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5 مقدّمة  

مقّدمة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

و�سلى اهلل على ر�سوله محّمد واآل بيته الهداة الميامين.

كربالء محّطة تاريخّية ال تقف عند حدود �سنة �إحدى و�سّتين للهجرة, وال على حدود 

ة  غ�سّ لتبقى  و�لمكان  �لزمان  �لمعنوّية حدود  باأطر�فها  تتعّدى  بل  �لجغر�فّية,  كربالء 

ت�سيء  �سد�ها,  مجاوبًا  �سوتها,  �سادعًا  و�ل�سنو�ت,  و�ل�سهور  �الأّيام  مع  تتجّدد  طرّية 

�أر�سته  �أغ�سية �لظالم �لد�م�س �لذي  �لليالي �لحالكة, لتق�سع عن �لعيون  بنورها ظلمة 

�أيدي �لظالمين و�لطغاة على مرِّ �لع�سور.

�أرجائه,  Q �لخالد, �لذي يطرق م�سامع �لزمن مدوّيًا في  �إّنها �سوت �لح�سين 

ويق�ّس م�ساجع �لطو�غيت وينّك�س عر�سهم في عليائه..

�إّنها �أن�سودة �الأحر�ر, و�أغنية �لثّو�ر, ت�سغي �إليها �آذ�نهم وتعيها قلوبهم, وتترّنم بها 

�أفو�ههم وتج�ّسدها �أقو�لهم و�أفعالهم..

�إّنها مدر�سة �لح�سين Q �لتي تخّرج منها �أحّباء كحبيبه, و�أحر�ر كحّره, و�أبر�ر 

كبريره, و�أزهار كزهيره...وع�ّساق �سهد�ء... ال ي�سبقهم من كان قبلهم وال يلحقهم من 

جاء بعدهم..

وكلماته  وخطاباته  ند�ء�ته  خالل  من  مدر�سته  معالم  �لح�سين  �الإمام  �أو�سح  وقد 

�لنّيرة, بما ي�سّكل بالغًا للّنا�س, وقد قال �هلل تعالى مخاطبًا نبّيه �الأكرم P في بع�س 
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, و�الإمام �لح�سين 
(((

بالعباد} ب�صير  البالغ واهلل  فاإنّما عليك  تولّوا  {واإن  �آيات كتابه: 

Q هو �ل�سائر على منهاج جّده و�لمقتفي الأثره بمقت�سى ن�سِّ �لنبّي P: »ح�سين 

مّني واأنا من ح�سين«, فدعا ونادى و�أبلغ وهدى, بما هو وظيفة �الإمام من رّبه كما في 

بع�س خطب �أمير �لموؤمنين Q: »اإّنه لي�س على الإمام اإّل ما حمل من اأمر رّبه, 

اإّل بالغ في الموعظة, والجتهاد في الن�سيحة, والإحياء لل�سّنة, واإقامة الحدود 

.
(((

على م�ستحّقيها, و..«

ومن هنا جاء في بع�س زيار�ت �الإمام �لح�سين Q: »�سّلى اهلل عليك يا اأبا 

عبد اهلل, اأ�سهد اأّنك قد بّلغت عن اهلل عزَّ وجلَّ ما اأمرت به, ولم تخ�س اأحداً غيره, 

التقوى  اأّنك كلمة  اأ�سهد  اليقين,  اأتاك  وجاهدت في �سبيله وعبدته �سادقاً حّتى 

.
(((

وباب الهدى والعروة الوثقى..«

فقد قام �الإمام Q بالبالغ و�الإبالغ, و�سعى جاهدً� �أن ي�سمع �سوته حّتى �إلى 

حتى  جانب  كلِّ  من  بالح�سين  و�أحاطو�  �لرو�ية:  تقول  كلماته,  عن  �أذنيه  �أ�سمَّ  من 

جعلوه في مثل �لحلقة, فخرج Q حتى �أتى �لنا�س فا�ستن�ستهم فاأبو� �أن ين�ستو� 

حّتى قال لهم: »ويلكم! ما عليكم اأن تن�ستوا اإليَّ فت�سمعوا قولي, واإّنما اأدعوكم اإلى 

�سبيل الر�ساد, فمن اأطاعني كان من المر�سدين, ومن ع�ساني كان من المهلكين, 

الحرام, وطبع  وكّلكم عا�س لأمري غير م�ستمع قولي, فقد ملئت بطونكم من 

.
(4(

على قلوبكم, ويلكم األ تن�ستون؟! األ ت�سمعون؟!«

فقد �أر�د �الإمام �لح�سين Q لكلماته �لم�سيئة �أن تخترق �لحجب وتنير �لقلوب 

ي�ستدعي  مّما  و�لجو�نب,  �التجاهات  مختلف  في  ودرو�سه  بالغاته  فوّجه  �لمظلمة, 

بحّق �سرورة �لوقوف عند هذه �لبالغات �لعا�سور�ئّية �لكربالئّية و��ستلهام �لدرو�س 

�لعظيمة منها و�ل�سير على هديها ونهجها.

))) - �سورة �آل عمر�ن �الآية 0).

))) - نهج �لبالغة, �لخطبة 05).

))) - �لكلينّي: �لكافي ج 4 �س )57.

)4) - �لمجل�سّي: بحار �الأنو�ر ج 45 �س 8.
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هذا الكتاب:

لموؤّلفه  عا�سوراء«  »بالغ  كتاب  بطبع  قام  قد  �الإ�سالمّية  �لدر��سات  مركز  وكان 

�سماحة �لمحّقق و�لكاتب �لخبير حّجة �الإ�سالم و�لم�سلمين �ل�سيخ جو�د محّدثي, و �لذي 

علّي  �الأ�ستاذ  �لفا�سل  �لعالم  �لعربّية  �للغة  �إلى  �لفار�سّية  �للغة  من  ونقله  بتعريبه  قام 

�ل�ساوي.

�ّطالعنا على  وبعد  �لح�سينّي  للمنبر   Q �ل�سهد�ء  �سّيد  بدورنا في معهد  ونحن 

�إعادة طبعه ون�سره تعميمًا  �إرتاأينا  �لعا�سور�ئّية,  �لثقافة  و�أهمّيته في ن�سر  �لكتاب  هذ� 

للفائدة.

�لكاتب  �لمباركة, وقد ر�عى  �الإ�سالمّية  �لجمهورية  �لكتاب قد طبع في  وحيث كان 

�لمقّد�س,  و�لدفاع  �الإ�سالمّية  بالثورة  �لمتعّلق  �لمعا�سر  بالتاريخ  �رتباط مفاهيمه  فيه 

فقد قمنا في �لمعهد باخت�سار هذه �لتطبيقات- على �أهمّيتها- لعدم �رتباطها �لمبا�سر 

ب�ساحتنا �الإ�سالمّية في لبنان, على �أمل �أن يلتفت �لقارئ �لكريم �إلى تطبيق هذ� �لربط مع 

�لتجربة �الإ�سالمّية �لر�ئدة على �أيدي �لمجاهدين �الأبطال في �لمقاومة �الإ�سالمّية.

كما وحذفنا بع�س ن�سو�س �لكتاب- وهي مو�رد قليلة- لعدم �ن�سجامها مع �سيا�سات 

�لمعهد.

وختامًا  فاإننا �إذ ن�سكر �لموؤّلف و�لمعّرب و�لجهة �لنا�سرة جهودهم �لمباركة ن�ساأله 

تعالى �أن يثيب �لعاملين في هذ� �لكتاب و�أن يتقّبل عملهم باأح�سن �لقبول, و�أن ي�سركنا 

معهم في �الأجر و�لثو�ب, ويوّفقنا جميعًا لما فيه �إحياء �أمر محّمٍد و�آل بيته �لطاهرين, 

ويرزقنا �سفاعتهم يوم �لدين, �إّنه �سميع مجيب.

معهد �سّيد ال�سهداءQ للمنبر الح�سينّي
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9 مقدّمة  املؤلف 

مقّدمة المؤلّف

لم تكن »عا�سوراء« حادثة قّدر لها �أن تقع في ن�سف �أو في جّل نهار يوم من �أّيام 

لو�قعة  كان  فلقد  بعدها,  وما  قبلها  عّما  منف�سلة  �لهجرة  من  و�سّتين  �إحدى  �سنة 

�لتي  و�ل�سيا�سّية  �الجتماعّية  و�لتحّوالت  �الأحد�ث  حركة  وقائع  في  جذور  عا�سور�ء 

كما  �لهجرة,  من  �سّتين  �سنة  حّتى   Pالأكرم� �لنبّي  رحلة  منذ  �لم�سلمون  عا�سها 

لم  وعماًل  فكرً�  �لم�سلمين  حياة  في  عظيم  تاأثير  لها  كان  �لتي  و�آثارها  نتائجها  �أّن 

في  ممتّدة  و�ستبقى  �الأّمة,  حياة  في  �لبالغ  تاأثيرها  في  وتّت�سع  تمتّد  �ليوم  �إلى  تزل 

�لقيامة. يوم  �إلى  �لمّت�سع  �لمبارك  �لتاأثير  هذ� 

 Qلح�سين� �هلل  عبد  �أبي  و�سهادة  كربالء  نه�سة  عن  خذ 
ُ
�أ ما  جميع  ومع 

وتربوّية,  وجهادّية,  حما�سّية,  ودرو�س  وعبر,  ومو�عظ  ��ستفاد�ت  من  �ليوم,  �إلى 

عنها  خذ 
ُ
�أ مّما  بكثير  �أكثر  �الإلهّية  �لنه�سة  هذه  غناء  �أّن  نرى  �أّننا  �إاّل  ومعنوّية, 

وترتوي  تنهل  �أن  و�لقادمة  �لحا�سرة  �الأجيال  على  و�أّن  �الآن,  حّتى  منها  و��ستفيد 

عطا�سى  �أي�سًا  هي  ت�سقي  و�أن  هذ�,  و�ليقين  �الإيمان  كوثر  معين  من  �نقطاع  بال 

�لخال�سة. �لحقيقة 

من هنا, فمع كّل �الآثار و�الأعمال �لفكرّية و�الأدبّية �لتي تحّققت على طريق معرفة 

لمزيد  زمان  كّل  في  وما�ّسة  قائمة  تزل  لم  �لحاجة  �أّن  �إاّل  �لخالدة,  �لملحمة  هذه 

وقر�ءة  �لجديد,  �الكت�ساف  من  متو��سل  مزيد  �أجل  من  �لثقافّية,  �لجهود  هذه  من 

�أكثر �سمواًل في �الإحاطة, حّتى يمكن مو��سلة تدوين  �أ�سّد و�سوحًا في �لعمق, و�سعة 
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ون�سرها في  وتعليمها  �أف�سل,  ب�سكل ومحتوى  �لمقّد�سة  �لو�قعة  وِعبر هذه  درو�س 

ة  �لحقيقة خا�سّ �لباحثة عن  و�الأرو�ح  عاّمة,  �لب�سرّية  تنجذب  كي  �لعالم,  جميع 

�لر�ئعة. �لملحمة  هذه  وجمالّيات  تجّليات  �إلى 

فلعا�سور�ء �إذن »بالغ« ت�سعُّ به �أبدً�, ولجميع �لّنا�س...

فيليق بنا �إذن �أن ننتمي �إلى مدر�ستها �لخالدة, وناأخذ عنها درو�سها, حّتى نبلغ 

بذلك �لمر�تب �لعليا من �الإيمان, و�لمعرفة بالدين, و�لعلم بالتكليف.

ما هو بالغ عا�سور�ء؟ وعّمن يوؤخذ؟

من �أجل ��ستخر�ج درو�س وبالغات وعبر عا�سور�ء يمكننا هنا �أن ن�سير �إلى �أف�سل 

�لمنابع و�لطرق �لتي يمكن �الطمئنان �إليها في هذ� �ل�سبيل:

يديه-  بين  -�لم�ست�سهدين  و�أن�ساره   Qلح�سين� �الإمام  وخطب  �أقو�ل  ـ   (

وذويهم.

) ـ �لمنهج �لعملّي و�الأخالقّي ل�سّيد �ل�سهد�ءQ, و�أهل بيتهR, و�أ�سحابه 

)قّد�س �سّرهم(.

 ,)Rلبيت� �أهل  �أئّمة  عن  منها  �لو�ردة  )خ�سو�سًا  �لدينّية  �لن�سو�س  ـ   (

و�لمتون �لتاأريخّية �لمعتبرة �لمرتبطة بعا�سور�ء.

وفي بد�ية هذ� �لكتاب, وقبل �لتوّرط في �أ�سل بحث »بالغ عا�سوراء« �سنتعّر�س 

»البالغ«, و�لفرق بينها وبين �لدر�س, وما هو �ل�سيء �لذي  �إلى �لمق�سود من كلمة 

نحن في طلبه في هذ� �لبحث.

وردت  �لتي  �لكتاب  هذ�  بحوث  من  بحث  كّل  بد�ية  في  �أّننا  ذلك:  �إلى  �أ�سف 

�الأخالقّية  و�لبالغات  �ل�سيا�سّية  و�لبالغات  �العتقادّية  �لبالغات  عنو�ن:  تحت 

مفهوم  حول  �إي�ساحًا  �سنقّدم  �لتاأريخّية...  و�لبالغات  �لعرفانّية  و�لبالغات 

ثّم بعد �سرح  �لعنو�ن,  �لموؤّلف من ور�ء ذلك  ونطاق كّل عنو�ن, كي يتجّلى هدف 

و�إي�ساح �لعناوين �سنتناول بالتف�سيل �سرح �لمحاور �لفرعّية لكّل عنو�ن, مدعومًا 

عا�سور�ء,  ملحمة  �أبطال  كلمات  �لم�ستفادة من  و�ل�سو�هد  �لتاأريخّية  بالم�ستند�ت 

�لمعا�سر,  بتاأريخنا  �لمفاهيم  هذه  �رتباط  عن  �لمو�سوعات  بع�س  في  و�سنك�سف 

 ,{ �لخمينّي  �الإمام  �أقو�ل  من  بليغة  �أمثلة  �إلى  �ل�سعيد  هذ�  على  و�سن�سير 
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�أبعادها في عهد �لثورة �الإ�سالمّية  و�سو�هد من ثقافة �لجهاد و�ل�سهادة �لتي تبلورت 

�لهدف  وليكون  هد�ية,  و�أف�سل  �سًا  تخ�سّ �أكثر  �لبحث  يكون  كيما  �لمقّد�س,  و�لدفاع 

�لمن�سود من ور�ء هذ� �لبحث عملّيًا �أكثر في نقل درو�س عا�سور�ء, حّتى ي�ستفيد منها 

�لّنا�س.

�لذي  �لمقيمي  علّي  �ل�سّيد  �لكريم  �الأخ  �إلى  �لجزيل  بال�سكر  �أتقّدم  �أن  هنا  ويجدر 

�أعانني كثيرً� في نقل ق�سم من متون مو�سوعات هذ� �لكتاب عن م�سادرها.

جواد محّدثي ـ قم ـ اآذار 1998م
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(( مموهف مالهفمم

مفهوم 
»البالغ«
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(5 مموهف مالهفمم

البالغ

ليعملو�  به,  للمخاطبين  �أمرً�  �أو  �إر�سادً�  في حناياه  يحمل  ند�ء  �أو  »البالغ« خطاب 

طبقًا لهديه و�أمره, و�لبالغ قد يكون �سريحًا وعلنّيًا, وقد يكون �لفعل ذ� بالغ لالآخرين, 

يدعوهم �إلى عمٍل �أو خ�سلٍة ما.

ذلك  باإمكانها  و�لجماعة  لالآخرين,  بالغًا  يحمل  �أن  باإمكانه  فالفرد  هذ�,  وعلى 

�أي�سًا, كذلك باإمكان حادثة �أو فعل ما �أن يوؤّديا بالغًا, ففي مرحلة من مر�حل »النهي 

عن المنكر« مثاًل, نجد �أّن عدم �العتناء بال�سخ�س �لذي يجترح �لمنكر وقطع �ل�سلة به 

و�لعبو�س و�لتقطيب بوجهه كّل ذلك يحمل بالغًا كذلك �ل�سخ�س موؤّد�ه: »ل تفعل هذا 

»ل�سان المقال«, و�لبالغ هذ� فعل  »ل�سان الحال« ولي�س  المنكر«, وهذ� ما ُيطلق عليه 

ولي�س قواًل.

ف�ساًل عن هذ�, �أّننا رّبما ��ستفدنا من حادثة ما, و�إْن لم ينطق �لقائمون بها �أو يبّلغو� 

ب�سيء ما �سر�حًة وذلك الأّننا ��ستنتجنا من نف�س �لحادثة »بالغاً«, وما فعلناه هذ� هو 

»تلّقي الدر�س« �أو قل �إْن �سئَت: »فهم البالغ«.

ورّبما كان بالغ و�قعة ما �أي�سًا مجّرد �لتنبيه �إلى �سيء ما و�لتحذير منه...

�الإمام  عن  �سدر  ما  فقط  يعني  ال  عا�سوراء«  »بالغات  عن  فالحديث  هذ�,  وعلى 

�لح�سينQ و�أن�ساره )قد�س( من �أمر �أو �إر�ساٍد للنا�س في ذلك �لزمان �أو ما يتلوه 

من �الأزمنة, بل هذ� �لحديث ي�سمل �أي�سًا �لدرو�س �لتي ن�ستفيدها من عا�سور�ء.

تخافون  ل  وكنتم  دين,  لكم  يكن  لم  اإْن   ...« مثاًل:   Qلح�سين� �الإمام  فقول 
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 هو بالغ �سريح وو��سح, ونحن �إذ� ما 
(((

المعاد, فكونوا اأحراراً في دنياكم هذه...«

»ينبغي الوقوف والقيام في وجه الظلم,  �لدر�س:  �أخذنا عن و�قعة عا�سور�ء هذ� 

�لعا�سور�ئّي  �لبالغ  �أي�سًا من  واإّن كنا عّدة قليلة« فهذ� م�ستفاد  الت�سليم له  وعدم 

و�إْن لم يرد م�سمون كهذ� في �أقو�ل �سّيد �ل�سهد�ءQ, ذلك الأّننا نعلم �أّن �الإمام 

قد  �أن�ساره  من  قليل  عدد  مع  علينا-  حّجة  وفعله  لنا  »اأ�سوة«  �لح�سينQ-وهو 

جاهدو� وقاومو� جي�سًا كثير �لعّدة و�لعدد, فلم يهنو� ولم ينكلو� حّتى م�سو� �سهد�ء 

في �سبيل �هلل.

�إذن يمكننا �لقول �إّن: »الوقوف والقيام في وجه الظلم« بالغ عا�سور�ئّي, و�إن كّنا 

قد تلّقيناه ب�سورة در�س عن عا�سور�ء.

كان هذ� �لتو�سيح من �أجل �أاّل يح�سل �إبهام �أو يقع �إ�سكال بالن�سبة �إلى بع�س ما 

ورد في هذ� �لكتاب تحت عنو�ن »بالغ«, فيقال مثاًل: �أين ومتى قال �سّيد �ل�سهد�ء

Q: جاهدو� �أنف�سكم, �عتمدو� على �أنف�سكم وتوّكلو� على �هلل, ال تتعّلقو� بالدنيا, 

�سّحو� بكّل �سيء في �سبيل �هلل, تم�ّسكو� باإمامة �لولّي �لمع�سوم, وغير ذلك؟!!

�إّن عا�سور�ء �لح�سينQ تج�سيد وبلورة لهذه �لقيم و�لمفاهيم بالذ�ت, ولهذ� 

يمكننا �أن نعّد جميع هذه �لدرو�س و�لعبر و�لماآثر و�لتنبيهات و�لمو�قف �لعملّية جزًء 

من »بالغات عا�سوراء«, فنتعّلق بها تمام �لتعّلق روحًا وقلبًا, ونّتخذها مالك �سيرتنا 

وقانون حياتنا, ونترجمها ونبّينها لجميع �لعالم قواًل وعماًل, ونرّبي على هذه �لعقائد 

�لحّقة �أبناءنا و�الأجيال �لقادمة.

وهناك �أي�سًا مفهوم �آخر من �ل�سروري �النتباه �إليه, وهو: »ِعبر عا�سوراء« �لتي 

تقع نوعًا ما �سمن درو�س عا�سور�ء, لكّن هناك فرقًا بين »الدر�س« و»العبرة«, وهو 

�أّننا قد نّتخذ �سخ�سًا ما �أو و�قعًة ما »اأ�سوة ح�سنة« فن�ستفيد منها �لدر�س, ون�ستلهم 

منها هدًى ونتائج �إيجابّية, وندرك في �سوء هديها نهجنا �لعملّي.

وقد نجد في �سخ�سٍ ما �أو و�قعٍة ما »مثاًل �سّيئاً« يثير فينا مر�رة �لتاأ�ّسف وعدم 

�أخرى في  �أن يتكّرر مّرة  �ل�سّيئ نتجّنب  »العبرة« من هذ� �لمثل  �الرتياح, فباأخذنا 

حياتنا, بل من �لو�جب �لحوؤول دون تكّرره.

)))  ر�جع: مقتل �لح�سينQ, للخو�رزمّي, ج), �س))؛ �للهوف, �س9))؛ �لبد�ية و�لنهاية, ج8, �س)0).
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وقد �سرب �لقر�آن �لكريم �لكثير من �الأمثلة �سو�ء �لح�سنة �أو �ل�سيئة, فكما ورد فيه 

ذكر �أ�سخا�س �أو �أقو�م, في ق�س�س �لفد�ء و�لت�سحيات و�لمجاهد�ت و�ل�سبر و�لمقاومة 

و�الإيمان و�الإخال�س ومخافة �هلل تعالى, فهم »اأ�سوة« لالآخرين, �أر�د �هلل تبارك وتعالى 

من خالل �لتذكير بق�س�سهم ومو�قفهم �لكريمة بعث وتحريك �لدو�فع في �الآخرين من 

�أجل مو��سلة وتكر�ر تلك �لمو�قف �لحميدة وتلك �لف�سائل.

كذلك ورد في �لقر�آن �لكريم ذكر وقائع موؤ�سفة الأ�سخا�س و�أقو�م من �الأمم  �ل�سالفة, 

غلبت عليهم �ل�سقوة, و�لجحود, و�لكفر, و�لمع�سية, و�لعناد, وعبادة �لطاغوت و�الأهو�ء, 

وقد �أر�د �هلل تبارك وتعالى من خالل �لتذكير بق�س�سهم �أن يّتخذ »اأولو الأب�سار« منها 

»العبرة« ويتّخذ »اأولو الألباب« منها »الموعظة« حّتى ال يكونو� من �أهل ذلك �لم�سير 

�ل�سّيئ.

�أجل �سنع  و�لدرو�س من  �لبالغات  �ال�ستلهام من  ينبغي  �أي�سًا  �ليوم  وفي مجتمعنا 

و�سياغة �لنماذج �ل�سالحة, كما ينبغي �أخذ �لمو�عظ من »العبر« من �أجل منع ظهور 

وتكر�ر �لنماذج �ل�سّيئة في �لو�قع �لفردّي و�الجتماعّي.

تاأكيدً� �سديدً�  �لخامنئّي  �ل�سّيد علّي  �آية �هلل  �لمعّظم �سماحة  �لثورة  �أّكد قائد  وقد 

�لدقيق  و�لتحليل  �لمهّم  �لخطاب  »الدرو�س« في  �أهمّية  تفوق  �لتي  »العبر«  �أهمّية  على 

�لذي �أدلى به, حيث قال �سماحته:

»درو�س عا�سوراء �سيء اآخر له اأهمّيته, در�س ال�سجاعة, ودر�س كذا, ودر�س كذا, لكّن 

.
(((

ما هو اأهّم من درو�س عا�سوراء: ِعبُر عا�سوراء«

: وقال �سماحته �أي�سًا في �أخذ �لعبرة من عا�سور�ء بالمعنى �لذي مرَّ

التكليف فيه, وعملوا على  تاأّمل الخوا�ّس في عمل ما, في وقته, ف�سّخ�سوا  »اإذا 

اأمثال كربالء  �ساحات  اإلى ورود  الح�سينّيون  التاأريخ, ولن ي�سّطر  اأ�سا�سه, ف�سينجو 

مّرة اأخرى, اأّما اإذا فهم الخوا�ّس فهماً خاطئاً, اأو فهماً متاأّخراً عن وقته المنا�سب, اأو 

.
(((

فهموا ولكن اختلفوا فيما بينهم, فاإّن كربالء �سوف تتكّرر في التاأريخ«

)))  من خطاب له في جمع من قادة ومتطّوعي فيلق محّمد ر�سول �هللP �ل�سابع و�لع�سرين, )عا�سور�ء عام )99)م(.

)))  نف�س �لم�سدر.
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فبدون هذ� �لتقييم �لتحليلّي, وبدون معرفة وتدوين �لبالغات, و�لدرو�س, و�لعبر, 

ُيخ�سى د�ئمًا من �أن تفقد �أكبر �لحو�دث �لتاأريخّية �لمحّركة قّوتها �لموؤّثرة �لفّعالة, 

ويتحّول در�س �أف�سل �لحو�دث �لتربوّية �إلى مفرد�ت مفّككة ال تحمل ر�سالة وال بالغًا 

وال موعظة, فيمّر �لّنا�س بالعبر وال يعتبرون, وي�سمعون �لبالغ وال يعون, فتتكّرر ماآ�سي 

�لتاأريخ.

تمامًا,  محّله  في  �لخامنئّي  �هلل  �آية  �سماحة  �لمعّظم  �لثورة  قائد  قلق  كان  لقد 

و�سادرً� عن غاية �لوعي و�الإدر�ك, حيث يقول:

رحلة  من  �سنة  خم�سين  بعد  لماذا  تفّكر  اأن  عليها  ينبغي  الإ�سالمّية  »الأُّمة 

اأّن نف�س هوؤلء الم�سلمين,  النبّيP, و�سلت حالة البالد الإ�سالمّية اإلى درجة 

من وزيرهم واأميرهم وقائدهم وعالمهم وقا�سيهم وقارئهم, اجتمعوا في الكوفة 

ينبغي  الفجيعة؟!!  ال�سورة  بتلك   Pالنبّي نف�س  كبد  بفلذة  ليفتكوا  وكربالء 

.
(((

على الإن�سان اأن يتاأّمل جّيداً: لماذا ح�سل هذا؟!!«

ت�سرفاتهم  لجميع  يكون  �أن  بد  ال  »الدين«  ُيحيو�  �أن  يريدون  �لذين  �أولئك  �إنَّ 

�ّتخاذهم  يكون  و�أن  �سرعّيًا,  مبنًى  و�ل�سيا�سّية,  �لعبادّية  و�الجتماعّية,  �لفردّية 

�لوالية,  خّط  �إلى  م�ستندً�  �لدينّية,  تحّركاتهم  �سوؤون  وجميع  و�الأعمال,  �لمو�قف 

وبدون ذلك فاإّن م�سروعّية كّل جهاد و�سعي �ستكون عر�سة للت�ساوؤل.

�الإجابة عنها,  فيها ومعرفة  �لتحقيق  بّد من  �أ�سا�سّية ال  فاإّن هناك م�سائل  لذ�, 

وهذه �لم�سائل تفر�س نف�سها على ذهن �لمتاأّمل كّلما تاأّمل في �أبعاد وتفا�سيل حركة 

و�الأ�سر  و�لجرح  �لقتل  �إلى  �أّدت  عا�سور�ء  نه�سة  �أّن  ذلك  عا�سور�ء,  و�قعة  �أحد�ث 

و�ل�سرر �لمالّي و�لنف�سّي.

لذ� وجب �أن يكون كّل عمل من �أعمال �لحركة �لدينّية ذ� م�سروعّية, �أي م�ستندً� 

�إلى حكم �هلل تبارك وتعالى, فاإّن م�سائل و��ستف�سار�ت كثيرة على �ل�سعيد �لفقهّي 

تفر�س نف�سها على ذهن �لمتاأّمل, مثاًل:

�أين ومتى يجب �لقيام و�لثورة؟ و�أين ومتى يجب �ل�سكوت؟ ما هو �لجهاد؟ و�أين 

ما هي  وما حدودها؟  وما محّلها  �لتقّية  ما هي  �لحّق؟  و�إظهار  �لجهاد  ومتى يجب 

)))  نف�س �لم�سدر.
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حدود �لتكليف باالأمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر وما مجاله؟ كيف ينبغي �لتعامل مع 

حكومة �لجور؟ ما هي حدود تكليف �إقامة �لحكومة �لدينّية؟ كيف يمكن حّل �لتعار�س 

بين حكم �لجهاد و�لمقاومة وبين حكم �لتقّية وحفظ �لنف�س؟ �إلى �أّي حدٍّ يمكن �اللتز�م 

ببيعة حكومة �لجور؟ ما هو تكليف �لمر�أة في �لجهاد؟ كيف توؤ�سر �لمر�أة �لم�سلمة؟ ما 

ًا باالإمام �لمع�سوم هو حكم �لمر�أة في �الأ�سر؟ هل كانت نه�سة عا�سور�ء تكليفًا خا�سّ

Q �أم هو من نوع �لتكليف �لعاّم؟ ما هو �لفرق بين »ال�سهادة« و»النتحار«؟ ما هو 

�لم�ستند �ل�سرعّي للمقاومة �لتي ت�ستلزم �الإ�سر�ر بالنف�س و�الأ�سر�ر و�الأخطار �الأخرى 

�لمعتّد بها؟ وهل يوجد تكليف �أي�سًا في حال وظروف »عدم القدرة«؟

»اإ�سرار  �أّن �لقيام �سّد �لطاغوت  كيف ينبغي �لرّد على ما يثيره �لبع�س من �سبهة 

بالنف�س« و»اإلقاء في التهلكة«, و�أّن كّل قيام �سّد �لحّكام غير م�سروع وموجب لهدر دم 

�لثائرين و�أّنه نق�س للبيعة, و�أّنه حر�م مطلقًا!, و�أّن �إطاعة �لحّكام و�الأمر�ء و�جبة في 

كّل �لظروف! و�أّن �لخروج عليهم من م�ساديق »الفتنة« و» �سّق ع�سا الأّمة«؟

ح  �إّن �الإجابات �ل�سحيحة عن هذه �لم�سائل و�أ�سئلة �أخرى كثيرة من هذ� �لقبيل تو�سّ

وتجّلي �لبعد �لفقهّي لو�قعة عا�سور�ء, وتعك�س �إلى �أّي حّد كانت نه�سة كربالء )تبّلغ( 

خاللها  من  يمكن  �لتي  �ل�سورة  �إلى  ُتر�سد  كما  عنها,  وتجيب  �لفقهّية  �لمحاور  بهذه 

��ستلهام �لحقائق و�لدرو�س �لتي بها ُيجاب عن هذه �الأ�سئلة.

وخال�سة �لقول: هي �أّن ما ُتعلِّمنا  �إّياه عا�سور�ء, وما تبنيه فينا, وما تطبعه في حياتنا  

وبالغاتها  وعبرها  بدرو�سها  �لمعرفة  حّق  معرفتنا  رهين  مباركة,  �آثار  من  و�سيرتنا 

وتبيينها.

وفي هذ� �الأفق يجب �أن نتاأّمل في: »لماذا« وقعت �لو�قعة قبل �أن نفّكر في: »كيف« 

و�أثرً�, من خالل  �الأقوى موعظة  �لعبرة  �لما�سين  ن�ستخل�س من ق�س�س  وقعت, حّتى 

�ال�ستفادة من �لنقاط �لم�ستركة و�لروح �ل�سارية في وقائع �لتاأريخ �لمتماثلة.

و... هذ� عمل مهّم و�سرورّي, و�سعب جّدً� في ذ�ت �لوقت ولن تقّلل �سعوبته �لبالغة 

من �سرورته...
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البالغات 
االعتقادّية
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(( الهفتاا ا تاقالّبة

اإي�ساح

�العتقادّية  �لم�سائل  في  �لّنا�س  عقائد  وت�سحيح  »الدين«,  تبيين  م�سوؤولّية  تقع 

ير�سمون  كما   Rفاالأئّمة  ,Qلمع�سوم� �الإمام  عاتق  على  باالأ�سا�س  و�لفكرّية 

باأقو�لهم و�أفعالهم �ل�سورة �ل�سحيحة لالعتقاد�ت و�لمتبنّيات �لفكرّية, كذلك يو�جهون 

ويجاهدون كّل �نحر�ف على هذ� �ل�سعيد.

فالتوحيد �لخال�س ما هو؟ وما هو دور و�أثر �الإيمان  باهلل و�العتقاد بالمبد�أ و�لمعاد 

في �لحياة؟ وما هو منهج �الأنبياءR وما هي غايتهم؟ وكيف ي�ستمرُّ ويتو��سل خّط 

هي  وما  �لبيتR؟  �أهل  هم  ومن  �لدين؟  هو  وما  »الإمامة«؟  قلب  في  »الر�سالة« 

م�سوؤولّياتهم؟ وما هو تكليف وو�جب �الأّمة �إز�ء �الإمامQ كلُّ هذ� وذ�ك من تجّليات 

»البالغات العتقادّية« لعا�سور�ء.

درو�سًا  �سنتعّلم  فاإّننا   Qل�سهد�ء� �سّيد  نه�سة  �إلى  �الأفق  هذ�  من  نظرنا  و�إذ� 

عظيمة, و�سنجد عا�سور�ء مدر�سة تربوّية ر�ئعة, تتجّلى تعاليمها في �أقو�ل وخطب �الإمام 

�لح�سينQ و�أهل بيته و�أ�سحابه, بل تتجّلى �لمعاني و�لتعاليم �العتقادّية حّتى في 

�أ�سعارهم ورجزهم منذ حركة �لركب �لح�سينّي من �لمدينة وحّتى عودته �إلى �لمدينة.

�لفكرّية  �الأ�سا�سّية  و�لخطوط  �العتقاد�ت  �أ�سول  وتو�سيح  تبيين  �أفق  عن  وف�ساًل 

بو��سطة �الأقو�ل و�لخطب و�الأ�سعار, نجد �أّن هذه �لعقائد و�الأفكار قد تجّلت �أي�سًا في 

�أفق �لت�سّرفات و�الأعمال �لتي �سدرت عنهQ وعن �أهل بيته و�أ�سحابه, فـ»التوحيد« 

�أي�سًا في  تجّلى  و�الأ�سعار- قد  و�لت�سريحات  �الأقو�ل  تجّليه في  نر�ه- ف�ساًل عن  مثاًل 

�لعبادة و�لطاعة في ميد�ن و�قعة كربالء يوم عا�سور�ء, وهذ� �لتجّلي �لعملّي �أقوى في 
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�لتعليم و�أ�سّد في �لتاأثير �ل�سلوكّي من �لقول و�لخطاب في تاأثيره �لفكرّي و�لذهنّي.

�سورة  في  �لعقل  على  بعر�سه  ُيكتفى  �أاّل  ينبغي  �الآخر  و�ليوم  باهلل  �العتقاد  �إّن 

ت�سديق ذهنّي جاف, بل ينبغي عر�سه على روح �الإن�سان في �أجمل �سورة للحقيقة 

�لكبرى �لتي هي من�ساأ كّل �الآثار �لمباركة في �لحياة �لفردّية و�الجتماعّية لالإن�سان 

�لم�سلم, وفي توجيهه في ميادين �لجهاد و�لمقاومة.

�لكالمّي  �لبحث  �إطار  في  مح�سورً�  يكون  �أاّل  ينبغي  �أي�سًا  باالإمامة  و�العتقاد 

يكون  �أن  يجب  �لذي  �لرجل  هو  من  ق�سّية  في  و�لرو�ئّية  �لقر�آنّية  و�الحتجاجات 

�لخليفة بعد �لنبّيP, بل ينبغي عر�سها على �أ�سا�س �أّن �الإمامة ركيزة نظام هذ� 

�لعالم, و�أّنها �سمان بقاء �الإ�سالم �لمحّمدي �لخال�س بعد �لنبّيP, و�أّنها عنو�ن 

�لنظام �ل�سيا�سّي �الإ�سالمّي, و�أّنها �الإيمان و�لقبول بوالية �لقائد �لربانّي �لمع�سوم 

�لمن�سوب من عند �هلل تبارك وتعالى و�النقياد لها, و�أّنها خّط �ل�سير �لذي ال يخالف 

�لقر�آن و�سّنة �لر�سولP في �سغيرة وال كبيرة, وهي بالتالي م�ساألة من هو �ل�سخ�س 

ّمة �الإ�سالمّية.
ُ
�لحقيق بزعامة وقيادة �الأ

هذه  من  �الإ�سالمّي  �لمجتمع  في   Rلبيت� �أهل  موقع  عر�س  �أي�سًا  ويمكن 

�لز�وية, وكذلك �أ�سل م�ساألة ر�سالة �لنبّي محّمدP و�لقر�آن و�لوحي و�ل�سفاعة و... 

وكلٌّ من هذه �لق�سايا �العتقادّية لها »بالغ«, نقر�أه في نه�سة عا�سور�ء فقط في حال 

ما �إذ� ��ستمّرت �لحركة �لعا�سور�ئّية و�ت�سعت على �متد�د �لزمان وخاطبت �الأجيال 

�لحا�سرة و�لقادمة, و�سارت �لهادية لهم.

�لمعاني  تتجّلى  فكما  كربالء,  لو�قعة  �العتقادّي  �لبعد  عن  ُيغفل  �أاّل  ينبغي 

نالحظ  �لمقّد�سة,  �لملحمة  هذه  �أحد�ث  حركة  مجموع  في  �لعقائدّية  و�لم�سامين 

من  �لخال�سة  �لحّقة  �الإ�سالمّية  �لعقائد  حفظ  هو  كربالء  نه�سة  �أ�سا�س  �أّن  �أي�سًا 

�لزو�ل ب�سبب �لتحريف, لقد كان هذ� هو �لهدف �لمهّم �لذي م�سى فد�ًء لتحقيقه 

�سهيد عظيم مثل �أبي عبد �هلل �لح�سينQ. يقول �الإمام �لخمينّي }:

»ال�سخ�سّية العظيمة, الذي كان قد تغّذى من ع�سارة الوحي الإلهّي, وترّبى 

 ،Qو�سّيد الأولياء علّي المرت�سى Pفي اأُ�سرة �سّيد الر�سل محّمد الم�سطفى

الفريدة  بت�سحيته  و�سنع  قام   ,Oالطاهرة ال�سّديقة  حجر  في  وترعرع 
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.
(((

ونه�سته الإلهّية واقعة عظيمة هدمت ق�سور الظالمين, واأنجت الإ�سالم«

لالإ�سالم  �لمعادية  �الأموّيين  �لحّكام  حقيقة  حول   { يقول  �آخر,  موقع  وفي 

وعقيدتهم �لهّد�مة:

»با�سم خالفة ر�سول اهلل كانوا قد ثاروا على ر�سول اهلل!, كانت �سيحتهم ل اإله اإّل 

اهلل ولكّنهم ثاروا �سّد الألوهّية, كانت اأعمالهم وت�سّرفاتهم �سيطانّية لكّن �سيحتهم 

.
(((

�سيحة خليفة ر�سول اهلل«

ينبغي  عالية,  عقائدّية  مفاهيم  هناك  و�أن�ساره,   Qلح�سين� �الإمام  �أقو�ل  في 

�لتاأّمل فيها و��ستيعابها, وقد وردت هذه �لمفاهيم �لعقائدّية في �لمحاور �لتالية: معرفة 

�هلل, ر�سالة �الأنبياء, �أثر �لوحي و�لقر�آن في �لحياة, �أ�سالة �لدين و�سالل �أهل �لبدع, 

�لحياة �لخالدة و�لحياة بعد �لموت, �لجّنة و�لّنار, �لثو�ب و�الأجر و�لعذ�ب, �ل�سفاعة, 

�أحقّية �الأئّمةR بالخالفة و�لوالية, وظيفة �لّنا�س �إز�ء حجج �هللR, نفاق عبدة 

�لدنيا, �لتالعب بالعقائد �لدينّية من �أجل ��ستغفال �لّنا�س وخد�عهم, و...

)))  �سحيفة نور, ج)), �س)8).

)))  نف�س �لم�سدر, ج7, �س0)).
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التوحيد في العقيدة والعمل

�العتقاد باهلل وبـ»التوحيد« ال ينح�سر في ذهن �الإن�سان �لم�سلم �لموّحد فح�سب, 

بل تمتّد ظالله في جميع �سوؤون وظروف وزو�يا حياته, فاهلل من هو؟ وما هو؟ وهذه 

�لمعرفة ما تاأثيرها في حياة �الإن�سان �لم�سلم �لعملّية وفي مو�قفه �الجتماعّية؟ هذه 

�لت�ساوؤالت تك�سف عن مكانة وتاأثير هذه �لعقيدة في �لحياة.

�العتقاد باهلل وباأّنه هو �لحّق, و�أّنه ال يقول �إاّل �لحّق, وال يخلف وعده, و�أّن طاعته 

و�جبة, و�أّن �سخطه �سبب �لدخول �إلى جهّنم, و�أّنه حا�سر ال تخفى عليه خافية في كّل 

حال, قد �أحاط علمه بكّل �سغيرة وكبيرة من �أعمال �الإن�سان, بل قد �أحاط بكّل �سيء 

علمًا, و... مجموعة هذه �العتقاد�ت حينما ترقى �إلى م�ستوى »اليقين« تكون �أقوى 

دو�فع �لخير �أو مو�نع �ل�سّر تاأثيرً� في حياة �الإن�سان.

�إّن مفهوم �لتوحيد ال ينح�سر في �لفكر و�لت�سّديق �لنظرّي, بل يتحّول في �لبعد 

�لعملّي �إلى »التوحيد في الطاعة« و»التوحيد في العبادة«.

بجزئّيات  يعلم  كان  بل  قبل,  ب�سهادته من  يعلم   Qلح�سين� �الإمام  كان  لقد 

�إذ كان ر�سول �هللP قد ذكر هذه �لفاجعة مر�رً�, لكّن  وتفا�سيل وقائع �سهادته, 

�لطريق  مو��سلة  على  وت�سميمه  ر�أيه  من  ي�سعف  لم  �لم�سبق  و�الّطالع  �لعلم  هذ� 

وورود ميد�ن �لجهاد و�ل�سهادة, ولم ي�سّككه في يقينه, بل ز�د في حّبه لل�سهادة وفي 

�الإقبال عليها.

�ليقين  �الإيمان وهذ�  بنف�س هذ�  �لح�سينQ ميد�ن كربالء  �الإمام  ورد  لقد 
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وجاهد جهاد �لعا�سق �لمتلّهف �إلى لقاء �هلل, تمامًا كما ورد في �ل�سعر �لذي ُيذكر عن 

»ل�سان حاله«:

ـــَق ُطـــــــــّرً� فــــي هـــو�كـــا ـــخـــل ر�كـــــــــاتــــركــــُت �ل
َ
ـــي �أ ـــك ــــاَل ل ــــي ــــع ـــــمـــــُت �ل ـــــت ي

َ
و�أ

هكذ� كان يقين �الإمامQ �ساميًا ر��سخًا في كّل �لق�سايا, وخ�سو�سًا ق�سّية عزمه 

على �ل�سهادة, �إذ لم يتذبذب ر�أيه ل�سعف, ولم يتزعزع يقينه ب�سّك, حّتى في �لمو�رد 

�لمتعّددة �لتي �سعى فيها بع�س �أهل بيته و�أخوته و�أبناء عمومته وبع�س وجهاء قومه �إلى 

�لقتل  من  عليه  و�الإ�سفاق  �لن�سح  بد�فع  �لعر�ق,  �إلى  �لخروج  �أو عن  �لقيام  منعه عن 

و�ال�سطهاد, حيث حّذروه من �لتوّجه �إلى �لكوفة, ومن غدر �أهلها وعدم وفائهم, وذّكروه 

بمظلومّية �أبيه و�أخيه �لح�سنL من قبل وما عانيا من �أهل �لعر�ق.

لقد كانت و�حدة من هذه �لن�سائح و�لتو�ّسالت تكفي الإثارة �ل�سّك وت�سعيف �ليقين 

ويقينه  �الإلهّي,  وعلمه  �لو��سحة,   Qالإمام� عقيدة  لكّن  �لعادي,  �الإن�سان  قلب  في 

�ل�سادق �لذي ال ريب فيه, في �ختياره هذ� �لطريق وهذ� �لم�سير �لكريم, كان �ل�سبب 

في ثباتهQ حيال كّل محاوالت �لت�سكيك و�إيجاد �لياأ�س و�لترّدد, وفي تقديمه �لت�سليم 

الأمر �هلل وق�سائه وم�سيئته على كّل �سيء.

فحينما طلب منه �بن عّبا�س �أن يتوّجه في �أّي طريق �آخر غير طريق �لعر�ق و�أاّل يو�جه 

بني �أمّية, قال له �الإمام �لح�سينQ في معر�س حديثه عن �أهد�ف ونّيات �الأموّيين: 

, حيث 
(((

»اإّني ما�ٍس في اأمر ر�سول اهللP حيث اأمرني, واإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون«

ربطQ ت�سميمه باأمر ر�سول �هللP, ثّم ��سترجع, وذلك ليقينه بحّقانّية طريقه 

وغايته, وب�سدق وعد �هلل تبارك وتعالى.

�ل�سريعة,  وبحكم  �هلل  وباأمر  بالدين  �الإيمان  و�سوح  على  د�ّل  موؤ�ّسر  »اليقين«  �إّن 

�أّي قلب حّلت, �سنعت منه قلبًا مقد�مًا م�سّممًا ال يعرف �لخوف,  �ليقين في  وجوهرة 

�الإمام  فق مع�سكر 
ُ
�أ �لتجّلي في  �أتمَّ  يوم عا�سور�ء  �ليقين في ميد�ن كربالء  ولقد تجّلى 

�لح�سينQ و�أن�ساره, �ليقين بحّقانّية �سبيلهم و�ليقين ب�سالل �أعد�ئهم و�ليقين باأّن 

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س))).
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�ليقين هو  �لموت ولقاء �هلل, فكان ذلك  �لمعاد حّق و�لح�ساب حّق و�ليقين بحتمّية 

�لموّجه و�لباعث على �لمقاومة وكيفّية �لمو�جهة و�لجهاد, و�لثبات على �لطريق �لذي 

�ختاروه.

اإليه راجعون« �لتي تقال عند �ل�سماع  »اإّنا هلل واإّنا  »ال�سترجاع« وهو عبارة:  �إّن 

بخبر موت �أو �سهادة �أحٍد ما, وتقال عند كّل م�سيبة, كانت في منطق �الإمام �لح�سين

و�لحياة  للوجود  �لعالية  بالحكمة  تذكيرً�  �لمعروف-  بعدها  عن  ف�ساًل   -  Q

منذ  م�سيره  �أثناء   Qالإمام� بها  ينطق  كان  ما  وكثيرً�  واإليه«,  »منه  و�لم�سير: 

خروجه من �لمدينة حّتى �ساعة ��ست�سهاده, كيما تكون هذه �لعقيدة هي �لموّجه لكّل 

ت�سميم وعمل.

م�سلم  �سهادة  بخبر  �سمع  �أن  بعد  �لثعلبّية  منزل  في  مر�رً�  �الإمام  ��سترجع  لقد 

, وفي نف�س هذ� �لمنزل �أي�سًا كان �الإمامQ في وقت �لظهيرة قد و�سع 
(((

وهاني

اأنتم ت�سرعون, والمنايا  يقول:  راأيُت هاتفاً  » فقال: قد  ��ستيقظ  ثّم  ر�أ�سه فرقد, 

ت�سرع بكم اإلى الجنة.

: يا اأبه! اأفل�سنا على الحّق؟ فقال له ابنه عليُّ

فقال: بلى يا بنّي والذي اإليه مرجع العباد.

فقال: يا اأبه! اإذن ل نبالي بالموت!

.
(2(

فقال له الح�سينQ: جزاك اهلل يا بنّي خير ما جزى ولداً عن والد...«

كان تذكيره �لمتو��سل على طول �لطريق بحقيقة �الرتباط باهلل تبارك وتعالى, 

وبالرجوع �إليه, وتاأكيده �لم�ستمّر عليها, من �أجل �إعد�د �أ�سحابه �إعد�دً� روحّيًا عاليًا 

�لعقائد  بدون  ي�ستطيع  ال  �لمقاتل  الأّن  ذلك  �لعقيدة,  �سبيل  في  �لكبرى  للت�سحية 

�ل�سافية �لو��سحة �أن يبقى �إلى �لنهاية مقاومًا �سلبًا ال يكلُّ في دفاعه عن �لحّق.

لقد كان »اليقين« يتجّلى في مع�سكر �لح�سينQ في »المو�سوع«, �أي �لمعرفة 

كون  يعني  »الحكم«,  في  كذلك  ويتجّلى  وبالظروف,  وبالطريق  بالهدف  �لو��سحة 

�لتكليف هو �لجهاد و�ال�ست�سهاد, و�أّن ذلك في �سالح �الإ�سالم في تلك �لظروف, كما 

)))  مقتل �لح�سينQ, للخو�رزمّي, ج), �س8)).

)))  بحار �الأنو�ر, ج44, �س67).
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تجّلى �أي�سًا في �الإيمان بـ»اهلل« و»اليوم الآخر«, هذ� �الإيمان �لذي هو �لباعث �الأ�سا�س 

�لذي  �لرجز  م�سامين  في  �لحقيقة  هذه  نقر�أ  و�لت�سحية,  �لفد�ء  ميد�ن  في  لالإقد�م 

�أن�سده وهب بن عبد �هلل في نزلته �لثانية �إلى �لميد�ن, حيث كان  يعّرف نف�سه »الموؤمن 

.
(((

 و»الموقن بالّرب«
(((

بالّرب«

ومن �لتجّليات �الأخرى لدور �لعقيدة �لخاّلق في �لعمل: �لتوحيد في طلب �لن�سرة 

و�لمعونة من �هلل تبارك وتعالى, و�العتماد على �هلل فقط.

لقد كان �الإمام �لح�سينQ متوّكاًل ومعتمدً� على �هلل تعالى وحده, ال على ر�سائل 

�أهل �لكوفة, وال على  ما �ّدعوه من حمايتهم له, وال على �سعار�تهم.

�الإمامQ خطب  �لطريق على ركب  �لرياحّي  يزيد  بن  �لحّر  فحينما منع جي�س 

فيهم �الإمامQ خطبته �لتي عّرفهم فيها �أّنه ما جاء �إاّل ��ستجابة لر�سائل �أهل �لكوفة, 

وفي ختام هذه �لخطبة قالQ د�عيًا �إّياهم �إلى �لوفاء بالبيعة ومحّذرً� من نق�سها: 

اأخطاأتم,  اأعناقكم... فحّظكم  »واإْن لم تفعلوا, ونق�ستم عهدكم, وخلعتم بيعتي من 

.
(((

ون�سيبكم �سّيعتم, ومن نكث فاإّنما ينكث على نف�سه, و�سُيغني اهلل عنكم...«

وفي �لطريق لّما �لتقىQ �ل�سّحاك بن عبد �هلل �لم�سرقّي ورفيقه, فحدّثاه عن 

�أو�ساع �لكوفة, وتعبئة �أهلها لمحاربته, كان جو�بهQ على ذلك: »ح�سبي اهلل ونعم 

.
(4(

الوكيل«

وفي �سبيحة عا�سور�ء �أي�سًا, لّما �أحاط �لجي�س �الأموّي بمع�سكر �الإمامQ, رفع 

�الإمامQ يديه �لمباركتين بالدعاء �إلى �هلل تعالى قائاًل:

»الّلهمَّ اأنت ثقتي في كّل كرب, واأنت رجائي في كّل �سّدة, واأنت لي في كّل اأمر نزل 

بي ثقة وعّدة, كم من هّم ي�سعف فيه الفوؤاد وتقلُّ فيه الحيلة, ويخذُل فيه ال�سديق, 

وي�سمُت فيه العدّو, اأنزلته بك, و�سكوته اإليك, رغبة مّني اإليك عّمن �سواك, ففّرجته 

)))  ر�جع: بحار �الأنو�ر, ج5), �س7).

)))  ر�جع: �لمناقب البن �سهر �آ�سوب, ج4, �س09) ـ 0)).

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س)6).

)4)  نف�س �لم�سدر, �س78).
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.
(((

عّني وك�سفته, فاأنت ولّي كّل نعمة, و�ساحب كّل ح�سنة, ومنتهى كّل رغبة«

باهلل  و�إيمانه  �لقلب  لعقيدة  ر�ئع  ظاهرّي  تجّلي  �ل�سامية,  �لروحّية  �لحالة  هذه 

, وللتوحيد �لخال�س في �لدعاء  تبارك وتعالى, ولليقين �لر��سخ بن�سرة �هلل عزَّ وجلَّ

و�لطلب.

�إّن �لهدف �الأ�سا�س �لمن�سود من �لمعارف �لدينّية هو تقّرب �لعباد �إلى �هلل تبارك 

كربالء  �سهد�ء  زيار�ت  ن�سو�س  في  حّتى  �أي�سًا  بّيٌن  ظاهٌر  �لمحتوى  وهذ�  تعالى, 

�أهل �لبيتRحيث  �أئّمة  وخ�سو�سًا زيار�ت �الإمام �لح�سينQ �لماأثورة عن 

توحيد  �إلى �هلل, وهذ�  �لتقّرب  �أجل  �لزيارة خطوة من  ثقافة  نف�س  نجد من خالل 

خال�س.

:Qلنقر�أ مثاًل هذ� �لن�ّس �لمبارك من �إحدى زيار�ت �الإمام �لح�سين

»الّلهّم من تهّياأ وتعّباأ واأعدَّ وا�ستعدَّ لوفادة اإلى مخلوق, رجاء رفده وجوائزه 

وا�ستعدادي  واإعدادي  تهيئتي  كانت  رّب  يا  فاإليك  وعطاياه,  وفوا�سله  ونوافله 

وجوائزك  رفدك  رجاء  تقّربُت  اإليك  وبزيارته  وفدت,  ولّيك  قبر  واإلى  و�سفري, 

.
(((

ونوافلك وعطاياك وفوا�سلك...«

�لتوحيدّية �لخال�سة  �لفقرة  �أي�سًا نقر�أ هذه  �ل�سريف  وفي مو��سلة هذ� �لدعاء 

�إلى �هلل تبارك وتعالى:  �لتي جاءت على �سبيل �لح�سر, حيث يقول �لز�ئر �سارعًا 

.
(((

»... فاإليك ق�سدُت, وما عندك اأردُت...«

هذه �لمتون �ل�سريفة كا�سفة بو�سوح عن �لبعد �لتوحيدّي في �لتعاليم �ل�سيعّية, 

�لتوحيد  �إلى  �أولياء �هلل معبرً� وممّرً�  �لمع�سومينR وزيارة  تعتبر مر�قد  �لتي 

�لخال�س, وتعّبدً� باالأمر �الإلهّي �لذي �أو�سى باإحياء وتخليد هذه �ل�سعائر.

)))  بحار �الأنو�ر, ج5), �س4.

)))  تهذيب �الأحكام, �ل�سيخ �لطو�سّي, ج6, �س)6.

)))  نف�س �لم�سدر.



(( الهفتاا ا تاقالّبة

المبدأ والمعاد

�إّن �العتقاد بالمبد�أ هو �أهّم دو�فع �لجهاد و�لت�سحية في �سبيل �هلل تعالى, وبدونه 

ال تجد مقاتاًل يقُدم على �لحرب طائعًا ر�غبًا, ويرى نف�سه �لمنت�سر في معركة تنتهي 

و�لت�سحية,  و�ال�ستب�سال  �لجهاد  ��ستقبال  معه  يمكن  �لذي  �لد�فع  هو  ما  �إذ  ب�سهادته, 

و�لترحيب بذلك و�الإقبال عليه, لو لم يكن هذ� �لد�فع هو �العتقاد بالحياة �الأخروّية!؟

من هنا, فقد كان العتقاد كهذ� دور محورّي وح�سور قوّي في �أقو�ل وخطب ومحاور�ت 

�أورع  في  فيها  يتجّلى  ورجزهم,  �أن�ساره  و�أ�سعار  �أ�سعاره  وفي   ,Qلح�سين� �الإمام 

�سورة.

بهذ�  �إّياها  مذّكرً�  لها  قال   Oأخته� جزع   Qلح�سين� �الإمام  ر�أى  فحينما 

�العتقاد و�الإيمان �لعالي: »يا اأختاه! تعّزي بعزاء اهلل, وار�َسي بق�ساء اهلل, فاإّن �سّكان 

�سيء هالك  وكّل  يبقون,  البّرية ل  الأر�س يموتون, وجميع  واأهل  يفنون,  ال�سموات 

اإّل وجهه, له الحكم واإليه ترجعون, واإّن لي ولك ولكّل موؤمن وموؤمنة اأ�سوة بمحّمد

الأر�س  خلق  الذي  اهلل  وجه  اإّل  هالك  �سيء  كّل  واأّن   ...« �آخر:  ن�ّس  وفي   ,
(((

»P

.
(((

بقدرته, ويبعث الخلق فيعودون...«

�العتقادّي,  �لمحور  هذ�  نف�س  على  موؤّكدً�  عا�سور�ء,  ليلة  �أ�سحابه   Qويحّدث

في  والنتباه  حلم,  ومّرها  حلوها  الدنيا  اأّن  واعلموا    ...« حديثه:  جملة  في  فيقول 

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س405 و404 على �لترتيب.

)))  نف�س �لم�سدر.



((

.
(((

الآخرة, والفائز من فاز فيها, وال�سقّي من �سقي فيها...«

�أثناء  باإمكانه  في�سير  بالدنيا,  �الإن�سان  تعّلقات  جذور  يقطع  بالمعاد  �ليقين  �إّن 

�أد�ء �لتكليف �أّن ي�سّحي بنف�سه بي�سر و�سهولة.

�إلى   Qطريقه منازل  من   
(((

منزل في  �لفرزدق  مع   Qالإمام� لقاء  في 

�أبياتًا   Qالإمام� فاأن�سد   ,Qب�سهادة م�سلم بن عقيل �لفرزدق  �أخبره  �لكوفة 

من �ل�سعر �أ�سار فيها �إلى هذه �لعقيدة �لنيّرة وهي:

نفي�سة تــــعــــدُّ  الــــدنــــّيــــا  تـــكـــن  ــــــبــــــُل»فـــــــــــاإْن  واأن ــــــى  اأعــــــل اهلل  ثــــــــــواب  فــــــــــدار 

اأُن�سئت لــلــمــوت  ــــــــدان  الأب تــكــن  واإْن 
(3(

اأف�سُل« فقتل امرٍء بال�سيف في اهلل 

وكانQ قد قال للفرزدق- قبل �أن ُين�سد هذه �الأبيات- بعد �أن ��ستعبر باكيًا: 

»رحم اهلل م�سلماً, فلقد �سار اإلى َرْوح اهلل وريحانه, وتحّيته ور�سوانه, اأما اإّنه قد 

ق�سى ما عليه, وبقي ما علينا«.

من  كّل  و�سهادة  �سهادته  �أّن  �العتقاد-  هذ�  �سوء  في  موقنًا-  كان   Qفهو

�هلل  رحمة  في جو�ر  و�الطمئنان  و�ال�ستقر�ر  �لخلود  �إلى  و�سول  بيته  و�أهل  �أن�ساره 

تبارك وتعالى, و�للقاء مع ر�سول �هللP, و�لفوز باأعلى درجات �لنعيم.

وجميع تلك �لتاأكيد�ت على �الأجر �الإلهّي, و�لفوز و�لفالح, و�لتلّذذ باأنو�ع �سر�ب 

�إلى  �لد�فع  �لنف�س  �لخالدة, كانت تخلق في  �الإلهّية  �لنعم  و�لتمّتع بمختلف  �لجّنة, 

�لجهاد و�ل�سهادة, من هنا فاإّن  �سهد�ء كربالء من خالل هذ� �الإيمان و�ليقين كانو� 

يرون �لموت بد�ية �لحياة �لطّيبة في جو�ر ر�سول �هللP, ال ختامًا عدمّيًا, وال نهاية 

للوجود.

فحينما ذهب علّي �الأكبرQ �إلى ميد�ن �لقتال, وقاتل قتااًل �سديدً�, ثّم عاد 

)))  نف�س �لم�سدر, �س98).

)))  هناك مجموعة من �الأخبار تفيد �أّن �لفرزدق لقي �الإمامQ في �أكثر من مو�سع, و�ل�سحيح �أّنهما �لتقيا مّرة و�حدة في 

منزل و�حد, ر�جع تحقيق هذه �لق�سّية في مو�سوعة )مع �لركب �لح�سيني من �لمدينة �إلى �لمدينة(.

)))  بحار �الأنو�ر, ج44, �س74), وتتّمة هذه �الأبيات:

ـــّدرً� مـــق ــمــًا  قــ�ــس �الأرز�ق  ــن  ــك ت �أجمُلو�إْن  ـــرزق  �ل فــي  �لــمــرء  حــر�ــس  فقّلة 

جمعها ــرك  ــت ــل ل �الأمــــــــو�ل  ــن  ــك ت فــمــا بــــال مـــتـــروك بـــه �لـــحـــّر َيـــْبـــَخـــُل؟و�إْن 



(( الهفتاا ا تاقالّبة

�إلى �أبيهQ �ساكيًا �إليه ما هو فيه من �سّدة �لعط�س, قال له �الإمامQ: »واغوثاه! 

يا بنّي قاتل قلياًل, فما اأ�سرع ما تلقى جّدك محّمداPً في�سقيك بكاأ�سه الأوفى �سربة 

.
(((

ل تظماأُ بعدها اأبداً!«

»و�سع ولده في حجره,   :Qأن ُقتل علّي �الأكبر� �أّن �الإمامQ بعد  وقد روي 

وجعل يم�سح الّدم عن ثناياه, وجعل يلثمه ويقول: يا ولدي! اأّما اأنت فقد ا�سترحت 

من هّم الدنيا وغّمها و�سدائدها, و�سرت اإلى َرْوح وريحان, وقد بقي اأبوك, وما اأ�سرع 

.
(((

اللحوق بك!«

�إليه �أحمد بن �أخيه �لح�سنQ من ميد�ن  �أّن �الإمامQ لّما عاد  ونقل �أي�سًا 

اأُبّرد  �سربة  من  هل  عّماه!  »يا  فنادى:  �لعط�س,  �سّدة  من  عيناه  غارت  وقد  �لحرب. 

اأعداء اهلل ور�سوله؟ فقال له الح�سينQ: يا ابن اأخي!  بها كبدي, واأتقّوى على 

بعدها  الماء ل تظماأ  �سربة من  ر�سول اهلل في�سقيك  تلقى جّدك  قلياًل حّتى  اإ�سبر 

.
(((

اأبداً...«

وهنا نالحظ �أّن هذ� �لن�ّس �أي�سًا يذّكر بهذه �لحقيقة, وهي �أّن �ل�سهادة في �لجبهة 

تنجّلي مبا�سرة عن لقاء ر�سول �هللP, و�الرتو�ء من �سر�ب �لجّنة.

وعلى �أ�سا�س هذ� �العتقاد بالذ�ت, كان مجاهدو �لمع�سكر �لح�سينّي يرون �أعد�ءهم 

خارجين عن �لدين, تاركين ل�سّنة �لنبّيP, مخزّيين في �لدنيا و�الآخرة, ولهم عذ�ب 

جهّنم. ففي �سمن �أبيات �ل�سعر �لتي �أن�ساأها �الإمام �لح�سينQ بعد ��ست�سهاد �أخيه 

 ,Pو�لتي ذّم ووّبخ فيها �الأعد�ء على قتلهم عترة �لنبّي ,Qو�ساحب لو�ئه �لعّبا�س

:Qقال

.
(4(

ُد« »... ف�سوف تالقوا َحّر ناٍر توقَّ

�العتقادّية,  �لمبادئ  على  �الرتكاز  بهذ�  �أي�سًا   Qالإمام� �أن�سار  رجز  ويموج 

)))  �للهوف, �س49.

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س)46.

)))  معالي �ل�سبطين, ج), �س455, �لمجل�س )).

)4)  ر�جع: بحار �الأنو�ر, ج45, �س)4.



(4

�هلل  بمر�ساة  و�الأمل  �لقيامة,  بيوم  وباالإيمان  �لعقائدّي,  بالد�فع  �لقتال  وبارتباط 

ورجاء ثو�به, و�لفوز بدرجات �لجّنات �لعليا, فعلى �سبيل �لمثال: لّما برز عمرو بن 

خالد �الأزدّي �إلى ميد�ن �لقتال كان يرتجز قائاًل:

ــــــى �لــرحــمــن ــــا نـــفـــ�ـــُس �إل ـــــوَم ي ـــــي ـــحـــان«»�ل ـــري ـــال ــن بـــــــالـــــــَرْوِح وب ــي ــمــ�ــس ت

ـــن عـــلـــى �الحـــ�ـــســـان ـــجـــزي ـــــوَم ُت ـــــي ــــدى �لــــّديــــان«»�ل ـــوح ل ـــل ـــي �ل ـــا خــــطَّ ف م

فـــــــــاِن« حـــــــــّي  فــــــكــــــّل  تـــــجـــــزعـــــي  »ال 

ثّم برز �بنه خالد وهو يقول:

بــنــي قحطان ـــوِت  ـــم �ل ــى  عــل ـــي ر�ـــســـى �لــرحــمــِن»�ـــســـبـــرً�  كــيــمــا تـــكـــونـــو� ف

و�لـــبـــرهـــان و�لـــــعـــــّزة  �لـــمـــجـــد  و�الإحــــ�ــــســــانذي  و�لــــطــــول  �لـــعـــلـــى  وذو 

ــــرُت فــــي �لــجــنــان ــــا قــــد �ــــس ــــت ــــا �أب �لـــبـــنـــيـــان«ي حـــ�ـــســـن  ُدرٍّ  قـــ�ـــســـر  ــــي  ف

ثّم برز �سعد بن حنظلة �لتميمّي مرتجزً�:

ـــاف و�الأ�ـــســـّنـــة ـــي ـــس ــى �الأ� ـــه»�ـــســـبـــرً� عــل �ــــســــبــــرً� عـــلـــيـــهـــا لـــــدخـــــول �لـــجـــّن

ــــه ـــــاعـــــمـــــات ُهــــنَّ ــــــــــور عـــــيـــــٍن ن يـــــا نــــفــــ�ــــسُ لــــلــــر�حــــة فـــاجـــهـــدّنـــهوح

(((

ــــه« ــــّن ــــب ــــارغ ـــر ف ـــخـــي وفــــــي طــــــالب �ل

ولّما برز م�سلم بن عو�سجة قال مرتجزً�:

لبد ذو  فــــاإّنــــي  عـــّنـــي  تـــ�ـــســـاألـــو�  ــد»�إْن  ــس �أ� ــي  ــن ب قـــــوٍم فـــي ذرى  فــــرع  مـــن 

ـــا حــــائــــٌد عــــن �لـــر�ـــســـد ـــان ـــغ فـــمـــن ب
(((

وكـــــافـــــر بــــديــــن جـــــّبـــــار �ــــســــمــــد«

ولّما برز عمرو بن مطاع �لجعفّي �رتجز قائاًل:

ــــقــــر�ع ــــــوَم قـــــد طــــــاب لـــنـــا �ل ــــــي و�لــ�ــســطــاع»�ل �لـــ�ـــســـرب  ــيــن  ــس حــ� دون 

)))  �لمناقب, البن �سهر �آ�سوب, ج4, �س)0) و)0).

)))  نف�س �لم�سدر.

)))  نف�س �لم�سدر.
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ـــــاع ـــــدف ـــــوز و�ل ـــــف نــــرجــــو بــــــــذ�ك �ل
(((

مــــن حـــــّر نــــــاٍر حـــيـــن ال �مــــتــــنــــاع«

وهناك نماذج كثيرة �أخرى, تك�سف جميعها عن �لمرتكز �العتقادّي و�الإيمانّي بالمبد�أ 

و�لمعاد في كفاح �أبطال عا�سور�ء.

كان �لتذكير في كربالء بالمبادئ �العتقادّية �الإ�سالمّية على ل�سان �الإمام �لح�سين

�أهل  على  لهجومهم  و�إد�نة  �سالحهم,  من  �الأعد�ء  تجريد  من  نوعًا  و�أن�ساره,   Q

بيت �لع�سمةR, �لمنافي لكّل منطق ودين وغاية �سالحة, ودلياًل على خروج �أولئك 

�الإمام  تذكير  كان  كما   ,Pمحّمد �لنبّي  �سريعة  عن  و�نف�سالهم  �لدين  عن  �الأعد�ء 

وحّتى  �لمقّد�سة  نه�سته  بدء  منذ  عليها,  وتاأكيده  �العتقادّية  باالأ�سول   Qلح�سين�

كان  �لتي  لل�سبهات  و�إبطااًل  دفعًا  �أي�سًا  �أخرى  ناحية  من  يت�سّمن  ��ست�سهاده,  �ساعة 

�سيختلقها �الأموّيون فيما بعد.

ف�سّيد �ل�سهد�ءQ في بدء قيامه لّما عزم على �لخروج من �لمدينة �لمنّورة �إلى 

هذه  �لحنفية,  بن  محّمد  �أخيه  �إلى  و�سّية  وكتب  ودو�ة,  بقرطا�س  دعا  �لمكّرمة,  مّكة 

�لو�سّية �إ�سافة �إلى ما كانت تك�سفه من مظلومّية �الإمامQ في ظروف كان �الإعالم 

تك�سف  كانت  �لّنا�س,  �أذهان  وعلى  �الجتماعّية  �الأو�ساط  على  مهيمنًا  �لم�سّلل  �الأموّي 

�أي�سًا عن ��سطر�ر �الإمامQ �إلى كتابة وتدوين �أ�سول �عتقاد�ته من �أجل دفع و�إبطال 

كّل �ّتهام كاذب وتزوير للحقائق يمكن �أن يختلقه �الأموّيون �سّده فيما بعد, كما ت�سّمنت 

هذه �لو�سّية �أي�سًا مرورً� ��ستعر��سيًا على �لمفاهيم �العتقادية �لم�سّلمة.

به  اأو�سى  ما  هذا  الرحيم,  الرحمن  اهلل  »ب�سم  �ل�سريفة:  �لو�سّية  هذه  ن�ّس  وكان 

الح�سين بن علّي بن اأبي طالب اإلى اأخيه محّمد المعروف بابن الحنفية: اأّن الح�سين 

ي�سهد اأن ل اإله اإّل اهلل وحده ل �سريك له, واأّن محّمداً عبده ور�سوله, جاء بالحّق من 

عند الحّق, واأّن الجّنة والّنار حّق, واأّن ال�ساعة اآتية ل ريب فيها, واأّن اهلل يبعث من في 

.
(((

القبور...«

وال يخفى على �لمتاأّمل �أّن �الإمامQ بعد �أن بّين هذه �الأ�سول �العتقادّية تعّر�س 

)))  بحار �الأنو�ر, ح44, �س9)).
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�إلى ذكر عّلة قيامه �لتي هي طلب �الإ�سالح, و�الأمر بالمعروف, و�لنهي عن �لمنكر, 

و�ل�سير على منهج �لنبّي و�لو�سّيL, حّتى ال تبقى هناك �سائبة �أو �سبهة يمكن �أن 

تثار �سّد غايته وهدفه وحركته �لدينية �لمقّد�سة.
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Pنّبوة النبّي

»ال�سهادتان« ركيزتا �العتقاد و�لفكر �الإ�سالمّي, وهما عالمة �الإن�سان �لم�سلم, فبعد 

 Rالأنبياء� بنبّوة  �الإيمان  �الإ�سالمّية  �لعقيدة  �أ�سول  مجموعة  يت�سّدر  »التوحيد« 

ة. عاّمة, وبنبّوة �لنبّي �الأكرم محّمدP خا�سّ

»النبّيP ور�سالته« ظهوٌر جلٌي متكّرٌر في ما  �لعقائدّي  ولقد كان لهذ� �لمو�سوع 

�أبطال عا�سور�ء من متبنّياتهم �الإيمانّية, �سو�ء ما �سدر عن �الإمام �لح�سين �سّرح به 

Q, �أو ما �سدر عن �أهل بيتهR وعن �أن�ساره }.

�إّن ذكر �لنبّيP, وذكر بعثته ور�سالته, �إحياء للتفّكر �الإ�سالمّي, كما �أّن ربط وجود 

�الإمامQ و�أهل بيته بالنبّيP تذكير �آخر بمعتقد مهّم من معتقد�ت �لم�سلمين, 

كذلك فاإّن ربط حركة عا�سور�ء باإحياء �سّنة �لنبّيP ومو�جهة �لبدع �لتي ��ستحدثت 

في دين �لنبّي محّمدP تاأكيد �أي�سًا على م�ساألة �عتقادّية مهّمة.

في يوم عا�سور�ء كان زهير بن �لقين )ر�سي �هلل عنه( و�حدً� من مجموعة من �أ�سحاب 

�الإمامQ �لذين خطبو� في �الأعد�ء �لمحيطين بمع�سكر �لح�سينQ, حيث قال 

الم�سلم ن�سيحة  على  اإّن حّقاً  نذاِر لكم من عذاب اهلل,  الكوفة!  اأهل  »يا  رحمه �هلل: 

اأخيه الم�سلم, ونحن حّتى الآن اإخوة على دين واحد ما لم يقع بيننا وبينكم ال�سيف, 

واأنتم للن�سيحة مّنا اأهل, فاإذا وقع ال�سيف انقطعت الع�سمة, وكّنا اأّمة واأنتم اأّمة, اإّن 

.
(((

اهلل ابتالنا واإّياكم بذّرية نبّيه محّمدP لينظر ما نحن واأنتم عاملون...«

)))  حياة �الإمام �لح�سين بن عليQ, ج), �س88).
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�لذين  �الأعد�ء  خروج  عن  ك�سفت  زهير  �ألقاها  �لتي  �لمهّمة  �لخطبة  فهذه  �إذن 

.»Pعن جماعة »اأّمة محّمد Qتاأّلبو� لقتال �لح�سين

�الإ�سالم  �أتباع  بين  �لفا�سل  �لحّد  �أو�سحت  �لتي  �لو�قعة  كربالء  نه�سة  وكانت 

�لحقيقّيين وبين �أدعياء �الإ�سالم �لكاذبين, لقد �نق�سم �لّنا�س في كربالء �إلى فريقين: 

�لذ�ّبين عن �لحّق و�لمخالفين له, وكانت و�قعة عا�سور�ء في�سل هذ� �لتمايز.

خذ �أهل بيته �أ�سرى �إلى �ل�سام, �ّدعى يزيد 
ُ
فبعد �أن قتل �الإمام �لح�سينQ, و�أ

في ذروة �سكره وغروره �أّن بني ها�سم لعبو� بالملك و�إاّل فال خبر جاء وال وحٌي نزل 

:Pمن �ل�سماء, م�ست�سهدً� باأبيات �بن �لزبعري �لتي ملوؤها �لعد�ء للنبّي محّمد

ــــن وقــــــع �الأ�ــــســــللـــيـــت �أ�ــــســــيــــاخــــي بـــــبـــــدٍر �ـــســـهـــدو� ـــــخـــــزرج م جــــــزع �ل

ـــــو� فـــــرحـــــًا ـــلالأهـــــــــّلـــــــــو� و��ـــــســـــتـــــهـــــّل ـــسَ ـــ� ُت ال  يـــــزيـــــد  يـــــا  قـــــالـــــو�  ـــــــّم  ث

ــــقــــرم مــــن �ـــســـاد�تـــهـــم ــا �ل ــن ــل ــت ـــــــنـــــــاه بــــــــبــــــــدٍر فـــــاعـــــتـــــدلقــــد ق وعـــــــدل

ــــك فـــال ــــل ــــم ــــال ــــعــــبــــت هـــــا�ـــــســـــم ب نـــــزلل وحـــــــــــــٌي  وال  جــــــــــاء  خـــــبـــــر 

ــقــم ــت �أن لـــم  �إْن  خـــنـــدف  مـــن  لــ�ــســُت 
(((

ـــل ـــع مــــن بـــنـــي �أحــــمــــد مــــا كـــــان ف

�أدعياء  �أحد  ل�سان  على  ور�سالته جرى   Pلنبّي� لنبّوة  ونفي  �سريح  كفر  وهذ� 

�الإ�سالم من قادة �لحزب �الأموّي.

وفي محاورة �الإمام �لح�سينQ مع �بن عّبا�س في مّكة, كانQ قد �ساأل 

�بن عّبا�س قائاًل: »يا ابن عّبا�س! فما تقول في قوٍم اأخرجوا ابن بنت ر�سول اهلل

P من داره وقراره ومولده, وحرم ر�سوله, ومجاورة قبره ومولده وم�سجده, 

ومو�سع مهاجره, فتركوه خائفاً  مرعوباً ل ي�ستقّر في قرار, ول ياأوي في موطن, 

يريدون في ذلك قتله و�سفك دمه, وهو لم ُي�سرك باهلل �سيئاً, ول اّتخذ من دونه 

ولّياً, ولم يتغّير عّما كان عليه ر�سول اهلل؟

فقال ابن عّبا�س: ما اأقول فيهم اإّل اأّنهم كفروا باهلل وبر�سوله ول ياأتون ال�سالة 

اإّل وهم ك�سالى, يراءون الّنا�س ول يذكرون اهلل اإّل قلياًل, مذبذبين بين ذلك ل 

)))  �للهوف, �س79.
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اإلى هوؤلء ول اإلى هوؤلء, ومن ي�سلل اهلل فلن تجد له �سبياًل, وعلى مثل هوؤلء تنزل 

البط�سة الكبرى, واأّما اأنت يا ابن بنت ر�سول اهللP فاإّنك راأ�س الفخار بر�سول اهلل

يعمل  عّما  اأّن اهلل غافل  اهلل  ر�سول  بنت  ابن  يا  البتول, فال تظّن  وابن نظيرة   P

ومحاربة  محاربتك  في  وطمع  مجاورتك,  عن  رغب  من  اأّن  اأ�سهد  واأنا  الظالمون, 

نبيك محّمدP َفماَله من خالق.

 ف�سهد �بن عّبا�س �سر�حًة بكفرهم.
(((

فقال الح�سينQ: الّلهم ا�سهد!«

وفي كّل منزل من منازل �لطريق �إلى ميد�ن �ل�سهادة, كان �الإمامQ و�أهل بيته 

و�أن�ساره يذكرون ر�سول �هللP ب�سورة متو��سلة, ويوؤّكدون على �رتباطهم به و�تّباعهم 

�لطاهر �لر�سول  ذلك  ذرّية  باأّنهم  �أنف�سهم  يعّرفون  بيته  و�أهل   Qالإمام� وكان  له, 

P, ويرون �أّن كر�متهم و�سرفهم في كونهم ذرّية وورثة ذلك �لمبعوث �الإلهّي �لكريم, 

.Pفكان هذ� �أي�سًا مب�سعًا ينكاأ غدد حقد �الأموّيين على دين �هلل وعترة نبّيه

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ �س06) و07).
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الشفاعة

»ال�سفاعة« من �لمباحث �العتقادّية �لبّناءة, وهي �العتقاد باأّن �هلل تبارك وتعالى 

يتجاوز عن ذنوب �لموؤمنين �لمخطئين بو�ساطة �أوليائهR, و�ل�سفاعة ال تكون �إاّل 

�ل�سفاعة  �إّنما ي�سفعون لمن ي�ستحّق  �أي�سًا   Rو�لمع�سومون , باإذن �هلل عزَّ وجلَّ

�ل�سفعاء  ب�سفاعة  و�لعقيدة  الزمة,  م�سروطة  �أر�سّية  لها  �إذن  فال�سفاعة  عندهم, 

تقت�سي �لمر�قبة في �ل�سلوك و�لعمل, وهذ� هو �لبعد �لبّناء لل�سفاعة.

و�إّن   ,Rبيته والأهل   Pمحّمد �الأكرم  للنبّي  ثابت  �ل�سفاعة  مقام  �إّن 

وفي  �الآخرة,  في  بالحّق  ووزنها  نقدها  يكون  �إّنما  �لدنيا  في  �الإن�سان  �أعمال 

بّد  ال  وحيث  �إليها,  ويتطّلع  و�آله   Pمحّمد �سفاعة  في  �إن�سان  كّل  ياأمل  �لقيامة 

لكّل �إن�سان في ذلك �ليوم من روؤية ولقاء �أولئك �ل�سفعاء �لكر�م ومو�جهتهم بما 

�للقاء  وذلك  �لمو�جهة  لتلك  �أعّد  ماذ�  �إن�سان  كّل  فلينظر  �إذن  �لدنيا,  في  قّدم 

�ل�سفاعة؟ بتلك  �لفوز  �أجل  من 

�إّن �لتذكير بم�ساألة �ل�سفاعة ومو�جهة ر�سول �هللP يوم �لقيامة تنبيه �إلى هذ� 

�أاّل  و�سرورة   ,Pو�آله محّمد  �سفاعة  �إلى  �إن�سان  كّل  حاجة  في  �العتقادّي,  �لبعد 

.Rيجترح في �لدنيا ذنبًا يقطع �ل�سلة ما بينه وبينهم

�لح�سين �سهادة  بعد  �لبيت  �أهل  وبقّية   Qل�سّجاد� �الإمام  �أّن  نجد  هنا,  من 

�لبعد  هذ�  �إلى  �لتنبيه  على  �الأ�سر  منازل  من  منزل  كّل  في  يرّكزون  كانو�   Q

�العتقادّي, ففي �لكوفة مثاًل, لّما جاوؤو� باالإمام �ل�سّجادQ مغلول �لعنق و�ليدين 
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على تلك �لحال �لم�سجية, كانQ ين�سد �أبياتًا من �ل�سعر, منها هذ� �لبيت:

يجمعنا �هلل  ور�ــــــســــــول  ــــــنــــــا  �أّن ـــــو  ل
(((

ــامــة مـــا كــنــتــم تـــقـــولـــونـــا؟ ــقــي يــــوم �ل

وقد تمّثلت �أي�سًا موالتنا زينبO في �لكوفة بهذه �الأبيات:

لكم الـــنـــبـــّي  قــــــال  اإْن  تـــقـــولـــون  مــــــــاذا فـــعـــلـــتـــم واأنــــــتــــــم اآخــــــــر الأمــــــــم؟مـــــــاذا 

بــعــد مفتقدي بــيــتــي  وبــــاأهــــل  ــــارة ومــنــهــم �ـــســـّرجـــوا بـــدم!بــعــتــرتــي  مــنــهــم اأ�ــــس

نــ�ــســحــت لكم اإذ  كــــان هــــذا جـــزائـــي  مـــا 
(2(

رحمي! ذوي  فــي  ب�سوء  تخلفوني  اأن 

منازل  �أحد  في  ر�أو�   Qلح�سين� ر�أ�س  حملو�  �لذين  �أّن  �لم�سادر  بع�س  وتنقل 

�لطريق من �لكوفة �إلى �ل�سام يدً� كتبت بقلم من �لّدم على �لحائط:

ـــــــــــة قـــتـــلـــت حـــ�ـــســـيـــنـــًا �أتـــــــرجـــــــو� �أّم
(((

ـــاب؟! ـــس ـــ� ـــح ــاعــة جــــــّده يـــــوم �ل ــف ــس �

�لبيت �أهل  الأعد�ء  و�لتوبيخ  �لمالمة  من  نوعًا  �ل�سفاعة  بمو�سوع  �لتذكير  كان  لقد 

�أّمة  تتنافى مع حال  �لعظمى  �لجناية  تلك  الأّن  بحّقهم, ذلك  �جترحوه  ما  R على 

.Pتوؤمن ب�سفاعة نبّيها

�إّن �الأمل بال�سفاعة وطلبها �لو�رد في ن�سو�س �لزيار�ت, له نف�س هذ� �الأثر �لتربوّي 

»فا�سفع لي عند رّبك وكن لي  �إحدى زيار�ت �لح�سينQ مثاًل:  بالذ�ت, نقر�أ في 

.
(4(

�سفيعاً«

يوم   Qالح�سين �سفاعة  ارزقني  »اللهّم  �أي�سًا:  عا�سور�ء  زيارة  في  ونقر�أ 

.
(5(

الورود«

�إّن �أهل بيت �لنبّيP هم �سفوة �هلل تبارك وتعالى, �لذين �ختارهم على �لعالمين, 

�لمحمود  �لمقام  �لزيار�ت عن هذ�  �الأ�سمى عنده, وقد تحّدثت ن�سو�س  �لمقام  ولهم 

)))  ر�جع: مقتل �لح�سينQ للمقّرم, �س0)4.

)))  �للهوف, 74.

)))  نف�س �لم�سدر, �س75 و76.

)4)  مقتل �لح�سينQ للمقّرم, �س444.

)5)  مفاتيح �لجنان, زيارة عا�سور�ء, �س458.
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لهمR, وكر�رً� ما كان في �أقو�ل �الإمام �لح�سين نف�سهQ وفي خطبه تذكير 

 Oبمقامهم �ل�سامي هذ�, وكذلك في ت�سريحات وخطب �الإمام �ل�سّجاد وزينب

وبقّية �أهل �لبيت و�الأن�سار.
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اإلمامة

�الإمامة في �لعقيدة �الإ�سالمّية من�سب �إلهّي يكون بعد �لنبّوة, بمعنى �أّن �الإمامة من 

لو�زم �لنبّوة �لتي ال تنفّك عنها, �أي ال بّد لالأّمة بعد �لنبّي من �إمام, من �أجل »تبيين« 

�لدين وحفظ �ل�سريعة و�لمنجز�ت �لدينّية, و�إقامة حدود �هلل و�أحكامه في �لمجتمع.

�إّن فل�سفة �الإ�سالم �ل�سيا�سّية في �إد�رة �لمجتمع طبقًا الأحكام �لدين تتجّلى في قالب 

�الإمامة  ومعالم  مقّومات  من  الإلهّي«  والن�سب  »الجعل  فاإّن  هنا  من  �الإمامة,  و�سكل 

ف�ساًل عن �الأهلّية في �لعلم و�لتقوى, كما هو من مقّومات �لنبّوة ومعالمها.

�إّن �أهل بيت �لنبّيP بلحاظ �لتاأّهل �الأعلى و�لقرب �الأقرب من منبع �لدين, هم 

تاأكيدً�  كان  خّم  غدير  في  ح�سل  وما  �لم�سلمين,  وزعامة  بقيادة  غيرهم  من  �الأولى 

حّق  هي   Pهلل� ر�سول  بعد  �لخالفة  �أّن  في  متعّددة,  �سابقة  نبوّية  لبالغات  مجّددً� 

لالإمام �لذي هو �أ�سمى و�أف�سل فرد بعد ر�سول �هللP, يعني �أمير �لموؤمنين علّي بن 

.Qأبي طالب�

مو�جهاته  في  �لحّق  هذ�  على  �إليه  �لخالفة  و�سول  وبعد  قبل   Qهو �أّكد  وقد 

ومناق�ساته مع �لخلفاء ومع معاوية, كما �أّكد �أئّمة �أهل �لبيت �الآخرونR بعد �سهادة 

علّيQ على هذ� �لحّق �ل�سريح ب�سورة متو��سلة, �إذ �إّنهمR كانو� يرونه حّقًا 

م�سّلمًا لهم.

ولقد كانت نه�سة عا�سور�ء تجّليًا لتحقيق هذ� �لحّق, من خالل �الرتباط بهذ� �لركن 

ظروف  �إطار  في   Qلمجتبى� �لح�سن  �الإمام  �أّن  ومع  �الإ�سالمّي,  للمجتمع  �لركين 
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�ل�سلح مع معاوية, وكان  �أم�سى  ة )لي�س هنا مجال بحثها( كان قد  و�سروط خا�سّ

�أّن  �إاّل  حّيًا,  معاوية  د�م  ما  �لمعاهدة  بهذه  �لتزم  قد  �أي�سًا   Qلح�سين� �الإمام 

�أهل هذ� �لبيتR كانو� وب�سورة م�ستمّرة ي�سّرحون بحّقهم في �إمامة �لم�سلمين 

ومن�سب �لخالفة, وكانو� ي�سعون ب�سورة متو��سلة - بح�سب �الإمكان و�ال�ستطاعة- 

�إلى تحقيق �لو�سول �لفعلّي �إلى هذ� �لحّق منه خالل توعية �لّنا�س وتهيئة �لمقّدمات 

و�لممّهد�ت �لالزمة.

وفي هذ� �ل�سبيل كان الأبي عبد �هلل �لح�سينQ عّدة بر�مج محورّية, هي:

) ـ بيان موقع ومكانة �الإمامة, و�سر�ئط وخ�سائ�س �الإمام.

) ـ بيان فقد�ن �الآخرين الأهلّية �لت�سّدي لهذ� �لمن�سب �الإلهّي.

) ـ بيان �أهلّية �الإمام نف�سهQ و�أحقّيته باإمامة �لم�سلمين.

بيانات  �لثالثة  �لمحاور  هذه  من  كلٍّ  في   Qلح�سين� لالإمام  كانت  ولقد 

وت�سريحات عالية, ن�سير �إلى بع�س منها:

�سرائط الإمام

�إلى  �سيعتها  وكبار  وجماهيرها  �لكوفة  �أهل  و�أعالم  وجوه  ر�سائل  �أن جاءت  بعد 

�الإمام �لح�سينQ وهو في مّكة �لمكّرمة, يدعونه فيها �إلى �لقدوم �إلى �لكوفة, 

ليثورو� في ظّل �إمامته على �لطاغية يزيد بن معاوية, كتب �الإمامQ �إليهم ر�سالة, 

وبعثها �إليهم مع �ثنين من �لر�سل, و�أ�سار فيها �إلى �أّنه قد بعث �إليهم بابن عّمه م�سلم 

ما  فلعمري   ...« قائاًل:  في ختامها   Qسّرح� وقد  عنه,  ممّثاًل   Qبن عقيل

الحاب�س نف�سه  الحّق,  الدائن بدين  بالق�سط,  القائم  بالكتاب,  الحاكم  اإّل  الإمام 

.
(((

على ذات اهلل...«

هذ� �لبيان كا�سف عن مو��سفات �الإمام �لحّقQ من منظاره هو, و�إمام كهذ� 

دينّية  �سرورة  �الإمام  هذ�  ومعرفة  وتعالى,  تبارك  �هلل  لدين  �لكامل  �لتج�سيد  هو 

وعقلّية, و�إطاعته حتمّية.

فمعرفة �الإمام �لمفتر�س �لطاعة, وت�سليم زمام �الأمر �إلى واليته وهد�يته �سرط 

)))  �الإر�ساد, لل�سيخ �لمفيد, ج), �س0),  طبعة موؤتمر �ل�سيخ �لمفيد.
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:Qلعبادة �هلل تعالى, و�أر�سّية لمعرفة �هلل �لكاملة, فقد ورد في �إحدى زيار�ته

»الّلهّم اإّني اأ�سهد اأّن هذا القبر قبر حبيبك, و�سفوتك من خلقك, والفائز بكرامتك, 

.
(((

اأكرمته بال�سهادة, واأعطيته مواريث الأنبياء, وجعلته حّجة على خلقك«

ونقر�أ في ن�س �آخر من زيارته هذه �لفقرة �ل�سريفة:

»واأ�سهد اأّنك الإمام الرا�سد والهادي, هديت, وقمت بالحّق وعملت به, واأ�سهد اأّن 

طاعتك مفتر�سة وقولك ال�سدق, واأّنك دعوت اإلى �سبيل رّبك بالحكمة والموعظة 

.
(((

الح�سنة...«

اأهلّيتهQ لاإمامة ونفيه لأهلّية الآخرين

يكون  �ل�سالح,  �الإمام  ومو��سفات  لالإمامة  �لكلّية  �ل�سر�ئط  وتتبّين  تّت�سح  عندما 

�لمحور �الآخر للبحث هو �نطباق ذلك �لعنو�ن على �سخ�س خا�ّس.

ولقد كان قائد نه�سة عا�سور�ء, في منا�سبات مختلفة ومو�قع متعّددة, يوّجه �أذهان 

�لبيت  �أهل  لمكانة  بيانه  خالل  من  �إليه,  وي�سوقها  ال�سالح«  »الإمام  نحو  �لم�سلمين 

�ل�سامية, وعّده لف�سائله وما يتمّتع به من مالكات �الإمامة, وذكره �أي�سًا لنقاط �سعف 

�الأموّيين و�الإ�سكاالت �الأ�سا�سّية ال يمكن �الإغما�س عنها فيهم عاّمة, وفي يزيد بن معاوية 

ة. خا�سّ

�أن  بعد  منها:  بع�س  �إلى  هنا  ن�سير  كثيرة,  �لتحذير�ت  وهذه  �لبيانات  ونماذج هذه 

�لتقى �الإمام �لح�سينQ في �لطريق �إلى �لكوفة مع جي�س �لحّر بن يزيد �لرياحّي, 

»اأّما  �أن �سّلىQ فيهم �سالة �لع�سر جماعة, خطب فيهم وكان من خطبته:  وبعد 

بعد اأّيها الّنا�س, فاإّنكم اإْن تّتقوا اهلل وتعرفوا الحّق لأهله يكن اأر�سى هلل عنكم, ونحن 

لهم,  لي�س  ما  المّدعين  هوؤلء  من  عليكم  الأمر  هذا  بولية  اأولى  محّمد  بيت  اأهل 

.
(((

وال�سائرين فيكم بالجور والعدوان...«

وفي ر�سالته �لتي كتبها بعد لقائه بجي�س �لحّر بن يزيد �لرياحّي �إلى وجهاء �ل�سيعة 

)))  تهذيب �الأحكام, لل�سيخ �لطو�سّي, ج6, �س 58 و59.

)))  نف�س �لم�سدر.

)))  مقتل �لح�سينQ, للخو�رزمّي, ج), �س)), بحار �الأنو�ر, ج44, �س77).
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وجماعة �لموؤمنين في �لكوفة, كان مّما ذكرQ فيها: �أّن هوؤالء �لقوم )�أي �لحّكام 

�الأموّيين( قد لزمو� طاعة �ل�سيطان, وتوّلو� عن طاعة �لرحمن, و�أظهرو� �لف�ساد, 

 Qوعّطلو� �لحدود, و��ستاأثرو� بالفيئ, و�أحّلو� حر�م �هلل, وحّرمو� حالله, ثّم قال

.
(((

»Pبعد ذلك: »واإّني اأحّق بهذا الأمر لقرابتي من ر�سول اهلل

وفي بدء نه�ستهQ لّما و�سل خبر موت معاوية �إلى �لمدينة, و��ستدعاه و�لي 

�الإمام له, فجاءه  �لبيعة  لياأخذ منه  يزيد  باأمر من  �لوليد بن عتبة  �آنذ�ك  �لمدينة 

�ل�ساخن معلنًا عن بدء  �للقاء  يبايع, قالQ في ختام ذلك  �أن  Q, ورف�س 

ومختلف  الر�سالة,  ومعدن  النبّوة,  بيت  اأهل  اإّنا  الأمير!  »اأّيها  ونه�سته:  قيامه 

�سارب  فا�سق,  رجل  ويزيد  ختم,  وبنا  اهلل  فتح  وبنا  الرحمة,  ومحّل  المالئكة, 

خمر, قاتل النف�س المحّرمة, معلٌن بالف�سق, ومثلي ل يبايع لمثله, ولكن ُن�سبح 

.
(((

وت�سبحون, وننظر وتنظرون اأّينا اأحّق بالخالفة والبيعة «

لقد كانت هذه هي نظرة �الإمام �لح�سينQ ليزيد بن معاوية من قبل ذلك 

ب�سنين, �إذ لّما �أر�د معاوية �أخذ �لبيعة من �لّنا�س بوالية �لعهد ليزيد في حياته, كان 

�الإ�سالمّي  �لعالم  �أّواًل على مو�فقة وجهاء وكبار �سخ�سّيات  �أن يح�سل  �الأكبر  هّمه 

يومذ�ك, وخ�سو�سًا من كان منهم في �لمدينة, فّلما �لتقى معاوية �بن عّبا�س و�الإمام 

�لح�سينQ في �لمدينة, وجمع �لثالثة مجل�س خا�ّس, دعاهما معاوية �إلى بيعة 

يزيد, فكان مّما رّد عليه �الإمامQ موّبخًا �إّياه على ج�سارته ووقاحته: »... ولقد 

اأفرطت, وا�ستاأثرت حّتى اأجحفت, ومنعت حّتى بخلت, وجرت حّتى  لت حّتى  ف�سَّ

جاوزت, ما بذلت لذي حّق من اأتّم حّقه بن�سيب حّتى اأخذ ال�سيطان حّظه الأوفر 

ون�سيبه الأكمل.

وفهمت ما ذكرته عن يزيد من اكتماله و�سيا�سته لأّمة محّمد! تريد اأن توهم 

مّما  كان  عّما  تخبر  اأو  غائباً!  تنعت  اأو  محجوباً!  ت�سف  كاأّنك  يزيد,  في  الّنا�س 

احتويته بعلم خا�ّس! وقد دّل يزيد من نف�سه على موقع راأيه, فخذ يزيد فيما 

اأخذ به من ا�ستقرائه الكالب المهار�سة عند التحار�س, والحمام ال�سّبق لأترابهّن, 

)))  بحار �الأنو�ر, ج44, �س)8).

)))  مقتل �لح�سينQ, للخو�رزمّي, ج), �س 84).
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.
(1(

والقينات ذوات المعازف, و�سروب المالهي, تجده نا�سراً, ودع عنك ما تحاول!«

ومّما كتبهQ في ر�سالة اإلى معاوية ب�سدد نف�س هذا المو�سوع:

»واّتق اهلل يا معاوية! واعلم اأّن هلل كتاباً ل يغادر �سغيرة ول كبيرة اإّل اأح�ساها, 

واعلم اأّن اهلل لي�س بنا�ٍس لك قتلك بالظّنة, واأخذك بالتهمة, واإمارتك �سبّياً ي�سرب 

واأ�سعت  دينك,  واأهلكت  نف�سك,  اأوبقت  قد  اإّل  اأراك  ما  بالكالب!  ويلعب  ال�سراب, 

.
(((

الرعّية...«

ويخاطبهQ في نف�س هذه �لر�سالة �أي�سًا قائاًل:

»وقلت فيما قلت: ل تردنَّ هذه الأّمة في فتنة! واإّني ل اأعلم لها فتنة اأعظم من 

اإمارتك عليها! وقلت فيما قلت: اأنظر لنف�سك ولدينك ولأّمة محّمد! واإّني واهلل ما 

اأعرف اأف�سل من جهادك, فاإْن اأفعل فاإّنه قربة اإلى رّبي, واإْن لم اأفعله فاأ�ستغفر اهلل 

.
(((

لديني...«

هذه نظرة �الإمام �لح�سينQ في �سدد خالفة و�سلطة غير �ل�سالحين, وقد ورد 

يوؤّنبه فيها على جملة من  �إلى معاوية  �الإمامQ كتب ر�سالة  �أّن  �آخر  �أي�سًا في نقل 

:Qالأمور, منها قوله�

»ثّم وّليت ابنك وهو غالم ي�سرب ال�سراب, ويلهو بالكالب, َفِخْنَت اأمانتك واأخربت 

الم�سكر!.  ي�سرب  من  محّمد  اأّمة  على  توّلي  فكيف  رّبك,  ن�سيحة  توؤّد  ولم  رعّيتك, 

و�سارب الم�سكر من الفا�سقين, و�سارب الم�سكر من الأ�سرار, ولي�س و�سارب الم�سكر 

باأمين على درهم فكيف على الأّمة؟! فعن قليل ترد على عملك حين تطوى �سحائف 

!
(4(

ال�ستغفار«

�إّن �لرجل �لموؤّهل الإمامة �لم�سلمين - في نظرة �الإمام �لح�سينQ- هو �لرجل 

�الأعلى و�الأف�سل في �لعلم و�لتقوى و�الأ�سل و�لن�سب.

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س)46.

)))  كتاب �لغدير, ج0), �س)6).

)))  نف�س �لم�سدر.

)4)  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س58), نقاًل عن دعائم �الإ�سالم, ج), �س))), ح468.
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ففي �سفر معاوية �إلى �لمدينة, كان قد �أمر بعد و�سوله �إليها �أن ينادى في �لّنا�س: 

وكان  �لمنبر-  معاوية  ورقى  �لم�سجد,  في  �لّنا�س  فاجتمع  الأمر جامع,  يجتمعو�  �أن 

يومذ�ك  �لعهد  والية  على  ليزيد  يبايعو�  لم  �لذين  �لمدينة  وجهاء  من  مجموعة 

جال�سين حول �لمنبر وكان منهم �الإمام �لح�سينQ-  ف�سرع معاوية في خطبته 

بذكر ف�سائل يزيد! وكان مّما قاله فيها: »يا اأهل المدينة! لقد هممُت ببيعة يزيد, 

واأّخرت  و�سّلموا,  ببيعته, فبايع جميعاً  اإليها  بعثت  اإّل  وما تركت قرية ول مدرة 

المدينة بيعته! وقلُت: بيعته واأ�سله ومن ل اأخافهم عليه, وكان الذين اأبوا البيعة 

منهم من كان اأجدر اأن ي�سله, واهلل! لو علمت مكان اأحد هو خير للم�سلمين من 

يزيد لبايعت له«!

فقام �لح�سينQ وقال: »واهلل! لقد تركت من هو خير منه اأباً واأّماً ونف�ساً!«, 

.
(((

فقال معاوية: كاأّنك تريد نف�سك!؟ فقال �لح�سينQ: »نعم, اأ�سلحك اهلل«

وورد في رو�ية �أخرى �أّن �الإمام �لح�سينQ قال لمعاوية: »اأنا واهلل اأحّق بها 

منه, فاإّن اأبي خير من اأبيه, وجّدي خير من جّده, واأّمي خير من اأّمه, واأنا خيٌر 

.
(((

منه«

�إّن �النقياد الأمر �لحاكم- �أّيًا كان- لي�س �سحيحًا في منطق عا�سور�ء و�لدين �إذ 

و»اإمام  ناٍر«  »اإمام  �لقر�آنّية هناك  �لثقافة  لالإّتباع, وفي  �أهاًل  �إمام وحاكم  كّل  لي�س 

نور«, فاأئّمة �لظلم و�لباطل هم »اأئّمة الّنار« �لذين يردون جهّنم ويوردونها �أتباعهم, 

�لهادون من  �لمهدّيون  رون,  و�لمنوِّ رون  �لمنوَّ �الإلهّيون  �الأئّمة  النور« فهم  »اأئّمة  �أّما 

�ّتبعهم �إلى �ل�سر�ط �لم�ستقيم.

ولقد كان �أبطال عا�سور�ء على معرفة عميقة بهذه �لحقيقة, فحينما �نتهى �الإمام 

�لح�سينQ �إلى �أر�س نينوى, بالمكان �لذي نزل به, كان ر�سول من قبل �بن زياد 

قد �أقبل يحمل ر�سالة منه �إلى �لحّر بن يزيد �لرياحّي, ياأمره فيها �أن يجعجع باالإمام

Q, فنظر �أحد �أ�سحاب �الإمامQ وهو يزيد بن �لمهاجر �لكندّي �إلى ر�سول 

�بن زياد فعرفه, فقال له: ثكلتك �أّمك! ماذ� جئت فيه؟! قال: �أطعُت �إمامي ووفيت 

)))  نف�س �لم�سدر, �س)6).

)))  نف�س �لم�سدر, �س65).
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نف�سك,  هالك  في  �إمامك  و�أطعت  رّبك,  ع�سيت  بل  �لمهاجر:  �بن  له  فقال  ببيعتي! 

ًة يَْدُعوَن  : {َوَجَعْلنَاُهْم اأَِئمَّ وك�سبت �لعار و�لّنار, وبئ�س �الإمام �إمامك, قال �هلل عزَّ وجلَّ

.
(((

 فاإمامك منهم
(((

وَن}
ُ
ر اإِلَى الّنار َويَْوَم اْلِقيَاَمِة َل يُن�صَ

الأف�سل  حّق  �الإ�سالمّي  �لمجتمع  في  و�لوالية  �لحاكمّية  �أّن  هذ�:  هو  عا�سور�ء  بالغ 

ياألون  �لتز�مًا, �لذين ال  و�أ�سّدهم  �إيمانًا,  �لّنا�س  �أعلى  �أفر�د هذ� �لمجتمع, �لذين هم 

جهدً� في �سبيل تطبيق �لقر�آن, وتحقيق �أو�مر �هلل تبارك وتعالى, وهد�ية �لمجتمع �إلى 

�الإ�سالم �لخال�س, ومنهاج حكومتهم قائم على �أ�سا�س �لعدل و�لق�سط و�حتر�م �أمو�ل 

و�أرو�ح و�أعر��س �لم�سلمين, وال يكون هذ� �الأمر �إاّل بتن�سيب �الإمام من قبل �هلل تبارك 

وتعالى, �أو من ين�سبه �الإمام �لمع�سومQ, و�إاّل فلن يوؤّدى حّق هذ� �لمن�سب �الإلهّي, 

ولن توؤّدى حقوق �لّنا�س.

ومع ت�سّلط غير �ل�سالحين فاإّن م�سير �لمجتمع �سيوؤول �إلى �سفال و�سقوط, و�سيزول 

دين �هلل, و�الإمام �لحّق ال يقبل مثل هذه �لحكومة وال يبايعها �أبدً�, ولقد �سّرح �الإمام 

�لح�سينQ بهذ� �لرف�س �لقاطع �سمن عّده لمعايب يزيد, ونفيه الأهلّيته للخالفة, 

.
(((

حيث قالQ: »... ل واهلل! ل يكون ذلك اأبداً«

وفي �سبيل هد�ية �لّنا�س, و��ستنقاذهم من كّل هلكة, �الأمر �لذي هو من �سوؤون �الإمامة 

�لحّقة, كان �سّيد �ل�سهد�ءQ قد �ندفع �إلى ميد�ن �لمو�جهة �لتي �ستختم بال�سهادة, 

وهذ� بالذ�ت هو �الأر�سّية �لممّهدة لرفع �لجهل عن �الأّمة والإيقاظها من �سبات �لغفلة 

و�لحيرة.

:Qلنقر�أ هذه �لفقرة �ل�سريفة من زيارة �الإمام �لح�سين

اللة والجهالة  »فاأعَذَر في الّدعوة, وَبذل ُمهَجته فيك لَي�َستنقذ عبادك ِمن ال�سّ

.
(4(

والعمى وال�سّك والرتياب, اإلى باب الهدى والر�ساد«

)))  �سورة �لق�س�س, �الآية: )4.

)))  ر�جع: بحار �الأنو�ر, ج44, �س80).

)))  ر�جع: مقتل �لح�سينQ, للخو�رزمّي, ج), �س)8).

)4)  تهذيب �الأحكام, لل�سيخ �لطو�سّي, ج6, �س59.
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و�لخالفة,  للزعامة  �ل�سحيحة  �الإ�سالمّية  �لروؤية  عن  كا�سف  �الإمام  عمل  �إّن 

و�الإمام �لح�سينQ حّتى لو لم يجد معينًا �أو نا�سرً�, وحّتى لو لم يدعه �أو يبايعه 

�أحد لما بايع يزيد, ذلك الأّن حكومة يزيد ال م�سروعّية لها, وقد �سّرح �الإمام �لح�سين

Q بذلك قائاًل:

.
(((

»واهلل! لو لم يكن في الدنيا ملجاأ ول ماأوى لما بايعت يزيد بن معاوية«

)))  �أعيان �ل�سيعة, ج), �س588.
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مواجهة البدعة

و�لتف�سير  �ال�ستفادة,  و�سوء  �لتحريف,  �إلى  �الأعد�ء  قبل  من  د�ئمًا  �لدين  يتعّر�س 

�لخاطئ, و�ختالق �لبدعة, وبالمقابل فاإّن من م�سوؤولية �أئّمة �لحّق وعلماء �لدين �سيانة 

�لعقيدة و�ل�سريعة �الإ�سالمّية من كّل تحريف ومو�جهة كّل بدعة, وقد روي عن ر�سول �هلل

P �أّنه قال:

 ,
(((

»اإذا َظَهرِت الِبَدُع في اأّمتي َفلُيظِهِر العاِلُم ِعلَمُه, َفمن لم يفعل َفعليه لعنُة اهلل«

وروي عنهP �أي�سًا �أّنه قال:

»اإّن عنَد كّل بدعٍة تكوُن من بعدي ُيكاد بها الإيمان ولّياً من اأهل بيتي موّكاًل به 

يذّب عنه, ينطق باإلهام من اهلل, وُيعِلُن الحّق وينّوره, ويردُّ كيف الكائدين, يعّبر عن 

.
(((

ال�سعفاء, فاعتبروا يا اأولي الأب�سار, وتوّكلوا على اهلل «

ولقد نه�س �الإمام �لح�سينQ لرّد كيد �الأموّيين ومو�جهة بدعهم �لكثيرة �لتي 

و�أهله,  �إلى ن�سابه  �لحّق   الإعادة 
(((

»اأحّق من غّير« �لدين, ب�سفته  �بتدعوها في هذ� 

والإز�لة �لبدع, حفاظًا على �الإ�سالم �لمحّمدّي �لخال�س. وكما �أف�سحQ عن دو�فعه 

وغاياته من هذه �لنه�سة �لمقّد�سة في و�سّيته الأخيه محّمد بن �لحنفّية وفي منا�سبات 

�أخرى, كذلك �أف�سح عنها في ر�سالته �إلى وجهاء و�أ�سر�ف �لب�سرة �لتي بعثها �إليهم من 

)))  �أ�سول �لكافي, ج), �س54, رقم ).

)))  نف�س �لم�سدر, رقم 5.

بها  �لتي قام  و�لبدع  �لتحريفات  ��ستعر�س  �أن  بعد  �لبي�سة,  �لحّر في منزل  و�أ�سحاب  �أ�سحابه  له في  )))  قالQ في خطبة 

�الأمويون: »واأنا اأحّق من غّير«, ر�جع: تاريخ �لطبري, ج), �س06).
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مّكة �لمّكرمة, حيث قالQ فيها:

.
(((

»اأدعوكم اإلى كتاب اهلل و�سّنة نبّيه, فاإّن ال�سّنة قد اأميتت, والبدعة قد اأُحييت«

هذه هي ر�سالة �الإمامQ: �أن يثير م�ساعر �الأّمة ويهيج ح�سا�سيتها, ويدفعها 

و�ل�سّنة  �لتحريف,  �إلى  �لخال�سة  �لعقيدة  تتعّر�س  عندما  و�لنه�سة  �لقيام  �إلى 

�ل�سحيحة �إلى �لموت, وتعود �لجاهلّية �إلى �لحياة.

 Pهلل� ر�سول  جّده  �سيرة  على  �لطريق  هذ�  في  �لم�سّي  على   Qوتاأكيده

مع  �لمو�جهة  هذه  لنف�س  �أي�سًا  �أخرى  �سورة   Qلموؤمنين� �أمير  �أبيه  و�سيرة 

�لبدعة, ولنف�س هذ� �لحفاظ على �لدين.

�سورة  هو  �لّنا�س,  على  يفر�سونه  بل  ويعر�سونه  يّدعونه,  �الأموّيون  كان  ما  �إّن 

محّرفة ومم�سوخة وم�سّوهة لدين محّمدP, وكان �لمخدوعون بهذ� �لت�سليل �لذين 

�عتقدو� باالإ�سالم �الأموّي ال يرون تعار�سًا بين ذلك �الإ�سالم وبين �لمفا�سد و�لمظالم 

�أكثر  �أ�سّلو�  قد  �الأموّيون  وكان  قبل,  و�أبوه من  معاوية  بن  يزيد  يجترحها  كان  �لتي 

�إنقاذ هذه �الأّمة من  �أّن   Qهذه �الأّمة �الإ�سالمّية, لذ� فقد ر�أى �الإمام �لح�سين

هذ� �ل�سالل ومن ��ستمر�ر هذ� �لت�سليل, و�إثبات �أّن ما هو حاكم و�ساٍر في �لّنا�س 

لي�س �إ�سالم محّمدP, ال يمكن �أن يتحّقق �إاّل عن طريق �لكالم �ل�سادق �لنابع من 

�أو �سفك  دٍم عزيز- فقام �الإمامQ ليريق دمه �لمقّد�س- وهو نف�س دم  �لروح 

بيته  �أهل  �سفوة  معه من  ومن  �لطريق, هو  وي�ست�سهد مظلومًا على هذ�   Pلنبّي�

و�أن�ساره, ليتحّقق بذلك »الفتح المبين« في تخلي�س �الإ�سالم �لمحّمدّي �لخال�س 

من كّل �سائبة �أموّية وغير �أموّية �إلى يوم �لدين.

نقر�أ في خطاب ر�ئع لالإمام �لخمينّي } هذه �لفقرة �لكريمة:

»يجب اأن ن�سعى اإلى ك�سر ح�سار الجهل والخرافة, حّتى ن�سل اإلى منبع زلل 

اأكثر الأ�سياء غربة في  الإ�سالم المحّمدي الخال�س, واإّن هذا الإ�سالم اليوم هو 

هذا العالم, ونجاته تحتاج اإلى اأ�ساحي, فادعوا اهلل اأن اأكون اأنا اأي�ساً من اأ�ساحي 

.
(((

هذا الإ�سالم«

)))  تاريخ �لطبرّي, ج), �س8).

)))  �سحيفة نور, ج)), �س)4.



5( الهفتاا ااغفلّبة

البالغات 
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اإي�ساح

�الأخالق �إحدى ركائز �لدين �لثالث, �إذ �إّن �الإ�سالم قائم على ثالث ركائز �أ�سا�سّية 

هي: »العقائد« و»الأحكام« و»الأخالق«, ذلك الأّن تتميم �لقيم �الأخالقّية �لحميدة و�سبغ 

بل   ,Rالأنبياء� بعثة  �أهد�ف  �أهّم  �الإلهّية من  بال�سبغة  وت�سّرفاتهم  �لّنا�س  �سفات 

»اإّنما بعثُت  �إّنما هي �لهدف �الأ�سا�س, فقد ورد عن �لر�سول �الأعظم محّمدP قوله: 

.
(((

لأتّمم مكارم الأخالق«

و�لخ�سال  �الأخالقّية  �لكماالت  بذور  وزرع  وت�سّرفاته,  �الإن�سان  نو�زع  فتهذيب 

ر�سالة  في  �الأهّم  هي  �أو  جّدً�  مهّمة  غاية  �الإن�سان,  روح  �أعماق  في  �ل�سامية  �الإن�سانّية 

�لنبّيP و�الأئّمةR, وي�سّكل قول �لمع�سومQ وفعله �لم�سدر �لوثيق و�لمنبع 

هم   Rلمع�سومين� الأّن  ذلك  منه,  �الأخالق  ونتعّلم  عنه  نتلّقى  �لذي  �لثّر  �لعذب 

»الأ�سوة« و�لمظهر �الأعلى و�الأتّم للخ�سال �الإن�سانّية �لتي ير�ساها �هلل تبارك وتعالى.

�أقو�ل  ولقد كانت عا�سور�ء �الأفق �لمبين �لذي تجّلت فيه ذروة مكارم �الأخالق في 

و�أفعال �الإمام �لح�سينQ, �لحّجة �لمع�سوم, وفي �أقو�ل و�أفعال �أهل بيته و�أن�ساره 

�لذين كانو� ي�ستهدون بهد�ه وي�ستنيرون بنوره.

�إّن و�قعة كربالء بما كان فيها- مّما �أثبته �لتاريخ لنا- من روحانّية و�أخالق و�سجايا 

وم�سدرً�  �أثيرً�  منبعًا  ت�سّكل  عا�سور�ء,  ملحمة  �أبطال  و�أفعال  �أقو�ل  في  تجّلت  �سامية 

نفي�سًا لتعّلم �الأخالق و�الإقتد�ء باالأ�سو�ت �لح�سنة في طريق تزكية �لنف�س, وفي �ل�سلوك 

�الجتماعّي, وفي �لتربية �لدينّية, وتحقيق �لكر�مة �الإن�سانّية.

)))  نهج �لف�ساحة, �س)9).
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و�الإيثار,  �ل�سبر,  مثل:  ق�سايا  في  لعا�سور�ء  الأخالقّية«  »البالغات  وتتجّلى 

و�لفتّوة, و�لوفاء, و�لعّزة, و�ل�سجاعة, و�لتحّرر من تعّلقات �لدنيا, و�لتوّكل, ومجاهدة 

�لو�قعة  هذه  زو�يا  من  ز�وية  كّل  في  �إّن  �إذ  وغيرها...  و�لنبل,  و�لمو��ساة,  �لنف�س, 

�لخالدة يمكننا �أن ن�ساهد تجّليًا من تجّليات �الأخالق �لحميدة �لعالية �ل�سادرة عن 

.Qمع�سكر �الإمام �لح�سين
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التحّرر

�لحرّية م�سطلح حقوقيٌّ و�جتماعّي يقابل م�سطلح �لعبودّية, �أّما �لتحّرر فهو �أرفع 

و�أعلى من �لحرّية, �إّنه �النعتاق من �لقيود و�لتعّلقات �لمذّلة �لمهينة.

و�لبنين,  و�لمقام,  و�لع�سيرة,  وبالثروة,  بها,  وتعّلقه  �لدنيا  �إلى  �الإن�سان  �ن�سد�د  �إّن 

و... ي�سّكل مانعًا لالإن�سان من �لو�سول �إلى �لحرّية �لروحّية, و�إّن �لخ�سوع و�ال�ست�سالم 

الأ�سر �الأمانّي و�لتعّلقات �لمادّية عالمة �سعف �الإر�دة �لب�سرّية.

و�إذ� كان كمال �الإن�سان وقيمته في �لروح �ل�سامية, و�لهّمة �لعالية, و�ل�سجايا �لحميدة, 

فاإّن بيع �الإن�سان نف�سه للدنيا و�ل�سهو�ت نوع من �لر�سا بالحقارة, و�لقبول بالثمن �لبخ�س 

لنف�سه, يقول �الإمام علّيQ: »األ ُحرٌّ َيَدُع هذه الّلماظَة لأهلها؟! اإّنه لي�س لأنف�سكم 

.
(((

ثمن اإّل الجّنة فال تبيعوها اإّل بها«

فالتحّرر �إذن هو �أن يعرف �الإن�سان كر�مته و�سرفه, وياأبى �لهو�ن و�لذّلة, ويترّفع عّما 

ي�سينه, ويتعالى عّما يحّقره, ويخُل�س من �أ�سر �لدنيا, ويحر�س على �لقيم �الإن�سانّية فال 

يفّرط بها.

نا�سًا 
ُ
�أ وفي منعطفات �لحياة �لدنيا و�لتو�ء�تها, و�سعودها ونزولها, طالما �ساهدنا 

ر�سو� بكّل �أنو�ع �لحقارة و�لمهانة من �أجل �لح�سول على �لدنيا, �أو ب�سبب �لحر�س على 

ما في �أيديهم من مكا�سبها, �أو من �أجل تحقيق �أمنياتهم وم�ستهياتهم, �أو من �أجل بقاء 

خر فيها, �أّما �الأحر�ر فرّبما بذلو� �الأرو�ح ثمنًا للحياة �لعزيزة �لكريمة 
ُ
�أطول لعّدة �أّيام �أ

)))  نهج �لبالغة, �لحكمة رقم 456.
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 :Qلح�سين� �الإمام  يقول  �لذّل,  مع  �لعي�س  ر�ف�سين  �إّياها,  �إاّل  ير�سون  ال  �لتي 

.
(((

»موٌت في عّز خيٌر من حياٍة في ذّل«

هذه هي نظرة �الأحر�ر �إلى �لحياة, ولقد كانت نه�سة عا�سور�ء مظهرً� جلّيًا من 

مظاهر �لتحّرر في �سخ�سّية �الإمام �لح�سينQ و�سخ�سّيات �أهل بيته و�أن�ساره 

والأعطى  �الإباء,  ذ�ك  كان  لما  �لتحّرر,  ذلك  يكن  لم  فلو  يديه,  بين  �لم�ست�سهدين 

�الإمامQ �لبيعة, ولما قتل, لكّن �أبيَّ �ل�سيم و�أبا �الأحر�رQ لّما �أر�دو� منه 

�لبيعة ليزيد قهرً�, �متنع و�أبى, وكان منطقه:

.
(((

»ل واهلل! ل اأُعطيهم بيدي اإعطاء الذليل, ول اأقّر اإقرار العبيد«

�أحد  �ختيار  في  تج�ّسد  �أي�سًا,  �لتحّرر  لهذ�  �آخر  تجّليًا  كربالء  ميد�ن  كان  لقد 

�أمرين ركز بينهما �بن زياد, وهما �لقتل �أو �لذّلة, فكان �ختيار �الأحر�ر هو �ال�ست�سهاد 

:Qبحّد �ل�سيف ورف�س �لذّلة, هكذ� جاء �لجو�ب على ل�سان �الإمام

ال�ّسّلِة والذّلة! وهيهات  »األ واإّن الّدعيَّ ابن الّدعّي قد ركز بين اثنتين: بين 

مّنا الذّلة, ياأبى اهلل ذلك لنا ور�سوله والموؤمنون, وحجور طابت وطهرت, واأُنوف 

.
(((

حمّية, ونفو�س اأبّية, من اأن نوؤثر طاعة اللئام على م�سارع الكرام...«

وفي حمالته يوم عا�سور�ء كانQ يرتجز ويقول:

والــــــعــــــاُر اأولـــــــــى مـــــن دخــــــــول الـــــّنـــــار«»الــــــمــــــوُت اأولـــــــــى مـــــن ركــــــــوب الـــعـــار

�إّن �لروح �لتحّررّية �لتي تمالأ كيان �الإمامQ هي �لتي حّركته وهو �سريع مثخن 

�لن�ساء و�الأطفال,  بالجر�حات ليخاطب �الأعد�ء �لذين هجمو� على خيامه فرّوعو� 

قائاًل لهم:

.
(4(

»اإْن لْم يكن لكم دين, وكنتم ل تخافون المعاد, فكونوا اأحراراً في دنياكم«

ولقد تج�ّسد هذ� �لنهج �لتحّررّي �أي�سًا في �أخالق و�سجايا �أن�سار �الإمام �لح�سين

ة, فهذ� م�سلم بن عقيلL طليعة �لنه�سة  Q عاّمة, وفي �سهد�ء �لطّف خا�سّ

)))  �لمناقب, البن �سهر �آ�سوب, ج4, �س68.

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س))4.

)))  �للهوف, لل�سيد �بن طاوو�س, �س57.

)4)  بحار �الأنو�ر, ج44, �س)5.
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�أو  »طوعة« لياأ�سّره  �لح�سينّية في �لكوفة, لّما و�جه جي�س �بن زياد �لذي �أحاط  ببيت 

يقتله, كان يقاتلهم وهو يرتجز معلنًا عن هذه �لروح �لتحّررّية:

حــــــّر� �إاّل  قـــــــتـــــــُل 
ُ
�أ ال  ـــكـــر��أقــــ�ــــســــمــــُت  ُن �ـــســـيـــئـــًا  �لـــــمـــــوَت  ر�أيـــــــــُت  و�إْن 

ـــــــّل �مـــــــــرئ يـــــومـــــًا ُمــــــــــالٍق �ــــســــّر� ــــط �لـــــــبـــــــارد �ــــســــخــــنــــًا مــــــّر�ك ــــخــــل وي

فـــا�ـــســـتـــقـــّر� �لـــ�ـــســـمـــ�ـــس  �ـــســـعـــاع  ُردَّ 
(((

ــــــــــــّر� َغ
ُ
�أ �أو  كــــــــــذَب 

ُ
�أ �أن  �أخـــــــــاُف 

ولّما برز �الأخو�ن �لغفارّيان عبد �هلل وعبد �لرحمن �بنا عروة �إلى ميد�ن �لقتال يوم 

(((

عا�سور�ء كان من رجزهما هذ� �لبيت �لكا�سف عن روح �لتحّرر هذه:

ـــــــر�ر �الأح بـــنـــي  عــــن  ذودو�  قـــــوم  يــــا 
(((

ــــار ــــخــــّط بـــالـــمـــ�ـــســـرفـــّي و�لـــقـــنـــا �ل

وكان �لحّر بن يزيد �لرياحّيM م�سد�قًا بارزً� �آخر لهذه �لحرّية وهذ� �لتحّرر, 

�إذ كانت روحه �لتحّررّية �ل�سبب في �أاّل يكون من �أهل جهّنم من �أجل �لدنيا و�لرئا�سة, 

في  و��ستر�ها  �لمو�قف,  �أ�سعب  في  �لجّنة  فاختار  و�لّنار,  �لجّنة  بين  نف�سه  حيث خّير 

�أبي  �إلى  �إلى �هلل تعالى, و�نف�سل عن جي�س �بن زياد و�ن�سّم  ظّل �ل�سهادة, حيث تاب 

حّتى  �الأبطال  قتال  يديه  بين  يقاتل  يزل  فلم  عا�سور�ء,  يوم   Qلح�سين� �هلل  عبد 

�سرع, »فاحتمله اأ�سحاب الح�سينQ حّتى و�سعوه بين يدي الح�سينQ وبه 

ك, واأنت الحّر في  رمق, فجعل الح�سين يم�سح وجهه ويقول: اأنت الحّر كما �سّمتك اأمُّ

الدنيا, واأنت الحّر في الآخرة«.

(((

:Qوقيل: بل رثاه علّي بن �لح�سين ,Qورثاه رجل من �أ�سحاب �لح�سين

ـــف �لـــــرمـــــاحَلـــــِنـــــْعـــــَم �لـــــحـــــرُّ ُحـــــــــرُّ بــــنــــي ريـــــاح ـــل �ـــــســـــبـــــوٌر عــــنــــد مـــخـــت

ــًا ــن ــي ــس حــ� نــــــــادى  �إذ  �لـــــحـــــرُّ  ــــم  ــــع ـــاحون ـــي ـــ�ـــس فـــــجـــــاد بـــنـــفـــ�ـــســـه عــــنــــد �ل

ـــــه فـــــــي جــــنــــان ـــــف فـــــيـــــا ربـــــــــــّي �أ�ـــــس
(((

ــــــمــــــالح ـــــور �ل ـــــح ـــــع �ل وزّوجــــــــــــه م

)))  تاريخ �لطبرّي, ج4, �س80), موؤ�ّس�سة �الأعلمّي للمطبوعات, بيروت.

)))  وقعة �لطّف, �س4)).

)))  بحار �الأنو�ر, ج45, �س4).
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ومن بعد عا�سور�ء... �إذ� تاأ�ّسى دعاة �لحرّية و�أحر�ر �لعالم في حربهم من �أجل 

فاإّنما  كربالء  �سهد�ء  ببطوالت  �لطو�غيت  ومن  �لظلم  من  و�لخال�س  �ال�ستقالل 

يتاأ�ّسون بهم في ظّل هذ� �لدر�س بالذ�ت, در�س »التحّرر« �لذي هو تحفة عا�سور�ء 

�لح�ّسا�سة,  �الختيار  لحظات  في  �الأحر�ر  �إّن  �إذ  �ل�ساعة,  قيام  �إلى  �الأجيال  لجميع 

و�لمو�جهة  �الأحمر  �لموت  يختارون  �لذين  هم  �ل�سعبة,  �لقر�ر  �تخاذ  ومو�قف 

�لدموّية و�لت�سحية بالنف�س لي�سلو� بذلك �إلى �سعادة �ل�سهادة, وليحّررو� مجتمعهم 

من �لتعا�سة ومن كّل ظلم.
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اإليثار

�الإيثار تقديم �لغير على �لنف�س, �سو�ء بالمال �أو بالروح, وهذه �لخ�سلة �الأخالقّية 

�الأحاديث  وكذلك  كثيرً�,  �لكريم  �لقر�آن  عليها  �أثنى  �لتي  �ل�سامية  �لخ�سال  �إحدى 

�لو�ردة عن �لنبّيP, وتن�ساأ هذه �لخ�سلة �الأخالقّية �لكريمة عن تحّرر �الإن�سان من 

»حّب الذات«.

مع  �أنف�سهم  على  �الآخرين  يقّدمون  �لذين  �لموؤمنين  على  �لكريم  �لقر�آن  �أثنى  لقد 

ِهْم َولَْو  وَن َعَلى اأَنُف�صِ
ُ
ِثر حاجتهم �ل�سديدة �إلى ما في �أيديهم, وذلك في قوله تعالى: {َويُوؤْ

.
(((

ٌة} ا�صَ َكاَن ِبِهْم َخ�صَ

�إّن �لتنّكر لرغبات �لنف�س وتجاوزها, و�الإغما�س عن كّل �لتعّلقات, من �أجل �إن�سان 

�آخر, وفي �سبيل �إن�سان �آخر, هو �الإيثار, و�أ�سمى �الإيثار �الإيثار بالدم وبالروح, �إّن �لموؤثر 

�أو  وتعالى,  تبارك  لدين �هلل  لبذل وجوده وروحه فد�ًء  �لم�ستعّد فعاًل  �الإن�سان  حّقًا هو 

�لذي ينكر ذ�ته ورغباته في �سبيل مر�ساة �هلل تعالى.

وفي ميد�ن عا�سور�ء كان �أّول �لموؤثرين �سّيد �ل�سهد�ءQ, �لباذل نف�سه و�أنف�س 

�أهل بيته و�أن�ساره فد�ًء لدين �هلل, �لمقّدم مر�ساة رّبه على كّل �سيء, و�لّد�عي �لّنا�س 

:Qإلى ذلك �لفد�ء �أي�سًا لّما عزم على �لتوّجه من مّكة �إلى كربالء في قوله�

»من كان فينا باذًل مهجته, موّطناً على لقاء اهلل نف�سه, فليرحل معنا فاإّني راحٌل 

)))  �سورة �لح�سر, �الآية: 9.
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.
(((

م�سبحاً اإْن �ساء اهلل«

�أّما �أن�سارهQ فقد ر�سمو� �أروع و�أ�سمى �سور �الإيثار في بذلهم �أنف�سهم فد�ًء 

الإمامهمQ, وفي حركة �أحد�ث �لنه�سة �لح�سينّية لقطات كثيرة مذهلة لم�ساهد 

عديدة من �الإيثار في غاية �لجمال و�ل�سمّو و�الإ�سر�ق منها مثاًل: حينما علم �بن زياد 

الإح�سار  بمكره  �حتال  بن عروة )ر�س(,  بيت هانئ  في   Qبن عقيل م�سلم  �أّن 

ح�سر هانئ في مجل�س �بن زياد, وعّرفه �بن زياد بدليله )وهو 
ُ
�أ هانئًا عنده, فلّما 

�لجا�سو�س معقل( على وجود م�سلم في بيته, وطلب منه ت�سليم م�سلم �إليهم, وحاول 

بع�س �أعو�ن �بن زياد �إقناع هانئ بهذ� �الأمر, وحّذره من مغّبة �المتناع, قال هانئ 

)ر�سي �هلل عنه(: »واهلل لو لم اأكن اإّل واحداً لي�س لي نا�سٌر لم اأدفعه اإليه حّتى 

.
(((

اأموت دونه!«

ولّما حمل �سّيدنا م�سلم بن عقيلQ �إلى ق�سر �الإمارة, بعد �أن كّف عن قتالهم 

نتيجة لالأمان �لذي �أعطاه �إّياه محّمد بن �الأ�سعث, �أح�ّس م�سلمQ باأّن �لقوم لن 

يفو� باأمانهم, »فدمعت عيناه, فقال محّمد: اإّني لأرجو اأن ل باأ�س عليك! فقال: 

اإليه راجعون, وبكى. فقال  واإّنا  اإّنا هلل  اأمانكم؟!  الرجاء فاأين  اإّل  ويحك! ما هو 

عبيد اهلل بن العّبا�س ال�سلمّي: من يطلب مثل الذي طلبت ل يبكي! فقال: اإّني 

واهلل ما على نف�سي اأبكي, لكّني اأبكي على اأهلي المقبلين اإليكم, اأبكي على الح�سين 

.
(((

واآل الح�سين«

�أعتاب �ل�سهادة  �أي�سًا, الأّن م�سلمًاQ وهو على  �إّن هذ� �لبكاء عالمة �الإيثار 

لم يبك حين بكى على نف�سه, بل بكى للح�سينQ �لقادم بمن معه من �أهل بيته 

و�سع  عن   Qنف�سه م�سلم  �إليه  رفعه  �لذي  للتقرير  نتيجة  �لكوفة  �إلى  و�أن�ساره 

�لكوفة و�أهلها, تلك �لمدينة �لمليئة بالخد�ع, و�أهلها �لذين نكثو� عهودهم.

ولّما جمع �الإمام �لح�سينQ �أهل بيته و�أ�سحابه ليلة عا�سور�ء, وخطب فيهم 

خطبته �لتي قال فيها: »اأّما بعد, فاإّني ل اأعلم اأ�سحاباً اأوفى ول خيراً من اأ�سحابي, 

)))  بحار �الأنو�ر, ج44, �س66).

)))  وقعة �لطّف, �س9)), مقتل �لح�سينQ, للخو�رزمّي, ج), �س)0).

)))  مقتل �لح�سينQ, للخو�رزمّي, ج), �س))).
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ول اأهل بيت اأبّر واأو�سل من اأهل بيتي, فجزاكم اهلل عّني خيراً, األ واإّني لأظّن يومنا 

من هوؤلء الأعداء غداً األ واإّني قد اأذنت لكم, فانطلقوا جميعاً في حّل, لي�س عليكم 

.
(((

حرج مّني ول ذمام, هذا الليل قد غ�سيكم فاّتخذوه جمال...«

»ِلَم نفعُل ذلك, لنبقى  �أخيه و�بنا عبد �هلل بن جعفر:  �إخوته و�أبناوؤه وبنو  فقال له 

اأبداً!« بد�أهم بهذ� �لقول �لعّبا�س بن علّي و�تّبعته �لجماعة  اأرانا اهلل ذلك  بعدك؟! ل 

عليه, فتكّلمو� بمثله ونحوه.

فقال �لح�سينQ: »يا بني عقيل, ح�سبكم من القتل بم�سلم بن عقيل, فاذهبوا 

اأنتم قد اأذنت لكم«, فقالو�: »�سبحان اهلل! ما يقول الّنا�س؟! نقول: اإّنا تركنا �سيخنا 

و�سّيدنا وبني عمومتنا خير الأعمام, ولم نرم معهم ب�سهم, ولم نطعن معهم برمح, 

ولكن  ذلك,  نفعل  ما  واهلل!  ل  �سنعوا؟!  ما  ندري  ول  ب�سيف,  معهم  ن�سرب  ولم 

العي�س  اهلل  فقّبح  نرد موردك,  ونقاتل معك حّتى  واأهلنا,  واأموالنا  باأنف�سنا  نفديك 

.
(((

بعدك!«

�أّما �أ�سحابهQ فاإّن �أ�سمى �آيات �الإيثار تجّلت في ما �أجابو� به �الإمامQ ليلة 

�لدين,  يوم  �إلى  �الإن�سانّية  تاأريخ  وجه  بّي�ست  �لتي  �لم�سهورة  �الإجابات  تلك  عا�سور�ء, 

�الإمامQ, مظهرين  قول  �لرّد على  في  فتتابعو�  و�حد,  قيام رجل  قامو� جميعًا  �إذ 

��ستعد�دهم لبذل �أنف�سهم فد�ًء له, وعزمهم �لر��سخ على ذلك, في ردود م�سرقة فّذة 

لم  الذين  الع�ّساق  »ال�سهداء  لهوؤالء  و�إكبارً�  خ�سوعًا  �إاّل  يقر�أها  من  يزد�د  ال  فريدة 

.
(((

ي�سبقهم �سابق ول يلحق بهم لحق«

ونكتفي هنا من تلك �الإجابات �لكريمة بما �أجاب م�سلم بن عو�سجة )ر�س( حيث قام 

فقال: »اأنحن نخّلي عنك؟! وبما نعتذر اإلى اهلل في اأداء حّقك؟! ل واهلل حّتى اأطعن 

في �سدورهم برمحي, واأ�سربهم ب�سيفي ما ثبت قائمته في يدي, ولو لم يكن معي 

�سالح اأقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة! واهلل ل نخّليك حّتى يعلم اهلل اأّنا قد حفظنا 

)))  بحار �الأنو�ر, ج44, �س)9) ـ )9).

)))  نف�س �لم�سدر.

)))  هكذ� و�سفهم �أمير �لموؤمنينQ, ر�جع: �لبحار, ج)4, �س95), ح8).
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ذرى,  غيبة ر�سول اهلل فيك, اأما واهلل! لو علمت اأّني اأُقتل, ثّم اأُحيى, ثّم اأُحرق, ثّم اأُ

ُيفعل ذلك بي �سبعين مّرة, ما فارقتك حّتى األقى حمامي دونك! فكيف ل اأفعل 

.
(((

ذلك واإّنما هي قتلة واحدة, ثّم هي الكرامة اّلتي ل انق�ساء لها اأبداً؟! «

�لقين,  بن  وزهير  �لحنفّي,  �هلل  عبد  بن  �سعيد  �إجابة  في  كان  ولقد  هذ�  نعم, 

و�آخرين من �أن�سارهQ, تجّليات نّيرة وخالدة لهذه �لروح �الإيثارّية, وفي رو�ية �أّن 

جماعة من هوؤالء �الأن�سار قالو�: »واهلّل ل نفارقك, ولكن اأنف�سنا لك الفداء, نقيك 

.
(((

بنحورنا وجباهنا واأيدينا, فاإذا نحن قتلنا كّنا وَفينا وق�سينا ما علينا!«

نعم... �إّن �لدماء �لتي تجري في عروقنا هدية فد�ء الإمامنا...

لّما حمل جي�س �لكوفة ع�سر عا�سور�ء على مخّيم �لح�سينQ و�أغار على من 

فيه, و�أر�د �ل�سمر لعنه �هلل �أن يقتل �الإمام زين �لعابدينQ, تعّلقت موالتنا زينب

!
(((

قتل دونه
ُ
O باالإمامQ قائلة لل�سمر: ال ُيقتُل حّتى �أ

قُدمًا  يم�سي  �أن  �الإيثار  �أهل  من  حماة  �أن�سار  بمعونة  �لنه�سة  قائد  ي�ستطيع 

�الأهد�ف  تحقيق  حّتى  و�لخطرة,  �ل�سعبة  �لمر�حل  جميع  في  �لنه�سة  طريق  على 

ولالإيثار  �لذ�ت,  لنكر�ن  ��ستعد�د  الأن�ساره  يكن  لم  �إذ�  �أّما  نه�سته,  من  �لمن�سودة 

يظّل  �لقائد  هذ�  فاإّن  و�لر�حة,  و�ل�سالمة  بالعافية  و�لت�سحية  و�الأنف�س,  باالأمو�ل 

وحيدً� مفردً�, ويبقى �لحّق مظلومًا وبال نا�سر.

وفي نه�سة عا�سور�ء كان �الإمام �لح�سينQ و�أن�ساره من �أهل بيته و�أ�سحابه 

طاهرة قلوبهم و�أيديهم من كّل عالئق �لدنيا, وخا�سو� غمار هذه �لنه�سة �آي�سين من 

�سرو� من �أجل 
ُ
�لحياة, �ساعين �إلى �ل�سهادة كي يبقى دين �هلل حّيًا خال�سًا, فقتلو� و�أ

�أن يحيى �لحّق و�ل�سّنة, وتموت �لبدعة, وُتحّرر �الأّمة.

ومن رو�ئع تجّليات �الإيثار يوم عا�سور�ء �أّن �أن�سار �الإمامQ من �أ�سحابه �أبو� 

�إلى بني ها�سم  �إاّل �أن يخو�سو� �لحرب قبل �الأن�سار من بني ها�سم, حّتى ال ي�سل 

 Qمكروه ما د�مو� هم �أحياء! وكذلك �أبى بنو ها�سم �أن ي�سل �الأعد�ء �إلى �الإمام

)))  �لبحار, ج44, �س)9).

)))  وقعة �لطّف, �س99).

)))  مقتل �لح�سينQ, للمقّرم, �س87).
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وهم �أحياء! ففدوه باأنف�سهم حّتى ��ست�سهدو� جميعًا قبله فكان �لح�سينQ �آخرهم 

حين نظر �إلى و�دي كربالء فلم يجد �أحدً� من �أن�ساره قد بقي!

 ,Qولقد تجّلى �الإيثار في �أ�سمى �سوره في مو�قف و�أخالقّيات �أبي �لف�سل �لعّبا�س

فف�ساًل عن رف�سه �الأمان �لذي جاء به �سمر من �بن زياد له والإخوته من �أّمه, وف�ساًل 

 :Qحيث قال مخاطبًا �الإمام Qعن جو�به �لر�ئع بين يدي �أبي عبد �هلل �لح�سين

»واهلل يا ابن ر�سول اهلل ل نفارقك اأبداً, ولكّنا نفديك باأنف�سنا, ونقتل بين يديك, ونرد 

ملك  وقد  عا�سور�ء  يوم   Qلف�سل� �أبا  نجد   .
(((

بعدك« العي�س  اهلل  فقّبح  موردك, 

�سريعة �لفر�ت بعد قتال عنيف مع �الأعد�ء, ومالأ �لقربة من �لماء ليحملها �إلى �الإمام

Q و�أطفاله �لعطا�سى, وكانت �سفتا �أبي �لف�سلQ ذ�بلتين وقلبه ك�سالية �لجمر 

من �لعط�س, فلّما �أح�ّس ببرد �لماء, مالأ كّفه �ل�سريفة منه لي�سرب, فلّما �أدناها من فمه 

�لطاهر تذّكر عط�س �لح�سينQ, فاأبى �إيثاره ووفاوؤه �أن ي�سرب قبل �أخيه و�أطفاله 

�لعطا�سى, فاألقى �لماء, وخرج من �لفر�ت وهو يتلّظى عط�سًا, ويخاطب نف�سه �لمقّد�سة 

قائاًل: 

ــيــن هوني ــس ــحــ� �ل بـــعـــد  مــــن  نـــفـــ�ـــُس  ـــييــــا  ـــون ـــك ت �أن  ـــــــنـــــــِت  ُك ال  وبـــــــعـــــــده 

ـــون ـــن ـــم �ل و�رُد  �لـــحـــ�ـــســـيـــُن  ـــــن بــــــــــــــارد �لــــمــــعــــيــــنهـــــــذ�  ـــــي ـــــرب ـــــس ـــــ� وت

(((

ــــــــــاهلل مــــــــا هــــــــــذ� فـــــــعـــــــال ديــــــــنــــــــي ت

وحمل على �لقوم وهو يقول:

رقـــى �لــــمــــوت  �إذ�  �لــــمــــوت  �أرهـــــــب  لقاال  ــت  ــي ــال ــمــ�ــس �ل فــــي  �أو�رى  ـــى  حـــّت

وقا �لــطــهــر  �لم�سطفى  لنف�س  بال�سقانف�سي  �أغـــــــدو�  �لـــعـــّبـــا�ـــس  ـــــا  �أن ــــــي  �إّن

(((

ـــتـــقـــى �لـــمـــل ـــــــوَم  ي �لــــ�ــــســــرَّ  �أخــــــــــاُف  وال 

)))  ر�جع: مقتل �لح�سينQ, للخو�رزمّي, ج), �س))), وبحار �الأنو�ر, ج44, �س)9).

)))  بحار �الأنو�ر, ج45, �س)4 ـ 45.

)))  �لمناقب, البن �سهر�آ�سوب, ج4, �س08).
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ولّما قطعو� يمينه �أخذ �ل�سيف ب�سماله وحمل عليهم وهو يرتجز:

يـــمـــيـــنـــي قــــطــــعــــُتــــم  �إْن  ــــــــــدً� عـــــن ديـــنـــيو�هلل  ـــــــــي �أحـــــامـــــي �أب �إّن

ــــــادق �لـــيـــقـــيـــن وعــــــــن �إمــــــــــــام �ــــــس
(((

ـــنـــبـــّي �لـــطـــاهـــر �الأمـــــيـــــن نـــجـــل �ل

كما تجّلى �الإيثار في �سورة ر�ئعة من �سوره في موقف �سعيد بن عبد �هلل �لحنفّي 

)ر�سي �هلل عنه( يوم عا�سور�ء �أثناء �ل�سالة وقت �لزو�ل, حيث روي �أّن �سعيد بن 

عبد �هلل تقّدم �أمام �لح�سينQ فا�ستهدف له يرمونه بالنبل, فما �أخذ �لح�سين

�إلى �الأر�س وهو  �إاّل قام بين يديه! فما ز�ل ُيرمى حّتى �سقط  Q يمينًا و�سمااًل 

يقول: »الّلهمَّ العنهم لعن عاد وثمود, الّلهمَّ اأبلغ نبّيك عّني ال�سالم, واأبلغه ما لقيُت 

به ثالثة ع�سر  ثّم مات, فوجد  نبّيك.  ن�سرة  بذلك  اأردُت  فاإّني  الجراح,  األم  من 

. وفي رو�ية: »ثّم التفت اإلى 
(((

�سهماً �سوى ما به من �سرب ال�سيوف وطعن الرماح«

الح�سينQ فقال: اأَوفيُت يا ابن ر�سول اهلل؟ فقال: نعم, اأنت اأمامي في الجّنة! 

.
(((

ثّم فا�ست نف�سه النفي�سة«

هذ� �الإيثار �أخالقّية عا�سور�ئّية, ولكّنها قد تتوّفر في كّل زمان في �لموؤمن �لعارف 

بحّق �إمام زمانه حّق �لمعرفة, و�لمطيع له حّق �الإطاعة فيما يحبُّ ويكره, و�لم�ستعّد 

الإيثار �إمامهQ على نف�سه, وللت�سحية في �سبيله.

)))  نف�س �لم�سدر.

)))  مقتل �لح�سينQ, للخو�رزمّي, ج), �س)).

)))  �إب�سار �لعين, �س8)).
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تكريم اإلنسان

�لموؤمن ذو قدر وكر�مة في جبهة �لحّق, بخالف جبهة �لباطل �لتي ينظر �أ�سحابها 

�إلى �لّنا�س نظرتهم �إلى �لو�سائل �لتي ي�ستعملونها لتحقيق رغباتهم وم�سالحهم. وكر�مة 

�لموؤمن تن�ساأ من قيمة �لحّق, و�لتقوى معيار درجاتها...

فالّنا�س محترمون, ويحظون بالتكريم ب�سبب �الإيمان, ذلك الأّن من�ساأ كر�مة �لموؤمن 

�لموؤمن  كر�مة  معيار  �لتقوى  �أّن  �أي  به,  و�لتز�مه  �إيمانه  بلحاظ  �لحّق  �إلى  �نت�سابه 

ودرجاتها, فاالأتقى هو �الأكرم, ولي�س معيار �لتكريم لون �الإن�سان, �أو لغته, �أو قبيلته, �أو 

�أ�سله وقوميته, �أو �أر�سه, �أو...

وكان �الإمام �لح�سينQ في نه�سة عا�سور�ء قد منح جميع �أن�ساره �أ�سرف �أو�سمة 

:Qلعّزة و�لكر�مة, منذ بدء �لخليقة �إلى قيام �ل�ساعة, حين قال�

اأبرَّ  بيت  اأهل  ول  اأ�سحابي  من  خيراً  ول  اأوفى  اأ�سحاباً  اأعلم  ل  فاإّني  بعُد,  »اأّما 

اأهل بيتي...«, وكانQ يح�سر كّل و�حٍد منهم عند م�سرعه, فياأخذ  واأو�سل من 

بر�أ�سه وي�سعه في حجره �ل�سريف, ولم يفّرق بين �أحد منهم في ذلك, �إذ كما ح�سر علّيًا 

�الأكبرQ, ح�سر مواله وغالمه كذلك...

كان   ,Qالإمام� مع�سكر  �إلى  و�ن�سّم  تعالى,  �هلل  �إلى  وتاب  �لحّر  ��ستب�سر  ولّما 

»هل لي من توبة؟« كا�سفًا عن  يحتمل في �سدره �ل�سّك في قبول توبته, فكان �سوؤ�له: 

بهذه  �أمله   Qالإمام� ولقد حّقق   ,Qلح�سين� �الإمام  و�سماحة  بُنبل  �لكبير  �أمله 

�لتوبة, �إذ �أعطى توبته �إلى �هلل ورجوعه �إلى �لحّق في مثل ذلك �لموقف �ل�سعب �لع�سير 
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.
(((

قيمة عليا حين �أجابه: »نعم, يتوب اهلل عليك«

هذه �لقيمة �ل�سامية من ��ستحقاقات مقام �الإن�سان �لتائب �لذي حّرر نف�سه من 

�لظلمة و�أو�سلها �إلى �لنور, فهو و�إن كانت له �سو�بق وذنوب ثقيلة, �إاّل �أنه �الآن �آمن 

بالهدى, وهد�ه �هلل �إلى �لنور.

من  ركبه  في   Qلح�سين� مع  وكان   ,Mذّر الأبي  مولى  »جون«  كان 

في  ي�ستاأذنه   Qلح�سين� �أمام  وقف  �لقتال  ن�سب  فلّما  كربالء,  �إلى  �لمدينة 

تبعتنا  فاإّنما  مّني,  اإذن  في  اأنت  جون!  »يا   :Qلح�سين� له  فقال  �لقتال, 

 Qأبي عبد �هلل� تبتل بطريقتنا«. فوقع جون على قدمي  للعافية, فال  طلباً 

ة  يقّبلهما ويقول: » يا ابن ر�سول اهلل! اأنا في الرخاء األح�ُس ق�ساعكم وفي ال�سدَّ

عليَّ  �س  فتنفَّ لأ�سود,  لوني  واإّن  للئيم,  ح�سبي  واإّن  لنتن,  ريحي  اإّن  اأخذلكم؟! 

اأفارقكم  ل  واهلل  ل  لوني,  ويبي�سَّ  وي�سرف ح�سبي,  ريحي,  ليطيب  الجّنة  في 

فبرز   ,Qالح�سين له  فاأذن  دمائكم.  مع  الأ�سود  الدمُّ  هذا  يختلط  حّتى 

يقول: وهو 

ـــَوِد ـــس ــرب �الأ� ـــرى �لــفــّجــار �ــس ـــّدِدكــيــف ت ـــس ـــ� ـــم ـــمـــ�ـــســـرفـــيِّ و�لــــقــــنــــا �ل بـــال

�أحـــــمـــــد �لــــــنــــــبــــــّي  �آل  عـــــــن  ـــــــــــذبُّ  ي

.
(2(

ثّم قاتل حّتى ُقتل«

وفي رو�ية �أّن �لح�سينQ وقف عليه وقال: »الّلهمَّ بّي�س وجهه, وطّيب ريحه, 

.
(((

واح�سره مع الأبرار, وعّرف بينه وبين محّمد واآل محّمد«

اأ�سد  بني  »اأّن   :Qلعابدين� زين  �أبيه  عن   ,Qلباقر� �الإمام  عن  وروي 

اأّيام تفوح منه رائحة  بعد  القتلى وجدوا جوناً  المعركة ليدفنوا  الذين ح�سروا 

.
(4(

الم�سك«

)))  مقتل �لح�سينQ, للمقّرم, �س90).

)))  ر�جع: �إب�سار �لعين, �س76) ـ 77), و�لبحار, ج45, �س)), و�للهوف, �س)6).

)))  ت�سلية �لمجال�س, ج), �س)9) ـ )9).

)4)  ر�جع: �لبحار, ج45, �س)).
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كان هذ� مثااًل �آخر �أي�سًا على تكريم �الإن�سان في ميد�ن �ل�سرف و�لكر�مة, �إنَّ تقدير 

�ل�سهد�ء �سّيد  كان  لقد  و�الإن�سانّية,  لالإن�سان  تكريم  �أن�ساره  لت�سحيات   Qالإمام�

Q يح�سر م�سارع �ل�سهد�ء من �أن�ساره, فينظر �إلى �أج�سادهم �لم�سّرجة بالدماء, 

ويذمُّ  بهم,  وُي�سيد  فيثني عليهم  �ل�سهادة,  �لّطاهرة عطر  �الأج�ساد  تلك  في�ستن�سق من 

, �إذ �إّن �أولئك �لَقَتَلة كَقَتَلِة �الأنبياء
(((

قاتليهم, قائاًل: »قتلُة كقتلة النبيّين واآل النبيين!«

R و�آل �الأنبياء! وهذ� يعني �أّن �الإمام �لح�سينQ كان يعتبر �أن�ساره �ل�سهد�ء في 

نف�س درجة �الأنبياءR, وَقَتَلتهم كَقَتَلة �الأنبياء.

�إّن �الإ�سادة بالموؤمنين �لم�سّحين في �سبيل �هلل و�لدين وتمجيدهم بالغ من بالغات 

يرث  �لذي  فالمجتمع   ,Qلح�سين� �الإمام  �سلوك  من  نتعّلمه  �الأخالقّية,  عا�سور�ء 

فا�ست�سهدو�  �أنف�سهم  على  �آثرو�  نا�ٍس 
ُ
�أ حرمة  ُيعّظم  �أن  ينبغي  و�ل�سهادة  �لجهاد  ثقافة 

م كذلك حرمة �إخو�نهم �لمعلولين و�أ�سرى �لحرب �الأحر�ر,  في �سبيل �هلل تعالى, وُيعظِّ

�إليه جذبًا  �لّنا�س  بًا يجذب  �الإلهّي د�ئمًا محبَّ �لخّط  �ل�سهد�ء, حّتى يبقى هذ�  وعو�ئل 

قّويًا.

)))  حياة �الإمام �لح�سين بن علّيL, ج), �س9)).
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التوّكل

قدم  ثبات  �سبب  متين  مقتدر  مالذ  �إلى  و�لم�ساعب  �ل�سد�ئد  في  �ال�ستناد  �إّن 

على  �العتماد  هو  و�لتوّكل  و�لم�سكالت,  �الأعد�ء  مو�جهة  من  خوفه  وعدم  �الإن�سان 

قدرة �هلل تبارك وتعالى ون�سرته و�إمد�ده.

�أّكدت  وكذلك  وحده,  �هلل  على  يتوّكلو�  �أن  �لموؤمنين  �لكريم  �لقر�آن  �أمر  ولقد 

�لرو�يات �الإ�سالمّية على هذ� �الأمر, وقد ورد فيها ما موؤّد�ه �أّن من يلجاأ �إلى غير �هلل 

�أو يتوّكل على غيره ال يزدد �إاّل ُذاًل وخيبة.

وكان �الإمام �لح�سينQ منذ بدء حركته من �لمدينة �لمنّورة قد �ختار هذ� 

�أمره به �هلل ور�سولهP وكان �هلل تبارك  �إلى ما  �ل�سبيل بالتوّكل على �هلل ما�سيًا 

وتعالى وحده مالذ �لح�سينQ ومعتمده في خروجه من مّكة �لمّكرمة �إلى �لكوفة, 

 Qال ر�سائل �أهل �لكوفة وال دعو�تهم �إّياه �إلى �لقدوم �إليهم, ولذ� لم ينثن �الإمام

ل �أهل  عن هذ� �لتوّجه وهذ� �لعزم لّما جاءه خبر مقتل م�سلم بن عقيلQ وتن�سُّ

�لكوفة عن عهودهم وتنّكرهم لها, بل �أ�سّر على �لم�سّي في هذ� �لطريق �إلى �لكوفة 

الأّنه كان ما�سيًا الأمر �هلل ومتوّكاًل ومعتمدً� عليه وحده.

ومع حاجتهQ �إلى �الأن�سار �إاّل �أّنه لم يكن متوّكاًل ومعتمدً� حّتى على �أن�ساره, 

ولذ� نجد �أّن توّكله و�عتماده على �هلل وحده كان �أحد �أ�سباب دعوته �إّياهم �إلى �لتخّلي 

عا�سور�ء  ليلة  وفي  عاّمة  �لطريق  منازل  من  منزل  من  �أكثر  في  عنه  و�الن�سر�ف 

ة. خا�سّ
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كان �الإمامQ منذ قيامه معتمدً� على هذ� �لتوّكل �لذي ال يمكن معه الأّي حادث 

�أن ي�سعف من عزيمتهQ, هذ� �لتوّكل �لخال�س �لذي �أ�سار �إليه �الإمامQ منذ 

بدء قيامه في �لو�سّية �لتي كتبها �إلى �أخيه محّمد بن �لحنفّية, حيث قال في ختامها: 

.
(((

»وما توفيقي اإّل باهلل, عليه توكّلت واإليه اأُنيب«

 Lأقبلت �إليه �أخته زينب بنت علّي� :Qوفي منزل �لخزيمّية لّما �أ�سبح �الإمام

فقالت: »يا اأخي! األ اأُخبرك ب�سيء �سمعته البارحة؟ فقال الح�سينQ: وما ذاك؟

فقالت: خرجُت في بع�س �لليل لق�ساء حاجة, ف�سمعت هاتفًا يهتف وهو يقول:

بجهد ـــي  ـــفـــل فـــاحـــت عــــيــــُن  ـــــا  ي بعدي؟�أال  ــد�ء  ــه ــس ــ� �ل ــى  عــل يــبــكــي  ومــــن 

ـــا ـــمـــنـــاي ـــم �ل ـــه ـــوق ـــس ـــ� ـــــــوم ت ـــــــجـــــــاز وعـــــدعــــلــــى ق ـــــــــــى �ن بــــــمــــــقــــــد�ر �إل

.
(((

فقال لها �لح�سينQ: يا �أختاه! �لمق�سيُّ هو كائٌن«

وفي منزل �لبي�سة, كان �الإمامQ قد خطب خطبة في �أ�سحابه و�أ�سحاب �لحّر 

 Qبن يزيد �لرياحّي, ذّم فيها �أهل �لكوفة على عدم �لوفاء بعهدهم وبيعتهم, وقال

.
(((

في ختامها معلنًا عن �عتماده على �هلل وحده: »و�سيغني اهلل عنكم«

وكان من دعائهQ في �سبيحة عا�سور�ء لّما ر�أى �الأعد�ء قد �أحاطو� بمع�سكره 

قولهQ: »الّلهمَّ اأنت ثقتي في كّل كرب, واأنت رجائي في كّل �سّدة, واأنت لي في كّل 

.
(4(

اأمر نزل بي ثقة وعّدة...«

ومثل هذه �لمناجاة في ميد�ن �لقتال وعلى م�سارف �ل�سهادة ال ت�سدر �إاّل عن قلٍب 

�سبيحة  �الأعد�ء  في   Qخطبها �أخرى  خطبة  وفي  �لتوّكل,  تمام  �هلل  على  متوّكل 

اأنف�سكم,  من  الن�سف  تعطوني   لم  »واإْن  فيها:  قال  �لحّق  �إلى  فيها  دعاهم  عا�سور�ء 

ق�سوا اإليَّ ول تنظرون, اإّن وليِّي اهلل  فاأجمعوا راأيكم ثّم ل يكن اأمركم عليكم غّمة ثّم اأُ

)))  بحار �الأنو�ر, ج44, �س0)).

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س)4).

)))  ر�جع: نف�س �لم�سدر, �س)6).

)4)  �الإر�ساد لل�سيخ �لمفيد: ج), �س96.
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.
(((

الذي نّزل الكتاب وهو يتوّلى ال�سالحين«

ثّم  و�سركاءكم  اأمركم  »فاأجمعوا  �ليوم:  ذلك  �أخرى  خطبة  في   Qوقال

كيدوني جميعاً فال تنظرون, اإّني توّكلت على اهلل رّبي ورّبكم, ما من داّبة اإّل هو 

.
(((

اآخٌذ بنا�سيتها, اإّن رّبي على �سراط م�ستقيم...«

�لكوفة قد  �لّنا�س في  �أّن  �لم�سرقّي و�ساحبه  �ل�سّحاك بن عبد �هلل  �أخبره  ولّما 

ُجمعو� على حربه لم يكن رّد �الإمامQ على هذ� �لخبر �إاّل �أن قال: »ح�سبي اهلُل 

.
(((

ونعم الوكيل«

هذه �لخ�سلة �ل�سامية كانت ظاهرة في �سلوك �الإمامQ منذ بدء حياته, ولم 

تبارك  �هلل  مع  �الأخيرة  مناجاته  في  حّتى  منه,  و�سكنة  حركة  كّل  في  تتج�ّسد  تزل 

وتعالى بعد �أن وقع �سريعًا مثخنًا بالجر�ح, �إذ كان �سلو�ت �هلل عليه قد ناجى رّبه في 

تلك �لحال, وكان من مناجاته قوله: »... اأدعوك محتاجاً, واأرغب اإليك فقيراً, واأفزع 

.
(4(

اإليك خائفاً, واأبكي مكروباً, واأ�ستعين بك �سعيفاً, واأتوّكُل عليك كافياً...«

ومّما ينبغي �النتباه �إليه هنا �أّن هذ� �لتوّكل على �هلل تبارك وتعالى منذ بدء قيامه 

وتهيئة  �ل�سائب  و�لتخطيط  �لدقيق  بالتدبير  مقترنًا  كان   Qست�سهاده�� وحّتى 

و�لكبيرة  �ل�سغيرة  في   Qقبله من  �ل�سرورّية  و�لتمهيد�ت  �لالزمة  �لمقّدمات 

�لعمل  �لتخطيط في  �لتوّكل منف�ساًل عن  يكون  نه�سته, حّتى ال  �أحد�ث  من حركة 

و�ال�ستفادة من �الإمكانات �لمتاحة في �لطريق �إلى تحقيق �لهدف �لمن�سود, وهذ� هو 

�لفهم �ل�سحيح و�لدقيق للتوّكل.

تبارك  �هلل  على  �لخال�س  �لتوّكل  بهذ�  �لمنادي   ,{ �لخمينّي  �الإمام  يقول 

وتعالى, و�لذي كان �سوت �الأّمة �لمتوّكلة على �هلل:

»اإذا تخّلينا يوماً ما عن اعتمادنا على اهلل, واعتمدنا على النفط, اأو على ال�سالح, 

.
(5(

فاعلموا اأّن ذلك اليوم هو اليوم الذي �سنواجه فيه هزيمتنا«

)))  بحار �الأنو�ر, ج45, �س6.

)))  بحار �الأنو�ر, ج45, �س9 و0).

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س78).

)4)  مقتل �لح�سينQ, للمقّرم, �س57).

)5)  �سحيفة نور, ج0), �س)).
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ويقول في مكان �آخر:

»ِاّتكلوا على اهلل في جميع الأمور والأعمال, فالقدرات والقوى الأخرى ل �سيء 

اإزاء قدرة اهلل وقّوته... ِاّتكلوا على اهلل تنت�سروا على كّل �سيء, فاإّن ر�سول اهللP كان 

رجاًل واحداً في مقابل جميع الأعداء, لكّنه بالّتكال على اهلل انت�سر على الجميع... 

ولأّن اّتكاله كان على اهلل فقد كان جبرئيل الأمين من ورائه... اأنتم اأي�ساً اّتكلوا على 

.
(((

اهلل ليكون جبرئيل الأمين من ورائكم, ليكون معكم, ليكون المالئكة معكم«

)))  نف�س �لم�سدر, ج)), �س97).
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جهاد النفس

جهاد �لنف�س هو �أ�سمى و�أ�سعب و�أكبر من جهاد �لعدّو �لخارجّي, الأّن جهاد �لنف�س 

وحّب  و�ل�سهوة  �لغ�سب  و�ل�سيطرة على  �أهو�ئها,  وقهر  �لنف�س  تمنّيات  هو مجاهدة 

�لدنيا, و�لت�سحية باإر�دة �لنف�س في �سبيل �إر�دة �هلل تبارك وتعالى.

وتهذيب وبناء �لنف�س هذ� ومجاهدتها, هو ركيزة و�أ�سا�س جهاد �لعدّو �لخارجّي, 

فبدون جهاد �لنف�س يكون جهاد �لعدّو بال ثمر �أو بال ثو�ب, الأّنه �سيكون �سببًا للرياء, 

و�لعجب, و�لغرور, و�لظلم, وعدم �لتقوى. 

�إّن من ينت�سر في ميد�ن �لنف�س »الجبهة الباطنّية« ويقهر هوى �لنف�س ينت�سر 

يكبح  وال  �لعنان  لنف�سه  يطلق  من  �أّما  �لمختلفة,  �لخارجّية  �لميادين  في  �أي�سًا 

�الأّمارة  �لجموحة  �لنف�س  فاإّن  وتتمّنى,  تهوى  ما  كّل  في  لها  ي�ستجيب  بل  جماحها, 

بال�سوء, �لمتعّودة على �لخطايا ال تقنع حّتى ُتردي �ساحبها, بل تلقي به في جهّنم, 

:Qكما يقول �أمير �لموؤمنين

»األ واإّن الخطايا خيٌل �سم�ٌس, حمل عليها اأهلها, وخلعت لجمها, فتقّحمت بهم 

.
(((

في الّنار!...«

وفي ميد�ن كربالء, كان �أبطال  ملحمة عا�سور�ء من �أهل جهاد �لنف�س, فلم يكن 

للهوى ول�سهوة �لدنيا دخٌل في دو�فعهم, بل كانت نّياتهم خال�سة هلل تبارك وتعالى, 

و�لرفاه,  و�لعافية,  و�ل�سهوة,  و�لمن�سب,  �لمال,  �إغر�ء�ت  على  �نت�سرو�  فقد  لذ� 

)))  نهج �لبالغة, �س57, �لخطبة رقم 6).
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و�لحياة و�لبقاء, وُمَتع �لدنيا...

كان عمرو بن قرظة �الأن�سارّيM, من �أن�سار �لح�سينQ �لذين ��ست�سهدو� 

لكّن  �سعد,  بن  عمر  �أن�سار  من  قرظة  بن  علّي  �أخوه  وكان  �لطّف,  وقعة  في  يديه  بين 

مجاهدة عمرو لنف�سه وتربيته لها كانت �ل�سبب في عدم تاأّثر عمرو بالمحّبة و�لعاطفة 

�الأخوّية بينه وبين �أخيه, �ّلتي قد توؤّدي به �إلى �لتر�خي �أو �لترّدد في �لدفاع عن �الإمام

Q, ولذ� فقد د�فع عمرو عن �الإمامQ دفاع �الأبطال, وقاتل قتال �لم�ستيقنين 

حّتى ��ست�سهد )ر�سي �هلل عنه(.

وكان محّمد بن ب�سر �لح�سرمّيM من �أن�سار �الإمامQ, وكان قد جاءه في 

يوم عا�سور�ء خبر �أ�سر �بنه بثغر �لرّي, فقال: » عند اهلل اأحت�سبه ونف�سي, ما كنت اأحبُّ 

اأن يوؤ�َسر واأن اأبقى بعده! ف�سمع الح�سينQ قوله, فقال: رحمك اهلل! اأنت في حّل 

من بيعتي, فاعمل في فكاك ابنك!

. وفي ن�ّس �آخر �أّنه قال: »هيهات اأن اأفارقك 
(((

فقال: �أكلتني �ل�سباع حّيًا �إْن فارقتك«

ثّم اأ�ساأل الركبان عن خبرك! ل يكن واهلل هذا اأبداً, ول اأفارقك! ثّم حمل على القوم 

.
(((

فقاتل حّتى قتل رحمة اهلل عليه ور�سوانه«

وكانت لنافع بن هاللM وهو �سهيد �آخر من �سهد�ء �لطّف, زوجة لم يدخل بها 

�إلى  برز  قد  عا�سور�ء  يوم  نافعًا  ر�أت  فلّما   ,Qالإمام� مع�سكر  في  معه  وكانت  بعد, 

�لقتال, تعّلقت باأذياله وبكت بكاًء �سديدً�, وقالت: » اإلى اأين تم�سي!؟ وعلى من اأعتمد 

بعدك؟!« وكان هذ� �لم�سهد كافيًا ليزلزل عزم كّل �ساب في فترة �لخطوبة فيثنيه عن 

�الإقد�م على �لموت باختياره! وكان �الإمام �لح�سينQ قد �سمع قولها, فقال لنافع: 

اأن تختار �سرورها على البراز؟«  اأهلك ل يطيب لها فراقك, فلو راأيت  اإّن  »يا نافع! 

فقال نافع: » يا ابن ر�سول اهلل! لو لم اأن�سرك اليوم, فبماذا اأجيب غداً ر�سول اهلل!؟ 

.
(((

وبرز فقاتل حّتى قتل )ر�سوان اهلل عليه( «

)))  �للهوف, �س40 ـ )4.

)))  مقاتل �لطالبّيين, �س78.

)))  ر�جع: مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س447.



76

وفي �ليوم �ل�سابع من �لمحّرم لّما ��ستّد على �لح�سينQ و�أ�سحابه �لعط�س, 

دعا �أخاه �أبا �لف�سل �لعّبا�سQ فبعثه في ثالثين فار�سًا وع�سرين ر�جاًل, وبعث 

معهم بع�سرين قربة,  فجاءو� حّتى دنو� من �لماء لياًل, و��ستقدم �أمامهم باللو�ء نافع 

بن هالل, فقال عمرو بن �لحّجاج �لزبيدّي قائد �لحر�س �الأموّي على �لماء يومذ�ك: 

»من الرجل؟ فجيء! قال: ما جاء بك؟!

قال: جئنا ن�سرب من هذا الماء الذي حالأتمونا عنه!

قال: فا�سرب هنيئاً!

من  ترى  وَمن  عط�سان  وح�سين  قطرة  منه  اأ�سرب  ل  واهلل,  ل  قال: 

.
(1(

اأ�سحابه!«

وفي رو�ية �أّن عبد �هلل بن م�سلم بن عقيلR لّما ��ستاأذن �لح�سينQ في 

اأّمك  اأبيك م�سلم, خذ بيد  »اأنت في حلٍّ من بيعتي, ح�سبك قتل  �لقتال, قال له: 

واخرج من هذه المعركة.

.
(2(

فقال: ل�سُت واهلل مّمن يوؤثر دنياه على اآخرته«!

�لعط�س,  من  يتلّظى  وقلبه  �لفر�ت  �سريعة   Qلعّبا�س� �لف�سل  �أبو  ورد  ولّما 

�غترف بيده غرفة من �لماء لي�سرب, فتذّكر عط�س �الإمامQ و�أهل بيته, فرمى 

.
(((

�لماء من يده ولم ي�سرب حّتى ��ست�سهد

مظاهر  من  ر�ئع  مظهر  منها  و�حٍد  كّل  كثيرة,  غيرها  و�أمثلة  �الأمثلة,  هذه  �إّن 

�نت�سار �أبطال ملحمة عا�سور�ء في ميد�ن »جهاد النف�س«, فمنهم من �سّحى بعلقته 

بابنه �أو زوجه على عتبة مذبح ع�سق �الإمامQ, ومنهم من لم ُيبال بعط�سه �لقاتل 

 ,Qومنهم من لم ير لحياته معنى بعد حياة �الإمام ,Qإز�ء عط�س �الإمام�

و�لقيام  لتكليفه  �أد�ئه  من  يمنعاه  �أن  �أبيه  �سهادة  ولوعة  الألم  ي�سمح  لم  من  ومنهم 

بو�جبه.

�أّمهR الأمان �بن زياد �لذي حمله  �أبي �لف�سل �لعّبا�س و�إخوته من  �إّن رف�س 

)))  ر�جع: تاريخ �لطبرّي, ج4, �س ))), موؤ�ّس�سة �الأعلمّي ـ بيروت.

)))  ر�جع: معالي �ل�سبطين, ج), �س)40.

)))  بحار �الأنو�ر, ج45, �س)4.
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�لتخّلي عنه مع  و�أ�سحابه  بيته  �أهل  �الإمامQ من  �أن�سار  و�إّن رف�س  �ل�سمر,  �إليهم 

�إخبارهQ �إّياهم مر�رً� باأّنهم �سوف ُيقتلون, و�إّن رف�س هانئ بن عروة لكّل محاوالت 

�لترغيب و�لترهيب في �أن ُي�سّلم م�سلم بن عقيلQ �إلى �بن زياد, حّتى �آثر �ال�ست�سهاد 

يوم  بقتال  �لقوم  يبد�أ  �أن   Qلح�سين� �الإمام  رف�س  و�إّن   ,Qم�سلم ت�سليم  على 

, و�إّن رف�س م�سلم بن عقيلQ �أن 
(((

عا�سور�ء حّتى في رمية �سهم ما لم يبد�أوه بالقتال

يغتال عبيد �هلل بن زياد في بيت هانئ الأّنه تذّكر حديثًا يرويه �أمير �لموؤمنينQ عن 

 ,
(((

�لنبّيP: »اأّن الإيمان  قيد الفتك«, فلم يخرج من مخبئه حّتى ترك �بن زياد �لمنزل

 Qأن تخم�س وجهها �أو ت�سّق جيبها �متثااًل الأمر �الإمام� Oو�إّن �متناع زينب �لكبرى

مع كّل ما عا�سته قبل يوم �لطّف وفيه وبعده من م�سائب ودو�هي تزلزل �لجبال �لرو��سي 

, �إّن هذه �لمو�قف و�لم�ساهد وغيرها مّما جرى في 
(((

وتذيب �ل�سخر وتذر �الأطفال �سيبا

مجموع حركة �أحد�ث نه�سة عا�سور�ء, عالمات م�سيئة د�ّلة على �لم�ستوى �ل�سامي �لذي 

كان عليه �أبطال ملحمة �لنه�سة �لح�سينية في مجال »جهاد النف�س«.

�لذين  على  �أّن  هو  النف�س«  »جهاد  بالغ  من  ن�ستفيده  �لذي  عا�سور�ء  فدر�س  �إذن 

يخو�سون غمار ميد�ن مو�جهة �لظلم �أن تكون نّياتهم خال�سة, و�أن يكونو� متحّررين من 

زيل من وجودهم �لميل �إلى �لت�سّلط, وحّب �ل�سهرة وطلب �لرئا�سة, 
ُ
�أ�سر هوى �لنف�س, و�أ

وحّب �لدنيا وتعّلقاتها, حّتى يتمّكنو� من �لثبات و�ال�ستقامة على خّط �لمو�جهة, و�إاّل فاإّن 

�لخوف عليهم من �لتخّلي عن مو�جهة �لظلم, وعن تحقيق �لهدف �لمن�سود, ومن خطر 

�لوقوع في �سر�ك �لنف�س �الأمارة بال�سوء, ال يز�ل باقيًا كما هو.

�أن يكون ملتزمًا  و�لحّق  �لهدى  �إمام  �أّن مو��سفات  �لح�سينQ يرى  �الإمام  كان 

بدين �لحّق, و�قفًا نف�سه لذ�ت �هلل وفي �سبيله: »الدائن بدين الحّق, والحاب�س نف�سه 

.
(4(

على ذات اهلل«

.Rر�جع: �الإر�ساد, لل�سيخ �لمفيد, ج), �س96, طبع موؤ�ّس�سة �آل �لبيت  (((

)))  ر�جع: وقعة �لطّف, �س4)).

)))  ر�جع: نف�س �لم�سدر, �س00).

.R4)  �الإر�ساد, لل�سيخ �لمفيد, ج), �س9), موؤ�ّس�سة �آل �لبيت(
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يقول �الإمام �لخمينّي }: »يجب اأن تهّذبوا اأنف�سكم حّتى ت�ستطيعوا القيام, 

.
(((

وتهذيب النف�س هو اأن تّتبعوا اأحكام اهلل«

وقال } �أي�سًا: »ما دمتم مكّبلين باأغالل اأنانّيتكم واأهوائكم النف�سّية, فاإّنكم 

.
(((

لن ت�ستطيعوا »الجهاد في �سبيل اهلل« وال �لدفاع عن »حريم اهلل««

لقد كان جميع �سهد�ء عا�سور�ء من �أهل »جهاد النف�س«, وهذ� هو �أي�سًا بالغهم 

�إلى �الأجيال �لمقبلة.

)))  كلمات ق�سار, �س66, موؤ�ّس�سة تنظيم ون�سر �آثار �الإمام �لخمينّي.

)))  نف�س �لم�سدر, �س75.
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الشجاعة

عند �لباأ�س, فاالإن�سان �ل�سجاع هو ذو �لقلب �ل�سديد �لثابت 
(((

�ل�سجاعة: �سّدة �لقلب

في مو�جهة �ل�سد�ئد و�الأخطار, و�أكثر ما ت�ستعمل هذه �لكلمة في ق�سايا �لكفاح و�لجهاد 

و�لطاقة  �لقلبّية,  �لقّوة  وهذه  �لنز�ل.  في  �لعدّو  مو�جهة  عند  �لخوف  وعدم  و�لحرب, 

�لروحّية, و�سالبة �الإر�دة, هي �ل�سبب في عدم خوف �الإن�سان من �لت�سريح بالحّق �أمام 

�لظالمين, ومن �لمو�جهة و�لكفاح �أي�سًا �إذ� �قت�سى �الأمر ذلك, وفي عدم �لخوف من 

�لفد�ء و�لت�سحية �أي�سًا, وعند �لموقف �لذي يخاف �أغلب �لّنا�س فيه تكون �ل�سجاعة �أاّل 

يخاف �الإن�سان على رغم وجود �أ�سباب �لخوف, و�أاّل يتزعزع, و�أن يتغّلب على �لم�سكالت, 

و�أن يّتخذ �لقر�ر�ت �لحّقة �ل�سائبة.

ميادين  في  �لبطولّية  �لمالحم  و�سناعة  �لر�سيدة,  و�لمو�قف  �لقر�ر�ت  جميع  �إّن 

�لجهاد, مدينة لف�سل قّوة قلب و�سّدة باأ�س �ل�سجعان في �لحرب. وجميع هز�ئم �لطو�غيت 

�أولي  �الأبطال  �سجاعة  �إلى  �أي�سًا  مرّدها  و�أّبهتهم,  عرو�سهم  و�إز�لة  �لمتجّبرة,  و�لقوى 

�لعزم �لذين و�جهو� �أولئك �لطو�غيت وتلكم �لقوى.

�ل�سجاعة  لل�سجاعة, ولوال هذه  �لو��سحة  �لمظاهر  �لموت من  �إّن عدم �لخوف من 

هذه  لي�سنعو�  عا�سور�ء  حرب  �إلى  و�أن�ساره   Qلح�سين� �الإمام  �ندفع  لما  بالذ�ت 

�لملحمة �لخالدة.

فحينما تحّرك �الإمامQ من مّكة �لمّكرمة نحو �لكوفة, كان جميع �لذين �لتقوه 

)))  ر�جع: مجمع �لبحرين, ج), �س485, طبع مكتب ن�سر �لثقافة �الإ�سالمّية, قم.
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�أثناء �لطريق قادمين من �لكوفة- �أو كانو� على علٍم باأو�ساعها- يحّذرونه من مغّبة 

�لم�سطربة  �لعر�ق  باأو�ساع  يخبرونه  ما  بعد  عو�قبه,  من  ويخّوفونه  �ل�سفر  هذ� 

�سجاعة  لكّن  هناك,  �لّنا�س  على  وت�سّلطه  �الأمور,  مجاري  على  زياد  �بن  و��ستيالء 

ر�سول  �أمر  لتنفيذ   Qه م�سيِّ -ف�ساًل عن  �لموت  من  وعدم خوفه   Qالإمام�

عند   Qسّرح� وقد  �لكوفة,  �إلى  �لطريق  مو��سلة  على  �إ�سر�ره  حّتما   -Pهلل�

 Qوقال ,
(((

لقائه بجي�س �لحّر �بن يزيد �لرياحّي قائاًل: »اأبالموت تخّوفني؟! «

 ,
(((

في موقع �آخر: »ل واهلل ل اأعطيهم بيدي اإعطاء الذليل, ول اأقّر اإقرار العبيد«

ويخاطب علّي �الأكبرQ �أباهQ في �لطريق بعد �أن ق�سَّ عليه روؤياه قائاًل: »يا 

اأبه! اأفل�سنا على الحّق؟ فقال: بلى يا بني والذي اإليه مرجع العباد. فقال: يا اأبه 

.
(((

اإذن ل نبالي بالموت!...«

يت في �لّنا�س, وال يقوى على  �إّن خ�سلة �ل�سجاعة في بني ها�سم �أمر ذ�ئع �ل�سّ

�إنكاره �أحد, ولقد �سّرح بذلك �الإمام �ل�سّجادQ في خطبته �لمثيرة في مجل�س 

.
(4(

يزيد قائاًل: »اأُعطينا العلم, والحلم, وال�سماحة, والف�ساحة, وال�سجاعة...«

�أظهرها �الإمام �لح�سينQ و�أن�ساره  �لتي  و�الأ�سمى من كّل ذلك, �ل�سجاعة 

وفي  عاّمة,  �لمقّد�سة  نه�سته  من  �لمختلفة  �لميادين  في  و�أ�سحابه  بيته  �أهل  من 

�لحديث  ي�سّكل  �لتي  �لفريدة  �ل�سجاعة  هذه  ة,  خا�سّ عا�سور�ء  يوم  كربالء  ميد�ن 

عقيل بن  م�سلم  �أبد�ها  �لتي  �لجاأ�س  ورباطة  �ل�سجاعة  فمثاًل  اًل,  مف�سّ كتابًا  فيها 

و�عتقاله,  لمحا�سرته  زياد  �بن  �أر�سله  �لذي  �لجي�س  قتاله  عند  �لكوفة  في   Q

�الأعد�ء  �أذهلت  �لتي  �الإمامQ في ميد�ن كربالء  �أن�سار  ومبارز�ت  �أو �سجاعة 

�لحّجاج  بن  عمرو  وهو  �الأموّي  �لجي�س  قادة  �أحد  ��سّطر  �أن  درجة  �إلى  و�أرعبتهم 

�لزبيدّي �أن ي�سيح بجنودهم: »يا حمقى! اأتدرون من تقاتلون؟! فر�سان الم�سر! 

�أو �سجاعة ورباطة جاأ�س عبد   ,
(5(

اأحد...« م�ستميتين! ل يبرزنَّ لهم منكم  قوماً 

)))  بحار �الأنو�ر, ج44, �س78).

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س))4.

)))  بحار �الأنو�ر, ج44, �س67).

)4)  مقتل �لح�سينQ, للخو�رزمّي, ج), �س69.

)5)  ر�جع: وقعة �لطّف, �س4)).
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في  زياد  �بن  وجه  في  �لجريء  �لموقف  ذلك  وقف  �لذي   Mالأزدّي� عفيف  بن  �هلل 

قتااًل  د�ره  في  عليه  هجمو�  �لذين  زياد  �بن  جنود  قتاله  ثّم  �لحّق,  كلمة  فقال  مجل�سه 

با�ساًل وهو �أعمى! ومئات �الأمثلة �الأخرى على تلكم �ل�سجاعة و�لب�سالة, حّتى �أّن �الأعد�ء 

و�سفو� �لح�سينQ و�أن�ساره بهذ� �لو�سف: »ثارت علينا ع�سابة اأيديها في مقاب�س 

�سيوفها, كالأ�سود ال�سارية,... تلقي اأنف�سها على الموت, ل تقبل الأمان, ول ترغب 

.
(((

في المال, ول يحول حائل بينها وبين الورود على حيا�س المنّية...«

�إّن �سجاعة �أبطال عا�سور�ء م�ستمّدة من عقيدتهم ويقينهم, و�أولئك �لذين يقاتلون 

ع�سقًا لل�سهادة لي�س في قلوبهم خوف من �لموت حّتى ي�سعفو� عند مو�جهة �لعدّو, ولذ� 

لهم على  �الأعد�ء ال جر�أة  والأّن  �أيديهم,  بين  با�ستمر�ر من  تفرُّ  �الأعد�ء  كانت ع�ساكر 

�لحمالت  �إلى  يعمدون  كانو�  فقد  هنا  من  �ل�سجعان,  هوؤالء  قبال  �لفردّية  �لمبارز�ت 

�أو يمطرونه بالحجارة من بعيد, يقول  �لعاّمة على �لفرد �لو�حد من �أبطال عا�سور�ء, 

حميد بن م�سلم- وهو �أحد رو�ة وقائع عا�سور�ء- و��سفًا �سجاعة �الإمامQ ورباطة 

جاأ�سه: »فواهلل! ما راأيت مكثوراً قّط قد قتل ولده واأهل بيته واأ�سحابه اأربط جاأ�ساً ول 

اأم�سى جناناً منهQ, اإْن كانت الّرجالة لت�سّد عليه في�سّد عليها ب�سيفه, فتنك�سف 

بن  �سمر  ر�أى ذلك  فلّما  الذئب!«,  فيها  �سّد  اإذا  المعزى  انك�ساف  و�سماله  يمينه  عن 

يرموه,  �أن  �لرماة  و�أمر  �لّرجالة,  �لفر�سان, ف�سارو� في ظهور  ��ستدعى  �لجو�سن  ذي 

...
(((

فر�سقوه بال�سهام حّتى �سار كالقنفذ

حّتى لقد �أ�سادت ن�سو�س زيار�ت متعّددة ب�سجاعة �الإمامQ و�سجاعة �أن�ساره, 

»ليوث  الهيجاء«,  »فر�سان  الم�سلمين«,  »َبطل  مثل:  بتعابير  عليهم  �أثنت  حيث 

.
(((

الغابات«

لقد كانت و�قعة عا�سور�ء ولم تزل ُتلهم �لمجاهدين في �سبيل �هلل �ل�سجاعة و�لب�سالة 

و�لبطولة, وكان �لمحّرم �لحر�م ولم يزل يمنح �لّنا�س روحّية �ل�سهامة ومو�جهة �لظلم, 

)))  ر�جع: �سرح نهج �لبالغة, ج), �س07).

)))  �الإر�ساد, لل�سيخ �لمفيد, ج), �س))) و))), موؤ�ّس�سة �آل �لبيتR ـ قم.

)))  زيارة �الإمامQ في �لن�سف من رجب )مفاتيح �لجنان(, �س )44 و446.
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وال�سجاعة  الحما�سة  �سهر  المحّرم,  �سهر  »ابتداأ   :{ �لخمينّي  �الإمام  وبتعبير 

والت�سحية, ال�سهر الذي انت�سر فيه الدم على ال�سيف, ال�سهر الذي دمغت فيه قّوة 

اإلى الأبد, وختمت على نوا�سي الظالمين والحكومات ال�سيطانّية  الحّق الباطَل 

بختم البطالن, ال�سهر الذي عّلم الأجيال على مدى التاريخ طريق النت�سار على 

.
(((

الحراب...«

ومع �النتباه �إلى �أّن تّيار �ل�سهامة و�ل�سجاعة يغمر حركة �أحد�ث نه�سة عا�سور�ء, 

ُيبّيَن محتوى  �أن  فاإّن من �لجدير  �أبطال ملحمة عا�سور�ء,  و�أقو�ل  �أفعال  ويموج في 

ة, حّتى ياأخذو� �لدر�س عن �سجاعة  هذه �لحقيقة للنا�س عاّمة, ولل�سباب منهم خا�سّ

�أولئك �الأبطال في نف�س �لوقت �لذي يذرفون دموعهم �لطاهرة بكاًء على مظلومّية 

�الإمام �لح�سينQ و�أن�ساره )قّد�س �سّرهم(.

كما �أنَّ �لتذكير ب�سجاعة قلب موالتنا زينب �لكبرىO و�سالبتها في مو�جهة 

�لم�سائب و�لدو�هي, وتحّملها لجميع تلك �الآالم و�الأحز�ن, وتما�سكها عند ��ست�سهاد 

�أخيهاQ و�أهل بيته و�أ�سحابه, وخطبها �لنارّية في �لكوفة وفي دم�سق في مو�جهتها 

جبابرة ذلك �لزمان, يرّبي ن�ساءنا على �ل�سجاعة و�لب�سالة و�ل�سبر و�لتحّمل.

)))  �سحيفة نور, ج), �س5)).
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الصبر والثبات

من �ل�سرورّي �ل�سمود و�لثبات من �أجل مو�جهة �ل�سغوط �لد�خلّية و�لخارجّية ومن 

�أجل �لتغّلب على �لم�ساكل في طريق �لو�سول �إلى �لهدف �لمن�سود, فبدون �ل�سبر �سو�ء 

في �لمقاومة و�لجهاد �أو في �أّي عمل �آخر ال يمكن �لو�سول �إلى �لنتائج �لمرجّوة, فال بّد 

لالإن�سان �أن يكون �سبورً� حّتى ال تزلزله �لم�سائب و�سعوبات �لطريق, هذ� ما يدعو �إليه 

�لدين في جميع �لمر�حل, ونجد �أنف�سنا في عا�سور�ء �أي�سًا وجهًا لوجه �أمام هذ� �لتجّلي 

�لروحّي �لعظيم, فاإّن �ل�سيء �لذي �سما بملحمة كربالء �إلى ذروة �لخلود و�لتاأثير و�لفتح 

�لمعنوّي هو روحّية �لمقاومة و�ل�سمود �لتي تجّلت في �الإمام �لح�سينQ و�أن�ساره 

و�أهل بيته.

لقد كان �الإمامQ منذ �أو�ئل نه�سته وحّتى �سبيحة عا�سور�ء ي�سترط فيمن يريد 

�الن�سمام �إليه و�اللتحاق به �أن يكون �سابرً� �سامدً� موّطنًا على لقاء �هلل نف�سه, ويروى 

�أّنه كان من قولهQ في بع�س �لمنازل �أّنه قال: »اأّيها الّنا�س! فمن كان منكم ي�سبر 

.
(((

على حّد ال�سيف وطعن الأ�سّنة فليقم معنا, واإّل فلين�سرف عّنا«

و�الإرهاق  و�لعط�س  و�ل�سرب  بال�سد�م  م�سحوب  و�القتتال  �لحرب  ميد�ن  �إّن 

�الإمام  كان  ولذ�  �الأخرى,  و�الأخطار  �لمخاوف  ومئات  و�الأ�سر  و�لموت  و�لجر�حات 

�لح�سينQ ي�سترط ل�سحبته ومر�فقته »ال�سبر« فيمن يلتحق به, حّتى يبقى ويثبت 

�أن�ساره �ل�سابرون في ميد�ن �لنه�سة �إلى نهاية �لمطاف.

)))  ر�جع: مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س48).
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ونالحظ �سعار »ال�سبر والثبات« و��سحًا جلّيًا في خطب �الإمامQ وفي رجزه 

ورجز �أن�ساره, لقد كان �ل�سبر من �الأمور �لتي �أّكد عليها �الإمامQ في و�ساياه 

:Qالأن�ساره و�أهل بيته, وخ�سو�سًا ما �أو�سى به لمرحلة ما بعد ��ست�سهاده

ففي يوم عا�سور�ء مثاًل, قالQ في خطبة خطبها في �أ�سحابه:

»�سبراً بني الكرام! فما الموت اإّل قنطرة تعبر بكم عن البوؤ�س وال�سّراء اإلى 

.
(((

الجنان الوا�سعة والنعيم الدائمة«

ومّما �أو�سىQ به �أخته زينب �لكبرىO وبقّية �أخو�ته وبناته ون�سائه ليلة 

عا�سور�ء قوله:

»... يا اأختاه يا اأّم كلثوم, واأنت يا زينب, واأنت يا فاطمة, واأنت يا رباب! اأنظرن اإذا 

.
(((

اأنا قتلت فال ت�سققن عليَّ جيباً, ول تخم�سن عليَّ وجهاً, ول تقلن هجراً...«

وبعد �أن �سّلىQ باأ�سحابه يوم عا�سور�ء, دعاهم �أي�سًا �إلى �ل�سبر و�لثبات 

.
(((

قائاًل: » فاّتقوا اهلل وا�سبروا«

وكان �سعار »ال�سبر والثبات« ظاهرً� �أي�سًا في رجز �أ�سحابه, فقد جاء مثاًل في 

بد�ية رجز خالد بن عمروM قوله:

قحطان بــنــي  �لـــمـــوت  عــلــى  ــرحــمــن�ـــســـبـــرً�  ــمــا تـــكـــونـــو� فـــي ر�ـــســـى �ل كــي

وجاء �أي�سًا في مطلع رجز �سعد بن حنظلة �لتميمّي قوله:

ـــة ـــّن ـــس �ـــســـبـــرً� عـــلـــى �الأ�ــــســــيــــاف و�الأ�
(4(

ـــة ـــجـــّن ــيــهــا لــــدخــــول �ل �ـــســـبـــرً� عــل

�ل�سابر  و�الإن�سان   ,Qعلّي �الإمام  يقول  كما   
(5(

الفجيعة« يهّون  »ال�سبر  �إّن 

�الآخرين روحّية  �أي�سًا على  ي�سعُّ  فاإّنه  و�آالمها,  للم�سيبة  بال�سبر تحّماًل  كما يزد�د 

�ل�سبر و�لثبات.

ولقد كانت �أ�سّد �لم�سائب و�ل�سدمات �لروحّية �لتي تعّر�س لها �الإمام �لح�سين

)))  نف�س �لمهوم, �س5)).

)))  �للهوف, �س)8.

)))  �للهوف, �س50, �لمطبعة �لحيدرّية, �لنجف.

)4)  �لمناقب, البن �سهر �آ�سوب, ج4, �س)0).

)5)  غرر �لحكم, ج), �س)4).
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Q م�سيبة مقتل �أبنائه و�أن�ساره من �أهل بيته و�أ�سحابه, لكّنهQ في جميع تلك 

�لدو�هي لم يتزعزع بل �سمد وقاوم, ولم ي�ست�سلم لهول �لم�ساب, ولم يهن ولم ينكل, 

وله ت�سريحات كثيرة مفعمة بال�سبر على ما �ألّم به من عظيم �الآالم عند فقد �أعّزته 

و�أن�ساره من �أهل بيته و�أ�سحابه, ولقد �أعّدQ نف�سه منذ �لبدء لتحّمل هذه �لنو�زل, 

قال:  حيث  �لعر�ق,  �إلى  خروجه  قبيل  بمّكة  خطبها  �لتي  خطبته  في  بذلك  �سّرح  وقد 

.
(((

»ن�سبر على بالئه ويوّفينا اأجور ال�سابرين«

ليلة  بيته في  و�أهل  �لن�ساء  �لكبرى وباقي  �أخته زينب   Qأو�سى به �الإمام� وفيما 

عا�سور�ء �سمن ما �أخبرهم به من حال �الأعد�ء, �أّنه قال:

لهم غير  ي�سمعوا قولي, فما  ولم  يّتعظوا,  فلم  فلم يذكروا, ووعظتهم  »ذّكرتهم 

رّب  اهلل  بتقوى  اأو�سيكّن  لكن  جدياًل,  الثرى  على  تروني  اأن  بّد  ول  �سبياًل,  قتلي 

لما  خلف  ول  جّدكم  وعد  وبهذا  الرزّية,  نزول  وكظم  البلّية,  على  وال�سبر  البرّية, 

.
(((

وعد, وّدعتكم اإلهي الفرد ال�سمد«

�لعط�س  على  و�ل�سبر  �لتحّمل  �إلى   Lالأكبر� عليَّ  �بنه  دعا  عا�سور�ء  يوم  وفي 

, وكذلك خاطب �أحمد بن �أخيه �لح�سنL بعد �أن عاد 
(((

قائاًل: »ا�سبر حبيبي...«

, وفي ود�عه �الأخير لحرمه 
(4(

�إليه من �لقتال عط�سان بقوله: »يا بنّي ا�سبر قلياًل...«

, وكان من 
(5(

�أو�سى �بنته �سكينةO قائاًل: »فا�سبري على ق�ساء اهلل ول ت�ستكي«

مناجاته �لعرفانّية في �آخر لحظات حياته وهو �سريع على وجه �لثرى, مخاطبًا رّبه عزَّ 

: »�سبراً على ق�سائك يا رّب, ل اإله �سواك... �سبراً على حكمك يا غياث من ل  وجلَّ

.
(6(

غياث له...«

وت�سليمهم  وغّمهم,  �أحز�نهم  على  و�سيطرتهم  بال�سبر,  �لم�سيبة  �أهل  تم�ّسك  �إّن 

)))  بحار �الأنو�ر, ج44, �س67).

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س400.

)))  بحار �الأنو�ر, ج45, �س45.

)4)  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س )46.

)5)  نف�س �لم�سدر, �س469.

)6)  مقتل �لح�سينQ, للمقّرم, �س57).
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لم�سيئة �هلل وتقديره, �حت�سابًا ورجاًء لما عند �هلل من �لمثوبة و�الأجر, كما يزيد في 

ثو�بهم عند �هلل تبارك وتعالى, كذلك يي�ّسرعليهم تحّمل لوعة فقد �الأحّبة و��ست�سهاد 

ي�سمح  ال  قوّي  �إيمان  ذ�  �الأحّبة  لفقد  �لم�سيبة  �ساحب  كان  �إذ�  خ�سو�سًا  �الأعّزة, 

للجزع و�العتر��س �أن يحبطا �أجره عند �هلل تبارك وتعالى.

كان عبد �هلل بن جعفر زوج زينب �لكبرىO قد بقي في �لمدينة ولم يلتحق 

 ,
(((

باالإمام �لح�سينQ في خروجه �إلى �لعر�ق )فقد قيل: �إّنه مكفوف �لب�سر(

.Qلكّنه كان قد �سارك في �لطّف بولديه �لذين ��ست�سهد� مع �الإمام �لح�سين

ولّما بلغه مقتل �بنيه مع �لح�سينQ دخل عليه بع�س مو�ليه و�لّنا�س يعّزونه, 

فقال ذلك �لرجل �لمولى: »هذا ما لقينا ودخل علينا من الح�سين« فحذفه عبد �هلل 

�بن جعفر بنعله ثّم قال: »يا ابن اللخناء! اللح�سين تقول هذا؟! واهلل لو �سهدته 

لأحببُت اأن ل اأُفارقه حّتى اأُقتَل معه! واهلل اإّنه لمّما ي�سّخي بنف�سي عنهما, ويهّون 

.
(((

علّي الم�ساب بهما اأّنهما اأ�سيبا مع اأخي وابن عّمي موا�سيين له �سابرين معه«

�إّن �لتاأريخ دّون لنا �سبر وثبات �سهد�ء كربالء وذويهم عنو�نًا لمقام �إن�سانّي فّذ 

�ل�سهد�ء  هوؤالء  زيارة  في  �لو�ردة  �لن�سو�س  �أثنت  وقد  �سامية,  �أخالقّية  ولخ�سلة 

�الأفذ�ذ ثناًء عاطرً� على جهادهم و�سبرهم وثباتهم.

نقر�أ في �إحدى زيار�ت �لح�سينQ: »فجاهدهم فيك �سابراً محت�سباً حّتى 

.
(((

�ُسفك في طاعتك دمه!«

ونقر�أ في �أحد ن�سو�س زيارة �أبي �لف�سل �لعّبا�سQ: »فنعم ال�سابر المجاهد 

.
(4(

المحامي النا�سر...«

�أبطال ملحمة عا�سور�ء قدو�ت  لقد كانت و�قعة كربالء مدر�سة �ل�سمود, وكان 

�ل�سبر و�لتحّمل و�لثبات, كما ��ستوعبت عو�ئل �ل�سهد�ء �أي�سًا در�س �ل�سبر من زينب 

�ل�سّبان  �أعّزتهم  فقد�ن  لوعة  و�الآباء  و�لزوجات  �الأّمهات  وتحّملت   ,Oلكبرى�

تاأ�ّسيًا بكربالء.

)))  ر�جع: زينب �لكبرى, جعفر �لنقدّي, �س87.

)))  تاريخ �لطبرّي, ج4, �س57), موؤ�ّس�سة �الأعلمّي, بيروت.

)))  مفاتيح �لجنان, زيارة �الأربعين, �س468.

)4)  نف�س �لم�سدر, �س5)4.
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يقول �إمام �الأّمة في تر�سيم �سبر ومقاومة �ل�سعب �الإير�نّي قبال حمالت �لعدّو على 

�لمدن, وفي �لثناء على �سبر ويقظة هذ� �ل�سعب:

»بارك اهلل في اأعّزتنا عوائل ال�سهداء, والمفقودين, والأ�سراء, والمعلولين, وفي 

ال�سعب الإيرانّي, الذين تحّولوا بثباتهم ويقظتهم ومقاومتهم اإلى بنيان مر�سو�س, 

الإمكانات...  وقّلة  الح�سار  ل�سّدة  ياأّنون  ول  العظمى,  الدول  تهديد  يرعبهم  ل 

لون الحياة العزيزة في خيمة المقاومة وال�سبر على الحياة في ق�سور الذّلة  يف�سّ

.
(((

والعبودّية للدول العظمى, وعلى ال�سلح وال�سالم المفرو�س«

)))  �سحيفة نور, ج), �س59.
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العّزة

�لعّزة �سو�ء كانت خ�سلة خلقّية فردّية �أم روحّية جماعّية, تعني: �لرفعة و�المتناع, 

�لمو�جهة,  في  و�النهز�م  �النك�سار  وعدم  �لخارجّية,  �لعو�مل  لقهر  �لخ�سوع  وعدم 

و�سالبة �لنف�س, و�لكر�مة و�سمّو �لروح �الإن�سانّية, وقّوة �ل�سخ�سّية.

يقال لالأر�س �ل�سلبة �لقوّية �لغليظة »عزاز«, و�الأعّز�ء �أولئك �لذين ياأبون �لذّلة, 

باأنف�سهم  ياأتون �الأعمال �لمحّقرة �لو�سيعة, وقد ي�سّحون  ويترّفعون عن �لهو�ن وال 

حفظًا لكر�متهم وكر�مة �أهليهم.

�إّن �لخ�سوع للظلم, وتحّمل �سلطة �لباطل, و�ل�سكوت �إز�ء �لتعّدي, و�الن�سياع لمّنة 

�الأر�ذل, و�لت�سليم لهم ت�سليم �الأذاّلء, و�إطاعة �لكفرة و�لفجرة, كّل ذلك من�سوؤه ذّلُة 

�لنف�س و�سعُة وهو�ن �لروح.

�إّن �هلل عزيز, وقد جعل هذه �لعّزة �أي�سًا لر�سوله وللموؤمنين, يقول تبارك وتعالى: 

, وورد في �أحاديث كثيرة ذّم �لذّلة, ولم يرّخ�س 
(((

ُة َوِلَر�ُصوِلِه َوِلْلُموؤِْمِنيَن} ِ اْلِعزَّ {َوهلِلَّ

 :Qهلل تعالى لموؤمن �أن يلقي نف�سه في ذّلة وهو�ن و�سعة, يقول �الإمام �ل�سادق�

, ذلك 
(((

»اإّن اهلل فّو�س اإلى الموؤمن اأمره كّله ولم يفّو�س اإليه اأن يكون ذلياًل...«

�لموؤمن  ذليل,  غير  عزيز  فالموؤمن  وللموؤمنين,  ولر�سوله  له  �لعّزة  �إّن  قال  �هلل  الأّن 

�أ�سلب من �لجبل, الأّن �لجبل يمكن �أن تزيله �لمعاول و�آالت �لحفر, �أّما �لموؤمن فال 

)))  �سورة �لمنافقون, �الآية: 8.

)))  ميز�ن �لحكمة, ج6, �س88).
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�سيء يتمّكن �أن يزيله عن عقيدته ودينه.

تتج�ّسد عّزة �لموؤمن في عدم �لطمع بمال �لغير وبمناعة طبعه, و�متناعه على مّنة 

�لعملّي,  �لموقف  ت�سخي�س  في  �لموؤمن  عّزة  �عتبار  نلحظ  �لفقه  في  حّتى  �الآخرين, 

»الحرج  تحّقق  �لماء  وجود  مع  �لتيّمم  مو�رد جو�ز  �أحد  �أّن  �لمثال  �سبيل  على  نجد  �إذ 

والم�سّقة ال�سديدة التي ل تتحّمل عادة في تح�سيل الماء اأو ا�ستعماله, واإْن لم يكن 

والذّل  با�ستيهابه,  عادة  تتحّمل  ل  التي  المّنة  ح�سول  ذلك  ومن  خوف,  ول  �سرر 

.
(((

والهوان بالكت�ساب ل�سرائه...«

ليزيد  �لبيعة  ذّل   »Pاآل محّمد« يفر�سو� على  �أن  �أمّية ومن حولهم  بنو  �أر�د  لقد 

بالقهر و�لقّوة, و�أن يخ�سعوهم الأمر يزيد, لكّن ذلك لم يكن ليتحّقق, الأّن »اآل اهلل« �أبو� 

�ال�ست�سهاد  �الإباء  ثمن هذ�  كان  و�إْن  فيهم,  �لعّزة  ب�سمّو  �لذّلة  تلك  وترّفعو� عن  ذلك, 

و�الأ�سر.

يرى �أن  مــ�ــســعــاه  خـــاب  هــنــٍد  �بـــن  �سكائمه�أر�د  تــلــوى  �ل�سيم  ــدي  ــاأي ب ح�سينًا 

ـــــا ــــُل و�الإب ـــــى �لـــمـــجـــُد �لــــمــــوؤثَّ ــادمــهولـــكـــن �أب ــن لــــه �لـــــــذلَّ ثــــوبــــًا و�لـــحـــ�ـــســـام ي

ــــــه ــــيٌّ و�بـــــنـــــة �لـــطـــهـــر �أمُّ ـــــه جـــــــدٌّ وجـــــبـــــريـــــُل خــــادمــــه�أبـــــــــوه عــــل وطـــــــه ل

ــيٍّ و�بــــن مــيــ�ــســون ينثني ــَم ــسُ ـــن � �إلــــى �ب
(((

قــائــمــُه؟! �ليد  فــي  و�ل�سيف  ــدً�  ي يمدُّ 

ليزيد,  �لبيعة   Qلح�سين� �الإمام  بن عتبة على  �لوليد  �لمدينة  و�لي  لّما عر�س 

�عتبر �الإمامQ ذلك عر�سًا مذاّلً فرف�س �لقبول به, وبّين �سوء�ت يزيد ونقائ�سه, 

.
(((

ثّم قالQ: »فمثلي ل يبايع مثله«

و�سّرحQ برف�سه �لت�سليم الأمر يزيد و�بن مرجانة قائاًل: »ل واهلل! ل اأعطيهم 

.
(4(

بيدي اإعطاء الذليل, ول اأقّر اإقرار العبيد!«

)))  تحرير �لو�سيلة, ج), �س04).

)))  من ق�سيدة للعاّلمة �ل�سيخ محّمد تقي �آل �ساحب �لجو�هر.

)))  مقتل �لح�سينQ, للخو�رزمّي, ج), �س84).

)4)  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س))4.
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وقالQ بعد ��ست�سهاد كوكبة من �أن�ساره في �لحملة �الأولى يوم عا�سور�ء:

واأنا  تعالى  اهلل  األقى  حّتى  يريدون  مّما  �سيء  اإلى  اأجيبهم  ل  واهلل!  اأما   ..«

.
(((

ب بدمي!« مخ�سَّ

وقالQ في �إحدى خطبه يوم عا�سور�ء قبل ن�سوب �لقتال:

والذّلة, وهيهات  ال�سّلة  بين  اثنتين,  بين  ركز  قد  الدعّي  ابن  الدعيَّ  واإّن  »األ 

مّنا الذّلة, ياأبى اهلل ذلك لنا ور�سوله والموؤمنون, وحجور طابت وطهرت, واأنوف 

.
(((

حمّية, ونفو�س اأبّية, من اأن نوؤثر طاعة اللئام على م�سارع الكرام...«

في  حياة  من  خيٌر  عّز  في  »موٌت  قوله:  في  به  �سّرح  ما   Qالإمام� وعقيدة 

 وكان ي�سّرح بهذ� �لمفهوم في بع�س رجزه في ميد�ن �لقتال يوم عا�سور�ء في 
(((

ذّل«

.
(4(

قولهQ: »الموت اأولى من ركوب العار«

ف�سوف  على عزمه  �أ�سّر  �إذ�   Qأّنه� من  �لرياحّي  يزيد  بن  �لحّر  حّذره  ولّما 

يقتل, رّد عليه �الإمامQ قائاًل: »اأفبالموت تخّوفني؟! وهل يعدو بكم الخطب 

اأخو الأو�س لبن عّمه وهو يريد ن�سرة ر�سول اهلل اأن تقتلوني! و�ساأقول ما قال 

:P

الفتى على  عــاٌر  بالموت  وما  م�سلما�ساأم�سي  وجــــاهــــد  حــــّقــــاً  نـــــوى  مــــا  اإذا 

بنف�سه الــ�ــســالــحــيــن  الـــرجـــال  مجرماووا�ـــســـى  وخـــــالـــــف  مــــثــــبــــوراً  وفـــــــــارق 

اأَُلم لــم  مــتُّ  واإْن  اأنـــدم  لــم  ع�سُت  فـــاإّن 
(5(

وتـــرغـــمـــا« تــعــيــ�ــس  اأن  ذّلً  بـــك  كــفــى 

وفي رو�ية �أخرى �أّنهQ قال بعد هذ� �ل�سعر:

»لي�س �ساأني �ساأن من يخاف الموت, ما اأهون الموت على �سبيل نيل العّز واإحياء 

اإّل  الذّل  مع  الحياة  ولي�ست  اإّل حياة خالدة,  العّز  �سبيل  في  الموت  لي�س  الحّق, 

الموت الذي ل حياة معه, اأفبالموت تخّوفني!؟ هيهات طا�س �سهمك وخاب ظّنك, 

)))  نف�س �لم�سدر, �س))4.

)))  �للهوف, �س)4, �لمطبعة �لحيدرّية.

)))  �لمناقب, البن �سهر �آ�سوب, ج4, �س68.

)4)  نف�س �لم�سدر.

)5)  مقتل �لح�سينQ, للمقّرم, �س84).
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من  خوفاً  ال�سيم  اأحمل  اأن  من  لأعلى  وهّمتي  لأكبر  نف�سي  اإّن  الموت,  اأخاف  ل�ست 

الموت, وهل تقدرون على اأكثر من قتلي؟! مرحباً بالقتل في �سبيل اهلل! ولكّنكم ل 

.
(((

تقدرون على هدم مجدي ومحو عّزي و�سرفي, فاإذن ل اأبالي بالقتل«

ولقد تج�ّسدت �أي�سًا هذه �لروحّية �لعزيزة �لتي تاأبى �لهو�ن في �أقو�ل و�أفعال �أهل بيته

R و�أن�ساره )قّد�س �سّرهم(, لقد كان رف�س �لعّبا�س و�إخوته من �أّمهR الأمان 

�بن زياد �لذي جاء به �ل�سمر مثااًل لروحّية �لعّزة و�الإباء هذه, �إذ كان باإمكانهم �لقبول 

بهذ� �الأمان و�لخروج من ميد�ن �لموت �سالمين, لكّنهم رف�سو� �لحياة �لذليلة و�الرتهان 

لمّنة �أمان ذلك �لرجل �الأرذل عبيد �هلل بن زياد, فكان رف�سهم دلياًل على عّزتهم, وكان 

�سمرً�   Qلعّبا�س� �لف�سل  �أبو  �أجاب  �إذ  �لعّزة,  تلك  �سّدة  دلياًل على  �ل�سديد  رّدهم 

اأمانك هذا يا عدوَّ اهلل!  يا �سمر! ولعنك اهلل ولعن ما جئت به من  »تّباً لك  قائاًل: 

.
(((

اأتاأمرنا اأن ندخل في طاعة العناد ونترك ن�سرة اأخينا الح�سينQ!؟«

وتج�ّسدت روحّية �لعّزة هذه �أي�سًا في رجز علّي �الأكبرQ, �إذ كان ين�سد في ميد�ن 

�لقتال معّرفًا بنف�سه �لزكّية ومعلنًا عن رف�سه حكومة �الأدعياء:

بــــن علي �لـــحـــ�ـــســـيـــن  بــــن  ـــــــا عــــلــــّي  ــّي�أن ــب ــن ــال ب �أولــــــــى  �لـــبـــيـــت  ورّب  نـــحـــن 

(((

�لـــــدعـــــي ــــــن  �ب فـــيـــنـــا  يـــحـــكـــم  ــــــاهلل ال  ت

كما حافظ �أهل بيت �لح�سينQ بعد و�قعة �لطّف �أي�سًا على هذه �لعّزة عّزة »اآل 

�لعّزة  �الأ�سر و�سد�ئده, فلم ي�سدر عنهم ما يخالف هذه  اهلل« بالرغم من كّل ظروف 

�أو هو�ن, وكانت خطب �الإمام  �أو يك�سف عن ر�سوخهم لذّلة  في�سع من �ساأنهم �لرفيع 

�ل�سّجاد وزينب وبقّية �آل �هللR في �لكوفة �سو�هد على عّزتهم ورفعتهم.

ولقد حاول �بن زياد في ق�سر �الإمارة �أن يحّقرهم وينتق�س من �ساأنهم حين �ساأل 

اأحدوثتكم!«, لكّنها  »الحمد هلل الذي ف�سحكم وقتلكم واأكذب  زينبO مت�سّمتًا: 

)))  �إحقاق �لحّق, ج)), �س)60, و�أعيان �ل�سيعة, ج), �س)58.

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س90).

)))  وقعة �لطّف, �س)4).
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بادرتO بادرت �إلى �لرّد فقالت بعّزة �الإيمان: »الحمد هلل الذي اأكرمنا بنبّيه 

اإّنما يفت�سح الفا�سق, ويكذب الفاجر وهو  محّمد, وطّهرنا من الرج�س تطهيراً, 

غيرنا«, ولّما رّد عليها ليغيظها قائاًل: »كيف راأيت فعل اهلل باأهل بيتك؟«, �ألقمته 

اإّل  راأيت  »ما  �لطّف:  في  جرى  بما  معتّزة  قالت  حيث  �لنطق  عن  و�أخر�سته  حجرً� 

جمياًل! هوؤلء قوم كتب اهلل عليهم القتل فبرزوا اإلى م�ساجعهم, و�سيجمع اهلل 

ابن  يا  اأّمك  ثكلتك  يومئٍذ  الفلج  لمن  فانظر  وتخا�سم!  فتحاّج  وبينهم,  بينك 

.
(((

مرجانة!!«

�أّما في �ل�سام فقد حاكمتO يزيد �لطاغية في ق�سره محاكمة عزيز مقتدر, 

ار, في خطبة ال تز�ل �الأجيال تقر�أها فتعّجب  فاأ�سقطته في مجل�سه من �أعين �لح�سّ

�لخطبة  هذه  جملة  من  وكان  عّزتها,  ومن   Oزينب �سجاعة  ومن  روعتها  من 

�لع�سماء قولهاO: »... اأظننت يا يزيد حيث اأخذت علينا اأقطار الأر�س واآفاق 

اأّن بنا على اهلل هواناً وبك على اهلل  ال�سماء, فاأ�سبحنا ن�ساق كما ت�ساق الأُ�سارى 

كرامة, واأّن ذلك لعظم خطرك عنده؟!... ولئن جّرت عليَّ الدواهي مخاطبتك, 

اإّني لأ�ست�سغر قدرك, واأ�ستعظم تقريعك, واأ�ستكثر توبيخك... فكد كيدك, وا�سع 

يرح�س  ول  وحينا,  تميت  ول  ذكرنا,  تمحو  ل  فواهلل  جهدك,  ونا�سب  �سعيك, 

عنك عارها, وهل راأيك اإّل فند؟! واأّيامك اإّل عدد؟! وجمعك اإّل بدد؟! يوم ينادي 

.
(((

المنادي األ لعنة اهلل على الظالمين...«

لقد �أفهمت �لعقيلة زينب �لكبرىO يزيد و�أعو�نه في هذه �لخطبة �أّنهم هم 

�الأذاّلء �لمخزّيون �لمفت�سحون, و�أّن عّزة وكر�مة �أهل بيت �لنبّوة �أ�سمى و�أجّل و�أمنع 

من �أن تنق�س جنايتهم �لعظمى منها �سيئًا.

)))  مقتل �لح�سينQ, للمقّرم, �س4)).

)))  مقتل �لح�سينQ, للمقّرم, �س58) و59).
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العفاف والحجاب

�الأحكام  �أحد  �أي�سًا  و�لحجاب  عفافها,  ظّل  في  للمر�أة  �الإن�سانّية  �لكر�مة  تتحّقق 

�أجل حفظ  ومن  وتطهر حجورهّن,  �لن�ساء  ت�ستعفف  �أن  �أجل  �سّرعت من  �لتي  �لدينّية 

�لمجتمع من �لتلّوث بالرذ�ئل و�لمفا�سد.

�لمر�أة  وكان حجاب  �لدينّية,  �لقيم  �إحياء  �أجل  �لح�سينّية من  �لنه�سة  قامت  ولقد 

�لم�سلمة وعفافها قد �أخذ مكانته �لنفي�سة في ظّل هذه �لنه�سة �لمقّد�سة, وكان �الإمام 

يذّكرون  �لنبّوة  وحرم  �لر�سالة  بيت  �أهل  وبقّية   Oلكبرى� وزينب   Qلح�سين�

بمنزلة هذه �لجوهرة �الأخالقّية �سو�ء في �أقو�لهم �أو في �أ�سلوب تحّركاتهم.

 Qلح�سين� بيت  �أهل  من  �لر�سالة  حرم  وباقي   Oلكبرى� زينب  كانت  لقد 

عن  �ل�سالم  عليهن  يغفلن  لم  �إذ  و�لعفاف,  �لحجاب  في  �لم�سلمة  للمر�أة  قدو�ت 

مر�عاة كمال �لحجاب ومتانة �لعفاف �أثناء م�ساركتهّن في �لملحمة �لعظيمة و�أد�ئهّن 

لدورهّن �الجتماعّي و�لتبليغّي �لح�ّسا�س �لخطير, فكّن لذلك حّقًا �أ�سوة لجميع �لن�ساء 

�لم�سلمات.

لقد �أو�سى �الإمام �لح�سينQ �أختيه زينب و�أّم كلثوم و�بنته فاطمة وزوجته �لرباب 

قائاًل: »يا اأختاه يا اأّم كلثوم, واأنت يا زينب, واأنت يا فاطمة, واأنت يا رباب, اإذا اأنا قتلت 

.
(((

فال ت�سققن عليَّ جيباً, ول تخم�سن عليَّ وجهاً, ول تقلن هجراً«

خ�سو�سًا و�أنهّن كّن بمح�سر �أعين �الأعد�ء �لتي كانت ترقب وتر�سد ما ي�سدر عنهن 

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س406.
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من قول وفعل.

�أر�سل  �لخيم,  في  �لن�سوة  بكاء  عا�سور�ء  يوم   Qلح�سين� �الإمام  �سمع  ولّما 

.
(((

�إليهّن �أخاه �لعّبا�س و�بنه علّي �الأكبرL لي�سّكتاهّن وي�سّبر�هن

كان �سلوك وت�سّرف زينب �لكبرى و�أخو�تها و�أزو�ج وبنات �لح�سين وبقّية ن�ساء 

�لمع�سكر �لح�سينّي �لمقترن برعاية �لحجاب وحفظ �لعفاف مثاًل عملّيًا �أعلى لمتانة 

�سخ�سّية �لمر�أة �لم�سلمة.

ولم ياأُل �الإمام �ل�سّجادQ جهده �أي�سًا في �لحفاظ على حجاب مخّدر�ت بيت 

�الأمر  يغفل عن هذ�  لم  بل  �سبياًل,  ذلك  �إلى  ��ستطاع  ما  �سوؤونهّن  ورعاية  �لر�سالة 

ابن  »يا  له:   Qقال �إذ  بقتله!  يهمُّ  زياد  �بن  ر�أى  �لتي  �للحظة  في  حّتى  �لمهّم 

ب�سحبة  ي�سحبهنَّ  تقّياً  رجاًل  معهّن  فابعث  قرابة  وبينهم  بينك  كانت  اإْن  زياد! 

.
(((

الإ�سالم«

وينقل �ل�سّيد �بن طاوو�سM �أّن �الإمام �لح�سينQ ليلة عا�سور�ء قد �أو�سى 

.
(((

عائلته برعاية �لحجاب و�لعفاف و�سون �لنف�س

ولّما �سمعت زينب �لكبرى �أخاها �الإمام �لح�سينQ ينعى نف�سه بعد ما ر�أى 

روؤيا في غفوته, فقدت �سبرها ولم تتمالك نف�سها, فلطمت وجهها و�ساحت وبكت, 

.
(4(

فقال لها �لح�سينQ: »مهاًل! ل ت�سمتي القوم بنا!«

وروي �أّن �مر�أة من بني بكر بن و�ئل كانت مع زوجها في �أ�سحاب عمر بن �سعد, 

ي�سلبونهّن  �لح�سينQ ف�سطاطهّن وهم  ن�ساء  �قتحمو� على  �لقوم قد  ر�أت  فلّما 

�أخذت �سيفًا و�أقبلت نحو �لف�سطاط وقالت: يا �آل بكر بن و�ئل! �أت�سلُب بنات ر�سول 

.
(5(

!Pهلل�

�لنبّوة في حال  بيت  ن�ساء  �ل�سام كان غاية حر�س  �إلى  �لكوفة  �لطريق من  وفي 

�ل�سبي �أن ي�سان حجابهّن وعفافهّن »فلّما قربوا من دم�سق دنت اأّم كلثوم من �سمر- 

)))  ر�جع: وقعة �لطّف, �س06).

)))  تاريخ �لطبرّي, ج4, �س50), موؤ�ّس�سة �العلمّي ـ بيروت.

)))  ر�جع: �لملهوف, على قتلى �لطفوف, �س)4).

)4)  نف�س �لم�سدر, �س)5).

)5)  �لملهوف على قتلى �لطفوف, �س)8).
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وكان من جملتهم- فقالت له: لي اإليك حاجة! فقال: ما حاجتك؟! قالت: اإذا دخلَت 

الروؤو�س  هذه  يخرجوا  اأن  اإليهم  وتقّدم  النّظارة,  قليل  درب  في  فاحملنا  البلد  بنا 

اإلينا ونحن في هذه  من بين المحامل, وينّحونا عنها, فقد خزينا من كثرة النظر 

.
(((

الحال!«

معاوية  بن  يزيد   Oلكبرى� زينب  وّبخت  �لتي  �ل�سديدة  �العتر��سات  من  وكان 

»اأِمَن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك واإماءك  عليها في خطبتها �أن قالت: 

و�سوقك بنات ر�سول اهللP �سبايا قد هتكت �ستورهّن, واأبديت وجوههّن, تحدو بهّن 

ويت�سّفح وجوههّن  والمناقل,  المناهل  اأهل  وي�ست�سرفهّن  بلد,  اإلى  بلد  الأعداء من 

.
(((

القريب والبعيد والدنّي وال�سريف...«

�إّن �لغاية من نقل هذه �الأمثلة و�ل�سو�هد هي �الإ�سارة �إلى هذه �لحقيقة وهي �أّن عائلة 

�الإمام �لح�سينQ ومخّدر�ت بيت �لنبّوة وبقّية ن�ساء �سهد�ء �لطّف كما كّن يحر�سن 

�سديدً�  �إنكارً�  �الأعد�ء  على  ينكرن  �أي�سًا  كّن  وعفافهن,  حجابهّن  على  �لحر�س  �أ�سّد 

عترته  لحرمة  وهتكهم   Pلنبّي� حرم  مع  �لم�سينة  معاملتهم  على  بقّوة  ويوّبخنهم 

وعر�سهّن على �أنظار �لّنا�س.

�إلى منزل,  ي�سوقونهّن من منزل  �الأعد�ء,  بيد  كانت  و�لر�سالة  �لنبّوة  �أّن حرم  ومع 

ومن مدينة �إلى �أخرى, ومن �سوق �إلى بالط, مفجوعات قد �أحرقت قلوبهّن نار �لم�سيبة 

و�لرزّية, �إاّل �أنهنَّ كّن في غاية �لحر�س و�سّدة �لمر�قبة على حفظ �ساأن وكر�مة ومقام 

�لمر�أة �لتقّية �لطاهرة, وبرغم تلك �لحال �ل�سديدة �لتي ال تو�سف كّن قد حر�سن �أي�سًا 

على �أد�ء تكليفهّن في �لتبليغ باأهد�ف �لنه�سة �لح�سينّية �لمقّد�سة و�لدفاع عن غاياتها 

و�أهد�فها من خالل �لخطب �لبليغة �لموؤّثرة �لتي ك�سفت حقيقة �الأعد�ء وف�سحتهم.

�إّنها �لحركة �الجتماعّية �ل�سيا�سّية للمر�أة �لم�سلمة في ذ�ت �لوقت �لذي ت�سون حجابها 

وعفافها, وهذ� در�س لجميع �لن�ساء �لم�سلمات في كّل �لظروف وجميع �لع�سور.

)))  �لملهوف, �س74, �لطبعة �لحيدرّية ـ �لنجف.

)))  نف�س �لم�سدر, �س79.
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أداء التكليف

يمكن �أن يعرف تدّين ومبد�أّية �الإن�سان �لم�سلم من خالل كونه عاماًل متعّبدً� بكّل 

ما هو »تكليف �سرعّي« في جميع �أبعاد حياته و�أعماله �لفردّية و�الجتماعّية.

يحّب  ما  �لتكليف  و�فق  فرّبما  و�ل�سر�ئط,  �لظروف  باختالف  يختلف  و�لتكليف 

�لعبد, ورّبما خالف هو�ه فكان مّما يكره, وربما كان مّما يفرح به �لّنا�س ورّبما كان 

مّما يثقل عليهم.

و�الإن�سان �لم�سلم في عهده مع �هلل تبارك وتعالى ملزم باالإطاعة و�لعمل طبقًا لما 

يريده �هلل فيما يحّب ويكره على �ل�سو�ء, فال يفّرط باأد�ء �لتكليف �أو يتخّلى عنه من 

�أجل �سيء �آخر �أبدً�, و�الإن�سان �لم�سلم �لملتزم بهذ� �لعهد منت�سر د�ئمًا و�إّن تعّر�س 

ر في حّق �لعمل بالتكليف. في �لظاهر لهزيمة, و�نك�سار, ذلك الأّنه لم يق�سّ

و�إذ� كانت ثقافة »�لعمل بالتكليف« هي �لحاكمة و�لمهيمنة في �لمجتمع فاإّن �أبناء 

في  كما   
(((

ِن}
ْ
اْلُح�ْصنَيَي بـ{اإِْحَدى  وبالفوز  د�ئمًا,  باالنت�سار  ي�سعرون  �لمجتمع  هذ� 

�أو  ��ست�سهدو� في جهادهم وكفاحهم  �لقر�آنّي, فهم على حال ح�سنى �سو�ء  �لتعبير 

حقّقو� �لن�سر �لع�سكرّي و�ل�سيا�سّي.

�لظروف  في  �ل�سرعّي  �لتكليف  لنوع  طبقًا   Rلبيت� �أهل  �أئّمة  عمل  ولقد 

بما  �لعمل  �أي�سًا مظهرً� من مظاهر  �لمختلفة, وكانت حادثة عا�سور�ء  �الجتماعّية 

و�لمعرفة  �لظروف  �قت�ساء�ت  �أي�سًا  تعّينه  كانت  �لذي  �ل�سرعّي,  �لتكليف  يفر�سه 

)))  ر�جع: �سورة �لتوبة, �الآية: )5.
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�أو   Rالأئّمة� قيام  �أّن  �سّك  وال  �لكلّية,  �ل�سرعّية  للمو�زين  طبقًا  �لحكم,  بمو�سوع 

قعودهم, و�نتفا�ستهم �أو �سكوتهم, كان تابعًا �أي�سًا لهذ� �لتكليف �ل�سرعّي.

�إاّل  له,  حّق  و�لقيادة  �لخالفة  �أّن  يعلم  حّق,  �إمام  كونه  مع   Qلح�سين� و�الإمام 

�أ�سر�فهم وروؤ�ساء �الأخما�س فيهم  �إلى  �أهل �لب�سرة في ر�سالته �لتي كتبها  �أّنه خاطب 

»اأّما بعد: فاإّن اهلل ا�سطفى محّمداPً على خلقه, واأكرمه بنبّوته, واختاره  قائاًل: 

اأهله  وكّنا   ,Pبه اأر�سل  ما  وبّلغ  لعباده  ن�سح  وقد  اإليه  اهلل  قب�سه  ثّم  لر�سالته, 

قومنا  علينا  فا�ستاأثر  الّنا�س,  في  بمقامه  الّنا�س  واأحّق  وورثته  واأو�سياءه  واأولياءه 

الحّق  بذلك  اأحّق  اأّنا  نعلم  ونحن  العافية,  واأحببنا  الفرقة  وكرهنا  فر�سينا  بذلك, 

.
(((

الم�ستحّق علينا مّمن توّله...«

و�لح�سين بن علّيQ �لذي لم يتحّمل �لخ�سوع لحكومة يزيد حّتى لحظة و�حدة! 

هو نف�سه ذلك �لح�سينQ �لذي عا�س في ظّل حكومة معاوية ع�سر �سنين ولم يقم 

�سّده, ذلك الأّن تكليف �الإمامQ في كّل و�حد من هذين �لعهدين كان مختلفًا.

�إّن تعّبد �الإن�سان �لم�سلم بـ»حكم الدين« مقّد�س جّدً�...

في �الأّيام �لتي كان م�سلم بن عقيلL في �لكوفة قد �ختباأ في بيت هاني بن عروة 

)ر�س(, وقد �ّتفَق على خّطة �غتيال �بن زياد حين ياأتي لعيادة هانئ في بيته على يد 

�إذ لم يخرج  �أبى تنفيذ خّطة �الغتيال في وقتها,   Qأّن م�سلمًا� م�سلمQ, نجد 

�إليه من مخبئه, فان�سرف �بن زياد من منزل هانئ لم يم�س�سه �سوء, ولّما �سئل م�سلم

Q: ما منعك من قتله؟! قال: »خ�سلتان: اأّما اإحداهما فكراهة هانئ اأن يقتل في 

داره, واأّما الأخرى فحديث حّدثه الّنا�س عن النبّيP: اأّن الإيمان قيد الفتك, ول 

.
(((

يفتك موؤمن«

بع�س  كان  �لكوفة,  باتجاه  مّكة  من  يخرج  �أن   Qلح�سين� �الإمام  �أر�د  وحينما 

�الأ�سحاب قد تقّدمو� �إليه بالن�سيحة �أن لي�س من �ل�سالح �لذهاب �إلى �لعر�ق, وكان 

اإّني واهلل  عّم,  ابن  »يا  قائاًل:   Qالإمام� رّد عليه  �لذي  �بن عّبا�س  من جملة هوؤالء 

)))  وقعة �لطّف, �س07).

)))  تاريخ �لطبرّي, ج4, �س)7), موؤ�ّس�سة �الأعلمّي ـ بيروت.
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.
(((

لأعلم اأّنك نا�سح م�سفق, ولكّني قد اأزمعُت واأجمعت على الم�سير!«

وفي منزل »ال�سفاح« �أي�سًا, لّما �لتقاه �لفرزدق و�أخبره �أّن �أو�ساع �لكوفة ال تدعو 

�إلى �الطمئنان, قالQ: »�سدقت! هلل الأمر, واهلل يفعل ما ي�ساء, وكّل يوم رّبنا 

اإْن نزل الق�ساء بما نحبُّ فنحمد اهلل على نعمائه وهو الم�ستعان على  في �ساأن, 

اأداء ال�سكر, واإْن حال الق�ساء دون الرجاء فلم يعتد من كان الحّق نّيته والتقوى 

.
(((

�سريرته«

�أّن �الإمامQ كان قد هّياأ نف�سه �لمقّد�سة للقيام  كّل هذه �ل�سو�هد تدّل على 

�لذي  �لوقت  �لنتيجة, ففي  تعالى مهما كانت  �ل�سرعّي, ر��سيًا بق�ساء �هلل  بتكليفه 

�أتاه ر�سوالن من و�لي مّكة يحمالن �إليه ر�سالة منه تت�سّمن �لتعّهد ب�سمان �الأمان له

Q �إذ� �نثنى عن �سفره �إلى �لعر�ق, قال لهما �الإمامQ: »اإّني راأيُت روؤيا فيها 

.
(((

ر�سول اهللP, واأمرُت فيها باأمٍر اأنا ما�ٍس له, علّي كان اأو لي!«

ذلك هو �النقياد للتكليف �ل�سرعّي, و�لموؤمن �لعامل بتكليفه �ل�سرعّي يرى نف�سه 

:Qمنت�سرً� في �أيٍّ من �لح�سنيين, كما يقول �الإمام �لح�سين

.
(4(

»اأرجو اأن يكون خيراً ما اأراد اهلل بنا, ُقِتلنا اأم ظفرنا«

ويقول �إمام �الأّمة قّد�س �هلل نف�سه على �أ�سا�س هذ� �لمعتقد:

»اإّن الأّمة التي ترى ال�سعادة في ال�سهادة اأّمة منت�سرة... نحن منت�سرون �سواء 

.
(5(

ُقتلنا اأم َقتلنا«

مّكة  في  وهو   Qلح�سين� �الإمام  �إلى  ت�سّلم  �لكوفة  �أهل  ر�سائل  كانت  حينما 

�لمكّرمة, يدعونه فيها �إلى �لقدوم �إليهم, ويعدونه فيها بن�سرته و�لدفاع عنه, ر�أى 

�الإمامQ �أّن تكليفه �لذهاب �إليهم مع علمه بحقيقة حال �أهل �لكوفة, ذلك الأّن 

جعلته �لتي  �لرئي�سة  �الأ�سباب  �أحد  �سّكال  عنه  و�لذود  بن�سرته  وتعّهدهم  ر�سائلهم 

Q يختار �لتوّجه �إلى �لعر�ق, وقد �سّرحQ بقّوة هذ� �ل�سبب في خطبته �لتي 

)))  نف�س �لم�سدر, �س88).

)))  نف�س �لم�سدر, �س90).

)))  نف�س �لم�سدر, �س)9).

)4)  �أعيان �ل�سيعة, ج), �س597.

)5)  �سحيفة نور, ج)), �س65.
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خطب بها جي�س �لحّر بن يزيد �لرياحّي )ر�س( حين �لتقاهم, حيث قالQ: »اأّيها 

الّنا�س! اإّنها معذرة اإلى اهلل عزَّ وجلَّ واإليكم, اإّني لم اآتكم حّتى اأتتني كتبكم وقدمت 

علّي ر�سلكم اأن اأقدم علينا فاإّنه لي�س لنا اإمام, لعّل اهلل يجمعنا بك على الهدى, فاإن 

كنتم على ذلك فاإن تعطوني ما اأطمئنُّ اإليه من عهودكم ومواثيقكم اأقدم م�سركم, 

واإّن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين ان�سرفت عنكم اإلى المكان الذي اأقبلت منه 

.
(((

اإليكم«

�إّن قول �الإمامQ هذ� د�ّل على �أّن عمله كان طبقًا لهدي �لتكليف �ل�سرعّي. وكان 

�أن�ساره �سلو�ت �هلل عليهم هكذ� �أي�سًا, فقد ��ست�سهدو� و�رتّثو� بين يديهQ �متثااًل 

للتكليف �ل�سرعّي �الآمر بن�سرته, ومن �الأدّلة على هذه �لحقيقة �أّن �الإمامQ لّما �أذن 

لهم ليلة عا�سور�ء باالن�سر�ف عنه و�لنجاة باأنف�سهم بال ذمام منه عليهم, كان جو�بهم 

)قّد�س �سّرهم( هكذ�:

»واهلل ل نفارقك, ولكن اأنف�سنا لك الفداء, نقيك بنحورنا وجباهنا واأيدينا, فاإذا 

.
(((

نحن قتلنا كّنا وفينا وق�سينا ما علينا«

وفي تاأريخنا �لمعا�سر �أي�سًا, كان �الإمام �لخمينّي قائد �لثورة �الإ�سالمّية } قد 

قام بنه�سته �لمباركة �سّد �لطاغوت على �أ�سا�س �لتكليف �الإلهّي, وفي جميع مر�حل هذه 

�لنه�سة �لمقّد�سة لم يكن يفّكر �إاّل بما هو تكليف �سرعّي, في ند�ء�ته وفي �سكوته, في 

�سجنه ونفيه وفي در�سه وتاأليفه, في �لحرب وفي قبول معاهدة �ل�سلح, كّل ذلك كان 

على �أ�سا�س »العمل بالتكليف«, ولذ� فهو في جميع �لمر�حل لم ي�ستكن ولم ي�سعف ولم 

يياأ�س ولم يتخلَّ عن هدفه, ولم يندم في لحظة ما على ما كان قد وقع.

�أ�سا�س  على  قامت  حركة  �أّنها  عا�سور�ء  لنه�سة   { �لخمينّي  �الإمام  تحليل  كان 

»العمل بالتكليف«, وكانت حركة مجاهد�ته هو �أي�سًا قائمة على مثل هذ� �الأ�سا�س.

لنقر�أ �أمثلة من �أقو�له } في هذ� �ل�سدد:

العدد  ذلك  مواجهة  في  قليل  بعدد  ونه�س   Qاهلل عبد  اأبو  الإمام  قام  »اإّنما 

)))  تاريخ �لطبرّي, ج , �س)0).

)))  نف�س �لم�سدر, �س8)).
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.
(((

الكبير الهائل لأّنه قال: تكليفّي هو اأن اأ�ستنكر, اأن اأنهى عن المنكر«

»كان �سّيد ال�سهداءQ يرى اأّن تكليفه هو اأن يخرج واأن يقتل اأي�ساً ليمحو 

.
(((

اآثار معاوية وابنه«

»لكّن تكليفه كان اآنذاك هو اأّنه يجب اأن يثور واأن يجود بدمه المقّد�س حّتى 

.
(((

ي�سلح هذه الأّمة, وحّتى ي�سقط راية يزيد«

.
(4(

»كانوا على وعٍي: اأّننا جئنا لنوؤّدي تكليفنا الإلهّي, جئنا لنحفظ الإ�سالم«

وُقتل  ال�سرعّي,  تكليفه  اأّدى  اإّنه   ,Qال�سهداء �سّيد  من  اأ�سمى  ل�سنا  »نحن 

.
(5(

اأي�ساً«

يقت�سي  والت�سويه...  الإ�ساءة  اإلى  فيه  الإ�سالم  يتعّر�س  الذي  اليوم  »ذلك 

.
(6(

التكليف اآنئٍذ اأّن على عظماء الإ�سالم اأن ينه�سوا ويجاهدوا«

�الأّمة,  جميع  قبل  من  بالتكليف«  و»العمل  التكليف«  »معرفة  عا�سور�ء  فبالغ 

ة فيها, �لذين هم �أ�سوة لالآخرين وير�سمون  خ�سو�سًا �أولئك �لذين لهم  مكانة خا�سّ

خّط �ل�سير لهم, فلو �أّن جميع �أتباع �لحّق في زمان �سّيد �ل�سهد�ءQ كانو� على 

�إمامهم  معرفة بتكليفهم, وعملو� بتكليفهم مثل �سهد�ء �لطّف بالت�سحية بين يدي 

في �لدفاع عنه, لكان م�سار حركة �لتاأريخ قد تغّير �إلى حيث م�سلحة �لحّق, ولكان 

م�سير �الإ�سالم و�لم�سلمين غير ذلك �لم�سير.

و�ليوم �أي�سًا, يجب �أن تعرف �الأ�سكال �لمختلفة للتكليف, و�أن يتعّبد باأد�ئها, و�أن 

يعلم �أّن �لن�سر في �أد�ء �لتكليف.

لقد �أّكد �إمام �الأّمة } مر�رً� على هذه �لحقيقة:

 
(7(

»نحن جميعاً ماأمورون باأداء تكليفنا ووظيفتنا, ول�سنا ماأمورين بالنتيجة«

�إّن هذ� هو ذلك �لدر�س �لذي تعّلمناه من عا�سور�ء.

)))  �سحيفة نور, ج4, �س05).

)))  نف�س �لم�سدر, ج8, �س)).

)))  نف�س �لم�سدر, ج), �س08).

)4)  نف�س �لم�سدر, ج5), �س55.

)5)  نف�س �لم�سدر, ج6, �س6).

)6)  نف�س �لم�سدر, ج7, �س)).

)7)  كلمات ق�سار )موؤ�ّس�سة تنظيم ون�سر �آثار �الإمام �لخمينّي(, �س50.
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الغيرة

, بمعنى 
(((

�لغيرة �إحدى �لخ�سال �لحميدة في �الإن�سان, وهي في �للغة: �لحّمية و�الأنفة

�أّن خلقة �الإن�سان وطبيعته تاأنف وتاأبى �أن ي�ساركه غيره في �أحد �أموره �لمتعّلقة به. وهي 

��سطالحًا: رف�س �الإن�سان وعدم �سماحه لالآخرين �أن يتعّر�سو� بالقول �أو بالفعل لعر�سه 

و�سرفه وزوجه �أو �أي �إن�سان �آخر مّمن يهتّم ويعتني به �هتمامًا كبيرً� وعناية فائقة.

وبد�فع  ريبة  نظر  وحرمه  زوجته  �إلى  �الآخرون  ينظر  �أن  يتحّمل  ال  �لغيور  فاالإن�سان 

فا�سد, �أو يقترب من �أهله بق�سد �سوء.

فالغيرة �إذن خلٌق قّيم وحميد, و»الغيرة الدينّية« في �الإن�سان �لموؤمن تدفعه  �إلى �سّد 

ودفع �سوء ق�سد �الأعد�ء وهجومهم على �لدين ومعتقد�ته وقيمه �لمقّد�سة, وي�سعى �إلى 

�لقيام بما يرّد وي�سّد تلك �لتعّر�سات �لغا�سمة.

.
(((

يقول �لنبّي �الأكرمP: »الغيرة من الإيمان«

:Qفالغيرة عالمة رفعة وعّفة �الإن�سان, يقول �أمير �لموؤمنين علّي

»قدر الرجل على قدر هّمته, و�سدقه على قدر مروءته, و�سجاعته على قدر اأنفته, 

.
(((

وعّفته على قدر غيرته«

.
(4(

وورد عن �لنبّي �الأكرمP قوله: »اإّن اهلل يحّب من عباده الغيور«

)))  ر�جع: ل�سان �لعرب, ج5, �س)4, ن�سر �أدب �لحوزة.

)))  من ال يح�سره �لفقيه, ج), �س444.

)))  نهج �لبالغة, �س477, �لحكمة رقم 47.

)4)  ميز�ن �لحكمة, ج7, �س57).
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عندهم   Pلنبّي� ولعترة  زمانهم,  غيارى  يز�لون-  وال  ها�سم-  بنو  كان  ولقد 

حرمة فائقة, وكان �سباب بني ها�سم في �لركب �لح�سينّي يحر�سون �أهل بيت �الإمام 

�لمنّورة حّتى  �لمدينة  منذ خروجهم من  �لدو�م  على  �لنبّوة  وحرم   Qلح�سين�

و�سولهم �إلى كربالء و�إلى �آخر لحظات ��ست�سهادهم, وكانت �لها�سمّيات وبقّية ن�ساء 

�لركب �لح�سينّي ينمن �لليالي قرير�ت �الأعين رغدً� ومطمئّنات ب�سبب حر��سة �سباب 

ة, وبقّية �أبطال �لركب �لح�سينّي  بني ها�سم عاّمة و�أبي �لف�سل �لعّبا�سQ خا�سّ

.Qمن �أ�سحاب �الإمام

وكان على ر�أ�س �أ�سحاب �لغيرة هوؤالء �إمامهم �لح�سين بن علّيQ �لذي لم 

ين�س ذكر محافظته على حرم �لر�سالة حّتى في رجزه وهو يقاتل �لقوم ويعّرف بنف�سه 

�لمقّد�سة, �إذ كان يقول:

ـــــــــــــــــــــا الـــــــحـــــــ�ـــــــســـــــيـــــــُن بـــــــــــن عــــلــــي اأنـــــــــثـــــــــنـــــــــي»اأن ل  اأن  اآلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــُت 

ــــــى ديــــــــــــن الــــــنــــــبــــــّي«اأحـــــــــــــــــمـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــيـــــــــــــــــالت اأبـــــــــــــــــي ـــــــي عــــــل اأمـــــــ�ـــــــس

وكانQ قد �أو�سى عائلته من ن�سائه و�أخو�ته وبناته في ليلة عا�سور�ء �أن �إذ� 

قتل فال ي�سققن عليه جيبًا, وال يخم�سن عليه وجهًا, وال يقلن هجرً�, وال ُي�سمتن به 

�أثخنته  قد  وقع �سريعًا  �أن  بعد  �حت�ساره  وفي لحظات  بالبكاء عليه عاليًا,  �الأعد�ء 

للن�ساء  وتعّر�سو�  مخّيمه  على  هجمو�  قد  �الأعد�ء  �أّن  �سمع  لّما  �لكثيرة  جر�حاته 

و�الأطفال, رفع ر�أ�سه �ل�سريف ونادى �لقوم:

»ويلكم! اإْن لم يكن لكم دين وكنتم ل تخافون يوم المعاد فكونوا في اأمر دنياكم 

(((

اأحراراً ذوي اأح�ساب! اإمنعوا رحلي واأهلي من طغامكم وجّهالكم!«

.
(((

وفي ن�سٍّ �آخر: »... فامنعوا عتاتكم عن التعّر�س لحرمي ما دمُت حّياً«

فغيرتهQ �لتي كانت قد �نتف�ست به وهو في تلك �لحال بين �لموت و�لحياة 

لي�ستنكر على �الأعد�ء فعلتهم �لاّلرجولّية �لم�سينة, �إذ لم ي�ستطع �أن يتحّمل �أن يقترب 

�أ�سحابه  �الأوغاد من حرمه وفيه رمق من �لحياة! لقد كانت غيرته �لدينّية وغيرة 

)))  وقعة �لطّف, �س)5).

)))  بحار �الأنو�ر, ج45, �س49.
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�أي�سًا من �لممّهد�ت �لتي �سنعت تلك �لملحمة �لعظمى, فهوQ كان يرى �لموت �أولى 

من ركوب �لعار في �لقبول بالّذلة و�لت�سليم, وهذ� من غيرته وحّميته و�أنفته.

وكذلك كان �أن�ساره �سلو�ت �هلل عليهم, �إذ دفعتهم غيرتهم �لعالية �أن ي�سّرو� على 

 Qكان �لتي  �الأخرى  �لمنا�سبات  وفي  عا�سور�ء,  ليلة  في  �لموت,  حّتى  معه  �لبقاء 

يمتحن فيها نّياتهم وعزمهم على �لموت, ولم ت�سمح لهم غيرتهم وحمّيتهم �أن يتخّلو� 

عن �الإمامQ و�أهل بيته في تلك �ل�سحر�ء وقد �أحاطت بهم �الألوف من �الأعد�ء حّبًا 

في �لحياة �لدنيا وفي �لعافية, بل �آثرو� �لقتل في عّز على �لحياة �لذليلة.

�الأعد�ء  �أ�سّنة  مو�جهة  و�آثرو�  �الأعد�ء,  �أمان   Rو�إخوته �لعّبا�س  رف�س  لقد 

و�سيوفهم على حياة �لذّل و�لهو�ن.

�أّما �للئام �الأر�ذل �لذين ال غيرة لهم على �لدين فقد �جتمعو� على قتلهQ طمعًا 

في مر�ساة �بن زياد ويزيد لعنهما �هلل, فكانو� يدً� و�حدة عليه وعلى �أن�ساره, حّتى �إذ� 

فرغو� من قتلهم �أ�سرو� �أهل بيته وحرمه و�سبوهم!

وبد�فع من �إيمانه وغيرته وحمّيته كان عبد �هلل بن عفيف �الأزدّيM قد �نتف�س 

�سّد �بن زياد في ق�سره في �لكوفة, و��ستنكر عليه �أ�سره لعائلة �لح�سينQ وعترة 

.Pلنبّي�

ولغيرتها وحمّيتها و�أنفتها كانت زينب �لكبرىO قد وّبخت يزيد في ق�سره في 

وتعري�سهن  �لوحي,  بيت  �لنبّوة ومخّدر�ت  �ستور حر�ئر  و��ستنكرت عليه هتكه  �ل�سام, 

الأنظار �لّنا�س في �الأزّقة و�الأ�سو�ق.

�إّن �لعا�سور�ئّيين في كّل ع�سر كما يتعّلمون من ملحمة كربالء در�س �لعفاف و�لحجاب 

�أبطال ملحمة عا�سور�ء �لدفاع  »الغيرة على ال�سرف«, ي�ستلهمون كذلك من  في نطاق 

»الغيرة  نطاق  في  �لبدعة,  ومكافحة  �لباطل,  ومقاومة  �لحّق,  ون�سرة  �لمظلوم,  عن 

الدينّية«.
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الفتّوة والمروءة

�لفتّوة و�لمروءة من �لخ�سال �الأخالقّية �ل�سامية �لتي ت�سّد �الإن�سان �إلى »الأ�سول 

و�لبوؤ�ساء  �ل�سعفاء  على  و�لحنّو  والميثاق«,  العهد  و»رعاية  و»ال�سرف«  الإن�سانّية« 

ورعايتهم.

فالفتى هو �لذي يبقى وفّيًا للحّق نا�سرً� له, وياأبى �لذلَّ و�لهو�ن, ويعين �سعفَة 

�لعفو  �سجاياه  ومن  و�لقهر,  للظلم  ي�ست�سلم  وال  و�لخد�ع,  �لخيانة  ويتجّنب  �لّنا�س, 

و�الإيثار و�لت�سحية.

في �لثقافة �لما�سية كانت تطلق �لفتّوة على من ي�سّمون »عّياران« مع �أّنهم كانو� 

مجّهزين بال�سالح وكانو� قّطاع �لطريق وكانو� ي�سرقون �أمو�ل �لّنا�س �إاّل �أّنهم كانو� 

كانو� في  و�لرجولة, وحّتى  �لجّيدة  و�لعاد�ت  �لحميدة  �الأخالق  يتمتعون بجملة من 

�سكنّية  �ل�سعفاء وعن منطقة  يد�فعو� عن  �أن  �أنف�سهم  ياأخذون على  �الأوقات  بع�س 

م�ست�سعفة وقد كان من د�أبهم وعاد�تهم �أّنهم ال يكذبون وال يخونون وكانو� مّت�سفين 

 وكان 
(((

بالجود و�لحرّية و�ل�سجاعة و�إقر�ء �ل�سيف و�لعاد�ت �لعالية و�لوفاء بالعهد

.
(((

ة بهم لهم �آد�ب وتقاليد وثقافة خا�سّ

و�لفتّوة في �لنظرة �الإ�سالمّية �إذن مف�ّسرة باأّنها مزيٌج من �ل�سخاء, و�لبذل, و�لعفو 

و�ل�سماحة, و�لِب�سر, و�لعفاف, وكّف �الأذى, و�الإباء, و�لجر�أة في �لحّق, و�لترّفع عن 

�لدناءة و�لهو�ن, و�لقيام هلل وللحّق, و...

)))  لغت نامه دهخد�, كلمة فتوت.

)))  فتوت نامه, ماّل ح�سين و�عظ كا�سفي.
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من هنا عّبر �لقر�آن �لكريم عن �لرجال �لموّحدين في ع�سر حكومة دقيانو�س �لذين 

�لكهف  �إلى  ولجاأو�  و�سركه,  وفّرو� من ظلمه  �لطاغية,  هذ�  وجه  في  و�لحّق  قامو� هلل 

)�أ�سحاب �لكهف( باأّنهم فتية بالرغم من تفاوت �أعمارهم حيث قال تعالى: {اإِنَُّهْم ِفْتيٌَة 

َماَواِت  ال�صَّ َربُّ  َربُّنَا  َفَقالُوا  َقاُموا  اإِْذ  ُقُلوِبِهْم  َعَلى  َوَربَْطنَا   * ُهًدى  َوِزْدنَاُهْم  ِبَربِِّهْم  اآَمنُوا 

.
(((

َواْلأَْر�ِض}

, وقالQ: »نظام الفتّوة 
(((

يقول �الإمام علّيQ: »ُبعد المرء عن الدنّية فتّوة«

.
(((

احتمال عثرات الإخوان, وح�سن تعّهد الجيران«

ولقد �أبرز �أن�سار �الإمام �لح�سينQ �أجمل مظاهر �لفتّوة و�لمروءة في مو�قفهم 

فة في ملحمة عا�سور�ء, �سو�ء في دفاعهم عن �لحّق حيث �أ�سّرو� على �الن�سمام  �لم�سرِّ

�إلى ركب �لح�سينQ و�لت�سحية في �سبيله حّتى �ل�سهادة, �أو في تعاملهم  �الإن�سانّي 

مع �الآخرين, بل حّتى مع �أعد�ئهم!

 Qلمظهر �الأعلى لحقيقة �لفتّوة, وكان� Qوكان �الإمام �أبو عبد �هلل �لح�سين

قد و�سف �أن�ساره من �آل محّمد وبني ها�سم �لذين ��ست�سهدو� بين يديه في يوم عا�سور�ء 

قتل  بعد  الحياة  �سئمت  قد  اإّني  »ثّم   :Qقال حيث  �أي�سًا,  �ل�سامي  �لو�سف  بهذ� 

وتنقل كتب �لتاأريخ �أّن �لر�أ�س �لمطّهر 
(4(

الأحّبة وقتل هوؤلء الفتية من اآل محّمد...«

ل�سّيد �ل�سهد�ءQ وهو على �لرمح كان يتلو من �سورة �لكهف �الآيات �لتي تتحّدث عن 

.
(5(

�إيمان �أولئك �لفتية �أ�سحاب �لكهف و�لرقيم

وكانت �أخالقّية �لفتّوة هي �لتي منعت م�سلم بن عقيلQ من �غتيال �بن زياد في 

بيت هانئ بن عروة في �لكوفة, حينما كان �بن زياد قد جاء لعيادة هاني في مر�سه, 

ذلك الأّن م�سلمًاQ ر�أى �أّن هذ� �الغتيال يتنافى مع �الإيمان و�لفتّوة و�لمروءة, فلم 

)))  �سورة �لكهف, �الآية: )) و4).

)))  ميز�ن �لحكمة, ج6, �س70)).

)))  نف�س �لم�سدر.

)4)  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س)48.

)5)  ر�جع: مناقب �آل �أبي طالبQ, البن �سهر �آ�سوب, ج4, �س)6.
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.
(((

يخرج من مخبئه وفّوت �لفر�سة �لتي كان ير�ها �آخرون نادرة ال ُتعّو�س

وكان هاني بن عروةM بدوره فتًى �أي�سًا مع تقادم عمره! �إذ لّما �عتقل في ق�سر 

�الإمارة بتهمة �إيو�ئه و�إخفائه م�سلم بن عقيلQ في بيته, و�أ�سرَّ عليه �بن زياد �أن 

ي�سّلمه م�سلمًاQ, رف�س هاني طلب �بن زياد, و�أ�سرَّ على موقفه �لبطولّي قائاًل: 

, ولّما حاول بع�سهم �أن 
(((

»ل واهلل! ل اأجيئك به اأبداً! اأنا اأجيئك ب�سيفي تقتله!«

يقنع هانئًا بت�سليم م�سلمQ, و�أن لي�س في ذلك عليه مخز�ة وال منق�سة! �أ�سّر 

هانئ على �لرف�س قائاًل: »بلى واهلل, اإّن عليَّ في ذلك للخزي والعار, اأنا اأدفع جاري 

و�سيفي, واأنا حيٌّ �سحيح اأ�سمع واأرى, �سديد ال�ساعد, كثير الأعوان! واهلل لو لم 

.
(((

اأكن اإّل واحداً لي�س لي نا�سر لم اأدفعه اإليه حّتى اأموت دونه!«

وفي �لطريق �إلى �لكوفة, لّما �لتقى �الإمام �لح�سينQ بجي�س �لحّر بن يزيد 

�لرياحّي, ومنعو� على �لركب �لح�سينّي �لطريق �إلى �لكوفة, �قترح زهير بن �لقين

M على �الإمام �لح�سينQ �أن يبد�أهم بالقتال قائاًل: »اإّني واهلل ما اأراه يكون 

بعد هذا الذي ترون اإّل اأ�سّد مّما ترون, يا ابن ر�سول اهلل, اإّن قتال هوؤلء ال�ساعة 

لنا  ِقبل  ل  ما  بعدهم  لياأتينا  فلعمري  بعدهم,  ياأتينا  من  قتال  من  علينا  اأهون 

, مجّليًا بذلك عن خلق 
(5(

 فقال �لح�سينQ: »ما كنُت لأبداأهم بالقتال«
(4(

به!«

.Qمن �أخالق �لفتّوة و�لمروءة في �سخ�سّية �الإمام

جي�س  لجميع  �لماء  بذله  وهو   ,Qالإمام� فتّوة  م�ساهد  من  �آخر  م�سهد  وثّم 

�لحّر بن يزيد �لرياحّي �لذي �أرهقه �لعط�س في ذلك �لحّر �ل�سديد, حيث �أمر �سّيد 

�ل�سهد�ءQ �أ�سحابه ب�سقاية جميع �أفر�د ذلك �لجي�س �لبالغ عددهم �ألف نفر, 

وب�سقاية خيولهم وتر�سيفها, حّتى �أّن �أحدهم و�سل متاأّخرً� وقد كاد �لعط�س �أن يودي 

.
(6(

به ف�سقاه �الإمامQ بنف�سه

)))  ر�جع: مقتل �لح�سينQ, للمقّرم, �س75).

)))  وقعة �لطّف, �س9)).

)))  نف�س �لم�سدر.

.R4)  �الإر�ساد, ج), �س84, ن�سر موؤ�ّس�سة �آل �لبيت(

)5)  نف�س �لم�سدر.

)6)  ر�جع: حياة �الإمام �لح�سين بن علّيQ, ج), �س74.
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و�لحّر بن يزيد �لرياحّي نف�سه �لذي جعجع باالإمامQ في و�دي �لطّف, حينما 

�أن�ساره,  �إلى  و�الإن�سمام   Qالإمام� بمع�سكر  �اللتحاق  على  عا�سور�ء  يوم  في  عزم 

�أقبل �إلى �الإمامQ, تائبًا, ولم يكن له �أمٌل في �أن يعفو �الإمامQ عّما �جترحه 

.
(((

منهم ويقبل توبته, لكّن �الإمامQ بفتّوته ومروءته و�سماحته قبله وقبل توبته!

ولقد تجّلت فتّوة �أبي �لف�سل �لعّبا�سQ ومروءته في كّل �أفعاله, خ�سو�سًا عند نهر 

�لعلقمّي, حينما ك�سف �لقوم عن �لنهر, وورد �لماء وقلبه ك�سالية �لجمر من �لعط�س, 

فاأر�د �أن ي�سرب منه فاغترف غرفة بيده �لمقّد�سة و�أدناها من فمه �لطاهر, لكّنه تذّكر 

عط�س �أخيه �لح�سينQ وعياالته و�أطفاله, فاأبى �أن ي�سرب قبلهم, ورمى �لماء من 

.
(((

يده, وخرج من �لنهر يحمل �لماء �إليهم وهو يتلّظى من �لعط�س!!

ومن قبل ذلك... لّما جاء �سمر بن ذي �لجو�سن في �ليوم �لتا�سع يحمل �أمانًا من �بن 

زياد الأبي �لف�سل �لعّبا�س و�إخوته من �أّمهR, ودعاهم �إلى �الأخذ بهذ� �الأمان وترك 

اأتوؤمننا  لئن كنت خالنا-  اأمانك-  »لعنك اهلل ولعن  �لفتية:  له  قال  �إذ   ,Qالإمام�

.
(((

وابن ر�سول اهلل ل اأمان له؟! «

ولقد كان جميع �أن�سار �الإمامQ على هذ� �لم�ستوى �ل�سامي من �لفتّوة و�لمروءة 

�أي�سًا, �إذ �أ�سّرو� على �لجهاد بين يدي �الإمامQ دفاعًا عن حّجة �هلل وعن دين �هلل, 

�إمامهم يتخّلو� عن  ولم  �لميد�ن,  ذلك  يتركو�  ولم  �أج�سادهم,  في  �أرو�حهم  د�مت  ما 

Q, ولم ينق�سو� عهدهم وميثاقهم, فكانو� بذلك رموزً� للفتّوة و�لمروءة, �إذ �إّنهم 

.Rتعّلمو� كيف تّتخذ مو�قف �لرجولة و�ل�سهامة في مدر�سة ومذهب �أهل �لبيت

لقد كانت حياة وموت وكفاح و�سهادة �الإمام �لح�سينQ وجميع �سوؤونه تج�سيدً� 

للفتّوة و�ل�سهامة و�لرجولة و�لكر�مة و�لنبل, كما ورد في �ل�سالة عليه في حرمه عند 

.
(4(

زيارته: »... فقد قاتل كريماً, وقتل مظلوماً...«

)))  ر�جع: �أعيان �ل�سيعة, ج), �س)60.

)))  ر�جع: مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س)47.

)))  وقعة �لطّف, �س90).

.Q4)  مفاتيح �لجنان, �س8)4, �أعمال حرم �لح�سين(
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�لمظلوم  عن  ودفاعهم  �الإن�سانّية,  باالأ�سول  عا�سور�ء  ملحمة  �أبطال  �لتز�م  �إّن 

نا�سر  ال  لمن  ون�سرتهم  و�لجور,  و�لظلم  �لتعّدي  وجه  في  وقيامهم  �لحّق,  وعن 

�لقيم  اءة في �سماء  و�إغاثتهم من ال مغيث له, كلُّ ذلك جعل منهم كو�كب و�سّ له, 

�الإن�سانّية, وعناوين هد�ية خالدة كبرى, تقر�أها �الأجيال تلو �الأجيال, في�ستلهم منها 

�الأبطال و�الأحر�ر درو�س �لفتّوة و�ل�سهامة.
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المواساة

�الإن�سان  �لع�سرة, وهي م�ساركة  �أجمل �لخ�سال �الأخالقّية في  �إحدى  �لمو��ساة هي 

�الآخرين في غّمهم وهّمهم, و�إعانتهم ون�سرتهم فيما ينوبهم من �سروف �لزمان, بما 

يملك من �لمال على نحو �لم�ساطرة و�لم�ساو�ة.

بينهم  »اآ�س   :Qعلّي حديث  وفي  »الم�ساواة«,  وتعني:  �الأ�سوة,  من  و�لمو��ساة 

�أي �سّو بينهم... و�لمو��ساة: �لم�ساركة و�لم�ساهمة في �لمعا�س  في اللحظة والنظرة« 

�أ�سوة )�أي كنف�سه(, وقيل: ال يكون ذلك  �أناله منه وجعله فيه  و�آ�ساه بماله:  و�لرزق... 

منه �إاّل من كفاف, فاإن كان من ف�سلة فلي�س بموؤ��ساة... ويقال: هو يوؤ��سي في ماله, �أي 

.
(((

ي�ساوي...

ويختلف �الإيثار عن �لمو��ساة في �أّنه لي�س م�ساو�ة �لغير بالمال و�لنف�س, بل هو تقديم 

�لغير على �لنف�س, و�لمو��ساة بالنف�س ذروة �لمو��ساة, الأّن �لجود بالنف�س �أق�سى غاية 

�لجود.

ح �أّن مفهوم هذه �لخ�سلة  ومن مجموع ما تقّدمه كتب �للغة في معنى �لمو��ساة, يت�سّ

و�آالمهم  �الآخرين همومهم  ي�سارك  »الموا�سي« من  �الإن�سان  �أّن  هو  �لكريمة  �الأخالقّية 

وغّمهم ومعاناتهم, ويد�فع عنهم بالمال و�لنف�س, وال يرى فرقًا بينه وبينهم في ذلك.

عن  ورد  فقد  �لحميدة,  �ل�سفة  هذه  على  كبير  ثناء  �الإ�سالمّية  �لرو�يات  في  وورد 

, �سّيد الأعمال ثالث خ�سال: اإن�سافك الّنا�س من نف�سك,  �لنبّيP �أّنه قال: »يا عليُّ

)))  ر�جع: ل�سان �لعرب, ج4), �س4) ـ 6), ماّدة: �أ�سا.
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.
(((

, وذكرك اهلل تعالى على كّل حال« وموا�ساتك الأخ في اهلل عزَّ وجلَّ

عند  ثالث:  عند  �سيعتنا  »امتحنوا  قال:  �أّنه   Qل�سادق� �الإمام  عن  وروي 

اأ�سرارهم كيف حفظهم لها عند  مواقيت ال�سالة كيف محافظتهم عليها, وعند 

 ,
(((

فيها« لإخوانهم  )موا�ساتهم(  م�ساواتهم  كيف  اأموالهم  )اإلى(  وعند  عدّونا, 

و�لمو��ساة و�سيلة تقّرب �إلى �هلل تبارك وتعالى: كما في قولهQ »تقّربوا اإلى اهلل 

. و�لمو��ساة تزيد في �لرزق كما في قول �أمير �لموؤمنين 
(((

تعالى بموا�ساة اإخوانكم«

, وللمو��ساة تاأثير في 
(4(

علّيQ: »موا�ساة الأخ في اهلل عزَّ وجلَّ تزيد في الرزق«

��ستجابة �لدعاء كما في قول �الإمام �ل�سادقQ: »ثالث دعوات ل يحجبن عن 

اهلل تعالى: دعاء الوالد لولده اإذا بّره, ودعوته عليه اإذا عّقه, ودعاء المظلوم على 

ظالمه, ودعاوؤه لمن انت�سر له منه, ورجٌل موؤمن دعا لأخ له موؤمن وا�ساه فينا, 

.
(5(

ودعاوؤه عليه اإذا لم يوا�سه مع القدرة عليه وا�سطرار اأخيه اإليه«

وفي  موته,  عند  و�ل�سرور  �لغبطة  �لموؤمن  يرى  �أن  في  �سبب  �الإخو�ن  ومو��ساة 

تهوين �سكر�ت �لموت عليه, وفي رجوعه �إلى �هلل مطمئنًا ر��سيًا مر�سّيًا, يقول �الإمام 

�ل�سادقQ: »... ذلك لمن كان ورعاً موا�سياً لإخوانه و�سوًل لهم, واإّن كان غير 

اأنت  الورع والموا�ساة لإخوانك؟  ورع ول و�سول لإخوانه قيل له: ما منعك من 

.
(6(

مّمن انتحل المحّبة بل�سانه ولم ي�سّدق ذلك بفعل...«

عا�سور�ء,  ملحمة  �أبطال  في  بو�سوح  �ل�سامية  �الأخالقّية  �لخ�سلة  وت�ساهد هذه 

بل هي فيهم بدرجة عليا وهي »الإيثار«, فمو��ساة �أن�سار �الإمام �لح�سينQ له, 

�أحد�ث نه�سة  ومو��ساتهم لبع�سهم �لبع�س كانت تتجّلى بو�سوح في مجموع حركة 

�لعظيم  �لبذل  �أنف�سهم حرجًا و�سيقًا من ذلك  �إذ لم يكونو� يجدون في  عا�سور�ء, 

و�لفد�ء �لفّذ, بل كانو� يفتخرون بتلكم �لمو��ساة.

)))  بحار �الأنو�ر, ج74, �س)9), كتاب �لع�سرة, ب 8), ح9.

)))  و�سائل �ل�سيعة, ج), �س)8, رقم 6) عن �لخ�سال, ج), �س)5.

)))  بحار �الأنو�ر, ج74, �س)9), ب 8), ح5.

)4)  نف�س �لم�سدر, �س95), ح)).

)5)  نف�س �لم�سدر, �س96), ح)).

)6)  نف�س �لم�سدر, �س98), ح0).



((( الهفتاا ااغفلّبة

ولقد تعّر�س �سّيد �ل�سهد�ءQ لذكر هذه �لمو��ساة في �ل�سعر �لذي ��ست�سهد به 

رّدً� على قول �لحّر بن يزيد �لرياحّي: »يا ح�سين اإّني اأذّكرك اهلل في نف�سك, فاإّني اأ�سهد 

لئن قاتلت لتقتلّن...«.

حيث �أن�سدQ قائاًل:

الفتى على  عـــاٌر  بالموت  ومــا  م�سلما�ساأم�سي  وجــــاهــــد  حــــّقــــاً  نــــــوى  مــــا  اإذا 

بنف�سه الــ�ــســالــحــيــن  الــــرجــــال  مجرماواآ�ــــســــى  وخـــــالـــــف  مــــذمــــومــــاً  وفـــــــــارق 

األم لـــم  اأنـــــدم واإْن مـــتُّ  لـــم  فـــــاإْن عــ�ــســُت 
(1(

وتـــرغـــمـــا تــعــيــ�ــس  اأن  ذّل  بــــك  كـــفـــى 

�أن جاءته  بعد  �لمحّرم  ليالي  ليلة من  �الإمامQ في  �أّن  �لم�سادر  بع�س  وتنقل 

معه  كان  من   Qوحّدث عهدهم,  ونق�سو�  �لبيعة  نكثو�  �لكوفة  �أهل  باأّن  �الأخبار 

باالن�سر�ف  معه  �لبقاء  منهم  كره  لمن  و�أذن  �الأحد�ث,  مجرى  تغّير  عن  ركبه  في 

خطير,  غير  وال�سبيل  �ستير,  فالليل  فلين�سرف,  ذلك  منكم  كره  »فمن  قائاًل: 

والوقت لي�س بهجير, ومن وا�سانا بنف�سه كان معنا غداً في الجنان نجّياً من غ�سب 

.
(((

الرحمن...«

عن  معلنًا   Qالإمام� �إلى  و�أقبل   ,Mلرياحّي� يزيد  بن  �لحّر  تاب  وحينما 

فداك  اهلل  »جعلني  قائاًل:   Qالإمام� خاطب  بنف�سه  مو��ساته  على  وعازمًا  توبته, 

اأنا �ساحبك الذي حب�ستك عن الرجوع و�سايرتك في الطريق,  يا ابن ر�سول اهلل! 

اأّن القوم يرّدون  اإّل هو ما ظننُت  اإله  وجعجعُت بك في هذا المكان, واهلل الذي ل 

عليك ما عر�ست عليهم اأبداً ول يبلغون منك هذه المنزلة... واإّني قد جئتك تائباً 

مّما كان مّني اإلى رّبي, وموا�سياً لك بنف�سي حّتى اأموت بين يديك, اأفترى ذلك لي 

توبة؟«.

وقد �سدق �لحّرM في توبته ووفى بعهده, فا�ست�سهد بين يدي �أبي عبد �هلل �لح�سين

Q, ورثاه �الإمامQ وهو ي�سع ر�أ�س �لحّرM في حجره, ويبكي ويم�سح �لدم 

)))  ر�جع: وقعة �لطّف, �س)7), ومقتل �لح�سينQ, للخو�رزمّي, ج), �س))), و�إر�ساد �ل�سيخ �لمفيد, �س5)).

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س99) نقاًل عن �لدمعة �ل�ساكبة.



(((

عن وجهه ويقول: »واهلل ما اأخطاأت اأُّمك اإذ �سّمتك حّراً, فاأنت واهلل حّر في الدنيا 

و�سعيد في الآخرة«. وهو يقول:

�ـــــســـــبـــــور عـــــنـــــد مـــ�ـــســـتـــبـــك الــــــرمــــــاح»فــــــنــــــعــــــَم الـــــــحـــــــرُّ حـــــــــرُّ بـــــنـــــي ريـــــــاح

ح�سيناً وا�ـــــســـــى  اإذ  الـــــحـــــرُّ  ونـــــعـــــَم 
(1(

وجــــــاد بــنــفــ�ــســه عـــنـــد الــــ�ــــســــبــــاح...«

في حركة �أحد�ث �لكوفة �أّيام م�سلم بن عقيلQ, لّما �عتقلو� هاني بن عروة 

في د�ر �الإمارة, و�أر�دو� منه �أن ُي�سّلمهم م�سلم بن عقيلQ �لذي كان قد خّباأه في 

بيته, قال هانيM: »... اإنَّ عليَّ في ذلك للخزي والعار! اأنا اأدفع جاري و�سيفي 

اإّل  اأ�سمع واأرى, �سديد ال�ساعد كثير الأعوان؟! واهلل لو لم اأكن  واأنا حيٌّ �سحيح 

.
(((

واحداً لي�س له نا�سر لم اأدفعه اإليه حّتى اأموت دونه!«

ولّما �قتيد م�سلم بن عقيلQ �إلى ق�سر �الإمارة بعد �أن �أعطوه �الأمان, ور�أى 

�أّول  هذ�  وقال:  بكى  �الأمان,  بعهد  وفائهم  وعدم  بغدرهم  �أ�سعره  ما  معاملتهم  من 

�لغدر... فقيل له: �إّن من يطلب مثل �لذي تطلب �إذ� نزل به مثل �لذي نزل بك لم 

يبك! فقال: »اإّني واهلل ما لنف�سي اأبكي, ول لها من القتل اأرثي- واإْن كنت لم اأحّب 

لها طرفة عين تلفاً- ولكن اأبكي لأهلي المقبلين اإلّي, اأبكي لح�سين واآل ح�سين

.
(((

»R

ماء  من  ي�سرب  �أن   Mهالل بن  لنافع  �لزبيدّي  �لحّجاج  بن  عمرو  �أذن  ولّما 

�لفر�ت ما �ساء, �أبى نافعM وقال: »ل واهلل ل اأ�سرب منه قطرة وح�سين عط�سان 

.
(4(

ومن ترى من اأ�سحابه«

وكان �أحد �أجمل م�ساهد �لمو��ساة- بل �الإيثار- م�سهد �لمناف�سة �لتي وقعت بين 

�أن�سار �الإمامQ من بني ها�سم و�أن�ساره من �الأ�سحاب, في �أّي �لفريقين يكون 

�الأّول تقّدمًا �إلى قتال �لقوم في �ل�سباح.

)))  نف�س �لم�سدر, �س440, نقاًل عن ينابيع �لموّدة.

)))  وقعة �لطّف, �س9)).

)))  وقعة �لطّف, �س5)).

)4)  نف�س �لم�سدر, �س)9).



((( الهفتاا ااغفلّبة

فقد روي عن زينب �لكبرىO �أّنها قالت: »لّما كانت ليلة عا�سوراء من المحّرم 

خرجت من خيمتي لأتفّقد اأخي الح�سينQ واأن�ساره, وقد اأفرد له خيمة, فوجدته 

جال�ساً وحده يناجي رّبه ويتلو القراآن, فقلت في نف�سي: اأفي مثل هذه الليلة يترك 

اأخي وحده؟! واهلل لأم�سيّن اإلى اإخوتي وبني عمومتي واأعاتبهم بذلك!

العّبا�س, ف�سمعُت منها همهمة ودمدمة, فوقفُت على ظهرها,  اإلى خيمة  فاأتيُت 

كالحلقة,  مجتمعين  اإخوتي  واأولد  واإخوتي  عمومتي  بني  فوجدت  فيها  فنظرُت 

بينهم العّبا�س بن اأمير الموؤمنينQ وهو جاث على ركبتيه كالأ�سد على فري�سته, 

فخطب فيهم خطبة ما �سمعتها اإّل من الح�سينQ م�ستملة بالحمد والثناء هلل, 

وال�سالة وال�سالم على النبّيP, ثّم قال في اآخر خطبته: يا اإخوتي وبني اإخوتي 

وبني عمومتي, اإذا كان ال�سباح فما تقولون؟

فقالوا: الأمر اإليك يرجع, ونحن ل نتعّدى لك قولك.

اأعني الأ�سحاب- قوم غرباء, والحمل الثقيل ل يقوم  اإّن هوؤلء-  فقال العّبا�س: 

اإّل باأهله, فاإذا كان ال�سباح فاأّول من يبرز اإلى القتال اأنتم, نحن نقدمهم لئاّل يقول 

الّنا�س: قّدموا اأ�سحابهم, فلّما قتلوا عالجوا الموت باأ�سيافهم �ساعة بعد �ساعة.

فقامت بنو ها�سم و�سّلوا �سيوفهم في وجه اأخي العّبا�س وقالوا: نحن على ما اأنت 

عليه«.

�سيمتهم,  واإظهار  و�سّدة عزمهم  اجتماعهم,  راأيت كثرة  فّلما   :Oقالت زينب

 Qسكن قلبي وفرحُت, ولكن خنقتني العبرة, فاأردت اأن اأرجع اإلى اأخي الح�سين�

واأخبره بذلك, ف�سمعت من خيمة حبيب بن مظاهر همهمة ودمدمة, فم�سيُت اإليها 

مجتمعين  ها�سم  بني  نحو  على  الأ�سحاب  فوجدُت  فيها  نظرُت  بظهرها,  ووقفت 

هذا  اإلى  جئتم  لم  اأ�سحابي!  يا  يقول:  وهو  مظاهر  بن  حبيب  وبينهم  كالحلقة, 

المكان؟ اأو�سحوا كالمكم رحمكم اهلل!

فقالوا: اأتينا لنن�سر غريب فاطمة!

فقال لهم: لم طّلقتم حالئلكم؟!

فقالوا: لذلك!



((4

قال حبيب: فاإذا كان في ال�سباح فما اأنتم قائلون؟

فقالوا: الراأي راأيك, ول نتعّدى قوًل لك.

قال: فاإذا �سار ال�سباح فاأّول من يبرز اإلى القتال اأنتم, نحن نقدمهم القتال 

قّدموا  الّنا�س:  يقول  لئاّل  ي�سرب,  عرق  وفينا  بدمه  م�سّرجاً  ها�سمّياً  نرى  ول 

�ساداتهم للقتال وبخلوا عليهم باأنف�سهم!

فهّزوا �سيوفهم على وجهه وقالوا: نحن على ما اأنت عليه! قالت زينب: ففرحُت 

من ثباتهم, ولكن خنقتني العبرة فان�سرفت عنهم واأنا باكية...«

�أّن �الإمامQ جمع كّل �أن�ساره من بني ها�سم  وورد في مو��سلة هذ� �لخبر: 

و�الأ�سحاب, و�متحن ثبات نّياتهم و�سدق عزمهم وت�سميمهم على �لجهاد معه, فلّما 

ر�أى �لح�سينQ ح�سن �إقد�مهم وثبات �أقد�مهم ك�سف لهم �لغطاء فر�أو� منازلهم 

»األ ومن كان في رحله امراأة  في �لجّنة وق�سورهم وحورهم, ثّم قالQ لهم: 

فلين�سرف بها اإلى بني اأ�سد«, فقام علّي بن مظاهر وقال: ولماذ� يا �سّيدي؟

ال�سبي!«  من  ن�سائكم  على  واأخاف  قتلي,  بعد  ُت�سبى  ن�سائي  »اإّن   :Qفقال

فم�سى علّي بن مظاهر �إلى خيمته, فقامت زوجته �إجالاًل له فا�ستقبلته وتب�ّسمت في 

وجهه, فقال لها: دعيني و�لتب�ّسم! فقالت: يا �بن مظاهر! �إّني �سمعت غريب فاطمة 

خطب فيكم, و�سمعت في �آخرها همهمة ودمدمة, فما علمت ما يقول؟

قال: يا هذه! �إّن �لح�سين قال لنا: �أال ومن كان في رحله �مر�أة فليذهب بها �إلى 

قتل ون�سائي ُت�سبى!
ُ
بني عّمها, الأّني غدً� �أ

فقالت: وما �أنت �سانع؟! 

لحقك ببني عّمك بني �أ�سد.
ُ
قال: قومي حّتى �أ

فقامت ونطحت ر�أ�سها في عمود �لخيمة, وقالت: و�هلل ما �أن�سفتني يا �بن مظاهر! 

�أي�ّسرك �أن ُت�سبى بنات ر�سول �هللP و�أنا �آمنة من �ل�سبي؟ �أي�ُسّرك �أن ُت�سلب زينب 

�إز�رها من ر�أ�سها و�أنا ��ستتر باإز�ري؟! �أي�سّرك �أن تذهب من بنات �لزهر�ء �أقر�طها 

عند  وجهي  وي�سوّد  �هلل  ر�سول  عند  وجهك  يبي�ّس  �أن  ُي�سّرك 
َ
�أ بقرطي؟!  �أتزّين  و�أنا 

فاطمة �لزهر�ء؟! و�هلل �أنتم تو��سون �لرجال, ونحن نو��سي �لن�ساء!

 :Qوهو يبكي, فقال له �لح�سين Qإلى �لح�سين� فرجع علّي بن مظاهر 



((5 الهفتاا ااغفلّبة

»ما يبكيك«؟!

فقال: �سّيدي! اأَبت الأ�سدّية اإّل موا�ساتكم!

»!
(1(

فبكى الح�سينQ وقال: جزيتم مّنا خيراً

هكذ� كان �أن�سار �لح�سينQ رجااًل ون�ساًء �سيبًا و�سّبانًا في مو��ساتهم له والأهل 

بيته.

بعد �أن ��ست�سهد �أكثر �أن�ساره )قّد�س �سّرهم(, ر�أى �لباقون منهم �أّنهم ال يقدرون على 

�أن يمنعو� �الإمامQ وال �أنف�سهم, فتناف�سو� في �أن يقتلو� بين يديه, فجاءه �الأَخو�ن 

�لغفارّيان عبد �هلل وعبد �لرحمن فقاال: » يا اأبا عبد اهلل! عليك ال�سالم, حازنا العدّو 

اإليك فاأحببنا اأن ُنقتل بين يديك, نمنعك وندفع عنك!

قالQ: مرحباً بكما, اأدنوا مّني.

.
(2(

فدنوا منه, ثّم قاتال بين يديه قتاًل �سديداً حّتى ُقتال«

وفي رو�ية �أخرى: فدنو� منه وهما يبكيان! فقال: »يا ابني اأخي, ما يبكيكما؟ فواهلل 

اإّني لأرجو اأن تكونا بعد �ساعة قريري العين!

فقال: جعلنا اهلل فداك! واهلل ما على اأنف�سنا نبكي, ولكن نبكي عليك, نراك قد 

اأُحيط بك ول نقدر على اأن نمنعك!

فقالQ: جزاكم اهلل يا ابني اأخي بوجدكما من ذلك وموا�ساتكما اإّياي باأنف�سكما 

اأح�سن جزاء المّتقين.

ثّم ا�ستقدما وقال: ال�سالم عليك يا ابن ر�سول اهلل. فقال: وعليكما ال�سالم ورحمة 

اهلل وبركاته.

.
(3(

فقاتال حّتى قتال«

 Mولّما �ساأل عزرة بن قي�س في ع�سر �ليوم �لتا�سع من �لمحّرم زهير بن �لقين

اأما واهلل ما كتبت   ...« �أجابه قائاًل:   ,Qإلى �لح�سين� عن �سبب تحّوله و�ن�سمامه 

)))  ر�جع: مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س409, نقاًل عن معالي �ل�سبطين.

)))  تاريخ �لطبرّي, ج), �س8)) وعنه وقعة �لطّف, �س4)).

)))  مقتل �لح�سينQ, للخو�رزمّي, ج), �س)).



((6

اإليه كتاباً قّط, ول اأر�سلت اإليه ر�سوًل قّط, ول وعدته ن�سرتي قّط, ولكّن الطريق 

جمع بيني وبينه, فلّما راأيته ذكرُت به ر�سول اهللP ومكانه منه, وعرفت ما يقدم 

اأكون في حزبه واأن اأجعل نف�سي  اأن�سره واأن  اأن  عليه من عدّوه وحزبكم, فراأيُت 

.
(((

»Qدون نف�سه, حفظاً لما �سّيعتم من حّق اهلل وحّق ر�سوله

ولّما �أر�د عاب�س بن �أبي �سبيب �ل�ساكرّيM �أن ي�ستاأذن �الإمامQ في قتال 

�لقوم خاطبه قائاًل: »يا اأيا عبد اهلل! اأما واهلل ما اأم�سى على وجه الأر�س قريب 

ول بعيد اأعّز عليَّ ول اأحّب اإليَّ منك, ولو قدرُت على اأن اأدفع عنك ال�سيم والقتل 

ب�سيء اأعّز عليَّ من نف�سي ودمي لعملته! ال�سالم عليك يا اأبا عبد اهلل, اأ�سهد اأّني 

.
(((

على هديك وهدي اأبيك«

ولّما �سرع �الإمام �لح�سينQ, و�أحاط به �الأعد�ء ليقتلوه, »خرج عبد اهلل بن 

اإلى جنب  ف�سّد حّتى وقف  الن�ساء,  يراهق من عند  لم  الح�سنL وهو غالم 

الح�سين فقال  لتحب�سه,   Lعلّي بنت  زينب  فلحقته   ,Qالح�سين عّمه 

اأفارق  �سديداً, وقال: ل واهلل ل  اأختي! فاأبى وامتنع امتناعاً  يا  اإحب�سيه   :Q

عّمي! واأهوى اأبجر بن كعب اإلى الح�سينQ بال�سيف, فقال له الغالم: ويلك 

اإلى  اأتقتل عّمي؟! ف�سربه بال�سيف فاّتقاه الغالم بيده فاأطّنها  ابن الخبيثة!  يا 

الجلد فاإذا يده معّلقة! فنادى الغالم: يا اأُّماه! فاأخذه الح�سينQ ف�سّمه اإليه 

اهلل  فاإّن  الخير,  ذلك  في  واحت�سب  بك,  نزل  ما  على  اإ�سبر  اأخي!  ابن  يا  وقال: 

يلحقك باآبائك ال�سالحين. فرماه حرملة بن كاهل ب�سهم فذبحه وهو في حجر 

.
(((

»Qعّمه الح�سين

نه�سة  �أحد�ث  وحركة  عا�سور�ء  ميد�ن  في  بالنف�س  للمو��ساة  جلّية  �أمثلة  هذه 

كربالء تج�ّسد ذروة �الأخّوة �الإيمانّية, و�أد�ء حّق �الأخّوة حّق �الأد�ء.

عبد �هلل بن جعفرL وهو زوج زينب �لكبرىO, لم يكن قد وّفق لح�سور 

كربالء مع �لح�سينQ, وكان معذورً� لعّلة ما, قيل هي �لعمى في ب�سره, لكّنه 

)))  وقعة �لطّف, �س94) و95).

)))  وقعة �لطّف, �س7)).

)))  �الإر�ساد, �س )4), بحار �الأنو�ر, ج45, �س)5.



((7 الهفتاا ااغفلّبة

كان قد �أر�سل �بنيه مع زينبL ليكونا مع �لح�سينQ, وقد ��ست�سهد ولد�ه بين 

يدي �الإمامQ, وبعد �أن �نتهت و�قعة �لطّف كان عبد �هلل بن جعفرQ يذكرها 

وجلَّ  عزَّ  هلل  »الحمد  فيقول:  بنف�سه,   Qلح�سين� �آ�سى  يكن  لم  �أن  على  متاأ�ّسفًا 

على م�سرع الح�سينQ, اإْن ل تكن اآ�ست ح�سيناً يداي فقد اآ�ساه ولداي, واهلل لو 

�سهدته لأحببت اأن ل اأفارقه حّتى اأُقتل معه! واهلل اإّنه لمّما ي�سّخي عنهما, ويهّون عليَّ 

.
(((

الم�ساب بهما اأّنهما اأُ�سيبا مع اأخي وابن عّمي موا�سين له, �سابرين معه«

�لتي  وباأجوبته   Qل�سّجاد� �الإمام  بكالم  ذرعًا  زياد  �بن  �ساق  لّما  �لكوفة,  وفي 

 ,Qستفّزت �أع�ساب ذلك �لطاغية و�أثارت غ�سبه, �أمر �أحد جالوزته بقتل �الإمام��

وهنا نرى زينبO في موقف ر�ئع من مو�قف �لدفاع و�لمو��ساة تقّدم نف�سها للقتل 

فد�ء لحياة �الإمامQ, تقول �لرو�ية: »فتعّلقت به عّمته زينب فقالت: يا ابن زياد! 

ح�سبك مّنا! اأما رويت من دمائنا؟! وهل اأبقيت مّنا اأحداً؟! واعتنقته وقالت: اأ�ساألك 

.
(((

باهلل اإْن كنت موؤمناً اإْن قتلته لّما قتلتني معه!«

�الإيثار,  �ل�سامية في بحث  �لتاأريخّية  �الأمثلة  �أي�سًا م�ساهدة نماذج من هذه  ويمكن 

�إّن جميع �أنحاء ميادين هذه �لملحمة �لمقّد�سة مليئة من مثل هذه �لمو�قف �لر�ئعة من 

�الإيثار و�لمو��ساة.

ولقد ج�ّسد �أبو �لف�سل �لعّبا�سQ ذروة هذه �لمو��ساة, لقد ورد �لفر�ت ظماآن قد 

ذ�ب فوؤ�ده من �لعط�س, وخرج من �لفر�ت دون �أن ي�سرب منه! فكما م�سى �إلى �سريعة 

متون  نجد  ولذ�  �لمنتهى,  حّتى  �لبدء  من   Qالإمام� �أطفال  �إرو�ء  �أجل  من  �لفر�ت 

زيار�ت �أبي �لف�سل �لعّبا�سQ ترّكز على هذه �لخ�سلة �ل�سامية في �سخ�سّيته �لفّذة

»ال�سالم عليك  , وفي �أخرى: 
(((

»فلَنعم الأخ الموا�سي« Q, فلقد ورد في �إحد�ها: 

اأّيها العبد ال�سالح وال�سّديق الموا�سي, اأ�سهد اأّنك اآمنَت باهلل ون�سرَت ابن ر�سول اهلل 

)))  وقعة �لطّف, �س74).

)))  نف�س �لم�سدر, �س)6).

.Qمفاتيح �لجنان, �س6)4, زيارة �لعّبا�س  (((



((8

.
(((

ودعوت اإلى �سبيل اهلل ووا�سيت بنف�سك«

جميع  بالغ  �لحقيقّية,  و�الأخّوة  و�لهّم,  �لغّم  في  و�لم�ساركة  هذه,  �لتعاون  روح 

�أتباع  يحمل  �أن  في  �ل�سبب  تكون  بالذ�ت  هذه  �لمو��ساة  وخ�سلة  عا�سور�ء,  �سهد�ء 

مدر�سة عا�سور�ء حقيقة �الأخّوة لجميع م�سلمي �لعالم من �أّي عرق �أو �أ�سل كانو�, و�أن 

ي�ساركوهم �لغّم و�لهّم و�لم�سائب, و�أن ي�سارعو� �إلى م�ساعدتهم بما و�سعتهم �لقدرة 

�سّد  �لكفاح  جبهة  في  يجاهدون  �لذين  �لم�سلمون  ي�ست�سعر  ال  حّتى  و�ال�ستطاعة, 

�ال�ستكبار و�ل�سهيونّية و�لقوى �لمرتبطة بالكفر �لعالمّي �أّنهم وحدهم في �لميد�ن.

في  �لمجاهدين  وم�ساندة  العتماد  �سمانة  �لم�سلمين  بين  �لدينّية  �لمو��ساة  �إّن 

�سبيل �هلل, كي ال يبقو� وحدهم في خّط �لجهاد �سّد �لكفر و�لظلم.

)))  نف�س �لم�سدر, �س448, زيارة �الإمام �لح�سينQ في �لعيدين.
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الوفاء

�لوفاء هو �اللتز�م بالعهد و�لميثاق �لذي نعقده ونبرمه مع �هلل �سبحانه �أو مع �أحٍد 

من �لّنا�س, و�لوفاء عالمة �سدق �الإن�سان و�إيمانه ورجولته وفتّوته.

ويجب �لوفاء بالعهد و�لميثاق �سو�ء �أكان �لعهد و�لميثاق مع �هلل تبارك وتعالى, �أو 

مع �الأحّباء, �أو مع �الأعد�ء, �أو كان نذرً� �ألزمنا �أنف�سنا به, �أو عقدً� وبيعة مع �الإمام وولّي 

�الأمر.

ونق�س �لعهد و�لميثاق وعدم �لوفاء به دليٌل على �سعف �إيمان �الإن�سان, وهو من �أ�سو�أ 

�لخ�سال �الأخالقّية �ل�سّيئة, وقد �أوجب �هلل تبارك وتعالى �لوفاء بالعهد و�لعقد, و�عتبر 

�الإن�سان م�سوؤواًل عن �لعهد و�لميثاق وعن �لوفاء ب�سروطه, فقال تعالى: {َواأَْوُفوْا ِباْلَعْهِد 

.
(((

يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوْا اأَْوُفوْا ِباْلُعُقوِد}
, وقال تعالى: {يَا اأَ

(((

وًل} اإِنَّ اْلَعْهَد َكاَن َم�ْصوؤُ

ونقر�أ في �لقر�آن �آيات عديدة وردت في �لثناء على �لوفاء بالعهد و�ل�سدق به, كما 

اإِنَُّه َكاَن  �ْصَماِعيَل  اإِ اْلِكتَاِب   ِفي 
ْ
{َواْذُكر في ثنائه تعالى على �إ�سماعيلQ حيث يقول: 

. كما نقر�أ �آيات كثيرة في ذّم �أ�سخا�س و�أقو�م كانو� 
(((

ا}
ًّ
اِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن َر�ُصوًل نَِّبي �صَ

لَعنَّاُهْم  مِّيثَاَقُهْم  ِهم  نَْق�صِ {َفِبَما  تعالى مثاًل:  قد نق�سو� ميثاقهم وعهدهم, كما في قوله 

.
(4(

يًَة} َوَجَعْلنَا ُقُلوبَُهْم َقا�صِ

)))  �سورة �الإ�سر�ء, �الآية: 4).

)))  �سورة �لمائدة, �الآية: ).

)))  �سورة مريم, �الآية: 54.

)4)  �سورة �لمائدة, �الآية: )).



((0

.
(((

ويقول �أمير �لموؤمنين علّيQ: »اأ�سرف الخالئق الوفاء«

.
(((

ويقولQ �أي�سًا: »من دلئل الإيمان الوفاء بالعهد«

و�لميثاق  بالعهد  �لوفاء  مظاهر  �أ�سمى  لر�أينا  عا�سور�ء  ميد�ن  �إلى  نظرنا  و�إذ� 

تتجّلى في �أحد مع�سكري هذ� �لميد�ن وهو مع�سكر �الإمام �لح�سينQ, ولر�أينا 

في �لطرف �الآخر من هذ� �لميد�ن �أ�سنع و�أب�سع �أمثلة نق�س �لميثاق, وعدم �لوفاء 

�لجي�س  ذلك  �سعد,  بن  عمر  جي�س  �أتباع  جموع  في  تتج�ّسد  �لبيعة,  ونكث  بالعهد, 

�لذي يمّثل �ليد �ل�ساربة لحركة �لنفاق �لتي لْم تلتزم بعهد �أو ميثاق, و�لتي قادها 

�سنين طويلة معاوية بن �أبي �سفيان �لمعروف بغدره ونق�سه للعهود و�لمو�ثيق, حّتى 

�أّن �الإمام �لح�سينQ قد عّيره بذلك ووّبخه و�أّنبه عليه في جملة ما �أّنبه عليه في 

, بل كان �الإمامQ يتعّر�س لذكر غدر 
(((

ر�سالته �الحتجاجّية �لتي بعث بها �إليه

.
(4(

معاوية وعدم وفائه بالمو�ثيق في كثير من �لمنا�سبات

ولم يكن عدم �لوفاء بالعهد جديدً� على �أهل �لكوفة يومذ�ك, بل كان معروفًا فيهم, 

ولقد ك�سف �الإمام �لح�سينQ عن ذلك في خطبته �لتي خطبها في جي�س �لحّر 

بن يزيد �لرياحّي في منزل �لبي�سة, حيث قالQ: »... اإْن لم تفعلوا ونق�ستم 

فعلتموها  لقد  بنكٍر!  لكم  ما هي  فلعمري  اأعناقكم,  بيعتي من  عهدكم, وخلعتم 

.
(5(

باأبي واأخي وابن عّمي م�سلم! والمغرور من اغتّر بكم...«

وفي يوم عا�سور�ء �أي�سًا كانQ قد وبّخ �أهل �لكوفة على نكثهم �لبيعة وعدم 

وفائهم بتعهد�تهم, في �إحدى خطبه �لع�سماء يومذ�ك, وكان مّما قالهQ فيها: 

اأ�سولكم  وتوارثته  عليه عروقكم  و�سجت  فيكم معروف,  الخذل  واهلل!  اأجل   ...«

�سنخاً  �سيء  اأخبث  فكنتم  �سدوركم,  وغ�سيت  قلوبكم,  عليه  وثبتت  وفروعكم, 

للنا�سب واأكلة للغا�سب! األ لعنة اهلل على الناكثين الذين ينق�سون الأيمان بعد 

)))  ميز�ن �لحكمة, ج0), �س)60 و)60.

)))  نف�س �لم�سدر.

)))  ر�جع: مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س)5) ـ 56).

)4)  ر�جع مثاًل: محاورته مع عبد �هلل بن �لزبير, كتاب �لفتوح, ج5, �س)), ومقتل �لح�سينQ للخو�رزمّي, ج), �س)8).

)5)  وقعة �لطّف, �س)7).
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.
(((

توكيدها...«

وفي �لطرف �لمقابل كان �الإمام �لح�سينQ في كّل حركة و�سكنة منه يمّثل حقيقة 

معنى �لوفاء, وكان �أن�ساره )قّد�س �سّرهم( �لمثل �الأ�سمى للوفاء بالعهد و�لميثاق, �إذ 

ثبتو� على عهدهم و��ستقامو� على ميثاقهم مع �إمامهمQ, في ن�سرته و�لجهاد بين 

�إلى مرتبتهم �سابق وال يلحق بهم  يديه حّتى فازو� بمرتبة �ل�سهد�ء �لذين لم ي�سبقهم 

الحق.

ولمقام �سدق ووفاء �الإمام �لح�سينQ و�أن�ساره )قّد�س �سّرهم( �إ�سار�ت كثيرة 

في متون �لرو�يات و�لزيار�ت, ن�سير هنا �إلى بع�س منها: في ليلة عا�سور�ء كان �الإمام

به  �إن�ساٌن  ُيزّين  �أن  تاج يمكن  باأ�سرف  و�أ�سحابه  بيته  �أهل  �أن�ساره من  تّوج  Q قد 

حيث قال: »اأّما بعد, فاإّني ل اأعلم اأ�سحاباً اأوفى ول خيراً من اأ�سحابي, ول اأهل بيت 

.
(((

اأبرَّ ول اأو�سل من اأهل بيتي...«

ولّما وقفQ يوم عا�سور�ء على م�سرع م�سلم بن عو�سجةM قر�أQ قوله 

بن  وكان حبيب   .
(((

ِدياًل}
ْ
تَب لُوا  بَدَّ َوَما   

ُ
يَنتَِظر ن  مَّ َوِمْنُهم  نَْحبَُه  ى  َق�صَ ن  مَّ {َفِمْنُهم  تعالى: 

مظاهرM مع �الإمامQ, فدنا من م�سلم وقال: »عّز عليَّ م�سرعك يا م�سلم! �أب�سر 

بالجّنة«.

فقال له م�سلم قوًل �سعيفاً: ب�ّسرك اهلل بخير.

فقال له حبيب: لول اأّني اأعلم اأّني في اأثرك لحق بك من �ساعتي هذه لأحببت 

القرابة  اأهل له في  اأنت  بما  كّل ذلك  اأحفظك في  اأهّمك, حّتى  بكّل ما  اأن تو�سيني 

والدين.

قال م�سلم: بل اأنا اأو�سيك بهذا رحمك اهلل- واأهوى بيده اإلى الح�سين- اأن تموت 

دونه!

قال حبيب: اأفعُل ورّب الكعبة!

)))  بحار �الأنو�ر, ج45, �س8 و9.

)))  وقعة �لطّف, �س97).

)))  �سورة �الأحز�ب, �الآية: )).



(((

.
(1(

فما كان باأ�سرع من اأن مات في اأيديهم رحمه اهلل«

ن  ى نَْحبَُه َوِمْنُهم مَّ ن َق�صَ ولقد قر�أ �الإمام �لح�سينQ قوله تعالى: { َفِمْنُهم مَّ

الح�سين ياأتي  »كان  �إذ  يوم عا�سور�ء,  ِدياًل}, مر�رً� في كربالء  
ْ
تَب لُوا  بَدَّ َوَما   

ُ
يَنتَِظر

فيجيبه  اهلل.  ر�سول  ابن  يا  عليك  ال�سالم  فيقول:  الرجل,  بعد  الرجل   Q

نحبه  ويقراأ: فمنهم من ق�سى  ونحن خلفك.  ال�سالم,  وعليك   :Qالح�سين

ومنهم من ينتظر. ثّم يحمل فيقتل, حّتى قتلوا عن اآخرهم )قّد�س �سّرهم(, ولم 

. وكانQ في طريقه من مّكة �إلى �لعر�ق يقر�أ 
(((

يبق مع الح�سين اإّل اأهل بيته«

بالعهد  �لوفاء  طريق  على  ��ست�سهدو�  �لذين  �أن�ساره  ذكر  عند  �ل�سريفة  �الآية  هذه 

�لذي   Mل�سيد�وّي� م�سّهر  بن  كقي�س  وثباتهم,  وفاءهم  فيهم  ممّجدً�  و�لميثاق, 

ترقرقت عينا �أبي عبد �هللQ بالدموع لّما �سمع بنباأ ��ست�سهاده ثّم تال هذه �الآية 

�ل�سريفة مترّحمًا عليه ومادحًا �إّياه لوفائه وثباته.

ولقد ج�ّسد �أبو �لف�سل �لعّبا�س و�إخوته من �أّمه: وفاءهم الإمامهمQ وثباتهم 

فارقو�  وما  �إليهم,  �سمر  �لذي حمله  زياد  بن  �هلل  عبيد  �أمان  برف�سهم  �لعهد  على 

�الإمامQ حّتى ق�سو� نحبهم �سهد�ء بين يديه.

كان �الإمامQ قد رّخ�س �أن�ساره باالن�سر�ف عنه, وجعلهم في حّل من بيعته, 

لكّنهم بمقت�سى �لوفاء قد �أ�سّرو� على �لبقاء معه وثبتو� على عهدهم معه.

وفاًء   Qلح�سين� ن�سرة  في  باأنف�سهم  �لت�سحية  يرون  كربالء  �سهد�ء  كان 

بن  عا�سور�ء عمرو  يوم  في  ونرى  �لّدم!  باإم�ساء من  ميثاقهم  على  فوّقعو�  بالعهد, 

تلّقاه  �إاّل  �ّتقاه بيده وال �سيف  �إاّل  �إلى �لح�سينQ �سهم  ياأتي  قرظة �لذي كان ال 

بمهجته, فلم يكن ي�سل �إلى �لح�سين �سوء حّتى �أثخن بالجر�ح, فالتفت �إلى �لح�سين

Q وقال: » يا ابن ر�سول اهلل! اأوفيُت؟ قال: نعم, اأنت اأمامي في الجّنة, فاقراأ 

ر�سول اهللP مّني ال�سالم, واأعلمه اأّني في الأثر.

.
(3(

فقاتل حّتى قتل )ر�سي اهلل عنه(«

)))  مقتل �لح�سينQ, للخو�رزمّي, ج), �س5).

)))  �لمناقب البن �سهر �آ�سوب, ج4, �س00).

)))  ر�جع: �للهوف, �س46.



((( الهفتاا ااغفلّبة

�أمام �الإمام �لح�سين لّما ��ستقدم   Mأّن �سعيد بن عبد �هلل �لحنفي� �أي�سًا  وروي 

�أثناء �ل�سالة يحميه من �ل�سهام, فما �أخذ �لح�سين Q يوم عا�سور�ء عند �لظهر 

Q يمينًا و�سمااًل �إاّل قام بين يديه, فما ز�ل يرمى حّتى �سقط �إلى �الأر�س, وهو يقول: 

واأبلغه ما لقيُت من  ال�سالم,  نبّيك عّني  اأبلغ  اّلّلهّم  العنهم لعن عاٍد وثمود!  »اّللهّم 

�سهماً  ع�سر  ثالثة  به  فوجد  مات,  ثّم  نبّيك.  ن�سرة  بذلك  اأردت  فاإّني  الجراح,  األم 

. ثّم التفت اإلى الح�سينQ فقال: 
(1(

�سوى ما به من �سرب ال�سيوف وطعن الرماح

اأوفيُت يا ابن ر�سول اهلل؟ فقالQ: نعم, اأنت اأمامي في الجّنة ثّم فا�ست نف�سه 

.
(((

النفي�سة«

ونقر�أ في زيارة �الإمام �لح�سينQ يوم �الأربعين:

.
(((

»اأ�سهُد اأّنك وفيَت بعهد اهلل, وجاهدت في �سبيله حّتى اأتاك اليقين«

ونقر�أ �أي�سًا في �إحدى زيار�ته �لمطلقة:

.
(4(

»اأ�سهد اأّنك قد بّلغت ون�سحت ووفيَت واأوفيت وجاهدت في �سبيل اهلل«

:Qونقر�أ في زيارة م�سلم بن عقيل

.
(5(

»واأ�سهُد اأّنك وفيت بعهد اهلل«

:Qونقر�أ في زيارة �أبي �لف�سل �لعّبا�س

.
(6(

»اأ�سهد لك بالت�سليم والت�سديق والوفاء والن�سيحة لخلف النبّي...«

ونقر�أ في هذه �لزيارة �أي�سًا �لدعاء لهQ باأن يجزيه �هلل �أف�سل جز�ء �لموفين 

هلل ببيعتهم, �لم�ستجيبين لدعوته, �لمطيعين الأئّمتهم ووالة �أمرهم: »فجزاك اهلل اأف�سل 

الجزاء, واأكثر الجزاء, واأوفر الجزاء, واأوفى جزاء اأحٍد مّمن وفي ببيعته وا�ستجاب له 

)))  مقتل �لح�سينQ للخو�رزمّي, ج), �س0) و)).

)))  �إب�سار �لعين, �س8)).

)))  مفاتيح �لجنان, �س448, زيارة �الأربعين.

)4)  نف�س �لم�سدر, �س))4.

)5)  نف�س �لم�سدر, �س)40.

)6)  نف�س �لم�سدر, �س4)4.



((4

.
(((

دعوته واأطاع ولة اأمره...«

�لذي  و�لميثاق  �لعهد  ذلكم  هي  بال�سهادة  �لمختومة  باالأنف�س  �لت�سحيات  هذه 

اأنف�سنا  »واهلل ل نفارقك, ولكن  ليلة عا�سور�ء, حين قالو�:   Qأعطوه الإمامهم�

لك الفداء, نقيك بنحورنا وجباهنا واأيدينا, فاإذا نحن قتلنا كّنا وفينا وق�سينا ما 

.
(((

علينا!«

باقون  فهم  �لعا�سورّي,  �لمنهج  ورثة  �إلى  عا�سور�ء  من  و�سل  قد  �لوفاء  وبالغ 

على عهدهم �لذي عاهدو� �هلل عليه ودماء �ل�سهد�ء, وعلى بيعتهم لقائدهم وللولّي 

�لفقيه, �أوفياء لعهدهم وميثاقهم �إلى �آخر �لعمر, وكّل �سعوبات �لطريق و�إغر�ء�ت 

�لدنيا وحاالت �ل�سعف �لتي تعتري بع�س رفقاء هذ� �لطريق لن تثني �لعا�سور�ئّيين 

�أبدً� عن مو��سلة طريق عا�سور�ء.

�أوفياء ليقود من خالل �العتماد على  �أن�سار  �إلى  �أي�سًا بحاجة  �إمام وقائد  وكّل 

حمايتهم و�سدقهم ووفائهم حركة �لثورة و�لجهاد على منهجها �لمر�سوم ويو�سلها 

�إلى �أهد�فها �لمن�سودة.

)))  نف�س �لم�سدر, �س4)4.

)))  وقعة �لطّف, �س99).



((5 قفتاا ا باح ا قبقّبة

بالغات الحياة 
الحقيقّية



((6



((7 قفتاا ا باح ا قبقّبة

اإي�ساح

ونزولها  �الأنفا�س  لي�ست �سعود  فالحياة  الحياة وجوهرها«,  »عمق  عا�سور�ء مجلى 

فح�سب, و�لحياة ال تنح�سر في عالم هذه �لدنيا...

الأّن  تتجّلى في ظّل عا�سور�ء, ذلك  �الإن�سانية  للحياة  �لخال�سة  �لجوهرة  �إّن معرفة 

ت�ساوؤالت من مثل: ما هي »الحياة الطّيبة«؟ و�لحياة �الأبدية مع ماذ�؟ وكيف يمكن �لفوز 

بـ»ال�سعادة الخالدة« من خالل عبور مرحلة �لموت؟ ومع �أّي �سيء وفي �أّي �سيء تكون 

�ل�سعادة, و�لعّزة و�ل�سخ�سية و�لحياة و�لعمر �لحقيقي و�النت�سار؟ وما هو �لمعيار �لذي 

هو  وما  و�الجتماعي؟  �لفردي  �لموت  �أو  و�الجتماعّية  �لفردّية  �لحياة  معرفة  به  يمكن 

هو  وما  �الإن�سان؟  م�ساعي  و�سكل  �تجاه  تحديد  في  و�أثرهما  و»الإيمان«  دور»العقيدة« 

�لحّد �لمائز بين »الحياة الإن�سانّية« و»الحياة الحيوانية«؟ وغير ذلك من �أمثال هذه 

�أّن �لحياة  »عا�سوراء«, ذلك الأّن بالغ عا�سور�ء هو  �لت�ساوؤالت تتحّقق �الإجابة عنها في 

ظّل  في  يتحققان  �إّنما  �الآخرة  في  �الأف�سل  بالحياة  و�لفوز  �لدنيا  في  �لكريمة  �لعزيزة 

به  تنجو  �لذي  �لم�سار  ذلك  �الإلهّية,  و�لعقيدة  و�لحّق  �هلل  �سبيل  في  و�ل�سهادة  �لجهاد 

�لحياة �الإن�سانّية من �أن تكون جوفاء بال معنى.

من �أهّم �الأ�سئلة �لتي ت�سغل ذهن وقلب �الإن�سان �لفطن �لملتزم هو »كيف يجب اأن 

»لماذا  �ل�سوؤ�ل:  �لجو�ب عن هذ�  ح  �ت�سّ �إذ�  �إاّل  يّت�سح  ال  �ل�سوؤ�ل  اأحيا؟«, وجو�ب هذ� 

نحيا؟« ذلك الأّن »كمّية« �لحياة هي �لتي تحّدد �تجاه »كيفية« �لحياة في �لو�قع.

�أن يحيو� حياة حيو�نية حقيرة قانعين بها, وال يحاولون  �أولئك �لذين يرت�سون  �أّما 

فاإّن  �لبعيدة,  �الآفاق  في  �لتفكير  �ساأنهم  من  ولي�س  للحياة,  عليا  معرفة  �إلى  �الرتقاء 



((8

�أّن �لحياة  »فل�سفة الحياة«, فتوّهمو�  �أّنهم لم يعرفو�  �أنف�سهم وحياتهم  علَّة حقارة 

مح�سورة بين �لوالدة و�لموت, بل لم يعرفو� منها �إاّل بعدها �لمادّي فح�سب.



((9 قفتاا ا باح ا قبقّبة

مفهوم الحياة

وال  فترة حياته,  في  �لتي عملها  �ل�سالحة  باالأعمال  لالإن�سان  �الأ�سلي  �لعمر  يقا�س 

يقا�س عمره بعدد �ل�سنين �لتي عا�سها, فالعمر هو �لعمر �لعملي ولي�س �لعمر �لزمني, 

�أي �أّن ما �أنفقه �الإن�سان من ر�أ�سمال وذخيرة هذه �لدنيا الإعمار �آخرته هو بذ�ته ميز�ن 

�لعمر �لحقيقي لالإن�سان.

�إّن �لمعرفة بالدنيا تزيد �أي�سًا في ب�سيرة �الإن�سان �لعملية في �لحياة, وت�سّحح له 

توّجهاته, فترى هّم من ال ب�سيرة له من�سّبًا على هذه �لدنيا �لفانية, فكّل �سعيه لها, 

وهو من �لخا�سرين, �أّما �أهل �لب�سائر فكّل هّمهم في �أمر �الآخرة, فهم ي�سعون لها حّق 

�سعيها, وهم �لفائزون.

ونرى �الإمام �لح�سينQ ي�سف هذه �لدنيا �لفانية �لمتقّلبة باأهلها- لّما حو�سر 

تغّيرت  قد  الدنيا  واإّن   ...« قائاًل:  �لرياحّي-  يزيد  بن  �لحّر  جي�س  قبل  من  معه  ومن 

الإناء,  بابة  ك�سُ �سبابة  اإّل  منها  تبق  ولم  وا�ستمّرت حذاء,  واأدبر معروفها,  وتنّكرت 

.
(((

وخ�سي�س عي�س كالمرعى الوبيل...«

وهذه �لنظرة تبتعث �ل�سوق �إلى لقاء �هلل تعالى و�إلى �الآخرة, �إذ �إنَّ �لحياة �لدنيا تحت 

�سلطة �لجبابرة �لظالمين- على �أ�سا�س هذه �لنظرة- �ختناق وبرم, و�لموت �لموؤّدي �إلى 

�لخال�س منها- قتاًل- فوز و�سعادة: ».. األ ترون اإلى الحّق ل يعمل به, واإلى الباطل 

ل يتناهى عنه؟! ليرغب الموؤمن في لقاء رّبه محّقاً, فاإّني ل اأرى الموت اإّل �سعادة, 

)))  �للهوف, �س4), �لمطبعة �لحيدرّية ـ �لنجف.



((0

.
(((

والحياة مع الظالمين اإّل برما«

�سة ير�ها عمي �لقلوب من عّباد �لدنيا  ة �لو�سيعة �لمنغَّ ونف�س هذه �لحياة �لُمرَّ

وطاّلبها حلوة هنيئة!! ويحر�سون على بقائها حّتى مع �لذّل و�لهو�ن و�ل�سغار!!

�أّما �لحياة في نظر �أولياء �هلل- وقد تجّلت في �أروع مظاهرها في عا�سور�ء- فهي 

�هلل,  �سبيل  في  و�سهادة  و�ل�سرف,  �لعّزة  �سبيل  في  موت  �لعقيدة,  �سبيل  في  جهاد 

�الأ�سمى يرون  بمعناها  �لعليا  بالحياة ومعرفتهم  �لنافذة  لب�سيرتهم  �الأولياء  هوؤالء 

�لحياة �لذليلة برمًا و�سبب عناء وعذ�ب وال يمكن تحّملها مطلقًا.

)))  نف�س �لم�سدر.



((( قفتاا ا باح ا قبقّبة

العقيدة والحياة

�أ�سا�س  على  وعا�سها  �الإن�سان  �أقامها  �إذ�  و�لحقيقة  للكمال  مظهرً�  �لحياة  تكون 

�لمعتقد�ت �ل�سحيحة �لحّقة, لكّننا نجد في �لّنا�س من لي�س له عقيدة �سحيحة يحيا 

بها, ونجد �أي�سًا بع�سًا �آخر من �لّنا�س من ال يقيم حياته على �أ�سا�س �لعقائد �لخال�سة 

�ل�سحيحة مع معرفته بها, ويعمل خالفًا لما يعتقد به, وهذ� نا�سىء �إّما من حالة نفاقية, 

�أو من �سعف �لنف�س وفقد�ن �الإر�دة.

و�سكنة  حركة  كّل  في   Qلح�سين� �الإمام  مع�سكر  �سهده  ما  كان  عا�سور�ء  وفي 

الأبطال ملحمة عا�سور�ء تج�سيدً� لتاأثير �لعقيدة في �لعمل, �إذ بد�فع من �إيمانهم باهلل 

�الأحد �ل�سمد كانو� يلتم�سون مر�ساته ويطلبونها حّتى مع �ل�سهادة, وبد�فع من يقينهم 

خروية, حّتى و�إْن كان ثمن ذلك في دنياهم 
ُ
بالمعاد كان كّل هّمهم في �لفوز بال�سعادة �الأ

�أن ُيقتلو� و�أن ُتوؤ�سر عو�ئلهم.

�أّما ما �سهده مع�سكر �بن زياد في كربالء من �زدو�جّية في �سخ�سيات �أفر�ده, ومن 

تقّلب في �النتماء, ومن نق�س للبيعة و�لميثاق, ومن تاأّلٍب وتاآزٍر على حرب �بن بنت ر�سول 

�هللP و�إمام �لحّقQ, فقد كان تج�سيدً� ونتيجة ل�سعف عقيدة �أولئك �لظلمة �أو 

لقّوة تعّلقهم بالدنيا.

وال �سّك �أّن هناك بع�سًا من �لّنا�س �أي�سًا ي�سّرون على �لدفاع عن عقائدهم �لخاطئة 



(((

في  �لخ�سر�ن  �أمرهم  عاقبة  وكانت  �ل�سبيل  هذ�  في  قتلو�  و�إْن  حّتى  بًا  وتع�سّ جهاًل 

�لدنيا و�الآخرة. �أّما ما هو نفي�س وعزيز فالجهاد و�لكفاح في �سبيل �لعقائد �لحّقة 

�لقبول  يمكن  الحياة عقيدة وجهاد«  »اإّن  �لمعروف  و�لقول  �ل�سحيحة,  و�لمتبّنيات 

�أّن كمال �لحياة هو  به �إذ� كان �لمر�د بالعقيدة �لحّقة �ل�سحيحة ليكون من �لحّق 

�لجهاد في �سبيل تلك �لعقيدة �لحّقة �أي�سًا.



((( قفتاا ا باح ا قبقّبة

اإلختيار

مزجت طينة �الإن�سان بالقدرة على �الختيار, ذلك من فطرة �هلل �لتي فطر �لّنا�س 

عليها وال تبديل لخلق �هلل, فاالإن�سان م�سوؤول عن �ختياره طريق �لحّق �أو طريق �لباطل, 

�أمام �هلل  م�سوؤول  �الإن�سان  �ل�سقاء,  نْجد  �أو  �ل�سعادة  نْجد  �ل�سّر,  �سبيل  �أو  �لخير  �سبيل 

.
(((

تعالى عن هذه �لقدرة على �الختيار �ّلتي هي »اأمانة اإلهّية« عنده

�إّن �لبعد �لفردي و�لبعد �الجتماعي في �سخ�سية كّل �إن�سان, و�سعادته و�سقوته, وجّنته 

وجهّنمه, رهن نوع �ختياره في هذه �لحياة, و�الإن�سان في كّل لحظة من لحظات حياته 

عر�سة الأحد �الختبار�ت �الإلهّية, يمتحنه �هلل ليعلم �أّي �سبيل يختار من �ل�سبل �لمختلفة؟ 

والأّي ند�ء ي�ستجيب؟  لند�ء »العقل« و»الآخرة«؟ �أم لند�ء »النف�س« و»اإغراءات الدنيا«؟ 

لند�ء »الأعمال ال�سالحة« �أم لند�ء »الم�سالح الذاتّية«؟

طريق  �إّما  طريقين  �أحد  يختارو�  �أن  بّد  ال  �أي�سًا   Rالأنبياء� دعوة  �إز�ء  و�لّنا�س 

»الت�سديق والإيمان« �أو طريق »التكذيب والكفر«, و�الرتباط بخّط �الأنبياءR معناه 

�ال�ستجابة �إلى دعوة �لعقل و�لمنطق, �أّما رف�س دعوة �الأنبياءR فمعناه غلبة �الأهو�ء 

و�لم�سالح �لذ�تّية على ند�ء �لعقل.

 Qلقد �ختار �إبلي�س �لع�سيان »الختيار ال�سّيء« قبال �الأمر �الإلهّي بال�سجود الآدم

فُطِرَد من رحمة �هلل فهو رجيم.

»الختيار  �لدو�م عر�سة الختبار  على  يز�لو�  ولم  �أي�سًا  و�لكافرون  �لموؤمنون  وكان 

ا َكُفوًر�}. ا �َساِكًر� َو�إِمَّ ِبيَل �إِمَّ ا َهَدْيَناُه �ل�سَّ )))  ر�جع: �سورة �لدهر, �الآية: ): {�إِنَّ



((4

الح�سن« و»الختيار ال�سّيء«.

نه�سة  �سجّل  في  ولنقر�أ  كثيرة,  تاأريخّية  الختيار�ت  مديدً�  �سجاّلً  �الآن  لَنْطِو 

عا�سور�ء, �سجّل �الختيار�ت �لعجيبة!

قائمة  كانت  �لخالدة  �لنه�سة  هذه  �أحد�ث  حركة  وم�ساهد  تفا�سيل  جميع  �إّن 

على �الختيار, �سو�ء في مع�سكر �لحّق مع�سكر �الإمام �لح�سينQ, �أو في مع�سكر 

�لباطل مع�سكر �بن زياد وقّو�ده وجنوده, �إذ كان �أهل �لكوفة �أنف�سهم �أي�سًا عر�سة 

�الختيار  هذ�  عاقبة  كانت  و�إْن   Qلح�سين� ن�سرة  �ختيار  فاأّما  كبير,  المتحان 

�ل�سهادة, �أو �ختيار �لحياة �لدنيا و�لعافية و�لمنا�سب في حكومة �لجور و�لظلم حّتى 

لقد   ,Qل�سهد�ء� �سّيد   Pهلل� ر�سول  ريحانة  قتل  �إلى  �الختيار  هذ�  �أّدى  و�إْن 

كان باإمكان �الإمام �لح�سينQ �أن يختار مبايعة يزيد, وما كانت عا�سور�ء لتقع, 

ولكّنه �ختار �ل�سهادة عط�سانا, روي عن �الإمام �ل�سادقQ �أّنه قال: »�سمعُت اأبي 

اأنزل  الح�سينQ وعمر بن �سعد لعنه اهلل وقامت الحرب,  التقى  لّما  يقول: 

اهلل تعالى الن�سر حّتى رفرف  على راأ�س الح�سينQ, ثّم خّير بين الن�سر على 

.
(((

اأعدائه وبين لقاء اهلل, فاختار لقاء اهلل!«

في �لطريق من مّكة �إلى �لعر�ق, لّما و�سل �إلى �الإمامQ خبر مقتل م�سلم بن 

عقيلQ وهاني بن عروة وعبد �هلل بن يقطر, �أخرج �الإمامQ للنا�س كتابًا: 

ُقتل م�سلم  اأتانا خبر فظيع!  بعد: فقد  اأّما  الرحيم,  الرحمن  ب�سم اهلل  »ونادى: 

بن عقيل, وهانيء بن عروة, وعبد اهلل بن يقطر, وقد خذلتنا �سيعتنا, فمن اأحّب 

منكم الن�سراف فلين�سرف, لي�س عليه مّنا ذمام.

فتّفرق الّنا�س عنه تّفرقاً, فاأخذوا يميناً و�سماًل, حّتى بقي في اأ�سحابه الذين 

.
(2(

جاءوا معه من المدينة!«

ولّما خرجQ من مّكة تبعه ر�سٌل من و�لي مّكة يحملون �إليه ر�سالة من �لو�لي 

يتعّهد فيها لالإمامQ باالأمان و�ل�سلة �إذ� رجع عن �سفره �إلى �لعر�ق, فكان مّما 

)))  �للهوف, �س44, �لمطبعة �لحيدرّية ـ �لنجف, و�لكافي, ج), �س60), ح8.

)))  وقعة �لطّف, �س66).
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اأمان  الأمان  فخير  وال�سلة,  والبّر  الأمان  اإلى  دعوت  وقد   ...«  :Qالإمام� �أجابه 

.
(((

اهلل«

�أي�سًا كان �سمر بن ذي �لجو�سن قد جاء باأمان من عند �بن زياد الأبي  في كربالء 

�أّمهR, لكّنهم رف�سو� ذلك �الأمان و�ختارو� �لبقاء مع  �لف�سل �لعّبا�س و�إخوته من 

�الإمامQ و�ل�سهادة بين يديه, وقالو�: »ل حاجة لنا في اأمانكم, اأمان اهلل خير من 

.
(((

اأمان ابن �سمّية«

�أهل  �إلى  مائاًل  يكن  ولم  �لهوى  عثمانيَّ  كان   Mلقين� بن  زهير  �أّن   
(((

و�لم�سهور

�لبيتR, ولكّنه بعد لقائه باالإمام �لح�سينQ في �لطريق من مّكة �إلى �لكوفة 

�ختار لنف�سه طريقًا جديدً�, هو �اللتحاق باالإمامQ و�الن�سمام �إلى �لركب �لح�سينّي, 

وجاهد في �سّف �لحّق حّتى ��ست�سهد )ر�سي �هلل عنه(, ولّما �سئل عن �سبب تحّوله قال: 

»... الطريق جمع بين وبينه, فلّما راأيته ذكرُت به ر�سول اهللP ومكانه منه, وعرفُت 

اأجعل  اأكون في حزبه, واأن  اأن�سره واأن  اأن  ما يقدم عليه من عدّوه وحزبكم, فراأيت 

.
(4(

»Pنف�سي دون نف�سه, حفظاً لما �سّيعتم من حّق اهلل وحّق ر�سوله

�قتر�ح  �أمام  �الأن�سار )قد�س �سرهم( وجهًا لوجه  ليلة عا�سور�ء, حينما �ساد  وفي 

�سّيد �ل�سهد�ءQ, حيث �أذن لهم باالن�سر�ف عنه وتركه الأّن �الأعد�ء ال يبتغون غيره 

�إذ� ظفرو� به, كان جو�بهم و�حدً� قاطعًا ال تذبذب فيه وهو �ختيار »البقاء معه«, فلم 

ين�سرف عنه تلك �لليلة �أحٌد منهم.

الرياحّي«  »الحّر بن يزيد  �ختيار  و�أهمّيتها  �لخالدة في عظمتها  �الختيار�ت  ومن 

)ر�سي �هلل عنه(, لقد كان حّتى �سباح عا�سور�ء في �سّف مع�سكر �بن زياد, وكان �أحد 

�لقادة �لمهّمين �لمرموقين في جي�س �الأعد�ء, لكّنه خّير نف�سه بين �لجّنة و�لّنار, فاختار 

�لجّنة قائاًل: »اإّني واهلل اأخّير نف�سي بين الجّنة والّنار, فواهلل ل اأختار على الجّنة �سيئاً 

)))  وقعة �لطّف, �س55).

)))  نف�س �لم�سدر, �س90).

)))  ر�جع مناق�سة �سّحة هذ� �لم�سهور في �لجزء �لثالث من مو�سوعة )مع �لركب �لح�سينّي من �لمدينة �إلى �لمدينة(.

)4)  وقعة �لّطف, �س94).
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ولو قّطعت واأُحرقت!«, ثّم �سرب فر�سه م�سرعًا به �إلى مع�سكر �الإمامQ ليقف 

بين يديه معلنًا عن توبته و��ستعد�ده لن�سرته, فُقبلت توبته, وجاهد بين يدي �الإمام

Q حّتى فاز بال�سهادة و�لجّنة.

�إّن هذ� �الختيار �لفريد, و�لموقف �لفّذ �لذي �ّتخذه �لحّر )ر�سي �هلل عنه( جعل 

منه �أ�سوة خالدة لالأحر�ر على مدى �الأجيال, وفرقدً� هاديًا في �سماء طاّلب �لحّق 

و�أهل �لب�سائر, و�سهيدً� من �سهد�ء كربالء �لعظام, ف�ساًل عن �ل�سعادة �الأبدّية �لتي 

فاز بها.

�إّن �لتاأّمل عند مفترق طريقين �سعبين و�ختيار �الأف�سل منهما دليل على كمال 

عقل �الإن�سان وحر�سه على م�ستقبله و�سعادته.

ولكن هل عا�س عمر بن �سعد تجربة هذ� �لتاأّمل �لعقالئّي حّقًا, وهل ذ�ق ب�سدق 

 Qلح�سين� �الإمام  لقتال  �إلى كربالء  �لمرير, حينما جاء  �الختبار  حقيقة هذ� 

مختارً� لنف�سه �أ�سو�أ ما يختار �إن�سان لنف�سه من م�سير؟!

�إّنه لم يمهل نف�سه حّتى ليلة و�حدة من �أجل �لتاأّمل و�لتفّكر في قبول ما �أمره به 

ماأخوذً�  كان  الأّنه  ذلك  الأح�سن«,  بـ»الختيار  للفوز  يوّفق  فلم  رف�سه!  �أو  زياد  �بن 

بطمعه في »ملك الرّي« �إلى درجة عدم �لقدرة على مقاومة هذ� �لطمع �أو �الإعر��س 

ل �النقياد �إلى �ختيار وهم »ملك الرّي« حّتى و�إْن كان  عنه! فكانت �لنتيجة �أن ف�سّ

!!Q
(((

ثمن هذ� �الختيار �ل�سّيء �لذنب �لعظيم بقتل �سّيد �ل�سهد�ء

وهناك �آخرون �أي�سًا كانو� قد �لتقو� �الإمام �لح�سينQ في طريقه من مّكة �إلى 

�لعر�ق, ودعاهم �الإمامQ �إلى ن�سرته, ولكن لحّبهم �لدنيا و�ن�سد�دهم �إليها, 

ومخافتهم من عو�قب ن�سرة �الإمامQ, لم يوّفقو� �إلى »الختيار الأح�سن« في 

�اللتحاق بركبه و�الن�سمام �إليه و�ال�ست�سهاد بين يديه و�لفوز بال�سعادة �الأبدّية, وكان 

 Qالإمام� �لذي �سارح  �لجعفّي,  �لحّر  بن  الأولئك عبيد �هلل  مثال  و�أ�سو�أ  �أو�سح 

بتعّلقه بالدنيا قائاًل: »... واهلل اإّني لأعلم اأّن من �سايعك كان ال�سعيد في الآخرة! 

)))  ولقد عّبر عمر بن �سعد عن �سعف عقله ونف�سه, وعن �نقياده لهو�ه في �الأبيات �لماأثورة عنه, و�لتي منها هذ� �لبيت:

�أو �أ�سبح ماأثومًا بقتل ح�سيٍن �أ�أترك ملك �لرّي و�لريُّ منيتي  

)ر�جع: �لخ�سائ�س �لح�سينّية/ �س)7).
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اأن  اهلل  فاأُن�سدك  نا�سراً!!  بالكوفة  لك  اأخّلف  ولم  عنك؟!  اأغني  اأن  ع�سى  ما  ولكن 

.
(((

تحملني على هذه الخّطة, فاإّن نف�سي لم ت�سمح بعد بالموت!...«

فاختارو� جميعًا  »الختيار«,  �متحان  كلٌّ منهم  و�جه  فقد   Qالإمام� �أن�سار  �أّما 

�ل�سهادة مع �الإمامQ على �لبقاء في هذه �لدنيا... وهذ� هو �الختيار- عن وعٍي- 

للموت في �سبيل �لعقيدة و�الإيمان, �إنه �لموت �لمختار ال �لموت �لمفرو�س على �الإن�سان.

 Qفي ليلة عا�سور�ء وقف م�سلم بن عو�سجة )ر�سي �هلل عنه( بين يدي �الإمام

اأداء حّقك؟! ل واهلل!  اإلى اهلل في  »اأنحن نخّلي عنك؟! وبما نعتذر  قائاًل:  وخاطبه 

حّتى اأطعن في �سدورهم برمحي, واأ�سربهم ب�سيفي ما ثبت قائمه في يدي, ولو لم 

يكن معي �سالح اأقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة. واهلل ل نخّليك حّتى يعلم اهلل اأّنا قد 

اأُحرق, ثّم  اأُحيى, ثّم  اأّني اأُقتل, ثّم  حفظنا غيبة ر�سول اهلل فيك, اأما واهلل لو علمت 

اأُحيى, ثّم اأُذرى, ُيفعل ذلك بي �سبعين مّرة ما فارقتك حّتى األقى حمامي دونك, فكيف 

.
(((

ل اأفعل ذلك واإّنما هي قتلة واحدة, ثّم هي الكرامة التي ل انق�ساء لها اأبداً؟!«

وخاطبه زهير بن �لقين )ر�سي �هلل عنه( قائاًل: »�سمعنا يا ابن ر�سول اهلل مقالتك, 

ولو كانت الدنيا لنا باقية, وكّنا فيها مخّلدين, لآثرنا النهو�س معك على الإقامة 

.
(((

فيها!«

�ل�سيف   فاختار  و�ل�سهادة,  �لذّلة  بين  مخّيرً�  نف�سه   Qلح�سين� �الإمام  ور�أى 

.
(4(

و�ل�سهادة وقال: »هيهات مّنا الذلة!«

رجزه  في   Qقوله عا�سور�ء  يوم  �لميد�ن  في  �أطلقها  �لتي  �سعار�ته  من  وكان 

�لحما�سي:

الـــــقـــــتـــــل اأولـــــــــــــى مـــــــن ركـــــــــــوب الـــــعـــــار
(5(

والــــــعــــــار اأولـــــــــى مـــــن دخــــــــول الــــــنــــــار

)))  �الأخبار �لطو�ل, للدينورّي: 50) و)5).

)))  بحار �الأنو�ر, ج44, �س)9).

)))  مقتل �لح�سينQ, للمقّرم, �س94), د�ر �لكتاب �الإ�سالمّي.

)4)  �للهوف, �س)4, �لمطبعة �لحيدرّية.

)5)  نف�س �لم�سدر, �س)5.
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�إّن �ل�سبب �لرئي�س في هذ� »الختيار الأح�سن« هو �لنظرة �ل�سحيحة �لتي يوؤمن 

�إلى �لربح و�لخ�سارة, و�إلى �الأبدّية و�لخلود, و�إلى �سبيل �لفوز بالنعيم  بها �الإن�سان 

�لد�ئم و�ل�سعادة �لباقية.

ّمة رهٌن لنوع �ختيار هذ� �لفرد �أو تلك �الأّمة ومن �لطبيعي �أّن 
ُ
وقيمة كّل فرد �أو �أ

�الأمم �ل�سبورة �لمقاومة تثبت على �ختيارها, وال تنحني �أو تنثني لكثرة من تفقدهم 

تتعّر�س له من خ�سائر, ذلك الأّنها �ختارت م�سيرها عن  �أو لعظم ما  من �سهد�ئها 

وعي و�إيمان.

يقول �الإمام �لخمينّي ب�سدد �سهد�ء كربالء:

»كلّما كان �سّيد ال�سهداءQ في يوم عا�سوراء يقترب من ال�سهادة كان وجهه 

ي�سرق اأكثر! وكان �سّبانه يت�سابقون للفوز بال�سهادة, لقد كانوا جميعاً يعلمون اأنهم 

يذهبون,  اأين  اإلى  يعلمون  كانوا  لأنهم  ت�سابقوا  لكّنهم  �سي�ست�سهدون,  قليل  عّما 

ويعلمون لماذا اأتوا, كانوا على وعٍي: اأّننا جئنا لأداء تكليفنا الإلهي, جئنا لحفظ 

.
(((

الإ�سالم«

)))  �سحيفة نور, ج5), �س55.



((9 قفتاا ا باح ا قبقّبة

الحياة ميدان اإلختبار

�لكريمة  و�لخ�سال  و�لقابلّيات  و�لقدرة  �ل�سدق  و�إثبات  �إظهار  هي  �الختبار  حكمة 

�لخال�سة �لمخفّية في �الإن�سان, فاّدعاء �الإيمان وتحّري �لحّق و�لحقيقة ال تثبت حّقانيته 

وال يتجّلى �سدقه �إاّل في ميد�ن �لعمل ومحنة �الختبار.

�لعالية في خ�سّم  �إلى نيل �لدرجات  �لّنا�س د�ئمًا ي�سعون  فاإّن �لنخب من  من هنا, 

�متحانات �لحياة.

وال بّد �أي�سًا �أن يكون �لبالء و�المتحان من خالل �ل�سعوبات و�ل�سد�ئد, ومعاناة محنة 

�ل�سجن, و�ال�ست�سهاد, وفقد �الأعّزة, و�الأهل, و�الأمو�ل, و�لت�سحية باأعّز �الأ�سياء... وال 

بّد من فتنة �البتالء و�المتحان في حياة �لموؤمن!

َب الّنا�ض اأَن يُْتَرُكوا اأَن يَُقولُوا اآَمنَّا َوُهْم َل يُْفتَنُوَن  يقول �هلل تبارك وتعالى: {الم * اأََح�صِ

.
(((

َدُقوا َولَيَْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبيَن} ِلِهْم َفَليَْعَلَمنَّ اهللُ الَِّذيَن �صَ
ْ
* َولََقْد َفتَنَّا الَِّذيَن ِمن َقب

وميد�ن �لجهاد في �سبيل �هلل �أحد �أهّم و�أف�سل ميادين �متحان �الإيمان و�الإخال�س 

و�سدق �لموؤمنين.

�لتي  و�لباطل  �لحّق  بين  و�لكفاح  �لجهاد  ميادين  �أبرز  من  �أي�سًا  كربالء  وكانت 

ت�ستدعي ح�سور �لموؤمنين �ل�سادقين و�لت�سحية باأرو�حهم.

ولقد حرم �لكثيرون من توفيق �متحان كربالء, وكما وّفق جمع من �ل�سادقين لهذ� 

�ل�سعادة  درجات  �أعلى  بنيلهم  �لعظيم  �لفوز  �أهل  من  ف�سارو�  �لعزيز,  �لنادر  �لتوفيق 

)))  �سورة �لعنكبوت, �الآيات: ) و).
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�الأبدّية, �أولئكم �سهد�ء كربالء �لذين حملو� �أرو�حهم على �أكّفهم في �سوق �لمتاجرة 

مع �هلل فعانقتهم عر�ئ�س �ل�سهادة.

:Mيقول �الإمام �لخمينّي

�سادق  �ساهٌد  اأعّزائكم,  وت�سحية   ل�سهادة  النورانّي  العالية  الدرجات  »�سجلُّ 

على نيلهم اأعلى امتيازات ومراتب التح�سيل المعنوّي, وهو �سجلٌّ مم�سيٌّ بختم 

مر�ساة اهلل تبارك وتعالى, و�سجّل درجاتكم رهيٌن ب�سعيكم ومجاهدتكم. الحياة 

في عالم اليوم حياة في مدر�سة الإرادة, و�سعادة كّل اإن�سان اأو �سقاوته اإّنما ت�سّجل 

.
(((

بمداد اإرادة ذلك الإن�سان نف�سه«

�إّن �أن�سار �الإمام �لح�سينQ ر�أو� �أنف�سهم ليلة عا�سور�ء مخّيرين بين »البقاء« 

و»الرحيل«, فباختيارهم »البقاء« و»القتال« و»ال�ست�سهاد« في ركب �الإمام �لح�سين

 Qحازو� على �أرفع و�أعلى �متياز في هذ� �المتحان �لحيوي, وكان �الإمام Q

في نف�س تلك �لليلة �أي�سًا قد �أثنى غاية �لثناء على �سدقهم ووفائهم, و�سهد لهم باأن 

»ل نظير لهم« في �لما�سين وال في �الآتين.

ًة  ترى هل باإمكان جميع �لّنا�س في لحظة �الختيار �أن يخرجو� من �المتحان مبي�سّ

وجوههم وموّفقين؟ �إّن حالوة �لحياة في �الختيار�ت �ل�سامية, وفي �لموفقّية في هذه 

�البتالء�ت.

)))  �سحيفة نور, ج), �س5).
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األّمة الحّية واألّمة المّيتة

�إّن �لفرد �أو �لمجتمع �لحّي هو �لذي يحيا »الحياة الطّيبة«, وال يرى �لحياة مجّرد 

��ستمر�ر عملّية �لتنّف�س.

و�لتحرر,  و�لعّزة,  �الإيمان,  ظاللها:  في  �الإن�سان  يجد  �لتي  هي  �لطّيبة  و�لحياة 

و�ل�سرف, و�لوفاء, و�لطهارة, �أّما �لحياة �لذليلة �لتي يعاني �الإن�سان في �أجو�ئها �لقهر 

:Qو�لهو�ن فهي �لموت, يقول �أمير �لموؤمنين

.
(((

»الموت في حياتكم مقهورين, والحياة في موتكم قاهرين«

:Qويقول �الإمام �لح�سين

.
(((

»ل اأرى الموت اإّل �سعادة, والحياة مع الظالمين اإّل برما«

�لتي ال تتخّلى عن حّريتها وعّزتها, وتجاهد في �سبيل  �الأّمة  �إذن هي  فاالأّمة �لحّية 

تحقيق �أهد�فها, وترف�س �سيطرة �لظالمين عليها, حّتى و�إْن تعّر�ست جميعها للقتل في 

�سبيل ما تعتقده وتوؤمن به, ولهذ� كان �ل�سهيد حّيًا حياة خالدة, وفي �سوء هذه �لنظرة 

�الإيمانّية �لحّقة فاز �سهد�ء كربالء بالحياة �لخالدة, ذلك الأّنهم �آمنو� باأّن �لحياة في 

�الإمام  يقول  �لطّيبة,  �لحياة  �سروط  من  به  يوؤمنون  ما  �سبيل  في  و��ست�سهادهم  قتلهم 

:Qلح�سين�

)))  نهج �لبالغة, �لخطبة )5, نظم �سبحي �ل�سالح.

)))  �لمناقب, البن �سهر �آ�سوب, ج4, �س68.
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.
(((

»لي�س الموت في �سبيل العّز اإّل حياة خالدة«

وهذ� �لت�سريح �لخالد لالإمامQ تف�سير و��سح لمفهوم �لحياة.

�أّما عدم مباالة �أّمٍة ما �إز�ء ما يع�سف بحياتها من مفا�سد ومظالم, فدليل على 

موت تلك �الأّمة, تمامًا كمثل �الأع�ساب �لمقطوعة لع�سو من �أع�ساء �لج�سد, حيث 

ال ت�ست�سعر �الألم, وال رّد فعٍل لها على ما تتعّر�س له من �سربات, وب�سبب من عدم 

�إح�سا�سها تكون كالمّيت �لذي ال روح له, و�لمجتمع �لذي فقد �لغيرة �لدينّية و�لحّمية 

�الإن�سانّية, وال يبالي بما يعي�سه من �أو�ساع حياته �سّيئة كانت �أم ح�سنة! مجتمع مّيت 

�أي�سًا.

لقد �أثبت �أبطال ملحمة عا�سور�ء بجهادهم و��ست�سهادهم على �أّنهم �أحياء, في 

وقت كان �لّنا�س في مجتمع يومذ�ك �أمو�تًا الأّنهم لم تكن لهم �أي رّدة فعل, �أو رف�س, 

�لتي  و�لمظالم  �لمفا�سد  تلك  يرونه من جميع  كانو�  ما  كّل  مع  �أو تحرك مناه�س, 

غمرت حياتهم.

لتحفيز  و�سعقة  �الأّمة,  ج�سد  في  جديد  حيوّي  لدٍم  �سّخًا  عا�سور�ء  كانت  لقد 

�الإح�سا�سات �لدينّية و�الإن�سانّية في ذلك �لج�سد �لخادر.

)))  �أعيان �ل�سيعة, ج), �س)58.
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اإلغاثة

�إنَّ �لتكليف قائٌم د�ئمًا على �أ�سا�س »العلم« و»المقدرة«, فكّل من ال علم له بالتكليف, 

�أو ال قدرة له على �أد�ئه, ال تقع عليه م�سوؤولية �لقيام به, وكّل من كان �أعلم و�أقدر فتكليفه 

�أ�سّد و�أثقل.

على  قادر  وهو  مظلوم,  �آخر  رجل  و��ستغاثة  ��ست�سر�خ  ي�سمع  من  بم�سلٍم  ولي�س 

»من  �لمعروف:  �لحديث  �إّن  ن�سرته!  �إلى  ي�سارع  وال  با�ستغاثته  يعباأ  ال  ثّم  �إغاثته, 

هذ�  على  �ساهد   .
(((

بم�سلم« فلي�س  يجبه  فلم  للم�سلمين  يا  ينادي  رجاًل  �سمع 

لتكليف. �

�الإغاثة,  على  قادر  م�سلم  كّل  على  �إغاثته  تجب  م�ستغيث,  ��ستغاثة  تنطلق  فحينما 

ويحرم عليه �الإغما�س عنها وعدم �الهتمام بها.

وفي  و�لجور,  �لظلم  مو�جهة حكومة  في   Qلح�سين� �الإمام  تكليف  وف�ساًل عن 

�إحياء معالم �لدين, كانQ �أي�سًا �أمام تكليف �إغاثة ون�سرة �ل�سيعة في �لكوفة �لذين 

كانو� قد ��ستغاثو� به و��ستن�سروه و�أظهرو� له تمام ��ستعد�دهم الإطاعته و�متثال �أمره 

في �لنه�سة بهم الإقامة حكومة �لعدل, لقد كانت �لحّجة تاّمة على �الإمامQ في هذ� 

ون�سرتهم,  �إغاثتهم  �إلى  و�لمبادرة  لدعوتهم  �ال�ستجابة  عليه  �لالزم  من  وكان  �الأمر, 

وكثيرً� ما كانQ يحتّج عليهم بهذ� �الأمر في قدومه �إليهم, من ذلك قولهQ في 

مخاطبتهم:

)))  بحار �الأنو�ر, ج)7, �س9)).
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»اإّني لم اآتكم حّتى اأتتني كتبكم وقدمت عليَّ ر�سلكم اأن اأقدم علينا فاإّنه لي�س 

.
(((

لنا اإمام«

وكانQ قد �أ�سعرهم بلزوم هذه �لحّجة في وجوب �إغاثته �إياهم, في ر�سالته 

:Qلتي كتبها �إليهم من مّكة �لمّكرمة, حيث قال�

».. اأّما بعُد: فاإّن هانئاً و�سعيداً قدما عليَّ بكتبكم ـ وكانا اآخر من قدم عليَّ من 

ر�سلكمـ  وقد فهمُت كلَّ الذي ق�س�ستم وذكرتم, ومقالة جّلكم: اإّنه لي�س علينا اإماٌم, 

فاأقبل لعّل اهلل يجمعنا بك على الهدى والحّق.

وقد بعثُت اإليكم اأخي وابن عّمي وثقتي من اأهل بيتي م�سلم بن عقيل, واأمرته 

راأي ملئكم  اأجمع  قد  اأّنه   : اإليَّ كتب  فاإّنه  وراأيكم.  واأمركم  بحالكم  اإليَّ  يكتب  اأن 

وذوي الف�سل والحجى منكم على مثل ما قدمت عليَّ به ر�سلكم, وقراأُت في كتبكم, 

.
(2(

اأقدم عليكم و�سيكاً اإْن �ساء اهلل...«

فدعو�  �لطو�غيت,  و�أعو�نه  يزيد  ظلم  من  �الأمّرين  يعانون  �آنذ�ك  �ل�سيعة  كان 

نحو  مّكة  من   Qالإمام� وتحّرك  و�إغاثتهم,  لنجدتهم   Qلح�سين� �الإمام 

�إلى �لكوفة كان �الإمام نف�سهQ قد  �لعر�ق م�ستجيبًا ال�ستغاثتهم, وفي �لطريق 

�لتقى رجااًل عديدين وطلب منهم ن�سرته, وقد ��ستجاب له بع�سهم ملّبين لند�ئه  

فالتحقو� بركبه, كزهير بن �لقين )ر�سي �هلل عنه(, وبع�س �عتذر �إليه عن �اللتحاق 

به وتذّرع بذر�ئع و�هّية وكان �الإمامQ وهو �لروؤوف �ل�سفيق قد ن�سح هوؤالء �لذين 

�أّن عليهم �إذ رف�سو� ن�سرته �أن يبتعدو� على �الأقّل عن منطقة  رف�سو� �اللتحاق به 

��ست�سر�خه و��ستن�ساره, ذلك الأّن:

اأو راأى �سوادنا فلم يجبنا ولم يغثنا كان حّقاً على اهلل عزَّ  »من �سمع واعيتنا 

.
(((

وجلَّ اأن يكّبه على منخريه في الّنار«

وكان ند�ء �الإمام �لح�سينQ يوم عا�سور�ء �أي�سًا: »هل من نا�سٍر؟« خطابًا 

موّجهًا �إلى جميع �أولئك �لذين كانت لديهم �لقدرة على ن�سرته و�لدفاع عن حريم 

)))  وقعة �لطّف, �س69).

)))  �الإر�ساد, لل�سيخ �لمفيد, ج), �س9).

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س69).
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من  و»هل  مغيٍث«  من  »هل   :Qستغاثته�� �سرخة  وكانت  �لنبّوة,  بيت  �أهل  وحرم 

« عالية في يوم عا�سور�ء ولم تزل �إلى �ليوم, وال تز�ل تخاطب جميع �الأجيال �الآتية,  ذابٍّ

!Pليجيبوها قائلين: لبيك يا �سّيد �ل�سهد�ء! لّبيك يا �بن ر�سول �هلل

لقد �سّحى �سّيد �ل�سهد�ء بنف�سه وباأهله و�أ�سحابه يوم عا�سور�ء من �أجل �إنقاذ �الأّمة 

�لم�سطهدة من ظلم حّكام �لجور ومفا�سدهم, ومن �أجل �إخر�جها من ظلمات �لحيرة 

و�لجهالة �إلى نور �لهدى و�لحّق, كما نقر�أ ذلك في متن زيارتهQ في يوم �الأربعين:

.
(((

»وبذل مهجته فيك لي�ستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة ال�ساللة...«

�لجائرة  �لحكومات  ب�سيطرة  مبتلين  �لعالم  وم�ست�سعفي  م�سلمي  نرى  �أي�سًا  و�ليوم 

و�سرخة  و�لجور,  �لظلم  من  ونجاته  خال�سه  طريق  على  يكافح  من  ومنهم  عليهم, 

��ستغاثتهم مدوّية, فتكليف �لعا�سور�ئّيين �إغاثة هوؤالء و�إيو�ئهم, و�لم�سارعة �إلى �إمد�دهم 

بما يلزم, و�إي�سال �لمعونة �إليهم حّتى في جبهات �لقتال.

�إليه  دعا  �أمٌر  و�إنقاذهم  تحريرهم  �سبيل  في  و�لجهاد  �لم�ست�سعفين  م�ساعدة  �إّن 

�لقر�آن �لكريم في قوله تعالى:

َجاِل َوالنِّ�َصاء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن  َعِفيَن ِمَن الرِّ {َوَما لَُكْم َل تَُقاِتُلوَن ِفي �َصِبيِل اهلِل َواْلُم�ْصتَ�صْ

ا َواْجَعل لَّنَا ِمن 
ًّ
اِلِم اأَْهُلَها َواْجَعل لَّنَا ِمن لَُّدنَك َوِلي يَِة الظَّ

ْ
يَُقولُوَن َربَّنَا اأَْخِرْجنَا ِمْن َهـِذِه اْلَقر

.
(((

يًرا} لَُّدنَك نَ�صِ

)))  مفاتيح �لجنان, زيارة �الأربعين, �س468.

)))  �سورة �لن�ساء, �الآية: 75.
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النصر والهزيمة

من �لمفاهيم �لموؤّثرة تاأثيرً� كبيرً� في حياة �لّنا�س مفهوم ومعنى �لن�سر و�لهزيمة 

ونوع �لنظرة �لتي يتبّناها �الإن�سان ب�سددهما.

تعتبر ن�سرً�  نتيجتها  فاإنَّ  �لمن�سودة في مو�جهٍة هادفٍة  حينما تتحّقق �الأهد�ف 

لم  و�إْن  حّتى  �الأهد�ف,  هذه  تحقيق  �أجل  من  �لمو�جهة  هذه  خا�س  �لذي  للطرف 

يحقق هذ� �لطرف فتحًا ع�سكريًا فيها, بل ال يمنع من كون هذ� �لن�سر قد تحّقق 

فعاًل �أّن �الأهد�ف �لمن�سودة ال تتحّقق �إاّل في زمن متاأّخر عن زمان �لو�قعة ولو بعد 

�أجيال عديدة. بل �إّن �لتكليف �لُملقى على عاتق �الإن�سان في �أّي مقطع زمانّي �إذ� قام 

به هذ� �الإن�سان و�أّد�ه تمام �الأد�ء فهو �نت�سار, الأّن نف�س »اأداء التكليف« �نت�سار, و�إْن 

�نتهى في �لظاهر �أحيانًا �إلى �نك�سار وهزيمة.

ولم يكن لالإمام �لح�سينQ هدف غير �إعالء كلمة �لحّق, وبقاء �لدين, و�الأمر 

بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر, و�لجهاد في �سبيل �هلل, من �أجل تحقيق �لعدل و�لعّزة 

 Qجميع هذه �الأهد�ف, و�إْن كان Qو�لكر�مة �الإن�سانّية, وقد تحّققت لالإمام

و�أن�ساره قد ��ست�سهدو� في عا�سور�ء!

هوّيتهم  وتمزيق  كفرهم,  عن  �للثام  بك�سف  �لب�سعة  �الأمويين  حقيقة  فف�سح 

�الإ�سالمّية �لمزّورة, وف�سل �الإ�سالم �الأموي عن �الإ�سالم �لمحّمدّي �لخال�س, وك�سر 

حالة �لرعب و�لخوف �لمهيمنة على �الأّمة بالقيام و�لثورة على حكومة �لجور, ونفخ 

�لم�سلمين,  وق�سايا  �الإ�سالم  �إز�ء  �الأّمة  في  و�لم�سوؤولية  و�اللتز�م  �الإح�سا�س  روح 
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و�إحياء دو�فع �لجهاد و�لمقاومة في �سبيل �لحّق, كّل ذلك كان من �الأهد�ف �لح�سينية 

�لتي تحّققت في عا�سور�ء.

�إذن فاالإمام �لح�سينQ كان هو �لمنت�سر في كربالء, و�لن�سر �إذن ال يعني �لغلبة 

�لع�سكرية فقط, �إذ �إّن �نت�سار �لّدم على �ل�سيف من نف�س نوع �النت�سار�ت �لحقيقّية.

بعد عودة �لركب �لح�سينّي من �ل�سام �إلى �لمدينة, كان �إبر�هيم بن طلحة قد �لتقى 

�الإمام زين �لعابدينQ في �لمدينة, ف�ساأله عن �لغالب و�لمنت�سر في كربالء يوم 

عا�سور�ء, فاأجابه �الإمام �ل�سّجادQ قائاًل:

.
(((

»اإذا دخل وقُت ال�سالة فاأذِّن واأِقم تعِرُف ِمن الغالب!«

وهذ� هو �لن�سر �لمتحّقق بتحّقق �الأهد�ف, و�إن كان �لناظرون �إليه بعين �لظاهر ال 

يرونه ن�سرً�!

ومن ناحية �أخرى فاإّن �لذين يعي�سون �لحياة على �أ�سا�س عقيدة حّقة نقّية طاهرة, 

وي�سّحون �أي�سًا باأنف�سهم في �سبيل هذه �لعقيدة, منت�سرون د�ئمًا وعل كّل حال, الأّنهم- 

ح�سب �لتعبير �لقر�آنّي- �أ�سحاب »اإحدى الح�سنيين«, �سو�ء غلبو� �أو ��ست�سهدو�.

و�سهد�ء هذ� �لطريق- في �لروؤية �لعا�سور�ئّية- منت�سرون, الأّن �ل�سهادة هي �لفوز 

�الأكبر و�لفالح �لعظيم, �أّما �لمتخّلفون عن قافلة �ل�سهادة فيعي�سون حياة بال فتح, ذلك 

رو� بقعودهم عن ن�سرة �لحّق, وهل ثمَّ حياة �أمرُّ من هذه �لحياة؟ لّما ف�سل  الأّنهم ق�سّ

�سّيد �ل�سهد�ءQ بركبه عن �لمدينة بعد خروجه منها دعا بقرطا�س, وكتب ر�سالة 

�إلى بني ها�سم هي: »ب�سم اهلل الرحمن الرحيم؛ من الح�سين بن علّي اإلى بني ها�سم, 

.
(((

اأّما بعد, فاإّن من لحق بي منكم ا�ست�سهد, ومن تخّلف لم يبلغ الفتح, وال�سالم«

قد  كانت  لكّنها  و�حدة,  عبارة  �لمباركة  �لر�سالة  هذه  في   Qالإمام� دّون  لقد 

ت�سّمنت كّل معنى �لعظمة, وحوت �لبالغ �ل�سامي في �أّن �ل�سهادة تحت ر�يتهQ هي 

فتح مبين! ال يبلغه من تخّلف عن �لركب �لح�سينّي.

)))  �أمالي �ل�سيخ �لطو�سّي, �س66.

)))  �لمناقب, البن �سهر �آ�سوب, ج4, �س67.
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حياة بال موت!

ال يكون �ل�سهيد �سهيدً� �إاّل بعد بذله نف�سه �لزّكية وقتله, لكّنه ما �إْن ي�ست�سهد حّتى 

يتمّتع بنوع �آخر من �لحياة �أ�سمى من حياته �لدنيوّية, حياة خالدة يحياها عند رّبه 

.
(((

َزُقوَن...}
ْ
جّل وعال, ويرزق فيها �أكرم �لرزق: {... بَْل اأَْحيَاٌء ِعنَد َربِِّهْم يُر

�لّنا�س,  �لحياة عند جميع  نهاية  لحظة  �لبدن هي  �لروح عن  مفارقة  لحظة  �إّن 

عندهم  هي  بل  فقط,  ختام  لحظة  غير  لي�ست  �هلل  �سبيل  في  �ل�سهد�ء  عند  لكّنها 

لحظة بد�ية مرحلة جديدة من �لحياة �أ�سمى و�أرقى عند رّب �لعالمين, ينعم فيها 

�ل�سهيد برزق �هلل تبارك وتعالى.

فاأولئك �لذين ي�سّحون بحياتهم في �سبيل �هلل يحظون بـ»حياة بال موت«, يقول 

بالفخر,  مقرونة  اأبدّية  حياة  اهلل,  �سبيل  في  »ال�سهادة  �لخمينّي}:  �الإمام 

.
(((

وم�سباح هداية لالأمم«

�إلى �لخير و�لحّق, مر�سدً� لالأّمة, و�سبب  �لّنا�س في هذه �لدنيا ر�ئدً�  و�إذ� كان بع�س 

حركتها ويقظتها, فاإّن لمقتل �ل�سهد�ء نف�س هذ� �لتاأثير �أي�سًا, �إذ يبقى �لم�سّحون باأرو�حهم 

للنا�س,  هد�ية  م�ساعل  ـ  �لدنيا  عالم  في  كانو�  كما  ـ  �أي�سًا  �سهادتهم  بعد  �هلل  �سبيل  في 

وفاتحين ل�سبل �لخير و�لعّزة و�لكر�مة, وملهمين لحركة �الأّمة نحو �أهد�فها �لمن�سودة.

يعّبر �الإمام �لخمينّي} عن هذه �لحياة �لخالدة قائاًل:

»ها نحن الآن ن�ساهد كيف ت�سابق ذوو الأجنحة الهفهافة من ع�ّساق ال�سهادة 

)))  �سورة �آل عمر�ن, �الآية: 69).

)))  �سحيفة نور, ج0), �س0)).
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على جياد ال�سرف والعّزة خفافاً اإلى معراج الدم, فبلغوا رتبة ال�سهود والح�سور بين 

�إلى  �الأعلى  �الأفق  من  وينظرون  الجمع«,  »جمع  مقام  وفي  تعالى  الحّق  عظمة  يدي 

ثمر�ت بطوالتهم وت�سحياتهم على وجه �الأر�س, حيث �أقامو� بهمهم �لعالية �لجمهورية 

�الإ�سالمّية في �إير�ن, و�رتقو� بثورتنا �إلى ذروة �لعّزة و�ل�سرف, وحملو� م�ساعل �لهد�ية 

وعا�سفة  عظيمًا  طوفانًا  دمائهم  قطر�ت  من  و�سنعو�  �لنور,  �إلى  �لعط�سى  لالأجيال 

.
(((

رهيبة...«

ولقد �سمن �هلل تبارك وتعالى بقاء وخلود �أ�سماء �ل�سهد�ء وذكرهم, ومن هنا كان 

بقاء وخلود نهج و�سيرة �سهد�ء كربالء وماآثرهم.

�لركب  ببقّية  يرحل  �أن  على  �سعد  �بن  عزم  �لمحّرم  من  ع�سر  �لحادي  �ليوم  في 

�لح�سيني من كربالء �إلى �لكوفة, فلّما نظر �الإمام �ل�سّجادQ �إلى ميد�ن �لمعركة 

وتن�سّق  ال�سماوات  لها  تنفطر  بحالة  الزهراء  مهجة  »وبينهم  مجّزرين  �أهله  ور�أى 

الأر�س وتخّر الجبال هّداً, عظم ذلك عليه وا�ستّد قلقه, فلّما تبّينت ذلك منه زينب 

الكبرى بنت علّيQ اأهّمها اأمر الإمامQ فاأخذت ت�سّليه وت�سّبره, وهو الذي 

ل توازن الجبال ب�سبره, وفيما قالت له:

مالي اأراك تجود بنف�سك يا بقية جّدي واأبي واإخوتي؟! فواهلل اإّن هذا لعهد من 

الأر�س,  هذه  فراعنة  تعرفهم  ل  اأنا�ٍس  ميثاق  اهلل  اأخذ  لقد  واأبيك,  جّدك  اإلى  اهلل 

والج�سوم  المقّطعة  الأع�ساء  اأنهم يجمعون هذه  ال�سموات  اأهل  في  وهم معروفون 

الم�سّرجة, فيوارونها وين�سبون بهذا الطّف علماً لقبر اأبيك �سّيد ال�سهداء, ل ُيدر�س 

واأ�سياع  الكفر  اأئّمة  وليجتهدّن  والأّيام,  الليالي  كرور  على  ر�سمه  يمحى  ول  اأثره 

.
(2(

ال�سالل في محوه وَتْطمي�ِسِه فال يزداد اأثره اإّل علّواً«

ولقد �أ�سارت موالتنا زينبO مّرة �أخرى �إلى هذه �لحقيقة في �ل�سام في ق�سر 

يزيد, في خطبتها �لتي قّرعت بها يزيد وف�سحت بها كفره, حيث قالت له: »فكد كيدك 

.
(((

وا�سِع �سعيك, ونا�سب جهدك, فواهلل ل تمحو ذكرنا, ول تميُت وحينا...«

)))  �سحيفة نور, ج0), �س59.

)))  مقتل �لح�سينQ, للمقّرم, �س99).

)))  نف�س �لم�سدر, �س464.
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شرف الشهادة

�إّن نظرة �الإن�سان �إلى معنى »الحياة« هي �ّلتي توّجه عمله وتحّدد مو�قفه.

و�لحياة في منظار �لعا�سور�ئّيين ال تنح�سر في محدودة ما بين �لوالدة و�لموت, 

بل هي في عقيدتهم تمتّد �إلى يوم �لقيامة و�إلى �الأبد.

�لد�ر  تلك  �سعادة  يوؤثر  �لذي  هو  �لحكيم  �الإن�سان  فاإّن  �لحقيقة  هذه  �سوء  وفي 

�الآخرة ذ�ت �لنعيم �لد�ئم على هذه �لدنيا �لفانية ولذ�ئذها �لموؤّقتة �لز�ئلة �لم�سوبة 

باالآالم و�لغ�س�س.

من هنا, فاإّن ن�سرة �لدين و�لدفاع عنه, و�إطاعة ولّي �هلل و�متثال �أو�مره, ممّهٌد 

و�سبب رئي�س لتلك �ل�سعادة �الأبدّية �لمن�سودة, و�ل�سرف كّل �ل�سرف في ن�سرة حّجة 

�هللQ و�لدفاع عنه, حّتى و�إْن كانت �لخاتمة �أن يقتل �لموؤمن في هذ� �لم�سار.

وهذه  �لعقيدة  هذه  �أهل  من  عنه(  �هلل  )ر�سي  مظاهر  بن  حبيب  كان  لقد 

�لب�سيرة, �إذ لّما نزل �الإمام �لح�سينQ �أر�س كربالء »اأقبل حبيب بن مظاهر 

بالقرب  اأ�سد  بني  هنا حيٌّ من  ها  اهلل!  ر�سول  ابن  يا  فقال:   Qالح�سين اإلى 

مّنا, اأتاأذن لي في الم�سير اإليهم فاأدعوهم اإلى ن�سرتك, فع�سى اهلل اأن يدفع بهم 

اأتى  الليل متنّكراً حّتى  اإليهم في جوف  اأذنت لك. فخرج حبيب  عنك. قال: قد 

اإليهم فعرفوه اأّنه من بني اأ�سد, فقالوا: ما حاجتك؟ فقال: اإّني قد اأتيتكم بخير 

ما اأتى به وافٌد اإلى قوم, اأتيتكم اأدعوكم اإلى ن�سر ابن بنت نبّيكم, فاإنه في ع�سابة 

اأبداً,  األف رجل, لن يخذلوه ولن ي�سلموه  الرجل منهم خيٌر من  الموؤمنين  من 
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وهذا عمر بن �سعد قد اأحاط به, واأنتم قومي وع�سيرتي, وقد اأتيتكم بهذه الن�سيحة 

باهلل: ل  اأُق�سم  فاإّني  والآخرة,  الدنيا  �سرف  بها  تنالوا  ن�سرته  اليوم في  فاأطيعوني 

ُيقتل اأحٌد منكم في �سبيل اهلل مع ابن بنت ر�سول اهلل �سابراً محت�سباً اإّل كان رفيقاً 

.
(((

لمحّمدP في علّيين...«

هذه هي نظرة حبيب �إلى �لحياة و�ل�سرف و�إلى معنى �لت�سحية بالنف�س وبهذه �لحياة 

�لدنيا.

ولقد �أثنى �لقر�آن �لكريم على �لموؤمنين �لذين يثبتون على خّط تحّمل �أعباء �لم�سوؤولية 

�ل�سرعّية و�لقيام بالتكليف وي�سّحون باأنف�سهم في �سبيل �هلل وو�سفهم بال�سدق, و�لوفاء 

َدُقوا َما َعاَهُدوا  بالعهد, و�لثبات على �لحّق, حيث قال �هلل تعالى: {ِمَن اْلُموؤِْمِنيَن ِرَجاٌل �صَ

, وهذ� �لثناء و�لمديح 
(((

ِدياًل}
ْ
لُوا تَب  َوَما بَدَّ

ُ
ن يَنتَِظر ى نَْحبَُه َوِمْنُهم مَّ ن َق�صَ ِه َفِمْنُهم مَّ

ْ
اهللَ َعَلي

�الإلهي بنف�سه �سرف يتزّين به �ل�سهد�ء, وينتظر �أهل �لب�سائر �لفوز به لحظة بعد لحظة 

طيلة �أعمارهم.

 Qحينما �أذن ,Qونقر�أ مثاًل �آخر لهذه �لعقيدة �لحّقة في كالم �أن�سار �الإمام

هلل  »الحمُد  جميعًا:  جو�بهم  كان  حيث  عا�سور�ء,  ليلة  عنه  و�لتخّلي  باالن�سر�ف  لهم 

الذي اأكرمنا بن�سرك و�سّرفنا بالقتل معك, اأول ترت�سي اأن نكون معك في درجتك 

.
(((

يا ابن ر�سول اهلل؟«

كما قّدم �لحّر بن يزيد �لرياحّي مثاًل �آخر لهذه �لب�سيرة �لنافذة في �سبيحة يوم 

عا�سور�ء, فبعد �أن تيّقن �أّن جي�س عمر بن �سعد �سيقاتل �الإمامQ حتمًا �سّمم على 

�أن  عليه(  �هلل  )ر�سو�ن  ت�سميمه  نتيجة  كانت  و�إْن  حّتى   Qالإمام� �إلى  �الن�سمام 

ي�سّحي بنف�سه في هذ� �ل�سبيل.

)))  بحار �الأنو�ر, ج44, �س86) ـ 87).

)))  �سورة �الأحز�ب, �الآية: )).

)))  �لكامل البن �الأثير, ج), �س)56.
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طلب الشهادة

�لدنيا  �لحياة  بهذه  �لت�سّبث  �إلى  خاللها  �لّنا�س  �أغلب  ي�سعى  �لتي  �لظروف  في 

�سوء  في  �أي�سًا  �أنا�سًا  هناك  �أّن  تجد  ممكن,  عمر  �أطول  فيها  �لبقاء  على  حر�سًا 

�ل�سهد�ء في �سبيل  به  يتمّتع  �لذي  �لرفيع  وللمقام  �لحياة,  �ل�سامي لمعنى  �إدر�كهم 

�هلل, على ��ستعد�د تامٍّ للت�سّحية باأرو�حهم, مرّحبين بالتخّلي عن هذه �لدنيا, طمعًا 

بالفوز بال�سهادة في �سبيل �لمذهب و�لدين, ويقال لهذه �لروحّية �لت�سحوّية �لمقترنة 

هو  �هلل  �سبيل  في  �لقتل  �إذ  »ال�ست�سهاد«,  روحّية  �لدنيوّية:  �لتعّلقات  من  بالتحّرر 

في  بالنف�س  �لت�سحية  �أّن  يعني  وتعالى,  تبارك  �لخالق  مع  تمامًا  �لمربحة  �لتجارة 

�سبيل �هلل هي �لو�سول �إلى �لنعيم �الإلهّي �لخالد.

و�الإ�سالم بت�سليحه عقول وقلوب �أتباعه بعقيدة »اإحدى الح�سنيين« �إّنما يرّبيهم 

وي�سمو بهم �إلى درجة �الإيمان بحقيقة �أّنهم حّتى في ميادين �لحرب �أي�سًا منت�سرون 

وفائزون بالح�سنى �سو�ء قتلو� �الأعد�ء �أو ُقتلو�.

�ل�سامية,  و�أتباعهم �لخلَّ�س كانو� يتمّتعون بهذه �لروحّية   Qأئّمة �لهدى� �إّن 

يت�سايقون  كانو�  وما  �الإ�سالم  �سبيل  في  �أرو�حهم  ببذل  ي�ستب�سرون  كانو�  فقد  ولذ� 

بذلك.

لقد كان ميد�ن كربالء يوم عا�سور�ء مجلى »طلب ال�سهادة« عند �أن�سار �الإمام

Q �لموقنين بحقيقة »اإحدى الح�سنيين«, وكان �الإمامQ طليعتهم و�أ�سوتهم 

في هذ� �لميد�ن.
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وكانQ قد �سّرح بهذ� �لمنطلق �العتقادّي لّما عزم على �لخروج من مّكة, في 

خطبته �لتي قال فيها: خّط �لموت على ولد �آدم مخّط �لقالدة على جيد �لفتاة... حيث 

قال في �آخرها:

ناً على لقاء اهلل نف�سه, فليرحل معنا, فاإّني  »... من كان باذًل فينا مهجته, وموطِّ

.
(((

راحٌل م�سبحاً اإن �ساء اهلل تعالى«

وفي �لطريق �إلى �لعر�ق لّما ��سترجع �الإمامQ قائاًل: »اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون« 

Q: »يا اأبه!  بعد �لروؤيا �لتي ر�آها, و�أطلع عليها ولده علّيًا �الأكبرQ, ف�ساأله عليٌّ

اأفل�سنا على الحّق؟«.

! والذي اإليه مرجع العباد«. قالQ: »بلى يا ُبنيَّ

.
(((

قال عليُّ �الأكبرQ: »اإذاً ل نبالي بالموت!«

فهذه �الإجابة �أي�سًا كا�سفة عن عقيدة ود�فع »طلب ال�سهادة« عند موالنا علّي �الأكبر

.Q

وتعبير �الإمام �لح�سينQ عن حقيقة �أّنه �إذ� كان ال بّد من �لموت فاإّن �ل�سهادة 

في �سبيل �هلل هي �أف�سل �لموت, في �لبيت �ل�سعرّي �لذي يقول فيه:

»فـــــــاإن تـــكـــن الأبـــــــــدان لـــلـــمـــوت اأنـــ�ـــســـاأت
(3(

اأف�سل« اهلل  في  بال�سيف  امــرٍء  فقتل 

:Qساهد �آخر على هذه �لروحّية �لقد�ّسية عند �الإمام�

�ألف  من  بجي�س  �لطريق  في  �لتقاه  حينما  للحّر   Qجو�به �أي�سًا  عليها  و�ساهد 

فار�س, وحّذره من �لقتل! �إذ ��ست�سهدQ باأبيات من �ل�سعر, مطلعها:

(4(

اإذا ما نوى خيراً وجاهد م�سلما« »�ساأم�سي وما بالموت عاٌر على الفتى 

اأفبالموت   ...« قال:  �الأبيات,  بهذه  ��ست�سهاده  بعد   Qأّنه� �آخر  نقل  في  وورد 

نف�سي لأكبر  اإّن  الموت,  اأخاف  ل�سُت  �سهمك, وخاب ظّنك,  تخّوفني؟! هيهات طا�س 

)))  مثير�الأحز�ن, �س)4.

)))  مقتل �لح�سينQ, للخو�رزمّي, ج), �س6)).

)))  بحار �الأنو�ر, ج44, �س74).

)4)  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س58).
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من ذلك, وهّمتي لأعلى من اأن اأحمل ال�سيم خوفاً من الموت, وهل تقدرون على 

.
(((

اأكثر من قتلي؟! مرحباً بالقتل في �سبيل اهلل...«

 Qومن �ل�سو�هد �الأخرى على هذه �لروحّية �لقد�ّسية و�لب�سيرة �لنافذة عنده

كالمه �لنور�نّي في �سعاره �لخالد: »ل اأرى الموت اإّل �سعادة«.

�سامية  قيمة  ذو  �أمر  �لحّقة  و�الأهد�ف  �لعقيدة  �سبيل  في  بالموت  �لترحيب  �إّن 

وممدوح عند �الأمم �الأخرى �أي�سًا, �إّنهم يقّد�سون مثل هذ� �لموت ويمّجدونه, ويرونه 

خيرً� و�أف�سل من حياة ذليلة خا�سعة للظلم مقرونة بالعار و�لهو�ن.

�إّن �لموت �الأحمر في �سبيل �هلل مرتبة من مر�تب كمال �لحياة, هي �أرقى و�أ�سمى 

من مرتبة �لحياة �لدنيا, و�ل�سهد�ء �أحياء عند رّبهم خالدون.

وكان  ويقين,  وعي  عن  به  مرّحبًا  �لموت  على   Qلح�سين� �الإمام  �أقدم  لقد 

�الإمام �أن�سار  �أقو�ل  في  �لنظر  دّققنا  و�إذ�  لل�سهادة,  طالبين  �أي�سًا  مثله  �أن�ساره 

فيها,  تموج  �لقد�ّسية  �لروحّية  هذه  لر�أينا  عا�سور�ء  ليلة  في  وت�سريحاتهم   Q

�لليلة وفي مح�سر بقّية  فقد كان كّل و�حد منهم يقوم بين يدي �الإمامQ تلك 

�الأن�سار ليف�سح عن ع�سقه لل�سهادة في �سبيل �هلل دفاعًا عن �بن بنت ر�سول �هلل

P, وعن �سوقه �إلى مجاهدة �لظالمين, فمع �أّن �الإمامQ قد جعلهم في حّل من 

بيعته, وكان قد �أذن لهم باالن�سر�ف و�لتخّلي عنه, لكّن جو�بهم على هذ� �لترخي�س 

كان هكذ�:

.
(((

»الحمُد هلل الذي اأكرمنا بن�سرك و�سّرفنا بالقتل معك«

�الإمام مع  �لموت  يرى  كان   Qلقا�سم� مثل  �أي�سًا  فيهم  �ليافع  �ل�ساّب  حّتى 

Q �أحلى من �لع�سل, فهو يرّحب به ويتلّهف �إليه!

�لعالية وبثباتهم �لذي  باأ�سحابه وبروحّياتهم   Qوهكذ� كانت معرفة �الإمام

�أخيها  على  بالقلق  عا�سور�ء  ليلة   Oلكبرى� زينب  �أح�ّست  فحينما  يتزعزع,  ال 

�أخاها  ف�ساألت  يخذلوه,  �أو  �لوقعة  حين  �أ�سحابه  ي�سلمه  �أن  مخافة   Qلح�سين�

�الإمامQ هل ��ستخبر حالهم ونّياتهم وعز�ئمهم؟ كان جو�ب �الإمامQ: »اأما 

)))  �أعيان �ل�سيعة, ج), �س)58.

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س )40.
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بالمنّية  ي�ستاأن�سون  الأقع�س,  الأ�سو�س  اإّل  واهلل! لقد نهرتهم وبلوتهم, ولي�س فيهم 

.
(((

دوني ا�ستئنا�س الطفل بلبن اأّمه!«

ها�سم  بني  من  �الأن�سار  جمع  قد  �لعّبا�س  �لف�سل  �أبو  كان  �لليلة,  تلك  نف�س  وفي 

وخطب فيهم قائاًل: »اإّن هوؤلء- اأعني الأ�سحاب- قوم غرباء والحمل الثقيل ل يقوم 

للموت  نقدمهم  نحن  اأنتم,  القتال  اإلى  يبرز  من  فاأّول  ال�سباح  كان  فاإذا  باأهله,  اإّل 

لئاّل يقول الّنا�س: قّدموا اأ�سحابهم, فّلما قتلوا عالجوا الموت باأ�سيافهم �ساعة بعد 

وقالو�:   Qلعّبا�س� �لف�سل  �أبي  �سيوفهم في وجه  و�سّلو�  بنو ها�سم  �ساعة«, فقامت 

.
(((

»نحن على ما اأنت عليه!«

هذه هي عقيدة �أهل �لبيتQ... ففي �إحدى مناجاة �الإمام �لح�سينQ في 

نف�س يوم عا�سور�ء, نقر�أ هكذ�:

»اإلهي و�سّيدي! وددُت اأن اأُقتل واأُحيى �سبعين األف مّرة في طاعتك ومحّبتك, �سّيما 

.
(((

اإذا كان في قتلي ن�سرة دينك واإحياء اأمرك وحفظ نامو�س �سرعك...«

 Qإّن ُطاّلب �ل�سهادة لهم تف�سير جديد لمعنى �لموت و�لحياة, كاالإمام �لح�سين�

.
(4(

حيث يقول: »موت في عّز خيٌر من حياة في ذّل«

فهم على ��ستعد�د تاّم ال ترّدد فيه الختيار و��ستقبال �سرف �ل�سهادة في �سبيل �لحّق 

لين �لقتل في عّز على حياة �أّيام معدودة في ذّل وهو�ن, فالتعاليم �لح�سينّية كانت  مف�سّ

البوؤ�س  اإّل قنطرة تعبر بكم عن  الموت  »فما  بها:  �لحقيقة وغّذتهم  قد عّلمتهم هذه 

وال�سّراء اإلى الجنان الوا�سعة والنعيم الدائمة, فاأّيكم يكره اأن ينتقل من �سجن اإلى 

.
(5(

ق�سر؟! «

بهذه �لنظرة �إلى �لموت كان �الإمام �لح�سينQ قد نادى �أن�ساره في �سبيحة يوم 

عا�سور�ء- لّما �أقبلت عليهم �سهام جي�س عمر بن �سعد كالمطر- قائاًل: »قوموا رحمكم 

)))  نف�س �لم�سدر, �س407.

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س409.

)))  معالي �ل�سبطين, ج), �س8).

)4)  مناقب �آل �أبي طالب, ج4, �س68.

)5)  معاني �الأخبار, �س88).
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.
(((

اهلل اإلى الموت الذي ل بّد منه«

وهذ� �لند�ء في �لو�قع دعوة �إلى �لحياة, �لحياة �لخالدة في ظّل �لموت �الأحمر! 

 Rأّئمتنا� ال�سهادة«, وحر�س  »طلب  �أحيت ملحمة عا�سور�ء عقيدة وروحّية  لقد 

�لروحّية  وهذه  �لعقيدة  هذه  ومو�ليهم  �سيعتهم  قلوب  في  يزرعو�  �أن  على  �أي�سًا 

باال�ستلهام من عا�سور�ء.

ار �لمجال�س  وقد كان ولم يزل زّو�ر �لحرم �لح�سينّي وقبور �سهد�ء �لطّف, وح�سّ

مّمن  كانو�  لو  �أن  في  �أمنّيتهم  وعن  �ل�سهادة,  لهذه  ع�سقهم  عن  يعّبرون  �لح�سينّية 

ن�سرو� �لح�سينQ  و��ست�سهدو� بين يديه في جملة �أن�ساره, فهم يرّددون هذه 

.
(((

�لح�سرة �لخالدة: »يا ليتني كنت معهم فاأفوز فوزاً عظيماً«

في مجتمعنا  �لروحّية  �إحياء هذه  في  �الأكبر  �لدور  �لخمينّي}  لالإمام  وكان 

�لثورّي, وفي ن�سر �لتعاليم �لح�سينّية في �أو�ساط �ل�سباب وتربيتهم عليها, نرى هذه 

�لح�سينّية  �لروح  بتلك  �لمفعمة  بياناته  وفي  خطاباته}  في  و��سحة  �لحقيقة 

اًل,  و�الأنفا�س �لعا�سور�ئّية, وهذه �لخطب و�لبيانات ت�سّكل في مجموعها كتابًا مف�سّ

ال  �لمثال  �سبيل  على  نماذج  منها  ننتقي  �أن  �إاّل  �إليها  �الإ�سارة  معر�س  في  ي�سعنا  ال 

�لح�سر:

»اإّن الموت الأحمر اأف�سل بمراتب كثيرة من الحياة ال�سوداء, ونحن اليوم في 

انتظار ال�سهادة, قد تهّياأنا لها حّتى يقف غداً اأبناوؤُنا �سامخي الروؤو�س في مواجهة 

.
(((

الكفر العالمّي«

وفري�سة  الحّق  واجب  اأداء  اأجل  من  رخي�سين  وروحي  دمي  اأعددت  قد  »اأنا 

.
(4(

الدفاع عن الم�سلمين, واإّني في انتظار الفوز العظيم با�ست�سهادي«

»خّط ال�سهادة الأحمر خّط اآل محّمد وعلّي, وهذا الفخر ورثته عن اأهل بيت 

.
(5(

النبّوة والولية الّذرّية الطّيبة لأولئك العظماء واأتباع خّطهم«

)))  �لبحار, ج45, �س)).

)))  �لبحار, ج44, �س86).

)))  �سحيفة نور, ج4), �س66).

)4)  نف�س �لم�سدر, ج0), �س))).

)5)  �سحيفة نور, ج5), �س54).
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الموت  ويرون  اهلل  �سبيل  في  ال�سهادة  الأولياء  جميع  يعانق  الحافز  هذا  »ب�سبب 

.
(((

الأحمر اأحلى من الع�سل, ويرت�سف ال�سباب في الجبهات جرعة منه فينت�سون«

)))  نف�س �لم�سدر, ج)), �س98).
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الدنيا منام واآلخرة هي اليقظة

عالم  هو  �ليقظة  عالم  و�أّن  منام,  روؤيا  �سوى  لي�ست  �لحقيقة  في  �لدنيا  �أّن  كما 

�الآخرة, كذلك فاإّن �أكثر �لّنا�س في هذه �لدنيا نيام, فاإذ� ماتو� �نتبهو�!

ومعيار �ل�سعادة و�لفالح في �الآخرة حيث �لحياة �لو�قعّية �لحّقة, ولي�س في �لدنيا 

�لتي هي �أ�سبه ما تكون بروؤيا �لمنام.

يقول �الإمام �لح�سينQ: »اإّن الدنيا حلوها ومّرها حلم, والنتباه في الآخرة, 

.
(((

والفائز من فاز فيها, وال�سقيُّ من �سقي فيها«

�سّيقة  �لدنيا  يرى  �الآخرة  ب�سعة  قلبه  يتعّلق  من  فاإّن  �لنظرة  هذه  �أ�سا�س  وعلى 

محدودة وخانقة, ويرى �لموت ج�سرً� يعبر به من م�سائق �لدنيا �إلى رحاب �الآخرة, 

وي�سعى بكّل جهده وطاقته للنجاح و�لموفقّية في مرحلة ما بعد �لموت, مرحلة �لحياة 

�لحّقة و�ليقظة �لد�ئمة.

يوم  و�ل�سمود  �ل�سبر  على  �أ�سحابه  يحّث  وهو   Qلح�سين� �الإمام  يقول 

عا�سور�ء: »�سبراً بني الكرام! فما الموت اإّل قنطرة تعبر بكم عن البوؤ�س وال�سّراء 

اإلى الجنان الوا�سعة والنعيم الدائمة, فاأّيكم يكره اأن ينتقل من �سجن اإلى ق�سر؟! 

وما هو لأعدائكم اإّل كمن ينتقل من ق�سر اإلى �سجن وعذاب. اإّن اأبي حّدثني عن 

ر�سول اهللP: اأّن الدنيا �سجن الموؤمن وجّنة الكافر, والموت ج�سر هوؤلء اإلى 

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س98).
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.
(((

جّناتهم, وج�سر هوؤلء اإلى جحيمهم, ما كذبُت ول ُكِذبت«

�أ�سعب �الأمور عليهم �النتقال من  �إن �لذين ال يعرفون �الآخرة وال يرونها يكون من 

�لدنيا �إلى �الآخرة, �أّما �إذ� كان �الإن�سان من �أهل �الإيمان و�لب�سيرة, وكان ي�ساهد �الآخرة 

�إليه  تحّبب  بل  عليه  ُن  ُتهوِّ �ل�سهودّية  �الإيمانّية  �لروؤية  هذه  فاإّن  �لدنيا,  هذه  نف�س  في 

�النتقال �إلى �الآخرة, �إذ يتغّلب �ل�سوق �إلى �الآخرة على �لركون �إلى �لدنيا.

�إّن نوع نظرة �الإن�سان �إلى �لدنيا و�الآخرة و�إلى �الرتباط بينهما له تاأثير كبير و�أ�سا�س 

في تحديد نوع عمل �الإن�سان.

يقول �الإمام �لح�سينQ في �لر�سالة �لتي بعث بها من كربالء �إلى �أخيه محّمد 

تزل!  لم  الآخرة  وكاأّن  تكن!  لم  الدنيا  فكاأّن  بعُد,  اأّما   ...« ها�سم:  وبني  �لحنفّية  بن 

وال�سالم«. �إّن معرفة بالدنيا و�الآخرة كهذه �لمعرفة �لتي تمتّد فيها �أنو�ر تجلّيات �الآخرة 

لتغمر حّتى هذه �لدنيا, هي �ل�سبب �لذي جعل �لدنيا في نظر �الإمامQ لي�ست بد�ر 

قر�ر, فال ي�سحُّ �لركون �إليها و�الطمئنان بها, فكانQ رغبة في �الرتحال عنها يعدُّ 

�لعمر لحظة �سوٍق �إلى د�ر �لخلود و�لنعيم, د�ر لقاء �هلل تعالى.

)))  معاني �الأخبار, �س88) و89).
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البالغات 
العرفانّية
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اإي�ساح

�إّن �لو�سول �إلى لّب لباب منهج �الأنبياءR ال يتّم �إاّل بمعرفة �سامية وبروح طاهرة 

وحّب عظيم لخالق �لوجود, »حّب اهلل« هو �ل�سيء �لذي له �أكبر و�أ�سمى �ساأن وقيمة في 

مدر�سة �لوحي, وهذ� �لحّب �إّنما ي�ستمدُّ قّوته وعظمته من قّوة وعظمة معرفة �لعبد باهلل 

, يفنى فيه, وت�سير محّبة ذلك �لمحبوب  تبارك وتعالى, فالعبد �لعارف باهلل عزَّ وجلَّ

�الأزلّي �الأبدّي �سلطان �إقليم وجوده, فاهلل هو رّبان �سفينة وجود وحياة ذلك �لعارف, وال 

يملك هذ� �لعبد على �أ�سا�س معرفته �إاّل �أن يمتثل ويطيع �أمر مواله حّبًا و�سوقًا.

وخالقه,  �لعبد  بين  ة  �لخا�سّ و�لمحّبة  �لعالقة  في  يتجّلى  للدين  �لعرفانّي  �لبعد  �إّن 

و�لتي من نتائجها: »ال�سبر« و»الر�سا« و»الت�سليم« و»ال�سوق« و»الإخال�س« و»اليقين« 

و»اطمئنان النف�س« و»القرب من اهلل«, وغيرها من �أمثال هذه �لمر�تب �لمقّد�سة. وفي 

ظّل هذ� �لتجّلي �الإلهّي ال يرى �لعبد نف�سه, بل ال يرى وال يعرف �إاّل »اهلل«, وال يطلب �إاّل 

»مر�ساته«.

�لقيام  وُبعد  �لظلم,  ومو�جهة  مقاومة  وُبعد  �لملحمي,  ُبعدها  �سوى  لعا�سور�ء-  �إّن 

�أي�سًا, فعا�سور�ء كانت وال  الإقامة �لعدل و�لق�سط, و�أبعادها �الأخرى- ُبعدها �لعرفانّي 

�لحما�سة  بين  �لمزج  يمكن  و�أّنى  �لخال�س.  �لعرفان  درو�س  �أ�سمى  �الأجيال  تعّلم  تز�ل 

و�لعرفان لو لم تكن كربالء و�لم�ساهد �لم�ستلهمة من ملحمة عا�سور�ء؟

�إّن بع�س �لموؤّلفين وكّتاب �لمقاتل, �أو �ل�سعر�ء �لذين نظمو� ملحمة عا�سور�ء �سعرً� 

�لعرفانّي  �لبعد  في  وتاأّملو�  نظرو� كذلك  وتحلياًل,  تاأريخًا  عا�سور�ء  وقائع  تناولو�  كما 

لهذه �لملحمة.
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ح �أي�سًا طريقة �ل�سير و�ل�سلوك �إلى �هلل  �إّن بالغ عا�سور�ء �لعرفانّي ير�سم ويو�سّ

خّط  بطالن  يف�سح  كما   ,»Rوالأئّمة الأنبياء  لـ»خّط  �لمطابقة  وتعالى  تبارك 

�لعرفان �ل�سوفّي �لم�سَطنع و�لمعتزل لميد�ن �ل�سر�ع بين �لحّق و�لباطل وميد�ن 

�لعمل بالتكليف �الجتماعّي.
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حّب اهلل تعالى

�أ�سمى و�أعذب حاالت �لروح �الإن�سانّية حّبها للكمال �لمطلق و�لمعبود �لحقيقّي  من 

وهو �هلل تبارك وتعالى, و�لقادة �لّربانّيون من �لر�سل و�الأنبياء و�الأئّمةR يتمّتعون 

باأعلى درجات هذ� �لحّب �لمقّد�س, و�إنَّ منحى حياتهم و�سهادتهم ناطٌق بهذه �لحقيقة 

بل  وجودّيًا,  تعّينًا  الأنف�سهم  يرون  ال  �لمقّد�س  �لحّب  �أهل هذ�  �إّن  �أي�سًا.  عليها  و�ساهد 

هم د�ئمًا في �نتظار لحظة �لتحّرر و�لخال�س من قف�س �لبدن و�سجن �لتر�ب من �أجل 

�اللتحاق باهلل تبارك وتعالى, حبٌّ كهذ� يتبعه »فناٌء في اهلل« �أي�سًا, وهذ� �لفناء وهذه 

�لجذبة هما �ل�سبب في �أّن �لعارف �لو��سل ال يح�سب ل�سيء غير ذ�ت �هلل تبارك وتعالى 

وغير ر�ساه ح�سابًا �أبدً�, ويتجاوز باالإعر��س عن كّل ما يكون مانعًا لو�سال �لمحبوب. 

وف�ساًل عن �أّن �أحد مظاهر هذ� �لحّب �لعرفانّي هو �أّن �لعارف يرى كّل �سيء هلل ومن 

�أجل �هلل, فاإّن �لت�سحية بالج�سم من �أجل معر�ج �لروح �إلى �هلل تعالى هو مظهر �آخر من 

مظاهر هذ� �لحّب. ومّما ين�سب �إلى �الإمام �لح�سينQ من �ل�سعر, �أّنه قال هذين 

�لبيتين وهو �سريع مطروح على �أر�س كربالء:

ــــق ُطــــــــــــــّراً فــــــي هــــواكــــا ـــــــمـــــــت الــــــعــــــيــــــال لــــــكــــــي اأراكـــــــــــــاتــــــركــــــُت الــــخــــل ـــــــت واأي

ــــــــــاً ــــواكــــافــــلــــو قــــّطــــعــــتــــنــــي فــــــي الــــــحــــــّب اإرب ـــــــــفـــــــــوؤاد اإلــــــــــــى �ــــس لـــــمـــــا مـــــــــال ال

�لعارف  و�سول  �أي�سًا  �سبحانه  �هلل  �إلى  �لمجذوبّية  وهذه  �لحّب  هذ�  ثمر�ت  ومن 

يوم   Qلح�سين� �الإمام  نور�نّية وجه  �إ�سر�ق  �زدياد  �إّن  و�لر�سا,  �لت�سليم  �إلى مقام 
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عا�سور�ء كّلما �زد�د قربًا من لحظة ��ست�سهاده عالمة �أخرى من عالئم هذ� �لحّب 

حّتى  �ل�سباح  قدوم  عا�سور�ء  ليلة   Qالإمام� �أن�سار  ��ستعجال  �أّن  كما  �لخالد, 

�إلى  �سّرهم(  )قّد�س  �الأن�سار  �سوق  كا�سف عن  �لقتال  ميد�ن  في  �الأعد�ء  يجالدو� 

لقاء �هلل ور�سولهP و�إلى جّنات �لنعيم, ذلك �ل�سوق �لذي هيمن على قلوبهم �إلى 

درجة نفاد �سبرهم في �نتظار �ل�سباح �لقادم بعر�ئ�س �ل�سهادة!

�أن�ساره  بطوالت  وميادين  م�ساهد  وبكّل  تفا�سيلها,  بكّل  عا�سور�ء  ملحمة  كانت 

�لحّب  وهذ�  �لمعنّوية  �لجذبة  هذه  مظاهر  من  مظهرً�   Qبيته و�أهل  و�أبنائه 

�لخالد, وكانت �سهادة كّل من �الأ�سحاب و�الأهل عند �الإمامQ »هدّية« يتقّرب بها 

�إلى �لمحبوب عزَّ وجلَّ ويحت�سبها عنده من �أجل تحقيق ر�ساه و�لو�سول �إلى قربه.

ولقد تجّلى هذ� �لم�سرب �لعرفانّي و�لحّب �الإلهّي �أي�سًا في �سلوك �لمجاهدين, 

حيث كان جند �الإ�سالم �لعارفون و�أ�سحاب �لقلوب �لمتّيمة بالحّب �الإلهّي قد قطعو� 

في ليلة و�حدة طريق �ل�سير و�ل�سلوك �لذي قد يقطعه غيرهم بالتعّبد و�لمجاهدة في 

مائة عام! وبتعبير �الإمام �لخمينّي } فاإّن طعم �ل�سهادة في ذ�ئقة �أولياء �هلل �أحلى 

من �لع�سل, وكان } يعتقد �أّن �لمجاهدين قد �رت�سفو� جرعة من ذلك �ل�سر�ب 

, وكان يعتقد �أّن �ل�سهد�ء ع�ّساق كانت 
(((

�لطهور- �سر�ب �لمعرفة و�لع�سق- فانت�سو�

�أجنحتهم هفهافة »فعرجوا معراج الدم على جياد ال�سرف والعّزة, ففازوا بال�سهود 

.»!
(2(

والح�سور بين يدي عظمة الحّق تبارك وتعالى, وفي مقام جمع الجمع

من  �ل�سهادة  ع�ّساق  عند  و�سفها  يمكن  ال  �لتي  �لروحانّية  �لجذبات  �سدد  وفي 

�لمجاهدين, يقول )قد�س( بقلمه وبيانه �لر�سيق: »... لكن باأّي قلم, وباأّي فّن وبيان 

يمكن ت�سوير ذلك البعد الإلهّي العرفانّي, وذلك الظهور المعنوّي الرّبانّي الذي 

.
(((

ياأخذ باأعّنة الأرواح اإليه, وتلك القلوب التي ذابت في التجلّيات الإلهّية؟«

)))  ر�جع: �سحيفة نور, ج)), �س)0).

)))  نف�س �لم�سدر, ج0), �س59.

)))  نف�س �لم�سدر, ج8), �س0)).
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البالء واالبتالء

تو�جه  �لتي  و�لم�سائب  �لمرهقة  و�لم�ساغل  و�لم�ساعب  و�الألم  �لعناء  هو  �لبالء 

و�الآالم,  �لمحن  هذه  في  �لوقوع  هو  و�البتالء  �لعقيدة.  �سبيل  وفي  �لحياة  في  �الإن�سان 

�ل�سليمة و�لدو�فع  �لنو�يا غير  �لقلب من  �لخلو�س وطهارة  وثمرة ذلك نوع من �ختبار 

غير �لخال�سة هلل تعالى.

و�أن  منها,  تعالى  باهلل  �ال�ستعاذة  ينبغي  �لتي  و�لبلوى,  و�لعناء  �الألم  مفهوم  وعد� 

ي�ساأل �هلل �لعافية منها, وعد� معنى �الختبار و�المتحان �لذي ُي�سّخ�س به م�ستوى �إيمان 

�أي�سًا مفهوم عرفانّي �أعمق لهذه �لكلمة, وهو حّب �الألم  و�نقياد وطاعة �لعباد, هناك 

و�لعناء و�لم�ساعب في �سبيل مر�ساة �هلل تعالى, وتحّمل �لمحن و�ل�سد�ئد عن ع�سق من 

�أجل �لفوز بالقرب �الإلهّي.

وبالء كهذ� من قبل �هلل تبارك وتعالى هو لطٌف بعباده, وتحّمل هذ� �لبالء عالمة 

حّب �لعبد لرّبه وع�سقه �إّياه, ودليل �سدق �إيمانه باهلل �سبحانه, وحاٌل كهذه قريبة من 

مفهوم »الر�سا« و»الت�سليم« في �لبعد �لعرفانّي.

وفي رو�يات كثيرة ورد �أّن �هلل تعالى يخ�ّس �أحّباءه بالبالء, وعلى �أ�سا�س هذه �لنظرة, 

فكّلما �قترب �لعبد من رّبه �أكثر كّلما ��ستّد به �لبالء.

ومن �لّنا�س من ال ُيطيق �لبالء وال يتحّمله الأّنه يعبد �هلل على حرف! �أي يعبد �هلل 

ما و�فقت هذه �لعبادة م�سالحه �لدنيوّية و�أهو�ءه �لنف�سّية, فاإّن �أ�سابه خيٌر �طماأّن به, 

 Qو�إن مح�ّس بالبالء �نقلب على وجهه فخ�سر �لدنيا و�الآخرة! يقول �الإمام �لح�سين
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م�سيرً� �إلى �أمثال هوؤالء:

»الّنا�س عبيد الدنيا, والّدين لعق على األ�سنتهم يحوطونه ما دّرت معاي�سهم, 

!
(((

فاإذا مّح�سوا بالبالء قّل الدّيانون«

�أّما �لموؤمنون �لعارفون باهلل تعالى فهم لي�سو� ال يهربون من �لبالء �أو ال يتذّمرون 

وقلوبهم  �أرو�حهم  لتطهير  و�سببًا  بهم,  �هلل  لطف  عالمة  يرونه  بل  وح�سب,  منه 

.
(((

وت�سفية �أعمالهم, ولف�سيلته وعظيم ثو�به تر�هم يرّحبون به

في  وورد 
(((

بالبالء« غّته  عبداً  اأحبَّ  اإذا  اهلل  »اإّن   :Qل�سادق� �الإمام  يقول 

�أو علّو درجة عند �هلل  �إّما هدية من قبل �هلل تعالى  �أّن هكذ� بالء�ت هي  �لرو�يات 

تعالى لعبده �لمبتلى, وتتنا�سب �سّدة �البتالء تنا�سبًا طردّيًا مع قّوة �الإيمان, ومن هنا 

نقر�أ �أّن �هلل تبارك وتعالى قد �بتلى �الإمام �أمير �لموؤمنين علّيًاQ ببالء�ت ومحن 

, كذلك فاإّن �ل�سبر على �لبالء له �أجر 
(4(

ة لم يبتل بها �أحدً� غيره من �أوليائه خا�سّ

.
(5(

�ل�سهيد

وفي �سوء هذه �لنظرة و�لعقيدة, نجد �سّيد �ل�سهد�ءQ في �آخر لحظات عمره 

�ل�سريف يوم عا�سور�ء, وقد ��ستّد به �لبالء و�البتالء, يناجي محبوبه تبارك وتعالى 

باأف�سل  ويحمده  �ل�سفات,  بجميل  في�سفه  ��ست�سهاده,  قبل  معه  مناجاة  �آخر  في 

ح�سن  النعمة,  �سابغ   ...« قائاًل:  بالئه,  وح�سن  نعمائه  �سبوغ  منها  فيذكر  محامده 

.
(6(

البالء...«

معهم  له  ود�ع  �آخر  في  بيته  �أهل  يو�سي  عا�سور�ء  يوم  في  كذلك   Qونجده

اأّن اهلل حافظكم وحاميكم, و�سينجيكم من �سّر  »ا�ستعّدوا للبالء, واعلموا  قائاًل: 

الأعداء, ويجعل عاقبة اأمركم اإلى خير, ويعّذب اأعاديكم باأنواع البالء, ويعّو�سكم 

ما  باأل�سنتكم  تقولوا  ول  ت�سكوا,  فال  والكرامة,  النعم  اأنواع  البلّية  هذه  عن  اهلل 

)))  تحف �لعقول, �س45).

)))  ر�جع: بحار �الأنو�ر, ج67, �س96), باب: »�سّدة ابتالء الموؤمن, وعّلته, وف�سل البالء«.

)))  �سفينة �لبحار, ج), �س)9) )�لطبعة �لجديدة(.

)4)  �سفينة �لبحار, ج), �س95).

)5)  بحار �الأنو�ر, ج49, �س)5.

)6)  مقتل �لح�سينQ, للمقّرم, �س57).
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.
(((

ينق�س قدركم«

�لبالء  ي�ستقبلون  وتعالى  تبارك  �هلل  حّب  في  �لذ�ئبين  �لعالية  �لهمم  �أ�سحاب  �إّن 

, منتظرين ح�سن  �الإلهّي م�ستب�سرين مطمئّنين, محت�سبين ما ُيبتَلون به عند �هلل عزَّ وجلَّ

جز�ئه ومثوبته على ذلك.

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س)49.
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ذكر اهلل تعالى

ذكر �هلل تبارك وتعالى في جميع مر�تبه ومر�حله �أمٌر من�سود ومحمود, وقد �أّكد 

عليه �الإ�سالم كثيرً�, وقد �سّرحت �آيات قر�آنّية كثيرة باأهمّية هذ� �الأمر, منها مثاًل: 

.
(((

وا اهللَ َكِثيًرا}
ُ
 و{ َواْذُكر

(((

وا اهللَ ِذْكًرا َكِثيًرا}
ُ
{اْذُكر

وذكر �هلل في مرتبة عرفانّية عالية هو �أن يكون �الإن�سان د�ئمًا في ذكر �هلل تبارك 

�آٍن, فال يغفل  وتعالى وبال �نقطاع, حيث يرى �هلل �سبحانه حا�سره وناظره في كّل 

ة, وال ين�سى ربوبّية �هلل تعالى وواليته  عن هذ� �لذكر حّتى في �أخ�ّس �لحاالت �لخا�سّ

�سو�ء في �ل�سد�ئد و�لم�سائب و�ل�سّر�ء �أو في �لنعماء و�ل�سّر�ء.

�إّن ��ستمر�ر �ّتقاد م�سباح »ذكر اهلل« في �لقلب كما يكون �سببًا في �لحوؤول دون 

�رتكاب �لذنب, يزيد كذلك في مقاومة وثبات �الإن�سان �إز�ء �لم�ساعب و�لم�سائب, 

ويمنع �أي�سًا من وقوع �الإن�سان في فّخ �لغرور و�لتباهي, ويّمهد �أي�سًا لالرتقاء �لروحّي 

ولت�سفية �الأخالق من �لرذ�ئل, وتطهير �لقلب من كّل ما �سوى �هلل.

�لذي  هو  �لكامل  و�لذكر  قلبّية«,  »مرتبة  له  كذلك  ل�سانّية,  مرتبة  للذكر  وكما 

يقترن فيه �لذكر �لل�سانّي مع �لذكر �لقلبّي, فكما ينطق �لل�سان باأ�سماء �هلل تعالى 

ل�سان  على  �لخالد  �لمحبوب  ذلك  ��سم  ذكر  فيجري  وت�سبيحه,  وبحمده  و�سفاته, 

�لذ�كر على �لدو�م, ينبغي كذلك �أن يكون قلبه في نف�س �لوقت متوّجهًا للذ�ت �الأحدّية 

)))  �سورة �الأحز�ب, �الآية: )4.

)))  �سورة �لجمعة, �الآية: 0).
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ال يغفل عنها, م�ستح�سرً� معاني ما يجري على ل�سانه من �لذكر, معتقدً� �أّن �هلل تعالى 

�إاّل به, وهو �ل�سميع �لب�سير بكّل قول وعمل  هو �لمعتمد وهو �لملجاأ, فال حول وال قّوة 

وكّل �سيء.

»ذكر  منها  �لغاية  ويجعل  �هلل«,  بـ»ذكر  �لكريم  �لقر�آن  يعنونها  �إّنما  �ل�سالة  وهذه 

 ال�ستمالها على �لحمد و�ل�سكر و�لت�سبيح, والأّنها �أي�سًا 
(((

اَلَة ِلِذْكِري} �هلل«: {َواأَِقِم ال�صَّ

حاوية على �لتوّجه �لقلبّي �إلى �لمعبود �سبحانه. ولقد كانت عا�سور�ء مظهرً� جلّيًا لـ»ذكر 

و�أن�ساره   Qلح�سين� �الإمام  وحاالت  و�أفعال  �أقو�ل  في  بو�سوح  ذلك  ن�ساهد  �هلل«, 

�إاّل فيمن ترّبى في  تتجّلى  �لروحّية ال  و�لملكة  �لتعبدّية  �ل�سفة  )قّد�س �سّرهم(, وهذه 

مدر�سة �لقر�آن, حيث ال يغفل �أبدً� عن ذكر �هلل في �أّي حال من �الأحو�ل.

يعي�س  �لمتوّترة  و�لوقائع  �لم�سطربة  �لحاالت  �أ�سّد  في   Qل�سهد�ء� �سّيد  كان 

�لقلبّي  �الطمئنان  بهذ�  ي�سّع   Qوكان بـ»ذكر اهلل«,  �لغامرة  و�ل�سكينة  �لتاّم  �لهدوء 

على �أن�ساره و�أهل بيته, لقد كانت خطبهQ عامرة بذكر �هلل وباأ�سمائه �لمباركة, 

وكانت �آالم ��ست�سهاد كّل من �أن�ساره, من �أ�سحابه ومن �أهل بيته, مّمهدة عنده لذكر 

�هلل تعالى.

نقراأ بتاأّمل هذه الأمثلة من �سيرته في ميدان كربالء:

�أ�سحابه بالحمد هلل وبالثناء عليه, كما  كانQ يفتتح كّل خطبة من خطبه في 

. وفي 
(((

في قولهQ: »اأُثني على اهلل اأح�سن الثناء, واأحمده على ال�سّراء وال�سّراء«

�سبيحة عا�سور�ء, حين �أحاطت به وباأن�ساره جيو�س �الأعد�ء, نر�ه يلجاأ �إلى �هلل تعالى 

بذكره في ذلك �لدعاء �لر�ئع �لذي يفتتحه بقوله: »الّلهّم اأنت ثقتي في كّل كرب, واأنت 

.»
(3(

رجائي في كّل �سّدة, واأنت لي في كّل اأمٍر نزل بي ثقة وعّدة...

�لعا�سر  يوم  �إلى  يمهلوه  �أن  تا�سوعاء  ع�سر  �الأعد�ء  من   Qالإمام� طلب  ولّما 

وتالوة  بال�سالة  �ل�سباح  �إلى  عا�سور�ء  ليلة  هاد  �لزُّ و�أن�ساره   Qأحيا� فاأمهلوه, 

)))  �سورة طه, �الآية: 4).

)))  ر�جع: مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س95).

)))  نف�س �لم�سدر, �س4)4.
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�لقر�آن و�لدعاء و�لذكر.

�الإمام  يكن  لم  ُتطاق,  ال  �لتي  �لمذهلة  �لم�سائب  �أ�سّد  وفي  عا�سور�ء,  يوم  في 

تلك  �أوج  في  وكاأّنه  تعالى,  �هلل  ذكر  عن  و�حدة  لحظة  حّتى  غافاًل   Qلح�سين�

�لباليا كان يرى نف�سه في غمار نظرة من رّبه ملوؤها �لحنان و�لرحمة, فكان ل�سانه 

�لمقّد�س لهجًا على �لدو�م بذكر �لمحبوب جّل وعال, و��ساًل قطرة وجوده بالبحر 

�أّن �الإمام �لح�سينQ في يوم عا�سور�ء كان على �لدو�م  �الإلهّي, وما يروى من 

 ,
(((

وبال �نقطاع يذكر �هلل تعالى, ويقول: »ل حول ول قّوة اإّل باهلل العّلي العظيم«

�ساهد على هذ� �الرتباط �لقلبّي بين �لمحّب و�لمحبوب.

و�أ�سعب  و�أفجع  باأق�سى  �لقبول  تحّمل  على  و�لقدرة  �لطاقة  ي�ستمّد   Qكان

�لم�سائب �لتي ال تطاق وال تحتمل من معين »ذكر اهلل« منبع �لطاقة و�ل�سبر, فحينما 

ُرمي طفله �لر�سيع ب�سهٍم قاتٍل ذبحه وهو على يديه فم�سى �سهيدً� قالQ: »هّون 

!
(((

عليَّ ما نزل بي اأّنه بعين اهلل«

وتك�سف لنا �أي�سًا مناجاته �الأخيرة مع معبوده تبارك وتعالى في �آخر لحظات حياته 

�ل�سريفة- وهي مناجاة �لمحّبين- عن دو�م هذه �لحاالت �لروحانّية و�لعرفانّية عنده

Q, ولقد نقلت لنا �لم�سادر �لتاأريخّية عنهQ في �آخر لحظات حياته نجاوى 

متعّددة وبتعابير مختلفة, لكّن �لقدر �لم�سترك بينها �أّنهQ حينما ��ست�سهد جميع 

�الأر�س �سريعًا مثخنًا  وقع على  فلّما  �لحياة,  يائ�ٍس من  قتال  �الأعد�ء  قاتل  �أن�ساره 

بالجر�ح, توّجه �إلى �هلل عزَّ وجلَّ بتلك �لمناجاة �لتي �فتتحها بذكر عظمة �هلل تبارك 

وتعالى وبحمده, ثّم �أعلن فيها عن ت�سليمه لق�ساء �هلل ور�ساه به, وهي �لمناجاة �لتي 

.
(((

بد�يتها: »اللهّم متعالي المكان, عظيم الجبروت...«

�إّن �لمزج بين �لحما�سة و�لعرفان و�لجهاد وذكر �هلل هو �أحد درو�س عا�سور�ء, 

وهكذ� �أي�سًا كان �لذين ترّبو� على يد �إمام عا�سور�ءQ. وقد كان م�سلم بن عقيل

Q �أحد هذه �لنماذج �لكريمة, فحينما �ألقو� �لقب�س عليه و�سعدو� به �إلى �أعلى 

)))  نف�س �لم�سدر, �س485.

)))  نف�س �لم�سدر, �س477.

)))  نف�س �لم�سدر, �س0)5 ـ 9)5.
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ق�سر �الإمارة ليقتلوه, كان ل�سانه �ل�سريف لهجًا بذكر �هلل تعالى وكذلك قلبه �لطاهر, 

كان يقول: »الحمد هلل على كّل حال«, وكان على �لدو�م يكّبر �هلل تعالى, وي�ساأله �لمغفرة, 

.
(((

وي�سّلي على ر�سل �هلل ومالئكته

وهكذ� كان هاني بن عروة )ر�سي �هلل عنه(, �إذ لّما م�سو� به ليقتلوه بعد مقتل م�سلم 

بن عقيلQ, كان ل�سانه وقلبه م�سغولين بذكر �هلل تعالى: »اإلى اهلل المعاد, اللهّم اإلى 

.
(((

رحمتك ور�سوانك«

�لم�سائب  يو�جه  حينما  �الإن�سان  �أّن  يعني  �لذكر,  �سو�خ�س  �أحد  »�ال�سترجاع«  �إّن 

و�لدو�هي يرى نف�سه من �هلل, وهلل, ور�جعًا �إلى �هلل, وبقوله: »�إّنا هلل و�إّنا �إليه ر�جعون« 

يعلن عن خّط هذ� �ل�سير »منه تبارك وتعالى و�إليه«, وهذه �سفة من �سفات �لموؤمنين 

ابَْتُهم  �صَ
اِبِريَن * الَِّذيَن اإَِذا اأَ ِر ال�صَّ �ل�سابرين �لذين يزّف �هلل �إليهم �لب�سرى بقوله: {َوبَ�صِّ

.
(((

ِه َراِجعوَن}
ْ
ا اإِلَي ِ َواإِنَـّ يبٌَة َقالُوْا اإِنَّا هلِلّ �صِ مُّ

حينما بلغ �الإمام �سّيد �ل�سهد�ءQ وهو في �لطريق �إلى �لعر�ق خبر مقتل م�سلم 

رحمه  راجعون,  اإليه  واإّنا  هلل  »اإّنا   :Qقال �لكوفة  في  عروة  بن  وهانئ  عقيل  بن 

, وفي غير هذه �لمنا�سبة �أي�سًا كانQ في طريقه �إلى كربالء كثيرً� ما يذكر 
(4(

اهلل«

�هلل تعالى باال�سترجاع.

ومن �لجانب �الآخر فاإّن �لغفلة عن ذكر �هلل »ن�سيان اهلل �سبحانه« عامل مّهم في جّر 

�الإن�سان �إلى �جتر�ح �لذنوب و�لمفا�سد و�لظلم.

لّما ر�أى �الإمام �لح�سينQ تاأّلب جي�س �لكوفة على قتاله, و�إ�سر�رهم على قتله, 

عّلل ذلك با�ستحو�ذ �ل�سيطان عليهم حيث �أن�ساهم ذكر �هلل تبارك وتعالى, فمّما وبّخهم

Q به في �إحدى خطبه �سبيحة يوم عا�سور�ء قوله:

, وهذ� مقتب�س من قوله 
(5(

»لقد ا�ستحوذ عليكم ال�سيطان فاأن�ساكم ذكر اهلل العظيم«

)))  ر�جع: وقعة �لطّف, �س9)).

)))  وقعة �لطّف, �س )4).

)))  �سورة �لبقرة, �الآيتان: 55) ـ 56).

)4)  �الإر�ساد لل�سيخ �لمفيد, �س74.

)5)  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س6)4.
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ِهُم 
ْ
تعالى في �لقر�آن �لكريم في ذكره الإحدى �سفات حزب �ل�سيطان: {ا�ْصتَْحَوَذ َعَلي

.
(((

َطاِن}
ْ
ي َطاُن َفاأَن�َصاُهْم ِذْكَر اهلِل اأُْولَِئَك ِحْزُب ال�صَّ

ْ
ي ال�صَّ

وهكذ� فاإّن »ذكر اهلل« بناٌء لالأخالق �لحميدة, و�سّمو للروح �الإن�سانّية, وهو �أي�سًا 

�سدٌّ يمنع ت�سّلل �ل�سيطان �إلى قلعة �لقلب, ويحول دون تغّلب هوى �لنف�س على �إر�دة 

ونّية وعمل �الإن�سان.

)))  �سورة �لمجادلة, �الآية: 9).
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التضحية في سبيل اهلل

ال �سيء �أ�سمى عند �لموّحدين من ��ستثمار نعمة �لوجود في طريق �كت�ساب مر�ساة 

�ال�ستعد�د  �إّن  �هلل,  �سبيل  في  بها  و�لت�سحية  �لنفي�سة  �لنعمة  هذه  وبذل  تعالى,  �هلل 

للت�سحية عالمة �سدق �الإن�سان في حّبه هلل تعالى, و�هلل هو �لم�ستري لالأمو�ل و�الأنف�س, 

ومعطي �لجّنة ثمنًا لها.

, وال يجدون  و�أولياء �هلل تعالى ال يرون الأنف�سهم �أّي �ساأن �أو قيمة قبال �لرّب عزَّ وجلَّ

في �أنف�سهم حرجًا من �لت�سحية بالمال و�لنف�س وحّتى بال�سرف وماء �لوجه �إذ� �حتاج 

دين �هلل �إلى ذلك.

بقائه  �أجل  من  ُي�سّحى  �أن  يوجب  ما  و�لقد��سة  و�لعظمة  �لعّزة  من  �لدين  لهذ�  �إّن 

و�لمحافظة عليه باأ�سرف و�أعّز و�أطهر �لّنا�س, حّتى و�إْن ��ستدعى ذلك �أن يكون قربان 

و�أ�سحية �لدفاع عنه و�حدً� �أو �أكثر من حجج �هلل على خلقه, وما هذ� �لفد�ء في نظر 

�أهل هذ� �لّدين �إاّل �أد�ء للحّق �الإلهّي.

في �لع�سر �لذي كان دين �هلل تعالى معّر�سًا للزو�ل, حيث كانت جهالة �الأّمة وغفلتها 

�الأر�سّية �لممّهدة ال�سمحالل هذ� �لدين, نه�س �الإمام �لح�سينQ ليكون �لقربان 

�الإلهّي من �أجل �إيقاظ �الأّمة و��ستنقاذها, نقر�أ في زيارة �الأربعين: »وبذل مهجته فيك 

.
(((

لي�ستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة ال�ساللة«

ونقر�أ �أي�سًا في زيارة م�سلم بن عقيلQ, هذ� �ل�سهيد �لعظيم من �سهد�ء نه�سة 

)))  مفاتيح �لجنان, �س468.
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�الإمام �لح�سينQ: »... واأ�سهد اأّنك وفيت بعهد اهلل, وبذلت نف�سك في ن�سرة 

.
(((

حّجة اهلل وابن حّجته حّتى اأتاك اليقين...«

�ل�سهد�ء  �أحد  �أي�سًا في زيارة هاني بن عروة )ر�سي �هلل عنه(, وهو  نقر�أ  كما 

�الأفذ�ذ في نه�سة �لح�سينQ: »... واأ�سهد اأّنك قد بلغت درجة ال�سهداء, وجعل 

روحك مع اأرواح ال�سعداء بما ن�سحت هلل ولر�سوله مجتهداً, وبذلت نف�سك في ذات 

.
(((

اهلل ومر�ساته...«

ولقد �سّحى �أي�سًا �أن�سار �الإمام �الآخرون �أجمعهم باأنف�سهم فد�ًء للدين, وقر�بين 

�لحّق  �أجل  من  �لدنيا  �لحياة  عن  وتخّلو�  �الإ�سالم,  �إحياء  �أجل  من  �هلل  �سبيل  في 

ف�سارو� خالدين.

 Qإّن حفظ دين �هلل يتطّلب �الأ�ساحي و�لقر�بين, ولقد كان �الإمام �لح�سين�

و�أن�ساره من �أهل بيته و�أ�سحابه قر�بين �أهل �لبيتR في هذ� �ل�سبيل.

لّما جاءت موالتنا زينبO �إلى م�سرع �لح�سينQ, ووقفت على ج�سده 

!
(((

�لمقّطع, و�سعت يديها تحته فرفعته وقالت: »الّلهّم تقّبل مّنا هذا القربان«

الأّنه  ذلك  بـ»الذبيح«,  �أي�سًا  �أخرى  تعابير  في   Qلح�سين� �الإمام  ذكر  وقد 

�الإ�سماعيل �لذي كان قد ��ست�سهد في منى �لحّق و�سمن بمقتله حياة �لدين.

�أي�سًا رمز  �إّن �لت�سحية وتقديم �لقر�بين في �سبيل �لعقيدة عند �الأمم �الأخرى 

للعّزة و�النت�سار, وبالغ عا�سور�ء في هذ� �الأمر: �أّن �الأّمة �لتي �سارت وال تز�ل ت�سير 

على طريق »الحرّية« ال بّد �أن تقّدم �لقر�بين �لكثيرة على �أعتاب �لحرّية, و�إذ� لم 

يكن مجتمٌع ما حا�سرً� وم�ستعّدً� للت�سحية باأعّز�ئه في �سبيل ما هو �الأعّز )�لمبد�أ 

و�الأهد�ف و�لحرّية و�ال�ستقالل( فاإنَّ هذ� �لمجتمع لن يرقى من مهاوي �لذّلة �إلى 

ذروة �لعّزة.

ومن رفعة �ساأن �لقربان ودرجة عظمته و�سّمو منزلته وعلو مكانته يمكن �أن ي�ستنتج 

�أنَّ �ل�سيء �لذي م�سى ذلك �لقربان فد�ًء له هو �أرفع �ساأنًا من ذلك �لقربان و�أعظم 

)))  نف�س �لم�سدر, �س)40.

)))  نف�س �لم�سدر, �س)40.

)))  حياة �الإمام �لح�سين بن علّيQ, ج), �س)0).
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و�أ�سمى منزلة و�أعال مكانة.

في  وقر�بين  �أ�ساحي  �الأفذ�ذ  �لعظماء  و�أن�ساره   Qل�سهد�ء� �سّيد  م�سى  ولقد 

�سبيل �لدين و�لحّق, �إذن فكون هذ� �لدين �أكبر �أهمّية و�أعظم �ساأنًا من هوؤالء �لعظماء 

�لقر�بين �أمٌر و��سح ال �إبهام فيه.

من   Qلح�سين� �الإمام  ت�سحية  ودور  �أثر  �سدد  في   Mلخمينّي� �الإمام  يقول 

وبت�سحيته  عا�سوراء,  ثورة   Qال�سهداء �سّيد  »فّجر  تعالى:  �هلل  دين  �إحياء  �أجل 

قواعده  وهدم  اأمّية,  بني  حكم  واأدان  والعدالة,  الإ�سالم  اأنقذ  اأعّزته  ودماء  بدمه 

.
(((

واأ�سا�ساته...«

فداًء  باأنف�سهم  �سّحوا   Pاهلل ر�سول  اأبناء  اأّن  درجة  اإلى  عزيز,  الإ�سالم  »اإّن 

.
(((

لالإ�سالم!«

�سهادته  وبعد  وذويه,  اأبنائه  وبجميع  بنف�سه   Qالح�سين الإمام  �سّحى  »لقد 

.
(((

�سار الإ�سالم اأقوى من ذي قبل...«

�إّن ت�سريحات �إمام �الأّمةM كثيرة في مو�سوع فد�ء وت�سحية �سّيد �ل�سهد�ء في 

�سبيل �هلل, كانM يعتقد �أّن روحّية طلب �ل�سهادة و�ال�ستعد�د للت�سحية �لتي كانت قد 

�نت�سرت في �أو�ساط جند �الإ�سالم في �إير�ن �الإ�سالمّية �إّنما هي وم�سة ونفحة من نف�س 

تلك �لروح �لعا�سور�ئّية, يقول}:

»اأُّمتنا الآن قد تعّودت على ال�سهادة والفداء, فهي ل تخاف من اأّي عدّو, ول من اأّي 

.
(4(

قّوة, ول من اأّي موؤامرة, اإّنما يخاف من ال�سهادة من لي�ست ال�سهادة مذهبه...«

�ل�سهادة  طلب  روحّية  كربالء  ملحمة  من  تعّلم  قد  كان  �أي�سًا  نف�سه  �الأّمة  و�إمام 

و�ال�ستعد�د للت�سحية من �أجل �لدين, �إّنه يقول:

»لقد اأعددُت دمي وروحي رخي�سين من اأجل اأداء واجب الحّق وفري�سة الدفاع عن 

)))  �سحيفة نور, ج4, �س00).

)))  نف�س �لم�سدر, ج0), �س0).

)))  نف�س �لم�سدر, ج5), �س4)).

)4)  نف�س �لم�سدر, ج)), �س65.
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.
(((

الم�سلمين, واإّني في انتظار فوزي العظيم با�ست�سهادي«

العدل  واإقامة  الهدف  تحقيق  اإّما  الح�سنيين«,  بـ»اإحدى  اأفوز  اأن  اآمُل  »اإّني 

.
(((

والحّق, اأو ال�سهادة في �سبيل ما هو الحّق«

)))  نف�س �لم�سدر, ج0), �س))).

)))  نف�س �لم�سدر, ج4, �س79).
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الرضا والتسليم

�لر�سا بق�ساء �هلل من مر�تب �لعرفان و�لتوحيد �ل�سامية, وهو موؤ�ّسٌر د�لٌّ على ذروة 

حّب �لعبد وع�سقه هلل تبارك وتعالى وفنائه فيه, كما �أّنه عالمة �إخال�س �لعبد وكماله 

وتنّزهه عن كّل د�فع �سوى د�فع مر�ساة �لمولى وتحقيق �إر�دته.

لقد كان �أهل �لبيتR حيال �إر�دة �هلل تبارك وتعالى و�إز�ء قدره وق�سائه ر��سين 

تمام �لر�سا, ويرون هذ� كمااًل لهم, و��ستنادً� �إلى هذ� »الر�سا« كانو� يتحّملون ب�سبر 

وحّب جميع �ل�سعوبات و�لباليا و�لم�سائب, وعلى �سعيد �لق�سايا �الجتماعّية كانو� ال 

�سو�ء  به  عملو�  �إلهّيًا  تكليفًا  كان  فما  �هلل,  مر�ساة  على  �لّنا�س  مر�ساة  �أبدً�  يرّجحون 

و�إن  حّتى  وتعالى  تبارك  �هلل  ر�سا  هو  عندهم  �لمهّم  �إّن  �إذ  �سخطو�,  �أم  �لّنا�س  ر�سي 

�نتهى ذلك بهم �إلى غ�سب �لّنا�س.

وهذه �لنكتة �لعرفانّية قد تعّر�ست لها �لتعاليم �لقر�آنّية و�الأحاديث كثيرً�, و�الإمام 

�لح�سينQ �لذي كان قد �سار على طريق �ل�سهادة �بتغاء مر�ساة �هلل, ير�سم �سورة 

حّية النتكا�س روحّية �أهل �لكوفة قائاًل: »ل اأفلح قوٌم اآثروا مر�ساة اأنف�سهم على مر�ساة 

كان في خطبته  �لذي  يزيد  �لطاغية  �ل�سّجادQ خطيب  �الإمام  ويوّبخ   ,
(((

الخالق«

ا�ستريَت  الخاطب!  اأّيها  »ويلك  قائاًل:  به  في�سرخ   ,Qعلّي �آل  ويذّم  يزيد  يمتدح 

!
(((

مر�ساة المخلوق ب�سخط الخالق, فتبّواأ مقعدك من الّنار«

)))  مقتل �لح�سينQ, للخو�رزمّي, ج), �س9)), وفي �لبحار, ج44, �س)8) وردت كلمة »المخلوق« بداًل من كلمة »اأنف�سهم«.

)))  بحار �الأنو�ر, ج45, �س7)).
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و�ل�سيء �لذي هو محّل بحثنا ونظرنا هنا هو ذلك �لبعد �لعرفانّي �ل�سامي لمفهوم 

�لتجّليات  من  يعتبر  و�لذي  �لحقيقّيين,  �لموّحدين  عمل  هو مالك  �لذي  »الر�سا«, 

تفا�سيل  ثنايا  في  »الر�سا«  مقام  من  نماذج  لنقر�أ  عا�سور�ء,  لملحمة  �لعرفانّية 

�لنه�سة �لح�سينّية:

مّكة  من  �لطريق  منازل  �أحد  في  �لفرزدق   Qلح�سين� �الإمام  �لتقى  حينما 

�لمكّرمة �إلى �لكوفة, و��ستعمله عن حال �لكوفة فاأخبره �لفرزدق بحقيقة �لحال, قال

:Q

»�سدقت, هلل الأمر من قبُل ومن بعُد, وكّل يوم رّبنا هو في �ساأن, اإْن نزل الق�ساء 

واإن  ال�سكر,  اأداء  الم�ستعان على  بما نحبُّ ونر�سى فنحمد اهلل على نعمائه وهو 

.
(((

حال الق�ساء دون الرجاء فلم يبعد من كان الحقُّ نّيَته والتقوى �سريرته«

في   Qلنور�نّية� كلماته  من   
(((

البيت...« اأهل  ر�سانا  اهلل  »ر�سا  �سعار  وكان 

خطبته �لتي خطبها في مّكة �لمكّرمة لّما عزم على �لخروج منها �إلى �لعر�ق.

على  �سبراً   ...« رّبه:  مناجيًا  حياته  لحظات  �آخر  في   Qدعائه من  وكان 

.
(((

ق�سائك يا رّب ل اإله �سواك... �سبراً على حكمك يا غياث من ل غياث له...«

تعّزي  اأُختاه!  »يا  قوله:  عا�سور�ء  ليلة   Oزينب �أخته   Qبه �أو�سى  ومّما 

.
(4(

بعزاء اهلل, وار�سي بق�ساء اهلل...«

ومن دعائهQ عند قبر جّدهP ُقبيل �سفره من �لمدينة �إلى مّكة: ».. واأنا 

اأ�ساألك يا ذا الجالل والإكرام بحّق هذا القبر ومن فيه اإّل ما اخترت من اأمري 

.
(5(

هذا ما هو لك ر�سًى«

�الإمام �أن�سار  في  �أي�سًا  �ل�سامية  و�لروحّية  �لعالية  �لمعرفة  هذه  تجّلت  ولقد 

Q, هذ� م�سلم بن عقيلQ يخاطب �لطاغية �بن زياد في محاورته �ل�ساخنة 

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س6)).

)))  نف�س �لم�سدر, �س8)).

)))  نف�س �لم�سدر, �س0)5.

)4)  نف�س �لم�سدر, �س405.

)5)  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س87).
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.
(((

معه قائاًل: »الحمُد هلل على كّل حال, ر�سينا باهلل حكماً بيننا وبينكم«

ويقول �سّيد �ل�سهد�ءQ وهو في �لطريق �إلى كربالء: »اإّني لأرجو اأن يكون خيراً 

.
(((

ما اأراد اهلل بنا, ُقتلنا اأم ظفرنا...«

�إّن ر�سا �لعبد عن �هلل, ور�سا �هلل عن �لعبد ذروة هذ� �لكمال, حيث ير�سى �لطرفان 

�ل�سالك  �لعبد  �إليها  ي�سل  �لتي  �لعليا  �لعرفانّية  �لمقامات  من  وهذ�  بع�سهما,  عن 

, وقد 
(((

�ل�سادق, وقد �أ�سار �لقر�آن �لكريم �إلى هذ� �لمقام �لعالي في �أكثر من مو�سع

�أ�سارت متون �لزيار�ت �إلى �أّن �سهد�ء �لنه�سة �لح�سينّية قد ت�سّنمو� ذروة هذ� �لمقام, 

ففي زيارة م�سلم بن عقيلQ مثاًل نقر�أ:

»... اأ�سهد اأّنك قد اأقمت ال�سالة واآتيت الزكاة واأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر 

وجاهدت في اهلل حّق جهاده, وُقتلت على منهاج المجاهدين في �سبيله حّتى لقيت 

.
(4(

اهلل عزَّ وجلَّ وهو عنك را�ٍس...«

ونقر�أ في زيارة هاني بن عروة )ر�سي �هلل عنه(: ».. واأ�سهد اأّنك قد بلغت درجة 

ال�سهداء, وجعل روحك مع اأرواح ال�سعداء بما ن�سحت هلل ولر�سوله مجتهداً وبذلت 

.
(5(

نف�سك في ذات اهلل ومر�ساته, فرحمك اهلل ور�سي عنك...«

فاالإن�سان �لكامل ي�سل في �سيره �إلى �هلل تبارك وتعالى مقامًا يكون فيه ر�ساه و�سخطه 

 Qل�سهد�ء� ل�سّيد  �ل�ساد�سة  �لمطلقة  �لزيارة  في  نقر�أ  �سبحانه,  و�سخط �هلل  ر�سا 

.
(6(

هذ� �لو�سف: »يا من ر�ساه من ر�سا الرحمن, و�سخطه من �سخط الرحمن«

وهكذ� كان �أهل بيتهR, فقد كانو� يرون �لوقائع �لمّرة و�لم�سائب �ل�سد�ئد �لتي 

تعّر�سو� لها في كربالء �أمرً� »جمياًل«, فهم يحت�سبون كّل ذلك عند �هلل تعالى, ر�جين 

ح�سن ثو�به وجزيل �إح�سانه, نقر�أ هذه �لحقيقة في �لمحاورة �ل�ساخنة بين زينب �لكبرى

)))  وقعة �لطّف, �س9)).

)))  �أعيان �ل�سيعة, ج), �س597.

وْا   اهللُ َعْنُهْم َوَر�صُ
َ
ي �صِ ْدُقُهْم لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمن تَْحِتَها الأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها اأَبًَدا رَّ اِدِقيَن �صِ )))  ر�جع مثاًل قوله تعالى: {َقاَل اهللُ َهَذا يَْوُم يَنَفُع ال�صَّ

َعْنُه َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم} �سورة �لمائدة, �الآية: 9)).

)4)  مفاتيح �لجنان, �س)40 و)40.

)5)  نف�س �لم�سدر, �س)40.

)6)  نف�س �لم�سدر, �س6)4.
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قال  فيما  كان  �لكوفة, حيث  �الإمارة في  زياد في ق�سر  بن  وبين عبيد �هلل   O

لها �سامتًا �ساخرً�: »كيف راأيِت �سنع اهلل باأخيك واأهل بيتك؟! « فرّدت عليه قائلة: 

اإلى م�ساجعهم,  فبرزوا  القتل  اإّل جمياًل, هوؤلء قوم كتب اهلل عليهم  راأيُت  »ما 

ثكلتك  يومئٍذ,  الفلج  لمن  فانظر  وتخا�سم,  فتحاّج  وبينهم  بينك  اهلل  و�سيجمع 

, فا�ست�ساط �للعين غ�سبًا من رّدها وجر�أتها.
(((

ك يا ابن مرجانة!« اأمُّ

�إّن �لعمل من �أجل مر�ساة �هلل وبلوغ مرتبة »الر�سا« ر�أ�سمال عظيم يجعل وجد�ن 

ويخلق  و�لحركة,  �الأمل  يبعث  وكذلك  ور�سا,  و�طمئنان  �سكينة  على  د�ئمًا  �الإن�سان 

�لد�فع �لقوّي.

اهلل  اأجل مر�ساة  ويعمل من  الحّق  يّتبع  »اإّن من  �لخمينّي}:  �الإمام  يقول 

ينبغي اأن ل يعباأ بما قيل اأو يقال له, ينبغي اأن ينظر اإلى اهلل تعالى, ويعمل هلل, 

.
(((

وليقل الّنا�س ما �ساءوا اأن يقولوا...«

ويقول �أي�سًا في �سدد تنامي �لقدرة �لروحّية على تحّمل �ل�سعوبات و�ال�ست�سهاد: 

»الأّمة التي ثارت من اأجل مر�ساة الحّق تعالى, ونه�ست من اأجل مر�ساة الحّق 

ا�ست�سهاد  من  خوفها  ما  والإن�سانّية,  المعنوّية  القيم  اأجل  من  ونه�ست  تعالى, 

.
(((

اأعّزائها وت�سّرر اأحّبائها وتحّملها الم�ساكل؟! «

�إلى  �لدنيا  �لحياة  هذه  في  م�ساعيه  تو�سله  �لذي  �الإن�سان  هو  »الفائز«  �الإن�سان 

»هدف الخلقة«, و�لفوز في �لفكر �لدينّي هو �أن يوّفق �الإن�سان من خالل �ال�ستفادة 

�لخالدة  �ل�سعادة  وهو  �الآخرة  في  �أمله  على  �لح�سول  في  عمره  ومن  �هلل  نعم  من 

و�لجّنة حيث �لنعيم �لد�ئم, فالفوز �لعظيم هو �لو�سول �إلى �ل�سعادة �الأخروّية, يقول 

, وهوQ �لقائل حينما �سربه �بن 
(4(

»الآخرة فوز ال�سعداء«  :Qالإمام علّي�

ملجم بال�سيف على ر�أ�سه �لمقّد�س �أو�ئل فجر يوم �لتا�سع ع�سر من �سهر رم�سان: 

»فزُت ورّب الكعبة«, ذلك الأّن �ل�سهادة عند �أولياء �هلل �أف�سل و�أ�سرف �لفوز.

�أن�ساره �لعظيم  وكان �الإمام �لح�سينQ يرى في نه�سته وقيامه فوزه وفوز 

)))  بحار �الأنو�ر, ج45, �س6)).

)))  �سحيفة نور, ج9), �س)4).

)))  نف�س �لم�سدر, �س76).

)4)  غرر �لحكم, ج), �س)8).
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و�سعادتهم �الأبدّية, من هنا كان يتعّجل �لو�سول �إلى هذ� �لهدف, فحينما �لتقى �لطرماح 

في �لطريق �إلى �لكوفة, وكان هذ� �لرجل يحاول جاهدً� منع �الإمامQ من �لذهاب 

�إلى �لكوفة �لم�سطربة جّدً�, كان رّد �الإمامQ: »اإّن بيني وبين القوم موعداً اأكره 

اأن اأُخلفهم, فاإْن يدفع اهلل عّنا فقديماً ما اأنعم علينا وكفى واإْن يكن ما ل بّد منه ففوٌز 

.
(((

و�سهادة اإْن �ساء اهلل«

ومّما قالهQ في ليلة عا�سور�ء الأن�ساره )قّد�س �سّرهم(:

»... واعلموا اأّن الدنيا حلوها ومّرها حلُم, والنتباه في الآخرة, والفائز من فاز 

.
(((

فيها, وال�سقّي من �سقي فيها...«

وقول �الإمام �لح�سينQ �لمعروف: »فاإّني ل اأرى الموت اإّل �سعادة« حاٍك �أي�سًا 

عن نظرة �الإمامQ �إلى مفهوم �ل�سعادة وماهّيتها, حيث كانQ يرى تحّققها في 

ظّل �ل�سهادة في �سبيل �هلل.

و�إلى  �الآخرة  �إلى  �ل�سوق  �الإيمان  �أهل  قلوب  في  تبعث  �لحقيقة  وهذه  �لعقيدة  هذه 

�لجّنة, وتقّلل من عالئقهم بالدنيا, فيحّلقون خفافًا كالطيور �لهفهافة في �سوقهم �إلى 

�ل�سهادة, فيتقّدمون باإقبال �لمتلّهفين �إلى �لت�سحية باأنف�سهم فد�ًء للدين و�لقر�آن وولّي 

�هلل, و�إّن �أف�سل و�أ�سرف من تقّلدو� و�سام »الفائزون« بجد�رة ال نظير لها هم �سهد�ء 

كربالء.

لّما وقف �الإمام �لح�سينQ على �لحّر بن يزيد �لرياحّيM عندما �سرع �أثنى 

عليه ثناًء عاطرً� خالدً�, و�متدحه باأبيات من �ل�سعر مّجد فيها �إيثاره و�سبره ومو��ساته, 

وكان منها هذ� �لبيت:

ح�سينًا نـــ�ـــســـرو�  �الأولــــــــى  فـــــاز  لـــقـــد 
(((

وفــــــــــازو� بـــالـــهـــد�يـــة و�لــــ�ــــســــالح

وفي متون زيار�ت �أبي عبد �هلل �لح�سينQ و�سهد�ء كربالء كثيرً� ما نقر�أ عبار�ت 

تتحّدث عن فوزهم وبلوغهم �أ�سمى �أمنياتهم, ونقر�أ �أي�سًا تمّني �لز�ئر ودعاءه في �أن لو 

)))  مثير �الأحز�ن, �س9).

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س98).

.Qينابيع �لموّدة, �س4)4, وقد ن�سب بع�سهم هذه �الأبيات �إلى علّي بن �لح�سين  (((
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كان في ركابهم فقاتل معهم و��ست�سهد بين يدي �أبي عبد �هلل �لح�سينQ فنال 

�لفوز �لعظيم �الأبدّي.

نقر�أ في زيارة �الأربعين مثاًل: »الّلهّم اإّني اأ�سهد اأّنه ولّيك وابن ولّيك و�سفّيك 

ونقر�أ   
(((

بال�سعادة...« بال�سهادة, وحبوته  اأكرمته  بكرامتك,  الفائز  وابن �سفّيك, 

في زيارة �أن�ساره )قّد�س �سّرهم(:

»فزتم واهلل فوزاً عظيماً, يا ليتني كنت معكم فاأفوز فوزاً عظيماً«.

.
(((

»اأ�سهد اأّنكم ال�سهداء وال�سعداء واأّنكم الفائزون في درجات العلى«

�سهد�ء  بدمائهم  �لم�سّرجين  �لقتلى  كربالء  �سهد�ء  �أّن  في  �لز�ئر  عقيدة  �إّن 

و�سعد�ء وفائزون ت�سري �أي�سًا �إلى حياته هو, فت�سمو نظرته �إلى �لفوز و�ل�سعادة حيث 

تترّفع عن �النح�سار باالآمال �لدنيوّية.

هذ� �لفهم �الأعمق لمعنى �ل�سعادة ومعنى �لفوز هو در�ٌس من درو�س عا�سور�ء ومن 

بالغاتها �إلى �لجميع, وموؤّد�ه �أّن �لفالح و�لفوز في ظّل �لجهاد و�لت�سحية و�ال�ست�سهاد 

في �سبيل �لمذهب و�لوالية.

)))  مفاتيح �لجنان, �س468.

و�لزيارة  عرفة,  يوم  زيارة  مثل  �أخرى  زيار�ت  في  �لتعابير  هذه  وتالحظ  �ل�سهد�ء,  زيارة  �س440,  �لم�سدر,  نف�س    (((

�لمطلقة...
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اإلخالص

�إّن جوهرة »الإخال�س« �لنادرة �لنفي�سة بالغ �آخر من بالغات عا�سور�ء �لعرفانّية, 

 ,Qالإخال�س في �لنّية, و�الإخال�س في �لعمل و�لم�ساركة في نه�سة �الإمام �لح�سين�

�الإخال�س في �لقتال في ميد�ن كربالء, �الإخال�س في محّبة �سهد�ء كربالء وفي محّبة 

زيارتهم, �الإخال�س في �إقامة �لعز�ء, وفي �لبكاء وفي �لرثاء و�لمديح, و�الإخال�س في 

ح�سور مجال�س �لعز�ء, و... كّل ذلك من �لمظاهر �لتي ينبغي �لنظر و�لتاأّمل فيها.

�إّن �أهّم عو�مل و�أ�سباب بقاء نه�سة عا�سور�ء حّية متجّددة على مدى �لقرون و�الأع�سار 

هو عامل جوهرة »الإخال�س« في هذه �لنه�سة �لمقّد�سة.

لقد وعد �هلل تبارك وتعالى عباده �أن ال ُي�سيع عمل �لمخل�سين, و�أن يوفيهم �أجورهم 

�لدنيوّية و�الأخروّية كاملة.

�الإ�سالم  تاأريخ  وفي  عاّمة  �لب�سري  �لتاأريخ  في  كثيرة  و�لقتال  �لجهاد  ميادين  �إّن 

ة, لكّن �ل�سبب �لذي خّلد بع�س هذه �لميادين هو �الإخال�س في �لنّية و�لعمل هلل,  خا�سّ

�أي �ل�سبغة �الإلهّية �لتي ت�سبغ �لنّية و�لعمل بلونها.

ملحمة  في  و�لنظر  لالنتباه  ملفتة  كانت  ُيمحى  ال  �لذي  �للون  ذ�ت  اهلل«  »�سبغة 

عا�سور�ء.

لة �لتي خطبها قبل خروجه من  لقد ك�سف �الإمام �لح�سينQ في خطبته �لمف�سّ

�لمدينة �لمنّورة عن جوهرة »الإخال�س« هذه في حركته �لتي غايتها �الإ�سالح �لدينّي 

و�الجتماعّي قائاًل:
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اأّنه لم يكن ما كان مّنا تناف�ساً في �سلطان, ول التما�ساً من  اإنك تعلم  »الّلهّم 

بالدك,  في  الإ�سالح  ونظهر  دينك,  من  المعالم  ِلُنري  ولكن  الحطام,  ف�سول 

.
(((

وياأمن المظلومون من عبادك, ويعمل بفرائ�سك و�سننك واأحكامك...«

ويقولQ �أي�سًا في ت�سريح �آخر للتعريف بنه�سته �لمقّد�سة:

»... واإّني لم اأخرج اأ�سراً ول بطراً ول مف�سداً ول ظالماً, واإّنما خرجت لطلب 

الإ�سالح في اأّمة جّدي, اأريد اأن اآمر بالمعروف واأنهى عن المنكر, واأ�سير ب�سيرة 

.
(((

»...Qجّدي واأبي علّي بن اأبي طالب

كان هذ� في و�سّيته �لتي كتبها الأخيه محّمد بن �لحنفّية قبل خروجهQ من 

�لمدينة لينفي بذلك عن حركته �لثورّية �لدو�فع �لذ�تّية و�لدنيوّية.

�آخر لم  �أّي �سبب  فاإّن  �لذي خلق حركة عا�سور�ء,  �الإخال�س كان هو  والأّن د�فع 

بلوغ  حّتى  �لطريق  مو��سلة  من  و�أن�ساره   Qلح�سين� �الإمام  يمنع  �أن  ي�ستطع 

�ل�سهادة.

وفي هذه �لحركة �لخال�سة فاإّن غير �لخال�سين كانو� قد ت�ساقطو� عنها �سو�ء في 

�أّول �أمرها �أو في �أثناء �لطريق �إلى كربالء, ليبقى �لحا�سرون ملحمة عا�سور�ء مع 

�لح�سينQ جميعًا نوعًا و�حدً� من �لخال�سين.

�لمدينة,  من   Qالإمام� مع  خرج  من  منهم  و�لمحّبة,  �لنّية  في  �لمخل�سون 

�لتحق به في  �إلى مّكة, ومنهم من  �أثناء �لطريق من �لمدينة  به  �لتحق  ومنهم من 

مّكة, و�آخرون منهم كانو� قد �لتحقو� به في �لطريق من مّكة �إلى �لعر�ق, ومنهم من 

�لتحق به في كربالء.

�أّما �أولئك �لذين كانت دو�فعهم غير �إلهّية, فقد تخّلو� عن �الإمامQ �إّما في 

بدء �لحركة و�لنه�سة فلم يلتحقو� به, �أو رجعو� عنه �أثناء �لطريق, �أولم ي�ستجيبو� 

ة لن�سرة �آل �هلل مت�سبّثين بذر�يع و�أعذ�ر و�هية, فلم يفوزو�  لدعوته �إّياهم دعوة خا�سّ

.Qبتوفيق �ال�ست�سهاد بين يدي �سّيد �ل�سهد�ء

لّما و�سل �لركب �لح�سينّي منزل »زبالة« بلغ �الإمامQ مقتل عبد �هلل بن يقطر

)))  تحف �لعقول, �س9)).

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س90) و)9).
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 ,Mوهاني بن عروة Qوكان قد بلغه قبل ذلك خبر مقتل م�سلم بن عقيل ,M

فلّما �أخبر �الإمامQ من كان في ركبه بذلك تفّرق �لّنا�س عنه تفّرقًا, فاأخذو� يمينًا 

(((

و�سمااًل! حّتى بقي في �أ�سحابه �لذين جاءو� معه من �لمدينة!

فيما  وكان  �الإمامQ في طريق كربالء,  �لتقى  قد  كان  م�سلم,  �أبي  بن  وهرثمة 

م�سى قد �سمع بمقتل �الإمامQ من �أبيه �أمير �لموؤمنينQ, وقد حّدث �لح�سين

اأم علينا«؟  اأنت  »معنا   :Qلح�سين� له  فلّما قال   ,Qأبيه� Q بما �سمعه من 

�الإمام وترك  زياد!  بن  �هلل  عبيد  عليهم  �أخاف  �سبيًة  خّلفُت  عليك!  وال  معك  ال  قال: 

!
(((

Q ولم ين�سره

وعبيد �هلل بن �لحّر �لجعفّي �أي�سًا, �أر�سل �الإمامQ �إليه ر�سواًل و�لتقاه �أي�سًا في 

ي�ستجب  لم  لكّنه  و�أهله,  �لحّق  لن�سرة  ة  ودعاه دعوة خا�سّ بني مقاتل«,  »ق�سر  منزل 

.
(((

لهذه �لدعوة باأعذ�ر دنيوّية و�هية, فحرم من هذه �ل�سعادة

و�لطّرماح بن عدّي �أي�سًا, كان قد خطا نحو �ل�سعادة خطو�ت معدودة لكّنه لم يوفق 

�إلى �لن�سرة في حينها.

�إليها  ين�سّم  �أن  �سيا�سّية خال�سة,  �أو  �جتماعّية  �أو  دينّية  كّل حركة  �لممكن في  من 

و�سعار�تها,  و�أهد�فها  باأفكارها  فيتلّب�سون  �لخال�سين,  غير  �لطريق  مر�حل  بع�س  في 

وي�ستظهرون على �أوجههم �لتاأّهل و�ل�سبغة �الإلهّية و�الإخال�س, لكّنهم وب�سبب بو�طنهم 

غير �لخال�سة ال يتمّكنون من مو��سلة طريق ذ�ت �ل�سوكة حّتى �لنهاية, فتر�هم تلقي 

بهم �أمو�ج �الأحد�ث �ل�سعبة في بحر �لنه�سة �لمتالطم �إلى �ل�ساحل بعيدً� عن م�سار 

�لحركة, فما تنفعهم وال ت�سفع لهم �سابقتهم �لطويلة في �لمقاومة و�لجهاد.

�إّن �لتاأريخ مملوء بالتجارب �لمّرة �لتي لم يتمّكن فيها �أ�سحاب �لنّيات غير �ل�سالحة 

وغير �لخال�سة من �لبقاء �إلى �لنهاية على م�سار خّط �لحّق.

)))  ر�جع: وقعة �لطّف, �س66), وهذ� �لخبر تنق�سه �لدّقة �لكافية الأّن هناك من �لتحقو� به بعد �لمدينة وفي مّكة, وفي �لطريق, 

.Qوبقو� معه حّتى قتلو� بين يديه

)))  ر�جع: مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س79).

)))  ر�جع: نف�س �لم�سدر, �س66).
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�إّن �لُخّل�َس مّمن �لتحق باالإمام �لح�سينQ ك�سفو� عن خلو�سهم ليلة عا�سور�ء 

�أقو�لهم  �أحيانًا يعّبرون عن هذ� �لخلو�س في  وفي نهاره في ميد�ن كربالء, وكانو� 

وفي رجزهم.

في ميد�ن كربالء كان �لدم و�ل�سيف و�ل�سهادة, ال �الأو�سمة و�الأمو�ل و�المتياز�ت 

بقّوة  جهادهم  يو��سلون  كانو�  �ل�سادقون  �لثابتون  فالمجاهدون  �الجتماعّية, 

�الإخال�س.

لّما دخل م�سلم بن عقيلQ �لكوفة, و�أقبلت �ل�سيعة تختلف �إليه, وقر�أ عليهم 

كتاب �لح�سينQ و�أخذو� يبكون, قام عاب�س بن �أبي �سبيب �ل�ساكرّي, فحمد �هلل 

و�أثنى عليه, و�أعرب عن �إخال�سه و�سدق نّيته قائاًل: »اأّما بعُد, فاإّني ل اأُخبرك عن 

اأنا موّطن  اأحّدثّنك عّما  اأغّرك منهم, واهلل  اأنف�سهم, وما  اأعلم ما في  الّنا�س, ل 

نف�سي عليه, واهلل لأجيبّنكم اإذا دعوتم, ولأقاتلّن معكم عدّوكم, ولأ�سربّن ب�سيفي 

.
(((

دونكم حّتى األقى اهلل, ل اأريد بذلك اإّل ما عند اهلل«

ولقد كان �الإمام �لح�سينQ عبدً� خال�سًا هلل تعالى, ونحن في زيارة حرمه 

�لمقّد�سة  رو�سته  من  �لخروج  قبل   -Mطاوو�س �بن  �ل�سّيد  قول  على  �ل�سريف- 

ن�سّلم عليه �سالم موّدع فنقول في جملة ذلك �ل�سالم: »... ال�سالم عليك يا خال�سة 

.
(((

اهلل...«

�إّن مع�سكر �الإمام �لح�سينQ ال يقبل �إاّل �لخلو�س في �لعمل, �أّما من يّدعي 

�أّنه ح�سينيٌّ رياًء وتظاهرً�, ويزعم مع نّيته غير �لخال�سة �أّنه من �سفوة �لخلو�س ومن 

�أهل ذلك �لمع�سكر �لخال�س, فال بّد �أن تك�سف �الأّيام �سريرته وتف�سح عدم خلو�سه, 

�ساء ذلك �أم �أبى!

�إذن فدر�س عا�سور�ء هو �أن نخل�س �لد�فع و�لهدف هلل تعالى في كّل عمل, و�أن 

نعلم �أّن �هلل ال ي�سيع �لعمل �لخال�س له, كمثل نه�سة عا�سور�ء �لتي لي�ست ال تبلى وال 

ُتن�سى فح�سب, بل هي تتعاظم وتتجّدد وتتنامى يومًا بعد يوم وعامًا بعد عام, وذلك 

ببركة »عن�سر الخلو�س«.

)))  وقعة �لطّف, �س00).

)))  ر�جع: مفاتيح �لجنان, �س))4.
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القيام هلل

يمنح  �لذي  وهو  عمل,  كّل  في  مطلوب  �أمر  تعالى  هلل  و�لد�فع  �لنّية  في  �الإخال�س 

وحّب  �لنف�س  هوى  وي�ستّد  يتعاظم  حيث  �لن�سال  ميد�ن  في  خ�سو�سًا  للعمل,  �لقيمة 

تتعاظم  وهنا  �النتقام,  في  �لرغبة  �أو  و�لرئا�سة  �لجاه  وطلب  �لمادّية  و�لدو�فع  �لذ�ت 

وت�ستّد �أي�سًا �لحاجة �إلى عن�سر �الإخال�س.

�إّن من يقوم هلل يكون كّل هّمه في �أد�ء �لتكليف وفي ك�سب مر�ساة �هلل تعالى, ولذ� فال 

ُي�سعف من �إر�دته وال يفتُّ في عزمه قّلة �الأتباع و�الأن�سار, وال يعتريه �لياأ�س و�لت�ساوؤم 

�إذ� تعّر�س النك�سار ظاهرّي »القيام هلل« تو�سية وموعظة �إلهّية, حيث يقول تعالى:

.
(((

ِ َمْثنَى َوُفَراَدى} { ُقْل اإِنََّما اأَِعُظُكم ِبَواِحَدٍة اأَن تَُقوُموا هلِلَّ

فهذ� �لد�فع �إذ� تحقّق في حركة جهادّية �أو في مو�جهة ما فاإّنه ي�سّكل �سمانًا �أكبر 

بهذه  و�لقائم  �لعمر,  نهاية  وحّتى  �لمقدرة  غاية  حّتى  �لمو�جهة  �أو  �لحركة  لمو��سلة 

�لحركة �أو �لمو�جهة �أي�سًا ال يرى �لتكليف �ساقطًا عنه وال يرى �لمهادنة مع �لباطل حّتى 

و�إن كان وحده �أو في قّلة من �لعّدة و�لعدد.

بالن�سيحة  �إليه  تقّدم  �لذي  �لحنفّية  بن  محّمد  الأخيه   Qلح�سين� �الإمام  يقول 

بالخروج �إلى �ليمن �إذ� لم يجد �الطمئنان في مّكة: »يا اأخي! واهلل لو لم يكن في الدنيا 

.
(((

ملجاأ ول ماأوى لما بايعُت يزيد بن معاوية«

)))  �سورة �سباأ, �الآية: 46.

)))  بحار �الأنو�ر, ج44, �س9)).
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ويقولQ في رف�سه �لذّلة و�لت�سليم �أمام �لعدّو يوم عا�سور�ء:

وخذلة  العدّو  وكثرة  العدد  قّلة  على  الأ�سرة  بهذه  زاحٌف  واإّني  األ   ...«

.
(((

النا�سر...«

�إّن ن�سيب �أّي عمل من �لبقاء بما هلل فيه من ن�سيب, وما كان هلل خال�سًا فهو 

باٍق وقائم ود�ئم, والأّن نه�سة عا�سور�ء كانت خال�سة »ال�سبغة الإلهّية« فهي �أبدّية 

خالدة وال يعتريها �ل�سمور �أو �النك�سار, يقول �الإمام �لخمينّي }:

»لم يكن مقتل �سّيد ال�سهداءQ انك�ساراً, لأّن قيامه كان قياماً هلل والقيام 

.
(((

هلل ل انك�سار له«

.
(((

»كانوا على وعٍي: اأّننا جئنا لأداء التكليف الإلهّي, جئنا لحفظ الإ�سالم«

�لخ�سارة  �أو  بالهزيمة  �إح�سا�س  �لقائمين هلل  يعتري  فلن  �لقيام هلل  يكون  حينما 

�أبدً�, و�لمجاهد في �سبيل �هلل يرى نف�سه �لمنت�سر في ميد�ن �لمو�جهة �سو�ء في 

 Qفي �إ�سر�ق وجه �سّيد �ل�سهد�ء Mحال �لهزيمة �أو �لن�سر, يقول �إمام �الأّمة

كّلما �قترب من ظهر يوم عا�سور�ء ودنا من �ساعة ��ست�سهاده: »ذلك لأّنهQ كان 

يرى الجهاد في �سبيل اهلل, ومن اأجل اهلل, ولأّن الجهاد هلل فاإّنهQ لم يَر اأّنه 

.
(4(

قد فقد الأعّزة والأحّبة الذين قد فقدهم, اإّنهم الذخائر لعالم البقاء«

)))  �لمناقب البن �سهر �آ�سوب, ج4, �س0)), بحار �الأنو�ر, ج45, �س)8.

)))  �سحيفة نور, ج7, �س7).

)))  نف�س �لم�سدر, ج5), �س55.

)4)  نف�س �لم�سدر, ج7), �س9)).
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البالغات 
التأريخّية
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اإي�ساح

»واقعة  تتركه  �أن  يجب  �أو  تركته  �لذي  �لتاأثير  هو  �لعنو�ن  هذ�  من  �لمق�سود  �إّن 

�لتي  �لتاأريخّي, وتفكيك وتحليل �لحو�دث  �لتاأريخّية, و�لفكر  عا�شوراء« على �لحركات 

هي قريبة �لعهد بزمان عا�سور�ء, وكذلك �لتاأثير �لذي تركته �أو تتركه �أو ما يمكنها �أن 

تتركه في �الأزمنة �لتي تلتها �إلى ع�سرنا �لحا�سر.

ت�سّكل  �الأقّل  على  �أّنها  �أو  عليها,  تترتب  ونتائج مختلفة  �آثار  لها  تاأريخّية  كّل حادثة 

�الأر�سّية �لممّهدة لخلق تلك �الآثار و�لنتائج, ب�سرط �أن تكون خلفّيات وجذور هذه �لحادثة 

�لتاأريخّية معروفة ويمكن �لتعريف بها �أي�سًا.

و»ا�ستغابة  القبور«  »نب�س  مهّمة  يتجاوز  �أن  �لتاأريخ  باإمكان  يكون  �لحالة  هذه  وفي 

الموتى« و»نقل الوقائع الما�سية«, ليكون مرتكزً� لخلق �لحركة نحو �لم�ستقبل, ومنبعًا 

ال�ستلهام كّل ما هو �سحيح و�أف�سل. وبهذ� �لتو�سيح ندرك �أّن بالغات عا�سور�ء �لتاأريخّية 

ال تنح�سر في �لبالغات �لتاأريخّية �ل�سريحة �لخطاب �إلى �لم�ستقبل, بل ت�سمل �أي�سًا 

معرفة �لقوى �لخفّية �لكامنة في باطن �لحدث �لتاأريخّي, وذلك من �أجل ��ستلهام �لعبر 

�لفردّية و�الجتماعّية  �لحياة  و�لموؤّثرة في ت�سحيح م�سار  �لنافعة  و�لمو�عظ و�لدرو�س 

في �لخطاب �لموّجه �إلى �الأجيال �لقادمة.

وبهذه �لنظرة تتجاوز و�قعة عا�سور�ء �سورة »حادثٍة ما ما�سية« لتتجّلى في �سورة حّية 

ناب�سة, هي �سورة »ذخائر نفي�سة من الهداية, والعبر, والدرو�س لالأجيال القادمة«, 

ناأخذ  و�أْن  »الدر�س« منها,  نتعّلم  و�أن  »البالغ« من عا�سور�ء,  نتلّقى  �أن  باإمكاننا  ونحن 

منها »العبرة« �لتي هي �الأهّم, وكون �لعبرة هي �الأهّم نكتة طالما �أّكد عليها مر�رً� قائد 
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�لثورة �لمعّظم �آية �هلل �لخامنئّي في �أقو�له وتحذير�ته, حيث يقول:

»... اإّن ما هو اأهّم من درو�س عا�سوراء, عبر عا�سوراء«!

�إّن �النتباه �إلى دور �الإن�سان �لو�عي و�لملتزم في بناء �لتاأريخ و�لتاأثير في مجرى 

�إلى قدرتهم على  �لّنا�س  �نتباه  �إلفاُت  �أمٌر مهّم, من هنا يمكن  �لتاأريخّية  �لحو�دث 

�أحد�ث  لحركة  تمامًا  خا�سعين  نا�ٍس 
ُ
�أ من  حالهم  وتبديل  �لحركة,  وخلق  �لتاأثير 

على  قدرة  �أو  �إر�دة  الأنف�سهم  يرون  وال  و�أعا�سيرها,  �أمو�جها  ي�سنع  ولمن  �لتاأريخ 

نا�ٍس ي�سّكلون �لقوى �لموؤّثرة و�لفّعالة في هذ� �لمجال.
ُ
تغيير �أحو�لهم, �إلى �أ

�الأو�ئل  �لرّو�د  �إاّل  �لبدء  في  ينيرها  ال  �لمعتمة  �لتاأريخ  ُظلمات  �أّن  �لُم�سّلم  ومن 

�لذين هم �لم�سابيح �لتي تهدي �إلى �لطريق, وتر�سد �إلى �الأهد�ف و�لمقا�سد, وهم 

�لذين يحيون �الآمال بعد موتها, ثّم هم �لذين ي�سنعون من �الآخرين �سموعًا كثيرة 

تحترق الإنارة �لظلمة و�إر�ءة �لطريق وهد�ية �لجماهير من بعدهم.

»القدوة« و»الرائد« في �سنع �لتحّوالت �لتاأريخّية �أمٌر و��سح ومهّم  �إّن دور و�أثر 

قد  كانت  و�لقّوة  �ل�سعة  بلغت من  �إجتماعّية مهما  �لتاأريخ حركة  يعرف  ال  �إذ  جّدً�, 

حّققت �أهد�فها وبلغت مقا�سدها بدون �لقدوة و�لر�ئد, بل عرف �لتاأريخ في م�سير 

�لتحّوالت �الجتماعّية حركات جماهيرّية و��سعة وقوّية لكّنها لم تحّقق �أماًل من �آمالها 

�أو هدفًا من �أهد�فها ب�سبب فقد�نها �لقائد �لر�ئد.

�إّن �سّناع �لتحّوالت �لتاأريخّية هم �أولئك �لموؤمنون باإر�دتهم, �لعارفون بالزمان 

في  �لتاأريخّي  بتكليفهم  �لناه�سون  خطو�تهم,  من  خطوة  لكّل  �لمنا�سب  و�لمكان 

�لموقع �لمنا�سب.
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تاريخ اإلسالم أم تاريخ المسلمين؟

�إذ  �لب�سرّية,  تاريخ  �الأكرم محّمدP بد�ية ف�سل جديد في  �لنبّي  بعثة  لقد كانت 

�أوجدت �إنقالبًا �أ�سا�سّيًا في �الأفكار, و�لعقائد, و�الأخالق, و�ل�سلوك, و�لنظام �ل�سيا�سّي, 

و�لبنية �الإجتماعّية, ومعايير �لقيم.

جميع  �سملت  �لتي  �لتحّوالت  هذه  مجموعة  هو  الإ�سالم«  »تاريخ  با�سم  يعرف  فما 

�لمجاالت في فكر وحياة �الإن�سان في ع�سر �لبعثة.

�أّما بعد رحلة �لنبّيP فقد عادت �لمعايير �لجاهلّية هي �لحاكمة, و�ّتجه �الإرتقاء 

�لروحّي و�لمعنوّي في �لم�سلمين نحو �الأفول و�لزو�ل, و�سعفت تلك �لقيم �لمقّد�سة �لتي 

.Pكانت على عهد �لنبّوة بعد �رتحال �لنبّي

ولقد دّون �لموؤّرخون حو�دث تلك �ل�سنين تحت عنو�ن »تاأريخ الإ�سالم«, �إاّل �أّننا �إذ� 

�أدرجنا �أحد�ث تلك �لفترة تحت عنو�ن »تاريخ الم�سلمين« كان ذلك �أدّق و�أ�سدق مّما 

.
(((

�إذ� دّوّناها تحت عنو�ن »تاأريخ الإ�سالم«

لم تكن �لخ�سومة بين �أهل �لبيتR ومخالفيهم, �أو �لعد�ء بين بني ها�سم وبني 

وقوده  ي�ستمّد  �لتعار�س  كان هذ�  بل  قبلّي,  �أو  �سخ�سّي  ب�سبب  �أو عد�ء  �أمّية, خ�سومة 

من تعار�س فكرّي و�عتقادّي وعملّي, يقول �الإمام �ل�سادقQ في ت�سخي�سه �لدقيق 

لجذور هذ� �لتعار�س بين هذين �لتّيارين:

)))  ر�جع في هذ� �ل�سدد: »انقالب تكاملي ا�سالم«, فار�سي, لجالل �لدين �لفار�سي, وكذلك »النظام ال�سيا�سي في الإ�سالم« 

و»نظرية عدالة ال�سحابة«, الأحمد ح�سين يعقوب.
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»اإّنا واآُل اأبي �سفيان اأهُل بيتين تعادينا في اهلل, قلنا: �سدق اهلل, وقالوا: كذب 

.
(((

اهلل«

�أي �أّن �لنز�ع قائم بين طائفتين �إحد�هما موؤمنة باهلل وم�سّدقة بكّل ما جاء من 

عنده, و�أخرى كافرة باهلل تكّذبه بكّل ما جاء من عنده من عقيدة ودين.

�إّن ف�سل م�سير تاأريخ �الإ�سالم عن �أهل بيت �لع�سمةR كان �ل�سبب في ف�سح 

�أ�سا�س  على  �لطغاة  �لحّكام  ت�سّرفات  من  لكثير  �لمقبولة  غير  للتوجيهات  �لمجال 

معايير ومباني دينّية, في حين �أّن معايير ومباني �الإ�سالم �لمحّمدّي �لخال�س �إ�سالم 

�أهل �لبيتR تدين تلك �لت�سّرفات وتبر�أ منها.

وجه  �لظالم  �لحاكم  ببالط  �لمرتبطون  �لمحترفون  �لموؤّرخون  و�سّوه  لّوث  كما 

�لتاأريخ �أي�سًا من خالل �ختالقهم لوقائع ون�سو�س ال حقيقة لها, �الأمر �لذي خلط 

�لحّق بالباطل, وجعل من �ل�سعب جّدً� في بع�س �الأحيان �لتمييز بين �لن�ّس �ل�سادق 

�لمتون  �إلى كثير من  �ال�ستناد  �لمتتّبع  �لع�سير على  �لكاذب, حّتى �سار من  و�الآخر 

�لتاأريخّية.

في هذ� �لجّو, �سارت معرفة �ل�سدق من �لكذب, و�لحّق من �لباطل في �لحو�دث 

�لتاأريخّية ر�سالة تحقيقّية ثقيلة و�سرورّية �أي�سًا, وهي كذلك عمل �سعب ومحتاج �إلى 

�لّدقة.

وفي �سدد و�قعة عا�سور�ء �أي�سًا, هناك �أحيانًا �أمور غير و�قعّية و�سعيفة زيدت 

على �لنقل �لتاأريخّي, وقد تر�ّسخت في فكر �لّنا�س و�أذهانهم, وهي ال تتالئم مع روح 

نه�سة عا�سور�ء وال مع �لمتون �لتاأريخّية �لمعتبرة وهذ� �الأمر يجعل من �لالزم تنقية 

وت�سفية �الآثار �لمرتبطة بعا�سور�ء من كّل كذب وتزوير, ومن نقل �لم�سائل و�لق�سايا 

.
(((

�ل�سعيفة

وما  �ل�سطور  ور�ء  ما  تقر�أ  �أن  ت�ستطيع  �لتي  �لمعّمقة هي  �لتاأريخّية  �لمعرفة  �إّن 

�أن تك�سف عن �لمعاني �الأخرى  ور�ء ظو�هر �لحو�دث و�الأخبار وهي �لتي باإمكانها 

)))  بحار �الأنو�ر, ج)), �س65).

الأعمال  و)�لتنزيه  �لغطاء,  لكا�سف  و�ل�سالالت(  �لبدع  قمع  في  �لبّينات  )�الآيات  كتاب  مثاًل:  �ل�سدد  هذ�  في  ير�جع    (((

�ل�سيعة( لل�سّيد مح�سن �الأمين �لعاملّي, و)�لملحمة �لح�سينّية( لل�سهيد مطّهري.
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للحو�دث, وبدون هذه �لمعرفة قد ال يمكن تقديم تحليل �سحيح للق�سايا �لتاأريخّية.

لقد و�سف �الإمام �لح�سينQ في خطبته �لثانية يوم عا�سور�ء جي�س �لكوفة بهذه 

�الأو�ساف و�الألقاب �لتالية حيث قال:

الكلم  ومحّرفي  الكتاب  ونبذة  الأحزاب  و�سّذاذ  الأّمة  عبيد  يا  لكم  ف�سحقاً   ...«

وعّنا  تع�سدون  اأهوؤلء  ويحكم!  ال�سنن!  ومطفئي  ال�سيطان  ونفثة  الإثم  وع�سبة 

فروعكم,  وتاآزرت  اأ�سولكم  عليه  و�سجت  قديم,  فيكم  غدر  واهلل  اأجل  تتخاذلون؟! 

.
(((

فكنتم اأخبث ثمرة, �سجى للناظر واأكلة للغا�سب!...«

�لقبائل  تلكم  بقّية  �إذن  �أولئك  �أّن  يقّرر   Qالإمام� نرى  �أي�سًا  �لبيان  هذ�  ففي 

و�الأحز�ب �لجاهلّية �لمعاندة, و�أّنهم �لثمرة �لمّرة ل�سجرة عد�وة بني �أمّية لدين �هلل.

فهو �إذن تقرير وبالغ من �الإمام �لمع�سوم )�الإمام �لح�سينQ نف�سه( للتعريف 

بحقيقة �لذين �ساركو� في �سّف جي�س بني �أمّية في فاجعة عا�سور�ء �لمريرة.

�إذن فمعرفة جذور �أّي حادثة من �لحو�دث ومعرفة �لق�سايا �لممّهدة لها من �لبالغات 

�الأخرى لعا�سور�ء.

)))  مقتل �لح�سينQ, للمقّرم, �س87).
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إتمام الحّجة

في  �لتاأريخ  �سانعي  ولجميع  تخو�سها,  �لتي  �لتاأريخّية  �الأحد�ث  في  �أّمة  لكّل 

�لتحّوالت �الجتماعّية �لتي يقودونها, مرتكز�ت وحجج ودالئل ت�سّكل �لم�ستند �لمعتمد 

لخّط �ل�سير في �لتحّرك نحو تحقيق �الأهد�ف �لمن�سودة.

و�لّنا�س ي�ساألون ويبحثون عن �لحّجة و�ل�سند �لمعتمد لما يقومون به من عمل �أو 

لتقييم عمل �الآخرين.

يدي  بين  ��ستجو�بهم  �أعمالهم عند  �لحّجة على  يقّدمون  �أي�سًا  �لتاريخ  و�سانعو 

قا�سي »الوجدان« في »محكمة التاأريخ«.

وال بّد من »اإتمام الحّجة« من �أجل قطع �لطريق �أمام �أّي عذر �أو ذريعة يت�سّبث 

بهما �لمخالفون �أو �لمتخّلفون, ومن �أجل �أن ي�سّجل �لتاأريخ هذه �لحّجة ويثبتها. لكي 

ال يقول �الآخرون: لم نعلم, لم ن�سمع, لم يقل لنا �أحٌد �سيئًا, لو كّنا نعلم لفعلنا كذ� 

وكذ�, لو كّنا نعرف لعملنا بطريقة �أخرى, و�أمثال هذه �لمقوالت وهذ� �الّدعاء�ت!

في �لحروب �الإ�سالمّية ال بّد من »اإتمام الحّجة« قبل �الحتكام �إلى �ل�سالح, ومن 

خالل �الآيات و�لبّينات ال بّد من �لتعريف بالحّق و�سبيله وبالباطل و�سبيله, و�لك�سف 

عن �لهدى ومطالبه وعن �ل�سالل ودعاو�ه, حّتى �إذ� وقعت �لحرب, �أو وقع �لعذ�ب 

�الإلهّي على قوم ب�سوء فعلهم وموقفهم, تكون �لحّجة قد تّمت عليهم قبل ذلك كي ال 

يقولو�: لوال �أريتمونا �لحقَّ و�ل�سو�ب �أو �أبلغتمونا بهما!

وقد ورد في مو��سع عديدة من �لقر�آن �لكريم ذكر»البّينة« و»الحّجة« في بالغات 
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�الأنبياءR, وكذلك عر�سهم �الآيات �الإلهّية و�لمعاجز على �لّنا�س, وكّل ذلك من �أجل 

»اإتمام الحّجة«, ليوؤمن من �آمن عن بّينة وحّجة وليهلك من هلك عن بّينة.

.
(((

 َعن بَيِّنٍَة}
َّ
{لِّيَْهِلَك َمْن َهَلَك َعن بَيِّنٍَة َويَْحيَى َمْن َحي

كما �أّن بع�س �الأنبياء و�لر�سل مب�ّسرين ومنذرين في �لروؤية �لقر�آنّية من �أجل �إتمام 

�لحّجة �أي�سًا, حّتى ال تبقى للنا�س بعد بعثة �لر�سل حّجة وذريعة وم�ستم�سٌك على كفرهم 

وطغيانهم و�ساللهم.

.
(((

�ُصِل}
ُّ
ٌة بَْعَد الر ِريَن َوُمنِذِريَن ِلئاَلَّ يَُكوَن ِللنَّا�ِض َعَلى اهلِل ُحجَّ بَ�صِّ �ُصاًل مُّ {رُّ

قد  �سّرهم(  )قّد�س  و�أن�ساره   Qلح�سين� �الإمام  كان  عا�سور�ء  نه�سة  وفي 

حيث  �الأنف�س,  وتزهق  �لدماء  وت�سفك  �لقتال  يقع  �أن  قبل  �أعد�ئهم  على  �لحّجة  �أتّمو� 

�أو�سح �الإمامQ تمام �الإي�ساح عن هدفه وغايته من قدومه نحو �لكوفة و�أّن ذلك 

كان ��ستجابة لدعوة �أهلها, كما عّرفهم بنف�سه �لمقّد�سة وبن�سبه �لطاهر �لز�كي تمام 

�لتعريف, و�أثبت �أّنهم ال يمتلكون �أّي حّجة �أو �سبب لمعاد�ته �أو لقتاله وقتله.

�إلى عمر بن �سعد ر�سواًل من  �أر�سل  كان �سّيد �ل�سهد�ءQ قبل يوم عا�سور�ء قد 

�أن يرتدع عن �رتكاب تلك �لجناية �لعظمى,  ًا ليكّلمه, ع�سى  �أن يلتقيا لقاًء خا�سّ �أجل 

اإليه  الذي  اهلل  تّتقي  اأما  �سعد!  ابن  يا  »ويلك  قائاًل:   Qالإمام� �لتقيا وعظه  فلّما 

معادك؟! اأتقاتلني واأنا ابن من علمت؟! ذر هوؤلء القوم وكن معي فاإّنه اأقرب لك اإلى 

اهلل تعالى.

فقال عمر بن �سعد: اأخاف اأن تهدم داري.

فقال الح�سينQ: اأنا اأبنيها لك.

فقال: اأخاف اأن توؤخذ �سيعتي.

فقال الح�سينQ: اأنا اأخلف عليك خيراً منها من مالي بالحجاز.

فقال: لي عياٌل واأخاف عليهم. ثّم �سكت, ولم يجبه اإلى �سيء!

فان�سرف عنه الح�سينQ وهو يقول: ما لك؟! ذبحك اهلل على فرا�سك عاجاًل, 

)))  �سورة �الأنفال, �الآية: )4.

)))  �سورة �لن�ساء, �الآية: 65).
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ول غفر لك يوم ح�سرك, فواهلل اإّني لأرجو اأن ل تاأكل من بّر العراق اإّل ي�سيراً.

.
(1(

فقال ابن �سعد: في ال�سعير كفاية عن البّر. م�ستهزئاً بذلك القول«

وهكذ� نرى �الإمامQ قد �أتّم �لحّجة على عمر بن �سعد ولم يترك له عذرً� �أو 

ذريعة �إاّل وقّدم لها حاّلً هو �الأف�سل و�الأح�سن ل�سالح �بن �سعد, لكّن هذ� �لتعي�س لم 

ي�ستطع �أن يتحّرر من هو�ه ويتخّلى عن مطامعه �لدنيوّية.

وفي يوم عا�سور�ء لّما دنا �لقوم من �الإمامQ دعا بر�حلته فركبها, ثّم نادى 

باأعلى �سوته ي�سمع جّل �لّنا�س:

, وحّتى  »اأّيها الّنا�س! ا�سمعوا قولي, ول تعجلوني حّتى اأعظكم بما يحّق لكم عليَّ

اأعتذر اإليكم من مقدمي عليكم, فاإْن قبلتم عذري و�سّدقتم قولي, واأعطيتموني 

الن�سف, كنتم بذلك اأ�سعد, ولم يكن لكم عليَّ �سبيل, واإن لم تقبلوا مّني العذر, ولم 

ُكْم 
ْ
ُكْم َعَلي

ُ
ْمر اأَ اأَْمَرُكْم َو�ُصَرَكاءُكْم ثُمَّ َل يَُكْن  تعطوا الن�سف من اأنف�سكم {َفاأَْجِمُعوْا 

وِن}«.
ُ
 َوَل تُنِظر

َّ
وْا اإِلَي ًة ثُمَّ اْق�صُ ُغمَّ

�أ�سو�تهن,  و�رتفعت  بناته,  وبكى  وبكين,  �سحن  هذ�  كالمه  �أخو�ته  �سمع  فلّما 

فاأر�سل �إليهّن �أخاه �لعّبا�س بن علّي وعلّيًا �بنه, وقال لهما: �سّكتاهّن فلعمري ليكثرّن 

بكاوؤهّن!

 ,Pفلّما �سكتن, حمد �هلل و�أثنى عليه وذكر �هلل بما هو �أهله, و�سّلى على محّمد

وعلى مالئكته و�أنبيائه, قال �لر�وي: فو�هلل ما �سمعت متكّلمًا قّط قبله وال بعده �أبلغ 

في منطق منه! ثّم قال:

»اأّما بعُد فان�سبوني فانظروا من اأنا؟! ثّم ارجعوا اإلى اأنف�سكم وعاتبوها, فانظروا 

هل يحّل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟! األ�سُت ابن بنت نبّيكمP, وابن و�سّيه وابن 

عّمه واأّول الموؤمنين باهلل والم�سّدق لر�سوله بما جاء به من عند رّبه؟! اأولي�س 

حمزة �سّيد ال�سهداء عّم اأبي؟! اأولي�س جعفر ال�سهيد الطّيار ذو الجناحين عّمي؟! 

اأولم يبلغكم قول م�ستفي�س فيكم اأّن ر�سول اهللP قال لي واأخي: »هذان �سّيدا 

�سباب اأهل الجّنة«؟ فاإْن �سّدقتموني بما �أقول وهو �لحّق, فواهلل ما تعّمدت كذباً مذ 

علمُت اأّن اهلل يمقت عليه اأهله, وُي�سّر به من اختلقه.

)))  �لفتوح, ج5, �س)0) و�أعيان �ل�سيعة, ج), �س599.
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واإن كّذبتموني فاإّن فيكم من اإْن �ساألتموه عن ذلك اأخبركم, �سلوا جابر بن عبد اهلل 

الأن�سارّي, اأو اأبا �سعيد الخدرّي, اأو �سهل بن �سعد ال�ساعدّي, اأو زيد بن اأرقم, اأو اأن�س 

بن مالك, يخبروكم اأّنهم �سمعوا هذه المقالة من ر�سول اهللP لي ولأخي, اأفما في 

هذا حاجز لكم عن �سفك دمي؟! «.

فقال له �سمر بن ذي �لجو�سن: هو يعبد �هلل على حرف �إْن كان يدري ما يقول! فقال 

حبيب بن مظاهر: و�هلل �إّني الأر�ك تعبد �هلل على �سبعين حرفًا, و�أنا �أ�سهد �أّنك �سادق 

ما تدري ما يقول, قد طبع �هلل على قلبك.

ثّم قال لهم �لح�سينQ: »فاإْن كنتم في �سكٍّ من هذا القول, اأفت�سّكون اأثراً ما 

اأّني ابن بنت نبّيكم؟ فواهلل ما بين الم�سرق والمغرب ابن بنت نبّي غيري منكم ول 

ة. من غيركم, اأنا ابن بنت نبّيكم خا�سّ

من  بق�سا�ٍس  اأو  ا�ستهلكته؟  ماٍل  اأو  قتلته؟  منكم  بقتيٍل  اأتطلبوني  اأخبروني, 

جراحة؟« فاأخذوا ل يكّلمونه...

فنادى: »يا �سبث بن ربعّي, ويا حّجار بن اأبجر, ويا قي�س بن الأ�سعث, ويا يزيد ابن 

الحارث, األم تكتبوا اإليَّ اأن قد اأينعت الثمار واخ�سّر الجناب, وطّمت الجمام, واإّنما 

تقدم على جنٍد لك مجنٍَّد, فاأقبل؟! «.

قالو� له: لم نفعل!

فقال: »�سبحان اهلل! بلى واهلل لقد فعلتم!«.

من  ماأمني  اإلى  عنكم  اأن�سرف  فدعوني  كرهتموني  اإذا  الّنا�س!  »اأّيها  قال:  ثّم 

الأر�س!«.

َوال تنزل على حكم بني عّمك, فاإّنهم لن يروك �إاّل ما تحّب 
َ
فقال له قي�س بن �الأ�سعث: �أ

ولن ي�سل �إليك منهم مكروه!!

فقال �لح�سينQ: »اأنت اأخو اأخيك« �أي محّمد بن �الأ�سعث »اأتريد اأن يطلبك بنو 

ها�سم باأكثر من دم م�سلم بن عقيل؟! ل واهلل! ل اأعطيهم بيدي اإعطاء الذليل, ول 

ُجُموِن}, {اإِنِّي ُعْذُت ِبَربِّي 
ْ
اأقّر اإقرار العبيد!«, عباد اهلل {َواإِنِّي ُعْذُت ِبَربِّي َوَربُِّكْم اأَن تَر

ٍر لَّ يُوؤِْمُن ِبيَْوِم اْلِح�َصاِب}.
ِّ
َوَربُِّكم مِّن ُكلِّ ُمتََكب
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ثّم رجع, فاأناخ راحلته, واأمر عقبة بن �سمعان فعقلها«

ولم ي�ستيقظ من جميع تلك �ل�سمائر �إاّل �سمير �لحّر بن يزيد �لرياحّي �لذي �ختار 

�الآخرة على �لدنيا, و�لجّنة على �لّنار, فالتحق باالإمامQ و�ن�سّم �إلى مع�سكره.

�أن�ساره, حّتى يبقى من يبقى معه على  �أتّم �الإمامQ �لحّجة حّتى على  كما 

ب�سيرة وت�سميم و�ٍع, كانQ في طريقه من مّكة �إلى �لعر�ق ُيطلع �لذين �سحبوه 

�أو�ساع �لكوفة وتحّوالتها, حّتى يرجع عنه من �سحبه طمعًا في  على كّل جديد من 

تيّقنو�  �أن  بعد  فعاًل   Qالإمام� هوؤالء عن  ولقد رجع  ومن�سب,  �أو في حكم  دنيا 

من �نقالب �لكوفة ونكثها �لعهود ونق�سها �لمو�ثيق, فما بقي معه �إاّل �أهل �الإخال�س 

�لذين وّطنو� �أنف�سهم على ن�سرته و�ال�ست�سهاد بين يديه.

كّل  في  عليهم  �لحّجة  ويتّم  يختبرهم   Qالإمام� فتاأ  ما  �الأفذ�ذ  هوؤالء  وحّتى 

منزل من منازل �لطريق وفي كّل منا�سبة, حّتى كان �الختبار �الأخير ليلة عا�سور�ء 

حيث قالQ لهم: »اأّما بعد, فاإّني ل اأعلم اأ�سحاباً اأوفى ول خيراً من اأ�سحابي, 

ول اأهل بيت اأبرَّ ول اأو�سل من اأهل بيتي, فجزاكم اهلل عّني خيراً, األ واإّني لأظنُّ 

اأّنه اآخر يوٍم لنا من هوؤلء, األ واإّني قد اأذنت لكم, فانطلقوا جميعاً في حّل, لي�س 

.
(((

عليكم حرج مّني ول ذمام, هذا الليل قد غ�سيكم فاّتخذوه جماًل«

وفي رو�ية �أخرى: »... ولياأخذ كّل رجل منكم بيد �ساحبه اأو رجٍل من اإخوتي, 

وتفّرقوا في �سواد هذا الليل, وذروني وهوؤلء القوم, فاإّنهم ل يطلبون غيري, ولو 

.
(((

اأ�سابوني وقدروا على قتلي لما طلبوكم«

وفي جميع ميادين �ل�سر�ع بين �لحّق و�لباطل �لتي يرعف بها �لزمان في كّل هذه 

ونهجهم  مو�قفهم  يدعمو�  �أن  و�لوعي  �لب�سيرة  ذوي  و�لرّو�د  للقادة  بّد  ال  �الأر�س, 

وخّط �سيرهم بالبّينات و�لدالئل و�لحجج �لتاّمة من �أجل �أن يثبت �لتاأريخ حّقانيتهم, 

ومن �أجل قطع �لطريق على كّل عذر وذريعة يت�سّبث بها متخّلف �أو مخالف, ومن �أجل 

�أن ال يّتهمهم �لتاأريخ في م�ستقبل �الأّيام بال�سكوت و�لمهادنة مع �لظلم و�لجور.

)))  وقعة �لطّف, �س06) ـ 09).

)))  �الإر�ساد, ج), �س)9.

)))  �لفتوح, ج5, �س05).
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فضح الباطل وتعريته

وف�سح  �لحّق  �إحياء  في  �لباطل  �سّد  �لحّق  �سر�ع  بوقائع  �لتذكير  دور  عن  ف�ساًل 

�لباطل, ال بّد الإف�سال خطط �أتباع �لباطل من ف�سح موؤ�مر�تهم و�لك�سف عن جناياتهم 

وجر�ئمهم, حّتى ال يبقى ما حدث طّي »الكتمان«.

كان الإف�ساء �لحقائق د�ئمًا دور بّناء في تنوير �أذهان �لّنا�س بو�قعّيات �الأحد�ث وفي 

تعبئتهم �سّد �لباطل.

وفي و�قعة عا�سور�ء وماأ�ساة كربالء, كانت �إحدى ر�ساالت ومهّمات �أفر�د بقّية �لركب 

خالل  من  �الأموّي,  �لحكم  �إلى  �ل�سربة  وتوجيه  حقيقته  وتعرية  �لعدّو  ف�سح  �لح�سينّي 

�لك�سف عن حقيقة ما جرى في كربالء.

ولعّل �أحد �الأ�سباب �لتي جعلت �الإمام �لح�سينQ ي�سطحب معه �لن�ساء و�الأطفال 

منذ بدء رحلته من �لمدينة �إلى مّكة, ثّم �إلى كربالء هو �أّن �لن�ساء و�الأطفال �سيكونون 

�سهود عيان لحركة �أحد�ث �لنه�سة وتفا�سيل �لو�قعة ولجميع م�ساهد مظلومّية �أهل �لبيت

R, ووقائع م�سرح �لجريمة �لكبرى, و�سيحّدثون �لّنا�س في مرحلة �الأ�سر وما بعدها 

بكّل ما �ساهدوه, حّتى ال تبقى تلك �لوقائع خلف حجب �الإبهام و�لغمو�س وطّي �لكتمان.

وكان لدور �الإمام �ل�سّجادQ وزينب �لكبرىO في هذ� �الأمر �أهمّية كبرى, 

�أبيه:  �أبيهL وبقّية �ل�سهد�ء حّتى كتب على قبر  �أتّم �الإمام �ل�سّجاد دفن  �أن  �إذ ما 

.
(((

»هذا قبر الح�سين بن علّي بن اأبي طالب, الذي قتلوه عط�ساناً غريباً«

)))  حياة �الإمام زين �لعابدين, �س66).
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ولقد كان باإمكان �الإمام �ل�سّجادQ �أن يكتب عبارة �أخرى غير هذه �لعبارة, 

يذكر فيها �أو�سافًا �أخرى ل�سّيد �ل�سهد�ءQ, لكّن تاأكيده على �أّن �أباه قد قتل على 

هذه �لحال هو نوع من ف�سح �لعدّو وتعرية حقيقته.

وفي خطبة له في �لكوفة قالQ �أي�سًا:

.
(((

»اأنا ابن من قتل �سبراً وكفى بذلك فخراً!«

�أّن باإمكانهQ في معر�س �لتعريف بنف�سه �لمقّد�سة وتعديده الفتخار�ته  مع 

�أن يذكر �أو�سافًا �أخرى!

ونر�هQ يقول �أي�سًا في نف�س تلكم �لخطبة في �لجموع �لحا�سدة من �لّنا�س: 

»اأّيها الّنا�س, من عرفني فقد عرفني, ومن لم يعرفني فاأنا علّي بن الح�سين بن 

اأبي طالب, اأنا ابن من انتهكت حرمته, و�سلبت نعمته, وانتهب ماله, و�سبي عياله, 

.
(((

اأنا ابن المذبوح ب�سّط الفرات من غير ذحل ول ترات...«

فهوQ في تعريفه بنف�سه يعّرف �أباه �ل�سهيدQ قبل �أن يتعّر�س الأو�سافه 

وهذ�   ,Pلنبّي� عترة  لها  تعّر�ست  �لتي  �لفظيعة  �لجر�ئم  ويذكر  ومحامده!,  هو 

ف�سح البن زياد ولحكومة يزيد.

وفي خطابه �لمثير �لذي ف�سح به �لحكم �الأموّي و�أيقظ به �لغافلين, �لذي �ألقاه

Q في ق�سر يزيد في �ل�سام �أمام جماهير �لّنا�س ورجال �ل�سلطة �الأموّية و�سيوف 

�الأموّي عن  �لتعتيم  �أخفاها  �لتي  �لحقائق  �الأ�ستار عن  ك�سف  قد   Qيزيد, كان

�لّنا�س, وكان مّما قالهQ في هذ� �لخطاب:

».. اأّيها الّنا�س, من عرفني فقد عرفني, ومن لم يعرفني اأنباأته بح�سبي ون�سبي, 

اأنا ابن مّكة ومنى, اأنا ابن زمزم وال�سفا, اأنا ابن من حمل الركن باأطراف الرداء, 

ابن من  اأنا  ولّبى,  و�سعى, وحّج  وارتدى, وخير من طاف  ائتزر  ابن خير من  اأنا 

حمل على البراق وبلغ به جبرئيل �سدرة المنتهى, فكان من رّبه كقاب قو�سين اأو 

اأدنى, انا ابن من �سّلى بمالئكة ال�سماء, اأنا ابن من اأوحى اإليه الجليل ما اأوحى, 

اأنا ابن من �سرب بين يدي ر�سول اهلل ببدر وحنين, ولم يكفر باهلل طرفة عين, اأنا 

)))  حياة �الإمام زين �لعابدينQ, �س68).

)))  نف�س �لم�سدر, �س68).
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ابن �سالح الموؤمنين, ووارث النبّيين, ويع�سوب الم�سلمين, ونور المجاهدين, وقاتل 

الناكثين والقا�سطين والمارقين, ومفّرق الأحزاب, اأربطهم جاأ�ساً, واأم�ساهم عزيمة, 

ذاك اأبو ال�سبطين الح�سن والح�سين, علّي بن اأبي طالب.

فلّما بلغ اإلى هذا المو�سع �سّج الّنا�س بالبكاء, وخ�سي يزيد الفتنة فاأمر الموؤّذن اأن 

يوؤّذن لل�سالة, فقال الموؤّذن: اهلل اأكبر.

قال الإمام: اهلل اأكبر واأجّل واأعلى واأكرم مّما اأخاف واأحذر.

فلّما قال الموؤّذن: اأ�سهد اأن ل اإله اإّل اهلل.

قال  فلّما  �سواه.  رّب  ول  غيره,  اإله  ل  اأن  �ساهٍد  كّل  مع  اأ�سهد  نعم,   :Qقال

الموؤّذن: اأ�سهد اأّن محّمداً ر�سول اهلل.

والتفت  هذا!  اأكّلم  حّتى  ت�سكت  اأن  محّمد  بحّق  اأ�ساألك  للموؤّذن:  )الإمام(  قال 

علم  جّدك  قلت  فاإْن  جّدي؟  اأم  ك  جدُّ الكريم  العزيز  الر�سول  هذا  وقال:  يزيد  اإلى 

وعدواناً,  اأبي ظلماً  قتلت  فلم  قلت جّدي  واإْن  كاذب,  اأّنك  كّلهم  والّنا�س  الحا�سرون 

وانتهبت ماله, و�سبيت ن�ساءه, فويل لك يوم القيامة اإذا كان جّدي خ�سمك!

بع�سهم  و�سّلى  همهمة,  الّنا�س  بين  فوقع  لل�سالة!  اأقم  بالموؤّذن:  يزيد  ف�ساح 

.
(1(

وتفّرق الآخر!«

لقد كان يزيد يتوّقع هذه �لنتيجة وهذ� �الفت�ساح, ولذ� فقد �أبى في �لبد�ية �أن ياأذن 

لالإمام �ل�سّجادQ بالكالم حين طلب منه ذلك لكّن من حوله من رجاله �ألّحو� عليه 

وقالو� له: �ئذن له! ما قدر �أن ياأتي به هذ� �لفتى �لمري�س �الأ�سير في ح�سور �الأمير؟! 

اإّن هوؤلء ورثوا العلم والف�ساحة, وزّقوا العلم زّقاً! وما زالوا به حّتى  »فقال يزيد: 

, وفي رو�ية �أّنه قال: �إذ� رقى �لمنبر فلن ينزل �إاّل بف�سيحتي وف�سيحة �آل �أبي 
(((

اأذن له«

(((

�سفيان!

كان �الإمام �ل�سّجادQ يلتزم �ل�سمت في طول طرق رحلة �الأ�سر, فلم يكن يكّلم 

)))  مقتل �لح�سينQ, للمقّرم, �س)5) و)5), د�ر �لكتاب �الإ�سالمّي.

)))  نف�س �لم�سدر �ل�سابق.

)))  ر�جع: �الإمام زين �لعابدينQ, �س75).
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جالوزة �لظالم حّتى بكلمة و�حدة, ذلك الأّنه كان يعلم بخبث �سر�ئرهم وق�سوتهم, 

لكّنهQ كان ي�ستثمر كّل مكان ومجال منا�سب لتنوير �أذهان �لّنا�س ببيان حقائق 

�الأمور وف�سح �لعدّو وتعرية حقيقته, فمثاًل: عند �أّول دخول ركب �ل�سبايا �ل�سام »دنا 

�سيخ من ال�سّجادQ وقال له: الحمد هلل الذي قتلكم واأمكن الأمير منكم!

{ُقل لَّ  �أقر�أت:   :Qأقر�أت �لقر�آن؟ قال: بلى, قال� يا �سيخ!  فقالQ له: 

ُه},  بَى َحقَّ
ْ
بَى}, وقراأت قوله تعالى: {َواآِت َذا اْلُقر

ْ
َة ِفي اْلُقر ِه اأَْجًرا اإِلَّ اْلَمَودَّ

ْ
اأَ�ْصاأَلُُكْم َعَلي

بَى}؟
ْ
�ُصوِل َوِلِذي اْلُقر ِ ُخُم�َصُه َوِللرَّ ٍء َفاأَنَّ هلِلّ

ْ
وقوله تعالى: {َواْعَلُموْا اأَنََّما َغِنْمتُم مِّن �َصي

قال ال�سيخ: نعم قراأت ذلك.

فقالQ: نحن واهلل القربى في هذه الآيات.

ْج�َض اأَْهَل  ْذِهَب َعنُكُم الرِّ
ُ
ثّم قال له الإمام: اأقراأت قوله تعالى: {اإِنََّما يُِريُد اهللُ ِلي

َرُكْم تَْطِهيًرا}؟ قال: بلى. ِت َويَُطهِّ
ْ
اْلبَي

هم اهلل بالتطهير. فقالQ: نحن اأهل البيت الذين خ�سّ

قال ال�سيخ: باهلل عليك! اأنتم هم؟

فقالQ: وحّق جّدنا ر�سول اهلل اإّنا لنحن هم من غير �سّك.

فوقع ال�سيخ على قدميه يقّبلهما ويقول: اأبراأ اإلى اهلل مّمن قتلكم. وتاب على 

(1(
يد الإمام مّما فّرط في القول معه, وبلغ يزيد فعل ال�سيخ وقوله فاأمر بقتله«!

وعند عودة �لركب �لح�سينّي �إلى �لمدينة �لمنّورة وقد �سبقه �إليها ب�سير بن حذلم 

 Qلح�سين� بن  علّي  بمقدم  ويخبرهم   Qلح�سين� �الإمام  �لّنا�س  �إلى  ينعى 

بالويل  تدعو  برزت  �إاّل  مخّدرة  تبق  ولم  يهرعون  �لّنا�س  خرج  و�أخو�ته,  عّماته  مع 

�أكثر من ذلك �ليوم, و�جتمعو� على  و�لثبور, و�سّجت �لمدينة بالبكاء, فلم ُير باٍك 

زين �لعابدين يعّزونه, فخرج من �لف�سطاط وبيده خرقة يم�سح بها دموعه, وخلفه 

مولى معه كر�سّي, فجل�س عليه وهو ال يتمالك من �لعبرة, و�رتفعت �الأ�سو�ت بالبكاء 

و�لحنين, فاأوماأ �إلى �لّنا�س �أن ��سكتو�, فلّما �سكتت فورتهم قالQ: »الحمُد هلل 

رّب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدّين, بارئ الخالئق اأجمعين, الذي 

َبُعد فارتفع في ال�سماوات العلى, وقرب ف�سهد النجوى, نحمده على عظائم الأمور, 

)))  مقتل �لح�سينQ, للمقّرم, �س49), د�ر �لكتاب  �الإ�سالمّي.
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وفجائع الدهور, واألم الفجائع, وم�سا�سة اللواذع, وجليل الرزء, وعظيم الم�سائب 

الفاظعة الكاّظة الفادحة الجائحة.

اأّيها القوم! اإّن اهلل تعالى وله الحمد ابتالنا بم�سائب جليلة, وثلمة في الإ�سالم 

وداروا  و�سبيته,  ن�ساوؤه  و�سبيت  وعترته,   Qالح�سين اهلل  عبد  اأبو  قتل  عظيمة, 

.
(1(

براأ�سه في البلدان من فوق عامل ال�سنان, وهذه الرزّية التي ل مثلها رزّية!«

وهذ�  �لمحتوى  هذ�  �أي�سًا  تت�سّمن   Lكلثوم و�أّم  �لكبرى  زينب  خطب  وكانت 

�الّتجاه.

�إّن بيان مظلومّيات �أهل �لبيتR, خ�سو�سًا ما جرى في كربالء, كان د�ئمًا مثيرً� 

�لدو�م  على  وكان  و�لعّبا�سّيين,  �الأموّيين  من  �لظلمة  �لطغاة  و�نزعاج  و�سخط  لغ�سب 

و�أثر في ف�سح  �أهل �لبيتR, ذلك لما له من دور  �أئّمة  لتاأييد وتاأكيد  �أي�سًا محاّلً 

�لعدّو وتعريته.

ة, �لتي كانت  كما �أّن مجال�س عز�ء �أهل �لبيت عاّمة, ومجال�س �لعز�ء �لح�سينّي خا�سّ

تقام على طول �لتاأريخ باأمر ودعم وتاأييد �الأئّمةR وكبار علماء �لدين, تتمّتع �أي�سًا 

بنف�س هذه �لماهّية, ولقد كان �الإمام �لخمينّيM ي�سير �إلى هذ� �لبعد في مجال�س 

�لعز�ء في كثير من �أقو�له وتوجيهاته, من ذلك مثاًل قوله:

اإّن مجال�س عزاء �سّيد ال�سهداءQ وتلكم التبليغات  اإّن مجال�س التعزية,   ...«

�سّد الظلم, وهذا التبليغ �سّد الطاغوت, وف�سح الظلم الذي وقع على المظلوم, يجب 

.
(((

اأن يبقى وي�ستمّر اإلى الأبد«

)))  نف�س �لم�سدر, �س74) و75).

)))  �سحيفة نور, ج9, �س)0).
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العبر التربويّة

�إّن �لحو�دث �لتاأريخّية �إذ� طالعناها بعين �العتبار وجدناها »درو�ساً م�ستفادة«, 

معرفة  في  �لم�ستفادة  �لنكات  من  مجموعة  عن  عبارة  هي  �لتاأريخّية  و�لدرو�س 

هذه  خالل  ومن  و�ل�سعيدة,  ة  �لُمرَّ و�لوقائع  �الجتماعّية  �لحاالت  وبروز  �لحو�دث 

�لمعرفة يمكن ت�سخي�س �لم�سار�ت و�لحركة �ل�سحيحة ب�سورة �أو�سح في �لمقاطع 

�لزمنّية �لالحقة �أي�سًا.

و�لبّناءة,  �اليجابّية  �لوقائع  في  ي�ستعمل  ما  غالبًا  �لدر�س  وتعّلم  تلّقي  �أّن  ومع 

�لعلل  �سل�سلة من  و�لوقائع  لالأحد�ث  �أّن  �إاّل  �ل�سلبّية.  �الأحد�ث  في  �لعبرة  وت�ستعمل 

و�الأ�سباب و�لممّهد�ت و�لقو�نين �لتاأريخّية, لذ� فاإّن �لتاأريخ يتحّول �إلى مدر�سة لمن 

�أر�د �أن يتعّلم منه, ذلك الأّن �لحو�دث �لمتماثلة و�لمت�سابهة رّبما تتكّرر في �لع�سور 

ة لبع�س �لعلل و�لعو�مل. �لمختلفة مع تكّرر ممّهد�ت وموّثر�ت خا�سّ

�سنع  ت�سّبب  �أي�سًا  وهي  �ل�سعادة,  على  تبعث  و�لدرو�س  �لنكات  هذه  معرفة  �إّن 

�لحو�دث �لبّناءة �لمن�سودة, وهي كذلك نذيٌر ومانع من تكر�ر �لحو�دث �لمّرة.

وقد ��ستهدف �لقر�آن �لكريم �أي�سًا هذه �لغاية من خالل عر�سه لق�س�س وم�سائر 

�الأمم �ل�سالفة, ومن خالل �إ�سار�ته �إلى علل و�أ�سر�ر �لحو�دث, و�سنن �لقّوة و�ل�سعف 

في حياة �الأمم, و�النت�سار�ت و�لهز�ئم و�الإباد�ت �لتي تعّر�ست لها.

ونجد �أي�سًا �أمير �لموؤمنينQ في نهج �لبالغة يلفت �لعقول مر�رً� �إلى فل�سفة 

�لتاأريخ و�سننه ودرو�سه وعبره, و�إلى �ال�ستفادة منها و�التعاظ بها, ويدعو �إلى مطالعة 
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.
(((

�لتاأريخ و�لتاأّمل فيه مع �لتعّلم منه و�العتبار به

ولذ� فحينما نرى �الإمام �لح�سينQ يعّرف حركته �لتاأريخّية في عا�سور�ء للّنا�س 

, تت�سح لنا �أكثر فاأكثر �سرورة 
(((

�سوة« �سوة وقدوة حيث يقولQ: »ولكم فيَّ اأُ
ُ
باأّنها �أ

تعّلم �لدر�س و�أخذ �لعبرة من هذه �لو�قعة.

�إّن و�قعة كربالء هي و�حدة من هذه �لحو�دث »الملهمة« و»الواعظة«, فهي في عين 

كونها �أغنى منابع �ال�ستلهام و�لتحفيز و�الإثارة لجميع طاّلب �لحّق و�لعد�لة و�لمجاهدين 

و�آلم  �لحو�دث  �أمّر  من  و�حدة  �آخر  منظار  من  �أي�سًا  هي  و�لحرّية,  �لحّق  �سبيل  في 

�لنبّيP, ومن �لالزم مطالعة  �أّمة  يد  �الإ�سالم على  تاريخ  �لتي ح�سلت في  �لفجايع 

هذه �لو�قعة بّدقة لمعرفة ما هي �الأ�سباب و�لعو�مل �ّلتي �أّدت �إلى ما وقع؟ وبتعبير قائد 

�لثورة �لمعّظم: »الأّمة الإ�سالمّية ينبغي عليها اأن تفّكر: لماذا بعد خم�سين �سنة من 

رحلة النبّيP, و�سلت حال البالد الإ�سالمّية اإلى درجة اأّن نف�س هوؤلء الم�سلمين, 

غربائهم  حّتى  وقارئهم,  وقا�سيهم,  وعالمهم,  وقائدهم,  واأميرهم,  وزيرهم,  من 

بتلك   Pالنبّي نف�س  كبد  بفلذة  ليفتكوا  وكربالء  الكوفة  في  اجتمعوا  واأوبا�سهم, 

ال�سورة الفجيعة؟!! ينبغي على الإن�سان اأن يتاأّمل جّيداً لماذا ح�سل هذا؟!... بلغت 

اأ�سارى,  والأ�سواق  الأزّقة  في   Pالنبّي حرم  ي�سوقون  الذي  الحّد  اإلى  الحال  بهم 

.
(((

ويّتهمونهم باأّنهم خوارج!!«

�إمامها  عن  �لدفاع  عن  قعودها  حّد  �إلى  و�نتكا�ستها  �الأّمة  تقهقر  جذور  قر�ءة  في 

�لنكات  بع�س  �أمام  �أنف�سنا  نجد  وقتله!  لمو�جهته  قيامها  بل  طاعته,  عليها  �لمفتر�س 

�لجديرة بالتاأّمل:

1 � طلب الدنيا

�إّن �لتعّلق بالدنيا و�الإن�سد�د �إلى �لرفاه ولذ�ئذ �لحياة �سبٌب رئي�س في �أّن كثيرً� من 

�لّنا�س ال يلّبون د�عي �لجهاد و�لمقاومة في ميادين �لدفاع عن �لحّق ومو�جهة �لباطل, 

)))  من ذلك مثاًل: �لخطبة ))) و)9) )�لخطبة �لقا�سعة(.

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س)6).

.Pمن خطاب له في جمع من متطّوعي وقادة فيلق 7) محّمد ر�سول �هلل  (((



((0

و�أئّمة  لالأنبياء  �لكثيرة  �لتاأكيد�ت  �لد�ء جاءت  هذ�  �لّنا�س من  ��ستنقاذ  �أجل  ومن 

�لدينR ب�سدد عدم �لتعّلق بالحياة �لمادّية وحّثهم على �لزهد فيها.

و�الإمام �لح�سين نف�سهQ يقول: »اإّن الّنا�س عبيد الدنيا, والدين لعٌق على 

.
(((

األ�سنتهم, يحوطونه ما دّرت معاي�سهم, فاإذا مّح�سوا بالبالء قّل الدّيانون«

خ�سو�سًا �إذ� كان طلب �لدنيا هذ� من طريق �لحر�م و�متالء �لبطون من �لهد�يا 

�لالم�سروعة و�لطعام �لحر�م و�ل�سبهات, حيث تحرم �لقلوب ب�سبب ذلك من نعمة 

ي�سعف  كذلك  �لحر�م  �أكل  �إّن  وتقّبلهما,  و�إدر�كهما  و�لهد�ية  �لحّق  على  �النفتاح 

في  بالو�جب  و�لقيام  �لتكليف  �أد�ء  ويطم�س  و�لمو�ثيق,  بالعهود  و�اللتز�م  �لتدّين 

بوتقة �لن�سيان.

عليهم  ليقيم  عا�سور�ء  يوم  �لكوفة  جي�س   Qلح�سين� �الإمام  ��ستن�ست  لّما 

�لحجج �لتاّمة فاأبو� �أن ين�ستو� له, وّبخهمQ على ذلك قائاًل:

�سبيل  اإلى  اأدعوكم  واإّنما  قولي,  فت�سمعوا  اإلّي  تن�ستوا  اأن  عليكم  ما  »ويلكم! 

الر�ساد, فمن اأطاعني كان من المر�سدين, ومن ع�ساني كان من المهلكين, وكّلكم 

وملئت  الحرام,  من  عطّياتكم  انخزلت  قد  لقولي,  م�ستمع  غير  لأمري  عا�ٍس 

.»
(2(

بطونكم من الحرام, فطبع على قلوبكم, ويلكم األ تن�ستون؟! األ ت�سمعون؟!

يقول قائد �لثورة �لمعّظم ب�سدد �لتذكير بخطورة هذ� �لعامل:

طلب  في  النغما�س  واحدة:  جملة  وفي  والأهواء,  ال�سهوات  وراء  »الن�سياق 

الدنيا والهتمام بجمع الثروة والمال, والنكفاء على اللذائذ, والوقوع في م�سيدة 

�سهوات الدنيا, واعتبار هذه الأمور هي الأ�سل, ون�سيان الأهداف والغايات, هذا 

.
(((

هو الداء الأ�سا�سّي والكبير, ونحن اأي�ساً من الممكن اأن ُنبتلى بهذا الداء...«

�أحيانًا عن  �لّنا�س  تمنع  و�لرئا�سة  �لجاه  وحّب  �لدنيوّية  �لنو�زع  �أّن  �إلى  و�إ�سافة 

�لباطل  و�أهل  �لظالمين  �أّن  �أخرى  جهة  من  ونجد  �لباطل,  ومقاومة  �لحّق  ن�سرة 

و�لعطايا  �الأمو�ل  بذل  خالل  من  �لّنا�س  من  لكثير  �لو��سعة  م�سائدهم  ين�سبون 

)))  تحف �لعقول, �س45).

)))  بحار �الأنو�ر, ج45, �س8.

)))  من خطابه في عا�سور�ء �سنة  )99)م.



((( الهفتاا الااغبلّبة

�لحّق  جبهة  ُيخلون  وبهذ�  �لقلوب,  �إليهم  فيجذبون  �الأخرى,  �لدنيوّية  و�الإغر�ء�ت 

�لخلفّية.

 �إّن جي�س �لمال وفيلق �لمطامع �لدنيوّية يفعل �أحيانًا ما ال ي�ستطيع �أن يفعله جي�س 

من �لمقاتلين ذو �لعّدة و�لعدد.

حّتى  �الأ�سلوب  هذ�  من  �لح�سينّية  �لنه�سة  مو�جهة  في  �الأموّي  �لحكم  ��ستفاد  وقد 

�أن�سارً�  وي�سيرو�   Qالإمام� ن�سرة  و�أ�سر�فهما عن  و�لب�سرة  �لكوفة  يمتنع وجهاء 

 -Qالإمام �لح�سين� Mللو�لي �الأموّي, ففيما �أخبر به مجمع بن عبد �هلل �لعائذّي

»اأّما  �أن�ساره �لذين �لتحقو� به من �لكوفة في منزل عذيب �لهّجانات- قوله:  وهو من 

وُي�ستخل�س  وّدهم  ي�ستمال  غرائرهم,  وُملئت  ر�سوتهم,  اأعظمت  فقد  الّنا�س  اأ�سراف 

اإليك  تهوي  اأفئدتهم  فاإّن  الّنا�س  �سائر  واأّما  عليك!  واحٌد  األٌب  فهم  ن�سيحتهم,  به 

(((

و�سيوفهم غداً م�سهورة عليك«!

�إّن �النخد�ع بالدنيا ومظاهرها ُين�سي �الإن�سان �الآخرة, ويدفعه في �سفقة خا�سرة �إلى 

بيع �الآخرة و�ل�سعادة �الأبدّية بدنيا ز�ئلة فانية, نقر�أ في زيارة �الأربعين هذ� �لتقرير عن 

و�قعة عا�سور�ء.

اآخرته  الأدنى, و�سرى  بالأرذل  الدنيا, وباع حّظه  »... وقد توازر عليه من غّرته 

واأطاع من  نبّيك,  واأ�سخط  واأ�سخطك  وترّدى في هواه,  الأوك�س, وتغطر�س  بالثمن 

.
(((

عبادك اأهل ال�سقاق والنفاق وحملة الأوزار الم�ستوجبين الّنار...«

2 � الغفلة

في  �سبب  و�لغايات  �الأهد�ف  عن  �لغفلة  �إّن  �إذ  �لتذّكر,  �إلى  د�ئمًا  محتاج  �الإن�سان 

بالي, وهكذ� كان جّل �لّنا�س 
ُ
وقوع �الإن�سان في ورطات مهلكة, وفي تحّوله �إلى �إن�سان ال �أ

في زمن �الإمام �لح�سينQ, �إذ كانو� غرقى في دياجي �لغفلة في حياتهم �ليومّية, 

وم�سوؤولّيتهم  ور�سالتهم  �ل�سامية,  وقيمه  �لعليا  �الإ�سالم  �أهد�ف  �لغفلة  فاأن�ستهم غمرة 

)))  وقعة �لطّف, �س74).

)))  مفاتيح �لجنان, �س 468, زيارة �الأربعين.



(((

�لدماء  وجميع  �الإ�سالم  �سدر  مجاهد�ت  وُن�سيت  تعالى,  �هلل  دين  �إز�ء  وو�جباتهم 

�لطاهرة ل�سهد�ء �لدعوة �الإ�سالمّية, وقد ��ستفاد �الأعد�ء �أي�سًا من هذه �لغفلة �أ�سو�أ 

�لحّق  على  للق�ساء  و�سّخروها  قّوتها  و��ستثمرو�  �الأّمة,  ظهر  فامتطو�  �ال�ستفادة, 

.Qولمقاتلة �الإمام �لمع�سوم

لقد كان �الإمام �سّيد �ل�سهد�ءQ ي�سعى د�ئمًا لرفع حجب �لغفلة عن ب�سيرة 

�الأّمة وفهمها و�إدر�كها, وقد حر�سQ في خطبه يوم عا�سور�ء على �إز�لة �لغفلة 

�لكتائب  به  خاطب  مّما  فكان  �لمّرة,  �لحقيقة  على  و�إيقاظهم  �لّنا�س  عقول  عن 

�لتي تاأّلبت لقتاله: »تّباً لكم اأّيتها الجماعة وترحاً! اأحين ا�ست�سرختمونا والهين 

ناراً  علينا  وح�س�ستم  اأيمانكم!  في  لنا  �سيفاً  علينا  �سللتم  موجفين  فاأ�سرخناكم 

اأوليائكم!! بغير  اإلباً لأعدائكم على  اقتدحناها على عدّونا وعدّوكم! فاأ�سبحتم 

.
(((

عدٍل اأف�سوه فيكم ول اأمل اأ�سبح لكم فيهم!!...«

3 � التخّلي عن التكليف

كّل ما جاءت به �ل�سريعة �الإ�سالمّية من »التكاليف« ليلتزم بها �لم�سلمون كانت 

�لم�سلمون  قام  فاإذ�  »المفا�سد«,  ومنع  »الم�سالح«  تحقيق  هي  د�ئمًا  منه  �لغاية 

�لطهارة  نحو  �سيتحّرك  �الإ�سالمّي  �لمجتمع  فاإّن  �ل�سرعّية  �لتكاليف  بما عليهم من 

و�لتكامل �لمعنوّي في جميع مجاالت �لحياة.

�أّما �إذ� ترك �لم�سلمون و�جباتهم �ل�سرعّية ولم يعتنو� ولم يبالو� بالتكاليف �لتي 

�أمر �هلل بها, فاإّن لذلك �آثارً� �سّيئة ونتائج مريرة ت�سمل عو�قبها �أي�سًا جميع مجاالت 

حياة �لمجتمع �الإ�سالمّي.

�لدينّي  موقعه  مع  و�لخطورة  �الأهمّية  حيث  من  يتنا�سب  م�سلٍم  كّل  وتكليف 

ة ومقام رفيع, وينظر �لّنا�س �إليهم  و�الجتماعّي �لخا�ّس به, فالذين لهم منزلة خا�سّ

كقدو�ت, ويعنون بت�سّرفاتهم عناية فائقة الأثرها �لبالغ في حياة �لمجتمع وفي تحديد 

م�سيره, �أولئك عليهم م�سوؤولّيات م�ساعفة, ولتخّليهم عن �لتكليف �ل�سرعّي عو�قب 

فاإّن  لذ�  تكليفه,  �أد�ء  عن  �لعادي  �الإن�سان  تخّلي  عو�قب  من  وخطورة  وخامة  �أ�سّد 

)))  مقتل �لح�سينQ, للمقّرم, �س87).



((( الهفتاا الااغبلّبة

علماء �لدين و�لوجهاء �لمرموقين و�لنافذين و�لمعتبرين لهم تكاليف �أثقل من تكاليف 

�سو�هم, فاإذ� د�هنو� و�سكتو� �إز�ء �لظلم و�لبدعة وتحريفات �لحكومات �لجائرة ذهبت 

�سيعت جهود ومعاناة �لمجاهدين �الأو�ئل 
ُ
دماء �ل�سهد�ء �الأطهار هدرً� نتيجة ذلك, و�أ

�لذين بنو� �سرح �لمجتمع و�أ�ّس�سو� قو�عد حياته, ور�جت �لبدع و�لمنكر�ت, وتر�ّسخت 

جذور �سلطة �لظالمين و��ستّد طغيانهم.

يقول �الإمام �لح�سينQ ب�سدد تق�سير و�سعف وتهاون �لعلماء �لمرتبطين ببالط 

�لحاكم �لظالم �أو �ل�ساكتين عن �لحّق في ع�سره, موّبخًا �إّياهم على ذلك:

»... لقد خ�سيُت عليكم اأّيها المتمّنون على اهلل اأن تحّل بكم نقمة من نقماته لأّنكم 

لتم بها, ومن يعرف باهلل ل ُتكِرمون واأنتم باهلل في  بلغتم من كرامة اهلل منزلة ف�سّ

عباده ُتكَرمون, وقد ترون عهود اهلل منقو�سة فال تفزعون, واأنتم لبع�س ذمم اآبائكم 

في  والُزمن  والُبكم  والعمي  خ(,  )مخفورة  محقورة!   Pاهلل ر�سول  وذّمة  تفزعون 

تعينون!  فيها  تعملون ول من عمل  منزلتكم  في  ول  ترحمون!  المدائن مهملة ل 

النهي  به من  اأمركم اهلل  كّل ذلك مّما  تاأمنون,  الظلمة  والم�سانعة عند  وبالإّدهان 

والتناهي واأنتم عنه غافلون! واأنتم اأعظم الّنا�س م�سيبة لما غلبتم عليه من منازل 

اأيدي  على  والأحكام  الأمور  مجاري  باأّن  ذلك  )ت�سعون(,  ت�سمعون  كنتم  لو  العلماء 

العلماء باهلل الأمناء على حالله وحرامه, فاأنتم الم�سلوبون تلك المنزلة, وما �ُسلبتم 

ذلك اإّل بتفّرقكم عن الحّق واختالفكم في ال�ُسّنة بعد البّينة الوا�سحة, ولو �سبرتم 

اأمور اهلل عليكم ترّد وعنكم ت�سدر  الموؤونة في ذات اهلل كانت  على الأذى وتحّملتم 

اأيديهم  في  اهلل  اأمور  واأ�سلمتم  الظلمة من منزلتكم,  مّكنتم  ولكّنكم  ترجع,  واإليكم 

الموت  من  فراركم  ذلك  على  �سّلطهم  ال�سهوات,  في  وي�سيرون  بال�سبهات,  يعملون 

بين  فمن  اأيديهم,  في  ال�سعفاء  فاأ�سلمتم  مفارقتكم,  هي  التي  بالحياة  واإعجابكم 

م�ستعبٍد مقهور, وبين م�ست�سعٍف على معي�سته مغلوب, يتقّلبون في الملك باآرائهم, 

وي�ست�سعرون الخزي باأهوائهم, اقتداء بالأ�سرار, وجراأة على الجّبار! في كّل بلٍد منهم 

على منبره خطيب ي�سقع, فالأر�س لهم �ساغرة, واأيديهم فيها مب�سوطة, والّنا�س لهم 

خول ل يدفعون يد لم�ٍس, فمن بين جّبار عنيد, وذي �سطوة على ال�سعفة �سديد, 



((4

مطاٍع ل يعرف المبدئ والمعيد, فيا عجباً! وما لي ل اأعجب؟! والأر�س من غا�سٍّ 

غ�سوم ومت�سّدق ظلوم, وعامل على الموؤمنين بهم غير رحيم, فاهلل الحاكم فيما 

.
(((

فيه تنازعنا, والقا�سي بحكمه فيما �سجر بيننا...«

ويقول قائد �لثورة �لمعّظم في تحليل هذه �لم�ساألة, �سمن تق�سيمه �أفر�د �لمجتمع 

�إلى خو��ّس وعو�م, و�أّن �لعو�م د�ئمًا تبع للخو��ّس و�أّن دور �لخو��ّس في �لمجتمع مهّم 

�لدنيا  �إلى  �لميل  ب�سبب  �لخطير  �لح�ّسا�س  بتكليفهم  �لخو��ّس  يعمل  لم  فاإذ�  جدً�, 

وخوفًا على مو�قعهم ومكانتهم, فاإّن مجرى �لتاأريخ �سيتغّير, يقول �سماحته:

»اأولئك الذين يتركون طريق اهلل خوفاً على اأنف�سهم, ول يقولون الحّق حيث 

ينبغي اأن يقولوه لأّنهم �سيتعّر�سون للخطر, اأو يتخّلون عن طريق اهلل خوفاً على 

منا�سبهم اأو اأموالهم, اأو حّباً وتعّلقاً باأولدهم وعوائلهم واأقربائهم واأ�سدقائهم, 

 Lاأولئك اإذا كانوا الكثيرين فحينئٍذ واوياله! حينئٍذ �سيتوّجه الح�سين بن علّي

اإلى مذبح كربالء, �سيجرُّ اإلى مقتله, و�سي�ستولي اليزيدّيون على الأمر, و�سيحكم 

بنو اأمّية البالد والأّمة التي اأوجدها الر�سولP األف �سهر, و�ست�ستبدُل الإمامة 

بالُملك وال�سلطنة.

حينما تكون حال الخوا�ّس المح�سوبين على �سّف الحّق هكذا, اأو تكون حال 

الخوف  �سيء, فهم من  كّل  دنياهم على  يوؤثرون  القاطعة هكذا, حيث  اأكثرّيتهم 

اأو  على النف�س, ومن خوف فقدان المن�سب والمقام, ومن خوف النبذ والطرد, 

من خوف العزلة والوحدة, م�ستعّدون للقبول بحاكمّية الباطل, فال يقفون في 

وجهه, ول يدافعون عن الحّق, ول يلقون باأنف�سهم في الخطر, حينما تكون حال 

بتلك   Lعلّي بن  الح�سين  �سهادة  الماآل  بداية  تكون  ف�سوف  هكذا  الخوا�ّس 

ثّم  العّبا�س,  بني  ثّم  الحكم,  اأمّية على  بني  �سيطرة  الفجيعة, وخاتمتها  ال�سورة 

�سل�سلة من ال�سالطين والملوك في عالم الإ�سالم اإلى اليوم...

كان هذا هو و�سع ذلك الزمان, كان الخوا�سُّ قد ا�ست�سلموا, وما كانوا يريدون 

التحّرك.

لذا حينما ا�ستولى يزيد على الحكم, وكان �سخ�ساً من الممكن الخروج عليه 

)))  تحف �لعقول, �س8)).
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ومقاتلته, اإذ كان معروفاً وم�سهوراً بف�سقه وحماقاته وا�ستهتاره, وكّل من ُيقتل في 

الحرب �سّد يزيد ل يمكن اأن ُيَغّطى اأو يعّمى على دمه لأنَّ يزيد كان و�سعه متف�ّسخاً 

مف�سوحاً جّداً... من اأجل هذا قام الإمام الح�سينQ بنه�سته...

له  كانت  التي  والقدا�سة  العظمة  تلك  كّل  مع   Qالح�سين الإمام  قام  ولّما 

اإلى  اأنظروا  لين�سروه!  الخوا�ّس  من  كثير  اإليه  يتقّدم  لم  الإ�سالمّي  المجتمع  في 

على  هم  الذين  الخوا�ّس  الخوا�ّس؟!  هوؤلء  ب�سبب  المجتمع  حال  �ساءت  درجة  اأّي 

ا�ستعداد لتف�سيل دنياهم ب�سهولة على م�سير العالم الإ�سالمّي خالل قرون طويلة 

اآتية!...

اأّن  يرون  الحاكم  الجهاز  من  وقهر  و�سغط  ب�سّدة  يواجهون  حينما  هوؤلء  كّل 

اأرواحهم و�سالمتهم وراحتهم ومقامهم واأنف�سهم في خطر ل محالة يتراجعون, فاإذا 

ل تبعاً لهم  لوا عن تكليفهم وعهودهم والتزاماتهم تخّلى وتن�سّ تخّلى الخوا�ّس وتن�سّ

عواُم الّنا�س اأي�ساً.

 Qالح�سين الإمام  اإلى  الر�سائل  كتبوا  الذين  اأولئك  اأ�سماء  اإلى  اأنظروا 

الر�سائل  كتبوا  الذين  هوؤلء  فيهم!  وتاأّملوا  اإليهم,  القدوم  اإلى  ودعوه  الكوفة  من 

المجتمع  زبدة  طبقة  تلك!  الخوا�ّس  طبقة  من  جزء  اأي�ساً  هوؤلء  الخوا�ّس,  هم 

والمرموقين فيه!...

ال�سقوط  من  القيم  وينجي  الخاطئ,  الم�سار  من  التاأريخ  ُينجي  الذي  اإّن 

ويحفظها هو ت�سميم الخوا�ّس في الوقت المنا�سب, وت�سخي�س الخوا�ّس في الوقت 

المنا�سب, وتنّكرهم للدنيا في اللحظة المنا�سبة, وقيامهم واإقدامهم هلل في اللحظة 

المنا�سبة.

ينبغي القيام بالحركة الالزمة في اللحظة الالزمة, فاإذا تركتم الوقت المنا�سب 

يم�سي فلي�س ثّم فائدة اإذن.

الوجه,  ماء  بذل  من  وتخاف  الدم,  من  تخاف  حينما  الإلهّية,  ال�ُسّنة  هي  هذه 

الأحّبة, ونخاف من  اأجل  العائلة, وتخاف من  اأجل  المال, وتخاف من  وتخاف من 

اأجل راحتنا و�سالمة عي�سنا, ومن اأجل ك�سب وتجارة, ومن اأجل العثور على م�سكن 
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هو اأو�سع من م�سكٍن �سابٍق غرفًة واحدة, اإذا لم نتحّرك ب�سبب الخوف على هذه 

 Qالح�سين كالإمام  اأئّمة  نه�س ع�سرة  لو  اأن  المعلوم حينذاك  الأ�سياء فمن 

الموؤمنين اأمير  ا�ست�سهد  كما  �سيبادون,  وجميعهم  �سي�ست�سهدون,  جميعهم  فاإّن 

.Qوكما ا�ست�سهد الإمام الح�سين ,Q

اأين  اأنظروا  اأعّزائي,  يا  الخوا�ّس!  طبقة  يا  الخوا�ّس!  اأّيها  الخوا�ّس!  اأّيها 

(1(
اأنتم؟«

4 � ل اإلى الحّق ول اإلى الباطل!

�أي�سًا هو  �لملتزم  �لم�سلم  و�لباطل حقيقة د�ئمة, وو�جب  �لحّق  بين  �لت�ساّد  �إن 

على  �أو  مبال  غير  يكون  �أن  للم�سلم  يمكن  وال  �لباطل,  ومقاومة  �لحّق  مع  �لوقوف 

بذريعة  �لميد�ن  يعتزل  �أو  و�لباطل,  �لحّق  بين  و�ل�سر�ع  �لنز�ع  ق�سايا  في  �لحياد 

هذ�  فنتيجة  �لحّق,  �أين  لنا  يّت�سح  ولم  بينهما  فيما  وتنازعتا  تجادلتا  طائفتين  �أّن 

�ل�سكون وهذ� �لحياد ت�سعيف جبهة �لحّق وتقوية �لظلم! في وقعة �سّفين �لتي كانت 

�سر�عًا و��سحًا ال �إبهام فيه بين �لحّق و�لباطل, تخّلف جماعة عن �اللتحاق باأمير 

�لموؤمنينQ قائد جبهة �لحّق متذّرعين باأّن عليهم �أن ال يدخلو� في »الفتنة« و�أن 

ال ُيلّطخو� �أيديهم بالدماء! فذّمهم �أمير �لموؤمنينQ قائاًل: »خذلوا الحّق ولم 

.
(((

ين�سروا الباطل«

�أي �أّنهم و�إْن لم ين�سرو� �لباطل في جبهة معاوية, لكّنهم بعدم قتالهم تحت ر�ية 

�أمير �لموؤمنينQ كانو� قد خذلو� �لحّق و�أ�سعفو� جبهته, ومن هوؤالء �لذين لم 

ي�ستركو� في هذه �لحرب و�ختلقو� الأنف�سهم في ذلك �لذر�ئع �لو�هية: عبد �هلل بن 

عمر, و�سعد بن �أبي وّقا�س, و�سعيد بن زيد, و�أن�س بن مالك, ومحّمد بن م�سلمة, و... 

.
(((

كان من هوؤالء �أي�سًا �أبو مو�سى �الأ�سعرّي

 Qأي�سًا هناك �أ�سخا�س لم يلتحقو� باالإمام� Qوفي نه�سة �الإمام �لح�سين

ل وتاأريخّي لقائد �لثورة �لمعّظم �آية �هلل �لخامنئّي في جمع من قادة ومتطّوعي فيلق 7)  )))  فقر�ت منتخبة من خطاب مف�سّ

محّمد ر�سول �هللP, في 996)م, جريدة جمهوري �إ�سالمي, 997)م.

)))  نهج �لبالغة, نظم �سبحي �ل�سالح, �لحكمة رقم 8).

)))  �سرح �لنهج, �بن �أبي �لحديد, ج8), �س5)).
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وتركوه وحيدً�, متذّرعين بنف�س ذر�ئع حّب �ل�سالمة وطلب �لعافية! بل �إّن بع�سهم رف�سو� 

�تجاه  وغّيرو�  لن�سرته,  �سريحة  دعوة  �إّياهم  دعوته  رغم  على   Qإليه� �الن�سمام 

طريقهم �إلى جهة �أخرى حّتى ال ي�سهدو� تلك �لوقعة!

فاالأحنف بن قي�س مثاًل, كان قد ��سترك في حروب زمان ر�سول �هللP, و��سترك 

�لح�سين �الإمام  ين�سر  لم  �أّنه  �إاّل  حروبه,  في   Qلموؤمنين� �أمير  ر�ية  تحت  �أي�سًا 

Q في و�قعة عا�سور�ء, وكان رّده �سلبّيًا على ر�سالة �الإمامQ �لتي دعاه فيها �إلى 

(((

ن�سرته, بل لقد نهى �الإمامQ حّتى عن �لقيام و�لنه�سة!

في حو�دث �سدر �الإ�سالم �لمّرة هناك نماذج كثيرة لهذه �لحالة: حالة عدم �لعمل 

�لمتهاونين  كبيرً� من  �سّكلت مجموعًا  كثيرة  نماذج  �لح�ّسا�سة,  �لظروف  بالتكليف في 

 Qلذين كانو� �ل�سبب في �نزو�ء �لحّق وت�سّلط �لباطل, ولقد �أ�سار �الإمام �لح�سين�

باألم �إلى هذه �لحقيقة �لمّرة وهو في �لمدينة قبل خروجه منها �إلى مّكة, في محاورته 

�ل�ساخنة مع مرو�ن بن �لحكم, حيث قالQ: »... وقد �سمعُت ر�سول اهللP يقول: 

الخالفة محّرمة على اآل اأبي �سفيان, وعلى الطلقاء اأبناء الطلقاء, فاإذا راأيتم معاوية 

على منبري فابقروا بطنه. فواهلل لقد راآه اأهل المدينة على منبر جّدي فلم يفعلوا 

.
(((

ما اأمروا به! فابتالهم اهلل بابنه يزيد! زاده اهلل عذاباً في الّنار«

�إّن �لتخّلي عن �أد�ء �لتكليف هو في �لو�قع �سبب بقاء ودو�م �سلطة �ل�سلطان �لظالم, 

وهذه �إحدى �ل�سنن �الإلهّية وعبرة تاأريخّية من عا�سور�ء.

في  �أي�سًا  �آخر  موقع  في  و�لعبرة  �ل�سّنة  هذه  �إلى   Qلح�سين� �الإمام  �أ�سار  وقد 

كالمه �ل�سامي �لذي �نتقد فيه علماء �لبالط �ل�ساكتين �لال�أبالّيين, �لمد�هنين �لظلمة, 

وعّرفهم فيه �أّن حركته �الإ�سالحّية �إّنما قام بها الإحياء �ل�سنن �لدينّية و�الأحكام �الإلهّية, 

ودعاهم فيه �إلى ن�سرته, فكان مّما قالهQ لهم:

نور  اإطفاء  في  وعملوا  عليكم,  الظلمُة  قوي  وتن�سفونا  تن�سرونا  لم  فاإْن   ...«

)))  ر�جع: كتاب �ساگرد�ن مكتب �أئّمه »طلبة مدر�سة اأئّمة اأهل البيتR« محّمد عالمّي د�مغاني, ج), �س)6)

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س85).
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.
(((

نبّيكم...«

رو� في ن�سرة �لحّق و�الإمام  وهذ� �أي�سًا در�س عظيم, ذلك الأّن �أتباع �لحّق �إذ� ق�سّ

�ل�سالح وجبهة �لدين, فاإّن نتيجة ذلك هي تقوية �لظالمين, ونجاح �لطغاة في �إز�لة 

�لحّق وقلع جذوره و�لق�ساء على �أهله و�أتباعه.

)))  تحف �لعقول, �س9)).
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عّزة خصوم الباطل

�سّنة �هلل تعالى في �لمو�جهة بين �لحّق و�لباطل �أن يبقى �لحّق ويثبت ويتر�ّسخ, و�أّما 

�لباطل فيزهق ويذهب جفاًء ويزول, هذه �لحقيقة يقّررها �لقر�آن �لحكيم في �أكثر من 

 
(((

َزُهوًقا} َكاَن  اْلبَاِطَل  اإِنَّ  اْلبَاِطُل  َوَزَهَق  اْلَحقُّ  َجاء  تعالى: {َوُقْل  قوله  كمثل  مو�سع, 

 و{... َويَْمُح اهللُ اْلبَاِطَل َويُِحقُّ 
(((

و{بَْل نَْقِذُف ِباْلَحقِّ َعَلى اْلبَاِطِل َفيَْدَمُغُه َفاإَِذا ُهَو َزاِهٌق}

, وبما �أّن �لموؤمن �أي�سًا يطوف حياته حول محور �لحّق ويحيا للحّق, 
(((

اْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِه}

فهو و�إن كان في �لظاهر �سعيفًا محرومًا منزويًا �إاّل �أّن »الدولة الخالدة« له, ذلك الأّن 

وللباطل  دولة  »للحّق   :Qلموؤمنين� �أمير  وبتعبير  ود�ئم,  باٍق  بما هو  معّلق  �لقلب 

.
(4(

جولة«

َوِلَر�ُصوِلِه  ُة  اْلِعزَّ  ِ {َوهلِلَّ تعالى:  قوله  وللموؤمنين, في  ولر�سوله  له  �لعّزة  ن�سب �هلل  وقد 

.
(5(

َوِلْلُموؤِْمِنيَن}

وفي �سوء هذه �ل�سنن, نجد �أّن �لن�سر �لو�قعي و�لغلبة �لحقيقّية في نهاية �الأمر من 

ن�سيب �أولئك �لذين ي�سارعون ويقارعون �لظلم و�لباطل, و�إن تعّر�سو� في �لظاهر �إلى 

هز�ئم و�نك�سار�ت, ومرور �لزمان يمحو ذكر �أتباع �لباطل من �أذهان �لّنا�س, ويبيد �آثار 

)))  �سورة �الإ�سر�ء, �الآية: )8,

)))  �سورة �الأنبياء, �الآية: 8).

)))  �سورة �ل�سورى, �الآية: 4).

)4)  غرر �لحكم, ج5, �س05)).

)5)  �سورة �لمنافقون, �الآية: 8.
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�سلطانهم ويفنيها, �أّما مالحم خ�سوم �لباطل فتبقى د�ئمًا حّية وموؤّثرة, ينظر ُق�ساة 

»محكمة التاأريخ« �إلى �أبطالها نظرة �حتر�م وتقدير.

و�إّن �أو�سح و�أجلى دليل على عّزة وعظمة خ�سوم �لباطل ن�سهده في �سدد �سهد�ء 

كربالء, �إذ لم يزل �الإمام �لح�سينQ حّتى �ليوم و�إلى قيام �ل�ساعة �لعزيز �لذي 

�إلى ذروة عّزه �الأرو�ح, و�لمحبوب �لذي هامت متّيمًة بحّبه �لقلوب, ولم يزل  تهفو 

�لتاأريخ,  �أفئدة ع�ّساق �لحّق, وكلماته حّتى �الآن حّية مدوّية في م�سمع  مز�ره مهوى 

وكان ولم يزل �أبو عبد �هلل �لح�سينQ �لبطل �لمنت�سر في ملحمة عا�سور�ء.

يقول �الإمام �لخمينّيM ب�سدد �نت�سار �لحّق على �لباطل في نه�سة عا�سور�ء: 

على  الحّق  فيه  وقام  الظلم,  على  العدالة  فيه  قامت  الذي  ال�سهر  هو  »المحّرم 

.
(((

الباطل, واأثبت على مدى التاأريخ اأّن الحّق دائماً منت�سٌر على الباطل«

في  57))هـ.�س,  �سنة  �آذر  �سهر  في  �الأّمة  �إمام  به  �أدلى  قد  �لت�سريح  هذ�  كان 

في  �لباطل  عّزة خ�سوم  على  دلياًل  �ألي�س هذ�  ترى  لوك�سمبورك,  ر�ديو  مع  مقابلة 

عا�سور�ء حيث تذكر ملحمتهم �لمقّد�سة بعد �أربعة ع�سر قرنًا من وقوعها ك�سند على 

�النت�سار �لد�ئم �الأبدّي للحّق على �لباطل؟

لّما قّرر �سّيد �ل�سهد�ءQ بعد موت معاوية �أن يم�سي �إلى لقاء و�لي �لمدينة, 

حاوره عبد �هلل بن �لزبير في ذلك و�أظهر تخّوفه عليه من كيد بني �أمّية, فكان مّما 

المقادة  اأُعطي  ول  المتناع,  على  فاأكون   ...« �لزبير:  �بن  به   Qالإمام� �أجاب 

�لتي  هي  �لمد�هنة  وعدم  �الإباء  في  �لقاطعّية  هذه  �إّن   ,
(((

نف�سي...« من  والمذّلة 

جعلت من �أبّي �ل�سيمQ رمزً� للعّزة, و�لدر�س �لذي يقّدمه �الإمامQ الأتباعه 

في  ال  �لباطل,  مقارعة  وفي  �لحّق  عن  �لدفاع  في  �لعّزة  �أّن  هو  �لتاأريخ  مدى  على 

�الرتعاب من �لباطل و�لمد�هنة معه.

)))  �سحيفة نور, ج4, �س7).

)))  مقتل �لح�سينQ, للخو�رزمّي, ج), �س)8).
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ذلّة خصوم الحّق

�إّن دم �لمظلوم �لمر�ق بال حّق ُيم�سُك بخناق �لظالم, و�لظالمون و�أعو�نهم ُيبتلون 

بالذّلة و�لهو�ن, ُيبتلى �لظالمون بذلك جز�ء ظلمهم, وُتبتلى �الأّمة بالذّلة و�لهو�ن �أي�سًا 

�الإمام  ب�ساحة  حّل  قد  �لظلُم  هذ�  كان  �إذ�  خ�سو�سًا  �لحّق,  جبهة  عن  تخّليها  جز�ء 

�لمع�سومQ و�أهل بيته �لمظلومين.

لّما نزل �الإمام �لح�سينQ في طريقه �إلى �لكوفة منزل )بطن �لعقبة( لقيه �سيخ 

 :Qأين تريد؟ فقال له �لح�سين� ُيقاُل له عمرو بن لوذ�ن, ف�ساأله:  من بني عكرمة 

�سّنة وحّد 
َ
ن�سدك �هلل لما �ن�سرفت, فو�هلل ما تقدم �إاّل على �الأ

ُ
»الكوفة«. فقال �ل�سيخ: �أ

�ل�سيوف, و�إّن هوؤالء �لذين بعثو� �إليك لو كانو� كفوك موؤونة �لقتال, ووّطاوؤ� لك �الأ�سياء 

فقدمت عليهم كان ذلك ر�أيًا, فاأّما على هذه �لحال �لتي تذكر فاإّني ال �أرى لك �أن تفعل. 

فقال له �الإمامQ: »يا عبد اهلل! لي�س يخفى عليَّ الراأي ولكّن اهلل تعالى ل ُيغلَُب 

على اأمره«, ثّم قالQ: »واهلل ل يدعوني حّتى ي�ستخرجوا هذه العلقة من جوفي, 

.
(((

فاإذا فعلوا �سّلط اهلل عليهم من يذّلهم حّتى يكونوا اأذّل فرق الأُمم!«

ولقد �نتقم �هلل تعالى �أي�سًا من جميع �لذين �أعانو� �لظالم في تلك �لفاجعة �لعظيمة, 

وكان لهم دور بارز وموؤّثر فيها, فقتلو� وهم �أذاّلء, يقول �ل�سيخ �لمفيدM: »وتظاهرت 

الأخبار باأّنه لم ينُج اأحٌد من قاتلي الح�سينQ واأ�سحابه ر�سي اهلل عنهم من قتل 

)))  ر�جع: �الر�ساد لل�سيخ �لمفيد, ج), �س76.



(((

.
(((

اأو بالٍء افت�سح به قبل موته«

هناك عبٌر خفّية في و�قعة عا�سور�ء, �إذ� لم ُيك�سف عنها فُتعرف وت�سّخ�س, ويتّم 

�لخطر  ذلك  نف�س  يكمن  �أن  �لممكن  من  فاإّن  بدو�ئها,  �لحاُل  وُتعالج  بها  �العتبار 

ويترّب�س بمجتمعنا �ليوم, ويبرز �أخطر ما يكون في �للحظات �لحرجة على طريق 

ثورتنا وثّو�رنا.

�إّن �لذي �أّدى �إلى فاجعة عا�سور�ء �الأليمة �لمحرقة للقلوب كان ما يلي:

ـ ��ست�سالم �الأّمة لحكومة �لظلم وتمكينها.

ـ �لتخّلي عن �أد�ء �لتكليف في �للحظة �لح�ّسا�سة و�لم�سيرّية.

ـ ن�سيان �أو تنا�سي فري�سة �الأمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر.

ـ تعاظم حّب �لدنيا و�الإن�سد�د �إلى �لرفاه و�لترف.

ـ غفلة �لّنا�س وعدم �ّطالعهم على ما يجري في �لمجتمع.

ـ �الإعر��س و�لتخّلي عن �لقائد �الإلهّي وعدم �إطاعته.

ـ تفّرق كلمة ور�أي �الأّمة �الإ�سالمّية.

ـ �سيطرة �لخوف و�لرعب على �لّنا�س من باأ�س وبط�س حكومة �لباطل.

في  ح�ّسا�سيتها  و�لثورّية  �لموؤمنة  �لُقوى  فقدت  �إذ�  �أي�سًا,  زمان  كّل  وفي  و�ليوم 

في  رو�  وق�سّ وتهاونو�  و�لثورة,  و�لم�سلمين  �الإ�سالم  م�سير  على  وخوفها  حر�سها 

�أيديهم,  في  لي�س  بما  �أو طمعًا  �أيديهم  في  ما  على  خوفًا  �لتكليف  و�أد�ء  �لحّق  قول 

و�متنعو� عن �لح�سور و�لتو�جد في ميد�ن �لدفاع عن �لقيم في �لظروف �لتي يحتاج 

فيها �لمجتمع و�لثورة �إلى �لدم و�ل�سهادة, وت�سّتتت وحدة كلمتهم, وتفّرقت �آر�وؤهم 

و�أهو�وؤهم, ولم ين�سجمو� روحًا و�حدة حول محور والية �لفقيه وقيادة �الأّمة, وجعلو� 

�لقيم و�الأهد�ف تحت �أقد�مهم طمعًا في �لح�سول على �لمال و�لمن�سب و�لمقام, 

ولم يقومو� بو�جب �الأمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر, و�سارو� �ُسّذجًا تنطلي عليهم 

خدُع �سائعات �لعدّو و�أبو�قه �الإعالمّية, فاإّن عا�سور�ء �ستتكّرر مرًة �أخرى, و�سيتلّقى 

وعلى  �لم�سلمين  على  م�ساعفة  �لمظلومّية  و�ستجّدد  �أخرى,  كّرة  �ل�سربة  �الإ�سالم 

جبهة �لحّق.

)))  نف�س �لم�سدر, ج), �س))).
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وبتعبير قائد �لثورة �لمعّظم:

الحّد  اإلى  �سمح اهلل-  اإليها- ل  الدنيوّية مجذوبين  المنافع  اأمام هذه  »اإذا كنتم 

اإلى تكليف �سعب فهذه  اإذا ما ُدعيتم  الذي ل ت�ستطيعون التخّلي عنها والتنّكر لها 

حالة اأولى, واإذا كنتم ت�ستمتعون بهذه الُمتع والمنافع الدنيوّية وبمقدوركم التخّلي 

اأخرى... هناك  امتحان �سعب فهذه حالة  ب�ساحتكم  يحّل  لها حينما  والتنّكر  عنها 

حالتان للخوا�ّس من موؤّيدي الحّق في كّل مجتمع, فاإذا كان ذلك الق�سم الجّيد من 

موؤّيدي الحّق, يعني هوؤلء الذين بمقدورهم التخّلي عن هذا المتاع الدنيوّي حينما 

يلزم ذلك, اإذا كان هوؤلء هم الأكثرّية, ف�سوف لن ُيبتلى المجتمع الإ�سالمّي في وقٍت 

.
(((

»...Qما بحالة ع�سر الإمام الح�سين

�إّن �لتعّلق بالدنيا مانع من �أد�ء �لتكليف �الإلهّي د�ئمًا, وقد ظهر هذ� في زمان �الإمام 

ب�سورة  ولكن  �ليوم  �أي�سًا في مجتمعنا  وله ظهور  معّين محّدد,  ب�سكل   Qلح�سين�

�أخرى, وبتعبير قائد �لثورة �لمعّظم �أي�سًا:

»... والُبعد الآخر الذي يجب اأن يدر�س هو مطابقة ما ينبغي اأن يقوم به الخوا�سُّ 

مع و�سع كّل زمان, لي�س زماننا فقط, في كّل زمان كيف يجب اأن تعمل طبقة الخوا�ّس 

حّتى يوؤّدوا تكليفهم وواجبهم؟

يدر�س: كيف ل  اأن  فكرة وح�سب, يجب  الدنيا, هذه  اأ�سرى  يكونوا  قولنا: ل  اإّن 

.»
(2(

يكونون اأ�سرى الدنيا؟ ما هي اأمثلة وم�ساديق ذلك؟

.Pخطاب قائد �لثورة �لمعّظم في جمع من قادة ومتطّوعي فيلق محّمد ر�سول �هلل  (((

)))  نف�س �لخطاب �ل�سابق.
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البالغات 
السياسّية
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اإي�ساح

�ل�سيا�سّية  �لجنبة  ذ�ت  فاالأحكام  جّدً�,  قوّي  �سيا�سّي  بعد  ذو  دين  هو  �الإ�سالم 

و�الجتماعّية, ودور م�سوؤولّية �لفرد �لم�سلم �لملقاة على عاتقه �إز�ء ق�سايا �لحّق و�لباطل, 

وكذلك �أهمّية م�ساألة �لحكومة و�لقيادة, وتدّخل �الأّمة في م�سيرها �الإجتماعّي, ونظارتها 

�ل�سيا�سّي  �لبعد  هذ�  من  ز�وية  يمّثل  ذلك  كّل  و�لم�سوؤولين,  �لحّكام  عمل  طريقة  على 

لالإ�سالم.

�سورة  في  �لمجتمع  �إد�رة  في  ومنهجه  �ل�سيا�سّية,  �الإ�سالم  فل�سفة  تج�ّسدت  ولقد 

»الولية«.

�إّن معايير �لدين �الإ�سالمّي في م�ساألة �أولياء �الأمور مالكات �إلهّية قّيمة, فالحكومة 

في ع�سر �لنبّيP وع�سور �الأئّمةR هي لهم �سلو�ت �هلل عليهم �أجمعين, وهي في 

ع�سر �لغيبة حّق »الولّي الفقيه« �لنائب عن �لمع�سومQ, ومبنى �لت�سّدي للحكومة 

هو �لجد�رة �لعلّمية ولياقة �لقوى ال �لقّوة و�لقهر, و�لحّكام كذلك �إّنما يمار�سون �إد�رة 

�أمور �الأّمة في �إطار �أحكام »دين اهلل«.

من خالل هذه �لمقّدمة, نرى �أّن »عا�سوراء« حركة ثورّية �سد �النحر�ف �ل�سيا�سّي 

بالمعاني  مليئة   Qل�سهد�ء� �سّيد  نه�سة  و�أّن  �لم�ستبّدين,  �لطغاة  للحّكام  و�لدينّي 

و�لحقائق �ل�سيا�سّية, �إذ �إّن وقوع �الأّمة في �أ�سر مخالب �لحكومة �لظالمة, و�ل�سعي من 

�أجل ��ستنقاذها من ذلك, وت�سليم قيادة �الأمور بيد »الإمام ال�سالح« لن�سر �لحّق و�لعدل 

في �لمجتمع, يك�سف عن ز�وية من هذ� �لبعد, كما �أنَّ حركة �الإمام �لح�سينQ و�أهل 

بيته و�أن�ساره الأجل توعية جماهير �الأّمة, ور�سم معالم �سخ�سّية �لقائد �لالئق �لجدير, 



((8

وف�سح �سورة وحقيقة �لوالة و�لحّكام عّباد �لدنيا �لظالمين غير �لملتزمين بالدين, 

تك�سف عن ز�وية �أخرى من هذ� �لبعد �ل�سيا�سّي �أي�سًا.

يطلبون  �لذين  �أولئك  جميع  �إلى  ور�سالة  بالغًا  عا�سور�ء  لنه�سة  فاإّن  هنا,  من 

في  و�لمجاهدين  �لمظلوم,  عن  و�لمد�فعين  و�لمقاومين  �لعد�لة,  ويريدون  �لحّق, 

و�أحر�ر  و�لمتحّررين,  �الجتماعّيين,  و�لم�سلحين  �ل�سهادة,  وطاّلب  �هلل,  �سبيل 

و�النتفا�سات في  �لظلم,  �لثور�ت �سّد  فاإّن كيان كثير من  �لتاأريخ  وب�سهادة  �لفكر, 

وجه �لتجاوز و�لعدو�ن, و�لحركات من �أجل �إقامة وت�سكيل �لحكومة �الإ�سالمّية كان 

قد قام و��ستحكم على هدي درو�س عا�سور�ء.

لجميع  و�لن�سالّية  �ل�سيا�سّية  عا�سور�ء  نه�سة  ماهّية  و�ّت�سحت  ُعر�ست  ما  و�إذ� 

�أبناء هذ� �لعالم باأف�سل �سورة ممكنة كما ينبغي, ف�سيكون لها كثير من �لموؤّيدين 

و�الأتباع في �أو�ساط �لّنا�س �الأحر�ر, و�الأمم �لم�ست�سَعفة و�لم�ستعَبدة, وطاّلب �لحرّية 

ودعاتها.

هي  ما  �لاّلئق؟  �لحاكم  هو  من  �الأ�سئلة:  هذه  لمثل  و�ٍف  جو�ب  »عا�سوراء«  �إّن 

�ل�سفات �لالزم توّفرها في قائد �لم�سلمين؟ ما هي و�جبات وتكاليف �لحكومة �إز�ء 

�لرعّية؟ ما هي حقوق وو�جبات �لّنا�س في �لمجتمع �الإ�سالمّي؟ كيف يجب �لتعامل 

مع نظام �لجور؟ ما هي �لممّهد�ت �لالزمة لنه�سة �الأّمة؟

ما هي حدود �الأمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر؟ ما هي معايير ومباني �لكيان 

�ل�سيا�سّي للمجتمع؟ لمن تجب �لبيعة و�لوالية؟... وغيرها من �لم�سائل.
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الوالية والقيادة

�إّن »الولية« من �أهّم �أ�سول �الإ�سالم, وهي بمعنى �لت�سليم �لتاّم لقيادة �الإمام �الإلهي, 

و�العتقاد باأّن �الأئّمة �لمع�سومينR بعد �لنبّيP لهم �لوالية على �لّنا�س من قبل 

�هلل تبارك وتعالى, فالنظام �ل�سيا�سّي في �الإ�سالم ومنهج �لحكومة �لدينّية قائم على 

�أ�سا�س �لوالية, و»ولّي اهلل« هو �لحاكم �الإلهّي على �لّنا�س, و�إطاعته بعنو�ن �أحد »اأولي 

الأمر« و�جبة على �الأّمة.

و»الولية« كما هي م�ساألة عاطفّية ووجد�نّية من حيث �رتباطها باأ�سل وجوب �لموّدة 

�الأئّمة  �إمامة  باأّن  �الإيمان  حيث  من  �إعتقادّية  م�ساألة  هي  كذلك   ,Rلبيت� الأهل 

�لمع�سومين وواليتهم من قبل �هلل تعالى, و�أّنهم �أو�سياء ر�سول �هللP وخلفاوؤه, كما 

�أّنها �أي�سًا مو�سوع �سيا�سّي, يعني �أّن منهج ونظام �لحكم �الإ�سالمّي في ع�سر �لح�سور 

ووالية �الأمر بعهدة �الأئّمةR, وفي ع�سر �لغيبة بعهدة فقهاء �ل�سيعة �لعدول.

وترتكز �لوالية في �الإ�سالم على �أ�سا�س �لجد�رة و�ل�سالحّية, و�أ�سلح �أفر�د �لمجتمع 

 Rولهم �لمع�سومون,  �الأئّمة  هم  �لم�سلمين  وقيادة  زعامة  لت�سّنم  �الإ�سالمي 

ت�سريحات متظافرة في �سدد هذه �لحقيقة, فاالإمام �لح�سينQ مثاًل يقول:

لي�س  ما  المّدعين  هوؤلء  من  عليكم  الأمر  هذا  بولية  اأولى  البيت  اأهل  »ونحن 

.
(((

لهم...«

و�لعقيدة بهذه �لوالية تجعل �الإن�سان �لمو�لي في خّط قيادة »ولّي اهلل«, فهو �إْن يع�سق 

)))  وقعة �لطّف, �س70).
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فاإّنما يع�سق �لولّي �ل�سالح, �إذ� �سّلم �أمره و�أطاع فلهذ� �لولّي, و�إذ� كانت عنده ن�سرة 

وموؤ�زرة يبذلها فاإّنما يبذلها هدّية لهذ� �لقائد �لرّبانّي, و�إذ� قاتل فاإّنما يقاتل تحت 

�أ�سا�سًا  �أولئك �لذين ال يوؤمنون  �إلهّية ال يوؤتاها  لو�ء حّجة �هلل وباأمره, وهذه موهبة 

على  يتهّربون   Rلبيت� �أهل  �أئّمة  بوالية  �عتقادهم  مع  �لذين  �أو  �لعقيدة,  بهذه 

في  �لذين  �أو  الولية«,  »قبول  �أ�سا�س  على  �لقائم  �لتكليف  �أد�ء  من  �لعمل  �سعيد 

�لعمل ينقادون لوالية �لظالمين.

جاء في �لر�سالة �لتي كتبها �الإمام �لح�سينQ �إلى �أ�سر�ف �لب�سرة و�أهلها: 

واختاره  بنبّيه,  واأكرمه  خلقه,  على   Pًمحّمدا ا�سطفى  اهلل  فاإّن  بعُد,  »اأّما 

لر�سالته, ثّم قب�سه اهلل اإليه, وقد ن�سح لعباده, وبّلغ ما اأُر�سل بهP, وُكّنا اأهله 

واأولياءه واأو�سياءه وورثته واأحّق الّنا�س بمقامه في الّنا�س, فا�ستاأثر علينا قومنا 

بذلك, فر�سينا وكرهنا الفرقة واأحببنا العافية, ونحن نعلُم اأّنا اأحقُّ بذلك الحّق 

الم�ستحقِّ علينا مّمن توّله... وقد بعثت بر�سولي اإليكم بهذا الكتاب, واأنا اأدعوكم 

اأُحييت,  قد  البدعة  واإّن  اأُميتت,  قد  ال�ُسّنة  فاإّن   ,Pنبّيه و�سّنة  اهلل  كتاب  اإلى 

اأهدكم �سبيل الر�ساد, وال�سالم عليكم ورحمة  اأمري  واإْن ت�سمعوا قولي وتطيعوا 

.
(((

اهلل«

ومّما قالهQ في خطابه بعد �أن �لتقى جي�س �لحّر بن يزيد �لرياحّي:

.
(((

».. فاإّنكم اإن تّتقوا وتعرفوا الحّق لأهله يكن اأر�سى هلل...«

و�الإمامQ العتقاده باأّن »الولية« حّق له فقد دعا �لّنا�س �إليها و�حتّج عليهم 

بها.

�الإمام من  ليزيد  �لبيعة  ياأخذ  �أن  �لمدينة  و�لي  �أر�د  حينما  معاوية  موت  بعد 

باأّنه  �لزبير  بن  و�أخبر عبد �هلل  ذلك,   Qالإمام� رف�س  يزيد,  باأمر من   Q

لن يبايع ليزيد �أبدً� وعّلل ذلك قائاًل: »لأّن الأمر اإّنما كان لي من بعد اأخي الح�سن

.
(((

»Q

)))  تاريخ �لطبرّي, ج), �س80).

)))  نف�س �لم�سدر, ج), �س)0).

)))  مقتل �لح�سينQ, للخو�رزمّي, ج), �س)8).



((( الهفتاا الابالّبة

�لح�سين �الإمام  مخاطبة  في  تعبير»مولى«  ي�ستعمل  �لزيار�ت  متون  بع�س  وفي 

.Q

�إّن ��ستمر�ر هذه �لوالية في ع�سور ما بعد عا�سور�ء يتمّثل في �النقياد �إلى �لزعامة 

�لرّبانّية و�لت�سليم الأولياء �هللR ولنّو�بهم, ويجب �أن ي�سع هذ� �العتقاد جميع جهود 

�الإن�سان  حركة  وتكون  »الولية«,  خّط  م�سار  في  ووالء�ته  ومو�قفه  �الإن�سان  وم�ساعي 

�لمو�لي مرتكزة على محور �لوالية.

من �لذخائر �لمهّمة �لكامنة في حركة عا�سور�ء تعريف »القائد ال�سالح« �إلى �الأّمة 

�إّن �لفل�سفة �ل�سيا�سّية في �الإ�سالم  �الإ�سالمّية, وف�سح عدم جد�رة �أدعياء �لقيادة, �إذ 

�لمتوّفرة  �لرجل  �إلى  تعهد  وقيادته  �لمجتمع  زعامة  �أّن  وهو  �لمحور  هذ�  على  قائمة 

�الإد�رّية,  و�لقدرة  و�لن�سب,  �لح�سب  و�أهلّية  �الأخالقّية,  و�للياقة  �لعلمّية,  �لكفاءة  فيه 

و�لقاطعّية في �لموقف و�لقر�ر.

ومن �ل�سعب معرفة هذه �لكفاء�ت و�للياقات وت�سخي�سها بالن�سبة �إلى �أكثر �لّنا�س, 

�لتعيين  فاإّن  لذ�  �لّنا�س,  �أحكام  في  ة  �لخا�سّ و�لميول  و�لهو�س  �لهوى  يوؤّثر  ما  وغالبًا 

و�الختيار �الإلهّي هو �أف�سل �النتخاب, وقد عّين �هلل تبارك وتعالى �الأئّمة �لمع�سومين

�لب�سر,  �أف�سل  الأّنهم  ذلك   ,Pهلل� لر�سول  خلفاء  �الإ�سالمّي  �لمجتمع  لقيادة   R

في  �لمطلوبة  و�لخ�سائ�س  و�لجهات  �لالزمة  �لكماالت  جميع  في  عليهم  و�لمتقّدمون 

»الإن�سان القدوة«, وهم »مع�سومون« �أي�سًا.

�إّن هذ� �لخّط �ل�سيا�سّي في م�ساألة �لقيادة من نقاط �لقّوة و�المتياز عند �ل�سيعة, �إذ 

�أحد �الأئّمة  �أكان هذ� �لقائد  »القائد«, �سو�ء  ة في  يعتقدون بوجوب توّفر �سفات خا�سّ

ع�سر  في  �الأمر  والية  �إليهم  تعهد  �لذين  �لعدول  �لفقهاء  �أحد  �أو   ,Rلمع�سومين�

.
(((

�لغيبة

)))  ر�جع �أي�سًا ما مّر �سابقًا حول مو�سوع �لوالية و�لقيادة في )�لبالغات �العتقادّية(.



(((

التولّي والتبّري

�أي  �الإ�سالم,  في  �لعملّية  �لو�جبات  ومن  �لدين  فروع  من  و�لبر�ءة  �لوالية  �إّن 

�لمو�الة الأولياء �هلل ومعاد�ة �أعد�ئه و�لبر�ءة و�لتنّفر منهم.

و�حد,  مفهوم  ولها  و�حد,  �أ�سل  من  جميعها  و»التوّلي«  و»الولية«  و»الموالة« 

�لقادة  مع  �لم�سلم  لالإن�سان  و�ل�سيا�سّي  و�لفكرّي  �لمنهجّي  �اللتحام  د�ّلة على  وهي 

�لرّبانّيين و�أئّمة �لحّقR, فالم�سلم �لمو�لي هو �لذي يّتخذ �هلل ور�سوله و�الإمام 

�ل�سالح,  و�لعمل  و�لتقوى  بالطاعة  و�أوليائه  ور�سوله  �هلل  �إلى  ويتقّرب  له,  »ولّياً« 

�الإمام  يقول  كما  �لوالية,  قو�م  و�لورع  �ل�سالح  فالعمل  بهم,  وحياته  نف�سه  ويربط 

.
(((

�لباقرQ: »ل ُتنال وليتنا اإّل بالعمل والورع«

فالحياة �الإيمانّية لالإن�سان �لم�سلم توجب عليه �أّن ي�سّخ�س ويحّدد خّطه �لفكرّي 

و�ل�سيا�سّي في �لمجتمع, وموقفه �إز�ء ق�سايا �لحّق و�لباطل, و�أاّل يبقى حيالها محايدً� 

ويكون خ�سمًا  اهلل«,  »ولّي  �أمر  ويمتثل  �لحّق  يّتبع  بل  �لباطل,  �إلى  وال  �لحّق  �إلى  ال 

وعدّوً� الأعد�ء �لدين و�الإمامة و�لزعامة �ل�سالحة.

�إّن �الرتباط باأهل بيت �لنبّيP ومو�التهم وموّدتهم تكليف �إلهّي, و�لبر�ءة من 

�أعد�ئهم �أمر و�جب, ال عند حّد �ل�سعار و�لقول فقط, بل في �ل�سلوك و�لعمل, وهذه 

�لبر�ءة و�لوالية رّبما قادت �لم�سلم �لملتزم �إلى ميد�ن �لجهاد, و�إلى �ل�سهادة �أي�سًا, 

وال خوف عليه الأّن ذلك في �سبيل �هلل, وله �لثو�ب �لجزيل عند �هلل تبارك وتعالى.

)))  و�سائل �ل�سيعة, ج)), �س96).



((( الهفتاا الابالّبة

.
(((

يقول �الإمام �لر�ساQ: »كمال الدين وليتنا والبراءة من عدّونا«

وقيل لالإمام �ل�سادقQ: �إّن فالنًا يو�ليكم �إاّل �أّنه ي�سعف عن �لبر�ءة من عدّوكم! 

.
(((

فقال: »هيهات! كذب من اّدعى محّبتنا ولم يتبّراأ من عدّونا«

وتمّثل   ,Qوجوده في  �لحّق  تجّلى  قد  كان   Qلح�سين� �الإمام  ع�سر  وفي 

�الإمام  »يتوّلى«  �أن  كّل م�سلم ملتزم  �لو�جب على  وكان من  يزيد,  �لباطل في �سخ�س 

�لح�سينQ و»يتبّراأ« من �أعد�ئه, كما �سنع �أن�سار �الإمام )قّد�س �سّرهم(, �إذ وقفو� 

معه للدفاع عنه ولن�سرته ب�سجاعة ال نظير لها, وتبّر�أو� من يزيد و�بن زياد و�أعو�نهم, 

وقد ك�سفت عن هذه �لحقيقة �أ�سعارهم و�أقو�لهم ف�ساًل عن مو�قفهم: فّمما �رتجز به 

�أبو �ل�سعثاء �لكندّيM يوم عا�سور�ء, قوله:

ـــٌر ـــا�ـــس ن لـــلـــحـــ�ـــســـيـــن  ــــــــــي  �إّن رّب  ـــــا  ي
(((

ـــعـــد تــــــــــارٌك وهـــــــاجـــــــٌر ــــــــن �ـــس والب

:Mومّما قاله برير بن خ�سير

.
(4(

»الّلهّم اإّني اأبراأُ اإليك من فعال هوؤلء القوم...«

�لبقاء معه وعلى  �الإمامQ عزمهم على  �أ�سحاب  �أظهر  لّما  ليلة عا�سور�ء  وفي 

عدم �لتخّلي عنه, وقف نافع بن هاللM بين يدي �الإمامQ وقال:

.
(5(

»نوالي من والك وُنعادي من عاداك...«

�إّن خّط �لتوّلي و�لتبّري ال ينتهي بانتهاء ع�سر �الإمام �لح�سينQ, ذلك الأّن خّط 

�أبي عبد �هلل �لح�سينQ م�ستمرٌّ د�ئٌم بال �نقطاع على هذه �الأر�س من بعده, وتقت�سي 

�أن�ساره و�ل�سائرين على  �أن يو�لي �الإن�سان �لموؤمن  مو�التهQ و�لبر�ءة من �أعد�ئه 

نهجه ويتبّر�أ من �أعد�ئهم على مدى �لتاأريخ.

ة,  في متون زيار�ت �لمع�سومينR عاّمة, وزيار�ت �الإمام �لح�سينQ خا�سّ

ب بها �إلى  يرد ذكر مو�سوع �لتوّلي و�لتبّري كر�رً� كاأحد �العتقاد�ت و�الأعمال �لتي يتقرَّ

)))  بحار �الأنو�ر, ج7), �س58.

)))  نف�س �لم�سدر.

)))  وقعة �لطّف, �س7)).

)4)  مقتل �لح�سينQ, للخو�رزمّي, ج), �س)5).

)5)  عن�سر �سجاعت, ج), �س6)).



((4

�هلل تعالى, نقر�أ مثاًل في زيارة �الإمام �لح�سينQ في �لن�سف من رجب: »اإّني 

.
(((

اأتقّرب اإلى اهلل بزيارتكم وبمحّبتكم, واأبراأ اإلى اهلل من اأعدائكم«

وجميع �لتحّيات و�إظهار �لمحّبة و�لموّدة هو و�رد في متون زيار�ت �الإمام �لح�سين 

�أعد�ئهم  على  و�لدعاء  �للعنات  وجميع  »التوّلي«,  لهذ�  عالمٌة   Rالأئّمة� وبقّية 

وظالميهم و�إظهار �ل�سخط عليهم �سهادة على »التبّري« منهم, وتموج متون �لزيار�ت 

بال�سالم و�لتحّيات �لز�كيات على �الأئّمةR و�أن�سارهم ومو�ليهم, وتموج كذلك 

بالفعل  الأّنهم  بفعلهم,  �لر��سين  بل حّتى على  ومخالفيهم,  �أعد�ئهم  باللعنات على 

:Qمنهم, نقر�أ مثاًل في �أحد متون زيار�ت �لح�سين

»لعن اهلل قاتلك, ولعن اهلل خاذلك, ولعن اهلل من رماك, ولعن اهلل من طعنك, 

اأعوانهم  اهلل  ولعن  اإليك...  ال�سائرين  اهلل  ولعن  عليك,  المعينين  اهلل  ولعن 

.
(((

واأتباعهم واأ�سياعهم واأن�سارهم ومحّبيهم...«

وهذه ذروة �لبر�ءة وغاية �ل�سمول في �لتبّري...

�لعّبا�س �لف�سل  �أبي  زيارة  منها  �أخرى  وزيار�ت  �لجامعة,  �لزيارة  في  ونقر�أ 

:Q

»فمعكم معكم, ل مع عدّوكم, اإّني بكم موؤمن, وباإيابكم من الموؤمنين, وبمن 

.
(((

خالفكم وقتلكم من الكافرين...«

لقد ��ستوجب �أن يكّب على منخريه في نار جهّنم كّل من �سمع و�عية �الإمام �لح�سين

لم  نا�سر...«  »هل من  و�ال�ستغاثة:  �ل�سرخة  ين�سره, وهذه  ولم  و��ستغاثته   Q

تزل تطنُّ في �الآذ�ن مدى �الأجيال.

وبالغ عا�سور�ء هو �أن ال تكونو� غير مبالين بما يجري في ميادين �ل�سر�ع بين 

�لحّق و�لباطل في كّل زمان وكّل مكان, بل �نه�سو� لن�سرة �لحّق ولمو�الة ولّي �هلل, 

وتبّر�أو� من �أتباع �لباطل �لمخالفين الأئّمة �لحّق, حّتى تكون �ل�سهادة �لتي تعطونها 

في زيارة �الأربعين �سهادة حّق و�سدق ال �سهادة �سعار وكذب: »الّلهّم اإّني اأُ�سهدك اأّني 

)))  ر�جع: مفاتيح �لجنان, �س)44, زيارة �لن�سف من رجب.

)))  تهذيب �الأحكام, ج6, �س)7.

)))  نف�س �لم�سدر, �س76.



((5 الهفتاا الابالّبة

.
(((

وليٌّ لمن واله, وعدّو لمن عاداه...«

يقول �إمام �الأّمة )قد�س( ب�سدد ��ستمر�ر هذ� �لخّط في كّل �لع�سور:

»مع اأّن بني اأمّية انقر�سوا واأُلقوا في جهّنم لكّن لعنهم و�سرخة التظّلم من جورهم 

.
(((

هي �سرخة في وجوه جميع ظلمة العالم, وحفظ هذه ال�سرخة حّية يحّطم الظلم«

)))  مفاتيح �لجنان, زيارة �الأربعين, �س468.

)))  �سحيفة نور, ج)), �س)7).



((6

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

�الأّمة الأحكام �هلل وحر�سها  ��ستمر�ر رعاية  �الإ�سالمّي رهينة  �لمجتمع  �إّن حياة 

على تنفيذها و�إجر�ئها, ورقابتها �لعاّمة على �سلوك وت�سّرفات وعمل �أولياء �الأمور 

و�لم�سوؤولين و�لّنا�س عاّمة, ويطلق على هذه �لم�ساألة �الجتماعّية �لمهّمة في �ال�سطالح 

�الإ�سالمّي »الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«, وهو من �أهّم �لو�جبات �لدينّية 

�لملقاة على عاتق جميع �لم�سلمين.

به  �أمر  وقد  وتعالى  تبارك  �هلل  ير�ساه  وح�سن  �سالح  عمل  كّل  هو  و»المعروف« 

�ل�سيطان,  �إليه  �الإ�سالم, و»المنكر« هو كّل عمل �سّيء طالح غير مر�سّي يدعو  في 

وهذه �لح�سنات و�ل�سّيئات, و�ل�سالحات و�لطالحات, منها ما يتعّلق بالحياة �لفردّية, 

ومنها ما يرتبط بالحياة �الجتماعّية.

هاتين  �أهمّية  على  كثيرة  تاأكيد�ت  �الأحاديث  وفي  �لكريم  �لقر�آن  في  ورد  ولقد 

و�لمفا�سد  �الأ�سر�ر  خطورة  وعلى  �الإ�سالحّي,  ودورهما  �أثرهما  وعلى  �لفري�ستين 

المنكر«  عن  والنهي  بالمعروف  »الأمر  فري�سة  عّدت  وقد  تركهما,  على  �لمترّتبة 

�الإلهّية  �الأحكام  و��ستمر�ر  قو�م  الأّن  ذلك  �الإ�سالم,  بها  �أمر  �لتي  �لفر�ئ�س  �أف�سل 

�الأخرى في ظّل قيام وحياة فري�سة �الأمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر.

�أد�ئهم  في  �لم�سلمون  تر�خى   ,Pالأكرم� �لنبّي  رحلة  بعد  �الإ�سالم  �سدر  وفي 

ر �أكثرهم في حّق  لهذ� �لتكليف �لمهّم حّتى تف�ّسى �ل�سعف فيهم �إلى درجة �أن ق�سّ

هذ� �لو�جب �لمقّد�س, فلم ياأمرو� بمعروف ولم ينهو� عن منكر ال في قول وال في 
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عمل, ب�سبب �لخوف على ما في �أيديهم وعلى �أنف�سهم, �أو طمعًا بما لي�س في �أيديهم, 

حّتى �آل �أمرهم �إلى ت�سلُّط �لفا�سقين عليهم.

ولقد �أ�سار �الإمام �لح�سينQ �إلى هذه �لفري�سة �لمهّمة في عر�سه لدو�فع نه�سته 

.
(((

�لمقّد�سة قائاًل: »اأريد اأن اآمر بالمعروف واأنهى عن المنكر«

�إّن �أحد �لدرو�س �لكامنة في هذ� �لت�سريح �ل�سريف هو �أّن فري�سة �الأمر بالمعروف 

�لتي  �لجزئّية  �لذنوب  و�لتذكير حيال بع�س  �لوعظ  �لمنكر ال تنح�سر في  و�لنهي عن 

ت�سدر عن �أفر�د عادّيين, بل ت�سمل �لقيام و�لثورة �سّد حكومة �لظلم و�لجور, و�ل�سعي 

الإ�سالح �لكيان �ل�سيا�سّي و�الجتماعّي لالأّمة, وت�سكيل حكومة على �أ�سا�س �لحّق و�لقر�آن, 

تمامًا كما �عتبر �الإمام �لح�سينQ ملحمة عا�سور�ء �لتي �سنعها من م�ساديق �أد�ء 

�لتكليف على �سعيد فري�سة �الأمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر.

ومرحلة  �لل�سان,  ومرحلة  �لقلب,  مرحلة  مر�حل,  ثالث  �لمقّد�سة  �لفري�سة  ولهذه 

�ليد, فمرحلة �لقلب هي �أن يكون �الإن�سان في قلبه محّبًا للمعروف و�ل�سالحات, ومبغ�سًا 

للمفا�سد و�لمنكر�ت, فاإذ� جرى هذ� �الإح�سا�س و�ل�سعور من قلبه على ل�سانه يكون قد 

�إقامة �لحّق و�لمعروف, ودح�س �لباطل  دخل في �لمرحلة �لثانية, فاإذ� عمل من �أجل 

و�لمنكر, فقد دخل في مرحلة �ليد.

�إلى مرحلة �لقلب في دعائه عند قبر جّده ر�سول   Qأ�سار �الإمام �لح�سين� وقد 

�هللP ُقبيل خروجه من �لمدينة, حيث قال: »... الّلهّم واإّني اأُحّب المعروف واأكره 

.
(((

المنكر...«

�لتي ف�سح   Qلح�سين� �الإمام  وبيانات  فاإّن ت�سريحات  �لل�سان,  �أّما في مرحلة 

و�لنهي عن  بالمعروف  �الأمر  لفري�سة  �لتاّم  �أد�ئه  د�ّلة على  و�أتباعه  يزيد  فيها حقيقة 

�لمنكر في مرحلة �لقول, كانQ قد �سّرح في �أكثر من منا�سبة - بل حّتى في ر�سائله 

�الحتجاجّية على معاوية- �أّن يزيد غالم �سارب للخمر, فا�سق, قاتل للنف�س �لمحترمة, 

�الأموّيين  �لحّكام  و�أّن  �لرحمن,  طاعة  وتركو�  �ل�سيطان  طاعة  لزمو�  قد  �أتباعه  و�أّن 

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س)9).

)))  بحار �الأنو�ر, ج44, �س8)).
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�أحّلو� حر�م �هلل, وحّرمو� حالل �هلل, و�أحيو� �لبدعة و�أماتو� �ل�سّنة, ومع وجود هذه 

�لقيام و�النتفا�سة �سّد  فاإّن  �ل�سلطة �لحاكمة  �لم�ستورة في  �لمعلنة غير  �لمنكر�ت 

يزيد تحت عنو�ن �لنهي عن �لمنكر تكليف وو�جب �إلهّي.

وعلى رغم �الأل�سن وو�سائل �الإعالم �لتابعة لق�سور �لخلفاء و�ل�سالطين �لظلمة 

�لتي �ّتهمت »الحركة الدينّية« �لتي قام بها �الإمام �لح�سينQ باأّنها خروج على 

�لخليفة, و�سّق لع�سا �لم�سلمين, وتمّرٌد وع�سيان, فت�ستحّق �أن تحبط ويق�سى عليها 

�لخّط  هذ�  و�أتباع  �ل�سهادة  منهج  و�رثي  على  ينبغي  بها...  �لقائمين  على  ويق�سى 

�أاّل ين�سو� دماء �سهد�ء كربالء, فالتاأكيد�ت �لمتكّررة �لو�ردة في متون زيارة �الإمام 

�لح�سينQ على �سهادة �لز�ئر بالقول: »... اأ�سهد اأّنك قد اأقمت ال�سالة واآتيت 

 �إّنما جاءت من �أجل تبيين وتجلية 
(((

الزكاة واأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر...«

فل�سفة نه�سة �الإمامQ حّتى ال تتمّكن غوغاء و�سائل �إعالم �الأعد�ء من ت�سويه 

�لهوّية �لدينّية �لخال�سة لهذه �لنه�سة �لمقّد�سة �أو �لتعمية عليها.

�إّن �أتباع خّط عا�سور�ء مع دو�م �ال�ستلهام من هذه �لملحمة �لخالدة هم �لقلب 

وبح�سورهم  �لمجتمع,  لهذ�  و�ل�سيا�سّي  �لفكرّي  و�لو�سع  �الأمور  لحركة  �لناب�س 

�لفّعال �لد�ئم في ميد�ن �الأمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر ي�سّيقون �لخناق على 

�لمف�سدين في عر�سات حياة هذ� �لمجتمع, ذلك الأّن �سكوتهم وتر�جعهم في هذه 

في  و�لمف�سدين  �لحّق  �أعد�ء  تقّدم  يعني  �لمقّد�س  �لتكليف  هذ�  �أد�ء  عن  �لجبهة 

�لمجتمع وتجا�سرهم �أكثر على ن�سر �لف�ساد.

باأد�ء هذه  و�لقيام  للعمل  �الأدنى  �لحّد  بالل�سان« هي  والنهي  الأمر  »مرحلة  �إّن 

ُن�سيت,  �أو  �لفري�سة �لمقّد�سة في مثل هذه �لظروف, و�إذ� ما ُتركت هذه �لفري�سة 

تعّطلت �لحدود �الإلهّية و�سارت �أحكام �هلل عر�سة لال�ستهز�ء و�ل�سخرية و�لتحقير.

منازل  من  )�لبي�سة(  منزل  في  خطبه  �إحدى  في   Qلح�سين� �الإمام  يقول 

م�سيره �إلى �لعر�ق:

اإّن ر�سول اهللP قال: من راأى �سلطاناً جائراً م�ستحاّلً لحرم  »اأّيها الّنا�س! 

بالإثم  اهلل  عباد  في  يعمل   ,Pاهلل ر�سول  ل�سّنة  مخالفاً  اهلل,  لعهد  ناكثاً  اهلل, 

)))  ر�جع: مفاتيح �لجنان في زيار�ته �لمطلقة و�لمخ�سو�سة, �س758 و777 و775 و7)4 مثاًل.



((9 الهفتاا الابالّبة

.
(((

والعدوان, فلم يغّير عليه بفعل ول قول كان حّقاً على اهلل اأن يدخله مدخله!...«

وكانQ قد خطب قبل هذ� في منزل )ذي ح�سم(, وكان من خطبته:

»...اإّنه قد نزل من الأمر ما ترون! واإّن الدنيا قد تغّيرت وتنّكرت, واأدبر معروفها, 

كالمرعى  الإناء! وخ�سي�س عي�س  اإّل �سبابة ك�سبابة  يبق منها  فلم  وا�ستمّرت حذاء 

الوبيل! األ ترون اأّن الحّق ل يعمل به, واأّن الباطل ل يتناهى عنه؟! ليرغب الموؤمن 

في لقاء اهلل محّقاً فاإّني ل اأرى الموت اإّل �سهادة )�سعادة( ول الحياة مع الظالمين 

.
(((

اإّل برماً«

�لتي ر�جت  �لمنكر�ت  �أخطر  و�النحر�ف كان من  و�لبدعة  �لظلم  �إز�ء  �ل�سكوت  �إّن 

في ذلك �لع�سر, حيث كان �لّنا�س ال يعتر�سون على �أ�سرح �لمنكر�ت �لتي ترتكب في 

�لتعّر�س  من  تحا�سيًا  �أو  �أنف�سهم,  على  خوفًا  ذلك  كّل  لمجتمعهم,  �لعليا  �لم�ستويات 

ة! للخطر و�ل�سّرر, �أو طمعًا في �لدنيا وفي �لح�سول على �لذهب و�لف�سّ

وقد فتحت نه�سة كربالء طريق »انتقاد حكومة الجور« و»العترا�س على الظلم« 

و»الثورة على الطاغوت«, ومنذ ذلك �لحين ��ستلهم �لكثيرون من دماء �سهد�ء كربالء 

تكليفهم وخّط �سيرهم, و�أقامو� جهادهم ومقاومتهم ��ستنادً� �إلى �لنه�سة �لح�سينّية.

)))  تاريخ �لطبرّي, ج), �س07).

)))  نف�س �لم�سدر, وفي �للهوف, �س 4): �سعادة بداًل من �سهادة, هكذ� �سائر �لم�سادر.
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الدعوة إلى العدالة

كان ظلم �لّنا�س وعدم �الهتمام بحقوقهم من �أبرز مفا�سد �لحكم �الأموّي وكانت 

�لعد�لة ومقارعة �لظلم من �أبرز محاور نه�سة عا�سور�ء �أي�سًا.

و�لعدل مّما �أمر به �هلل تبارك وتعالى ور�سولهP, وي�سمل �لعدل في نطاقه جميع 

�أمور �لحياة ومجاالتها, حّتى معاملة �لو�لدين �لعادلة مع �أبنائهم, ولكّن �أبرز و�أهّم 

م�ساديق �لعدل هو �لعد�لة �الجتماعّية ومر�عاة حقوق �الأفر�د من قبل �لحكومات.

و�الأموّيون كما ظلمو� �أهل بيت �لنبّيP كذلك ظلمو� �لّنا�س وعاملوهم معاملة 

يوجب  م�سلم  لكّل  �ل�سرعّي  و�لتكليف  و�لعدو�ن,  �لطغيان  �أ�سا�س  على  قائمة  ظالمة 

مقارعة �لظلم و�لقيام �سّده, خ�سو�سًا �إذ� كان �لم�سلم رجاًل مثل �الإمام �أبي عبد 

�هلل �لح�سينQ �لذي هو �سّيد هذه �الأّمة و»اإمام الحّق« فيها, فتكليفه �ل�سرعّي 

في مو�جهة �لظلم ومقارعته و�لعمل على تحقيق �لعد�لة هو �لتكليف �الأثقل و�الأكبر.

�إلى �لعر�ق  في خطبته �لتي خطبهاQ في منزل �لبي�سة من منازل طريقه 

راأى �سلطاناً جائراً م�ستحاّلً  »من  و�لتي ذكر فيها حديثًا عن ر�سول �هللP هو: 

لحرم اهلل, ناكثاً لعهد اهلل, مخالفاً ل�سّنة ر�سول اهللP, يعمل في عباد اهلل بالإثم 

والعدوان, فلم يغّير عليه بفعل ول قول كان حّقاً على اهلل اأن يدخله مدخله!« قال

Q م�سيرً� �إلى ظلم بني �أمّية و�إف�سادهم في �الأر�س, و�إلى تكليفه �الأكبر و�الأثقل 

في �لتغيير و�الإ�سالح: »... األ واإّن هوؤلء قد لزموا طاعة ال�سيطان, وتركوا طاعة 

الرحمن, واأظهروا الف�ساد, وعّطلوا الحدود, وا�ستاأثروا بالفيء, واأحّلوا حرام اهلل, 
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واأنا   ...« للفرزدق:  قال   Qأّنه� وروي   ,
(((

غيَّر...« من  اأحّق  واأنا  حالله,  وحّرموا 

اأولى من قام بن�سرة دين اهلل واإعزاز �سرعه والجهاد في �سبيله لتكون كلمة اهلل هي 

.
(((

العليا«

.
(((

وفي كالم �آخر يقولQ: »وتعّدت بنو اأمّية علينا«

وفي ر�سالته �إلى وجهاء �لكوفة يقولQ: »فلعمري ما الإمام اإّل الحاكم بالكتاب, 

.
(4(

القائم بالق�سط, الدائن بدين اهلل, الحاب�س نف�سه على ذات اهلل«

تناف�ساً  اأّنه لم يكن ما كان مّنا  تعلم  اإّنك  اّللهّم   ...« �آخر:  ويقولQ في كالم 

في �سلطان ول التما�ساً من ف�سول الحطام, ولكن لنري المعالم من دينك ونظهر 

.
(5(

الإ�سالح في بالدك وياأمن المظلومون من عبادك...«

م�سلم  فهذ�   ,Qلح�سين� �الإمام  �أن�سار  �أي�سًا  به  �سّرح  �لعد�لة  تحقيق  وهدف 

بن عقيلQ مثاًل, لّما قال له �بن زياد: »اإيٍه يا ابن عقيل! اأتيت الّنا�س وهم جميٌع 

ف�سّتت بينهم, فّرقت كلمتهم, وحملت بع�سهم على بع�ٍس؟!

قال: كاّل, ل�سُت لذلك اأتيُت, ولكّن اأهل الم�سر زعموا اأّن اأباك قتل خيارهم و�سفك 

دماءهم, وعمل فيهم اأعمال ك�سرى وقي�سر, فاأتينا لناأمر بالعدل, وندعو اإلى حكم 

.
(((

الكتاب...«

بالق�سط  اأمرَت  قد  اأّنك  اأ�سهُد   ...« �أي�سًا:   Qلح�سين� �الإمام  زيارة  في  ونقر�أ 

.
(7(

والعدل ودعوت اإليهما...«

وجهاد  عا�سور�ء,  نه�سة  في  تحقيقها  �إلى  و�ل�سعي  �لعد�لة  �إلى  �لدعوة  عن�سر  �إّن 

�الإمام �لح�سينQ �سّد �لظلم ومقارعته �إّياه, كان �أحد �الأ�سول �لتي ��ستلهمتها �أّمتنا 

)))  تاريخ �لطبرّي, ج), �س07).

)))  تذكرة �لخو��س, �س7)).

)))  �لبحار, ج44, �س)8).

.R4)  �الإر�ساد, ج), �س9), موؤ�ّس�سة �آل �لبيت(

)5)  تحف �لعقول, �س9)).

)6)  �الإر�ساد, ج), �س)6.

)7)  مفاتيح �لجنان, �س9)4, زيارتهQ �أّول رجب.
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من نه�سة عا�سور�ء في قيامها �سّد �لطاغوت في �إير�ن.

وكان قد �سّرح �الإمام �لخمينّي م�سيرً� �إلى �الأ�سل �لمهّم من �أ�سول نه�سة �سّيد 

�ل�سهد�ءQ قائاًل:

»منذ ذلك اليوم الأّول الذي قام فيه �سّيد ال�سهداء �سالم اهلل عليه, كان قيامه 

.
(((

من اأجل اإقامة العدل, كان دافعه اإقامة العدل...«

اأجل  من  حياته  وكّل  عمره  كّل  بذل  قد  كان  عليه  اهلل  �سالم  ال�سهداء  »�سّيد 

اأوجدتها  التي  المفا�سد  ومنع  الظلم,  حكومة  وجه  في  والوقوف  المنكر,  اإزالة 

اأن  وهو  الأمر,  هذا  في  حياته  جميع  واأنفق  عمره,  جميع  اأنفق  لقد  الحكومات, 

.
(((

تنتهي هذه الحكومة, حكومة الجور, وتزول من الوجود«

�لعد�لة بمعنى �أن يتمّتع �لجميع بالحقوق �الإن�سانّية و�الإ�سالمّية, و�أن يرعى �لحّق 

قد  �أي�سًا  كانت  �لحّق,  في  و�حدة  بعين  �لجميع  �إلى  وينظر  بالت�ساوي,  �لجميع  بين 

تجّلت في نه�سة عا�سور�ء.

فال  �ل�سهد�ء,  جميع  م�سارع  يح�سر  عا�سور�ء  يوم   Qلح�سين� �الإمام  كان 

�أو بين �لمولى وبين �لخادم, لقد حظي جميع  يفّرق بين �بنه �ل�ساّب وبين غالمه, 

�ل�سهد�ء في ذلك �ليوم �لع�سيب ب�سرف ح�سورهQ عند م�سارعهم.

بن معاوية  يزيد  به  وّبخت  قد   Oلكبرى� زينب  كانت موالتنا  ما  ومن جملة 

مجافاته �لعدل عمدً� و�إ�سر�ره على �لظلم ق�سدً�, حيث قالت: »...اأمن العدل يا ابن 

.
(((

الطلقاء تخديرك حرائرك و�سوقك بنات ر�سول اهلل �سبايا... ؟! «

فبالغ عا�سور�ء دعوة �لب�سرّية �إلى �ل�سعي من �أجل �إقامة �لعدل و�لق�سط, �إذ بدون 

�لحياة �الجتماعّية �لقائمة على �لعدل ت�سيع جميع �لقيم �الإن�سانّية, وتن�ساأ �أ�سباب 

موت �لقو�نين �لدينّية و�الأنظمة �الإلهّية, يقول �أمير �لموؤمنينQ: »العدل حياة 

.
(4(

الأحكام«

)))  �سحيفة نور, ج0), �س89).

)))  نف�س �لم�سدر, �س90).

)))  بحار �الأنو�ر, ج45, �س58).

)4)  غرر �لحكم, ج), �س04).
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مقارعة الباطل

�ل�سر�ع بين »�لحّق« و»�لباطل« ممتّد في �لتاأريخ �لب�سرّي وتاأريخ �الأديان �الإلهّية على 

�متد�د حياة �الإن�سان على هذه �الأر�س, و�لباطل �سو�ء على �سعيد �الأفكار و�لعقائد, �أو 

على �سعيد �ل�سلوك و�الأخالق, �أو على �ل�سعيد �الجتماعّي و�ل�سيا�سّي, هو �ل�سيء �لذي 

كان جميع �الأنبياء و�الأو�سياء و�الأئّمةR قد قارعوه وخا�سو� �لجهاد �سّده. وكان من 

�ل�سنن �الإلهّية �أي�سًا �أّن �هلل تبارك وتعالى د�ئمًا يدمغ �لباطل ويزهقه بقّوة �لحّق: {بَْل 

.
(((

نَْقِذُف ِباْلَحقِّ َعَلى اْلبَاِطِل َفيَْدَمُغُه َفاإَِذا ُهَو َزاِهٌق}

و�لنفاق  و�لكفر  �لحّق,  هو  و�الإ�سالم  باطل,  و�ل�سركاء  و�ل�سرك  �لحّق,  هو  �هلل  �إّن 

�لباطل,  و�أهل  باطل  ومخالفوهم  �لحّق,  و�أهل  و�الأئّمةR حقٌّ   Pو�لر�سول باطل, 

وحكومة  حّق,  �الإ�سالمّية  و�لحكومة  باطل,  و�لخد�ع  و�لظلم  حّق,  و�ل�سدق  و�لعدل 

�لطاغوت باطل.

َماَم باطٍل �سريٍح وعلنّي متمّثل في »حكومة 
َ
وكان �الإمام �لح�سينQ في زمانه �أ

يزيد«, وكان تكليفه �لمقاومة و�لجهاد �سّد هذه �لحكومة �لفا�سدة وت�سّرفاتها �لباطلة 

في �لمجتمع, وقد �أعلن �سّيد �ل�سهد�ءQ �أّن �أحد دو�عي نه�سته هو: »األ ترون اإلى 

الحّق ل ُيعمل به, واإلى الباطل ل يتناهى عنه, ليرغب الموؤمن في لقاء رّبه حّقاً حّقاً, 

.
(((

فاإّني ل اأرى الموت اإّل �سعادة والحياة مع الظالمين اإّل برما«

)))  �سورة �الأنبياء, �الآية: 8).

)))  بحار �الأنو�ر, ج44, �س)8).
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ُج له  و»البدعة« م�سد�ق �آخر للباطل, يعني �أّن �ل�سيء �لذي هو لي�س من �لدين ُيروَّ

في �لمجتمع على �أّنه من �لدين ويعمل به على �أ�سا�س ذلك, وكان �لخّط �لذي يتنّباه 

�لحكم �الأموّي هو �إماتة �ل�سّنة و�إحياء �لبدعة, ولذ� فمن �أجل مقارعة هذ� �لباطل كان 

�الإمام �لح�سينQ قد �ختار طريق �لجهاد و�ل�سهادة, ذلك الأّنه ر�أى �أّن �ل�سّنة قد 

�أميتت و�لبدعة قد �أحييت, وقد �سّرح بهذ� �لد�عي للنه�سة في ر�سالته �إلى �إ�سر�ف 

, وكان
(((

�لب�سرة, حيث قالQ: »فاإّن ال�ُسّنة قد اأُميتت, واإّن البدعة قد اأُحييت«

Q قد �سّرح قبل ذلك �أي�سًا �أمام و�لي �لمدينة: »... ويزيد رجل فا�سق, �سارب 

.
(((

خمر, قاتل النف�س المحّرمة, معلٌن بالف�سق, ومثلي ل يبايع لمثله...«

�إّن �أ�سا�س �ل�سر�ع بين �أهل بيت �لنبّيP وبين �آل �أمّية هو �لت�ساّد بين �لحّق 

و�لباطل, و�الإيمان و�لكفر, ال �لخ�سومة �ل�سخ�سّية و�لعائلّية, يقول �الإمام �أبو عبد 

, قلنا: �سدق اهلل,  �هلل �لح�سينQ: »نحن وبنو اأمّية اخت�سمنا في اهلل عزَّ وجلَّ

.
(((

وقالوا: كذب اهلل, فنحن واإّياهم الخ�سمان يوم القيامة«

�إلى  �الإ�سالم  وحاكمّية  �الإ�سالمّية  �لخالفة  الإعادة   Rلبيت� �أهل  �سعي  وكان 

من  �أخرى  �سفحة  �لجائرة,  �لباطل  �سلطة  على  وللق�ساء  و�الأ�سيل,  �لحّق  مجر�ها 

�سفحات هذ� �لجهاد لمقاومة ومقارعة �لباطل, يقول �الإمام �لح�سينQ م�سيرً� 

�إلى حّقانّية جهاده و�أحقّيته بالخالفة, و�سرورة خلع �الأّمة لحكومة �الأموّيين �لباطلة: 

عين ما لي�س لهم,  »ونحن اأهل البيت اأولى بولية هذا الأمر عليكم من هوؤلء المدَّ

.
(4(

وال�سائرين فيكم بالجور والعدوان«

وفي �لخطبة �لمهّمة �لتي �ألقاها �الإمام �لح�سينQ في منزل �لبي�سة و�لتي 

طّبق فيها حديث ر�سول �هللP: »من راأى �سلطاناً جائراً م�ستحاّلً لحرم اهلل, ناكثاً 

لعهد اهلل, مخالفاً ل�سّنة ر�سول اهللP, يعمل في عباد اهلل بالإثم والعدوان, فلم 

حكومة  على   
(5(

مدخله!« ُيدخله  اأن  اهلل  على  حّقاً  كان  قول  ول  بفعل  عليه  يغّير 

)))  وقعة �لطّف, �س07).

)))  مقتل �لح�سينQ, للخو�رزمّي, ج), �س84).

)))  �لخ�سال, ج), �س)4, ح5).

)4)  وقعة �لطّف, �س70).

)5)  تاريخ �لطبرّي, ج), �س07).
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ال�سيطان, وتركوا  واإّن هوؤلء قد لزموا طاعة  »األ  يزيد, حيث قالQ بعد ذلك: 

طاعة الرحمن, واأظهروا الف�ساد, وعّطلوا الحدود, وا�ستاأثروا بالفيء, واأحّلوا حرام 

, كانQ بهذ� قد �أو�سح بجالء تكليف »مقاومة الباطل« 
(((

اهلل, وحّرموا حالله...«

ب�سورة كلّية ود�ئمّية, وهو �أّن على �لم�سلمين قبال قوى �لباطل �أاّل ي�سكتو� وال يد�هنو�.

)))  نف�س �لم�سدر.
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الجهاد

عن  و�لذود  �لدين,  على  �لحفاظ  في  �لمهّمة  �لم�سلمين  تكاليف  من  »الجهاد« 

كيانهم, وفي مو�جهة �الأعد�ء, وهو بذل غاية �لجهد من كّل جهة وعلى جميع �الأ�سعدة 

بما يتنا�سب مع �لظروف �لزمانّية و�لمكانّية و�ل�سيا�سّية و�الجتماعّية و�لثقافّية وما 

�سو�ها, من �أجل دفع تجاوز�ت �الأعد�ء, �أو �لدفاع عن �لمظلومين, �أو حفظ �الإ�سالم 

و�أرو�ح �لم�سلمين و�أمو�لهم.

وهذه �لفري�سة �لتي هي من »فروع الدين« كانت وال تز�ل �سبب عّزة �لم�سلمين, 

ولقد كانت و�قعة عا�سور�ء �أحد مظاهر �لعمل بهذ� �لتكليف �لدينّي, فالجهاد رّبما 

كان �سّد �لمتجاوزين و�الأعد�ء من �لخارج, ورّبما كان �سّد �لمتمّردين و�أهل �لبغي 

و�لف�ساد في �لد�خل, ورّبما كان مقاومة ومقارعة لحكومة ظالمة ت�سعى جاهدة لهدم 

�الإ�سالم, ولقد ورد في �لرو�يات �أّن من »الجهاد« قول كلمة حّق �أمام �إمام ظالم.

ولقد كان �لّنا�س في ع�سر �الإمام �لح�سينQ قد �بتلو� بحكومة ظالمة وفا�سدة 

ال ترعى �أيَّ حرمة لالإ�سالم و�لمقّد�سات �لدينّية ونو�مي�س �لم�سلمين, وكان �الإ�سالم 

في ظّل هكذ� حكومة عر�سة للزو�ل, فكان تكليف �لجهاد �سّد �لحكومة �لظالمة هو 

�لذي دفع �الإمام �لح�سينQ للخروج على يزيد و�الإعالن عن نه�سته �لمقّد�سة, 

وقد �ّتخذQ هذ� �لموقف ��ستنادً� �إلى قول �لنبّيP: »من راأى �سلطاناً جائراً 

م�ستحاّلً لحرم اهلل, ناكثاً لعهد اهلل, مخالفاً ل�سّنة ر�سول اهلل)�س(, يعمل في عباد 

اهلل بالإثم والعدوان, فلم يغّير عليه بفعل ول قول كان حّقاً على اهلل اأن يدخله 
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.
(((

مدخله«

هذه  مثل  �سّد  و�لنه�سة  �لقيام  �لو�جب  من  �أّن   Qلح�سين� �الإمام  ر�أى  لقد 

�لحكومة, فامتنع عن �لبيعة ليزيد, و�أعلن عن نه�سته, وتوّجه �إلى مّكة, ومنها تحّرك 

نحو �لكوفة ليقود �ل�سيعة في �لجهاد �سّد �لظلم.

�الإمامQ وهو في  �إلى  �لكثيرة جّدً�  �لر�سائل  كتبو�  �لكوفة قد  �ل�سيعة في  وكان 

مّكة, يدعونه فيها �إلى �لكوفة ليخرجو� تحت ر�يته على �ل�سلطة �الأموّية.

�لحّق  عن  و�لدفاع  �لدين  �إحياء  �أجل  من  كان   Lعلّي بن  �لح�سين  فجهاد  �إذن 

�أتّم �ال�ستعد�د لال�ست�سهاد  و�لعد�لة, وكانQ و�أن�ساره )قّد�س �سّرهم( �أي�سًا على 

في هذ� �ل�سبيل ثمنًا لرف�سهم حكومة �لظلم, لقد كان جهادهQ من نوع �لجهاد �سّد 

»البغي الداخلّي«.

في لقائه مع �لفرزدق في �أحد منازل �لطريق �إلى �لكوفة, قالQ له: »يا فرزدق! 

في  الف�ساد  واأظهروا  الرحمن,  وتركوا طاعة  ال�سيطان,  لزموا طاعة  قوم  اإّن هوؤلء 

الأر�س, واأبطلوا الحدود, و�سربوا الخمور, وا�ستاأثروا في اأموال الفقراء والم�ساكين, 

واأنا اأولى من قام بن�سرة دين اهلل واإعزاز �سرعه والجهاد في �سبيله لتكون كلمة اهلل 

.
(((

هي العليا«

وخالفًا الإعالم �أعد�ء �أهل �لبيتR وتبليغاتهم �لتي �سعو� من خاللها �إلى �إيهام 

�الأّمة باأّن خروج �الإمام �لح�سينQ نوع من �لتمّرد و�لع�سيان �سّد �لخليفة, ليجّوزو� 

قيام  �أّن  على  ويرّكزون  ي�سّرون   Rلبيت� �أهل  �أئّمة  كان  �أن�ساره,  وقتل  قتله  بهذ� 

عا�سور�ء جهاد في �سبيل �هلل, و�أّن �الإمام �لح�سينQ و�أن�ساره مجاهدون محّقون 

و�سهد�ء, قامو� هلل, من �أجل �الأمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر و�لدفاع عن دين �هلل, 

ومكافحة �لبدع, ونقر�أ في متون �الأخبار و�لزيار�ت �لكثيرة �لو�ردة عنهمR كثيرً� 

من قبيل هذه �لتعريفات و�لمعاني, ففي حّق �الإمام �لح�سينQ نقر�أ مثاًل: »الزاهد 

جاهدت  اهلل,  �سبيل  في  جاهدت  والكّفار,  المنافقين  فيك  جاهد  المجاهد,  الذائد 

)))  تاريخ �لطبرّي, ج), �س07).

)))  تذكرة �لخو��س, �س8)).
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, وفي حّق �أن�ساره
(((

الملحدين, جاهدت عدّوك, جاهدت في اهلل حّق جهاده, و....«

R نقر�أ مثاًل: »جاهدتم في �سبيله, اأ�سهد اأّنكم جاهدتم في �سبيل اهلل, الذاّبون 

.
(((

عن توحيد اهلل و...«

قوته  بكّل  مخل�سًا  هلل  فيها  �لموؤمن  يقوم  �لتي  تلك  �لجهاد  مر�حل  �أعلى  �إّن 

و��ستطاعته ليقاتل �أعد�ء �هلل حّتى �آخر نف�س, بالل�سان وبال�سالح, ببذل �لّدم و�لروح 

حّتى �ل�سهادة, ولقد بلغ �الإمام �لح�سينQ وجميع �لم�ست�سهدين بين يديه وفي 

زيارة  في  نقر�أ  ولذ�  �لكامل,  �لجهادّي  �لم�ستوى  هذ�  عا�سور�ء  نه�سة  في  �سبيله 

 ...« �لتعبير:  هذ�  �ل�سهد�ء  وبقّية   ,Qعقيل بن  م�سلم  وزيارة   ,Qلح�سين�

جاهدت في اهلل حّق جهاده...«.

لقد كانت عا�سور�ء ميد�ن تجّلي هذ� �لتكليف �لدينّي, ووجوب �لجهاد �سّد �لكّفار 

جميع  و�سّد  �لع�سور  جميع  وفي  �لجميع  على  ديني  فر�ٌس  �أي�سًا  �الإ�سالم  و�أعد�ء 

�الأعد�ء.

وكان علماء �لدين على طول �لقرون �سّباقين د�ئمًا �إلى �لجهاد �سّد �أعد�ء �الإ�سالم 

و�لطامعين بالت�سّلط على �لم�سلمين.

وكان �الإمام �لخمينّيM يرى �أّن درو�س عا�سور�ء في �لجهاد و�ل�سهادة للجميع 

قليل  بعدٍد  قامت  قد  كانت  العدل,  اإلى  الداعين  ثورة  »عا�سوراء  �لع�سور:  ولكّل 

واإيمان وع�سق عظيم لمواجهة الظالمين �سّكان الق�سور والم�ستكبرين الل�سو�س, 

وقانونها هو اأن يكون هذا النهج عنوان حياة الأّمة في كّل زمان وكّل اأر�س.

اإّن الأّيام التي مّرت بنا كانت عا�سوراء, فالميادين وال�سوارع والأزّقة والأحياء 

.
(3(

التي �سالت فيها دماء اأبناء الإ�سالم كانت كربالء«

ينال  وال  جّدً�,  و��سع  �الإ�سالمّية  �الأّمة  لترّقي  �ل�سامن  �لدينّي  �لجهاد  هذ�  �إن 

�لم�سلمون �لعّزة �إاّل في ظالل �لجهاد, يقول �أمير �لموؤمنين علّيQ: »فر�س اهلل 

, ويقول �إمام �الأّمة في 
(4(

الإيمان تطهيراً من ال�سرك... والجهاد عّزاً لالإ�سالم...«

)))  في �لزيار�ت �لمختلفة, ر�جع: مفاتيح �لجنان, �س8)4 و))4 و5)4 و)44 و444.

)))  ر�جع: نف�س �لم�سدر ونف�س �ل�سفحات.

)))  نف�س �لم�سدر, ج9, �س57.

)4)  نهج �لبالغة, نظم �سبحي �ل�سالح, �س))5, �لحكمة رقم )5).
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�سمول هذ� �الإيمان �لباعث على �لعّزة: »حربنا حرب العقيدة, وهي ل تعرف الحدود 

والحواجز الجغرافّية, ويجب علينا في حربنا العقائدّية اأن نعّبئ لها التعبئة العظيمة 

.
(((

من جنود الإ�سالم في العالم«

)))  �سحيفة نور, ج0), �س6)).
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االختبار

�لمق�سود من �الختبار هنا هو �متحان �الأن�سار و�ختبار �الأ�سحاب في �لحركة 

يوّفق وال يحّقق  �لعمل �لجهادّي ال  �لدخول في ميد�ن  فاإّن  �النقالبّية و�الإ�سالحّية, 

ونجحو�  �لطريق  هذ�  �متحانات  خا�سو�  و�أ�سحاب  باأن�سار  �إاّل  �لمن�سودة  �الأهد�ف 

فيها.

�إّن �نتخاب قائد �لحركة الأعو�نه, وت�سفية �لقّوة �لذ�تّية لحركته من �الأتباع غير 

�لخال�سين- �لذين ال يحملون هموم ودو�فع �لحركة, �أو �لتحقو� بها طمعًا في مكا�سب 

دنيوّية, �أو �لذين يفتقرون �إلى �لهّمة �لعالية �لكافية لمو��سلة �ل�سير في خّط �لحركة 

�إلى نهاية �لمطاف- من �سروط نجاح �لحركة في تحقيق �أهد�فها �لمن�سودة.

و�الأمر �لذي ي�سّكل محور هذ� �الختبار هو �العتقاد �لو�قعّي و�الإيمان �لقوّي الأفر�د 

قوى �لحركة بخّط و�أهد�ف هذه �لحركة, و�إطاعة �لقيادة في �لمحبوب و�لمكروه بال 

مناق�سة �أو �عتر��س, و�لتقّيد و�اللتز�م بالتكاليف وببر�مج �لحركة, وتوّفر �الإخال�س 

ة �لقوّية �لالزمة  و�ل�سدق فيهم, و�لقدر�ت �لج�سمّية و�لقتالّية في �لحرب, و�لروحيَّ

للثبات و�ال�ستقامة حّتى نهاية �لمطاف.

�أثناء  به  �لتحق  �لح�سينQ من خرج معه من مّكة ومن  �الإمام  ولقد عّر�س 

�لعالقة بها الأّي  �لقوى  �لحقيقية من  قّوته  �لطريق لالختبار مّر�ت عديدة ليخّل�س 

�إخبار من كان  �سبب من �الأ�سباب �لخارجة عن دو�فعه و�أهد�فه, وذلك من خالل 

في ركبه بمجريات �أحد�ث �لكوفة وم�ستجّد�تها, �أو �إخبارهم باأّن هذ� �لركب �سائر 
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�إلى �ل�سهادة, و�أّنهQ �سوف ُيقتل وُيقتل �أن�ساره, وفعاًل فقد تفّرق عنه نتيجة هذه 

�الإخبار�ت كثيرون كانو� ال يحملون دو�فعه وال يعي�سون �أهد�فه, ولم يعقدو� �لنّية و�لعزم 

على �إطاعته, و�آخرون �سحبوه طمعًا في �لدنيا وغنائمها, و�آخرون لم ت�سمح �أنف�سهم بعد 

بالموت, فلم يبق معه �إاّل ع�ّساق �ل�سهادة �لخال�سون �لمخل�سون في �الإطاعة و�لت�سحية, 

اأّنه ياأتي بلداً قد ا�ستقامت له  اإّنما تبعه الأعراب لأّنهم ظّنوا  »واإّنما فعل ذلك لأّنه 

طاعة اأهله, فكره اأن ي�سيروا معه اإّل وهم يعلمون عالم يقدمون, وقد علم اأّنهم اإذا 

.
(((

بّين لهم لم ي�سحبه اإّل من يريد موا�ساته والموت معه«

وقد �أّكد �لقر�آن �أي�سًا على هذه �ل�ُسّنة �لحركّية في �ختبار �لقّوة �لذ�تّية في مو��سع 

 يَِميَز اْلَخِبيَث 
َ
ِه َحتَّى

ْ
ا َكاَن اهللُ ِليََذَر اْلُموؤِْمِنيَن َعَلى َماآ اأَنتُْم َعَلي كثيرة, منها قوله تعالى: {مَّ

.
(((

يِِّب}
ِمَن الطَّ

في منزل »زبالة« قر�أ �الإمام �لح�سينQ على من حوله في ركبه هذ� �لكتاب:

»ب�سم اهلل الرحمن الرحيم, اأّما بعُد: فاإّنه قد اأتانا خبٌر فظيع, ُقتل م�سلم بن عقيل, 

وهاني بن عروة, وعبد اهلل بن يقطر, وقد خذلنا �سيعتنا, فمن اأحّب منكم الن�سراف 

و�أخذو� يمينًا و�سمااًل حّتى  �لّنا�س عنه  فلين�سرف غير حرٍج لي�س عليه ذمام« فتفّرق 

, وفي 
(((

بقي في �أ�سحابه �لذين جاوؤو� معه من �لمدينة ونفٍر ي�سير مّمن �ن�سوو� �إليه...

نقل �ل�سّيد �بن طاوو�س: »فتفّرق عنه اأهل الأطماع والرتياب, وبقي معه اأهله وخيار 

�لقندوزّي   وفي نقل 
(5(

ته« اإّل خا�سّ »ولم يبق معه  �لدينورّي:  , وفي نقل 
(4(

الأ�سحاب«

�أّنهQ كان قد قال للّنا�س حينذ�ك: »اأّيها الّنا�س! فمن كان منكم ي�سبر على حّد 

.
(6(

ال�سيف وطعن الأ�سّنة فليقم معنا واإّل فلين�سرف عّنا«

وكانQ قد ذكر �أي�سًا مثل هذ� �لقول في �آخر خطبة له بمّكة, حيث قال:

)))  وقعة �لطّف, �س66).

)))  �سورة �آل عمر�ن, �الآية: 79).

)))  �الإر�ساد, ج), �س75 و76.

)4)  �للهوف, �س)).

)5)  �الأخبار �لطو�ل, �س47). 

)6)  ينابيع �لمّودة, �س406.



(5(

فليرحل  نف�سه,  اهلل  لقاء  على  وموّطناً  مهجته,  فينا  باذًل  كان  من   ...«

.
(((

معنا...«

�أثنى عليهم  �أن  وفي ليلة عا�سور�ء في خطبة �الإمام �لمعروفة بين �أ�سحابه بعد 

ثناءه �لخالد, و�سكرهم وجّز�هم خيرً�, قالQ: »... يا اأهلي و�سيعتي! اّتخذوا 

هذا الليل )جماًل لكم( وانجوا باأنف�سكم, فلي�س المطلوب غيري, ولو قتلوني ما 

الذي  بيعتي وعهدي  و�سعة من  واأنتم في حّل  فّكروا فيكم, فانجوا رحمكم اهلل, 

�أّن  حّتى   ,
(((

�لليلة تلك  عنه  ين�سرف  لم  �أن�ساره  من  �أحدً�  لكّن   ,
(((

عاهدتموني«

 Qالإمام� يجبه  لم  ُيقتل؟  فيمن  و�أنا  عّمه:  �ساأل  لّما   Lلح�سن� بن  �لقا�سم 

�أحلى من  يا عّم!   :Qلقا�سم� �لموت عندك؟ قال  بنّي كيف  يا  �بتد�ًء بل �ساأله: 

.
(4(

َق في �المتحان ب�سّره بال�سهادة �لع�سل! حينذ�ك وبعد �أن �متحنه فُوفِّ

ولقد كانت موالتنا زينبO ليلة عا�سور�ء منتبهًة �إلى هذه �لنكتة �لمهّمة �لتي 

تعتبر من �الأ�سول �لحربّية, فحينما جاء �الإمامQ �إلى خيمتها وجل�سا يتحّدثان, 

كان نافع بن هاللM و�قفًا خارج �لخيمة, ف�سمع زينبO ت�ساأل �أخاها قائلة: 

 Qهل ��ستعلمَت من �أ�سحابك نّياتهم؟ فاإّني �أخ�سى �أن ي�سلموك عند �لوثبة! فقال

لها: »واهلل لقد بلوتهم فما وجدُت فيهم اإّل الأ�سو�س الأقع�س, ي�ستاأن�سون بالمنّية 

(5(

دوني ا�ستينا�س الطفل اإلى محالب اأّمه!«

)))  مثير �الأحز�ن, �س)4.

)))  مدينة �لمعاجز, ج4, �س4)), ح95).

)))  �الإر�ساد, ج), �س)9.

)4)  مدينة �لمعاجز, ج4, �س4)), ح95).

)5)  مقتل �لح�سينQ, للمقّرم, �س65).
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اإلصالح

يمدُّ  و�الأخالق,  �لقيم  ومو�زين  �الأ�سيلة  �لدين  معايير  عن  �لمجتمع  يتباعد  حينما 

و�لعالقات  �الإن�سانّية  �لرو�بط  وُتبتلى  جذوره,  �لمجتمع  هذ�  كيان  في  �آنذ�ك  �لف�ساد 

�نت�سار  وما  �لقويم,  �ل�سر�ط  باالنحر�ف عن  و�الأّمة  �لحاكم  بين  و�ل�سلة  �الجتماعّية 

عدم �اللتز�م و�النفالت و�لالمباالة ورو�ج �لظلم وهيمنة �الأغنياء و�لحيف على �لفقر�ء 

�لم�سلمين وفقد�ن  و�أرو�ح  �لجائر الأمو�ل وحياة  و�لتعّر�س  �لم�سلمين  بيت مال  وخيانة 

�الأمن و�لعدل, �إاّل بع�س من زو�يا هذ� »الف�ساد الجتماعّي«.

وطريق �إز�لة �لف�ساد يتمّثل في �إجر�ء�ت �إ�سالحّية الإقالة �لم�سوؤولين عن �الإف�ساد من 

�لحّكام و�أعو�نهم ولتطبيق �لعدل و�لتنفيذ �لدقيق للقانون و�لعمل بالكتاب و�ل�سّنة.

وهذ� نوع من �لحركة �الإ�سالحّية �لتي كان �الإمام �لح�سينQ ي�سعى �إلى تحقيقها 

في نه�سته �لمقّد�سة, �إذ لم يكن يقّر ب�سّحة فو�سى �الأو�ساع �الجتماعّية �ل�سّيئة, ولم 

يكن ليطبق �لفم �ساكتًا عنها.

�إلى هذ� �لهدف �الإ�سالحّي في و�سّيته �لتي كتبها   Qأ�سار �سّيد �ل�سهد�ء� ولقد 

اأ�سراً ول بطراً ول  »... واإّني لم اأخرج   :Qإلى �أخيه محّمد بن �لحنفّية, في قوله�

.
(((

مف�سداً ول ظالماً, واإّنما خرجُت لطلب الإ�سالح في اأّمة جّدي...«

ويقولQ �أي�سًا في خطبته �لتي �نتقد فيها �لعلماء �لمتو�طئين مع �ل�سلطان �لظالم: 

»... الّلهّم اإّنك تعلم اأّنه لم يكن ما كان مّنا تناف�ساً في �سلطان, ول التما�ساً من ف�سول 

)))  �لمناقب, البن �سهر �آ�سوب, ج4, �س89.
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.
(((

الحطام, ولكن لنري المعالم من دينك, ونظهر الإ�سالح في بالدك...«

�لجائرة  �لحكومة  �سلوك  �أ�ساليب  لتغيير  يتعّر�س  كما  �الإ�سالحّي  �لعمل  وهذ� 

و�سلوك  وت�سّرفات  �الجتماعّية  �لخ�سال  الإ�سالح  كذلك  يتعّر�س  و�لم�سوؤولين, 

�الأّمة.

من �لملفت لالنتباه �أّننا نقر�أ في بع�س خطب �الإمام �لح�سينQ ترغيبه في 

�لت�سحية و�لجهاد و�لحّث عليهما مقترنًا بر�سم �سورة لالأو�ساع �ل�سيا�سّية و�الجتماعّية 

�لتي تعي�سها �الأّمة يومذ�ك, فمن خطبته �لتي خطبها في منزل )ذي ح�سم( مثاًل قال

Q: »... واإّن الدنيا قد تغّيرت وتنّكرت, واأدبر معروفها, وا�ستمّرت حذاء, فلم 

يبق منها اإّل �سبابة ك�سبابة الإناء, وخ�سي�س عي�س كالمرعى الوبيل, األ ترون اأّن 

الحّق ل يعمل به, واأّن الباطل ل ُيتناهى عنه؟! ليرغب الموؤمن في لقاء اهلل محّقاً, 

.
(((

فاإّني ل اأرى الموت اإّل �سهادة )�سعادة( ول الحياة مع الظالمين اإّل برما«

�إّن �لنه�سة �الإ�سالحّية الأبي عبد �هلل �لح�سينQ قد ��ستمّدت جذورها من 

�لنه�سات �الإ�سالحّية لالأنبياءR, �إذ هو و�رث �الأنبياء في خّط �سالحهم وخّط 

�إ�سالحهم, وقد بذلQ مهجته في هذ� �ل�سبيل من �أجل �لق�ساء على �لمفا�سد, 

لنقر�أ هذ� �لمعنى �لكريم عن ل�سان �الإمام �لخمينّي }:

»لقد اأتى جميع الأنبياء من اأجل اإ�سالح المجتمع, وجميعهم كانوا على اإيمان 

بهذه الم�ساألة: وهي اأّن الفرد يجب اأن يكون فداًء للمجتمع... ولقد تحّرك �سّيد 

ال�سهداءQ ح�سب هذا الميزان, ف�سّحى بنف�سه وباأن�ساره, اإذ اإنَّ الفرد يجب اأن 

.
(((

يكون فداًء للمجتمع, يجب اأن ي�سلح المجتمع«

كان �إمام �الأّمة )قد�س( يرى �أّن نه�سته على نف�س هذ� �لنهج, وباال�ستلهام من 

نه�سة عا�سور�ء ثار على �لطغيان و�لطاغوت و�لمفا�سد �الجتماعّية وفو�سى �الأمور, 

يقولM م�سيرً� �إلى �رتباط هذه �لنه�سة بنه�سة عا�سور�ء:

»حينما يرى �سّيد ال�سهداءQ اأّن حاكماً ظالماً جائراً يحكم الّنا�س, ويظلم 

)))  تحف �لعقول, �س9)).

)))  تاريخ �لطبرّي, ج), �س07), و�للهوف, �س4).

)))  �سحيفة نور, ج5), �س48).
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 Qفقام �سبياًل.  ذلك  اإلى  ا�ستطاع  ما  ويمنعه  بوجهه  يقف  اأن  فعليه  الّنا�س, 

بمجموعة من الأفراد, بعّدة من الأفراد, وهم ل ُيح�سب لهم ح�ساب قبال ذلك الجي�س 

الجّرار, لكّن التكليف كان اآنذاك اأّن على الإمامQ اأن يثور ويبذل دمه حّتى ي�سلح 

الأمر...  وتمَّ  فعاًل,   Qالإمام �سنع  وهكذا  يزيد,  راية  ُي�سقط  حّتى  الأّمة,  هذه 

لقد �سّحىQ بكّل ما لديه من اأجل الإ�سالم. اأفنحن, اأفدماوؤنا اأعّز من دم �سّيد 

.
(((

ال�سهداء؟! ِلَم اإذن نخاف من اأن نجود بدمائنا, اأو نجود باأرواحنا؟! «

وتحكيم  �الأخالقّية,  و�لخ�سال  �العتقادّية,  �لمبانّي  ز�وية  من  �لمجتمع  �إ�سالح  �إّن 

تندرج  و�لظلم,  و�لبدع  �لخر�فات  ومكافحة  �لدينّية,  �لثقافة  وترويج  �لقّيمة,  �لمعايير 

هناك  تحظى  �أي�سًا, حيث  »الإحياء«  وبالغ  البدعة«  »مكافحة  مفهوم  �سمن  ما  بنحو 

بدّقة وتحقيق �أكثر, وقد �أقام �الإمام �لح�سينQ بعدً� من �أبعاد طلبه �الإ�سالح في 

�أّمة جّدهP على مبنى �إحياء �لكتاب و�ل�سّنة و�إز�لة �لبدعة و�لجاهلّية عن �أفكار و�أعمال 

.
(((

�لّنا�س

)))  نف�س �لم�سدر, ج), �س08).

)))  فلير�جع �لقارئ �لكريم ذلك �لق�سم من �لبحث.
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انتصار الدم على السيف!

�أنجح  �لمظلومّية  �سالح  كان  فرّبما  د�ئمًا,  �لع�سكرّي  �لن�سر  يعني  ال  �لفتح  �إنَّ 

و�أقوى من �سالح �لحديد و�لّنار, ورّبما �أّدى دم �ل�سهد�ء في مو�جهة من مو�جهات 

�لحّق �سّد �لباطل �إلى �إ�سعاف ركائز �ل�سلطة �لجائرة, ومّهد ليقظة �الأّمة ووعيها, ثّم 

�أ�سعل فتيل ثورتها و�أّجج نارها, فانهزم �لجبابرة �لظالمون بعد �فت�ساحهم وخزيهم 

بيدو�, وهذ� هو مفهوم �نت�سار �لدم على �ل�سيف.
ُ
و�أ

�إلى �لحّق,  �أ�سا�س �الإيمان و�الإخال�س و�لدعوة  والأّن نه�سة عا�سور�ء قامت على 

و�سّحى �سهد�وؤها باأرو�حهم �أد�ًء للتكليف �الإلهّي ولن�سرة حّجة �هلل على �لخلق, فقد 

�أفا�س �هلل تبارك وتعالى على هذه �لنه�سة بركاٍت و�آثارً� كثيرة ومتو��سلة ما بقيت 

�الأر�س و�ل�سماء, وكان �أبطال ملحمة عا�سور�ء في �لو�قع هم �لمنت�سرين, �إذ لم يزل 

وال يز�ل ذكرهم و�سرف �سهادتهم وعّزهم يتعاظم يومًا بعد يوم, �أّما �الأموّيون فقد 

بادو� وُن�سو� ولم تبق لهم �إاّل �للعنات �لمتو��سلة ما َعنَّ ذكرهم.

�لمنّورة بعد  �لمدينة  �إلى  �لح�سينّي  �لركب  ببقّية   Qل�سّجاد� �الإمام  لّما عاد 

�إليه �إبر�هيم بن طلحة بن عبيد �هلل وقال: من  و�قعة عا�سور�ء ورحلة �ل�سام, جاء 

.
(((

�لغالب؟ فقالQ: »اإذا دخل وقت ال�سالة فاأّذن واأقم تعرف من الغالب«

وهذ� دليل على نوع �آخر من �لفتح و�النت�سار هو �أعلى و�أف�سل من �لفتح �لع�سكرّي, 

بنف�سه  �سّحى  �لذي  �الإن�سان  ومنطق  ومنهج  ور�أي  فكر  و�نت�سار  وخلود  بقاء  وهو 

)))  مقتل �لح�سينQ للمقّرم, �س70).
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وباأن�ساره وبكّل ما لديه فد�ًء لالإ�سالم.

�إّن �لتاأثير �لذي تركته �سهادة �الإمام �لح�سينQ و�أن�ساره على �أفكار وعو�طف 

و�سمائر �لّنا�س في ذلك �لع�سر بلغ من �ل�سعة و�لعمق و�ل�سمول �إلى �لحّد �لذي �أّثرت 

�سهادة  �نت�سار  على  دليل  وهذ�  �أتباعه,  وعو�ئل  يزيد  عائلة  على  حّتى  �لفاجعة  هذه 

.
(((

�لمظلومين على �أ�سلحة �لظالمين

:Qنقر�أ هذ� �لخطاب �ل�سريف في زيارة �الإمام �لح�سين

»اأَ�سهُد اأّنك ُقتلت ولم َتُمت بل برجاء حياتك حييت قلوب �سيعتك, وب�سياء نورك 

اهتدى الطالبون اإليك, واأ�سهد اأّنك نور اهلل الذي لم ُيطفاأ ول ُيطفاأُ اأبداً,... واأ�سهد 

ذليل  بدنك, ل  الم�سرع م�سرع  وهذا  الحرم حرمك,  وهذا  تربتك,  التربة  اأنَّ هذه 

.
(((

ك, ول مغلوب واهلل نا�سرك...« واهلل معزُّ

بالفائزين  نقر�أه في متون زيار�ت �سهد�ء كربالءR في مخاطبتهم  �أّن ما  كما 

�لذين فازو� فوزً� عظيمًا هو مظهر �آخر من مظاهر هذ� �لنوع من �نت�سار �لدم على 

درجات  في  الفائزون  واأّنكم  وال�سعداء  ال�سهداء  اأّنكم  »اأ�سهُد  مثاًل:  نقر�أ  �ل�سيف, 

.
(((

الُعلى...«

ونقر�أ عن ل�سان �الإمام �لح�سينQ في هذ� �لُبعد �أي�سًا �أّن �ل�سهادة تكريم له من 

�هلل وهو�ن الأعد�ئه, فمن �أقو�لهQ في يوم عا�سور�ء: »... واأيُم اهلل اإّني لأرجو اأن 

, وقوله
(4(

ُيكرمني رّبي بال�سهادة بهوانكم, ثّم ينتقم لي منكم من حيث ل ت�سعرون...«

Q لعمر بن �سعد في يوم عا�سور�ء �أي�سًا: »اأما واهلل لو قد قتلتموني لقد األقى اهلل 

.
(5(

باأ�سكم بينكم و�سفك دماءكم«

)))  نقر�أ في �لم�سادر �لتاأريخّية وكتب �لمقاتل �أّن زوجة يزيد �أنكرت عليه قتل �لح�سينQ وهتك حجاب بنات �لر�سالة, وكذلك 

�أنكر عليه معاوية �بنه قتل �الإمامQ, و�أنكرت �أّم عبيد �هلل بن زياد )مرجانة( على �بنها جريمته بقتل �الإمامQ, وكذلك 

�أنكر عليه فعلته �أخوه, و�أنكرت زوجة خوّلي على زوجها �إتيانه بر�أ�س �لح�سينQ �إلى بيتها و�أ�سّرت على فر�قه و�لتخّل�س 

منه, و...

)))  مفاتيح �لجنان, �س)44, زيارة �لن�سف من �سعبان.

)))  نف�س �لم�سدر, �س440, زيارة �أّول رجب.

)4)  بحار �الأنو�ر, ج45, �س)5.

)5)  �أعيان �ل�سيعة, ج), �س609.
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ولقد �سار هذ� �لمنطق عنو�ن ثور�ت �ل�سيعة على �لطو�غيت, وفي �لثورة �الإ�سالمّية 

في �إير�ن لم تكن �الأّمة ليمتلكها خوف من بذل �لدماء وتقديم �ل�سهد�ء ذلك الأّنها 

كانت تعلم �أّن هذ� هو �لممّهد لالنت�سار �لنهائّي على �لطاغوت, و�إمام �الأّمة �لذي 

هو �سّمى �سهر �لمحّرم �سهر �نت�سار �لدم على �ل�سيف, كان يقول ب�سدد هذ� �ل�سهر 

�لد�مي في �سوء هذه �لروؤية و�لعقيدة:

»ال�سهر الذي انت�سر فيه الدم على ال�سيف, ال�سهر الذي دح�ست فيه قّوة الحّق 

والحكومات  الظالمين  على جباه  )البطالن(  بو�سم  الأبد, وختمت  اإلى  الباطل 

على  النت�سار  طريق  التاأريخ  طول  على  الأجيال  عّلم  الذي  ال�سهر  ال�سيطانّية, 

والمنادون  الحرّية  دعاة  قب�سات  فيه  تنت�سر  اأن  يجب  الذي  ال�سهر  الرماح... 

بال�ستقالل والناطقون بالحّق على الدّبابات والر�ّسا�سات وجنود اإبلي�س, وتمحو 

.
(((

كلمة الحّق فيه الباطل...«

»اإّن  لالأّمة:  �ل�سعادة  تحّقق  �لتي  �لد�مية  �لت�سحيات  هذه  ب�سدد   { ويقول 

ى عليه, وهذه الأمم والأجيال القادمة هي  طريق ونهج ال�سهادة ل ُيمكن اأن ُيعمَّ

التي �سوف تقتدي بطريق ال�سهداء, و�ستكون تربة ال�سهداء الطاهرة هذه اإلى يوم 

.
(((

القيامة مزاراً للعا�سقين والعارفين ودار ال�سفاء لالأحرار«

)))  �سحيفة نور, ج)), �س5)).

)))  نف�س �لم�سدر, ج0), �س9)).
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التأّسي واإلقتداء

يتاأّثر �لّنا�س ب�سلوك وت�سّرفات �الأ�سخا�س ويقتدون بها �أكثر مّما يتاأّثرون باأقو�لهم 

وكتاباتهم, فالتاأثير �لذي تتركه حادثة ما �أو �ل�سلوك �لقدوة على �أفكار �لّنا�س و�أعمالهم 

�أكبر بكثير مّما تتركه �الأقو�ل من تاأثير. 

نا�سًا بعنو�ن »الأ�سوة« ليقتدي �لّنا�س ويتاأ�ّسو� بهم في 
ُ
من هنا عّرف �لقر�آن �لكريم �أ

َمٍم 
ُ
نا�ٍس و�أ

ُ
�الإيمان و�لعمل, وما ورد في �لقر�آن �أي�سًا من وقائع �سير ومو�قف من حياة �أ

من �لقرون �ل�سالفة, خ�سو�سًا ما يتعّلق منها باأعماٍل �سالحة و�إيمان و�سبر ومجاهد�ت 

وطاعات و�إيثار �ل�سلحاء و�لحكماء, �إّنما ورد ذكره للتعريف بـ»الأ�سوات«.

ولقد كان تاأريخ �الإ�سالم و�ل�سخ�سّيات �الإ�سالمّية �لمرموقة »اأُ�سوة« �أي�سًا للم�سلمين 

في كّل �لع�سور, ولقد �أو�سى �أي�سًا �أئّمتناR و�أمرت تعاليم ديننا باأن نتاأ�ّسى ونقتدي 

و�لروحّية  �ل�سرعّية  �لكماالت  �سعيد  على  �لمرموقة  �ل�سامية  �لنماذج  من  بالنماذج 

و�الأخالقّية.

كربالء«  �سهداء  و»كوكبة  عا�سوراء«  »ملحمة  تتمّتع  �لتاأريخّية  �لحو�دث  بين  ومن 

هذه  تز�ل  وال  كانت  فلقد  و»التاأ�ّسي«,  »الأ�سوة«  معنى  �أفق  في  ة  خا�سّ �سامية  بمكانة 

�لملحمة �لخالدة �لمقّد�سة �إلى قيام �ل�ساعة م�سهدً� من م�ساهدها, وبطاًل من �أبطالها, 

�سوة وقدوة لجميع ُطاّلب �لحّق و�لدعاة �إليه, �لمقارعين للُظلم و�لجور.
ُ
�أ

في  لنا  �سو�ت 
ُ
�أ عاّمة   »Rالبيت »اأهل  �أّن  �أي�سًا  هنا  نذّكر  �أن  �لقول  نافلة  ومن 

حياتهم ومماتهم, وفي �أخالقهم وجهادهم, وفي كماالتهم �الإن�سانّية, وفي كّل �سيء هو 
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مّما ينبغي �لتاأ�ّسي بهم فيه, �إذ �إّن من دعائنا �لد�ئم:

واآل  محّمد  ممات  ومماتي  محّمد,  واآل  محّمد  محيا  محياي  اجعل  »الّلهّم 

.
(((

محّمد«

�سوة لالآخرين حيث 
ُ
و�الإمام �لح�سينQ في نه�سته وقيامه �سّد طاغوت ع�سره �أ

.
(((

يقولQ في خطبته �لتي خطبها في منزل )�لبي�سة(: »فلكم فيَّ اأُ�سوة«

 Rونه�سة عا�سور�ء لي�ست بدعًا من �الأمر, �إّنها ُم�ستَلَهمٌة من �سيرة �الأنبياء

ومالحم طاّلب �لحّق ودعاته �لما�سين من �الأو�سياء و�لرباّنيين, ومن �لعالئم على 

�لمدينة  من  خرج  حينما   Qمو�سى بقول   Qست�سهاده�� مثاًل  �لتاأ�ّسي  هذ� 

خائفًا من �سلطة فرعون متوّجهًا �إلى مدين, حيث قر�أ �الإمامQ حين خروجه من 

ِني ِمَن  �لمدينة متوّجهًا �إلى مّكة قوله تعالى: {َفَخَرَج ِمْنَها َخاِئًفا يَتََرقَُّب َقاَل َربِّ نَجِّ

.
(((

اِلِميَن} اْلَقْوِم الظَّ

وفي �لو�سّية �لتي كتبهاQ الأخيه محّمد بن �لحنفّية قبل خروجه من �لمدينة, 

في  ي�ستهدي  �أّنه  فيها   Qذكره مّما  كان  �لمقّد�سة,  نه�سته  �أ�سباب  فيها  وذكر 

هذه �لنه�سة بهدي و�سيرة جّدهP و�أبيهQ, و�أّن ما يقوم به �متد�د لخّط تلك 

اأبي  بن  علّي  واأبي  جّدي  ب�سيرة  واأ�سيُر   ...«  :Qقال حيث  �لمقّد�سة,  �ل�سيرة 

�لمتاأ�ّسي  �لمجاهد  �الإن�سان  و�ختيار  �سير  �سّحة  �سمانة  �لنهج  وهذ�   ,
(4(

طالب...«

بمحّمد و�آل محّمدP �لقدو�ت �لمع�سومة وحّجة �سرعّية لعمله.

خته زينبO: »... اأبي خيٌر مّني, واأّمي 
ُ
ويقولQ في كالم �آخر مخاطبًا �أ

.
(5(

خير مّني, واأخي خيٌر مّني, ولي ولهم ولكّل م�سلم بر�سول اهلل اأُ�سوة«

ولقد عّرف ر�سول �هللP  �سبطيه �لح�سن و�لح�سينL قائاًل: »اإبناي هذان 

.
(6(

اإمامان, قاما اأو قعدا«

)))  مفاتيح �لجنان, �س457, زيارة عا�سور�ء.

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س)6).

)))  �سورة �لق�س�س, �الآية: )).

)4)  بحار �الأنو�ر, ج44, �س9)).

)5)  وقعة �لطّف, �س)0).

)6)  �الإر�ساد, ج), �س0).
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�إذن فنه�سة عا�سور�ء كانت على نف�س هذ� �لخّط �أي�سًا, خّط كون �الإمام �لح�سين

�سوة وقدوة, و�أّن عملهQ �أ�سوة ونهج لالأّمة, وم�ستند �سرعّي الأتباع 
ُ
Q �إمامًا و�أ

مذهب �الإمامة لال�ستر�ك في �لنه�سة �سّد حكومة يزيد, تلك �لنه�سة �لتي هي �متد�د 

�أنبياء �هللR, ولجميع �لحروب �لمقّد�سة �لتي خا�سها �لم�سلمون في  لجهاد جميع 

.Pسدر �الإ�سالم في عهد ر�سول �هلل�

م�سى  ما  على  م�سيت  اأّنك  اأ�سهُد   ...«  :Qعقيل بن  م�سلم  زيارة  في  نقر�أ 

ون�سرة  اأعدائه  جهاد  في  المبالغون  اهلل,  �سبيل  في  المجاهدون  البدرّيون,  عليه 

.
(((

اأوليائه...«

�لح�سين �الإمام  نه�سة  �سهد�ء  و�أّن  �سوة, 
ُ
�أ بدر«  »�سهداء  �أّن  تدّل على  �لعبارة  وهذه 

Q �سّرجو� بدمائهم تاأ�ّسيًا ب�سهد�ء بدر.

ونقر�أ في زيارة �أن�سار �الإمامQ �سهد�ء �لطّف: »ال�سالم عليكم اأّيها الرّبانّيون 

.
(((

ورحمة اهلل وبركاته, اأنتم لنا فرط ونحن لكم تبع واأن�سار«

�لتي  �سو�ت 
ُ
�الأ وبين  �الإ�سالمّيين  �لمجاهدين  بين  �لجهاد  وغاية  �لخّط  وحدة  �إّن 

بتلكم  �لمتاأ�ّسين  لجهاد  �لم�سروعّية  تمنح  للنا�س  �لّدين  وعّرفها  تعالى  �هلل  �رت�ساها 

�سو�ت وت�سفي عليه �لقد��سة.
ُ
�الأ

والأّن نه�سة عا�سور�ء كانت »اأ�سوة«, فقد غ�ّس بالح�سرة و�لتاأ�ّسف �أولئك �لذين لم 

�الإمام رون عن ن�سرة  �لمق�سّ �ن�سّم  �الأ�سباب, كما  ل�سبب من  �لنه�سة  بتلك  ي�ستركو� 

Q �إلى حركة �لتّو�بين �أماًل في جبر�ن ما كان من تق�سيرهم, وهذ� دليل على �سمّو 

.Qو�متياز نه�سة �الإمام

وفي تاريخ �الإ�سالم هناك �أي�سًا �لكثير من �لثور�ت �سّد �لظلم و�لنه�سات �لد�عية 

�سانعة  عا�سور�ء  نه�سة  باال�ستلهام من  �أهد�فها  وحّققت  تكّونت  قد  كانت  �لحرّية  �إلى 

�لعّزة و�الإباء, حّتى �أّن �لن�سال من �أجل ��ستقالل �لهند �لذي قاده �لمهاتما غاندي كان 

ثمرة من ثمر�ت �لتاأ�ّسي بعا�سور�ء, يقول غاندي: »لقد قراأت بدّقة حياة الإمام الح�سين

)))  مفاتيح �لجنان, �س)40.

)))  تهذيب �الأحكام, ج6, �س76.
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Q ذلك ال�سهيد العظيم, واهتممُت اهتماماً كافياً بتاأريخ واقعة كربالء, واّت�سح 

.
(((

»Qلي اأّن الهند اإذا اأرادت اأن تنت�سر فعليها اأن تقتدي بالإمام الح�سين

ويقول �لزعيم �لباك�ستاني محّمد علّي جناح �أي�سًا: »ل يوجد في العالم اأّي نموذج 

لل�سجاعة اأف�سل من تلك التي اأبداها الإمام الح�سينQ من حيث الت�سحية 

والمغامرة, وفي عقيدتي اأّن على جميع الم�سلمين اأن يقتدوا بهذا ال�سهيد الذي 

.
(((

�سّحى بنف�سه في اأر�س العراق«

بهذه  و�لتاأ�ّسي  �الإقتد�ء  ينبغي  �أّنه  وهو  �لبالغ:  بهذ�  تنادي  كما  �إذن  فعا�سور�ء 

و�الإيثار,  �ل�سجاعة,  مثل:  �لمجاالت,  جميع  في  �الأعلى  �لمثل  هي  �لتي  »الأ�سوة« 

و�لت�سحية,  �لعدّو,  ومعرفة  �لظلم,  ومقارعة  و�لب�سيرة,  و�لمقاومة,  و�الإخال�س, 

�أّن ماهّية نف�س  و�إطاعة �الإمام, وع�سق �ل�سهادة و�لحياة �لخالدة, و... تعلن كذلك 

ونهج   Rو�أوليائه �هلل  �أنبياء  �سيرة  من  وم�ستوحاة  م�ستلهمة  عا�سور�ء  نه�سة 

�لنبّيP و�أمير �لموؤمنين علّيQ. وتوؤّكد كذلك ب�سهادة �لتاأريخ �أّن نف�س و�قعة 

�سوة في �لمو�جهات بين �أهل �لحّق و�أتباع �لباطل.
ُ
عا�سور�ء كانت ولم تزل �أهّم �أ

ومن �أبرز �الأمثلة على هذ� �ل�سعيد �لثورة �الإ�سالمّية في �إير�ن حيث كانت درو�س 

�أبطال  ولدفاع  �لطاغوت,  �سّد  �الأّمة  لجهاد  ر�أ�سمال  �أقوى  �لعليا  وُمُثلها  عا�سور�ء 

�الإ�سالم في جبهة �لحرب �لمفرو�سة على �إير�ن مدى ثماني �سنو�ت.

�أ�سّد  في  �لتكليف  و�أد�ء  �لظالم,  ف�سح  �أجل  من  و��ست�سهاده  �لمظلوم  جهاد  �إّن 

حاالت �لوحدة حيث ال نا�سر وال معين, وعدم �لتخّلي عن �لهدف و�لغاية حّتى مع قّلة 

�لعّدة و�لعدد ومع �سهادة �الأن�سار, كّل ذلك من ثمر�ت �لتاأ�ّسي بعا�سور�ء.

ويمكن �ال�ستلهام من عا�سور�ء �أي�سًا حّتى على �سعيد �لتخطيط, وفنون �لقتال, 

�لمو�سوعات  من  وكثير  �لحرب,  �سير  وخّط  �لقّو�ت  وتنظيم  �لمو�جهة,  وكيفّية 

�الأخرى, يقول �الإمام �لخمينّي } في هذ� �ل�سدد:

الميدان,  في  الموقف  يكون  اأن  ينبغي  كيف  بعمله  ال�سهداء  �سّيد  عّلمنا  »لقد 

)))  فرهنك عا�سور�ء, �س79).

)))  فرهنك عا�سور�ء, �س79).
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اأهل  هم  الذين  اأولئك  يقاتل  اأن  ينبغي  وكيف  الميدان,  خارج  الموقف  يكون  وكيف 

كيفّية  الجبهة  خلف  هم  الذين  اأولئك  يبّلغ  اأن  ينبغي  وكيف  الم�سّلحة,  المواجهة 

المواجهة, كيف ينبغي اأن يكون القتال بين عدد قليل وجي�س كبير, كيف ينبغي اأن 

يكون القيام والثورة بعّدة معدودة �سّد حكومة متجّبرة م�سيطرة على كّل �سيء, هذه 

.
(((

اأ�سياء كان �سّيد ال�سهداءQ قد عّلمها اأُّمتنا...«

من �لجدير �أن ُيتاأّمل في نه�سة عا�سور�ء مّر�ت ومّر�ت, لتّت�سح وتتجّلى �أكثر فاأكثر 

حركة  وخلود  بقاء  و�أ�سباب  �الأ�سا�سّية,  و�الإعالم  �لتبليغ  وخطوط  �لمو�جهة,  �أ�ساليب 

�إنقالبّية, و��ستمر�ر فو�ئدها �لمباركة على مدى �سنين متمادية, و�لدرو�س �لتي تبعث 

�لحياة و�لحركة في �الأمم �لخامدة, ولتتحّول عا�سور�ء �إلى »مدر�سة« و»جامعة«.

)))  �سحيفة نور, ج7), �س60.
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التدبير والتخطيط

خّطة  �سوء  في  دقيقًا  �إعد�دً�  ة  ومعدَّ متقنة  نه�سة  عا�سور�ء  نه�سة  كانت  لقد 

متكاملة, ولم تكن �نتفا�سة عمياء بال هدف.

عمل لحركة �أحد�ثها لحظة بلحظة ويومًا بيوم ومقطعًا بمقطع تفكيٌر بعيد 
ُ
لقد �أ

عّدت لجميع �حتماالتها و�سورها �لمتوّقعة حلواًل وعالجات 
ُ
وعميق وتدبير دقيق, ولقد �أ

ناتجة عن تاأّمل محيط ودقيق, ويمكن مالحظة مثل هذ� �لتدبير و�لتخطيط �سو�ء 

خّطة  لتنفيذ  ومع�سكره  وركبه   Qلح�سين� �الإمام  عن  ي�سدر  بما  يرتبط  فيما 

�الإمامQ الإبطال  �لتي ت�سدر عنها  و�الأعمال  بالخطط  �أو فيما يرتبط  �لنه�سة 

موؤ�مر�ت �لعدّو.

ومن مقّومات موفقّية �أي حركة ن�سالّية تمّتعها بالّتخطيط �لناجح, وُتعدُّ نه�سة 

عا�سور�ء »الأ�سوة« لهكذ� مو�جهة وقعت في مركز وقلب قّوة غا�سمة م�سّلطة باطلة, 

وفي ظروف محدودة خانقة, و�سيطرة محكمة ودقيقة للعدّو.

�الإمام  بدء حركة  منذ  �لمقّد�سة  �لنه�سة  �أحد�ث هذه  عابر على حركة  وبمرور 

مالحظة  يمكننا  �لنه�سة  هذه  ختام  �إلى  �لمنّورة  �لمدينة  من   Qلح�سين�

نماذج كثيرة لهذ� �لتخطيط و�لتدبير, منها على �سبيل �لمثال و�الإ�سارة ال �لح�سر 

و�لتف�سيل:

لحر��سته  ها�سم  بني  �سّبان  من  رجاًل  ثالثين   Qلح�سين� �الإمام  ��ستخد�م   -

وحمايته في لقائه مع �لوليد بن عتبة و�لي �لمدينة �آنذ�ك.
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�إليه, حيث  و�إي�سالها  �لمعلومات  �لمدينة لجمع  �إ�ستخبار�تّية في  قّوة   Qتعيينه  -

كّلف �أخاه محّمد بن �لحنفّية بهذ� �الأمر.

يتّم  �أن  �لمقّرر  و�لتي كان من  �لحّج,  �أثناء  مّكة  �غتياله في  لموؤ�مرة   Qإبطاله�  -

تنفيذها بتدبير من عمرو بن �سعيد �الأ�سدق و�لي مّكة.

جمع �لمعلومات عن تطّور�ت �لو�سع في �لكوفة من �لعابرين و�لم�سافرين �لقادمين   -

منها على طول م�سير �الإمامQ من مّكة �إليها.

�أفر�دً� كثيرين لن�سرته   Qلحّق من خالل دعوته� جذب قّوة منا�سرة لجبهة   -

�لقين  بن  زهير  �ن�سمام  في  ح�سل  كما  �لكوفة,  �إلى  مّكة  من  �لطريق  طول  على 

.Qإليه�

ت�سفية قّوته �لحقيقّية �لخال�سة من جميع �الأفر�د �لعالقين بها طمعًا في مك�سب من   -

مكا�سب �لدنيا, وذلك من خالل �الختبار�ت �لمتتابعة.

ن�سب  وكيفّية  كربالء,  في  �لقتالية  لقّوته  و��ستعر��سه  وتنظيمه   Qسّفه� كيفّية   -

�لمخيم وحفر �لخندق خلفه.

�الأعد�ء من خالل خيم مع�سكر  نفوذ  لمنع  الأفر�د مع�سكره   Qوتوزيعه تنظيمه   -

.Qالإمام�

طلبهQ يوم تا�سوعاء �لمهلة حّتى �سباح عا�سور�ء, من �أجل تقوية �أن�ساره روحّيًا   -

ومعنوّيًا, ولتكون تفا�سيل حركة �أحد�ث �لمعركة ووقائع مظلومّيتهQ ومظلومّية 

�أهل بيته و�أن�ساره في و�سح �لنهار, فتكون مك�سوفة للجميع وال يمكن �لتعمية عليها, 

وهذ� �ساأن تبليغّي مهّم جّدً�.

�ليقظة �لتاّمة و�لحذر و�الحتياط خوفًا من مباغتات �لعدّو.  -

�اللتحاق  �أجل  من  �لكوفة  جي�س  �إلى  �الن�سمام  غطاء  من  �الأفر�د  بع�س  �إ�ستفادة   -

باالإمامQ في كربالء.

�لقدرة على �بتكار �أ�ساليب �لعمل في كربالء, من حيث �لنزول و�ال�ستقر�ر.  -

�ل�سعي الإيجاد �الختالل في قر�ر�ت قادة جي�س �لعدّو.  -

و...  -
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�لكوفة  جي�س  تحّركات  �سّد  �لنف�سّية  و�لحرب  �الإعالمّي  �لتخطيط  �سعيد  وعلى 

�عتبار كّل  �لتي يمكن  �لنماذج,  �إلى بع�س  �أي�سًا  �الإ�سارة  �ل�سام, يمكن  وحكومة 

منها �سكاًل من �أ�سكال »التدبير«, فمثاًل:

�لقول بعدم م�سروعّية خالفة يزيد.  -

��سطحاب �الإمامQ �لن�ساء و�الأطفال ليكونو� �سهود عيان لكثير من تفا�سيل   -

�لو�قعة, وليبّلغو� بذلك فيما بعد.

�الإ�ستفادة من ح�سور �لن�ساء و�الأطفال للتاأثير �لعاطفّي على �لّنا�س �الآخرين.  -

�لمكاتبات و�لمر��سالت بين �لكوفة و�لب�سرة وتو�سيح �أهد�ف �لنه�سة.  -

�لقوى  خريطة  وعلى  �لكوفة,  الأهل  و�لعاطفّية  �لفكرّية  �لتوّجهات  على  �لتعّرف   -

�لموؤّثرة فيها, ومدى نفوذ زعاماتها, ذلك من خالل �إر�سال �الإمامQ ممّثله 

م�سلم بن عقيلQ �إلى �لكوفة.

�الإعالن عن م�سروعّية �لنه�سة وذلك باالإ�ستناد �إلى قول �لنبّيP بوجوب �الإنكار   -

على �لحاكم �لجائر, ووجوب �الأمر بالمعروف, ووجوب �إ�سالح كّل مو�قع �لف�ساد 

في حياة �الأّمة.

��ستثمار �الإثارة �لعاطفّية من خالل �لتذكير بالن�سب �ل�سريف في كونهQ �بن   -

.Oو�بن فاطمة Pر�سول �هلل

�إتمام �لحّجة, و�لتعريف بنف�سه �لمقّد�سة, و�سحب كّل ذريعة من يد �لعدّو.  -

وقائع  تفا�سيل  لمو�جهة  ونف�سّيًا  روحّيًا  و�أن�ساره  بيته  الأهل   Qإعد�ده�  -

�لماأ�ساة.

في  كما  �ل�سامية  و�الأخالقّية  �لعاطفّي  �لجذب  خالل  من  �الأن�سار  بع�س  ك�سب   -

�سقيهQ �لحّر وجي�سه �لماء في �أثناء �لطريق.

جبر�ن قّلة عدد �الأن�سار بالكيفّية و�الأهلّية �لعالية لهم, و�ال�ستفادة من �الأن�سار   -

�ل�سجعان �لطالبين لل�سهادة.

تقوية �لُبعد �لمعنوّي و�لروحّي لالأن�سار بذكر �هلل وتالوة �لقر�آن و�لمناجاة ليلة   -

عا�سور�ء.

�لخطب �لمتكّررة �لتي �ألقاها �الإمامQ وبع�س �أن�ساره �لمعروفين �لمرموقين   -
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في يوم عا�سور�ء لزلزلة جي�س �لعدّو روحّيًا ونف�سّيًا وعملّيًا.

�ال�ستفادة من �لرجز و�ل�سعر �لحما�سّي �أثناء �لقتال و�سّن �لحمالت.  -

لف�سح  و�ل�سام  �لكوفة  في   Rلبيت� �أهل  �أ�سر�ء  مار�سه  �لذي  و�لتبليغ  �الإعالم   -

�لعدّو, ولتبيان مظلومّية وحّقانّية �أهل �لبيت.

�إقامة مجال�س �لحزن و�لعز�ء على �سهد�ء �لطّف بعد �لعودة �إلى �لمدينة �لمنّورة.  -

حر�س �الأئّمة من ذرّية �لح�سينQ مدى ع�سور متو�لية على ن�سر ثقافة عا�سور�ء,   -

وعلى �إقامة �لعز�ء, وعلى زيارة مر�قد �سهد�ء كربالء.

.
(((

و...  -

في عالٍم ال يتمُّ فيه �إلقاء �الأفكار ون�سرها, �أو محاربة فكرة ما, �أو ترويج ثقافٍة ما, �إاّل 

من خالل تخطيط دقيق وتدبير عميق, وال تكون فيه �الأعمال �لفاقدة للتخطيط و�لنظر 

�لبعيد مثمرة وموؤّثرة كما ينبغي, يكون من �ل�سرورّي فيه �ال�ستلهام من نه�سة عا�سور�ء 

من �أجل �ال�ستفادة من �الأ�ساليب و�لطرق �لناجحة في �إلقاء ون�سر فكر عا�سور�ء, فاإذ� 

عر�ست للعالم ثقافة عا�سور�ء وبالغها بذكاء ودر�ية وبرمجة دقيقة �أمكن �آنذ�ك جلب 

�لّنا�س �إلى هذ� �لخّط �لنور�نّي بنجاح كبير.

لة وم�ستندٍة في كتاب »فرهنك عا�سورا« للموؤّلف, في ذيل �لمدخل »تاكتيك هاى  )))  ر�جع: هذه �لنماذج و�ل�سو�هد ب�سورٍة مف�سّ

نظامى تبليغى«.
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األصول اإلنسانّية

�لدماء و�لخ�سار�ت في  بالقتل و�سفك  �لعادة م�سحوبة  �أّن �لحرب تكون في  مع 

�الأمو�ل و�الأنف�س, �إاّل �أّن لها مقّرر�ت و�أعر�فًا �أي�سًا, خ�سو�سًا فيما يتعّلق بالم�سائل 

�الأزمان, ولم يزل �اللتز�م  �ّتفق عليه منذ قديم  �لتي كانت رعايتها مّما  �الإن�سانّية 

بها من �لمقّرر�ت �لدولّية و�الأمور �لمقبول بها عالمّيًا, مثل عدم �لتعّر�س لالأطفال 

و�لن�ساء غير �لع�سكرّيين, و�اللتز�م بمعاهد�ت �لهدنة و�ل�سلح, وعدم �ال�ستفادة من 

�الأ�سلحة �لميكروبّية و�لكيمياوّية, و�سيانة �أرو�ح �الأ�سرى, و...

وفي �لفكر �لدينّي هناك �سو�بط �سامية لهذه �لم�ساألة, ذلك الأّن »الإن�سان« في 

ة. هذ� �لفكر �لرّبانّي يتمّتع بحرمة وكر�مة خا�سّ

ويالحظ في حركة �أحد�ث و�قعة عا�سور�ء �أّن مع�سكر �الإمام �لح�سينQ كان 

مع�سكر  �أّن  بالرغم من  وبمر�عاتها,  �الإن�سانّية  �الأ�سول  بهذه  كاماًل  �لتز�مًا  ملتزمًا 

جي�س �لكوفة �سحق جميع �الأ�سول �الإن�سانّية تحت قدميه ولم يعباأ بها, من ذلك مثاًل: 

�سّن �لحملة �لعاّمة على رجل و�حد, �لتعّر�س بال�سالح لالأطفال و�لن�ساء, �أ�سر �لمر�أة 

�لم�سلمة, �لغارة على �لخيم, منع �لماء عن �الإمام �لح�سينQ وجميع من معه, 

قطع روؤو�س �لقتلى و�لتمثيل باالأج�ساد, و... كّل ذلك كان من مظاهر �ل�سلوك غير 

�الإن�سانّي و�لنق�س لمقّرر�ت �لحرب من قبل �لعدّو.

نه�سته  �أحد�ث  حركة  تفا�سيل  جميع  في  كان  فقد   Qلح�سين� �الإمام  �أّما 

ملتزمًا باالأ�سول �الإن�سانّية و�الأخالقّية �لتز�مًا كاماًل ومر�عيًا لها مر�عاة تاّمة.
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ففي �أثناء �سفره نحو �لكوفة, لّما قامQ بم�سادرة حمولة �لقافلة �لعائدة ليزيد, 

اأوفينا كراءه  اإلى العراق  اأن يم�سي معنا  اأحبَّ  اأُكرهكم, من  »ل  قال الأ�سحاب �الإبل: 

واأح�سّنا �سحبته, ومن اأحّب اأن يفارقنا من مكاننا هذا اأعطيناه من الكراء على قدر 

, وفعاًل فمن فارقه منهم حو�سب فاأوفى حّقه, ومن م�سى منهم 
(((

ما قطع من الأر�س«

معه �أعطاه كر�ءه وك�ساه.

بالم�سير  مر�رً�  ركبه  في  معه  من  يخبر   Qكان �أي�سًا,  هذ�  �سفره  �أثناء  وفي 

�ل�سعب �لذي ينتظره في �لعر�ق حّتى يعلم من كانو� معه على ماذ� يقدمون, وذلك حّتى 

.
(((

ال ي�سحبه �إاّل من يريد مو��ساته و�لموت معه

وحينما �لتقىQ جي�س �لحّر بن يزيد �لرياحّي وقد كاد �أن يوّدي بهم �لعط�س, 

�أمرQ �أ�سحابه ب�سقيهم �لماء عن �آخرهم فلم يغادر منهم �أحدً� �إاّل رّو�ه, ثّم �أمر

.
(((

Q حّتى ب�سقي خيولهم ودو�ّبهم

وفي يوم عا�سور�ء, لّما �قترب �سمر بن ذي �لجو�سن من مخّيم �الإمامQ ور�آه قد 

حيط من خلفه بحطب وق�سب ت�سطرم فيه �لّنار, بادر �إلى �الإ�ساءة بالقول �إلى �الإمام
ُ
�أ

Q, فقال م�سلم بن عو�سجةM: يا �بن ر�سول �هلل! ُجعلُت فد�ك, �أال �أرميه ب�سهم 

فاإّنه قد �أمكنني, ولي�س ي�سقط �سهم مّني, فالفا�سق من �أعظم �لجّبارين!

(4(

فقال له �لح�سينQ: »ل ترمه, فاإّني اأكره اأن اأبداأهم!«

حّتى  �أن�ساره,  من  �ل�سهد�ء  جميع  م�سارع  ح�سر  قد   Qلح�سين� �الإمام  وكان 

ولّما ح�سر لهم,  ويدعو  ويب�ّسرهم  يوؤّبنهم  وكان  ذّر,  �أبي  مولى  وم�سرع  مواله  م�سرع 

 Qج بدمائه, وقف �الإمام رِّ �أ�سود �للون, وقد �سُ �أبي ذّر وكان  »جون« مولى   Q

الأبرار, وعّرف  بّي�س وجهه, وطّيب ريحه, واح�سره مع  »الّلهّم  له قائاًل:  عليه ودعا 

.
(5(

بينه وبين محّمد واآل محّمد«

)))  وقعة �لطّف, �س57).

)))  نف�س �لم�سدر, �س66).

)))  نف�س �لم�سدر, �س68).

)4)  ر�جع: تاأريخ �لطبرّي, ج), �س8)).

)5)  ر�جع: بحار �الأنو�ر, ج45, �س)).
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وهذ� �الحتر�م للعبد �الأ�سود كان لكونه »اإن�ساناً«, وكان لهQ نف�س هذ� �لتعامل 

قارئًا  وكان  �لقوم  لقتال  �لميد�ن  �إلى  خرج  �لذي   Mلتركّي� �لغالم  مع  �ل�سامي 

للقر�آن, فجعل يقاتل وقتل جماعة, ثّم �سقط �سريعًا, فجاءه �لح�سينQ فبكى, 

رّبه  �إلى  �سار  ثّم  فتب�ّسم   Qلح�سين� فر�أى  عينيه  ففتح  خّده,  على  ه  خدَّ وو�سع 

.
(((

ر�سي �هلل عنه

يرون  يكونو�  لم  �لذين  �لباطل  جبهة  مع�سكر  �أتباع  و�سلوك  تعامل  عك�س  فعلى 

لالإن�سان �أّية حرمة �أو �أيَّ حّق, كانت نه�سة عا�سور�ء مظهرً� ر�ئعًا الحتر�م وتقدي�س 

�لحقوق �الإن�سانّية, ولحرّية �لّنا�س وتحّررهم في �ختيار طريقهم, وللتعامل �ل�سامي 

من قبل �لقائد �لرّبانّي مع �أن�ساره و�أعو�نه وجميع من كان معه في ركبه.

لقد قبل �الإمام �لح�سينQ حّتى �لحّر بن يزيد �لرياحّي �لذي حا�سر �لركب 

�لح�سينّي وجعجع به حّتى �أنزله في �أر�س على غير ماء وال كالأ, ففي يوم عا�سور�ء 

لّما ندم �لحّر على ما فّرط في جنب �الإمامQ وعزم على �لتوبة و�اللتحاق بركب 

�الإمامQ, فاأقبل �إليه �آي�سًا من �لنجاة وقبول �لتوبة, ��ستقبله �الإمامQ بخلقه 

 Qلعظيم وقبل �عتذ�ره وتوبته, ولّما �سرع �لحّر )ر�سي �هلل عنه(, �أتاه �الإمام�

ووقف عليه ثّم جعل ر�أ�سه في حجره �ل�سريف و�أّبنه.

)))  ر�جع: نف�س �لم�سدر, ج45, �س0).
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البصيرة

�هلل,  وحّجة  و�لتكليف,  بالدين,  �ليقينّية  �لو��سحة  �لمعرفة  على  �لب�سيرة  ُتطلق 

و�لقائد, و�لطريق, و�ل�سديق و�لعدّو, و�لحّق, و�لباطل.

في  �لم�سلم  �الإن�سان  في  تتوّفر  �أن  يجب  �لتي  �ل�سامية  �لحميدة  �ل�سفات  من  وهي 

�لتوّفر على �لب�سيرة في �لفّعالّيات  �أكثر �سرورة  حياته �لفردّية و�الجتماعّية, وتّت�سح 

و�الأن�سطة و�لمو�جهات و�لمو�قف �ل�سيا�سّية و�الجتماعّية, وبدون هذه �لب�سيرة قد تكون 

جميع �أعمال �الإن�سان ع�سو�ء �أو عمياء, �إذ رّبما قاتل �لحّق وهو يحّبه ويحّب �أهله, ورّبما 

�ن�سّم �إلى خّط �لباطل وهو يح�سب �أّنه ُيح�سن �سنعًا!

يقول  �ل�سحيحة,  وروؤيته  �الإن�سان  بب�سيرة  �أي�سًا  مرتبط  �ل�سحيح  �الختيار  �إّن 

على  ب�سائرهم  »حملوا  �لم�ستب�سرين:  �لحّق  َحَملة  و�سف  في   Qلموؤمنين� �أمير 

.
(((

اأ�سيافهم...«

�أهل  كانو�  لقد  بال هدف,  عميانًا  كربالء  �إلى  ياأتو�  لم  عا�سور�ء  ملحمة  �أبطال  �إّن 

تكليفهم  وباأّن  و�لقائد,  �لطريق  وحّقانّية  ب�سّحة  يقينّية  معرفة  على  كانو�  �لب�سائر, 

ن�سرة �إمامهمQ و�لجهاد بين يديه, وكانو� على معرفة تاّمة بموقع �لحّق, وبالباطل 

وبالعدّو, ولقد طفحت بحقيقة هذه �لب�سيرة �أقو�لهم و�أ�سعارهم.

�إّن معرفة �الإمامQ باأّن خاتمة هذه �لنه�سة هي ��ست�سهاده و��ست�سهاد ُجّل من 

�متالك هذه  و��سح على  موؤ�ّسٌر  �لخاتمة,  بهذه  �أن�ساره وجميع من معه  و�إخباره  معه, 

)))  نهج �لبالغة, نظم �سبحي �ل�سالح, �س09) )من �لخطبة 50)).
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�لب�سيرة, وعلى بّث ون�سر هذه �لب�سيرة من �أجل �أن يختار مر�فقوه م�سائرهم عن 

وعي وب�سيرة.

 ,
(((

لقد كان �الإمام �لح�سينQ يعلم �أّنه مقتول ال محالة: »ما اأراني اإّل مقتوًل«

مقبلون  هم  بما  وحّدثهم  �أ�سحابه   Qجمع �لحّر  جي�س  مع  لقائه  بعد  ليلة  وفي 

اأقدم على قوٍم  اأّني  اأّنكم خرجتم معي لعلمكم  »اعلموا  عليه, وكان مّما قاله لهم: 

ال�سيطان  ا�ستحوذ عليهم  لأّنهم  الأمر  انعك�س  وقد  وقلوبهم,  باأل�سنتهم  بايعوني 

 , اإّل قتلي وقتل من يجاهد بين يديَّ فاأن�ساهم ذكر اهلل, والآن لي�س لهم مق�سٌد 

و�سبي حريمي بعد �سلبهم, واأخ�سى اأّنكم ما تعلمون, اأو تعلمون وت�ستحيون, والخدع 

.
(((

م, فمن كره منكم ذلك فلين�سرف...« عندنا اأهل البيت محرَّ

كان هذ� من �أجل �أن يبقى من �أر�د �لبقاء معه لل�سهادة عن وعي وب�سيرة, وكان

�إلى �لعر�ق ُيخبر م�ساحبيه بمثل هذه �الإخبار�ت, يقول  Q على طول �لطريق 

�أبو مخنف: »واإّنما فعل ذلك لأّنه اإّنما تبعه الأعراب لأّنهم ظّنوا اأّنه ياأتي بلداً قد 

ا�ستقامت له طاعة اأهله, فكره اأن ي�سيروا معه اإّل وهم يعلمون عالم يقدمون, وقد 

.
(((

علم اأّنهم اإذا بيَّن لهم لم ي�سحبه اإّل من يريد موا�ساته والموت معه!«

كان �الإمامQ على علٍم بغدر �لّنا�س وعدم وفائهم, ومع هذ� فقد �أ�سّر على 

�سوؤون  �أهل معرفة وت�سخي�س في  �أ�سحابه  تكليفه, وكان  ليوؤّدي  �لكوفة  �لتوّجه نحو 

�الإمام  كالم  ببركة  عليها  توّفرو�  �لتي  �لب�سيرة  عن  ف�ساًل  �لحياة,  ومجريات 

في  قيل  فقد  �لعر�ق,  نحو  �لم�سير  طول  على  وتنبيهاته  وتوجيهاته   Qلح�سين�

�ساأن »اأبي ثمامة ال�سائدّي« مثاًل: »... وكان ب�سيراً, ومن فر�سان العرب, ووجوه 

.
(4(

ال�سيعة«

وفي ليلة عا�سور�ء بعد �أن خطب �الإمام �لح�سينQ في �أ�سحابه, و�أذن لهم 

في �الن�سر�ف, �أبو� �إاّل �لبقاء و�لموت معه, و�أعلنو� عن وفائهم بكلمات ر�ئعة خالدة, 

نّياتنا  »... فاإّنا على  وكان مّما قاله نافع بن هالل �لجملّيM معربًا عن وفائه: 

)))  بحار �الأنو�ر, ج45, �س87.

)))  نا�سخ �لتو�ريخ, ج), �س58).

)))  وقعة �لطّف, �س66).

)4)  �الإر�ساد, ج), �س46.
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.
(((

وب�سائرنا...«

ومّما قاله عاب�س بن �أبي �سبيب �ل�ساكرّيM وهو ي�ستاأذن �الإمام في قتال �ليوم: 

.
(((

»... ال�سالم عليك يا اأبا عبد اهلل, اأُ�سهُد اهلل اأّني على هديك وهدي اأبيك«

ومّما قاله برير بن خ�سيرM في محاورته مع بع�س خبثاء جي�س �لكوفة في كربالء: 

.
(((

»الحمُد هلل الذي زادني فيكم ب�سيرة...«

 Qوفي �لكوفة بعد و�قعة عا�سور�ء, لّما �أ�ساء �بن زياد بالقول �إلى �الإمام �لح�سين

كان عبد �هلل بن عفيف �الأزدّي �ل�سحابي �لعظيم �لب�سير �لقلب حا�سرً� مجل�س �بن 

زياد, فانتف�س مد�فعًا عن �أهل �لبيتR قائاًل: »يا ابن مرجانة! الكّذاب ابن الكّذاب 

وتتكّلمون  النبّيين  اأبناء  اأتقتلون  مرجانة!  ابن  يا  واأبوه,  وّلك  والذي  واأبوك,  اأنت 

.
(4(

بكالم ال�سّديقين؟!«

�إّن �لنماذج �لمتقّدمة على �سبيل �لمثال دليل على ب�سيرة �أولئك �الأفذ�ذ في �ختيار 

�لطريق ومعرفة �الأولياء من �الأعد�ء, وبهذ� �ل�سالح �لقاطع من �لب�سيرة �لنافذة دخلو� 

ميد�ن �لحرب و�لمو�جهة.

يقول �الإمام �ل�سادقQ في �ساأن �أبي �لف�سل �لعّبا�سQ: »كان عّمنا العّبا�س 

.
(5(

بن علّي نافذ الب�سيرة �سلب الإيمان«

واأّنك  تنكل  ولم  تهن  لم  اأّنك  »اأ�سهد   :Qلعّبا�س� �لف�سل  �أبي  زيارة  في  ونقر�أ 

, ونقر�أ في فقرة �سابقة منها: 
(6(

م�سيَت على ب�سيرة من اأمرك مقتدياً بال�سالحين...«

البدرّيون والمجاهدون في  اأّنك م�سيت على ما م�سى عليه  واأُ�سهد اهلل  اأ�سهُد   ...«

�سبيل اهلل, المنا�سحون له في جهاد اأعدائه, المبالغون في ن�سرة اأوليائه, الّذابون 

)))  عن�سر �سجاعت, ج), �س6)).

)))  وقعة �لطّف, �س7)).

)))  نف�س �لم�سدر, �س66).

)4)  مقتل �لح�سينQ للمقّرم, �س7)), د�ر �لكتاب �الإ�سالمّي.

)5)  �أعيان �ل�سيعة, ج7, �س0)4.

)6)  مفاتيح �لجنان, �س5)4.
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.
(((

عن اأحّبائه...«

ونقر�أ في زيارة م�سلم بن عقيلQ �أي�سًا: »اأ�سهد اأّنك م�سيَت على ما م�سى 

اأمرك مقتدياً  واأّنك قد م�سيت على ب�سيرة من  المجاهدون...  البدرّيون  عليه 

.
(((

بال�سالحين ومّتبعاً للنبّيين...«

تعّلمنا عا�سور�ء �أّن علينا في ميادين �لحياة, وفي �الإّتباع و�لدفاع, وفي �لوالء�ت 

و�أن  و�لب�سيرة,  �لعميقة  �لمعرفة  �أ�سا�س  على  نعمل  �أن  �لمو�قف,  وفي  و�لعد�و�ت, 

�لم�سير,  وحّقانّية  �لعمل,  ب�سّحة  كامل  و�طمئنان  تاّم  بيقين  �لطريق  على  نخطو 

ومعرفة �لنف�س و�الأعو�ن, ومعرفة �الأباعد و�الأعد�ء, و�لحّق و�لباطل.

)))  نف�س �لم�سدر, �س5)4.

)))  مفاتيح �لجنان, �س)40.
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كّل يوم عاشوراء

من �لدرو�س �لمهّمة لعا�سور�ء معرفة �لتكليف في �لدفاع عن �لحّق ومو�جهة �لباطل 

 Qًا باالإمام و�لظلم في كّل مكان وكّل زمان, و�لنه�سة �لح�سينّية لم تكن تكليفًا خا�سّ

و�أن�ساره في ذلك �لمقطع �لزمانّي �لخا�ّس, لقد كانت تكليفًا دينّيًا �قت�سته تلك �لظروف 

�آنذ�ك وقام على �أ�سا�س دالئل دينّية محكمة, وهذ� �لتكليف ثابت �أي�سًا متى ما و�أينما 

تحّققت نظائر تلك �لظروف.

كان �الإمام �لح�سينQ يرى �أّن حركته ثورة على �أولئك �لذين ��ستولو� على �لحكم 

ُظلمًا, فحّرمو� حالل �هلل و�أحّلو� حر�مه, ونق�سو� عهد �هلل, وعّطلو� حدود �هلل, وخالفو� 

�أّن هذه �ل�سفات  �إلى  �لتي ذكر فيها ذلك  �أ�سار في خطبته  �سّنة ر�سول �هللP, وقد 

منطبقة على حكومة يزيد ومتحّققة فيها, وكانQ يرى �أّن �لقيام �سّد يزيد تكليف 

, فماهّية ثورة عا�سور�ء جارية في كّل �أر�س 
(((

�إلهّي, وكانQ يقول: »فلكم فيَّ اأ�سوة«

�لحرّية  على طريق  و�لت�سحية  �سّده  �لقيام  ينبغي  وجور  كان ظلٌم  فحيثما  زمان,  وكّل 

و�لعّزة باال�ستلهام من مدر�سة عا�سور�ء.

�إّن عبارة »كّل يوم عا�سوراء وكّل اأر�س كربالء« حّتى �إذ� لم تكن حديثًا عن �لمع�سوم, 

هي حقيقة منتزعة من متن �لدين ومن روح عا�سور�ء, و�سعار كا�سف عن ��ستمر�ر وتر�بط 

�سل�سلة مو�جهة �لحّق للباطل في كّل مكان وكّل زمان. حيث ت�سّكل و�قعة عا�سور�ء �سنة 

)6هـ.ق �أهّم و�أبرز حلقات هذه �ل�سل�سلة �لطويلة �لممتّدة في �لزمان و�لمكان وما نقر�أه 

)))  تاريخ �لطبرّي, ج4, �س04), موؤ�ّس�سة �الأعلمّي ـ بيروت.
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في متون �لزيار�ت مكّررً� من مثل هذه �لعبارة: »اإّني �سلٌم لمن �سالمكم, وحرب لمن 

حاربكم, ووليٌّ لمن والكم, وعدّو لمن عاداكم, فاأ�ساأل اهلل الذي اأكرمني بمعرفتكم 

ومعرفة اأوليائكم ورزقني البراءة من اأعدائكم اأن... واأن يزقني طلب ثاأركم مع 

, دليل على ��ستمر�ر وجود هذه �لجبهة 
(((

اإمام هدًى ظاهر ناطق بالحّق منكم...«

وهذ� �لمع�سكر على طول �لتاأريخ, و�إاّل فاإّن و�قعة عا�سور�ء من حيث هي قد �نتهت 

في حينها, كما �أّن �أعد�ء �الإمام �لح�سينQ �لذين قاتلوه قد ماتو� هم �أي�سًا, �إذن 

فالعد�ء لمن؟ و�لن�سرة الأّي مع�سكر؟

لكم  ون�سرتي  تابع  لكم  »واأنا   :Qلعّبا�س� �لف�سل  �أبي  زيارة  في  ونقر�أ 

, وهذ� دليل على ��ستمر�ر عا�سور�ء �إلى �الأبد.
(((

ة...« ُمعدَّ

�إّن حرب عا�سور�ء كانت ق�سيرة جّدً� من حيث �لزمان, �إاّل �أّنها من حيث �المتد�د 

�أطول معركة �سّد �لُظلم و�لباطل, �إّنها تمتّد في �لزمان ما رعف �لزمان باآمٍل ياأمل 

�أن لو كان في كربالء لين�سر �الإمامQ في�ست�سهد بين يديه, هذ� �الأمل و�ل�سوق 

�لذي كانت وال تز�ل �الأجيال تقر�أه في متون �لزيار�ت: »يا ليتني كنت معكم فاأفوز 

.
(((

معكم...«

يقول �الإمام �لخمينّي } في �سدد مفهوم »كّل يوم عا�سوراء«:

اأر�س كربالء- كلمة عظيمة... كّل يوم  الكلمة - كّل يوم عا�سوراء وكّل  »هذه 

ينبغي اأن تعي�س اأُّمتنا هذا المعنى وهو اأّن اليوم يوم عا�سوراء وعلينا اأن نقف في 

وجه الظلم, وها هنا اأي�ساً كربالء ويجب اأن نحّقق دور كربالء, فهي ل تنح�سر 

تكن ق�سّية كربالء  لم  الأفراد,  بمجموعة من  تنح�سر  ول  الأر�س,  بقطعٍة من 

منح�سرة بجماعة من نّيف و�سبعين نفراً وقطعة اأر�س كربالء, كّل الأرا�سي يجب 

.
(4(

اأن توؤّدي هذا الدور وتفي به...«

�إّن �الإلهام �لذي تلّقاه عن كربالء جميع مجاهدي طريق �لحرّية, و�لثور�ت �لتي 

كانت قد دعت �إلى �لعد�لة و�إلى �إحياء �لدين في تاأريخ �الإ�سالم هي حلقات �أخرى 

)))  مفاتيح �لجنان, �س457, زيارة عا�سور�ء.

)))  نف�س �لم�سدر, �س5)4.

)))  نف�س �لم�سدر, �س)45, زيارة �الإمام �لح�سينQ يوم عرفة, و�س0)4, �لزيارة �ل�سابعة من زيار�ته �لمطلقة.

)4)  �سحيفة نور, ج9, �س)0).
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من مو�جهة يوم عا�سور�ء في كربالء, وهي دليٌل على �سّحة هذه �لمقولة �لمباركة �أّن كّل 

يوم عا�سور�ء وكّل �أر�س كربالء.

وهذه �لجبهة لم تزل مفتوحة �إلى �الآن, �إذ �إّن �أتباع �لح�سينQ باال�ستلهام من 

�أّن تكليفهم هو �لح�سور في كّل مكان هو ميد�ن للدفاع عن  هذ� �لدر�س و�لبالغ يرون 

�لمظلوم وللق�ساء على �لظالم.
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التبليغ

من  �ستاٍر  خلف  �لّنا�س  عن  محجوبًا  ظّل  ما,  زماٍن  في  وقع  حادٍث  �أو  عمل  ُربَّ 

هًا, �أو بقي ال يعلُم به  فًا وُم�سوَّ �لتعمية �أو �الإبهام و�لغمو�س, �أو ُنقل �إليهم خبُره ُمحرَّ

َمن �إذ� علَمه كان لعلمه به تاأثير, وفي كّل ذلك خ�سارة للغاية �لتي قام من �أجلها ذلك 

�لعمل �أو وقع ذلك �لحادث.

فمن �أجل �أن تكون حركة ثورّيٌة ما حركًة موّفقة يجب �أن ي�سل »بالغها« ور�سالتها 

وند�وؤها �إلى �لّنا�س, ليكون تنوير �أذهانهم بمحتوى ند�ئها ور�سالتها �سببًا في جذب 

توّجههم �إليها وك�سب �هتمامهم بها ون�سرتهم لها, �أو يتّم من خالل تبيين وتو�سيح 

هويتها منع تحريف حقيقتها �أو كتمانها, ومنع �سوء �لظّن بها.

وفي نه�سة عا�سور�ء كان قد ��سُتفيد من عن�سر »التبليغ« ذي �لتاأثير �لم�سيرّي 

�أف�سل �ال�ستفادة, فقد بّلغ �الإمام �لح�سينQ بر�سالة نه�سته وغاياتها �سو�ء في 

و�سّيته �لتي كتبها الأخيه محّمد بن �لحنفّية ُقبيل خروجه من �لمدينة �لمنّورة, �أو في 

لقاء�ته وُخطبه �أّيام �إقامته في مّكة, �أو �أثناء م�سيره منها نحو �لكوفة, �أو في ر�سائله 

�لتي بعث بها �إلى وجهاء وروؤ�ساء �لكوفة و�لب�سرة, �أو من خالل ممّثله �لخا�ّس �إلى 

�لكوفة م�سلم بن عقيلQ, كّل ذلك من �أجل �إتمام �لحّجة على �لجميع, ولكي ال 

يبقى �أحٌد بال خبٍر عن هذه �لنه�سة.

لّما دخل م�سلم بن عقيلQ �لكوفة, و�جتمع �إليه جماعة من �ل�سيعة, �أخرج 

�إليهم كتاب �الإمام �لح�سينQ فقر�أه عليهم, وهم يبكون, وكان م�سلمQ كّلما 
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.
(((

�جتمع �إليه جماعة من �ل�سيعة, �أخرج كتاب �الإمامQ وقر�أه عليهم

�الإمام  ر�سالة  »تبليغ«  �سبيل  في  ��ست�سهدو�  من   Qالإمام� �أن�سار  من  وهناك 

في  عليه  �لقب�س  لقي 
ُ
�أ �لذي   Mل�سيد�وّي� م�سّهر  بن  قي�س  منهم   ,Qلح�سين�

�إلى عبيد بن زياد, فطلب منه كتاب �الإمامQ �لذي بعثه معه  �لقاد�سّية, وُبعث به 

�إلى �أهل �لكوفة, فاأبى قي�س وكان قد خّرق �لكتاب لكي ال يعلم �بن زياد ما فيه! فاأمره 

�بن زياد �أن ي�سعد �لمنبر وي�سبَّ �الإمام, ف�سعد قي�س �لمنبر فبّلغ �لّنا�س بخبر قدوم 

�سعد 
ُ
�الإمامQ �إليهم, ودعاهم �إلى �إجابته, ولعن �بن زياد و�أباه, فاأمر �بن زياد به فاأ

.M
(((

�لق�سر ورمي به من �أعاله فتقّطع ومات

ة مماثلة في �ال�ست�سهاد في �سبيل  ولل�سهيد �الآخر �ل�سحابّي عبد �هلل بن يقطر ق�سّ

.Q
(((

تبليغات ومر��سالت نه�سة �الإمام �لح�سين

�أّما �لتبليغات �لتي كانت بعد ��ست�سهاد �الإمامQ و�أن�ساره فهي مرحلة �أخرى من 

ر�سالة �إي�سال دماء �ل�سهد�ء �إلى �أهد�فها �لمن�سودة, وحيث تمَّ خاللها ف�سح �الأعد�ء, 

و�إيقاظ �الأّمة من غفلتها, و�إنقاذها من �لت�سليل �الإعالمّي و�ل�سيا�سّي �الأموّي, و�إف�سال 

�الإمام  قتل  في  �لعظمى  جنايتها  على  و�لتعمية  �لتغطية  في  �لظالمة  �ل�سلطة  خطط 

�لح�سينQ و�أن�ساره و�سبي �أهل بيته.

�ل�سهد�ء  �لتبليغ بر�سالة دماء  �لبيتR على �سعيد  �أهل  �أ�سرى  وقد تج�ّسد دور 

�لمو�قف  وفي  �لفردّية,  و�لمو�جهات  و�لمحاور�ت  �للقاء�ت  في  عا�سور�ء  و�قعة  بعد 

�لجريئة �لحا�سمة �لتي وقفها �أعالم �أهل �لبيت كاالإمام �ل�سّجاد و�لعقيلة زينب �لكبرى

L في وجه طو�غيت بني �أمّية كيزيد و�بن زياد و�بن �سعد, �سو�ء في كربالء �أو في 

�لكوفة �أو في �ل�سام, حّتى يعلم ويفهم �لجميع ماذ� جنى �لحكم �الأموّي بحّق �بن بنت 

.Pر�سول �هلل

�لح�سينQ قد  �الإمام  �لعابدينQ كان  �الإمام زين  �الأخير البنه  في ود�عه 

)))  ر�جع: �الإر�ساد, ج), �س)4.

)))  ر�جع: �إب�سار �لعين, �س))) ـ 4)).

)))  نف�س �لم�سدر, �س)9.
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�أخبره بحال �الأعد�ء وكيف ��ستحوذ عليهم �ل�سيطان فاأن�ساهم ذكر �هلل, كما �أخبره 

بمقتل جميع �أن�ساره و�أهل بيته, ثّم �أو�ساه خيرً� ببقّية �لركب من �الأطفال و�لن�ساء, 

مات  اأبي  اإّن  لهم:  فقل  ال�سالم  عّني  �سيعتي  بّلغ  ولدي!  »يا  له:  قال  �لختام  وفي 

.
(((

غريباً فاندبوه, وم�سى �سهيداً فابكوه«

وكثيرة  و��سعة  بر�مج  من  �لمذهبّي  وتر�ثنا  �لدينّي  فكرنا  في  �ليوم  لدينا  وما 

متمّثلة في مجال�س �لعز�ء �لح�سينّي, و�لبكاء, و�لنياحة, وزيارة قبور �سهد�ء �لطّف, 

و�اللتز�م بقر�ءة متون زيار�تهم من قرب ومن ُبعد, و�إن�ساد �ل�سعر في و�قعة عا�سور�ء 

ومظلومّية �أهل �لبيتR, وذكر �الإمام �لح�سينQ و�لت�سليم عليه عند �سرب 

�لماء, وغير ذلك من �ل�سنن �لدينّية �الأخرى في هذ� �ل�سدد, �إّنما هو بطريقٍة ما 

تبليغ لالآخرين بر�سالة دماء �سهد�ء كربالء.

ولقد كان �أهّم و�أبرز دور ملحمّي قامت به �لعقيلة زينب �لكبرىO في كربالء 

وما بعدها هو �لدور �لتبليغّي, ولوال ما قامت به هي و�الإمام �ل�سّجادL وبقّية �أهل 

�لبيتR من �لمو�قف و�لخدمات �لتبليغّية لما كان من �لمتيّقن �أن ت�سل و�قعة 

�أن تحّقق هذ�  �أو  �لممتّد,  �لمتو��سل  �لتاأثير  �لعظيم من  �لم�ستوى  �إلى هذ�  كربالء 

�لنجاح �لعظيم �لباهر في ف�سح �الأعد�ء �لطغاة �لجناة, وتكون �ل�سبب �لرئي�س في 

�سقوط عرو�سهم و�إز�لة دولتهم.

وهكذ� نه�سة تظلُّ خالدة, وتبقى �أهد�فها حّية ال تموت وال ُتن�سى, وتظلُّ �ُسّنة �إحياء 

ذكر�ها �أي�سًا �سببًا في بقاء ر�سالتها حّية د�فقة وموؤّثرة, �إذ لوال مثل هذه �لمر��سم 

لُن�سيت �أهد�ف هذه �لنه�سة, ولتعّر�ست هوّيتها وماهّيتها للم�سخ و�لتحريف.

يقول �الإمام �لخمينّي } في �سدد �سرورة �إحياء وتنظيم هذه �ل�سعائر �لتي هي 

�ل�سبب في وعي �لمجتمع ويقظته وحفظ محتوى هذه �لنه�سة على طول �لتاأريخ:

»كّل مذهب يحتاج اإلى �سّجة, ويجب على اأتباعه اأن يتحّم�سوا له, وكّل مذهب 

ل يتحّم�س له اأتباعه ول يلطمون على �سدورهم ل ُيحفظ... هذا الدور, هو الدور 

الذي حفظ الإ�سالم حّياً على الدوام, الإ�سالم تلك الوردة التي يجب اأن ُت�سقى بال 

انقطاع من ذلك الماء, اإّن المحافظة على ا�ستمرار هذه النياحة وهذا البكاء هي 

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س486.
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.
(((

»Qالتي حفظت مذهب �سّيد ال�سهداء

�إّن �لر�سالة �لملقاة على عاتق و�رثي دماء �ل�سهد�ء, و�لجيل �لمتبّقي من �آباء �لثورة 

و�لمجاهد�ت  �لدماء  تلك  ور�سالة  ند�ء  وتبليغ  �إي�سال  وهي  ثقيلة,  ر�سالة  و�أبطالها 

و�لت�سحيات �إلى �أبنائهم و�إلى �الأمم �الأخرى.

»لكّل ثورة وجهان: دٌم ور�سالة... فكّل الميادين كربالء, وكّل ال�سهور المحّرم, وكّل 

الأّيام عا�سوراء, فعلى الإن�سان اأن يختار: اإّما الدم اأو الر�سالة, اإّما اأن يكون الح�سين اأو 

.
(((

يكون زينب, اإّما ذلك الموت اأو ذلك البقاء«

)))  �سحيفة نور, ج8, �س69.

)))  پ�س �ز �سهادت, �س)).



(8(

إحياء الذكرى وتقديسها

�إلى  للنا�س  ود�فعًا  و�لوجد�ن,  لل�سمائر  موقظًا  حدثًا  كانت  عا�سور�ء  و�قعة  �إّن 

للحّكام  فا�سٌح  �آخر حدث  و�لقهر, هذ� من جانب, وهي من جانب  �لظلم  مقارعة 

�سلطة  �لدين  با�سم  �سلطتهم  وكانت  وغفلتهم,  �لّنا�س  لجهل  �لم�ستغّلين  �لطو�غيت 

متجّبرة و�سّد �لدين.

وكان �لمظلومون ياأخذون عن هذه �لملحمة �لدر�س و�لبالغ, �أّما �لطغاة �لظالمون 

فكانو� يخافون من ذكر عا�سور�ء ومن بالغاتها, ولذ� فقد �سعى �الأموّيون جاهدين 

�إلى �لتعتيم على حقيقة عا�سور�ء و�إق�سائها عن �أذهان �لّنا�س و�إن�سائهم �إّياها, وكانو� 

في  جهدهم  غاية  بذلو�  فقد   Pلنبّي� بيت  �أهل  �أّما  وخاطئين,  هذ�  في  و�همين 

�إحياء ذكر عا�سور�ء وتعظيمها وتقدي�سها, حّتى تبقى فّعالة وموؤّثرة ب�سورة م�ستمّرة. 

�إّن منهج �إحياء ذكرى عا�سور�ء كان خّطًا مو�جهًا لخّط �سيا�سة �ل�سكوت �لد�عي �إلى 

�النزو�ء وتحريم �إحياء ذكرها �لذي كان يعتمده �أعد�ء �لحّق.

مّر  تكّون على  �لقائمة على محور عا�سور�ء وكربالء  »الذكرى«  وفي نطاق هذه 

 ,Qل�سنين تر�ث يت�سّمن مجموعة من �ل�سنن, من قبيل: �لبكاء على �لح�سين�

�إقامة مجال�س �لعز�ء �لح�سينّي في �لمحّرم و�سفر وعلى مد�ر �ل�سنة, ت�سكيل هيئات 

�لت�سابيه  و�إقامة  �لح�سينّية,  و�لتكايا  �لح�سينّيات  �إن�ساء  ودينّية,  ح�سينّية  وجمعيات 

في  للعطا�سى  و�لع�سير  �لماء  تقديم  مو�قع  �إقامة  عا�سور�ء,  �أحد�ث  بع�س  وتمثيل 

�لّنا�س,  لعاّمة  �لطرق  وفي  �لعز�ء  مجال�س  في  �لطعام  و�إطعام  و�لميادين,  �لطرق 
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من  �ل�سنة  مد�ر  وعلى  ة  �لخا�سّ منا�سباتها  في  و�أن�ساره   Qلح�سين� �الإمام  زيارة 

قرب ومن ُبعد, تقدي�س �لتربة �لح�سينّية و��ستحباب �ل�سجود عليها, و��ستحباب �لذكر 

و�أهل  و�أن�ساره   Qلح�سين� في  �ل�سعر  �إن�ساد  �لح�سينّية,  �لتربة  بم�سبحة  و�لت�سبيح 

بيته وما جرى عليهم, قر�ءة �لمقتل وكتابته, وكتابة �لبحوث �لتحليلّية و�لتحقيقّية في 

�ل�سيرة �لح�سينّية, و... وغير ذلك كثير من هذه �لمر��سم, ولكّل منها �أثر ودور في حفظ 

تلك �لفاجعة حّية خالدة, وتحويلها �إلى فكر وتر�ث �سيعّي عاّم.

�إحياء ذكرى عا�سور�ء في �سور مختلفة من �لحزن  ولقد حر�س �الأئّمةR على 

و�لبكاء و�إقامة مجال�س �لعز�ء باإن�ساد �ل�سعر�ء �ل�سعر في �لح�سينQ, ورّغبو� �لّنا�س 

في �إحياء هذه �ل�سعائر و�أّكدو� على جزيل �لمثوبة فيها, وحّثو� عليها.

ولقد كان ل�سعر�ء عظام مثل: دعبل �لخز�عّي, و�لكميت, و�ل�سّيد �لحميرّي, وعبد �هلل 

بن كثير, وغيرهم في زمن �الأئّمةR, ولمئات �ل�سعر�ء �لمرموقين في ما بعد ذلك 

من �لع�سور, دور كبير في حفظ م�سعل »ذكرى عا�سوراء« متوّهجًا على �لدو�م وذلك من 

خالل �أ�سعارهم �لتي نظموها في �لح�سينQ ونه�سته وم�سابه, تلك �الأ�سعار �لتي 

ال ز�لت �إلى �ليوم و�إلى قيام �ل�ساعة ُتلهب قلوب �لموؤمنين بالتفّجع و�لتاأّثر و�لحما�سة, 

وت�سّدهم �إلى �أخالقّيات عا�سور�ء ومناقبّياتها.

�ل�سعر�ء  من  وكان  �لطائّي  عّفان  بن  جعفر  مخاطبًا   Qل�سادق� �الإمام  ويقول 

�لمجيدين:

فبكى  فاأن�سده,  نعم.  قال:  وُتجيد.   Qالح�سين في  ال�سعر  تقول  اأّنك  »بلغني 

لقد  واهلل  جعفر!  يا  قال:  ثّم  ولحيته,  وجهه  على  الدموع  �سالت  حّتى  حوله  ومن 

�سهدك مالئكة اهلل المقّربون ههنا, ي�سمعون قولك في الح�سينQ, ولقد بكوا 

كما بكينا واأكثر! ولقد اأوجب اهلل لك يا جعفر في �ساعتك الجّنة باأ�سرها وغفر لك. 

فقال: األ اأزيدك؟ قال: نعم يا �سّيدي! قال: ما من اأحٍد قال في الح�سينQ �سعراً 

.
(((

فبكى واأبكى به اإّل اأوجب اهلل له الجّنة وغفر له!«

)))  و�سائل �ل�سيعة, ج0), �س464, باب 04), ح).
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�إّن �أمثال هذه �الأحاديث كثيرة في كتب �ل�سيعة �لرو�ئّية, وهي دليل على ما كان 

للمحافظة  و�الأدب  �ل�سعر  با�ستخد�م  وفائقة  ة  خا�سّ عناية  من   Rالأئّمة� عند 

�إبقاء حادثة عا�سور�ء حّية موؤّثرة, ذلك الأّن في حياة هذه �لملحمة بناء حياة  على 

�الآخرين, وبتعبير �الإمام �لخمينّي )قد�س(:

»بهذه ال�سّجة, بهذا البكاء, بهذه النياحة, بهذه القراءة لل�سعر, بهذه القراءة 

.
(((

للنثر, نريد اأن نحفظ هذا المذهب كما هو كذلك محفوظ حّتى الآن«

�أهل  �أمر  �إحياء  في  �ل�سبب  كانت  ُتح�سى,  ال  �لتي  �لح�سينّي  �لعز�ء  �إّن مجال�س 

�لبيت وحفظ خّط �الأئّمةR وحفظ حقيقة ومحتوى نه�سة عا�سور�ء, بل كان لهذه 

�لمجال�س وال يز�ل ُبعدها �ل�سيا�سّي �أي�سًا.

ياأتونه  قوماً  اأّن  »بلغني  �أ�سحابه:  الأحد  قال   Qل�سادق� �الإمام  �أّن  ُيروى 

-اأي الح�سينQ- من نواحي الكوفة, ونا�ساً غيرهم, ون�ساًء يندبنه وذلك في 

يقول  وقائل  يندب,  ونادب  يق�ّس,  وقا�ّس  يقراأ,  قارئ  فمن  �سعبان,  من  الن�سف 

المراثي.

فقلُت له: نعم قد �سهدُت بع�س ما ت�سفه.

ويرثي  ويمدحنا  اإلينا  يفد  من  الّنا�س  في  جعل  الذي  هلل  الحمُد  فقال: 

.
(2(

لنا...«

قال:  فداك.  ُجِعلُت  نعم,  قال:  وتحّدثون؟  »تجل�سون  لف�سيل:   Qويقول

اإّن تلك المجال�س اأحّبها, فاأحيوا اأمرنا يا ف�سيل, فرحم اهلل من اأحيى اأمرنا, يا 

ف�سيل, من ذكرنا اأو ذكرنا عنده فخرج من عينيه مثل جناح الذباب غفر اهلل له 

.
(((

ذنوبه ولو كانت اأكثر من زبد البحر!«

ويقول �الإمام �لخمينّي } �أي�سًا:

الأئّمةR كانت  وباأمر من  التاأريخ,  ُتقام على طول  المجال�س كانت  »هذه 

ُتقام هذه المجال�س... كان الأئّمةR ي�سّرون كثيراً على اأن: اجتمعوا, وابكوا... 

)))  �سحيفة نور, ج8, �س)7.

)))  و�سائل �ل�سيعة, ج0), �س468, ح7.

)))  نف�س �لمهموم, �س)4, ح)).
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.
(((

ذلك لأّن هذا هو الذي يحفظ كيان مذهبنا«

ففي مثل هكذ� �إحياء لعا�سور�ء ولعز�ء �لح�سينQ تتدّفق �لدموع تحر�س دماء 

�ل�سهد�ء, ولتكون �ساهدً� على �سوق وع�سق �أتباع عا�سور�ء, ولتر�ّسخ محّبتهم �لخال�سة 

ل�سهد�ء كربالء وملحمتهم وتزيدها عمقًا وخلودً�.

وعالوة على جميع هذه �لتاأكيد�ت على �إحياء ذكرى عا�سور�ء, كان �الأئّمة �أنف�سهم

R من �لمذّكرين بهذه �لفاجعة �الأليمة على �لدو�م, �إذ كانو� يبكون لذكرها, وكانو� 

يقيمون �لمجال�س الأجلها, يقول �الإمام �لر�ساQ في رو�ية عالية:

»اإّن المحّرم �سهر كان اأهل الجاهلّية يحّرمون فيه القتال, فا�ستحّلت فيه دماوؤنا, 

م�ساربنا,  في  النيران  واأ�سرمت  ون�ساوؤنا  ذرارينا  فيه  و�سبي  حرمتنا,  فيه  وهتكت 

وانتهب ما فيها من ثقلنا, ولم ُترع لر�سول اهلل حرمة في اأمرنا.

وبالء,  باأر�س كرب  واأذّل عزيزنا  دموعنا,  واأ�سبل  اأقرح جفوننا,  الح�سين  يوم  اإّن 

فاإّن  الباكون  فليبِك  الح�سين  النق�ساء, فعلى مثل  يوم  اإلى  والبالء  الكرب  اأورثتنا 

.
(2(

البكاء عليه يحّط الذنوب العظام«

ويو�سي �الإمام �ل�سادقQ �أ�سحابه قائاًل:

.
(((

»تزاوروا وتالقوا وتذاكروا واأحيوا اأمرنا«

وكذلك  منهم,  تو�سية  كان   Rالأئّمة� خّط  الإحياء  �لمجال�س  من  �ال�ستفادة  �إّن 

في  كثيرة  �أحاديث  ذلك  في  وردت  حيث   Qل�سهد�ء� �سّيد  قبر  زيارة  �إلى  �لذهاب 

�لقلوب  �أهل  يجتمع   Qزيارته ظّل  ففي  �لعمل,  هذ�  على  �لمترّتب  �لعظيم  �لثو�ب 

�لموّحدة في حّبهQ �ل�سائرون على نهج عا�سور�ء عند قبره �ل�سريف ليعاهدو� دمه 

�لمقّد�س وطريقه وهدفه على مو��سلة �لم�سير و�لمنهج, ولي�ستلهمو� �لدرو�س من حياة 

و�سهادة �أولئك �ل�سهد�ء �لعظام.

ولم توؤّكد �لن�سو�س �لو�ردة عن �أهل بيت �لع�سمةR على زيارة قبر من �لقبور 

)))  �سحيفة نور, ج0), �س7)).

)))  بحار �الأنو�ر, ج44, �س)8, ح7).

)))  نف�س �لم�سدر, �س)8).
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�ل�سريفة كما �أّكدت على زيارة قبر �الإمام �لح�سين بن علّيL في كربالء, ولقد 

ورد في �لرو�يات �أّن ثو�ب زيارتهQ يعدل ع�سر�ت ومئات من �لحجج و�لعمر�ت, 

و�سرُّ ذلك �أّن زيارتهQ �إحياء لمبادئ نه�سة عا�سور�ء, و�إحياء لثقافة �ل�سهادة, 

:Qوتجديد للعهد و�لميثاق مع �ل�سهد�ء, يقول �الإمام �ل�سادق

»َمن لم ياأت قبر الح�سينQ وهو يزعم اأّنه لنا �سيعٌة حّتى يموت, فلي�س هو 

.
(((

لنا ب�سيعة«

وهناك �أدّلة كثيرة على �أّن �لحّكام �لطو�غيت في �لع�سر �الأموّي و�لع�سر �لعّبا�سّي 

هذه  الأّن  ذلك   ,Qلح�سين� �الإمام  قبر  زيارة  من  حّتى  �لّنا�س  منعو�  قد  كانو� 

�أبطال ملحمة عا�سور�ء, وهي  �لزيارة عالمة على �رتباط �لز�ئرين بنهج و�أهد�ف 

�أي�سًا توّحد جموع �لز�ئرين وُتّعبئهم �سّد �لظالمين, ومن هنا كان �لخلفاء �لعّبا�سّيون 

قد �سعو� مر�رً� لمحو �آثار قبر �الإمامQ ونب�سه, ولتفريق �لز�ئرين ومنعهم من 

�لتّجمع عند �لقبر �ل�سريف.

المتوّكل  »بلغ  قال:  �لكوفّي  �الأ�سدّي  معمر  بن  �أحمد  بن  �لقا�سم  عن  رو�ية  في 

جعفر بن المعت�سم اأّن اأهل ال�سواد يجتمعون باأر�س نينوى لزيارة قبر الح�سين

Q في�سير اإلى قبره منهم خلق كثير, فاأنفذ قائداً من قّواده, و�سّم اإليه كنفاً 

من الجند كثيراً لي�سّعث )لي�سعب خ( قبر الح�سينQ ويمنع الّنا�س من زيارته 

والجتماع اإلى قبره, فخرج القائد اإلى الطّف وعمل ما اأُمر, وذلك في �سنة �سبع 

عن  ُقتلنا  لو  وقالوا:  عليه,  واجتمعوا  به  ال�سواد  اأهل  فثار  ومائتين,  وثالثين 

اأم�سك من بقي مّنا عن زيارته, وراأوا من الدلئل ما حملهم على ما  اآخرنا لما 

.
(((

�سنعوا...«

�لمتوّكل  باأمر  مّرة  ع�سرة  �سبع   Qلح�سين� �الإمام  قبر  خرب 
ُ
�أ وقد 

.
(((

�لعّبا�سي

لقد كانت كربالء وتربة �سّيد �ل�سهد�ءQ �لد�مية و�لفر�ت ونهر �لعلقمّي و... 

)))  و�سائل �ل�سيعة, ج0), �س6)).

)))  بحار �الأنو�ر, ج45, �س97), ح5.

)))  ر�جع: تتّمة �لمنتهى, للمحّدث �لقّمي, �س)4).
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�لحرّية  ع�ّساق  عند  و�لروحّي  �لفكرّي  و�الإمد�د  لالإلهام  منبعًا  �لدو�م  على  �لتاأريخ  في 

و�ل�سرف.

.
(((

وكان لعا�سور�ء ومز�ر قبر �سّيد �ل�سهد�ءQ �الأثر �لعظيم في هذ� �ل�ساأن

كما �أّن �ل�سجود على تربة �الإمام �لح�سينQ يحمل نف�س هذ� �لتذكير بعا�سور�ء 

وبثقافة �ل�سهادة, كتب �ل�سهيد �لمطّهري في هذ� �ل�سدد يقول:

»قال اأئّمتنا: الآن حيث يجب ال�سجود على التراب, فالأف�سل اأن يكون ذلك التراب 

يعبق  الذي  تراب كربالء  لنف�سك من  ُتهّيئ  اأن  باإمكانك  كان  اإذا  ال�سهداء  تربة  من 

�سحيحة,  ف�سالتك  ُتراب  اأّي  على  �سجدت  اإذا  اهلل,  تعبد  حيث  اأنت  ال�سهيد.  بعطر 

قليلة  ولو  مجاورة  اأو  قرابة,  اأو  �سلة,  له  الذي  التراب  ذاك  على  �سجدت  اإذا  ولكن 

بال�سهيد, ويعبق بعطر ال�سهيد, فاإّن اأجرك وثوابك ي�سير مائة �سعف ثواب ال�سجود 

.
(((

على اأّي تراب«

 وي�ستعملونها 
(((

»Qكان �الأئّمة يّتخذون م�سبحاتهم من تربة قبر »�سّيد ال�سهداء

في ذكر �هلل, وكانو�R يو�سون بتحنيك �لمولود بتربة قبر �لح�سينQ: »حّنكوا 

, وما ذ�ك �إاّل لهذ� �لتعاهد و�الرتباط مع �العتقاد 
(4(

اأولدكم بتربة الح�سين فاإّنها اأمان«

بال�سهادة و�الإيثار, �لذي كانت عا�سور�ء �أبرز و�أ�سنى تجّلياته.

�إّن �إقامة مو�كب �لعز�ء, وقر�ءة �لمر�ثي, و�لماآتم �لح�سينّية �لتقليدّية, من �لبر�مج 

�لمهّمة في �إحياء ذكرى عا�سور�ء.

وهيئات  �لح�سينّية  �لمو�كب  ت�سكيلهم  خالل  من  �لثورّي  اهلل«  »ثار  خّط  ع�ّساق  �إّن 

�لعز�ء, وفي ظّل �الأعالم و�لاّلفتات و�ل�سعار�ت �لح�سينّية, يعّبرون عن عو�طف حّبهم 

د�فقة,  حّية  �لعو�طف  تلك  على  بذلك  ويحافظون   Qبالح�سين �ل�سادق  وتعّلقهم 

و�لروحّي  �لفكرّي  �نتمائهم  ولّذة  حقيقة  ي�ست�سعرون  �لح�سينّي  �لعز�ء  لر�ية  وبن�سرهم 

)))  ر�جع في هذ� �ل�سدد: »كربالء كعبه دلها« للموؤّلف.

)))  »�سهيد« �سممية »قيام وانقالب مهدى« �س 7)), وال يخفى على �لقارئ �أّن �ل�سهيد �لمطّهري كان ينقل ما ين�سبه �إلى �الأئّمة

R بالمعنى ال بالّن�س.

)))  ر�جع: بحار �الأنو�ر, ج )8, �س ))), �س )4).

)4)  و�سائل �ل�سيعة, ج 0), �س 0)4.
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لعا�سور�ء, وفي ظّل تلك �لر�ية يخّلدون درو�س وبالغات عا�سور�ء.

اأن نحافظ على هذه التقاليد الإ�سالمّية, هذه  »يجب   :Mإمام �الأّمة� يقول 

المواكب الإ�سالمّية المباركة التي تنت�سر في الطرق للعزاء, في عا�سوراء, وفي 

المحّرم و�سفر, وفي المنا�سبات الأخرى التي تقت�سي ذلك, علينا اأن نوؤّكد اأّن على 

الّنا�س اأن يلتّفوا حولها اأكثر فاأكثر... اإّن اإحياء اأمر عا�سوراء يتحّقق بنف�س و�سعه, 

ذلك  وبنف�س  الخطباء,  قبل  ومن  العلماء  قبل  من  ال�سابق  الو�سع  ذلك  بنف�س 

الماآتم الح�سينّية  الّنا�س حيث تنت�سر مواكب  ال�سابق من قبل جماهير  الترتيب 

اإذا  اأّنكم  اأن تعلموا  العظيمة المنّظمة في ال�سوارع والطرق لإقامة العزاء, يجب 

.
(((

اأردتم اأن تبقى نه�ستكم محفوظة فعليكم اأن تحفظوا هذه التقاليد«

خال�سة �لكالم في نف�س هذه �لجملة �الأخيرة, وبالغ عا�سور�ء في مجال »الذكرى« 

على  �الأ�سكال  من  �سكل  باأّي  نحافظ  �أن  بالذ�ت:  هذ�  هو  �أي�سًا  �لحا�سر  لع�سرنا 

بها  فنذّكر  �لتحّرك,  على  و�لمحّفزة  �الأمل  على  �لباعثة  �لد�مية,  �ل�سهد�ء  مالحم 

�سو�ء بالبر�مج �لمدرو�سة بدّقة, �أو من خالل تبيين مباني مو�سوع �ل�سهادة, �لجهاد 

و�لمجاهدين, جبهات �لحرب, �لتظاهر�ت, �لمو�جهات مع �لحكم �لجائر, �ل�سهد�ء 

�الأعّز�ء, �الأ�سرى �الأحر�ر و�لمعلولين, �لعملّيات �لجهادّية, عو�ئل �ل�سهد�ء �لمعّظمة, 

مز�ر�ت قبور �ل�سهد�ء �لكر�م, تدوين وت�سوير ق�س�س حياتهم و�سهاد�تهم, �الأفالم 

�لحربّية �لمتعّلقة بالدفاع �لمقّد�س, و�الآثار �لفنّية �الأخرى �لمرتبطة بذلك, �لر�سم, 

ت�سميم �للوحات و�لاّلفتات �لمعّبرة عن مختلف مو�سوعات هذه �لق�سّية �لمقّد�سة, 

وجميع �لمظاهر �لمربوطة بثقافة �لجهاد و�ل�سهادة و�الإيثار, �لم�ستلهمة جميعها من 

»عا�سوراء« حّتى نجعل منها ثقافة جماهيرّية عاّمة.

وكما �أّن عا�سور�ء بجميع مظاهرها وم�سامينها �حتّلت مكانها في قلوب و�أرو�ح 

و�أذهان وحياة �أتباع �الإمام �لح�سينQ مدى قرون طويلة, وبقيت حّتى �ليوم حّية 

, ينبغي علينا كذلك �أن نخّلد في ذ�كرة 
(((

موؤّثرة من خالل �ل�سعائر �لمختلفة �لكثيرة

)))  �سحيفة نور, ج5), �س04).

)))  ر�جع: �لبحث �لمو�ّسع حول هذ� �لمو�سوع في مجموعة مقاالت مهرجان »امام خمينى وفرهنك عا�سورا«, ج), �س))) 

مقالة »�سنت هاى احيا گرى رو�سهاى پا�سدارى ازحما�سه عا�سوراء وفرهنگ اآن در تاريخ فرهنگاسالمى«.
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�لقادمة,  �الأجيال  �إلى  تنتقل  حّتى  �لمعا�سر  تاأريخنا  في  و�لثورة  �ل�سهادة  قيم  �لتاأريخ 

و�لفكر  �الإلهام  منابع  بالّذ�ت  �لمنابع  هذه  نف�س  من  يمكن  ما  �أكثر  �أي�سًا  ن�ستفيد  و�أن 

و�لتحريك في تربية جيل موؤمن, �سجاع, مقد�م, عزيز, �أبّي, و�سبور, ومقاوم.
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بالغات 
اإلحياء
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اإي�ساح

�لدين لي�س موجودً� في �الآيات �لقر�آنّية وفي �لرو�يات فح�سب بل يجب �أن يتج�ّسد في 

رف �النت�ساب �إلى �لدين بدون �أن يكون  �لحياة �لعملّية للمجتمع �الإ�سالمّي, فال يكفي �سِ

له ح�سور فّعال في متن حياة �لم�سلمين �لفردّية و�الجتماعّية, و�إاّل فاإّن �الإ�سالم لن يكون 

بال تطبيق �إاّل »هوّية �سخ�سّية« للم�سلم, �إ�سافة �إلى هذ� فاإّن �أغلب ما يبقى من �لحركات 

�أّما �الأهد�ف �الأ�سيلة  �لثورّية بعد م�سّي زمان طويل هو �لظو�هر �ل�سطحّية و�لق�سور, 

للحركة �لثورّية ومحتو�ها �لحقيقّي فيترك في �لعادة وينزوي, �أو يتعّر�س �إلى �سعف بعد 

قّوة, وفي �أ�سو�أ �الأحو�ل تحتّل »البدع« مجاالت حياة �لمجتمع بداًل من »ال�سنن«, وتم�سخ 

روح �لدين, فال يبقى منه �إاّل �لر�سم و�لهيكل.

�ل�سنن  »اإحياء«  في  �لربانّيين  و�لعلماء  �لدين  �أئّمة  ر�سالة  وتحّتم  تفر�س  وهاهنا 

�لدين  جوهر  �إحياء  �إعادة  �أجل  من  وينه�سو�   
َّ

هلِل يقومو�  �أن  �لبدعة  ومقارعة  �لدينّية 

بالبدع و�لمبتدعين حّتى يت�سح  �لّنا�س  �لدينّية, وتعريف  ومحتو�ه و�ل�سعائر و�الأهد�ف 

هذ�  على  �ل�سائرون  ُيبتلى  ال  وحّتى  ت�سوي�س,  وال  �إبهام  يكتنفه  فال  تمامًا  �لدين  �سبيل 

�ل�سر�ط �لقويم بحيرة �أو �ساللة.

وكان من �لدور �لعام و�لر�سالة �لم�ستركة الأئّمتناR دور ومهّمة »اإحياء الدين« 

م�سرقة على  نقّية  للتحريف  تعّر�ست  �أو  ُن�سيت  �لتي  �الإ�سالمّية  �لمعالم  و�لحفاظ على 

حقيقتها بال تحريف, فكلٌّ منهمR حافظ للدين ومحيي لل�سريعة ومميت للبدعة, 

بيته  اأهل  اأطائب  على  �سّل  »رّب  عرفة:  يوم  في   Qل�سّجاد� �الإمام  دعاء  في  نقر�أ 

اأّيدَت  اإّنك  الّلهّم  دينك...  لأمرك, وجعلتهم خزنة علمك, وحفظة  اخترتهم  الذين 
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دينك في كّل اأوان باإمام اأقمته علماً لعبادك... الّلهّم فاأوزع لولّيك �ُسكر ما اأنعمَت 

به عليه... واأقم به كتابك وحدودك و�سرائعك و�سنن ر�سولك �سلواتك الّلهّم عليه 

, ونقر�أ في �لدعاء لالإمام 
(((

واآله, واأحي به ما اأماته الظالمون من معالم دينك...«

�ساحب �لزمان )عج(: »... واأحي به �سنن المر�سلين ودار�س حكم النبّيين, وجّدد 

ل من ُحكمك, حّتى ُتعيد دينك به وعلى يديه جديداً  به ما امتحى من دينك وُبدِّ

.
(((

اً مح�ساً �سحيحاً ل عوج فيه ول بدعة معه....« غ�سّ

�لمختلفة,  ومعالمه  �لدين  �إحياء  برنامج   Qلح�سين� عا�سور�ء  كانت  ولقد 

ليقوم �لدين في ظّل بذل �لدم و�لجود بالنف�س, ولتكون �سيرة �لنبّي �الأكرمP قدوة 

.
(((

�لم�سلمين في �لعمل و�ل�سلوك, وليعود �لدين عزيزً� في �لمجتمع

�إّن �لجهود �لتي بذلها �الأئّمة �لمع�سومونR و�أتباعهم و�ل�سعائر �لتي �سّنوها 

�أ�سل و�قعة عا�سور�ء وقيمها, ومو�جهتهم ل�سيا�سة �الأعد�ء في �لتعتيم على  الإحياء 

ملحمة  �أبطال  ومناقبّية  ت�سحيات  ودفن  مجرياتها,  وت�سويه  وحقيقتها  �لو�قعة  �أمر 

وبالغ  �لدين,  �إحياء  �سعيد  على  �آخر  برنامجًا  ُتعتبر  �لن�سيان,  بئر  في  عا�سور�ء 

�لّنا�س  �أذهان  �أهد�ف �لنه�سة �لح�سينّية, وتنوير  هذ� �لبرنامج هو: �سرورة تبيين 

بحقائقها وقيمها, و�لمحافظة على �إحياء �سعائرها ومالحمها وذكرياتها.

)))  �ل�سحيفة �ل�سّجادّية, دعاء رقم 47.

)))  مفاتيح �لجنان, �س)54 و)54.

 :Qله �آخر  دعاء  ونقر�أ في  �لجنان, �س5)5  دينك« )مفاتيح  به  »واأظهر   :Qلزمان� ل�ساحب  �لدعاء  في  نقر�أ    (((

»الّلهّم واأعّز به الدين بعد الخمول, واأطلع به الحّق بعد الأفول« )�لم�سدر, �س7)5(, نقر�أ في دعاء �الإفتتاح: »الّلهّم 

واأظهر به دينك و�سّنة نبّيك...« )�لم�سدر, �س)8)).
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اإلحياء

�الإ�سالحّية  �لثورّية  تاأريخّية على م�سار كثير من �لحركات  ��ستقر�ئّية  َثمَّ مالحظة 

�لحكم, خ�سو�سًا  و�سيطرتها على  �نت�سارها  مّدة من عهد  بعد  �أّنه  وهي  و�النقالبّية, 

بعد رحيل قائدها �الأّول, �أو بعد رحيل رعيلها �الأّول و�لجيل �لذي �سنع �نت�سار�تها, �إذ� 

�أمرها  تاأّهل وال ��ستحقاق, يم�سي  �سيطر على قيادتها وعلى مقاليد �لحكم رجاٌل بال 

�سفااًل �سيئًا ف�سيئًا, فتفقد �أهد�فها �الأولى وقيمها �لكبرى قّوتها �أو ُتن�سى, وتتر�خى ِهَمُم 

�لّنا�س وعز�ئمهم عن �اللتز�م بها.

ة �أّن ما لي�س من �لدين وهو )�لبدعة(  ويالحظ على �سعيد �لنه�سات �لدينّية خا�سّ

�س�س �لنه�سة 
ُ
ُيقحم في متن �لدين, وما هو من �لقو�عد �لدينّية �الأ�سيلة و�الأّولّية ومن �أ

وُينق�س  �الأولى,  لل�سنن  �لمغايرة  �لُمحدثات  وتروج  وُيترك,  ُين�سى  و�لمذهبّية  �لدينّية 

حكم �هلل وقانونه.

ف�سيئًا  �سيئًا  وياألفونها  لهذه �النحر�فات  �أّنهم يخ�سعون  �أي�سًا  �لّنا�س  وُيالحظ على 

فال ُيرى منهم رّد فعل معاك�س ي�ستحّق �لذكر, و�أّما �ل�سعائر و�لمناهج و�لتقاليد فرّبما 

تبقى هيكاًل بال روح, وظو�هر ت�سريفات لي�س لها �أثٌر مهّم.

وفي مثل �أحو�ل كهذه يتحّرق حملُة َهمِّ تلك �لحركة و�لنه�سة وورثة ذلك �لمذهب 

�أ�سفًا لما جرى, فيعملون ناه�سين الإحياء ر�ساالت وبالغات �لدين وم�سامينه  و�لدين 

و�أهد�فه �الأولى من جديد, الأجل �إيقاظ �لمجتمع �لخامد, وتوجيهه �إلى �أ�سول �لمذهب 

�الأمو�ل  وبذل  بالت�سحيات  �لعمل  هذ�  �قترن  ورّبما  �لفر�ئ�س,  من  �لدين  �أوجبه  وما 
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باأنف�سهم  ي�سّحو�  �أن  �ل�سريعة  �سنن  �لو�جب على محييي  يكون من  و�الأنف�س, حيث 

لكي ي�ستيقظ �لمجتمع من رقدته وغفلته ولكي يحيا �لدين.

�س�س �لدين و�أحكام �هلل تعالى, 
ُ
ولقد كانت نه�سة كربالء �أعظم حركة �إحيائّية الأ

وفي مطالعة �أقو�ل وُخطب �الإمام �لح�سينQ يجد �لمتتّبع مرتكز�ت كثيرة على 

�ل�ُسّنة,  و�إحياء  �الإلهّية,  �لحدود  و�إجر�ء  �لدين,  �إحياء  دو�فع وغايات عديدة, مثل: 

و�إماتة �لبدعة, ومحاربة �لف�ساد, و�لدعوة �إلى حكم �هلل و�لقر�آن.
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إحياء الكتاب والُسّنة

�أن ي�ستعيد  �أبطال هذه �لملحمة �لمقّد�سة  في نه�سة كربالء كان �لهدف من جهاد 

دين �الإ�سالم عّزته, و�أن ُت�سان �لُحرمات �الإلهّية وُتحترم مّرة �أخرى, و�أن ُين�سر دين 

�هلل, ونجد في �أقو�ل �الإمام �لح�سينQ �أمثلة تعّر�س فيهاQ �إلى �أّن �ل�ُسّنة قد 

حييت, كما نجد في �أقو�لهQ �إ�سار�ت �إلى �إحياء 
ُ
ميتت, و�أّن �لبدعة و�لجاهلّية قد �أ

ُ
�أ

�لقيم �لدينّية ومعالم �الإ�سالم و�الأ�سول �لحّقة �لتي كادت �أن تموت.

فقد قالQ في ر�سالته �إلى وجهاء �لب�سرة و�أهلها:

»... واأنا اأدعوكم اإلى كتاب اهلل و�ُسّنة نبّيهP, فاإّن ال�ُسّنة قد اأُميتت, واإّن البدعة 

.
(((

قد اأُحييت, واإْن ت�سمعوا قولي وتطيعوا اأمري اأهدكم �سبيل الر�ساد«

ويقولQ في موقع �آخر:

اإحياء معالم  اأقدم عليهم لما رجوا من  اأن  اإليَّ ي�ساألونني  الكوفة كتبوا  اأهل  »اإنَّ 

.
(((

الحّق واإماتة البدع«

طاعة  لزموا  قوم  هوؤلء  اإّن  فرزدق!  »يا  �لفرزدق:  مع  لقائه  في   Qويقول

الحدود,  واأبطلوا  الأر�س,  في  الف�ساد  واأظهروا  الرحمن,  طاعة  وتركوا  ال�سيطان, 

و�سربوا الخمور, وا�ستاأثروا في اأموال الفقراء والم�ساكين, واأنا اأولى من قام بن�سرة 

)))  تاريخ �لطبرّي, ج4, �س66), موؤ�ّس�سة �الأعلمّي ـ بيروت.

)))  �الأخبار �لطو�ل, للدينورّي, �س46).
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.
(((

دين اهلل واإعزاز �سرعه والجهاد في �سبيله, لتكون كلمة اهلل هي الُعليا«

ون�سمع �أي�سًا عن هذ� �لهدف لهذه �لنه�سة �لمقّد�سة وعن فل�سفتها ل�سان م�سلم 

�بن عقيلQ في �لكوفة, فحينما �أ�سروه و�أخذوه �إلى د�ر �الإمارة, قال له �بن زياد: 

�إيٍه يا �بن عقيل! �أتيَت �لّنا�س و�أمرهم جميع وكلمتهم و�حدة لت�سّتتهم وتفّرق كلمتهم 

وتحمل بع�سهم على بع�س!

قتل  اأباك  اأّن  زعموا  الم�سر  اأهل  ولكّن  اأتيت,  ل�سُت  »كاّل,   :Qم�سلم فقال 

لناأمر  فاأتيناهم  وقي�سر,  ك�سرى  اأعمال  فيهم  وعمل  دماءهم,  و�سفك  خيارهم 

.
(((

بالعدل وندعو اإلى حكم الكتاب«

وهذه �لتهمة كانت قد قيلت لالإمام �لح�سينQ, فقد ورد في �لر�سالة �لتي 

كتبها عمرو بن �سعيد �الأ�سدق لالإمامQ ليثنيه عن خروجه �إلى �لعر�ق ويعيده 

�إلى مّكة: »... بلغني اأّنك قد توّجهت اإلى العراق, واإّني اأُعيذك من ال�سقاق, فاإّني 

اأخاف عليك فيه الهالك...«, فرّد عليه �الإمامQ, وكان من رّده: »اأّما بعُد, فاإّنه 

اإّنني من  وقال  �سالحاً  عزَّ وجلَّ وعمل  اهلل  اإلى  دعا  ور�سوله من  اهلل  ي�ساقق  لم 

.
(((

الم�سلمين«

وقد �أر�دQ بهذ� �أن ُيثبت وُيظهر �أّن حركته قيام هلل ولالإ�سالح في �أّمة جّده

P, ولي�ست خروجًا وتمّردً� لتفريق �الأّمة و�سّق ع�سا وحدتها كما يزعم طغاة بني 

�أمّية ليجعلو� من هذه �لتهمة ذريعة لقتله.

)))  تذكرة �لخو��س, �س7))  و8)).

)))  وقعة �لطّف, �س9)).

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س))) و))).
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الدفاع عن الّدين

�ل�سنين  تلك  ظروف  وفي  �لم�سلمين,  مقّدر�ت  على  �الأموّيين  �سيطرة  عهد  في 

�لعجاف, كان �ل�سيء �لذي على و�سك �لزو�ل هو دين �هلل, وكان �أهل �لبيتR �أي�سًا 

هم �لمد�فعين و�لذ�ّبين عن دين �هلل حّقًا, وكان �لدفاع عن �أهل �لبيتR دفاعًا عن 

�لدين, وكان �لدفاع عن �لدين �آنذ�ك يتج�ّسد في �ال�ستر�ك في �لجهاد �سّد �لُظلم, وفي 

ف�سح �لكفر �الأموّي �لمتخّفي بزّي �الإ�سالم.

في ميد�ن �لحرب يوم عا�سور�ء وعند ��ستد�د �لقتال �ساعة زو�ل �ل�سم�س تذّكر �أبو 

ثمامة �ل�سائدّيM �ل�سالة, فقال لالإمام �لح�سينQ: » يا اأبا عبد اهلل! نف�سي 

اإن  اأُقتل دونك  اأرى هوؤلء قد اقتربوا منك, ول واهلل ل ُتقتل حّتى  اإّني  لك الفداء, 

�ساء اهلل, واأحّب اأن األقى رّبي وقد �سّليُت هذه ال�سالة التي دنا وقتها«. فرفع �لح�سين

Q ر�أ�سه ثّم قال: » ذكرت ال�سالة, جعلك اهلل من الم�سّلين الذاكرين, نعم هذا 

.
(((

اأّول وقتها«

فوقف �لح�سينQ ليوؤّدي �ل�سالة في �أ�سحابه في موقف تذهل منه �لعقول ليحيي 

دين �هلل في ميد�ن �لجهاد, فلّما فرغ من �ل�سالة حّر�س �أ�سحابه على �لقتال قائاًل: »يا 

اأ�سحابي! اإّن هذه الجّنة قد فتحت اأبوابها, واّت�سلت اأنهارها, واأينعت ثمارها, وُزّينت 

ق�سورها, وتاأّلفت ولدانها وحورها, وهذا ر�سول اهللP وال�سهداء الذين قتلوا معه, 

اإليكم, فحاموا عن  م�ستاقون  وهم  بكم,  ويتبا�سرون  قدومكم,  يتوّقعون  واأّمي  واأبي 

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س 444.
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.
(((

دين اهلل, وُذّبوا عن حرم ر�سول اهلل«

ثمَّ �إّنهQ �ساح باأهله ون�سائه, فخرجن... و�سحن:

»يا مع�سر الم�سلمين, ويا ع�سبة الموؤمنين, اأهلل اهلل, حاموا عن دين اهلل, ذّبوا 

.
(((

عن حرم ر�سول اهلل وعن اإمامكم وابن بنت نبّيكم, فقد امتحنكم اهلل بنا...«

فلو لم يكن ذلك �لجهاد و�ال�ست�سهاد لما بقي للدين من �أ�سا�س, وما بقي �لدين 

محفوظًا وما عال �سوت �الأذ�ن و�لتكبير مدى �لقرون �إاّل ببركة تلك �لت�سحيات وذلك 

:Qوكما قال �ل�ساعر عن ل�سان حال �الإمام �لح�سين ,
(((

�لفد�ء

ي�ستقم لـــــم  ـــد  مـــحـــّم ديـــــــُن  كــــــان  اإن 
(3(

خـــذيـــنـــي �ـــســـيـــوف  يــــا  بـــقـــتـــلـــي,  اإّل 

ويوؤّكد �أبو �لف�سل �لعّبا�سQ �أي�سًا حقيقة �أ�سل »الدفاع عن الدين« في �سعره 

(5(

�لذي �أن�سده بعدما ُقطعت يمينه �لمباركة حيث يقول:

يـــمـــيـــنـــي قـــــطـــــعـــــتـــــمـــــوا  اإن  واهلل 
(4(

ـــــــــي اأُحــــــامــــــي اأبـــــــــــداً عـــــن ديـــــنـــــي اإّن

ة وقيمة �سامية لمعرفة ما هي �لظروف �لتي ُي�سبح فيها  فهنالك �إذن �أهمّية خا�سّ

دين �هلل عر�سة للخطر ولال�سمحالل �أو للزو�ل, حيث يجب �لقيام للدفاع عن �لدين 

ون�سرة �لحّق, ومن هنا كان �عتقادنا باأّن �الإمام �لح�سينQ وبقية �سهد�ء �لّطف 

)قّد�س �هلل �سّرهم( »اأن�سار دين اهلل«, ون�سّلم عليهم في متون زيار�تهم قائلين:

.
(6(

»ال�سالم عليكم اأّيها الذاّبون عن توحيد اهلل«

.
(7(

»ال�سالم عليكم يا اأن�سار اهلل واأن�سار ر�سوله... واأن�سار الإ�سالم... «

.
(8(

»ال�سالم عليكم يا اأن�سار دين اهلل واأن�سار نبّيه...«

)))  نف�س �لم�سدر, �س 445.

)))  نف�س �لم�سدر, �س 445 – 446.

)))  كما قال �ل�ساعر: 

لم ت�سمع �الآذ�ُن �سوَت ُمكّبر لوال �سو�رُمهم ووقُع نبالهم 

عن كتاب: عن�سر �ل�سجاعة, فار�سي, ج), �س 8).

)4) هذ� �لبيت �لم�سهور قائله �ل�ساعر مح�سن �أبو �لَحّب �لكبير �لمتوّفى �سنة 05)) هـ ق.

)5) بحار �الأنو�ر, ج45, �س40.

)6)  مفاتيح �لجنان, �س448, زيارة �لح�سينQ و�ل�سهد�ء في عيد �لفطر و�الأ�سحى.

.Q7)  نف�س �لم�سدر, �س440, زيارة �الإمام �لح�سين(

)8)  نف�س �لم�سدر, �س)45.
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الدفاع عن الحّق

كان �سّيد �ل�سهد�ءQ قد دعا �لّنا�س �إلى فري�سة ن�سرة �لحّق و�لدفاع عن �لمظلوم 

و�لذود عن �أهل بيت �لنبّيR, �لتي هي فري�سة وتكليف على جميع �لم�سلمين, ولم 

َيَدع �الإمام �لح�سينQ على هذ� �ل�سعيد حّتى عبيد �هلل بن �لحّر �لجعفّي �لذي كان 

قد خرج من �لكوفة ليعتزل مجريات حركة �الأحد�ث فيها, ففي �للقاء �لذي تّم بينهما 

 Qلح�سين� �الإمام  قال  مقاتل  بني  ق�سر  منزل  في  �لحّر  بن  �هلل  عبيد  خيمة  في 

مخاطبًا �بن �لحّر:

»اأّما بعُد يا ابن الحّر! فاإّن م�سركم هذه كتبوا اإليَّ وخبّروني اأّنهم مجتمعون على 

ن�سرتي, واأن يقوموا دوني ويقاتلوا عدّوي, واإّنهم �ساألوني عليهم فقدمُت, ول�سُت اأدري 

القوم على ما زعموا؟ لأّنهم قد اأعانوا على قتل ابن عّمي م�سلم بن عقيل رحمه اهلل 

و�سيعته! واأجمعوا على ابن مرجانة عبيد اهلل بن زياد يبايعني ليزيد بن معاوية!! 

واأنت يا ابن الحّر, فاعلم اأّن اهلل عزَّ وجلَّ موؤاخذك بما ك�سبَت واأ�سلفت من الذنوب في 

الأّيام الخالية, واأنا اأدعوك في وقتي هذا اإلى توبٍة تغ�سل بها ما عليك من الذنوب, 

واأدعوك اإلى ن�سرتنا اأهل البيت, فاإّن اأُعطينا حّقنا حمدنا اهلل على ذلك وقبلناه, واإّن 

.
(((

ُمنعنا حّقنا وُركبنا بالُظلم كنَت من اأعواني على طلب الحّق«

كان �الإمام �لح�سينQ يرى �لحياة في �لموت في �سبيل �لحّق و�إحيائه, وكان ال 

يعرف �لخوف وال يبالي بالقتل في هذ� �ل�سبيل, �ألي�س هوQ �لقائل:

)))  مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سينQ, �س66).
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.
(((

»ما اأهوَن الموت على �سبيل نيل العّز واإحياء الحّق«

�إّن �لموت من �أجل �لحّق و�ال�ست�سهاد في هذ� �ل�سبيل عّزة وكر�مة و�سرف, وهذ� 

 Qالعتقاد يمنح �الإن�سان �لموقن به �سجاعة وال مباالة بالموت, كمثل علّي �الأكبر�

�لذي �سمع �أباه �لح�سينQ ي�سترجع وهم في م�سيره نحو كربالء, فقال: »يا اأبت! 

ُجعلُت فداك, مّم حمدت اهلل وا�سترجعت؟

قالQ: يا بنيَّ اإّني خفقُت براأ�سي خفقة, فعنَّ لي فار�س على فر�س فقال: 

القوم ي�سيرون والمنايا ت�سري اإليهم. فعلمُت اأّنها اأنف�سنا ُنعيت اإلينا!

قال له: يا اأبت, ل اأراك اهلل �سوًء ـ األ�سنا على الحّق؟

قالQ: بلى, والذي اإليه مرجع العباد!

.
(2(

قال: يا اأبت, اإذن ل نبالي نموت محّقين!«

)))  �أعيان �ل�سيعة, ج), �س)58.

)))  وقعة �لطّف, �س77).
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إحياء شعائر الّدين

�إّن �إحياء �ل�سالة و�لزكاة و�الأمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر ُبعٌد �آخر من �أبعاد 

ونقر�أها   ,Qلح�سين� �الإمام  �أقو�ل  في  �لحقيقة  نقر�أ هذه  عا�سور�ء,  نه�سة  �إحياء 

�أي�سًا في متون زيار�تهQ وزيار�ت �ل�سهد�ء �الآخرين, مثاًل:

»اأ�سهُد اأّنك قد اأقمت ال�سالة, واآتيت الزكاة, واأمرت بالمعروف, ونهيت عن المنكر, 

وتلوت الكتاب حقَّ تالوته, وجاهدت في اهلل حّق جهاده...«.

ونقر�أ �أي�سًا خطابًا �سبيهًا بهذ� �لخطاب في زيارة عا�سور�ء, وفي زيارة و�رث وفي 

زيارة م�سلم بن عقيلQ, وفي زيار�ت �أخرى.

�أ�سا�س حياة �لدين, وقد تحّقق في ظّل �لنه�سة  �إّن تكريم وتعظيم �ل�سعائر �الإلهّية 

�لح�سينّية �لف�سل و�لتمييز بين �سّف �ل�سادقين �الأبر�ر �لمقيمين حّقًا لجوهر �لدين 

�لكاذبين  �سّف  وبين  تالوته,  �لقر�آن حّق  �لتالين  و�آد�بها,  �ل�سالة  ولحقيقة  ومعالمه, 

�لمتعاطين بظو�هر �لعباد�ت, �ل�ساحقين حقيقة �لدين وباطنه باأقد�مهم.

�إّن �ل�سالة �لحّقة هي �لتي توجد ر�بطة �لمحّبة بين �لعبد وبين �هلل تبارك وتعالى, 

وتجعل �لم�سّلي على �سر�ط �لدين �لقويم, �أّما �ل�سالة �لتي كان يوؤّديها جي�س �لكوفة 

ومجموعة طو�غيت �لحكم �الأموّي فلي�س فيها من �ل�سالة �لمفرو�سة �إاّل بع�س ظو�هرها 

وباقي  �لحّج  لمر��سم  �أد�وؤهم  كان  وهكذ�  للقر�آن,  تالوتهم  كانت  وكذلك  وحركاتها, 

�لعباد�ت, ذلك الأّنهم كانو� غرقى في �لمفا�سد و�لمظالم, وفي �لماآثم و�لذنوب و�لترف, 

وكانت �أيديهم ملّطخة بدماء �الأبرياء �لمظلومين, �إّن عدم �لتقوى و�لتحّرز من �رتكاب 

�لمظالم و�جتر�ح �لماآثم و�لخو�س بالمفا�سد وبدماء �الأبرياء دليل قاطع على �أّن عبادة 
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هذ� �الإن�سان �لظالم �الآثم �لمف�سد �لجاني عبادة ق�سرّية فاقدة للروح و�لحقيقة �سو�ء 

في �سالة �أو حّج �أو تالوة قر�آن �أو غيرها من �لعباد�ت.

ولقد كان �الإمام �لح�سينQ هو �لذي بعث �لحياة و�لروح من جديد في هذه 

�ل�سعائر �الإلهّية و�ل�سنن �لدينّية و�أّد�ها حّق �الأد�ء, و�أقامها حّق �الإقامة, و�آتاها حّق 

�الإيتاء, ذلك معنى ما نقر�أه في مخاطبته:

عن  ونهيت  بالمعروف  واأمرت  الزكاة,  واآتيت  ال�سالة,  اأقمت  قد  اأّنك  »اأ�سهد 

المنكر, وتلوت الكتاب حّق تالوته, و...«.

وهذ� يعني �أّن �الآخرين كانو� ال يتلون �لقر�آن حّق تالوته, وال ياأمرون بمعروف وال 

ينهون عن منكر, وال يوؤتون �لزكاة حّق �الإيتاء, وال يقيمون �ل�سالة حّق �الإقامة بل 

على �عوجاج و�إمالة.

�إلى �إحياء تعاليم  �إّن تالوة �لقر�آن حّق تالوته تتج�ّسد في هّمة �لم�سلم و�نبعاثه 

�لقر�آن في و�قع حياة �لمجتمع, وهو ما قام به �الإمام �لح�سينQ, وقد كان هذ� 

من ثمر�ت ودرو�س وبالغات نه�سته عا�سور�ء.

نعم, في ظّل �لطرح �ل�سحيح للدين و�لقر�آن على ل�سان �أتباع منهج عا�سور�ء تفقد 

�الأباطيل و�لخدع �لمزّوقة بلون �لدين وظاهره, تلك �الألو�ن و�لظو�هر �لكاذبة.

:Mيقول �الإمام �لخمينّي

ويرتكبون  الإ�سالم,  دين  ي�سّوهون  هوؤلء  اأّن   Qال�سهداء �سّيد  راأى  »لّما 

المحارم ويظلمون با�سم الخالفة الإ�سالمّية, وينعك�س هذا في العالم اأنَّ خليفة 

ر�سول اهلل هو الذي يقوم بهذه الأعمال, علم �سّيد ال�سهداءQ اأنَّ تكليفه هو اأن 

.
(((

يقوم واأن ُيقتل اأي�ساً ليمحو اآثار معاوية وابنه«

لقد   ,Qال�سهداء �سّيد  �سهادة  الدين  اأحيت  »لقد   :{ �أي�سًا  �أقو�له  ومن 

.
(((

ا�سُت�سهد هو, وعا�س دين الإ�سالم, ودفن النظام الطاغوتّي لمعاوية وابنه«

 Qال�سهداء �سّيد  الإ�سالم,  اأغاث   Qال�سهداء »�سّيد  �أي�سًا:   Mوقال

.
(((

اأنقذ الإ�سالم«

)))  �سحيفة نور, ج8, �س)).

)))  نف�س �لم�سدر.

)))  نف�س �لم�سدر, �س69.
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الصالة

لقد كانت �لنه�سة �لح�سينّية من �أجل �إحياء �لدين في جميع مظاهره و�أبعاده, ومن 

جملتها »ال�سالة«, وال يخفى �أّن �أف�سل و�أ�سمى �أبعاد �لحياة هو بعدها �لمعنوّي و�لعبادّي. 

ة في �الإ�سالم لما لها  و�ل�سالة �أبرز معالم حياة �لم�سلمين �لمعنوّية, وتتمّتع باأهمّية خا�سّ

من �آثار تربوّية بّناءة في حياة �الإن�سان �لم�سلم �لفردّية وفي حياة �لمجتمع �الإ�سالمّي, 

ولما لهذ� �الرتباط باهلل من قّوة نهي وردع عن �لفح�ساء و�لمنكر.

وكان �الإمام �لح�سينQ قد �هتّم بال�سالة �هتمامًا كبيرً� في نه�سة عا�سور�ء, 

ففي �لمهلة �لتي �أخذهاQ من �الأعد�ء ع�سر تا�سوعاء �إلى �سباح عا�سور�ء كان قد 

�أحياQ و�أ�سحابه ليلة �لعا�سر بال�سالة وتالوة �لقر�آن و�لت�سّرع و�لدعاء, و��ستمّدو� 

قلب  كان  لقد  عا�سور�ء,  يوم  لملحمة  �لكافي  �لروحّي  �لمدد  �الإلهّي  �لمنبع  هذ�  من 

�الإمامQ طافحًا بحّب �ل�سالة و�لدعاء وقر�ءة �لقر�آن و�ال�ستغفار �إلى حّد �أن قال 

الأخيه �أبي �لف�سل �لعّبا�سQ: »اإرجع اإليهم, فاإْن ا�ستطعَت اأن توؤّخرهم اإلى غدوة 

وتدفعهم عّنا الع�سّية, لعّلنا ن�سّلي لرّبنا الليلة وندعوه ون�ستغفرُه, فهو يعلم اأّني كنت 

.
(((

اأحّب ال�سالة له وتالوة كتابه وكثرة الدعاء وال�ستغفار«

منها  ُت�سمع  كانت   Qلح�سين� �الإمام  مع�سكر  خيم  فاإّن  �لتو�ريخ,  تنقل  وكما 

�أّنات �لمناجاة و�آهات �لدعو�ت و�لت�سّرعات وترتيل تالوة  �أ�سو�ت  طيلة ليلة عا�سور�ء 

�لقر�آن.

)))  تاريخ �لطبرّي, ج), �س4)).
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وفي يوم عا�سور�ء بعد �سالة �ل�سبح, خطبQ في �أ�سحابه و��ستَعّدو� للقتال, 

وعند �ساعة �لزو�ل من ظهر عا�سور�ء تذّكر �أبو ثمامة �ل�سائدّيM �ل�سالة في 

»ذكرت ال�سالة! جعلك اهلل من الم�سّلين   :Qوقتها, فقال له �الإمام �لح�سين

حّتى  عّنا  يكّفوا  اأن  »�سلوهم   :Qقال ثّم  وقتها«,  اأّول  هذا  نعم,  الذاكرين! 

.
(((

ن�سّلي«

�هلل  عبد  بن  �سعيد  فا�ستقدم  باأ�سحابه,   Qلح�سين� �الإمام  �سّلى  ثّم 

ُيرمى  ز�ل  فما  و�سمااًل,  يمينًا  بالنبل  يرمونه  لهم  فا�ستهدف  �أمامه,   Mلحنفّي�

, فكان �سهيد �ل�سالة �الأّول في معركة 
(((

قائمًا بين يديه حّتى �سقط رحمة �هلل عليه

كربالء.

�لح�سين �هلل  عبد  الأبي  �لحقيقّيين  �الأتباع  في  �ل�سالة  ع�سق  تج�ّسد  قد  كان 

Q, منهم مثاًل: عبد �هلل بن عفيف �الأزدّيM �لذي كان يعي�س في �لكوفة, 

وكان مكفوفًا ومالزمًا لم�سجد �لكوفة ي�سّلي فيه, وفي نف�س �لم�سجد كانM قد 

�أمير  و�أباه  �إّياه  ول�سّبه   Qلح�سين� �الإمام  لقتله  زياد  �بن  على  معتر�سًا  �نتف�س 

�لموؤمنينL, وقد ��ست�سهدM في �سبيل هذ� �لدفاع في نهاية �لمطاف, ولقد 

�أّن عبد �هلل بن عفيف �الأزدّيM كان ال يفارق �لم�سجد �الأعظم  نقل �لموؤّرخون 

.
(((

ي�سّلي فيه �إلى �لليل

فقولنا �إذن حّق في �عتقادنا باأّن �الإمام �لح�سينQ كان قد �أحيا مبادئ �ل�سالة 

�لحّقة و�أقام عمود �لدين بعد �أن عّر�سه �الأموّيون لالعوجاج و�الإمالة و�لت�سويه, و�أّنه

Q كما عبد �هلل مخل�سًا له �لدين, �أقام �أي�سًا �سعائر �لدين, تمامًا كما نقول في 

مخاطبتنا �إّياهQ في متن زيارته, معتقدين بذلك حّق �العتقاد:

اأتاك  حّتى  مخل�ساً  وعبدته  الزكاة...  واآتيَت  ال�سالة,  اأقمَت  قد  اأّنك  »اأَ�سهُد 

L, ونلتقي 
(5(

, ونقر�أ هذه  �لعبارة �أي�سًا في زيارة م�سلم بن عقيل
(4(

اليقين...«

)))  نف�س �لم�سدر, ج), �س6)).

)))  ر�جع: وقعة �لطّف, �س))).

)))  نف�س �لم�سدر, �س66).

)4)  تهذيب �الأحكام, ج6, �س67, زيارة و�رث.

)5)  ر�جع: مفاتيح �لجنان, �س)40.
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عن  كا�سف  وهذ�   ,Qل�سهد�ء� �سّيد  زيار�ت  من  كثير  في  �أي�سًا  �لعبارة  هذه  بمثل 

مكانة �ل�سالة �ل�سامية في نه�سة عا�سور�ء و�أبطال ملحمتها.

بالغ عا�سور�ء بالغ �إقامة �ل�سالة وتربية جيل مقيم لل�سالة, محّب هلل, و�أهل تهّجد 

وعرفان, وعلى �أ�سحاب �لعز�ء �لح�سينّي �أن يجعلو� »اإقامة ال�سالة« في �لدرجة �الأولى 

.Qمن �هتمامهم حّتى يوؤّكدو� مو�التهم وتبعّيتهم �لحّقة لموالهم �الإمام �لح�سين

يقـــول �الإمـــام �لخمينـــّيM موؤّكـــدً� على هـــذ� �لدر�ـــس �لم�ستفاد مـــن عا�سور�ء 

:Qلح�سيـــن�

»في ظهر نف�س يوم عا�سوراء, حيث كانت الحرب قائمة, وكانت تلك الحرب عظيمة, 

اأّن   Qال�سهداء �سّيد  الأ�سحاب  اأحد  اأخبر  لّما  للخطر,  معّر�سين  الجميع  وكان 

 Qذكرَت ال�سالة! جعلك اهلل من الم�سّلين. ووقف :Qالظهر قد حان, قال

في نف�س ذلك المكان واأّدى ال�سالة, لم يقل: اإننا نريد اأن نقاتل! كاّل, اإّنه قاتل من 

.
(((

اأجل ال�سالة«

)))  �سحيفة نور, ج)), �س48).
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الهجرة

�إّن من �أعظم �لمو�نع �لتي تحول دون قيام �الإن�سان �أو ��ستر�كه بالجهاد و�لحركة 

�لثورّية و�لعمل �لنه�سوّي هو تعّلقه �لقلبّي بالبيت و�لزوجة و�الأبناء وبالدنيا, وبم�سقط 

�لر�أ�س و�لوطن, و�لحالة �لموجودة �لماألوفة, وغير ذلك من �لتعّلقات �لدنيوّية.

�لقيام  عن  �لتعّلقات  هذه  بهم  تقعد  فال  �لعالية  �لهمم  �أ�سحاب  �لهادفون  �أّما 

بالتكليف, وي�سترون عناء وعذ�ب �لناأي عن �الأهل و�لد�ر و�لبعد عن �لوطن و�الأقرباء 

مهما كّلفهم ذلك من ثمن, من �أجل �إيمانهم وتحقيق �أهد�فهم.

وطن  عن  يبحثون  �لو��سعة  �هلل  �أر�س  في  �إكر�ه  بال  مختارين  �نطلقو�  رّبما  بل 

ومحيط وبلد �أن�سب للتعبير عن عقيدتهم و�لدعوة ولتحقيق �أهد�فهم.

�أثر مهّم في حياة �الإن�سان  »الهجرة القهرّية« و»الهجرة الختيارّية«  ولكّل من 

�لتبليغ  �أجل  من   Rالأنبياء� هاجر  لقد  �لعالية,  �لهّمة  ذي  �لملتزم  �لمبدئّي 

ب �لم�سيح عي�سى بن مريمL بالم�سيح  بر�ساالت �هلل تبارك وتعالى, حّتى لقد ُلقِّ

لكثرة هجرته وتنّقله في �الأر�س.

ونالحظ �آثار �لهجرة �أي�سًا في كثير من �لنه�سات...

و�لقر�آن �لكريم يذكر »المهاجرين« ذكر ثناء وتعظيم, وفي تاريخ �سدر �الإ�سالم 

�أي�سًا هناك مهاجرون �إلى �لحب�سة, ومهاجرون �إلى يثرب, وكان ولم يزل لهم موقع 

�لهجرة في  وتعتبر  �لم�سلمين,  �الإ�سالمّي وعند  �لتاأريخ  خا�ّس و�حتر�م وتجليل في 

�سبيل �هلل �إحدى �لقيم �لدينّية �ل�سامية, وقد �تُّخذت مبد�أ للتاأريخ �الإ�سالمّي.
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وفي نه�سة عا�سور�ء �أي�سًا كانت �لهجرة في �سبيل �هلل, فقد هاجر �الإمام �لح�سين

عن  و�لنهي  بالمعروف  ولالأمر  و�لجور,  �لظلم  حكومة  لمو�جهة  �هلل  �سبيل  في   Q

�لمنكر, والإحياء �لدين, و�الإ�سالح في �أّمة جّدهP, وكانت هجرته �الأولى من �لمدينة 

في  �لبالغ  �أثرها   Qلهجرته وكان  �لعر�ق,  �إلى  مّكة  من  �لثانية  وهجرته  مّكة,  �إلى 

تجديد حياة �الإ�سالم.

لّما خرج �سّيد �ل�سهد�ءQ من �لمدينة بعد �أن وّدع قبر ر�سول �هللP كان يقر�أ 

�أثناء خروجه �الآية �لقر�آنّية �لتي تتحّدث عن هجرة �لنبّي مو�سىQ خائفًا من ظلم 

.
(((

اِلِميَن} ِني ِمَن اْلَقْوِم الظَّ فرعون: {َفَخَرَج ِمْنَها َخاِئًفا يَتََرقَُّب َقاَل َربِّ نَجِّ

 Pخلع قلبه ووجوده عن مدينة جّده Qلقد كان من �ل�سعب جّدً� على �الإمام

وم�سقط ر�أ�سه �ل�سريف, �إاّل �أّن ذلك هّين ومحتمٌل في �سبيل �الأهد�ف �الإلهّية فلّما دخل 

مّكة �لمكّرمة و�أقام فيها عّدة �أ�سهر, �سار عليه �أن يهاجر مّرة �أخرى فيترك مّكة متوّجهًا 

يد  �لحّج على  �أّيام  بيت �هلل  �غتياله في جو�ر  موؤ�مرة  ُيف�سل  �أن  �أجل  �لعر�ق, من  �إلى 

جالوزة يزيد, و��ستجابة لدعوة �سيعة �أهل �لكوفة بالقدوم �إليهم.

�أد�ء  طريق  على  و�لفد�ء  و�ال�ست�سهاد  �لم�سرع  �أر�س  �إلى  علٍم  وعن  و�عية  هجرة 

�لتكليف �لذي ��ستوجب بذل �لدم و�لنف�س.

ولقد دعاQ في هذه �لهجرة ع�ّساق �ل�سهادة في �سبيل �لحّق �أي�سًا ليكونو� رفقاءه 

على هذ� �لطريق, ففي خطبته �لتي خطبهاQ في مّكة ُقبيل خروجه من مّكة �لمكّرمة 

�لتي �بتد�أها بقوله: »ُخطَّ الموت على ُولد اآدم...« دعا �إلى هذه �لهجرة �ال�ست�سهادّية 

قائاًل: »من كان باذًل فينا مهجته, موّطناً على لقاء اهلل نف�سه, فليرحل معنا, فاإّني 

.
(((

راحٌل ُم�سبحاً اإن �ساء اهلل«

�أن يرحل معه في هذه  �أر�د  لمن  �سّخ�س �سرطين  �لدعوة كانQ قد  وفي هذه 

�لهجرة �لمقّد�سة:

�الأّول: هو �أن يكون م�ستعّدً� لبذل مهجته في حّب �أهل �لبيتR وفي �سبيل �أحّقيتهم 

)))  �سورة �لق�س�س, �الآية: )).

)))  بحار �الأنو�ر, ج44, �س67).



((0

وحّقانّيتهم. و�لثاني: هو �أن يكون م�ستعّدً� للقاء �هلل تبارك وتعالى, فمن كانت هاتان 

�ل�سفتان فيه فهو �أهل لهذه �لهجرة �ال�ست�سهادّية �لمقّد�سة.

ومن �أ�سحابه في هجرة �لفد�ء هذه َمن �سحبه في �لهجرة �إلى مّكة و�لهجرة �إلى 

�لعر�ق, ومنهم َمن هاجر من �لكوفة �إلى مّكة ليلتحق بهQ, ومنهم َمن هاجر من 

�لب�سرة �إلى مّكة لاللتحاق به, ثّم هاجرو� معه �لهجرة �لمقّد�سة �إلى �أر�س �لم�سرع, 

ومنهم َمن �لتحق باالإمامQ في �أحد منازل طريق هذه �لهجرة, ومنهم َمن هاجر 

.
(((

�إليه من �لكوفة �إلى كربالء, ومنهم َمن هاجر �إليه من كربالء �إلى كربالء

 Qوجميع هوؤالء »المهاجرين« في هذه �لهجرة �لمقّد�سة �إلى �هلل و�إلى �الإمام

كانو� قد تخّلو� عن كّل �سيء: عن �لوطن, وعن �الأهل, وعن �لمال, وعن �لنف�س, وعن 

كّل �لتعّلقات �لمانعة من �لفوز ب�سرف �سهادة �لفتح �لمبين, فكانو� جميعًا خير من 

تعّلم در�س »الهجرة« وعّلمه.

ثقافة  الإحياء  �لدينّية  �لتعاليم  �أحد  كان   Qلح�سين� �الإمام  ��ست�سهاد  بعد 

 ,Rالأئّمة� عليها  و�أّكد  بها  �أو�سى  �لتي  كربالء  »زيارة«  هو  و�ل�سهادة  عا�سور�ء 

وب�ّسرو� بالثو�ب �لعظيم �لمترّتب عليها خ�سو�سًا الأولئك �لذين يق�سدون تربة �سّيد 

�ل�سهد�ءQ من ديارهم �لبعيدة �لنائية, ولقد كان لهذه �لهجرة من �أجل �لزيارة 

�أهّم �الأثر في فتر�ت �الختناق �أّيام �لحكم �الأموّي و�لعّبا�سّي, ولقد تحّدى �لكثيرون 

من �ل�سيعة قر�ر�ت منع زيارتهQ من قبل �لحّكام �لطغاة, وقّدمو� �لت�سحيات 

�لكبيرة على هذ� �لطريق ليفوزو� بزيارة كربالء وقبر �سّيد �ل�سهد�ءQ, وبع�س 

�لجائرة, من هنا  �ل�سلطة  �لخوف من  ب�سبب   Qزيارته �أعر�س عن  �لّنا�س  َمن 

نقر�أ في متن �لزيارة �الأولى �لمطلقة على ل�سان �لز�ئر في مخاطبته �الإمام �لح�سين

:Q

»اأنا عبد اهلل ومولك وفي طاعتك, والوافد اإليك, األتم�س كمال المنزلة عند 

اإليك, وال�سبيل الذي ل يختلج دونك من الدخول  اهلل وثبات القدم في الهجرة 

.
(((

في كفالتك...«

)))  ر�جع: كتاب �إب�سار �لعين لل�سيخ محّمد �ل�سماوّي.

)))  مفاتيح �لجنان, �س))4.
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فالهجرة بالغ عا�سور�ء �سو�ء من �أجل �لدفاع عن �لدين ون�سر �لمذهب, �أو في �سبيل 

مقاومة �لظلم ون�سرة �لمظلومين في كّل مكان من �لعالم, �أو من �أجل �لفر�ر بالنف�س 

و�لدين و�الأهل من �لمحيط �لفا�سد و�ل�سيرورة في �أمان من �لتلّوث بمفا�سده.

�إّن ن�سج �الإن�سان في �أح�سان �لهجرة, كما �أّن تبلور وتطّور �لح�سار�ت �أي�سًا ثمرة من 

ثمر�ت �لهجر�ت �لم�سيرّية.

�إلى  هاجرو�  قد  �إير�ن  في  �الإ�سالم  �أبطال  كان  �أي�سًا  �لمقّد�س  �لدفاع  �سنو�ت  في 

�لمقّد�س  �لتكليف  هذ�  �أد�ء  �سبيل  وفي   ,Mالأّمة� �إمام  الأمر  �متثااًل  �لقتال  جبهات 

تخّلو� عن �لد�ر و�لعائلة و�لمن�سب وكّل �لتعّلقات �لدنيوّية �الأخرى, وفي هذ� �لم�سار كان 

�الإمام �لر�حل نف�سهM در�سًا وقدوة للمهاجرين في �سبيل �هلل, في هجرته �لقهرية 

من �إير�ن �إلى تركيا, ثّم في هجرته من تركيا �إلى �لنجف, ثّم من �لنجف �إلى باري�س, 

ثّم في هجرته من باري�س عائدً� �إلى �لوطن من جديد.



(((

إحياء عاشوراء

�أو يو�سون بها   Rلتي كان يقيمها �الأئّمة� �لو��سعة  �لتذكارّية  ت�سّكل �لمناهج 

�لملحمة  تلك  �سعائر  �إحياء  ل�سنن  �لرئي�س  �لمحور  عا�سور�ء  و�قعة  ذكرى  الإحياء 

�لمقّد�سة �لخالدة.

ولقد �سعى �الأموّيون د�ئمًا للتعمية و�لتعتيم على تلك �لو�قعة والإغفال �لّنا�س عنها 

و�إن�سائهم ذكرها, من �أجل �لتغطية على ف�سيحتهم �لمخزية بارتكابهم تلك �لجناية 

�لفاجعة من  تلك  �إحياء ذكرى  على  د�ئمًا  فقد حر�سو�   Rأئّمتنا� �أّما  �لعظمى, 

�إلى  �أهل �لبيتR, وتوجيه �الأّمة  �أجل ف�سح حقيقة كفر �لعدّو, وبيان مظلومّية 

ثقافة �لجهاد و�ال�ست�سهاد �لبّناءة �لتي ت�سّمنتها نه�سة عا�سور�ء �لخالدة.

�إّن �لتاأكيد�ت �لكثيرة على زيارة �سّيد �ل�سهد�ءQ وباقي �سهد�ء �لطّف )قّد�س 

 Qلح�سين� �الإمام  للبكاء في عز�ء  �لعظيمة  و�لمثوبة  �لف�سيلة  وبيان  �سّرهم(, 

قتلى  �الأئّمةR على  قبل  و�لبكاء من  �لعز�ء  و�إقامة مجال�س  و�سهد�ء عا�سور�ء, 

�سّيد  على  �لم�سجية  �لمر�ثي  وقر�ءة  �ل�سعر  �إن�ساد  على  وحّثهم  وترغيبهم  كربالء, 

�ل�سهد�ءQ, و�لمر��سم �الأخرى في �ساأن هذه �لق�سّية, كّل منها له ن�سيب مهّم 

من �الأثر �لفّعال في �إبقاء تلكم �لملحمة �لملهمة حّية خالدة ال يطمرها �لن�سيان حّتى 

قيام �ل�ساعة.

�أّن  �ل�سّحام:  زيد  �لمروّية عن  �ل�سريفة  �لرو�ية  بقر�ءة هذه  �أخرى  مّرة  لنتبّرك 

�الإمام �أبا عبد �هلل �ل�سادقQ قال لجعفر بن عّفان �لطائّي: »بلغني اأّنك تقول 
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ال�سعر في الح�سينQ وُتجيد! قال: نعم. فاأن�سده, فبكى وَمن حوله حّتى �سالت 

الدموع على وجهه ولحيته! ثّم قال: يا جعفر! واهلل لقد �سهدك مالئكة اهلل المقّربون 

هاهنا ي�سمعون قولك في الح�سينQ, ولقد بكوا كما بكينا واأكثر! ولقد اأوجب 

اهلل لك يا جعفر في �ساعتك الجّنة باأ�سرها وغفر لك! فقال: األ اأزيدك؟ قال: نعم, 

يا �سّيدي! قال: ما من اأحٍد قال في الح�سينQ �سعراً فبكى واأبكى به اإّل اأوجب 

.
(((

اهلل له الجّنة وغفر له«

كّل هذ� �لتعظيم و�لثناء و�لثو�ب للبكاء و�الإبكاء و�لنياحة وقر�ءة �لمر�ثي على �سّيد 

�ل�سهد�ء �الإمام �لح�سينQ و�أن�ساره, من �أجل �الآثار �لمترّتبة على ذلك في �إحياء 

و�قعة عا�سور�ء, وبتعبير �الإمام �لخمينّي )قد�س �سره(:

القراءة  بهذه  لل�سعر,  القراءة  بهذه  النياحة,  بهذه  البكاء,  بهذا  ال�سّجة,  »بهذه 

.
(((

للنثر, نريد اأن نحفظ هذا الدين, كما هو كذلك محفوظ اإلى الآن«

وفي رو�ية زيارة �الإمام �لح�سينQ يوم عا�سور�ء عن �الإمام �لباقرQ فيما 

 Qفي ذلك �ليوم �أّنه قال: »... ثمَّ ليندب الح�سين Qيو�سي به ز�ئر �لح�سين

الم�سيبة  داره  في  ويقيم  عليه,  بالبكاء  يّتقيه  ل  مّمن  داره  في  من  وياأمر  ويبكيه, 

.
(((

»...Qباإظهار الجزع عليه, وليعزِّ بع�سهم بع�ساً بم�سابهم بالح�سين

هذه �ل�سعائر �إذن الأجل �لحوؤول دون ن�سيان عا�سور�ء, وهي �سبب �أ�سا�س من �أ�سباب 

 :Rالأمر �لذي كان قد �أّكد عليه �أئّمتنا �لمع�سومون� ,Rاإحياء اأمر« �أهل �لبيت«

�أن �أحيو� �أمرنا وخّطنا ونهجنا وهدفنا.

يقول �الإمام �لخمينّيM �أي�سًا في �سدد مثل هذه �ل�سعائر:

هذه  كانت   Rالأئّمة وباأمر  التاأريخ,  طول  على  ُتقام  كانت  مجال�ٌس  »هذه 

المجال�س... لقد اأ�سّر الأئّمةR اإ�سراراً بالغاً على اأن اجتمعوا, وابكوا, ذلك لأّن 

)))  و�سائل �ل�سيعة, ج0), �س464.

)))  �سحيفة نور, ج8, �س)7.

)))  و�سائل �ل�سيعة, ج0), �س98).
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.
(((

هذا يحفظ كيان مذهبنا...«

في تلك �لظروف �لقا�سية من �الختناق و�ل�سغط �لذي مار�سه �الأموّيون و�لعّبا�سّيون 

�أهل �لبيتR ونهجهم, كانت مثل هذه �لمجال�س و�لنياحة ومحافل �لذكر  �سّد 

�النتقام  �إلى  و�ل�سعي  �لعد�لة  �إلى  �لدعوة  �لعز�ء ح�ّس  �أهل  روح  في  ُتحيي  و�الإحياء 

من �لظالمين, كما كانت هذه �ل�سعائر ت�سّيق �لخناق على �لظالمين, ذلك الأّن ُكالًّ 

�لمظلومين  ذكر  الإحياء  و�سعيًا  �لظلم,  على  و�حتجاج  �عتر��س  �سرخة  كانت  منها 

و�ل�سهد�ء, وف�ساًل عن ُبعدها �لعاطفّي كان لها بعدها �ل�سيا�سّي �أي�سًا.

الم�ساألة لي�ست م�ساألة  البكاء,  »الم�ساألة لي�ست م�ساألة   :Mالأّمة� �إمام  يقول 

تباكي, الم�ساألة م�ساألة �سيا�سّية اأّن الأئّمةR مع تلك الروؤية الإلهّية التي كانت 

لهم, كانوا يريدون اأن ُيعّبئوا هذه الأمم معاً, يوّحدوها عن ال�ُسبل المختلفة حّتى 

.
(((

ل ي�سيبها �سرر ول نكبة...«

.
(((

»البكاء على �سهيد, محافظة على النه�سة واإحياٌء لها«

»اإّن جميع هذه المثوبات التي ُتعطى من اأجل العزاء, من اأجل مجال�س العزاء, 

بعدها  هنالك  والروحّي,  العبادّي  ُبعدها  اإلى  اإ�سافة  والنياحة,  البكاء  اأجل  من 

ال�سيا�سّي المهّم المح�سوب في الأمر, فتلك الأّيام التي كانت قد �سدرت فيها هذه 

الأموّية,  بالحكومة  الناجية  الفرقة  هذه  فيها  ابتليت  قد  اأّياماً  كانت  الروايات, 

وبالحكومة العّبا�سّية اأكثر, وكانت هذه الفرقة فئة قليلة جّداً, اأقلّية �سئيلة في 

الفعالّية  لتنظيم  الأئّمةR طريقاً �سحيحاً  اآنذاك ر�سم  مقابل قوى عظمى, 

ال�سيا�سّية لهذه الأقلّية, وكان هذا الطريق منّظماً بذاته... كان ال�سيعة مع اأقلّيتهم 

اآنذاك يجتمعون, ولعّل كثيراً منهم لم يكونوا يعلمون ما هو الغر�س والهدف, لكّن 

اأقلّية في مقابل تلكم الأكثرّيات, وعلى طول التاأريخ  الغر�س هو تنظيم جماعة 

كانت ولم تزل مجال�س العزاء هذه تنظيماً عاّماً في كّل البلدان الإ�سالمّية, وفي 

اإيران التي هي مهد الت�سّيع والإ�سالم وال�سيعة كانت مجال�س العزاء هذه, وهذه 

)))  �سحيفة نور, ج0), �س7)).

)))  نف�س �لم�سدر, ج)), �س)5).

)))  نف�س �لم�سدر, ج0), �س)).
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المواكب الح�سينّية, هي التي وقفت في وجه الحكومات الظالمة التي كانت تتوالى 

الروحانّية, وهذه  اأ�سا�س  الإ�سالم, وتمحو  اأ�سا�س  اأن تمحو  تريد  الأّمة, وكانت  على 

.
(((

المجال�س والمواكب هي التي كانت ُتخيف تلك الحكومات«

�سهد�ء  وبقّية   Qلح�سين� �الإمام  على  و�لبكاء  و�لجزع  �لعز�ء  �ُسّنة  �أّن  وكما 

وحياة  حفظ  ظّل  في  كذلك  �لملهمة,  �لملحمة  تلك  لحقيقة  وحار�س  ح�سن  عا�سور�ء 

وبقاء تلك �لذكرى �نطوت �أي�سًا حر��سة �لدين و�لقيم �الإ�سالمّية.

)))  نف�س �لم�سدر, ج6), �س7)).
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زيارة كربالء

تربة  عند  و�لتجّمع  �لح�سور  عا�سور�ء  نه�سة  الإحياء  �الأخرى  �لمظاهر  ومن 

و�أن�ساره   Qأبطال ملحمة كربالء, �الإمام �لح�سين� �أحيو� �لدين,  �أولئك �لذين 

�لم�ست�سهدين بين يديهR وزيارة مر�قدهم �لمطّهرة.

وف�ساًل عن �الآثار �لتربوّية و�لروحّية و�لعطاء�ت �لمعنوّية و�الأخالقّية �لكامنة في 

�أي�سًا  �أخرى  ميزة  كربالء  لزيارة  فاإّن  �الأطهار,  �الأولياء  �الأئّمة  ومر�قد  تربة  زيارة 

وهي �ال�ستمد�د من هذ� �لم�سدر و�لمنبع للحما�سة و�ال�ستنها�س و�لتثوير من �أجل 

�لجهاد في �سبيل �لحّق و�لت�سحية في �سبيل �هلل و�لدين.

�لحّكام  عن  ت�سدر  كانت  �لتي  كربالء  زيارة  منع  وقر�ر�ت  �أحكام  رغم  وعلى 

�لطغاة �الأموّيين و�لعّبا�سّيين, كان �أئّمتناR د�ئمًا يرغّبون �لّنا�س في زيارة قبر 

�لح�سينQ ويحّثونهم عليها, ويو�سون بعدم تركها, ومن خالل بيانهم للف�سائل 

 Rالأئّمة� كان   Qل�سهد�ء� �سّيد  قبر  لزّو�ر  تكون  �لتي  �لعظيمة  و�لمثوبات 

يريدون �أّن يبقى هذ� �لمركز �لُم�سعُّ بالمعنوّية و�لحما�سة و�ال�ستنها�س حّيًا في قلوب 

وعقول �لّنا�س د�ئمًا, يرون ذلك �أحد عالمات �النتماء لخّط �أهل �لبيتR, ووفاًء 

.Rمن �ل�سيعة بعهدهم وبيعتهم الأئّمتهم

:Qيقول �الإمام �ل�سادق

»من لم ياأت قبر الح�سينQ وهو يزعم اأّنه لنا �سيعة حّتى يموت, فلي�س هو 
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.
(((

لنا ب�سيعة«

وفي رو�ية �أخرى عنهQ �أّنه قال:

بالإمامة من اهلل عزَّ  يقّر للح�سين  الح�سين بن علّي واجبة على كّل من  »زيارة 

.
(((

» وجلَّ

�الإمام  قبر  زيارة  �إلى  للذهاب  ومو�ليهم  ومحّبيهم  �سيعتهم   Rالأئّمة� دعوة  �إّن 

بالف�سل  وتب�سيرهم  �الأمان,  وعدم  و�لخطر  �لخوف  ظروف  في  حّتى   Qلح�سين�

�الأعظم و�لثو�ب �الأكبر �لمترّتب على مثل هذه �لزيارة, دليل على �الأثر و�لدور �لمهّم 

�لذي تقوم به �لزيارة في �إحياء حما�سة عا�سور�ء وقيمها وبالغاتها.

وفي رو�ية عن �بن ُبكير �أّنه �سكى لالإمام �ل�سادقQ خوفه من عيون �ل�سلطان 

و�ُسعاته و�أ�سحاب �لم�سالح �إذ� �أر�د �لذهاب �إلى زيارة قبر �الإمام �لح�سينQ و�أّنه 

يظّل خائفًا وجاًل ُم�سخ�سًا )م�سفقًا( حّتى يرجع, فقال له �الإمام �ل�سادقQ: »يا 

ابن ُبكير! اأما تحبُّ اأن يراك اهلل فينا خائفاً؟ اأما تعلم اأّنه من خاف لخوفنا اأظّله اهلل 

في ظّل عر�سه, وكان محّدثه الح�سينQ تحت العر�س, واآمنه اهلل من اأفزاع يوم 

.
(((

القيامة, يفزع الّنا�س ول يفزع, فاإّن فزع وقرته المالئكة, و�سّكنت قلبه بالب�سارة«

وفي رو�ية �أخرى �أّنهQ قال لمحّمد بن م�سلم في �سدد هذه �لم�ساألة:

»ما كان من هذا اأ�سّد فالثواب فيه على قدر الخوف, ومن خاف في اإتيانه اآمن اهلل 

.
(4(

روعته يوم يقوم الّنا�س لرّب العالمين«

وفي رو�ية �أخرى �أّنهQ قال:

.
(5(

»اإيتوا قبر الح�سين كّل �سنة مّرة«

كانت زيارة كربالء في تلك �لع�سور على �لدو�م محدودة مقّيدة �أو ممنوعة, وما كان 

لزّو�ر قبر �الإمام �لح�سينQ من حرّية كاملة وال �أمان وال طماأنينة, ذلك الأّن زيارة 

)))  و�سائل �ل�سيعة, ج0), �س4)).

)))  نف�س �لم�سدر, �س46).

)))  كامل �لزيار�ت, �س5)) و6)), ب 45, ح).

)4)  بحار �الأنو�ر, ج98, �س)).

)5)  نف�س �لم�سدر, ج98, �س)).
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.Rكربالء كانت من�ساأ ومنطلق حركة ونه�سة وتجمع �لثّو�ر من محّبي �أهل �لبيت

في �سنة )))هـ.ق بعد ثورة زيد بن علّي )ر�سو�ن �هلل عليه( في �لكوفة و��ست�سهاده 

ُمنعت زيارة كربالء من قبل ه�سام بن عبد �لملك و��ستّدت �لمر�قبة من قبل �ل�سلطة 

�الأموّية ب�سدد هذ� �الأمر, وقد ن�سر ه�سام جنده و�سرطته على طريق كربالء لل�سيطرة 

. وفي زمان هارون �لعّبا�سّي و�لمتوّكل خربو� قبر �الإمام 
(((

على ذهاب �لّنا�س و�إيابهم

�لح�سينQ وكربوه عّدة مّر�ت, ومنعو� زيارته, حّتى �أّنهم في زمان هارون قطعو� 

�ل�سدرة �لتي كانت عالمة على قبر �الإمام �لح�سينQ هناك, حّتى ي�سيع مكان 

.
(((

�لقبر على �لّنا�س فال يجتمعون بعد ذلك عنده

 ,
(((

�لعّبا�سّي �لمتوّكل  من  باأمر  مّرة  ع�سرة  �سبع   Qالإمام� قبر  �أخربو�  لقد 

لكّن ت�سّدد وعنف و�إرهاب �لحّكام �لطغاة �لمتو��سل لم ي�ستطع �أبدً� �أن يقطع عالقة 

.Qلّنا�س مع �لقبر �لمقّد�س ل�سّيد �ل�سهد�ء �أبي عبد �هلل�

نينوى  باأر�س  يجتمعون  ال�سواد  اأهل  اأّن  المعت�سم  بن  جعفر  المتوّكل  »بلغ 

فاأنفذ قائداً من  اإلى قبره منهم خلق كثير,  الح�سينQ في�سير  لزيارة قبر 

 Qقّواده, و�سمَّ اإليه كنفاً من الُجند كثيراً, لي�سعَّث )لي�سعب خ( قبر الح�سين

ويمنع الّنا�س من زيارته والجتماع اإلى قبره, فخرج القائد اإلى الطّف وعمل بما 

اأُمر, وذلك في �سنة �سبع وثالثين ومائتين, فثار اأهل ال�سواد به واجتمعوا عليه, 

وقالوا: لو ُقتلنا عن اآخرنا لما اأم�سك من بقي مّنا عن زيارته, وراأوا من الدلئل 

اإلى  المتوّكل  كتاب  فورد  الح�سرة  اإلى  بالأمر  فكتب  ما �سنعوا,  ما حملهم على 

م�سالح  في  اإليها  م�سيره  اأّن  ُمظهراً  الكوفة,  اإلى  والم�سير  عنهم  بالكّف  القائد 

اأهلها, والنكفاء اإلى الم�سر.

اأي�ساً  المتوّكل  فبلغ  واأربعين,  �سبع  �سنة  كانت  حّتى  ذلك  على  الأمر  فم�سى 

 ،Qالح�سين قبر  لزيارة  اإلى كربالء  والكوفة  ال�سواد  اأهل  الّنا�س من  م�سير 

واأّنه قد كثر جمعهم لذلك, و�سار لهم �سوق كبير, فاأنفذ قائداً في جمع كثير من 

)))  ر�جع: تاريخ �لنياحة على �الإمام �ل�سهيد, ج), �س6)).

)))  ر�جع: تاريخ �ل�سيعة, محّمد ح�سين �لمظّفر, �س89.

)))  ر�جع: تتّمة �لمنتهى, �س)4).
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الجند, واأمر منادياً ينادي ببراءة الذّمة مّمن زار قبره, ونب�س القبر وحرث اأر�سه, 

وانقطع الّنا�س عن الزيارة, وعمل على تتّبع اآل اأبي طالب وال�سيعة, َفُقِتَل, ولم يتمَّ 

.
(1(

له ما قّدره«

من �ل�ُسنن �لدينّية في ما يتعّلق ب�سرف وف�سل وقد��سة تربة �سّيد �ل�سهد�ءQ ما 

:Qأو�سى به �الإمام �ل�سادق�

.
(((

»حّنكوا اأولدكم بتربة الح�سين فاإّنها اأمان«

وفي ��ستحباب �ال�ست�سفاء بهذه �لتربة �لمقّد�سة قالQ �أي�سًا:

.
(((

»في طين قبر الح�سينQ ال�سفاء من كّل داء, وهو الدواء الأكبر«

ولقد وردت هكذ� رو�يات �أي�سًا في ف�سل ماء �لفر�ت.

وف�سل   ,Qل�سهد�ء� �سّيد  تربة  على  �ل�سجود  ف�سل  في  عديدة  رو�يات  وهناك 

�لم�سبحة �لم�سنوعة من تربة �لح�سينQ وف�سل �لذكر بها, حّتى لقد روي �أّنه كان 

 ,Qخريطة ديباج �سفر�ء )كي�س( فيها تربة �أبي عبد �هلل Qلالإمام �ل�سادق

فكان �إذ� ح�سرت �ل�سالة �سّبه على �سّجادته و�سجد عليه, و�أّنهQ قال: »ال�سجود 

.
(4(

على تربة الح�سينQ يخرق الُحجب ال�سبع«

لفة مع تربة �سّيد �ل�سهد�ءQ �إحياٌء لتلك �لحما�سات و�لبطوالت 
ُ
ن�سًا كهذ� و�أ

ُ
�إّن �أ

�لتي كانت في ملحمة عا�سور�ء.

تربة  من  الم�سجد  اّتخاذ  والأف�سل  الأمثل  »األي�س   :Mالأمينّي� �لعاّلمة  يقول 

تفّجرت في �سفيحها عيون دماٍء ا�سطبغت ب�سبغة حّب اهلل, و�سيغت على �ُسّنة اهلل 

وولئه المح�س الخال�س؟ من تربة ُعجنت بدم من طّهره الجليل وجعل حّبه اأجر 

الر�سالة الخاتمة, وُخّمرت بدم �سّيد �سباب اأهل الجّنة, ُحّب اهلل وُحّب ر�سوله, وديعة 

.
(5(

محّمدP لدى اأُّمته كما جاء في ال�ُسّنة؟...«

)))  بحار �الأنو�ر, ج45, �س97).

)))  و�سائل �ل�سيعة, ج0), �س0)4.

)))  نف�س �لم�سدر.

)4)  ر�جع: بحار �الأنو�ر, ج)8, �س)5) و�س4)).

ُتنا, للعاّلمة �الأميني, �س66). )5)  �سيرتنا و�سنَّ
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�لعالية  �لمفاهيم  وهو  كربالء,  �سهد�ء  زيارة  عليه  تنطوي  �آخر  �أمٌر  وهناك 

وبقّية   Qلح�سين� �الإمام  زيار�ت  متون  ت�سّمنتها  �لتي  و�لتربوّية  �العتقادّية 

�أئّمتناR بتعليمهم �ل�سيعة هذه �لمتون �ل�سريفة  �سهد�ء �لطّفR. لقد كان 

يذّكرون �أي�سًا بالقيم �لدينّية و�لمفاهيم �لقّيمة, �إّن �لتاأّمل �لعميق في محتوى متون 

�لمنّوعة  و�للفتات  �الإ�سار�ت  من  كثير  عن  بو�سوح  يك�سف  �ل�سريفة  �لزيار�ت  هذه 

�لتي �نطوت عليها هذه �لمتون فاإ�سافة �إلى كون هذه �لمتون فا�سحة لما �جترحه �آل 

�أمّية من ظلم بحّق �أهل بيت �لر�سالةR, و�إ�سافة �إلى كونها تر�سم �سورة م�سرقة 

اءة للغرر �لر�سيدة و�لطلعات �لبهّية لل�سهد�ء ول�سخ�سّياتهم �لملهمة, ت�سّع هذه  و�سّ

�لمتون �ل�سريفة �أي�سًا بالدرو�س �الأخالقّية و�العتقادّية و�لعرفانّية, كما �أّنها تك�سف 

.R
(((

�أي�سًا عن خّط �لز�ئر وموقفه �لفكرّي و�لعملّي و�نتمائه ل�سّف �أهل �لحّق

و�لمفاهيم:  �لمفرد�ت  هذه  �أمام  �أنف�سنا  نجد  �لزيار�ت  متون  على  عابر  بمرور 

�لتو�ّسل,  �ل�سفاعة,  �لعهد,  �للعن,  �ل�سالم,  �ل�سلو�ت,  �الإطاعة,  �لمو�الة,  �لمحّبة, 

�لتبّري,  �لتوّلي,  �ل�سبر,  �لت�سديق,  �لت�سليم,  �لن�سرة,  �لدعوة,  �لجهاد,  �لوفاء, 

�لمو��ساة, �لزيارة, �ل�سالة, �لزكاة, �الأمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر, �لتبليغ, 

�لحرب  �لثاأر,  طلب  �لر�سا,  �ل�سعادة,  �لتعاون,  �لم�ساعدة,  �الإلهّية,  �ل�سمات  ور�ثة 

و�ل�سلح, �لتقّرب �إلى �هلل, �لبر�ءة من �الأعد�ء, �لوالية, �لفوز, �لن�سيحة, �لفد�ء, 

وع�سر�ت �لعناوين �الأخرى.

ة,  �إّن �ل�سوق �إلى زيارة مر�قد �أهل �لبيتR عاّمة ومر�قد �سهد�ء �لطّف خا�سّ

كان ولم يزل �سببًا د�ئمًا يدفع �ل�سيعة ويثيرهم �إلى �الإعالن و�لك�سف عن محّبتهم 

وواليتهم لالأئّمة �لمع�سومين ول�سهد�ء �لطّف.

ولقد ُحِفظت هذه �لثقافة �الإيمانّية و�ل�سنن �لوالئّية في �أو�ساط �لعو�ئل و�لبيوتات 

�لمو�لية الأهل �لبيتR طيلة قرون متمادية, �إذ كانو� وال يز�لون يتو�رثونها جياًل 

بعد جيل, ويحر�سون عليها كما ُيحر�س على �لجوهرة �لنفي�سة.

�الإمام  قبر  بتربة  و�لتعّلق  �الرتباط  في  �لكامنة  و�لبركات  �الآثار  هذه  ول�سبب 

�لح�سينQ وتربة كربالء, كان �أئّمتناR قد حّثو� و�أّكدو� على زيارة كربالء 

)))  ر�جع: �لبحث �لمب�سوط في �سدد هذ� �لمو�سوع في كتاب »كربالء كعبًة دلها« )كربالء كعبة �لقلوب( للموؤلف.



((( قفتاا ااغباب

لثقافة  �الإحياء  من  نوع  �أي�سًا  وهذ�  وموؤّثرة,  خالدة  �لد�مية  �لملحمة  تلك  تبقى  حّتى 

ور�سالة عا�سور�ء.

�أثر مثل هذ� �الرتباط و�لتعّلق بالتربة �لح�سينّية وبتعظيم  �أي�سًا  ولقد كان م�سهودً� 

�لثورة  تاأريخ  في   Qل�سهد�ء� �سّيد  على  و�لبكاء  و�لنياحة  �لعز�ء  ومر��سم  �سعائر 

�إذ  عليها,  �لمفرو�سة  �لحرب  في  �لمقّد�س  �لدفاع  �سنو�ت  وفي  �إير�ن,  في  �الإ�سالمّية 

كانت ثقافة �ل�سهادة و�لزيارة هذه من �لعنا�سر �لمهّمة في بّث روحّية �لجهاد و�لفد�ء, 

وفي تاأ�ّسي �أبطال �الإ�سالم و�قتد�ئهم ب�سهد�ء كربالء, حّتى لقد كان �سعار �لمجاهدين 

و�أملهم هو: �إّما �لزيارة �أو �ل�سهادة!

�لملحمة  تلك  الإحياء  وو�ساياهم  �لعملّية   Rأئّمتنا� وتعاليم  عا�سور�ء  بالغ  �إّن 

عطاء�ت  من  نّتخذ  �أن  علينا  �أّن  هو  �لطاهرة  �لدماء  تلك  ذكر  ولمد�ومة  �لمقّد�سة 

و�لتلّقي,  لال�ستلهام  منبعًا  وذكره  �ل�سهيد  و��سم  �ل�سهيد  ومز�ر  �ل�سهيد  دم  و�إلهامات 

والأجل ��ستمر�ر ودو�م ثقافة �ل�سهادة وحفظ بقاء مير�ث �ل�سهد�ء يجب �أن نحر�س على 

�إقامة مجال�س ذكرهم وتكريمهم و�إحياء ذكرياتهم ومنا�سباتهم من خالل �لقلم و�لفن 

و�ل�سعر و�الأدبّيات �الأخرى, و�أن ال نن�سى مو��سلة هذ� �اللتز�م �أو نغفل عنه �أبدً�.



(((
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بالغ إلى المرأة
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اإي�ساح

ال يمكن تحديد �أو ح�سر عا�سور�ء في نطاق طبقة من �لّنا�س, فاإّن تاأثير هذه �لملحمة 

�لمذكورة في  فاإّن بالغات عا�سور�ء  �أي�سًا, ومن هنا  للجميع  �لجميع, ودرو�سها  ي�سمل 

هذ� �لكتاب عاّمة للجميع, �سو�ء �لن�ساء و�لرجال, و�ل�سباب و�لكهول.

ولكن, حيث �إّن �لن�ساء ي�سّكلن ن�سف �لمجتمع, وحيث �إّن �إحدى �لم�سوؤولّيات �لمهّمة 

لقيت على كاهل ن�ساء �لركب �لح�سينّي, وحيث 
ُ
و�لم�سهودة لنه�سة عا�سور�ء كانت قد �أ

 Qإنَّ »عا�سوراء« في خلودها مدينة بدرجة كبيرة �إلى ت�سحيات �أهل بيت �لح�سين�

بالغات  �لم�ستقّل  �لف�سل  هذ�  في  �سنتناول  لذ�  ة,  خا�سّ  Oلكبرى� وزينب  عاّمة, 

�الجتماعّية  �لر�سالة  تتجّلى  �أن  �أجل  من  �لم�سلمة,  �لمر�أة  �إلى  �لموّجهة  عا�سور�ء 

�الإعالمّي  �لت�سليل  دح�س  �أجل  من  وكذلك  �لمجتمع,  في  �لم�سلمة  للمر�أة  �ل�سيا�سّية 

�الجتماعّية  �الأعمال  في  �لم�ساركة  �لن�ساء  على  يحّرم  �الإ�سالم  باأّن  �لقائل  �لمعادي 

�لموؤمنات في  �لن�ساء  و�أثر  وليّت�سح كذلك دور  �لعاّمة,  �الأن�سطة  و�لح�سور في ميادين 

و�لطهر  �لعفاف  يمتزج  كيف  ليتبّين  وكذلك  �لحربّي,  ومجهودهم  �لرجال  جهاد  دعم 

مع �لجهود و�لمجاهد�ت �الجتماعّية �لتي يمكن �أن تنه�س باأعبائها �لن�ساء �لموؤمنات, 

�أي�سًا �لم�سوؤولّية �لخطيرة �لتي تقوم بها �الأّمهات �لموؤمنات في تربية و�إعد�د  وتتجّلى 

�ل�سهد�ء, وتن�سئة جيل موؤمن �سجاع مد�فع عن �لحّق, وكذلك �لدور �لخطير و�لح�ّسا�س 

�لذي تقوم به �لمر�أة �لموؤمنة في تبيين غايات و�أهد�ف �ل�سهد�ء و�لتبليغ بها, وكذلك 

دورها في ذكر وتو�سيح و�إحياء وحر��سة خّط �ل�سهد�ء �لفكرّي و�لعملّي.

�إّن مجموعة هذه �لمحاور �لمهّمة تقت�سي �أن ُنلقي نظرة م�ستقّلة على ح�سور �لن�ساء 

ودورهّن في نه�سة عا�سور�ء.
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فلنقراأ مثاًل هذه العناوين التالية:

ـ م�ساركة �لمر�أة في �لجهاد.

ـ قيامها بتعليم وتلقين �ل�سبر و�لمقاومة.

ـ دورها �لتبليغّي بعد �لملحمة و�لثورة و�لجهاد.

ـ دورها في �لمجاهدين وذوي �ل�سهد�ء.

ـ دورها في �إد�رة �أمور عو�ئل �ل�سهد�ء وو�رثي �لنه�سة في �لظروف �ل�سعبة.

ظروف  في  حّتى  بها  و�اللتز�م  �الإ�سالمّية  و�الأ�سول  �لقيم  حفظ  في  دورها  ـ 

�الأ�سر.

لة و��سعة في مجرى  �إّن هذه �لعناوين من �لممكن �أن تكون مو�سوعًا لبحوث مف�سّ

معرفة عا�سور�ء, حّتى تك�سف عن دور �لمر�أة في تلك �لملحمة �لمقّد�سة.

ومن خالل نظرة �أخرى, فاإّن �لمعرفة �الإح�سائّية بحال وو�سع �لمر�أة في نه�سة 

في  و�لم�ساهمة  �لح�سور  حّق  �لمر�أة  دور  وّفى  كيف  �أو�سح  ب�سكل  تبّين  عا�سور�ء 

�لنه�سة �أتّم �لوفاء.

وعلى هذ� �ل�سعيد يح�سن �لتاأّمل هنا بالمعلومات �لتالية:

خريات 
ُ
�إّن �لن�ساء �لاّلتي ُكنَّ ح�سرن و�قعة عا�سور�ء بع�سهن بناُت علّيQ, و�الأ

غيرهّن من بني ها�سم ومن غيرهم. ومن بنات �أمير �لموؤمنينQ يمكن �أن نذكر: 

زينب, �أّم كلثوم, فاطمة, �سفّية, �أّم هاني, ومن بنات �سّيد �ل�سهد�ءQ: �سكينة, 

وفاطمة.

َمة 
َ
ة �لنوبّية, �أ �لرباب, عاتكة, �أّم مح�سن بن �لح�سن, �بنة م�سلم بن عقيل, ف�سّ

ة لالإمام �لح�سينQ, �أّم وهب بن عبد �هلل, و... من جملة �لن�ساء �لاّلتي  خا�سّ

.
(((

كّن حا�سر�ت في كربالء

خم�س من �لن�ساء خرجن من �لخيم نحو �لميد�ن: جارية م�سلم بن عو�سجة, �أّم 

وهب زوج عبد �هلل �لكلبّي, �أّم عبد �هلل �لكلبّي, �أّم عمرو بن جنادة, وزينب �لكبرى

خريات.
ُ
O �لتي كان لها دور �أكبر و�أكثر �إلفاتًا لالإنتباه من دور �الأ

�أّم وهب كانت �مر�أة قد ��ست�سهدت عند م�سرع زوجها �ل�سهيد.

)))  ر�جع: زندكانى �سّيد �ل�سهد�ء, عماد ز�ده, ج), �س4)).
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للدفاع عن  و�ندفعتا  و�الإح�سا�س,  و�لتاأّثر  �لغ�سب  �سّدة  نه�ستا من  �مر�أتان  وهناك 

�الإمامQ وقاتلتا �الأعد�ء: �إحد�هما زوجة عبد �هلل بن عمير, و�الأخرى �أمُّ عمرو بن 

جنادة �لتي �سياأتي ذكرها.

)دلهم( زوجة زهير بن �لقين كانت قد �ن�سّمت مع زوجها �إلى �لركب �لح�سينّي في 

�أحد منازل �لطريق �إلى كربالء.

�لر�سيع  �هلل  وعبد  �سكينة  �أّم  وهي   Qلح�سين� �الإمام  زوجة  �لرباب  �أّن  وُينقل 

كانت �أي�سًا حا�سرة في كربالء.

�إّن ُخطب زينب و�أّم كلثوم وفاطمة بنت �لح�سين عليهّن �ل�سالم في �لكوفة و�ل�سام 

و�لمو�قف  �الأدو�ر  كذلك  و...  �لمقّد�سة,  �لملحمة  لهذه  �لم�سرقة  �لف�سول  من  تعتبر 

�الأخرى �لتي قامت بها ن�ساء وبنات قافلة �لنور طيلة مقاطع هذ� �ل�سفر حّتى عودتهّن 

�إلى مدينة �لنبّيP مّرة �أخرى.

ومن �لجدير بالن�ساء �ليوم �أن يكون لهّن ح�سور تدّينيٌّ وملتزم في ميادين �لمو�جهات 

ن�ساء  و�سلوك  وت�سّرف  عمل  منهج  من  باال�ستلهام  �الجتماعّية  و�لفّعالّيات  �ل�سيا�سّية 

عا�سور�ء.
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حضور المرأة السياسي في المجتمع

�إّن �لتكليف �الجتماعّي لالإن�سان �لم�سلم ال يخ�ّس �لرجال فقط, فالمر�أة �لم�سلمة 

�ّتجاه  موقف  لها  يكون  �أن  في  �الإ�سالمّي  �لدينّي  �لتز�مها  �أ�سا�س  على  مكّلفة  �أي�سًا 

حركة �أحد�ث �ل�سر�ع بين �لحّق و�لباطل في �لمجتمع, وفي م�ساألة �لوالية و�لقيادة, 

فتد�فع عن �لقيادة �لحّقة, وتنتقد حكومات �لباطل و�أخطاء ومفا�سد �لم�سوؤولين غير 

�لموؤّهلين, و�أن يكون لها ح�سور فّعال في �لميد�ن فيما �إذ� ��ستوجب �لدفاع عن �لدين 

�أن يكون لها ذلك �لح�سور.

�أ�ساليب �لحّكام �لمنحرفة,  في �لدفاع عن �الإمام �لمع�سومQ, وفي ك�سف 

وقفت زينب �لكبرىO �أي�سًا في نه�سة كربالء جنبًا �إلى جنب مع �أخيها �لح�سين 

بن علّيL ت�ساركه �أعباء �لم�سوؤولّيات �لخطيرة و�لثقيلة فيها, ومن �أجل �لقيام 

بهذ� �لدور حّق �لقيام كان لها ح�سور فّعال وموؤّثر في معّية �الإمامQ في �لمدينة, 

ومنها �إلى مّكة, ومن هناك �إلى كربالء, ثّم في �لميادين و�لم�ساهد �لمختلفة �لتي 

�أ�سفار �الأ�سر, ثّم في �لمدينة مّرة �أخرى حيث  كانت بعد مقتل �لح�سينQ في 

كانتO �لعن�سر �لرئي�س �لمحّر�س على �لثورة و�النتفا�سة �سّد �لحكم �الأموّي.

�إّن �لمحاور �لرئي�سة �لتي يمكن ت�سجيلها عن »ح�سور المراأة في نه�سة عا�سوراء« 

هي:

) ـ �ل�سبر و�لثبات و�لمقاومة قبال �لم�ساعب و�لم�سائب �سو�ء في جميع حركة 

�أحد�ث �لنه�سة �أو في حركة �أحد�ث ما بعد و�قعة عا�سور�ء.
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ـ �لجر�أة و�ل�سجاعة �لبطولّية في ك�سف �لحقائق وقول كلمة �لحّق �أمام �ل�سلطان   (

�لجائر, وذلك في �الإ�سالم من �أعظم �أنو�ع �لجهاد.

مر�حل  طيلة  عا�سور�ء  نه�سة  وحّقانّية  وغايات  �أهد�ف  وتو�سيح  وتبيين  تبليغ  ـ   (

بقّية  عودته  بعد  حّتى   ,Rلبيت� �أهل  ن�ساء  وباقي  كلثوم  و�أّم  زينب  قبل  من  �ل�سفر 

�لركب �لح�سينّي �إلى �لمدينة من كربالء.

4 ـ �أعمال �لتمري�س و�لم�ساعدة و�الإمد�د في يوم عا�سور�ء وفي ما بعد ذلك.

بع�س  �أزو�ج  �أو  �أّمهات  حّث  �أو  وت�سجيعهم,   Qالإمام� �أ�سحاب  روحّية  رفع  ـ   5

�ل�سهد�ء �أبناءهّن �أو �أزو�جهّن وتحري�سهم على �لدفاع عن �الإمامQ وعلى �ال�ست�سهاد 

في �سبيل �لحّق, كالذي قامت به بع�س ن�ساء �أهل �لبيتR, وما فعلته )دلهم( زوجة 

زهير, وزوجة م�سلم بن عو�سجة, و�أّم وهب, وزوجة خوّلى, وغيرهن...

 O6 ـ �لعمل �الإد�رّي في ظروف �الأزمات و�ل�سد�ئد, وكان هذ� دور زينب �لكبرى

باالأ�سا�س, حيث كانتO, �سّيدة �الأ�سارى, وكفيلة �الأطفال, وهي �لتي قامت بحفظ 

�الأ�سر,  �أّيام  �ل�سعبة  �لظروف  في  �أمورهم  و�إد�رة  �لمفجوعين  �لح�سينّي  �لركب  بقايا 

�أن و�سلو�  �إلى  �إلى مدينة,  �لعدّو, وفي �الرتحال �لمرير من مدينة  وفي مو�جهة قّو�ت 

�ل�سام, وفي رحلة �لعودة �لحزينة مّرة �أخرى.

و��ستنقاذهم  و�إيقاظهم  �لّنا�س  وتوعية  �إلى تحرير  وتبديلها  �الأ�سر  تغيير ماهّية  ـ   7

من ت�سليل �الإعالم �الأموّي, ولقد كان لزينب و�أّم كلثوم, وفاطمة بنت �لح�سين عليهنَّ 

�ل�سالم دور مهّم في هذ� �ل�سدد.

8 ـ تعميق �لُبعد �لماأ�ساوّي لو�قعة عا�سور�ء, وقد تحّقق هذ� في نف�س ح�سور �لن�ساء 

�لناتج عن ح�سورهن في ميادين وم�ساهد  �لعاطفّي  �لتاأثير  �لو�قعة, وفي  و�لبنات في 

ما بعد �لو�قعة, وفي تعبئة �لعو�طف و�لم�ساعر ل�سالح جبهة �لحّق, ولقد كان بكاء �أهل 

�لُخطب  تلك  بتاأثير  و�ل�سام  �لكوفة  �أهل  و�إبكاء  �لعز�ء,  لماآتم  و�إقامتهم   Rلبيت�

�لُمقرحة للقلوب, من �أ�سباب تعميق هذ� �لبعد �لعاطفي لماأ�ساة ملحمة عا�سور�ء.

9ـ  رعاية �لمر�أة �لم�سلمة �لملتزمة للحدود �الإلهّية و�لعفاف ومتانة �لت�سّرف و�ل�سلوك 

حّتى في ظروف �الأ�سر �أو في قب�سة جنود �لعدّو.



((0

مشاركة المرأة في الجهاد

هذ�  و�سو�هد  مو�رد  جميع  في  نحّقق  �أن  �أردنا  �إذ�  و�لمقام  �لبحث  بنا  يطول 

موؤمنات  لن�ساء  و�لمو�قف  �لم�ساهد  بع�س  �إلى  هنا  �سن�سير  فاإّننا  ولذ�  »الح�سور«, 

من غير بيت �أهل �لع�سمةR, من �أجل تو�سيح ُبعد م�ساركة �لمر�أة �لم�سلمة في 

�لجهاد.

»طوعة«

لّما دخل م�سلم بن عقيلQ �لكوفة ممّثاًل لالإمام �لح�سينQ, كان يقر�أ 

على �ل�سيعة كتاب �الإمامQ �إليهم كّلما �جتمعت �إليه جماعة منهم, فبايعه منهم 

لوف عديدة, حّتى �سار م�سلمQ ي�سّكل خطرً� حقيقّيًا على �لنظام �الأموّي في 
ُ
�أ

�لكوفة, لكّن �الأو�ساع في هذه �لمدينة تغّيرت بعد مجيء �بن زياد �إليها �سيئًا ف�سيئًا, 

حّتى �عتقل هاني بن عروةM,  فا�سطر م�سلمQ �إلى �لتعجيل بالخروج �سّد 

 Qبن زياد, فكانت محا�سرة �لق�سر, ثّم �آلت �الأمور �إلى تفّرق �لّنا�س عن م�سلم�

, حّتى �إذ� جاء �لليل م�سى م�سلمQ وحيدً� �إلى د�ر»طوعة« 
(((

ة �أ�سحابه وخا�سّ

خير  بخدمته  وقامت  �لليلة  تلك   Qم�سلمًا فاآوت   ,
(((

�لم�سحّية �لموؤمنة  �لمر�أة 

)))  ر�جع �لتف�سيل �لتحليلّي �لتحقيقّي لحركة �أحد�ث �لكوفة �أّيام م�سلم بن عقيلQ في �لجزء �لثالث من مو�سوعة )مع 

�لركب �لح�سينّي من �لمدينة �إلى �لمدينة(, �س49 ـ )7).

)))  يقول �لدينورّي في حّق طوعة: »وكانت مّمن خّف مع م�سلم« )�الأخبار �لطو�ل, �س9))( �أي �أّنها رحمها �هلل مّمن خرج 

معه, �أي �أّنها كانت من �لثّو�ر على �بن زياد.



((( قفم ىل املالح

منها  وفاًء  ذلك  كّل  منها,  زياد  �بن  �نتقام  خطر  �إلى  ب�سجاعة  نف�سها  معّر�سة  قيام, 

.Q
(((

لموالها �الإمام �لح�سينQ وممّثله م�سلم بن عقيل

�لموؤمنة  �لمر�أة  تلك  د�ر  تحّولت   Qم�سلم نه�سة  مر�حل  من  مرحلة  �آخر  وفي 

وفي  زياد,  �بن  ُجند  وبين   Qم�سلم بين  �لمو�جهة  ميد�ن  �إلى  »طوعة«  �لمجاهدة 

ختام تلك �لمو�جهة خرجQ من د�ر »طوعة« وقاتل �لجند �لمهاجمين في ميادين 

.
(((

�الأزّقة...

»دلهم« زوجة زهير بن القين:

تنقل بع�س �لم�سادر �لتاأريخّية �أّن �الإمام �لح�سينQ لّما �لتقى زهير بن �لقين

M في منزل )زرود( من منازل �لطريق �إلى �لكوفة, �أر�سلQ ر�سوله �إلى زهير 

عدم  و�أظهر   Qالإمام� لقاء  في  ر�غبًا  زهير  يكن  لم  �لبدء  وفي  لقائه,  �إلى  يدعوه 

قائلة:   Qالإمام� لقاء  على  وحّثته  ذلك  في  عاتبته  )دلهم(  زوجته  لكّن   ,
(((

ميله

»اأيبعث اإليك ابن ر�سول اهلل ثّم ل تاأتيه!؟ �سبحان اهلل, لو اأتيته ف�سمعَت من كالمه 

, وما �إن ذهب زهير �إلى �الإمامQ حّتى عاد ح�سينّيًا قد �ن�سّم �إلى 
(4(

ثّم ان�سرفت!«

.Q
(5(

�الإمام

و�لفوز  �لحّق  �سّف  �إلى  �الن�سمام  �إلى  ليوّفق  كان  ما   Mلقين� بن  زهير  فلعّل 

بنت  »دلهم  زوجته  وترغيب  حثُّ  يكن  لم  لو  �لخالدة,  عا�سور�ء  ملحمة  في  بال�سهادة 

.Qعمرو« �إّياه على لقاء �الإمام

)))  هناك نقل تاأريخّي ي�سف حال م�سلمQ في �لليل وحيدً�: »... ثّم خرج من الباب فاإذا لي�س معه اإن�سان يدّله! فالتفت 

فاإذا هو ل يح�ّس اأحداً يدّله على الطريق...« وهذ� ما ال يقبله �لتحقيق �لعلمّي في �لوقائع و�لحقائق �لتاأريخّية. ر�جع في هذ� 

�ل�سدد �لجزء �لثالث من مو�سوعة )مع �لركب �لح�سينّي من �لمدينة �إلى �لمدينة(, �س 4)) ـ 5)).

)))  ر�جع: �الر�ساد, ج), �س57 و58.

�الإمامQ في منازل  لقاء  يتحا�سى  وكان  �لهوى,  باأّن زهير كان عثمانيَّ  �لم�سهورة  �لتاأريخّية  �لدعوى  ت�سكيك في  )))  هناك 

�لطريق... ذلك الأّن هذه �لدعوى تخالف �لحقائق �لزمانّية �لمكانّية و�لوثائقّية )ر�جع �لجزء �لثالث من مو�سوعة مع �لركب 

�لح�سينّي من �لمدينة �إلى �لمدينة(, 5)) ـ )0).

)4)  تاريخ �لطبرّي, ج), �س)0).

)5)  ر�جع مقتل �لح�سينQ, للمقّرم, �س08).



(((

»اأمُّ وهب«

كانت �أمُّ وهب زوجة لعبد �هلل بن عمير �لكلبّي, وكانت تعي�س معه في �لكوفة, ولّما 

 ,Qعزم زوجها على �الرتحال لياًل من �لكوفة �إلى كربالء لن�سرة �سّيد �ل�سهد�ء

�أي�سًا, فارتحال وو�سال �إلى كربالء في �لليل  �أمُّ وهب �أن ياأخذها معه  �أ�سّرت عليه 

و�لتحقا باأن�سار �الإمامQ, وفي يوم عا�سور�ء لّما برز زوجها �إلى ميد�ن �لقتال 

�أخذت �أّم وهب عمودً� ثّم �أقبلت نحو زوجها تقول:

»فداك اأبي واأّمي قاتل دون الطّيبين ذرّية محّمدP, فاأقبل اإليها يرّدها نحو 

فجاء  معك!  اأموت  اأن  دون  اأدعك  لن  اإّني  وتقول:  ثوبه  تجاذبه  فاأخذت  الن�ساء, 

اإلى  اهلل  ارجعي رحمك  بيت خيراً,  اأهل  ُجزيتم من  وقال:   Qالح�سين اإليها 

الن�ساء فاجل�سي معهّن فاإّنه لي�س على الن�ساء قتال. فان�سرفت اإليهّن.

عند  جل�ست  حّتى  زوجها  اإلى  تم�سي  خرجت  زوجها  اهلل  عبد  ا�ست�سهد  ولّما 

راأ�سه تم�سح التراب عنه وتقول: هنيئاً لك الجّنة! اأ�ساأل اهلل الذي رزقك الجّنة اأن 

ي�سحبني معك! فقال �سمر لغالمه ر�ستم: ا�سرب راأ�سها بالعمود! ف�سرب راأ�سها 

, فكانت المراأة الوحيدة التي ا�ست�سهدت في 
(1(

ف�سدخه, فماتت مكانها رحمها اهلل«

معركة الطّف يوم عا�سوراء.

وكان الأّم وهب �بن قد ��ست�سهد �أي�سًا يوم عا�سور�ء, �أّم وهب ت�سّجع �بنها وتحّثه 

يوم عا�سور�ء على �لجهاد بين يدي �الإمام حّتى �لفوز بال�سهادة, فلم يزل يقاتل حّتى 

قتل من �الأعد�ء جماعة, فرجع �إلى �أّمه فقال: »يا اأّماه اأر�سيت؟ فقالت: ما ر�سيُت 

.
(((

اأو تقتل بين يدي الح�سينQ. فرجع فلم يزل يقاتل حّتى ا�ست�سهد«

»اأمُّ عمرو بن جنادة«

�إحدى ع�سرة �سنة,  ��ست�سهد يوم عا�سور�ء  ُعْمُر َعمرو بن جنادةM يوم  كان 

قد  �أبوه جنادة  وكان  �لها�سمّيين,  �سّنًا من غير   Qلح�سين� �أن�سار  �أ�سغر   فهو 

)))  ر�جع: �إب�سار �لعين في �أن�سار �لح�سينQ, �س 79) ـ )8).

ة عبد �هلل  �أّن هناك خلطًا في بع�س �لم�سادر �لتاأريخّية بين ق�سّ )))  ر�جع: بحار �الأنو�ر, ج45, �س7), ويالحظ �لمتتّبع 

ة وهب بن وهب )ر�س( حيث تكون �أّم وهب مع �الأّول زوجته, و�أّم وهب مع �لثاني �أّمه,  بن عمير �لكلبّي )ر�س( وبين ق�سّ

ولمعرفة تفا�سيل هذ� �لخلط ال باأ�س بمر�جعة �لجزء �لر�بع من مو�سوعة )مع �لركب �لح�سينّي من �لمدينة �إلى �لمدينة(, 

�س04) ـ 06).



((( قفم ىل املالح

�أن  �أبوه في �لحرب  ُقتل  �أن  �أّمه بعد  ��سُت�سهد يوم عا�سور�ء في �لحملة �الأولى, فاأمرته 

يتقّدم لن�سرة �لح�سينQ, فوقف �أمام �الإمام �لح�سينQ ي�ستاأذنه, فلم ياأذن 

له, فاأعاد عليه �ال�ستئذ�ن, فقال �لح�سينQ: » اإّن هذا غالٌم ُقتل اأبوه في المعركة, 

ه تكره ذلك. فقال عمرو: اإّن اأّمي هي التي اأمرتني. فاأذن له فتقّدم اإلى الحرب  ولعّل اأمَّ

ه و�سربت به رجاًل  فُقتل, وُقطع راأ�سه ورمي به اإلى جهة الح�سينQ, فاأخذته اأمُّ

.
(((

»Qفقتلته! وعادت اإلى المخّيم فاأخذت عموداً لتقاتل به فردَّها الح�سين

وكانت هذه �الأّم �لمجاهدة ت�سّمى »بحرّية بنت م�سعود الخزرجّي« وُيروى �أّنها لّما 

(((

, يا �سرور قلبي, ويا ُقّرة عيني!« حملت ر�أ�س �بنها قالت: »اأح�سنَت يا ُبَنيَّ

»زوجة م�سلم بن عو�سجة«

»اأمُّ خلف« زوجة م�سلم بن عو�سجة من ن�ساء �ل�سيعة �لمرموقات, وكانت من  كانت 

.Qلن�ساء �لاّلتي ح�سرن كربالء, ومن �أن�سار �سّيد �ل�سهد�ء�

حينما ��ست�سهد زوجها م�سلم, تهّياأ �بنها »خلف« للقتال, غير �أنَّ �الإمامQ طلب 

منه �أن يبقى لرعاية �أّمه وخدمتها, لكّن �أّمه حّر�سته على �لجهاد في �سبيل ن�سرة �الإمام

 .Pوقالت له: »لن اأر�سى عنك اإّل بن�سرة ابن ر�سول اهلل Q

فبرز»خلف« اإلى الميدان م�سرعاً, فقاتل قتال الأبطال حّتى ا�ست�سهد... ولّما األقوا 

.
(3(

براأ�سه اإلى اأّمه حملت راأ�سه ب�سجاعة وقّبلته وبكت«

في  �لجهاد  على  وحّثه  وتحري�سه  �بنها  بت�سجيعها  �أي�سًا,  �لمجاهدة  �لمر�أة  وهذه 

�سبيل ن�سرة �لدين, وبموقفها �لمنا�سب �لالئق عند ��ست�سهاد �بنها, تكون من �لقدو�ت 

�أجل  من  �أبنائهّن  تقديم  �سدر  برحابة  ي�ستقبلن  كيف  �ل�سهد�ء  �أّمهات  ُيلهمن  �لاّلتي 

ن�سرة �الإ�سالم.

)))  ر�جع: �إب�سار �لعين في �أن�سار �لح�سينQ, �س59).

)))  ر�جع: تنقيح �لمقال, ج), �س7)), ت�سلية �لمجال�س, ج), �س97).

)))  ر�جع: رياحين �ل�سريعة, ج), �س05).



((4

التزام المرأة بالحجاب والعفاف

و�لتز�مهّن  تقّيدهّن  عا�سور�ء  ملحمة  في  �لن�ساء  لح�سور  �لبارزة  �لمظاهر  من 

بحرمات و�أحكام �هلل ومر�عاتهّن لم�سائل �لحجاب و�لعفاف.

�إّن ح�سورً� كهذ� كا�سف عن �أّن م�ساركة �لمر�أة في ميادين �لجهاد و�لدفاع عن 

ترعى  �أن  ب�سرط  �لبيت  خارج  �لمر�أة  بها  تقوم  �لتي  �لفعالّيات  مع  تتنافى  ال  �لحّق 

حريم عفافها و�لحدود �الإلهّية وتلتزم بما يجب عليها من متانة �ل�سلوك و�لت�سّرف.

�إلى هذه �لمتانة  �أهل �لدعوة  �أهل بيت �لح�سينQ في �سفر �الأ�سر  لقد كان 

وهذ� �لعفاف برغم كّل �عتد�ء�ت جي�س �لكوفة على حريمهنَّ �لمقّد�س حيث �سلبوهّن 

و�سائل حجابهّن, لكن الأّنهّن حر�ئر بيت �لنبّوة و�لر�سالة فقد ُكنَّ �لمعتر�سات ب�سر�مة 

�لحجاب  حفظ  وقد��سة  �أهمّية  على  �آخر  دليل  وهذ�  حرمتهّن,  هتك  على  و�سّدة 

�أ�سو�أ �لظروف �الجتماعّية و�لت�سييقات �لقهرّية �لمفرو�سة على  و�لعفاف حّتى في 

�لمر�أة �لموؤمنة �لملتزمة, ولنعر�س هنا بع�س �الأمثلة:

من  رفيع  م�ستوًى  على  �مر�أة  كانت  �لتي   Qلموؤمنين� �أمير  �بنة  كلثوم«  »اأّم 

�لف�ساحة و�لبالغة و�لقدرة على �لخطابة, وما فتاأت طيلة مّدة �الأ�سر تف�سح ظلم 

�سارى �إلى �لكوفة 
ُ
�لحّكام �الأموّيين وطغيانهم وجر�ئمهم بُخطبها, لّما �أدخلو� ركب �الأ

و�جتمع �لّنا�س للتفّرج عليهم, خطبتO في جموع �لحا�سرين من �أهل �لكوفة, 

ووّبختهم على �سعفهم وتقاع�سهم عن ن�سرة �الإمام �لح�سينQ وتق�سيرهم في 

ذلك, وفي بدء دخولهم �لكوفة لّما ر�أتO �لجموع �لغفيرة قد �حت�سدت للنظر 
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�إلى �ل�سبايا �سرخت في وجوههم قائلة: »يا اأهل الكوفة! اأما ت�ستحيون من اهلل ور�سوله 

.
(((

اأن تنظروا اإلى حرم النبّي؟!«

»ولّما و�سح لبن زياد ولولة الّنا�س ولغط اأهل المجل�س خ�سو�ساً لّما تكّلمت معه 

اإلى  دار  في  الأ�سارى  بحب�س  ال�سرطة  فاأمر  الّنا�س  هياج  العقيلةO خاف  زينب 

جنب الم�سجد الأعظم, قال حاجب ابن زياد: كنت معهم حين اأمر بهم اإلى ال�سجن, 

 Oفراأيت الرجال والن�ساء مجتمعين يبكون ويلطمون وجوههم. ف�ساحت زينب

�ُسبينا«, ذلك الأّن  اأّم ولد, فاإّنهّن �ُسبين كما  اأو  اإّل مملوكة  بالّنا�س: »ل تدخل علينا 

�لم�سبّية تعرف م�س�س عناء �لذّل فال ي�سدر منها غير �لمحمود من �سماتة وغيرها, 

ذرّية  عن  �لّنا�س  �أعين  و�إبعاد  �لع�سمة,  بيت  حر�ئر  حريم  لرعاية  �أي�سًا  ذلك  وكان 

�لنبّيP وبنات �لح�سينQ وبقّية ن�ساء �لركب �لح�سينّي, وكان ذلك �أي�سًا لجلب 

عو�طف �لذين يعرفون �أكثر من غيرهم معاناة �الأ�سارى فيت�سّرفون مع عو�ئل �ل�سهد�ء 

.
(((

ت�سّرفًا ح�سنًا ويعاملونهم معاملة ح�سنة

)عليهّن  �لح�سين  بنت  وفاطمة  كلثوم  و�أّم  زينب  ُخطب  في  �لرئي�سة  �لمحاور  من 

�ل�سالم( محور �لت�سنيع بجناية �الأعد�ء في هتكهم لحرمة �أهل �لبيتR, و�العتر��س 

.Pعلى �أ�سلوب معاملة �لو�لي �لظالم وماأموريه مع حرم وحريم �لنبّي

�سارى �أهل �لبيتR �إلى �ل�سام �أي�سًا, وقربو� من دم�سق, »اأر�سلت 
ُ
ولّما ورد ركب �أ

اأّم كلثوم اإلى ال�سمر ت�ساأله اأن ُيدخلهم في درب قليل النّظار, ويخرجوا الروؤو�س من 

بين المحامل لكي ي�ستغل الّنا�س بالنظر اإلى الروؤو�س. ف�سلك بهم على حالة تق�سّعر 

من ذكرها الأبدان وترتعد لها فرائ�س كّل اإن�سان, واأمر اأن ُي�سلك بهم بين الّنظار واأن 

.
(((

يجعلوا الروؤو�س و�سط المحامل«

�سهل  عن  ُينقل   .Lلح�سين� بنت  �سكينة  ل�سان  عن  �أي�سًا  �لطلب  هذ�  ُنقل  وقد 

المقد�س حّتى  بيت  اإلى  »خرجت  قال:  �أّنه   Pر�سول �هلل �أ�سحاب  وهو من  �سعد  بن 

)))  مقتل �لح�سينQ, للمقّرم, �س400.

)))  نف�س �لم�سدر, �س4)4.

)))  مقتل �لح�سينQ, للمقّرم, �س4)) و48), د�ر �لكتاب �الإ�سالمّي.
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تو�ّسطُت ال�سام, فاإذا اأنا بمدينة مّطردة الأنهار, كثيرة الأ�سجار, قد عّلقت الحجب 

والديباج, والّنا�س فرحون م�ستب�سرون, وعندهم ن�ساء يلعبن بالدفوف والطبول, 

يتحّدثون, فقلت  فراأيت قوماً  نعرفه!  ل  ال�سام عيداً  اإّن لأهل  نف�سي:  فقلت في 

لهم: األكم بال�سام عيٌد ل نعرفه؟!

فقالوا: نراك يا �سيُخ غريباً! 

.Pفقلت: اأنا �سهل بن �سعد, قد راأيت ر�سول اهلل

تنخ�سف  ل  والأر�س  دماً,  تمطر  ل  ال�سماء  اأّن  اأعجبك  ما  �سهل!  يا  فقالوا: 

باأهلها!

فقلت: وما ذاك؟!

قالوا: هذا راأ�س الح�سين ُيهدى من اأر�س العراق!

فقلت: وا عجباً! ُيهدى راأ�س الح�سين والّنا�س يفرحون! من اأّي باب يدخل؟

اإليها, وبينما هو واقف واإذا بالرايات  اإلى باب ال�ساعات, فاأ�سرع �سهل  واأ�ساروا 

اأ�سبه  راأ�س من  ال�سنان, وعليه  واإذا بفار�س بيده لواء منزوع  يتبع بع�سها بع�ساً, 

الّنا�س وجهاً بر�سول اهللP, وهو راأ�س ريحانته الح�سين, وخلفه ال�سبايا محمولة 

على جمال بغير وطاء, وبادر �سهل اإلى اإحدى الن�سوة ف�ساألها: من اأنِت؟

فقالت: اأنا �سكينة بنت الح�سين.

.Pفقال: األك حاجة؟ فاأنا �سهٌل �ساحب جّدك ر�سول اهلل

فقالت: قل ل�ساحب هذا الراأ�س اأن يقّدمه اأمامنا حّتى ي�ستغل الّنا�س بالنظر 

.Pاإليه ول ينظرون اإلى حرم ر�سول اهلل

عن  الراأ�س  فباعد  درهم,  اأربعمائة  فاأعطاه  الراأ�س  حامل  اإلى  �سهل  واأ�سرع 

.
(1(

الن�شاء«

عن  وللدفاع  للحرمة,  �لهتك  هذ�  على  لالعتر��س  و�الأبرز  �الأو�سح  و�لمثال 

�لحجاب, قد تج�ّسد في خطبة زينب �لكبرىO, تلك �لخطبة �لمثيرة �لتي �ألقتها 

هذه �ل�سّديقة �ل�سغرىO �أمام يزيد في ق�سره بال�سام, حيث كان مّما خاطبته 

ال�سماء,  واآفاق  الأر�س  اأقطار  علينا  اأخذت  حيث  يزيد  يا  اأظننَت   ...« قولها:  به 

)))  ر�جع: حياة �الإمام �لح�سين بن علّيQ, ج), �س70) و)7).
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فاأ�سبحنا ُن�ساق كما ُت�ساق الأ�سارى, اأّن بنا على اهلل هواناً, وبك على اهلل كرامة؟!

بنات  و�سوقك  واإماءك,  حرائرك  تخديرك  الطلقاء  ابن  يا  العدل  اأِمَن   ...

الأعداء  بهّن  تحدو  وجوههّن,  واأبديت  �ستورهّن  هتكت  قد  �سبايا,   Pاهلل ر�سول 

المناهل والمعاقل, ويت�سّفح وجوههّن القريب  اأهل  اإلى بلد, وي�ست�سرفهن  بلٍد  من 

.
(1(

والبعيد...«

�إّن هذه �الحتجاجات و�العتر��سات على �نتهاك وهتك حكومة يزيد لحرمة �لعفاف 

و�لحجاب, هي دفاع عن �لقيم �لدينّية وعن �لمقّد�سات وعن حريم �لحرمات �الإلهّية, 

.Rكان ُي�سمع على ل�سان �أ�سارى �أهل �لبيت

)))  نف�س �لم�سدر, ج), �س78).
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تربية الشهيد

من نوع �لنماذج �لن�سائّية �لعالية �لتي مّرت بنا كاأّم وهب, و�أّم عمرو بن جنادة 

�الأن�سارّي, و�أّم خلف, وغيرهّن, يتجّلى لنا �أّن �لمر�أة �لم�سلمة �لنموذجّية لي�ست ال 

تكتئب وال تت�سايق وال تحزن ال�ست�سهاد �بنها في �سبيل �لعقيدة ودين �هلل فح�سب, بل 

هي تحّر�س وتحّث وت�سّوق �بنها الأجل مثل هذه �لمجاهد�ت و�لت�سحيات, وترّغبه في 

�لقتال و�ال�ست�سهاد في �سبيل �الإمام �لحّق.

بالغات  من  بالغ  وت�سحية,  فد�ء  جيل  ويطلبها,  �ل�سهادة  يع�سق  جيل  تربية  �إّن 

�بنيها محّمدً�  �لتي قّدمت   Oلكبرى� �الأّمهات, ففي زينب  �إلى جميع  عا�سور�ء 

وعونًا في كربالء �سهيدين بين يدي �الإمامQ نرى تجّليًا �آخر لالأّمهات �لملتزمات 

و�أخت  �سهيد,  �بنة   Oزينب كانت  �لطاهرة,  حجورهّن  في  لل�سهد�ء  �لمرّبيات 

�سهيد, و�أمَّ �سهيد, وعّمة �سهيد �أي�سًا, و�إّن �سبرها ومقاومتها في مو�جهة فقد هذه 

�لقر�بين �الإلهّية هما �للذ�ن �سنعا منها »بطلة ال�سبر«.

يقول �إمام �الأّمةM في �سدد ن�ساء �إير�ن �الإ�سالمّية �لر�سيد�ت �ل�سجاعات:

»لقد اأثبتت الن�ساء في ع�سرنا اأّنهّن في الجهاد جنباً اإلى جنب مع الرجال, بل 

هنَّ ُمقّدمات عليهم«.

اإلى  جنباً  لالإ�سالم  الن�سر  نُتنَّ  مَّ
اأَ ال�سجاعات  العزيزات  الأخوات  اأّيتها  »اأنتّن 

جنب مع الرجال«.

»ن�ساوؤنا العزيزات �سرن ال�سبب في اأن يجد الرجال اأي�ساً الجراأة وال�سجاعة«.
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»ُكّلما راأيت الن�ساء المحترمات, الم�ستعّدات بعزم واإرادة قاطعة لكّل اأنواع المعاناة 

والزحمات, بل لل�سهادة اأي�ساً في �سبيل الهدف, يغمرني الطمئنان باأّن هذا الطريق 

.
(((

خاتمته الن�سر«

�الإلهّية  �لقر�بين  �سدد  في  �ل�سهد�ء  �أّمهات  وت�سريحات  باأقو�ل  عابرً�  مرورً�  �إّن 

منهم �أ�ساحي على عتبة �الإ�سالم في �لثورة �الإ�سالمّية يك�سف  �لذين كّن ولم يزلَن يقدِّ

لنا بو�سوح عن عمق تاأّثرهّن بال�سلوك و�لموقف )�الأ�سوة( للن�ساء �لموؤمنات �لمجاهد�ت 

�ّلالتي ح�سرن و�قعة عا�سور�ء.

حفظ �لمر�أة مير�ث �ل�سهد�ء, وحر��ستها لخّط ودم �ل�سهد�ء مع �لتز�مها بعفافها 

�سبيل  في  و�لبالء  �ل�سهادة  على  و�ل�سبر  �ل�سهد�ء,  وغايات  �أهد�ف  وتبيين  وحجابها, 

�هلل, جميع هذه �لدرو�س وغيرها مّما تعّلمته ن�ساوؤنا من كربالء.

بها,  و�لقيام  �ل�سيا�سّية  ر�سالتهّن  معرفة  �إلى  دعوتهّن  �لن�ساء,  �إلى  عا�سور�ء  بالغ 

و�إ�سنادهّن لكفاح �ل�سهد�ء, وقيامهّن بالفّعاليات �الجتماعّية مقترنة بالتز�مهّن بالعفاف 

وتبيين  �إليها,  ويتوق  �ل�سهادة  يطلب  جيل  وتربية  و�ل�سرف,  �لطهر  و�سيانة  و�لنز�هة 

�أهد�ف وغايات �ل�سهد�ء و�لتبليغ بها, و�ل�سبر على ��ست�سهاد �الأعّز�ء �الأحّباء.

وكما كانت هكذ� �إلى �الآن, �سوف تبقى هذه �لدرو�س و�لبالغات خالدة �إلى �الأبد.

)))  �لعبار�ت �أعاله ماأخوذة من كتاب »الكلمات الق�سار«, �س07) و08), موؤ�ّس�سة تنظيم ون�سر �آثار �الإمام �لخمينّي.
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