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  من وحي الثورة احلسينية
 من احلاكمني قبل    )عليه السالم   ( يعرض هذا الكتاب صوراً عن مواقف احلسني        

كما يقدم صـوراً عـن   ، وجد هلا املناخ املناسب  بعد أن    الثورة أهداف    و ثورته
ياة العقيلة منـذ    ح و العلويني و الطالبيني و عن        يبطوالت العقيلة زينب بنت عل    

اليت مرت ا    و املراحل    احلسينية و املآمت    مرقدها و عن    طفولتها حىت فارقت الدنيا   
الواقع إلبراز   من املنطق و   و أقرا    مواقف احلاكمني منها معتمداً أوثق املصادر      و

أكون قـد وفقـت   أن  و أرجو   ،    واقعها ىعلالبيت   أهل   هذه اجلوانب من سرية   
  . لذلك

  هاشم معروف احلسين
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  :املقدمة 
ِم اِهللا الرِحِيمِبسمِن الرح  

 رمحتـه و   اهلداة املهديني و   األئمة   آله و  السالم على حممد و    الصالة و  و
  .بركاته 
و  األبطـال    املصادر جيد الكثري من    بعد فإن املتتبع يف بطون األسفار و       و

 إىل الـدعوة  و   اجلهر بكلمة احلق   إىل   إميام و   عظماء الرجال الذين دفعهم دينهم    
هنـاك لينـالوا شـرف     و الثورة على الظلم هنا   و   يادين اجلهاد العدالة باقتحام م  

لو  و   فراعنة العصور  و   من جور الطغاة   األرض   املعذبني يف  و   الدفاع عن عقيدم  
لقـد سـجل التـاريخ     و التضحية بكل ما ميلكون و  استشهادهم إىل   أدى ذلك 

حتـدث عـن     و   ااهـدين األبطـال    ألولئك    اإلنتفاضات  و عشرات الثورات 
األمـم   و   لكنه مل حيدث عن ثورة يف تاريخ الـشعوب         و   منجزام و   تصارامان

  عاشت كما عاشت ثورة
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مكان ما كان    و   ما بعده يف كل زمان     و   كان هلا من الضجة يف عاملها      و   احلسني
 القـيم  و غريه من املنجزات و قدمت لإلنسان املسلم و أعطت و رة احلسني ،  لثو
ال تزال حية تعكس تفاعل األمـة        و   قدمته ثورة احلسني   و   املثل العليا ما اعطته   و  

ر املسلمني كما كانت يف ماضـيهم       ضعطاء مستمر يف حا    و   مع التاريخ يف حترك   
كما كـشفت    اإلسالم   بيلة تاريخ أهدافها الن  و   أفكارها و   أغنت بعطائها  و   الغابر

 و  شـر  و   املتخذين منه ستاراً خيفون وراءه ما يضمرونه من شرك         و   زيف أدعيائه 
ال  و   مل تكن لعصر دون عـصر      ألا   مل يكن ذاك إال    و   سوء لدعاته املخلصني ،   

حتركـات سياسـية    أو لفئة من الناس دون فئة كما مل تكن وليدة ظروف طارئة          
انفعاالا ، بل كانت النور      و   األمة أحاسيس   بعيدة عن  و   افعالدو و   حمدودة اآلثار 

 اهلـدف  إىل الساطع للمسلمني يف مجيع حتركام اهلادفة إلمتام املسرية باإلسـالم        
 و الكرامـة  و رسول الرمحة عبد اهللا    الغاية القصوى اليت ارسل حممد بن     و  األمسى  
 و  ي كانت تعيشه األمـة    كانت املرآة الصافية للحاضر الذ     و   ، أجلها    من ةاحلري

احلقيقة الدائمة اليت تتـصل بـالتكوين        و   لواقعها الذي كانت ترسف يف أغالله     
  . طموحاته و تليب مجيع حاجاته و هجمتمع و قلبهو  اإلنسان الدائم لعقل

 الـيت عبـأت    اإلنتفاضـات     و  تلك الثورات  اا الثورة الوحيدة من بني    
فعت به يف الطريق الدامي الطويل طريـق     د و   غريه منذ حدوثها   و   املسلماإلنسان  
ال تـزال    و   أسـهمت  و   التسلطو   اإلستعباد   و اإلستغالل   التحرير من  و   النضال

 بعـد أن    السياسيةو   اإلجتماعية    و تسهم بدور هام يف تكوين الشخصية الثقافية      
جـودهم   و   حىت و   روحهم النضالية  و   كان املسلمون يوم ذاك يفقدون حريتهم     

 و مت مع ذلك لألمة مناذج من القيـادات دق و ، األمويني اكمنيعل سياسة احل  بف
املواقف اليت تعترض طريقهـا يف  و  األحداث االتباع ترسم هلا مواقعها يف مواجهة 
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استمرت تلك القيـادات يف      و   اتمع االفضل ،   و   مسريا حنو املستقبل األفضل   
  مسريا بالرغم مما كان
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تـائج  نلفشل الذي كان من     ا إىل    أحيانا  و يعترضها من انتكاسات تعرقل مسريا    
لترسيخ انظمتهم اليت فرضوها     اإلرهاب    و تشدد تلك االنظمة يف اجراءات القمع     

تلـك القيـادات خـالل      ت به   مع كل ما مر    و   على اتمع من مجيع نواحيه ،     
 اجلهاد تعرض فيها الشيعة أللـوان مـن        و   مسريا التارخيية من مراحل الصراع    

بطوالت رائعة كانت ثـورة      و   العدوان ، فقد كان هلا مواقف مشهورة      و  األذى  
استمرت تلك الثـورات     و   ماماأل إىل   تدفع م  و   الثبات و   لعزميةاحلسني متدها با  

جلائرة ا يتلو بعضها بعضاً يف مواجهة تلك الدولة ا        اليت كانت روح كربالء تسريه    
قامت بـسواعد الـشيعة     أخرى   لت حملها دولة  ح و   قضت عليها  و   حىت أكتها 

لكنها مثلث اسوأ األدوار الـيت       و   تسريهم ، و   ية احلسين ثورةاليت كانت متثلها ال   
 تتلـو الواحـدة    اإلنتفاضـات     و كانت متثلها الدولة األموية ، فكانت الثورات      

اليت ال خيلو منـها   اإلنتفاضات غري ذلك من  إىل   غريهم و   بقيادة العلويني األخرى  
لكن البعض مـن تلـك الثـورات مل     و مكان ، و  ال زمان  و   عصر من العصور  

كانـت وليـدة     ألا   ال لقادا اخللود إال لفترات حمدودة من الزمن        و   يكتب هلا 
ـ  إىل   صةمصاحل خمصو  أو   انفعاالت عاطفية  أو   ظروف حمدودة  ري ذلـك مـن     غ

 لتاريخ كما طوى غريها من    طواها ا  دودا بعمر حمتواها و   عمرها حم  و كان    الدوافع
  .األحداث 

ان ثورة احلسني كانت الوهج الساطع الذي اضاء املسالك ملن أراد املسرية            
الصافية للتخلص من احلاضر الذي كانـت        و املرآة    باإلسالم يف طريقها الصحيح   

ذلك فقـد    أجل    و من  واقعها الذي كانت ترسف يف أغالله ،       و من    تعيشه األمة 
 ستبقى خالدة خلود قادا تستمد بقاءها و       دخلت يف أعماقهم جيالً بعد جيل و      

املثـل العليـا مـا دام        و اإلسالم   تفانيهم يف سبيل   خلودها من اخالص قادا و    
  . التاريخ
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 اإلجيـاز    إىل  أقرب دوافعها بشكل  كنت قد حتدثت عن ثورة احلسني و       و
  الشيعية يف العصر األموي اإلنتفاضات التبسيط يف كتايب إىل منه
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يف  و فاطمـة     عرضت فيه صوراً عن مواقف العقيلة الكربى زينب بنت علـي           و
تلـزمي   و بعـد     ضراء يف جملس يزيد بن ميـسون ،       قصر اخل  و و الكوفة    كربالء
املطبعة وجدت رغبة ملحة من بعـض الـشباب          إىل   تقدميه الناشر و  إىل   الكتاب

 و مراحلها و حيـاة  الثورة احلسينية  أهداف   املؤمن يف اصدار كتاب مستقل حول     
الـذي ال يـزال      و مرقدها    مرحلة منها آخر   إىل   من طفولتها  و مراحلها    العقيلة

 و عـن    حملة الفسطاط من القاهرة    الشام و  و ضاحية    مرددا بني املدينة   وجمهوال  
اليت مرت ا خالل تلك العصور الـيت تلـت مـصرع      و املراحل    املآمت احلسينية 

  . الشباب أولئك  لتكون يف متناول اجلميع على حد تعبري)عليه السالم ( احلسني 
تحقيـق هـذه األمنيـة      االحلاح ل  و بعد    بعد تردد دام وقتاً ليس بالقصري     

استخلصت  و أهدافها    افتتحته بفصل عن الثورة احلسينية     وضعت هذا الكتاب و   
ما  إليه   أضفت الشيعية و  اإلنتفاضات   قسماً من ذلك الفصل مما عرضته يف كتايب       

اجلوانب من حيـاة العقليـة منـذ         أبرز    و عرضت  يف هذه الدراسة   إليه   انتهيت
 و و مراحلـها   تعرضت للمـآمت احلـسينية    قيل حول مرقدها كما    و ما    طفولتها

 و األئمة   جرين البحث عن مراقد    و قد    املخالفني مواقف احلاكمني منها املوالني و    
 و  احلاقدين على الشيعة من شيوخ الوهابيني      أولئك   الوقوف قليالً مع  إىل  األولياء  
ائق اليت ال يزال يكتنفهـا      قت لكشف بعض احلق   أن أكون قد وفّ   و أرجو   غريهم  

 سبحانه أسـتمد العـون و      و منه    بقية القراء  لتلبية رغبات الشباب و    و غموضال
ال حيرمين من شـفاعة      و أن    جيعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكرمي      و أن    التوفيق
  . جده أنه قريب جميب و أبيه  واحلسني

  هاشم معروف احلسين
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  حتركاته  من معاوية و)عليه السالم ( موقف احلسني 
طالء خفيفـاً    اإلسالم   من األمويني   من احلاكمني  و غريه    لقد اختذ معاوية  

 إىل   اإلسـالم  حتـوير  يسترون به نزعام اجلاهلية اليت كانوا يعملون إلحيائها و        
يتململ حتت وطـأة     اإلسالمي   اتمعكان   و   أهوائهم مؤسسة ختدم مصاحلهم و   

بن احلمـق   و عمرو    االضطهاد الذي عربت عنه مواقف حجر عن عدي        الظلم و 
تلك املقاومـة    و لكن    أنصاره ،  أصحاما الذين قاوموا ظلم معاوية و      اخلزاعي و 

جورهم بل سـرعان مـا       تضع حداً لتصرفات احلاكمني و     و مل    مل تأخذ مداها  
 أو  ا بقتلهم هعاجلزارون طالئ  أولئك   ندما يالحق  يف مهدها ع   متوت أو   كانت مد 

حترك انسان   إذا   املعتقالت بدون أن حيرك اتمع ساكنا ، و        زجهم يف السجون و   
أغروه بالوعود كما حدث ملالك بن هبرية السكوين الذي          و األموال   أغدقوا عليه 

لم بتحركه  ع و ملا    راح يستعد للثورة   و أصحابه    و غضب ملصرع حجر بن عدي    
  . نفسه و طابت درهم فأخذها ألف معاوية مائة إليه معاوية ارسل

   مجيع تلك التحركات اليت قام ا األمويون)عليه السالم ( لقد عاصر احلسني 
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نشئت  منذ أن    العادلة ، لقد عاصرها    اإلنسانية   مبادئه وإلسالم   ا احلاقدون على  و
جبنود العـسل   أخيه  إستشهاد   هو بعد  و ها    أصحاما الكرام ،   و أخيه   و أبيه   مع

أمويته ، يقف وحيداً يف      اليت أعدها معاوية لكل من كان خيشى منه على دولته و          
ة بقية السيف   والصفك   أولئ يرى بعينيه  حكمه اإلرهايب ، و    و أجهزة    وجه معاوية 

 اجلزارين يف مرج عـذراء و      اجلالدين و  إىل   يساقون أفواجا  أخيه   و أبيه   من شيعة 
 حواشيه الذي اعتمدوه للوصول باألمـة      يرى منهج معاوية و    قصر اخلضراء ، و   

املئـات مـن     يضطهدون العشرات و   كيف يطاردون و   هذا املصري الكاحل و   إىل  
  و املقدسـات و كرامـة      على القـيم   و أنا     عد  و املسلمني عندما ينكرون ظلماً   

  .اإلنسان 
وحيداً يف   و بقي    مجيع حتركام املعادية لإلسالم    أخيه   و أبيه   لقد عاصر مع  

حكمه اإلرهايب املستبد الذي أراد لألمـة أن         و أجهزة    ساحة الصراع مع معاوية   
 رآهم كيف حيـورون    لإلسالم أن ينحرف عن مسريته و      تتحول عن أهدافها و   

رمحة للعاملني ،    عبد اهللا    اليت جاء ا حممد بن     اإلنسانية   يزورون مبادئه  وإلسالم  ا
كيف يبيع   الكذب على رسول اهللا و     محلة التخدير على حساب الدين و      رأى   و

 كرامته حبفنة من الدراهم للحاكمني الظـاملني و        حريته و  حياته و  املسلم نفسه و  
  . حرمان وة وقس يرضى حبياته على ما فيها من نكد و

قلبه ملـصري    األمل حيز نفسه و    القلق يستبد به و    و كان    كل ذلك  رأى   لقد
يعملون على   األمويون   يف ظل هذا التحول اخلطري الذي كان       اإلنسانية   الرسالة و 
ليطمئن احلاكمون ان تصرفام لن تـثري        اإلسالمية   الشخصية و إستئصال    تعميقه

ن ضمائرهم الشعور باإلمث الـذي يـدفع        خيتفي م  أي استنكار لدى اجلماهري و    
  . و الظاملني الثورة على الظلم إىل املسلم
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 اإلسالمية  الشخصية و اإلسالمية   إلستئصال الروح  األمويون   لقد استخدم 
  ، مدرسة الرواة اإلرهاب مجيع وسائل و األموال  إىلباإلضافة
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 كعب االحبـار و    هريرة و  أبو   رأس هذه املدرسة   و على    القصاصني احملدثني و  و
مـصانعهم  و أفرزت  األحاديث ممن استخدموهم لصنع و غريهم  مسرة بن جندب  

ابرزها   و منتاناً ، افتراء و)  و آله صلى اهللا عليه ( النيب إىل نسبت األحاديث من و أنا  أل
  . علي و آل ما كان يتضمن القدح يف علي األموي  و احلزبأرضاها ملعاوية و

لقد بذل معاوية ما يعادل نصف املليون من الدراهم لسمرة بن جنـدب              
 الناس من يعجبك قوله يف احلياة الـدنيا و        و من   :  لريوي له عن الرسول ان اآلية     

 النسل نزلت يف علي بـن       و ليفسد فيها ويهلك احلرث    األرض   توىل سعى يف  إذا  
الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات اهللا نزلت         و من     :اآلية و أن    ،طالب  أيب  

 كثري من أمثال ذلك حـىت      إىل   ، يف قاتله عبد الرمحن بن ملجم فروى له ما أراد         
 األمويني  تسخري احملدثني هلذه الغاية من السنن املتبعة عند من جاء بعده من           أصبح  

  . و العباسيني
غريه مـن    أو   فقد جاء عن هشام بن احلكم انه طلب من شهاب الزهري          

أليم نزلـت    عذاب   توىل كربه له   و الذي    الرواة ان يروي له عن الرسول أن اآلية       
أوعـز احلـاكمون ألنـصارهم     و عندما فروى له ما أرادطالب  أيب يف علي بن  

أذنوا هلم بتـدوين    ي و مل    بتدوين احلديث دونوا مجيع هذه األنواع من املخترعات       
ألمحـد   اإلسـالم  ما جاء عن النيب يف فضله ، فقد جاء يف الد الثاين من ضحى 

القسري طلب من الزهري ان يكتب سرية النيب ، فقال           عبد اهللا    امني ان خالد بن   
 مواقفه اخلالدة يف خدمة    ان سرية النيب مير ا الكثري من سرية علي و         : له الزهري   

 إىل  ذا النوع من املرويات ؟ فلم يأذن له بتدوين شيء يـشري           فما أصنع   اإلسالم  
  . ذما أو تضمن قدحا إذا متجيده إال فضل علي و
 و  متجيد بين أمية   إىل   من تلك األلوان اليت افرزا تلك املدرسة ما يرجع         و

  بن هند و معاوية ذلك مما يتعلق بعثمان بن عفان إىل  و ماالشامبالد 
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 أنه ) و آلـه  صلى اهللا عليه( هريرة عن النيب  أبو اعطائهما صفات القديسني كالذي رواه    و
 إذا  :أنـه قـال      ، و  و معاوية    جربائيل ان اهللا ائتمن على وصيه ثالثة انا و       : قال  

  .  فعليكم باألمني عثمان بن عفانلقيتم بعدي اختالفاً
التحرك ضد   ختدير املسلمني عن الثورة و     إىل   من تلك املرويات ما يرجع     و

 مقاومتهم إلستبداهلم بغريهم حىت و    و أن    و الظلم    احلاكمني مهماً بالغوا يف اجلور    
 مـسرية  و على    أحرصهم على مصاحل املسلمني    لو كان البديل من أعدل الناس و      

  . اإلسالم قرهاال ياإلسالم 
انه كان يقول )  و آله صلى اهللا عليه ( الصحاح عن النيب أصحاب فمن ذلك ما رواه

مات  من امريه شيئاً يكرهه فليصرب عليه فان من فارق اجلماعة شربا و            رأى   من: 
هنات فمـن اراد     ستكون بعدي هنات و   : أنه كان يقول     مات ميتة جاهلية ، و    

خرج  و من     مجع فاضربوه بالسيف كائنا من كان      هي هذه األمة و   أمر   أن يفرق 
مـن   و غريه غري ذلك مما رواه البخاري يف صحيحه  إىل   مام زمانه فاقتلوه ،   إعلى  

  . حمدثي السنة يف جماميعهم
من تلك العصابة اختـرع   و غريه هريرة أيب  جانب ما انتجته مصانع    إىل   و

يس الفرق الدينيـة الـيت      تأس و هو    من ألوان التضليل الديين    آخر   احلاكمون لونا 
ظلمهـم   تربر جورهم و   تقدم للجماهري تفسريات للدين ختدم تسلط احلاكمني و       

 ساعد علـى دعمهمـا و   اربة اللتني ظهرتا يف عهد معاوية و      كفرقيت املرجئة و  
فراعنة العصور ،    انتشارمها حىت اصبحتا من أوفر املذاهب حظا لدى احلاكمني و         

 اجلرب و   الصحابة اليت ال تقل خطراً عن فكريت اإلرجاء و         عدالة إىل   هذا باإلضافة 
  و ارمني يف صفوف الصلحاء     من الكذبة و   غاملروانيني االوزا  اباه و  اليت جتعله و  

  . تسمح ال حد أن يناهلم بسوءال 
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يء الذي  سيتأمل للمصري ال   يتلوى و  و كان    كل ذلك عبد اهللا    أبو   لقد رافق 
 من القردة الذين سيرتون على منرب الرسـول و        غريه   و   من معاوية  اإلسالم   ينتظر

  مربرات و كانت ، األوىل جلاهليتهم اإلسالم يستخدمون
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 يعرفها و  يدركها و  و احلسني    موفورة يف عهد معاوية    األموي   الثورة على احلكم  
يصارح ا معاوية يف     املناسبات و  اتمعات و  كان يعرب عنها يف االس و     أحيانا  

  . األخر بني احلني و إليه الرسائل اليت كان يوجهها
هيهات هيهات يا معاوية لقد فضح       و:  إليه   جاء يف بعض اجوبة رسائله     و

ـ       ارت الشمس أنوار السر    الصبح الدجى و    ت و ج لقد فـضلت حـىت افرط
تبـذل  مل   و صربت حىت جاوزت   منعت حىت خبلت و    استأثرت حىت اجحفت و   
  . األكرب نصيبه الشيطان منك حظة االوفر و أخذ لذي حق حقه بنصيب حىت

ي لزياد بـن مسيـة      عأولست املد : جاء فيها    إليه   يف رسالة ثانية وجهها    و
:  يقـول    رسول اهللا  ابيك و  إبن   زعمت انه  املولود على فراش عبيد من ثقيف و      

اتبعت أهواءك بغري هدى     للعاهر احلجر فتركت سنة رسول اهللا و       الولد للفراش و  
 وأرجلهم و  أيديهم   تكتف بذلك حىت سلطته على املسلمني يقطع       و مل    من اهللا ،  

 يصلبهم على جذوع النخل حىت كأنك لست من هذه األمـة و           يسمل عيوم و  
  . ليسوا منك

مسية امـا    إبن    الذين كتب فيهما   أولست يا معاوية صاحب احلضرميني    
ان يقتل كل من كان على دين علي فقتلهم  إليه   فكتبت )عليه الـسالم    ( على دين علي    

يـضرب   عمه الذي كان يضربك و     إبن   دين علي هو دين    ل فيهم بأمرك و   مثَّ و
انظـر  : ا قلـت    مقلت في  عليه ، و   أنت   به جلست جملسك الذي    عليه آباءك و  

 فتنة ، و   إىل   تردهم و أن    لدينك أن تشق عصا هذه األمة      ك و ألمة جد  لنفسك و 
 أعظـم   و ال  على هذه األمة من واليتك عليهـا       أعظم   أين يا معاوية ال أعلم فتنة     

  . ألمة جدي من ان أجاهدك لديين و نظرا لنفسي و
 يتوسـل لـذلك و     تمىن عليه ان خيفف من أسلوبه معه و       يكان معاوية    و

خباصة عندما عزم على البيعة لولده       و آخر   املغريات حيناً  باللني و  بالشدة حينا و  
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ميكنه من ممارسة سياسـته بـدون        سكوته يؤمن له انقياد االمة و      ألن   من بعده ،  
  املغريات و ال الشدة مل تكن لتحد من نشاطه و لكن خشية
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دوره الرسايل يفـرض عليـه ان ال        ألن   أجله   من و يعمل    لتخدعه عما يؤمن به   
 يثور راجياً ان ز ثورته ضمري األمة الـيت احننـت و            و أن    يهادن و ال    يسكت

 ألن اتمع الذي خضع طويالً جلربوت      خضعت جلربوت السلطة زمنا طويالً ، و      
بد له من شيء جديد يهزه       و ال    عد يصلحه الكالم  احنىن لكربيائهم مل ي    واألمويني  

  . حيركه و
 )عليـه الـسالم     ( هذا الواقع الكاحل الذي كانت تتخبط فيه األمة وضع احلسني           

 أجل  فرض عليه أن يثور من     رسالته النضالية و   وجهاً لوجه امام دوره التارخيي و     
جيد ان ثورته سـتعطي  نقاذ شريعة جده من اعدائها األلداء عندما     ا وكامة األمة و  
تبقـى   الطغاة املستبدين و   شهادته ستقض مضاجع الظاملني و     و أن    مثارها املرجوة 

 و األرض الطغيـان يف شـرق   اجلور و املثل الغين بالعطاء لكل ثائر على الظلم و      
  . غرا
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  ؟حيارب معاوية  و مل احلسني يزيداًملاذا حارب 
عليه ( يفرض نفسه هو ان احلسني       يف املقام و   األذهان   السؤال الذي يراود   و

كما ذكرنا حنواً مـن      أخيه   عاصره بعد  و أخيه   و أبيه    لقد عاصر معاوية مع    )السالم  
ـ  وحده مهوى االفئدة و و كان  عشر سنوات   املـشردين و  ذبني وحمط آمال املع
الظلـم   أبواب   يترك معاوية خالل تلك املدة من حكمه باباً من         و مل    املضطهدين

أطـل منـه فقتـل آالف        منفذا للتسلط على الناس إال و      و ال    انطلق منه  اال و 
بيعـة   و ال    اضطهد مئات االلوف بال جرم ارتكبوه      شرد و  عذب و  الصلحاء و 
 و كـان    علـي  و آل    ري هو والئهم لعلي   األخ و األول   ذنبهم و كان    نقضوها ، 

 و  اسـتهتارهم بـالقيم    يف جـورهم و    األمويني   القدوة جلميع من جاء بعده من     
سـفيان   أيب جهل و أيب   الشكل الذي حيقق أحالم    إىل    اإلسالم حتوير واملقدسات  
ميـسون إال    إبـن    يكن ولده  و مل    ، األمويني   من طواغيت القرشيني و   و غريمها   

احلالة هذه قعـد عـن الثـورة         سيئة من سيآته ، فلماذا و      وصنيعة من صنائعه    
اكتفى بالثورة اإلعالميـة يف      املسلحة يف عهد معاوية مع وجود مجيع مربراا و        

  حني ان املربرات اليت
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 ورة على يزيد كانت امتدادا لتلك اليت كان ميارسها معاوية من قبله           دفعته على الث  
.  

 بعـد التـدقيق و   و لكنه    مقبوالً ألول نظرة سليما و    هذا التساؤل يبدو و   
 واقع معاويـة بـن هنـد و        اليت كان املسلمون يعانون منها و      األحداث   متابعة

 ؤل ما يـربره ذلـك  الوسائل اليت كان يستعملها لتغطية جرائمه مل يعد هلذا التسا      
 ان  )عليـه الـسالم     ( حممد احلسن بن علي      أيب   الواقع املرير الذي فرض على اإلمام     ألن  

يتنازل له عن السلطة الزمنية فرض على احلـسني ان ال يتحـرك    يصاحل معاوية و 
 السكينة و  إىل   اخللود أصحابه    و يفرض على شيعته   و أن    عسكريا يف عهد معاوية   

احلسن لو حارب معاوية يف تلك الظروف املشحونة         ألن   سب ، انتظار الوقت املنا  
شـراء   و مع    آرائهم ،  تشتيت أهوائهم و   املتناقضات مع ختاذل جيشه و     بالفنت و 

ما كـان    إىل   الوعود املغرية باإلضافة   رؤسائهم باألموال و   معاوية ألكثر قادم و   
ل الرأي العام ، لو     اإلعالم اليت كان يستخدمها لتضلي     ميلكه من وسائل التضليل و    

احلرب ستكلفه نفـسه  أن  إىل حارب احلسن يف تلك الظروف فكل الدالئل تشري   
ينـتج منـها   و ال  و شيعته املخلصني من أتباعه و إستئصال   احلسني أخيه   نفس و

 القوائم اليت دفنت يف مرج عـذراء و  إىل سوى قائمة جديدة من الشهداء تضاف     
  . األبرار الشهداءغريها من مقابر  و و الكوفة دمشق
حممد احلسن مل يكن يتهيب الشهادة لو كانـت          أبا   بال شك فان اإلمام    و

التضحية بكل   إعداداً سليما للثورة و    اإلسالمي    اتمع تعد ختدم املصلحة العامة و   
العقيدة كما فعلت ثورة احلسني يف حينها الـيت قـدمت            شيء يف سبيل املبدأ و    

 و ال   اً من الثوار ال يستسلم للضغوط مهما بلغ حجمها        لإلنسان املسلم منطاً جديد   
يكن احلـسني    و مل    مبدأه مهماً كانت التضحيات ،     دينه و  يسام على انسانيته و   

  أقل إدراكاً لواقع اتمع العراقي
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 استسالمه للضغوط مثـل مـا     ختاذله و  من خيانته و   رأى   احلسن ، فقد  خيه   أ من
أبوه من قبله لذلك كله فقد آثر التريث لبينما تتـوفر لـشهادته ان               اخوه و رأى  

الـروح النـضالية يف نفـوس        تبعث اليقظة و   و اإلسالم   تعطي النتائج اليت ختدم   
تعبئته هلـا بـدل ان       ورة و للث اإلسالمي   راح يعمل على يئة اتمع     املسلمني و 

تكـون نتائجهـا لغـري      حيمل على القيام بثورة ستكون فاشلة يف عهد معاوية و         
  . صاحله

وفاته ففي حياته حينما جاءتـه      و بعد    أخيه   لقد مضى على ذلك يف حياة     
،  أخيـه    يئسوا من استجابة   بعد أن    وفود الكوفة تطلب منه ان يثور على معاوية       

حممد فليكن كل رجل منكم حلسا من احـالس         أبو   أخي   لقد صدق : قال هلم   
 كتبـوا  أخيه  و بعدبيته ما دام معاوية حيا كما جاء يف األخبار الطوال للدميري ،         

 مناهضة معاوية فأصر علـى موقفـه       دوا عليه يسألونه القدوم عليهم و     فو وإليه  
 وسدده فيما فعـل      فأرجو أن يكون قد وفقه اهللا و       أخي   أما: هلم  و قال   األول  

أكمنـوا   أمام انا فليس من رأيي أن تتحركوا يف عهد معاوية فالصقوا باألرض و            
كثري من مواقفه    إىل   التهمة ما دام معاوية حياً ،      احترسوا من الظنة و    يف البيوت و  

 و اإلسـالم    اليت تؤكد بأنه كان يرى أن الثورة على معاوية ال ختـدم مـصلحة             
 ضـغائن  بتعاد عن كل ما يثري الشبهات و      إلا السكينة و  إىل   اخللود و أن    املسلمني
 أنفـع هلـم و     أنصاره يف حياة معاوية أجـدى و       شيعته و  و على    عليهاألمويني  

تعبئتـه   الوقت ذاته كان كما ذكرنا يعمل إلعداد اتمع و         و يف    للمصلحة العامة 
  . بانتظار اليوم الذي يطمئن فيه بأن شهادته ستعطي النتائج املرجوة

 ظهرت عليها بوادر الـتغري و      اتسعت املعارضة يف عهده و    بالفعل لقد    و
جعل والية عهده لولده اخلليع املستهتر       بعد أن    خباصة الشدة و  العنف و  إىل   امليل
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 املدينـة و  أوسـاط  ، فكان لكل حدث من أحداث معاوية صـدى مـدويا يف   
  األنظار إليه خارجها حيث اإلمام احلسني الرجل الذي اجتهت
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 التحسس ـذا الواقـع و      إىل   ما حدا باألمويني   و هو    صوب من كل حدب و   
معاوية حيذره من التغاضي عن      إىل   فكتب مروان بن احلكم   .  التخوف من نتائجه  

وجـوه   العـراق و  أهـل   رجاال منان:  إليه  جاء يف كتابه   أنصاره و  احلسني و 
 و  أخرى ،  ثوبه بني حلظة و    أين ال آمن و    احلسني بن علي و    إىل   احلجاز خيتلفون 

يكن معاوية يف غفلـة      و مل    ، أمره   بلغين استعداده لذلك فاكتب ايل برأيك يف      قد  
عدته بوسائله اليت كان يهـيمن ـا علـى           أمر   قد أعد لكل   و كان    عن ذلك 

يعرف بأن ثورته لو كانت يف ذلـك   يعرف ذلك و  و احلسني    اجلماهري املسلمة ،  
 إذا  قيمـة  و ال    بنظره ال وزن له    إستشهاد   ال الظرف ستنجلي عن استشهاده ، و     

على ضوئه يف    األجيال   قلوم وهجا ساطعا تسري    و يف    مل يترك على دروب الناس    
  . زمان و أرض الطغيان يف كل ثورا على الظلم و

بأن ثورته   يعي مبا للحسني من مرتلة يف القلوب و        وكان معاوية يدرك     و
 و  عليه ستزجه يف أجواء تعكر عليه اء انتصاراته اليت احرزها يف معركة صـفني             

لو قدر هلا ان حتدث بوم ذاك         ، و  )عليه الـسالم    ( صلحه مع اإلمام احلسن بن علي       يف  
قبـل ان    ا و فسوف يعمل بكل ما لديه من الوسائل ليتخلص منه قبل اسـتفحاهل           

لو بواسطة جنود العـسل   واإلسالمية   األوساط   يكون هلا ذلك الصدى املفزع يف     
يستعملها للفتك بأخصامه السياسيني حينما كـان حيـس          اليت كان يتباهى ا و    
لو تعذر عليه ذلك فسوف ميارس مجيع أشـكال          أمويته و  خبطرهم على دولته و   

كون لشهادة احلسني ذلك الوهج الساطع      املراوغة حىت ال ي    التضليل و  اإلحتيال و 
أعواا ،   القلوب للثورة على دولته و     حيرك الضمائر و   األعماق و  إىل   الذي ينفذ 

حـني مث    إىل    و شـيعته   حمبيه و أهله   لكي يبقى أثرها حمدوداً ال يتجاوز قلوب       و
  . األحداث يطوي النسيان ذكراه كما يطوي مجيع الذكريات و
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عدم مواجهة معاويـة     التريث و  إىل   طر احلسني لعل ذلك هو الذي اض     و
  يتوافدون الذين كانوا يراسلونه وو شيعته  أصحابه دعوة باحلرب و
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حيترسـوا   بيوم و يكمنوا يف    يلتصقوا باألرض و  أن   إىل    و اآلخر  عليه بني احلني  
  . الشبهات ما دام معاوية حياً من كل ما يشري حوهلم الظنون و

أساليبه كان يعرف أن خليفته اجلديد حمدود        كما كان يعرف معاوية و     و
أبعد احلدود بارتكـاب   إىل تلبية رغباته شهواته و يف تفكريه ينساق مع عواطفه و 

يندفع مع نزقه فيما يعترضه مـن   ومية  اإلسالالتحلل من التقاليد  اآلثام و  احملارم و 
ذلك وقف من بيعتـه   أجل  و منالصعاب من غري تقدير ملا وراءها من املخاطر ،     

 و مل   مقـدراا ،   على مصري األمة و    األحداث   ربها من أخطر  تاع ذلك املوقف و  
شهادته ستؤدي   و أن    يعلم بأن وراء مقاومته الشهادة     و هو    جيد بدا من مقاومتها   

يكن باستطاعة   و مل    ، حىت النصر ،    األخرى   تصنع اإلنتفاضة تلو   لكامل و دورها ا 
كمـا وصـفه     ألنه   يزيد مواجهتها باألساليب اليت اعتاد ابوه تغطية جرائمه ا ،         

التروي صغري   احليطة و  البالذري يف أنساب األشراف من أبعد الناس عن احلذر و         
كان ذه الصفات    و من    به ، العقل متهوراً سطحي التفكري ال يهم بشيء إال رك        

ما حدث   و هو    باألسلوب الذي يتفق مع شخصيته ،      األحداث   يواجه و أن    ال بد 
وإىل غريها من املشاكل اليت واجهته خالل السنني اخلمس          إليها   يف النهاية بالنسبة  
  . أبيه اليت حكم فيها بعد

  موقف احلسني من بيعة يزيد بن ميسون
 يد لتلك الثورة اليت فجرها جده الرسـول       لقد كان احلسني الوارث الوح    

 األرض  املستـضعفني يف   إلنقاذ   الوثنية العنصرية و  على اجلاهلية الرعناء و   األعظم  
دوره  و كـان     أخوه من قبله ،    واصلها أبوه و   و اإلستعباد   التسلط و  من الظلم و  

سنة ستني للهجرة حيث األمـة كانـت    أبيه  والقيادي للسري ا على خطا جده   
 أخـذت   املسؤول عنها ا أن    األمني   يكون احلارس  تظار من ينهض بأعبائها و    بان

مجيع معطياا اليت    أعوام ، و   تتقوض حتت ضربات بين أمية و      دعائمها تنهار و  
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الكتـاب   أعـوام و   و األمويون   قد صادرها أكثر   أو   انطلقت قبل مخسني عاماً   
  العقائدي الذي جـاء بـه      الفكر الكرمي رفع على حرام وحراب جالديهم ، و       

سـيوف   القلوب خضع لتوجيه السلطات احلاكمـة ، و        ليبين العقول و  اإلسالم  
 اإلبريـاء ، و    اجلالدين للتنكيـل بالـصلحاء و      اجلالوزة و  إىل   ااهدين انتقلت 

بيوت  إىل   تذهب منه  مسجد الرسول و   إىل   الغنائم اليت كانت تصل    الصدقات و 
  قصر اخلضراء لشراء الضمائر إىل تقلتن أصبحت املساكني الفقراء و
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جيل الثورة الثاين بني من تعرض لإلبـادة         ختدير املعارضني للسلطة احلاكمية و     و
 عليهم مبادئ الردة    بني من سيطرات   قصر اخلضراء و   اجلماعية يف مرج عذراء و    

افقدم القدرة على النضال     املتصوفة فأقعدم عن التحرك و     اربة و  املرجئة و  و
بذور اإلستسالم للواقع املرير الذي كانت تتخبط        و قلوم    غرست يف نفوسهم   و

 و اإلسالم   حتريف مبادئ  امعام يف تزوير السنة و     و األمويني   فيه األمة من جور   
  . من عشرين عاماً أكثر  جاهليتهم اليت حاربت حممداًتعاليمه لصاحل

على الشرك   أبيه    و من هنا كان دور احلسني الوريث الوحيد لثورة جده         و
 و ال سـالحاً  و ال مل يرث معها جيـشاً     ألنه   عسرياً العنصرية شاقاً و   الوثنية و  و
، إخوته   جمموعة منظمة غري نفسه وحفنة من بنيه و        أو   أي قوة جبهوية   و ال    ماال

 ميلك يف الوقت ذاته القدرة على اإلنـزواء للعبـادة و           مل يكن ميلك غري ذلك و     
الذين اختاروا العبـادة     أولئك   مل يكن من طينة    و لكنه    مكانه من اجلنة مضمون ،    

 إىل  يدرك ان الطريق األكمل    ألنه   التضحيات ،  اجلنة بدالً عن اجلهاد و     إىل   طريقاً
 اإللتزام مببـادئ الثـورة   النضال و ق هو اجلهاد و   طريق احل  اهللا هو طريق احلق و    

جاز على غريه من صلحاء املسلمني ان يـرتوي يف           إذا   تعليمها ، و   واإلسالمية  
اجلهاد فال جيوز ذلك على احلسني وارث        يتخلى عن النضال و    املساجد للعبادة و  

زوايا املعابـد   ىل   إ يلجأ  بأن يتخلى عن وعيه النظايل و      )عليهم السالم   (  ي و عل  الرسول
 و  تاركاً للجاهلية اجلديدة املتمثلة يف حكم يزيد أن تستفحل يف بطشها بقيم احلق            

بدوا ال يكون سبطاً للرسول      فلم يبق امامه إال الثورة و      اإلنسان   و كرامة العدل  
 ابنا ألكرم الشهداء   قدره ان يكون شهيداً و     وارثاً هلما و    و )عليه الـسالم    ( ابنا لعلي    و
الذين يناضـلون    األحرار   يكون املثل األعلى جلميع    و أن    آلالف الشهداء ،   أبا   و
  . النساء من الرجال و األرض املستضعفني يف و و العدل احلق أجل من
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 ض بيعة ولده يزيد على احلسني فلم يتهيأ له ذلك         لقد حاول معاوية أن يفر    
استمر احلـسني    يتمناه ، و   أدىن ما كان يرجوه معاوية و      و هو    سكوته عنه و ال   

 املـال و   على موقفه من تلك البيعة اليت فرضها معاوية على املسلمني بالسالح و           
مـات   وحتريض املسلمني على تلك البيعة الغادرة ،         أحداثه و  التشهري مبعاوية و  

على موقفه املتصلب منها ، كمـا امتنـع     و احلسني    معاوية سنة ستني من اهلجرة    
  . )عليه السالم ( مجاعة من البيعة تاسياً باحلسني 

 كما ذكرنا من قبل فان يزيد بن ميسون مل يكن كأبيـه يف حزمـه و                و
 التستر بالدين ليسدل ذلك الستار الشفاف على       و األحداث   احتياطه للمشاكل و  

كـان   إليه   انتقلت السلطة  و ملا    تصرفاته كما كان يفعل ابوه من قبله ،        جرائمه و 
ختلف معه من وجوه الصحابة ببيعتـه        و من    من األولويات عنده ان يلزم احلسني     

الوليد بن عقبة حاكم املدينة يوم ذاك كتاباً يأمره فيه أن يأخذ البيعـة               إىل   فكتب
لو حلظـة    يسمح هلم بالتاخري و    و ال    الزبري إبن   بن عمر و   و عبد اهللا     من احلسني 

دخـل   و عنـدما  لـيالً ،   إليه   استلم الكتاب استدعي احلسني    و عندما    واحدة ، 
عليـه  ( فاراد احلـسني     إليه   قرأ عليه كتاب يزيد    احلسني عليه اخربه مبوت معاوية و     

 فـإذا  مثلي ال يبايع سراً:  ان يتخلص منه بدون استعمال العنف ، فقال له )الـسالم   
الوليد  و كان    دعوم هلا أرجو أن يكون أمرنا واحداً ،        الناس و  إىل   خرجت غداً 

 و  فاقتنع جبوابه ،   إليه   التورط مع احلسني مبا يسيء     إىل   يتمىن أن ال تضطره األمور    
بت له أمويته احلاقدة أن خيرج احلسني من جملس الـوايل           أمروان بن احلكم    لكن  

فارقـك   ألن :يشحنه عليه فقال له  ل أن يستفزه ومعززاً مكرماً كما دخل فحاو  
  و بينه يبايع ال قدرت منه على مثلها حىت تكثر القتل بينك و           و مل    احلسني الساعة 

  . يبايع فاضرب عنقه و مل احبسه فان أىبلكن 
   يف مقابل هذا التحدي الصارخ إال أن)عليه السالم ( مام احلسني أهنا مل يعد  و

http://www.islam4u.com


 ٢٩

   )٢٥ ( : صفحة httP://www.islam4u.comإعداد و ترتيب مركز االشعاع االسالمي: سينية من وحي الثورة احل

تصميمه على الثورة مهمـا كانـت        و عن    حكومته يعلن عن موقفه من يزيد و     
وجها لوجه أمام دوره التارخيي الذي يتحـتم عليـه أن            أصبح    و قد  التضحيات

ما يف الصراحة مـن معـىن       يصنعه فوثب عند ذلك ليعلن عما ينطوي عليه بكل          
لؤمـت ،    تأمر بضرب عنقي كذبت و     أنت   الزرقاء إبن   ويلي عليك يا  : فقال له   

 معـدن الرسـالة و     بيت النبوة و   أهل   األمري انا  أيها   : و قال    مث اقبل على الوليد   
قاتل  يزيد فاسق فأجر شارب املخمور و      بنا ختم و   خمتلف املالئكة بنا فتح اهللا و     

  . مثلي ال يبايع مثله مستحل جلميع احلرمات و وللنفوس احملترمة 
إلبن منا ان الوليد بتحريض من مـروان رد علـى           األحزان   جاء يف مثري   و

 و إخوته   الغلظة فهجم من كان مع احلسني من       احلسني بأسلوب يتسم باحلجة و    
 و  لقد عـصيتين  : أخرجوه من املرتل ، فقال له مروان         بيدهم اخلناجر و   مواليه و 

:  ميكنك من مثلها ابداً ، فرد عليه الوليد بقوله كما جاء يف رواية الطـربي  الاهللا  
ويح غريك يا مروان لقد اخترت يل ما فيه هالك ديين أقتل حسيناً ان قال ال أبايع                 

 أن امرءا حياسب بدم احلسني خلفيف امليزان يوم القيامة ال ينظـر اهللا             و اهللا    يزيداً
  . يمعذاب الو له  يزكيهو ال إليه 

بنت عبد الـرمحن بـن    أمساء عساكر يف تارخيه ان إبن ذلك إىل  اضاف و
 فأجاا بأنه   )عليه السالم   ( احلارث زوجة الوليد انكرت عليه ما جرى منه مع احلسني           

تسب أباه أن سبك ، فقال       أتسبه و : كان هو البادئ بالشتم والسب ، فقالت له         
  . هلا ال أعود لذلك ابداً
 إىل  دولته بتلك الكلمات اليت وجهها     سني ثورته على يزيد و    لقد اعلن احل  

 و مل   مدينة الرسول بالذات   و يف    الوليد بن عقبة املكلف بتوطيد حكمه يف احلجاز       
الس مـن   و يف  يكن الوايل حيسب أن احلسني سيعلنها يف جملسه بتلك الصراحة         

  رسالة حممد حممد و و آل هم أشد عداء حملمد
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  . أبيه  ومن يزيد
 طريد رسول اهللا الذي ال يستطيع ان يزيح عن          غالوز إبن    و غان فيه الوز  

انتصاراته اليت   و اإلسالم   نفسه تلك العقد الدفينة اليت خلفتها معاركهم مع        قلبه و 
مكان  إىل   تال ذلك من ابعادهم عن املدينة      و ما    التظاهر به مرغمني  ارغمتهم على   

حتريض املسلمني على مقاطعتهم رداً على أيذائهم للـنيب    مقفر من بالد الطائف و    
  . نسائه و أهله يف بيته مع و هو جتسسهم عليه و

اليت كان من مجلتها موقفه مع       األخرى   تاله من املواقف   و ما    هذا املوقف 
  و على  :ينصحه ان يبايع ليزيد بن معاوية فرد عليه بقوله           و هو    احلكممروان بن   

قولـه ان اخلالفـة    ابتليت األمة براع مثل يزيد بن معاوية ، و    إذا   السالماإلسالم  
، كل هذه املواقف احلسينية تـشكل إعالنـاً صـرحياً     سفيان   أيب   حمرمة على آل  

ة يزيد بن معاوية مهما بلـغ       بقياد األموي   مناهضة احلكم  لتصميمه على الثورة و   
بلغت مواقفه هذه يزيـداً بأقـصى حـدود          و قد    حجم التضحيات يف سبيلها ،    

 يراقبـون مجيـع حتركاتـه و       الذين كانوا يفاوضونه و    األمويني   السرعة بواسطة 
  . حيصون عليه حىت أنفاسه تصرفاته و

 يه و مضاعفاا فأفقدته وع   لقد بلغت مواقف احلسني يزيداً بكل أبعادها و       
 خيرج من مدينة جده و     قبل أن    يعمل للتخلص من احلسني    و مضى    اندفع مع نزقه  

 العـراق  إىل   يستفحل خطره فدس مجاعة من جالديه لقتله يف املدينة قبل مغادرا          
 لعل ذلك هو ما حداً باحلسني      املصادر ، و   أكثر   كما تؤكد ذلك   آخر   إي بلد أو  
أسرته ليفوت على يزيد بن ميسون       وخوته   إ مكة مع بنيه و    إىل   مغادرة املدينة إىل  
هي ال تزال يف     حفيد هند آكلة األكباد ما كان خيطط له من اجهاض ثورته و            و

 إىل  يف طريقـه   و هو     لنفسه مكة  )عليه السالم   ( اختار احلسني    و قد    . األوىل   مراحلها
الشهادة على تراب كربالء ليضع املسلمني حيث جيتمعون فيها يف ذلك الفـصل             
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 من مجيع مناطق احلجاز امام الواقع املرير الذي ينتظرهم يف ذلك العهد املظلم ، و              
  يضع
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 رسالته و  حملمد و  األكرب   العدوسفيان   أيب   ما حيدق باالسالم من دولة     أيديهم   بني
 أيب املردة أحفـاد  أولئك   شريعة جده من   إلنقاذ   التضحية عزم عليه من الثورة و    ما

 و حيـاة    لو كلفه ذلك حياته    بن العاص طريد رسول اهللا حىت و      و احلكم   سفيان  
 بقي من أنـصر جـده و       و من    اجتمع بتلك الوفود   و فيها    أسرته ،  و مجيع    بنيه

ـ     وضعهم جتاه مسؤوليام و    مواقفـه املعاديـة     ة و استعرض مجيع أحداث معاوي
جهـاد   نصرته و  إىل   دعاهم ينتظرهم من خليفته املستهتر اخلليع و      و ما    لإلسالم

يتمثـل   و هـو     الغاية القصوى  و األمسى   اهلدف إىل   يف طريقه  و مضى    الظاملني ، 
  :بقول القائل 

  إال بقتلي يا سيوف خذيين * ان كان دين حممد مل يستقم
الناصحني الذين مل تتسع آفـاقهم ألهـداف         تاركاً وراءه آراء املشريين و    

  . سيكون هلا من اآلثار السخية بالعطاء على مدى التاريخ و ما ثورته
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  ستني و إحدى سنة
وقف   بني ارادتني و   ستني مسرحاً لصراع عنيف    و إحدى   لقد كانت سنة  

يف  األوىل   إرادة الـشر متثلـت     التاريخ مذهوالً بني تلك اإلرادتني ارادة اخلري و       
أضفت عليها القداسة هالة مـن       و فاطمة    شخصية عظيمة خرجت من بيت علي     

متثلت الثانية ارادة الشر يف      شعاع كأنه اشعاع الفجر املنبلج يف كبد الظالم ، و         اإل
 حفيداً أليب سـفيان و     و و اجلاهلية    انه كان ربيب الشرك   رجل أقل ما يقال فيه      
  . زوجته هند آكلة األكباد

 أيب  شبل علـي بـن     و األعظم   هو اإلمام احلسني سبط الرسول     األول   و
  . البطل اخلالد  ذلك اإلمام العظيم و)عليه السالم ( طالب 

يـة  لقد كان احلسني فرعاً لشجرة التوحيد املمتدة جذورها الطيبـة الزك          
 شوكة من حسك نابت يف تربة سبخة مـن         و يزيد    هلاشم سيد العرب يف زمانه    

عكست واقعة   و لقد    موات أنبتت اخبث شجرة كان بنو أمية من نتاجها ،         أرض  
كربالء أثر كال اجلانبني بل أثـر تلـك          أرض   الطف الدامية اليت شهدت مأساا    
  اإلرادتني اإلرادة اخلرية اهلادفة
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صحبه ،   الوثنية تلك اإلرادة املتمثلة يف احلسني و       الشرك و  و إستئصال    لإلصالح
 اسـتعباد الـصلحاء و     سفك الدماء و   اإلرادة الثانية الشريرة اهلادفة للفساد و      و

سفيان  أيب   معاملها كما كان ميثلها حفيد     أشكاهلا و اعادة اجلاهلية بكل     واألحرار  
  . آكلة األكباد و

لقد وقف احلسني وقفته العظيمة اليت حريت العقول مبا فيها مـن معـاين              
 املبـدأ و   التضحيات اليت مل حيدث التاريخ مبثلها يف سبيل العقيدة و          البطوالت و 

وذ ملك ظامل جبار حيتل     كرامته فرداً أمام جولة جبارة ختضع لنف       و اإلنسان   حرية
  . زمان و أرض ارمني يف كل السفاحني و الصدارة يف قائمة الطغاة و

دراً مـن أوفـر   تزال مص و ال    لقد وقف احلسني وقفته اخلالدة اليت كانت      
االستكانة  املثل العليا رافضاً اخلنوع و     الفضيلة و  املصادر حظاً بكل معاين اخلري و     

قـدم   تمثل يف هيكل انسان يسميه الناس يزيداً ، و        حلكم ذلك الذئب الكاسر امل    
 للدين ليبقى حيـاً مـا دامـت        أنصاره قرباناً هللا و    و إخوته   دماء ذويه و   دمه و 

احلسني خالداً خلود الـدهر      و بقي    على مدى العصور   األجيال   حتتضناإلنسانية  
  كرامـة  مبواقفه اليت أعلن فيها ان     وو حريته و عقيدته      اإلنسان   بدفاعه عن كرامة  

  . عليها ألحد سبيل و ال فوق ميول احلاكمنياإلنسان 
 و  على شاكلته من احلاكمني يف متاهـات الفنـاء ،          و من    ذهب يزيد  و
  . قيام يوم الدين إىل  األجيالتتبعهم لعناتالتاريخ 

  اترك حديثك للرواة مجيال و * عش يف زمانك ما استطعت نبيال
  ال غادرتك ذليالًإ اغلى و * لعزك استرخص حياتك انه و
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  صريا للمكرمات ذلوال * تعطي احلياة قيادها لك كلما
   مقياس احلياة الطوالقد عد * ن مضلَّ العز مقياس احلياة و

  اله سبيالع إىل جعل احلياة * تقل كم عاش من و ال قل كيف عاش
  عاش قليال كثرت حماسنه و * ال غرو ان طوت املنية ماجدا

  لبين أمية بعد قتلك جيال * مل تدم و لكن قتلوك للدنيا
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  نيهجرة احلس بني هجرة الرسول و
منهما كانت فـراراً     األوىل   ، اإلسالم   رسالة واإلسالم   أجل   هجرتان من 

 األعظـم   نفذها الرسول  و قد    من املوت الذي استهدف رسالة حممد بشخصه ،       
 بأمر من ربه ليتابع رسالته وينقذها من مشركي مكة وجبابرة قريش كأيب سفيان            

 كانت للشهادة  و لكنها    )الـسالم   عليه  ( والثانية قام ا سبطه احلسني بن علي        و أمثاله   
جتاوزهـا إال    احملدقة برسالة جده ال ميكن تفاديهـا و        األخطار   ادرك ان بعد أن   
  . بشهادة

تـآمرت   بعـد أن     يثرب ألجل رسالته   إىل   لقد هاجر رسول اهللا من مكة     
أن  و بعد    نتشارها مرهون حبياته ،    ا بقاءها و  ألن   قريش على قتله لتتخلص منها ،     

 اصـنافها و   إخـتالف    يع وسائل العنف اليت استعملتها معه على      وجدت ان مج  
أنواعها خالل ثالثة عشر عاماً مل تغري من موقفه شيئاً كمـا مل جتـدها مجيـع                 

 أيب  وسفيان   أيب   على عروض  األخري   رده و كان    العروض السخية ،   االغراءات و 
مشايل ما تركت   القمر يف    لو وضعتم الشمس يف مييين و      و اهللا    مغرياما ،  جهل و 
  . أموت دونهأو  األمر هذا
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عادت قريش بعد مجيع تلك املراحل اليت مرت ا معه ختطط من جديد              و
معاقلها ظم   أع أحست بأن يثرب ستكون من     بعد أن    للقضاء على رسالته السيما   

العامل بأسره ، فـاجتمع قادـا يف         إىل   مجيع احناء احلجاز و    إىل   ستنطلق منها  و
راحوا يتبادلون اآلراء للتخلص منه فاقترح بعضهم ان         مكان يعرف بدار الندوة و    

أن  إىل   جمالسهم البيوت مكبالً باحلديد بعيداً عن أعني الناس و        إحدى   يضعوه يف 
آخرون ان يطرد من مكة حىت ال يتحملوا مسؤولية قتله          يأتيه املوت ، كما اقترح      

 اتفقوا اخرياً على ان يباشروا قتله على ان تشترك فيه مجيع القبائل املكيـة و               ، و 
املكان الـذي    اتفقوا على الزمان و    يتوىل ذلك من كل قبيلة فىت من أشد فتياا و         

  :ة ذلك يف اآلي إىل أشار القرآن الكرمي و قد يتم فيه التنفيذ
 }     وكثِْبتواْ ِليكَفَر الَِّذين ِبك كُرمِإذْ يأو   و لُوكقْتونَ    أو   يكُـرميو وكِرجخي

 اِكِرينالْم ريخ اللّهو اللّه كُرمي١}و.   
أخرب رسوله مبا    تعنيه اآلية ان اهللا قد فوت عليهم هذا التخطيط و         و الذي   

يأمر عليا يف املبيـت علـى    و أن  من مكة ليالًباخلروج أمره ، وأمرهم   كان من 
  . فراشه قبيل خروجه

 مل يتـردد حلظـة واحـدة يف    )عليه الـسالم  ( على علي  األمر حينما عرض  و
يا رسول اهللا ان فديتك بنفسي       أنت   تسلم أو   :له   و قال    التضحية بنفسه يف سبيله   

 وعدين ريب ، فطابت نفـسه عنـد   بذلك: بقوله  )  و آله    صلى اهللا عليه   ( ، فرد عليه النيب   
فراشـه   إىل   تقـدم  قلق على النيب ، و     تبدد ما كان يساوره من خوف و       ذلك و 

 احلضرمي الذي اعتـاد ان      هداتشح برب  مطمئن النفس رابط اجلأش ثابت الفؤاد و      
  . يتشح به يف نومه

                              
   .٣٠: ، اآلية  ) ٨( سورة األنفال  1
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يثـرب يف    إىل    و منـها   الغار إىل   متت اهلجرة يف جوف الليل من مكة       و
اعتمد املسلمون تلك اهلجرة يف توارخيهم منذ عهـد         ، و  األول   بيعالسادس من ر  

 أحـدمها   اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب على أثر خصومة بني اثنني يف دين يدعي            
  سأل استحقاقه يف شهر شعبان مبوجب سند بيده ، و
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 مل يطمـئن   و ملا    اليت بعدها ؟   أو   اخلليفة الدائن أي شعبان هذا أشعبان هذه السنة       
املسلمون يوم ذاك مل     منهما مجع املسلمني يف املسجد ليعتمد هلم تارخياً ، و         ألحد  

بعضهم حبرب الفجـار   يكن هلم تاريخ خاص ، فكان بعضهم يؤرخ بعام الفيل و      
 مدون تواريخ الدول ااورة لـشبه اجلزيـرة العربيـة ، و           أكثرهم كانوا يعت   و

كادوا ان يتفرقوا    اختلفت آراء الصحابة يف الزمان الذين يعتمدونه يف توارخيهم و         
نتيجة حامسة لوال ان عليا أقبل عليهم بـاملعهود مـن رأيـه              إىل   بدون ان ينتهوا  

اخلطـاب   إبن   باملدينة فأعج  إىل   نؤرخ جرة الرسول من مكة    :  و قال    السديد
اقترن رأيه هـذا   احلسن ، و أبو ال ابقاين اهللا ملعضلة ليس هلا    : هتف قائال    برأيه و 

 اإلسالم  هجرة الرسول كانت املنطلق النتصار     ألن   تقديرهم بأعجاب احلضور و  
 يف تاريخ الدعوة ، و    األحداث   أبرز   حدثا تارخيياً لعله من    الوثنية و  على الشرك و  

حيدث التاريخ عنهم بأم اعتـربوا       و مل     ذلك يف توارخيهم   استمر املسلمون على  
 و لعل ذلك مل حيدث إال بعد مقتل احلـسني  شهر احملرم بداية لسنتهم اهلجرية ، و 

 و شيعتهم   البيت أهل   حزن عند  أيام   من شهر احملرم  األوىل   األيام    أصبحت انبعد  
يزال املـسلمون    و ال    ،عيداً من أعيادهم     بداية للسنة اهلجرية و    األمويون   فجعلها

من ذلك الشهر ، فالشيعة حيتفلون بـذكرى        األوىل   األيام   عند مواقفهم من تلك   
 جمتمعام مبـا حتملـه و      يرددون تلك املأساة يف جمالسهم و       و )عليه السالم   ( احلسني  

 التضحيات اجلسام يف سبيل احلق و      املبدأ و  للعقيدة و  اإلخالص   تنطوي عليه من  
 من مسلمي السنة حيتفلون بـه كبقيـة        و غريهم    ، اإلنسان    كرامة  و املستضعفني

  . األطعمة أنواع الزينة و يتباهون مبظاهر الفرح و واألعياد 
 املدينة يف السادس من ربيـع  إىل   مهما يكن فلقد كانت اهلجرة من مكة       و
 اليوم الثاين عشر منه    و يف    ، اإلسالم   بعد مرور ثالثة عشر عاماً على والدة      األول  

  كان النيب يف املدينة بني أنصاره اجلدد الذين احتضنوه
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 أنقذه اهللا من تلك املؤامرة الدنيئة اليت استهدفت حياتـه و           أخلصوا لرسالته و   و
سـلم   سفيان بن حـرب ، و  أبو يوم ذاك    األمويني حاك خيوطها شيخ   رسالته و 

من مشركي مكة بعد سنوات قليلـة     و غريه   سفيان   أبا   حممد لرسالته اليت ارغمت   
من تلك اهلجرة على االنضواء حتت لوائها بقلوم املشركة احلاقدة يتململون بني            

  . رأفته أذالء صاغرين أقدام طريدهم باألمس يستجدون عفوه و
إال أن   اإلسـالم    رسالة ليت اتسعت لتعاليم السماء و    أبت نفسه الكبرية ا    و

 غريها مـن املـشركني و      لزوجته هند آكلة األكباد و     و حىت    تتسع أليب سفيان  
أعلن العفو العام حينما دخل مكة فاحتا منتـصرا متجـاهالً مجيـع        املشركات و 

ـ : عار ما دام التـاريخ       سيآم بكلماته اخلالدة اليت ال تزال مسة خزي و         وا اذهب
مـن   ألحد   لإلسالم ما مل يعطه    األكرب   أعطى أليب سفيان العدو    فأتنم الطلقاء ، و   

  . املشركني
هل غير هذا املوقف العظيم الذي ال ميكن ان يصدر من أي انسان مهما               و

ادرك ان موقفـا     و هل    روحه شيئاً ،   وسفيان   أيب   كان نوعه ، هل غير من نفس      
ارادة السماء ؟ ان النفوس احلقودة اللئيمة ال        كهذا ال يصدر اال عن انسان تسريه        

يعلم أن ما صـنعه مـع     الرسول العظيم يعلم ذلك و     عالج هلا إال باإلستئصال و    
يوم ذاك فرضت عليـه      اإلسالم   مصلحة و لكن    ال يغري من طبيعته    األموي   البيت

ـ      يستعمل معهم العفو و    و األسلوب   ان يعاجلهم ذا   ا الرمحة بدالً من معاملتهم مب
  . يستحقون
 يستغل املناسبات  يتحني الفرص و  سفيان   أيب   بقيادة األموي   بقي احلزب  و
سليل بيته عثمان بن عفان أحس بنشوة متأل نفـسه           إىل   انتقلت اخلالفة و حينما   
 اإلسالم  ذهب يقوده غالمه لينفس عما تراكم يف نفسه من أحقاد على           احلاقدة و 
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عمارة ان الذي جتالدنا     أبا    يا قم:  و يقول    هقرب احلمزة لريكله برجل    إىل   دعاته ،  و
  . حتت أقدامنا أصبح عليه لقد
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 خالل سنوات معدودات من حكمهم استطاعوا ان حيققوا هلذا البيـت           و
جاهليتهم حىت ال يبقى لرسالة حممد ناطق        لوثنيتهم و اجتهوا يعملون    أمانيه و أكثر  

اقـا للـسلطة     أبو الـرواة  القراء و  ليصبح أئمة املساجد و    حمراب و  أو   على منرب 
  اإلسـالم باسـم  و اجلاهلية القبضة األموية اجلديدة اليت تعمل للسلطة  احلاكمة و 

ظلوا يعملـون  ة ، و ينالوث حشوها مببادئ الردة و    لغسل االدمغة من عقائده و    أداة  
رياح اجلاهليـة    و ذهبت    سحقت التعاليم  ذا االجتاه الوثين حىت انقلبت القيم و      

التوحيـد سـتاراً     أصبح   و جاءت بكنوز الذهب للمنافقني ،     جبهود املخلصني و  
 قاعدة للسلطة ،   و السنة    اإلسالم ال يعين سوى اإلستسالم للحاكمني ،       للشرك و 

اشـتريت   أو   قطعـت  األلسن   التحريف و  والتزوير   عرضة للوضع و  و احلديث   
  . املساكني بأموال الفقراء و

 امـارات ، و    فقد تقاضوا الثمن واليات و     و اجلهاد    السابقة أصحاب   اما
اجلـور حـىت ال    فريق ساوموا على سكوم عن الظلـم و      اعتزل فريق للعباد و   

  ، و  قصر اخلـضراء   مرج عذراء و   املوت يف صحراء الربذة و     يواجهون النفي و  
العدو اجلديد أشـد     وحشية و  أشد ظلمة و   عادت اجلاهلية اجلديدة أثقل ظال و     

  . ذكاء نضجا و أكثر  ودهاء
أضاءت  املتداعي و  اإلسالم   بني ركام  و من    فجأة سطع ضوء يف الظالم     و

مل انسان خيـط    بدأ للعا  للمأل مالمح امل جديد يف دياجي ذلك الظالم املطبق و         
احلياة مـع الظـاملني إال    سعادة واملوت إال  أرى  اين ال   و الأعلى التراب بدمه ،     

  . برما
سبط ذلك الرسول الذي هاجر مـن مكـة          و فاطمة    انه احلسني بن علي   

 و مرة ثانيـة  و و الوثنية انقاذها من الشرك ليثرب قبل ستني عاماً ألجل رسالته و    
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ج فيها جده   روف اليت خر  ظالرسالة من ال   و اإلنسانية   ظروف لعلها اسوأ على   يف  
  جور البشرية مما كانت تعانيه من عسف و إلنقاذ من قبل
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 أكرب  علي البيت الذي وسع التاريخ كله فكان       استغالل خرج من بيت حممد و      و
 إىل وت كأن يف صدره اعصارا هـو يف طريقـه  منه خرج غاضباً مصمما على امل  

من قبل   األعظم   خرج ألجل الرسالة اليت هاجر ألجلها جده الرسول       .  االنطالق
 املستضعفني تـساق   آمال الفقراء و   يتلفت من حوله وحيداً أعزل يرى الرسالة و       

قصر اخلضراء يف دمشق ال ميلك سالحا غري الشهادة اليت يراها زينة للرجـال            إىل  
 بـصرية و  هاجر للحصول عليها على هـدى و    تكون القالدة زينة للفتاة و    كما  

 و هـو    صمود تربة كربالء مع ركبه بصرب و      إىل   شبحها ماثل نصب عينيه يتطلع    
احلق  إىل   ة أفال ترون  تالد آدم خمط القالدة على جيد الف      خط املوت على و   : يقول  

  . يف لقاء ربه حمقاًالباطل ال يتناهي عنه لريغب املؤمن  إىل ال يعمل به و
 رسـالة  رأى    بعد أن  العراق إىل    و منها  مكة إىل   لقد هاجر من مدينة جده    

يوم ذاك اسوأ من مصري انسان اجلاهلية        اإلنسان   مصري تتعرض لاليار و  اإلسالم  
كـل   و يف نافضاً يديه من احلياة ال ميلك يف مقابل عدوه سوى سالح الـشهادة          

أنصاره الذين رافقـوه     إىل   كان يشري  إليها   سريحيث ال  و هو    مرحلة كان يقطعها  
 إىل بيته الذين هم كل ما ميلكه من احليـاة        أهل   إىل   يف تلك الرحلة ليموتوا معه و     

 معطياا و  و و أهدافها    يكشف هلم عن معاين الشهادة     هؤالء مجيعاً كان يشري و    
  . يشهد العامل بأسره بأنه قد أدى لإلنسانية كل ما يقدر عليه

يعلم  يعي امهية الرسالة امللقاة على عاتقه و       ن سيد الشهداء يدرك و    لقد كا 
 اساسا لبناء عقيـدة و   اا ستكون ضمانا حلياة أمة و      بأن التاريخ ينتظر شهادته و    

 األذهـان  حموها من أداته لسحق القيم و القسوة و الظلم و  هتكا القنعة اخلداع و   
هذا هو الذي كان يعنيـه       الدين ، و  اجل انقاذا لرسالة اهللا من أيدي الشياطني و       و

يتململ بني يديه باكيـا حزينـا        يلح عليه و   و هو    بقوله ألخيه حممد بن احلنفية    
  لقد شاء اهللا ان: حرم جده  إىل لريجع
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  . عيايل سبايا ان يرى حرمي وشاء  يراين قتيال و
 لقد اعطى احلسني للعامل كله بشهادته دروساً مليئة باحلياة غنية بـالقيم و            

غلمانـه   وو أنـصاره    إخوته   إىل   معه من طفله   و من    هو أصبح   و روعة اجلمال 
كيف ميوتـون   األبطال مكان يعلمون القدوة الغنية مبعطياا للعامل يف كل زمان و  

ت تلو ن الذين ذهبت ضحية سيوفهم آمال أجيال من الشباب و         يف مملكة اجلالدي  
  و نـساءً  استعبدوا رجـاالً و    أجاعوا و  أبادوا و  حتت سياطهم جنوب النساء و    

  . حمدثني معلمني و مؤذنني و
غلمانه دروساً سخية بالعطاء    و حىت    أصحابه   و إخوته   لقد ترك احلسني و   

القلوب قـوة    تبعث يف النفوس و    لعقول و اليت تنري ا   و املثل    القيم حافلة بالعرب   و
 ضحى بكل ما ميلـك مـن      و إليها   املبادئ السامية اليت دعا    اإلميان باملثل العليا و   

ـ  تستلهم منها كل معاين اخلـري و       األجيال   تزالو ال   أجلها    الفـضيلة و   ولالنب
  إىلالطغيـان  اجلور و مثال كرميا لكل ثائر على الظلم و      و أنصاره    سيبقى احلسني 
  . حيث يشاء اهللا

 اخللود ليقدم دمه الزكي و     الشهادة و أرض   إىل   لقد هاجر من مدينة جده    
انقاذها  و األعظم   اخلالدين مثنا إلحياء شريعة جده الرسول     و أنصاره    إخوته   دماء

 التنكيـل و    لسياسة الـبطش و    لكي يضع حداً   من خمالب الكفر واالحنراف ، و     
  مضاجع الظاملني ان   ي الذي ال يزال صداه يقض     ليعلن بصوته املدو   اراقة الدماء و  

 القيم فوق مستوى مطامعهم الرخيصة     املثل و  و أن    فوق ميول احلاكمني  اإلسالم  
 و سـلطان للحكـام   و ال يف حياتـه  اإلنسان   الكرامة من حقوق   احلرية و و أن   

  . عليهاالطغاة 
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 و ا لرسالة جـده تزال امتداد و ال  كانت)عليه السالم  ( أجل ان رسالة احلسني     
ـ اخلالـد الـذي    اإلسالم بطلاملؤمنني  أمري   أبيه  و امتدادا جلهاد جده  جهاده    امق

  . و جهاده انتشر بسيفه واإلسالم 
  كما خيبت هجرة الرسول مساعي املتآمرين على قتله خبروجه من و
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 اخلالد ليـدرأ عنـه خطـر    اإلسالم بات على فراشه بطل بعد أن    يثرب إىل   مكة
حزبه كذلك خيبت شهدة سبطه      وسفيان   أيب   ه بنفسه من مؤامرة   يديف واألعداء  

حفيدها يزيد بن معاويـة مـن        إليه   يطمح و مما    أمانيها الثائر العظيم آمال أمية و    
صاراً نتسجلت ا  أجداده و  االصنام آهلة آبائه و    لية و عودة اجلاه  و اإلسالم   حتطيم
قـضى   دولتهم اجلائرة العاتية اليت قابلها احلسني و       اجلبابرة الطغاة و   أولئك   حطم

  . األموال العتاد و دمه الزكي الطاهر بالرجال و عليها بشهادته و
  تركت بيوت الظاملني طلوال * لرب نصر عاد بشر هزمية و

و أبنائه   إخوته   سبعون شخصاً من    اثنان و  )عليه الـسالم    (   لقد قاتل مع احلسني   
 و  الذين امتحن اهللا قلوم باإلميان فقاتلوا دفاعاً عـن احلـق           األبطال   و أنصاره 

و كانوا   األرض   حيام إلعالء كلمة اهللا يف     و أرخصوا    اإلسالمالعقيدة و رسالة    
رون على تلك احلـشود     احلشود اليت اجتمعت لقتاهلم يك     و كثرة    مع قلة عددهم  

املصري الذي أعده اهللا للمجاهدين      إىل   نفوسهم املطمئنة  بقلوم العامرة بالتقوى و   
رحـم اهللا   و، شدت عليها الذئاب  إذا يف سبيله فيفرون من بني أيدهم فرار املعزا   

  :السيد حيدر احللي القائل 
  جئنا بسبعني و قد هل قابلونا * سل بقيتهم ألف جاءوا بسبعني

 من ذرية احلسني من اقواهلم و      األئمة    و  احلسني جد قد ترك لنا احلسني و    ل
 السلم و  جهادهم مدرسة غنية بكل ما حنتاجه يف احلرب و         سلوكهم و  سريم و 
 حنـن نـدعي    كل نواحي احلياة فما اوالنا و      الغىن و  الفقر و  الرخاء و  الشدة و 
نـصنع مـن     لى خطاهم و  نسري ع  سريم و  إىل   التشيع هلم ان نرجع    واإلسالم  

  . قادتنا خري أمة اخرجت للناس مرياث أمتنا و
 اإلسـالم  مبادئ التشيع اليت جتـسد     إىل   االسف الشديد  و مع    لو نظرنا  و

 تراجـع و   بني ما حنن عليه من ختـاذل و        ا بينها و  قارن خطوطه و  بكل فصوله و  
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عد الناس عـن    قيمه وجدنا انفسنا من اب     مبادئه و  و اإلسالم   احنراف عن  اذالل و 
نردد  نبكيه و  احلسني بالذات الذي حنتفل يف كل عام بذكراه و         و عن    بنيه علي و 

ال اشك بأن احلسني لو وجد      و أنا    بألسنتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزاً عظيماً ،        
سوف ال يناصـره     جنوب لبنان كربالء ثانية و     يف زماننا هذا لصنع من القدس و      

يتـاجرون   اجلنوب و  يتباكون على القدس و    و من    تشيعال و اإلسالم   ممن يدعون 
ن العدد الذي ناصـره    م أكثر   صفحات اجلرائد  و على    اخلطب ما يف البيانات و   

  . األوىل يف كربالء
اجلنوب مل يكن    القدس و  و على    تباكيهم على احلسني   ان بكاء الباكني و   

  اإلنـسان  تسيطر علىلبعض احلاالت الطبيعية اليت    أو   يلتقي مع مصاحلهم   ألنه   إال
 للمـسلمني و  األوىل   القدس القبلة و مع    و مبادئه    ، فهل هؤالء مع احلسني    أحيانا  

جنـوب   و مـع  العدوان ،  شردت اهاليها قوى الشر و     فلسطني اليت اغتصبتها و   
شيع ال حتـصى     احزاب و  إىل   مزقته االطماع و  لبنان الذي عبثت فيه األهواء و     

 األرقـام   أهوائهم ، فعشرات الشواهد و     هم و لو تعارض ذلك مع مصاحل     حىت و 
 القدس و  و مع    القيم و مجيع    تعارضت مع احلسني   إذا   أهوائنا تؤكد ان مصاحلنا و   

على مبادئه   و ال    املعذبني مل نعد نتعرف على احلسني      املظلومني و  و مجيع    اجلنوب
رج من  لو خ  املعذبني و  على املظلومني و   و ال    اجلنوب على القدس و   و ال    قيمه و

لقطعنـا   باألمس و أولئك حيمل مبادئ احلسني يف زماننا هذا حلاربناه كما حاربه      
 و مـا    زيـاد  إبن   أهديناها ملن حيمل روح يزيد و      رؤوس من يناصره و    رأسه و 

  . اكثرهم يف زماننا هذا
سالت دموعه على حليته     لقد بكى عمر بن سعد على احلسني يف كربالء و         

  نفس الوقت و يف لدماء ترتف من جسدها عندما رآه جيود بنفسه و
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يف الغالـب قـد      اإلنسان   و.  أرحيوه و إليه   انزلوا: هلم   و قال    بقتله أصحابه   أمر
 حيـزن و  يفـرح و   ويتـأمل  اختيار كما يتنفس و   ينفعل من غري قصد و     يتأثر و 

 أكثـر   بذلك نستطيع ان نفـسر بكـاء       ، و  آخر   كأنه انسان  سرعان ما يتغري و   
حـديث   إىل   يـستمعون  و هم    ةارمني القسا  الباكني على احلسني من احملبني و     

  . عليهم السالمالبيت  أهل حل ا من الفجائع على و ما كربالء
احلسني هجـم    أخي   دحني استشه : جاء عن بعض العلويات اا قالت        و

دخل خيميت رجل ازرق العينني فأخذ مـا         النهب و  سلب و للالعدو على خيامنا    
مريضاً فجذبه من حتته     و كان    على نطع  و هو    زين العابدين  إىل   نظر يف اخليمة و  

 قرطني كانا يف أذين و     القناع عن رأسي و    أخذ   التفت ايل و   واألرض   إىل   رماه و
: تبكي ؟ فقال     أنت    و تسلبين: نتزعهما ، فقلت له     يبكي حىت ا   جعل يعاجلهما و  
  .البيت  أهل ابكي ملصابكم

حل م  البيت و ما     أهل   بال شك فان الكثريين من الذين يبكون ملصاب        و
لو تسىن هلـم ان يـسلبوا        يف كربالء حيملون روح هذا ارم ازرق العينني ، و         

يتورعون ،   و ال     يقصرون اقتضت مصلحتهم ذلك ال    إذا   غريها مخارها  أو   احلوراء
النطع مـن حتـت    أخذ أي فرق بني ازرق العينني الذي اقتحم خيام احلسني و   و

 بني من يـدعون التـشيع و       انتزع القرطني من أذين احلوراء و      اإلمام السجاد و  
كرامتـهم   حقوق الناس و   يعتدون على أموال الناس و     اإلسالم يف زماننا هذا و    

مـن   ألحد   األعراف اليت ال تقر االساءة     باألخالق و   و ال  غري مكترثني باألديان  
  . الناس

لو وجدت   أزرق العينني و   بني عمر بن سعد و     ان هؤالء ال فرق بينهم و     
 و أخيها   عن قتل  و ال    العقيلة احلوراء يف زماننا هذا ال يتورعون عن انتزاع قرطها         
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 و قـد    علـون ينف الوقت ذاته يتأثرون و    و يف    اقتضت مصلحتهم ذلك ،    إذا   أبيها
  فعله ازرق و ما حديث كربالء إىل يبكون عندما يستمعون
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  . العينني
شبانا الذين ال تزال ذكراهم      شيوخاً و  و أنصاره    سالم اهللا على احلسني    و
يف نفوس الكثريين يف زماننـا       و حىت    جن يف نفوس احملبني   الش و األسى   حية تثري 

 و  سرعان ما يتبخر   األسى   ذلك و لكن    أزرق العينني ،   سعد و  إبن   هذا من أمثال  
العقول إال صـوراً ال      السامية يف النفوس و    و أهدافها    يعلق من تلك الذكرى   ال  

  . كأا مل تكن حميطها مث تتبخر و تتجاوز عاملها و
تضحياتك  وعبد اهللا    أبا    يا  بأن املسلمني لو استغلوا ذكراك     أعود ألكرر  و

سـريته   استغلوا مولد الرسـول و     ، و  اإلنسانية   خري و اإلسالم   اجلسام يف سبيل  
من كل عـام مـن علـى         األيام   العطرة الغنية مبعطياا الذي حيتفلون به يف هذه       

 ون مـسرعني  التصفيق يف شوارعهم لبضع ساعات مث يعود       باهلتاف و  منابرهم و 
 و مجيـع    بـأمواهلم اإلسالم   أعداء   خدمة البغاء و  اخلمور و  نوادي القمار و  إىل  

ملرضـاة  )  و آله صلى اهللا عليه ( مولد الرسول طاقام ، لو استغلوا ذكرى سيد الشهداء و  
رص الـصفوف يف     بث الـوعي و    املسلمني و  و اإلسالم   لصاحل رسوله و  اهللا و 

االجتـار   التفريق و  املسلمني ال الشاعة اجلهل و     وسالم  اإل أعداء   مقابل الغزاة من  
 أقواها يف مـشرق الـدنيا و       عواطف الناس لكانوا من افضل األمم و       بالدين و 
  :سالم اهللا على احلسني الذي مل حيدث عن مثله التاريخ  مغرا و

  االن مل يشفع إىل فذا * الوتر يف اخلالدين أيها فيا
  ختام القصيدة باملطلع * يا واصال من نشيد اخللود و
  ترضع و مل كمثلك محالً * يا بن اليت مل يقع مثلها و

  بورك قربك من مفزع و * تعاليت من مفزع للحتوف
  ركعي و من على جانبيه * متر الدهور فمن يسجد
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  :رحم اهللا من قال يف وصفه  و
  نفذت وراء حجابه املخزون * اضمري غيب اهللا كيف لك الفنا

  لوال عينيك مل تكن ليمني * اا تصك جبهتك السيوف و و
  فأقول مل ترفد بنصر معني * ما كنت حني صرعت مضعوف القوى

  ميني ال يركل الية و * شيبتك اخلضيبة اا اما و
  كل مثني األقدار منها لك *  الرخصتلو كنت تستام احلياة

  منهم على الغرباء شخص قطني * شئت حمو عداك حىت ال يرى وأ
  شحنت قطريها جبيش منون و * الخذت افاق البالد عليهم

  حصون منهم بكل مفاوز و * مل تبق نافخ حزمة إذا حىت
  حان انتشار ضالهلا املدفون * لكن دعتك لبذل نفسك عصبة

  للنفس افضل من بقاء ضنني * ك باذالفرأيت ان لقاء رب
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  هداءالش أبا  يايومك أروع ما
يتجلى بكل وضوح يف أفق احلياة       األجيال   صمود مع  مشوخ مع التاريخ و   

 تنسيه الـدهور و   و ال    األيام   طويه دوران سري الزمن السرمدي ال ي     و مع    الواسع
االشجان بالرغم من مـرور املئـات مـن          و األحزان   يثري األعوام جيدد اآلالم و   

الذي ضربت فيه أمثاال بلغت اقصى      عبد اهللا    أبا    يا األعوام ذلك هو يومك اخلالد    
أوضحت املعامل البارزة للسبل اليت جيب ان        الفداء و  حدود السمو يف التضحية و    

  و مـا   هذا اخللود  أروع   كون منهجاً لعبور العقبات الصعاب يف هذه احلياة فما        ت
رمست دقائق خطوط اهـدافها لترفـع    معانيه لو برزت بوضوح حقائقها و     أمسى  

تستلهم منـها    تلتهم مثرات تلك املآثر السامية و      املشع الوهاج لالجيال املتعاقبة و    
دعاته  أجلها   كافح من  واإلسالم  ليها   إ لتحقيق االهداف اليت دعا    و العقيدة    الصرب

  . الغاصبني املقدسة من دنس الظاملني و األرض الوفياء لتطهري
الشهداء ذلك اليوم الذي وقفت فيه       أبا    يا وعبد اهللا    أبا    يا يومك أروع   ما

  ما األمر اما بعد فقد نزل بنا من: بيتك قائال  أهل ختاطب انصارك و
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يبـق منـها إال      و مل    أدبر معروفها  تنكرت و  الدنيا قد تغريت و    و أن    قد علمتم 
احلق ال يعمل    إىل    الوبيل أال ترون   ىخسيس عيش كاملرع   صبابة كصبابة االناء و   

املـوت   أرى  لقاء ربه حمقا فاين التناهى عنه لريغب املؤمن يفيالباطل ال   إىل   به و 
  . احلياة مع الظاملني إال برما إال سعادة و

النـصر   و كان    مزقها الداء الذي ادمى القلوب و     و كان    فكانت التضحية 
تبني الرشد مـن     و اإلسالم   أركانعبد اهللا    أبا    يا حليفه فلقد استقامت بشهادتك   

مدويـة   األموي يت حارا احلزبظلت كلمة ال إال اهللا حممد رسول اهللا ال    الغي و 
  . يف الفضاء خالدة يف أجوائه خلود يومك

 البقاء فبقيت و  ا  وأراد اهللا لك   لقد اراد هلا يزيد بن ميسون الفناء بقتلك و        
يستلهم منها املخلصون سبل الثـورة       بذكراك و  األجيال   بقيت مع التاريخ تستنري   

 األجيال   و عارا تتربأ منه االحفاد   الطغاة   أولئك   ذكرو بقي    و الطغيان    على الظلم 
  . تتبعهم اللعنات ما دام التاريخ و

املعركة  أرض   يومك حينما وقفت يف    أروع   و ما عبد اهللا    أبا    يا فما أصربك 
 مشاال فال ترى سوى اصـحابك و       معني تتلفت ميينا و    و ال    وحيداً ال ناصر لك   

ـ  حتيط   األعداء   اخوتك صرعى على ثرى الطف املديد و       بنيك و  ن كـل   بك م
الصراخ يتعاىل مـن     و األطفال   ة إال من النساء و    ينواحيك حتدق يف خيامك اخلال    

شـهرت   و قد تلك احلشود اهلائلة تتلوى هلول ذلك املشهد و أنت   و هناك هنا و 
حـل ببيـت    و مما أسنة رماحها يف وجهك فتغمض عينيك من هول ذلك املنظر       

  . يكفلهم من بعدك وأحفاد الرسول فال جتد من يأويهم  الرسالة و
أنصارك فال ترى سوى اجلثث املبعثرة من حولك فما أهوله           إىل   مث تتلفت 

 كل ذلك فلم تلـن  و مع ارزأها من مصيبة مل حيدث التاريخ مبثلها   و ما    من منظر 
أبعاده  مضيت يف ثورتك على الباطل ثورة اإلميان بكل معانيه و          الطغاة و ألولئك  
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  . بقيت خالداً خلود الدهر لكم اقرار العبيد و
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م  يوم عاشوراء ذلك اليـو  )عليه السالم   ( لقد متخضت مواقف احلسني بن علي       
امام تلك اجلحافـل     و الصمود    التارخيي من خالل ما ارتسم فيها من البطوالت       

جتلت من سـطورها الداميـة روائـع مـن           العاتية عن جالئل املعاين السامية و     
طفقت حتمل يف مـشاعلها نزعـة        املخلصة و  و العقيدة    صفحات اإلميان الثابت  

 لإلجيال أبعاد الكفـاح     اندفعت ختط  و اإلستعباد   و اإلستغالل   االنعتاق من ربقة  
 تدفع باملناضلني املكـافحني    الثبات و  ترسم للعصور مسات للصمود و     الثوري و 

ينتهجونه مـن حتديـد      و ما    تعلقهم مبا يرمسونه من ختطيط ملعتقدام الفكرية      إىل  
حيددونه من مواقف جريئة امام حتديات       و ما    ملنطلقام النضالية يف املسار النضايل    

  . أرزاق العباد ستغالهلم خلريات الشعوب وا احلاكمني و
 لقد عزز الكثري    )عليه الـسالم    ( ان املسار الثوري الذي حفلت به ثورة احلسني         

ايقاد فتيل الثـورة     ااض هذه الشعوب و    أجل   من طموح الشعوب املستغلة من    
  و اجياد اتمعات السليمة اليت حتقق للشعوب حريتها       لالطاحة بالنظم املستبدة و   

يضمن لتلك   و ما    تطوير احلياة  و اإلستغالل   طموحاا يف التخلص من    كرامتها و 
  . رفاهيتها الشعوب أمنها و

ااهدين والصامدين عالمات    األحرار   ان ثورة احلسني تركت يف دروب     
اعتمـد يف    إذا   متهد الطريق الذي ميكن كل ثـائر       مضيئة تنري مسالك الكفاح و    

 العقيدة الثابتة  أجل   بذل األنفس من   السخاء باألرواح و  على نزعة    األوىل   الدرجة
  . النصر إىل مواقع الصمود للوصول أجل و من

صحبه  ذويه و  ان طرح احلسني اخلالد هلذا السخاء العظيم بتقدميه نفسه و         
البقاء لتكون املنار لكـل   جانبه مكن هذه الثورة من الدميومة و إىل   استشهادهم و

 هنـاك و  الشعبية اليت حتدث هنـا و  اإلنتفاضات   مسريات الثائرين الصامدين عرب  
مبثل ذلك الـسخاء الـذي       و اإلخالص   اقترنت بالرتاهة و   إذا   ن هلا االنتصار  مكَّ
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  باستشهاده انتصاراً مل يسجل
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واثقاً من هـذا     و كان    فتحا كان ارضى هللا منه ،      و ال    التاريخ انتصاراً اوسع منه   
هذا الفتح كما كان واثقاً من هزميته عسكرياً كما يبدو ذلك من             و من    االنتصار

اما بعـد   : العراق فقد قال فيه      إىل    طريقه يف و هو    اهلامشيني إىل   كتابه الذي كتبه  
  . ختلف مل يبلغ الفتح و من فانه من حلق يب استشهد

اهلامشيني هـو مـا      إىل   كان ذكرنا فالفتح الذي يعنيه احلسني من كتابه        و
الـيت   اإلنتفاضـات    رافقها من و ما    األمويني   احدثته ثورته من النقمة العامة على     

  . اطاحت بدولتهم
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  لقد شاء اهللا ان يراهن سبايا
الذين حاولوا مع    أولئك   لقد كان حممد بن احلنفية شقيق احلسني يف طليعة        

ذكره قد   و   يبقى بعيداً عنهم   و أن    العراق ألهل    ان ال يستجيب   )عليه السالم   ( احلسني  
 اليمن إىل   قد اشار عليه ان يذهب    و كان    أخيه   و أبيه   مع من ذكروه مبواقفهم مع    

  ان ينظر يف)عليه الـسالم  ( الكوفة فوعده احلسني  إىل   يذهب و ال    بعض نواحي الرب  أو  
 قـد  )عليه السالم ( احلنفية ان احلسني    إبن   مطلع الفجر من تلك الليلة اخرب     و يف   األمر  

اشرف  و قد    العراق فأقبل عليه   إىل   نسائه بين عمومته و   و إخوته   ج مع يأ للخرو 
أمل تعدين النظر فيما    : ل له    قا يبكي و  و هو    موكبه على التحرك فأخذ بزمام ناقته     

لقـد جـاءين    : سألتك فما حداك على اخلروج عاجال ؟ فرد عليه احلسني قائال            
 إبـن   ان يراك قتيالً فاسترجع   لقد شاء اهللا    : يل   و قال    رسول اهللا بعد ما فارقتك    

ختـرج   أنت  وكما تقول ، فما معىن محلك للنساء األمر  كان إذا   : و قال    احلنفية
  . لقد شاء اهللا ان يراهن سبايا: هلذه الغاية ، فقال له 

  اتني الكلمتني مبا هلما من املدلول الواسع ذا اجلواب القصري و
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عينـاه تنـهمر    حممد بن احلنفيـة و   أخاه   متويه اجاب احلسني   أو   بدون مواربة  و
 لقد شاء )عليه الـسالم  ( عبد اهللا  أبو كما قال نفسه ، و االمل حيز يف قلبه و   بالدموع و 

 معه من اسرته   و من     موزع االشالء هو   اهللا ان يراهن سبايا كما شاء ان يراه قتيال        
 أثـراً   بلد مل يكن أقل    إىل   سبيهن بعده من بلد    ألن   على ثرى الطف ،    أصحابه   و

اليت تكيد لإلسالم من شهادته ان مل        األسرة   تلك و على    على تلك الدولة اجلائرة   
  . يكن أشد وقعاً على نفوس املسلمني من استشهاده

مـن   أثراً   بلد إىل   الطواف ن من بلد    و األطفال   لقد كان لسيب النساء و    
اجلزء املتمم للغاية اليت ارادها احلسني       و كان    دولتهم و األمويني   اسوأ اآلثار على  

 اسـرار  و كـشف     األشجان يف نفوس املسلمني    و األحزان   من ضته فلقد أثار   
 خمازيهم للعـامل و  أظهر قبائحهم و  الداين و  واقعهم السىيء للقاصي و    واألمويني  
 أعـداء   من ألـد   األمويني   زمان ان  أوضح للمسلمني يف كل مكان و      اجلاهل و 
 و  . نفاقـاً  دجال و  يتظاهرون باإلسالم رياء و    االحلاد و  يبطنون الكفر و  اإلسالم  

 العلـويني و   إىل   الوقت ذاته فلقد كان سبيهم من مجلة الوسائل لنشر الدعوة         يف  
 و قـد  بايع على قتل احلسني ،  بع و تا لعن من شايع و    البيت و  ألهل   مبدأ التشيع 
ذلك العقيلة الكربى يف قوهلا ليزيد بن ميـسون يف جملـسه بقـصر               إىل   أشارت

  . حززت إال حلمك و ما فواهللا ما فريت إال جلدك: اخلضراء 
 إىل  سيطوفون م يف البلدان    األمويني   على يقني بأن   و هو    لقد محلهم معه  

  و يفرياهم كل انسان مكشفات الوجـوه س عاصمتهم الشام و إىل   يصلوا ن أن  
 و األمويني   الناس سيقابلون ذلك بالنقمة على     أكثر    و السالسل االغالل و أيديهم  
  . احلزن آلل بيت نبيهم الذي بعث رمحة للعاملني األسف و
  جاء يف كتاب املنتخب ان عبيد اهللا بن زياد دعا مشر بن ذي و
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أمرهم  فارس و  ألف    إليهم ضم بن احلجاج و   و عمرو    شبث بن ربعي   اجلوشن و 
  . الشام إىل الرؤوس بايصال السبايا و

مـن   أهلها   اغلب و كان    خمنف ام مروا م مبدينة تكريت      أبو   يدعي و
الرهبـان يف    ادوا دخوهلا اجتمـع القسيـسون و      أر النصارى فلما اقتربوا منها و    

 إبن  انا نربأ من قوم قتلوا    :  و قالوا    ضربوا النواقيس حزنا على احلسني     الكنائس و 
  . باتوا ليلتهم خارجها يف الربية بنت نبيهم فلم جيرأوا على دخول البلدة و

التوبيخ كلما مروا بدير مـن       االعراض و  هكذا كانوا يقابلون باجلفاء و     و
عـامرة   و كانت    دخلوا مدينة لينيما   و حينما    بلد من بالد النصارى ،     أو   الديرةا

الـسالم   هتفوا بالصالة و   شبانا و  شيباً و  نساء و  رجاالً و  أهلها   يومذاك تظاهر 
أخرجـوهم   أتباعهم و  أشياعهم و  و األمويني   لعن و أبيه    و جده على احلسني و  

جهينة من بالد    إىل   أرادوا الدخول  تعاىل الصراخ من كل جانب ، و       من املدينة و  
استقبلتهم معرة النعمان بالترحاب بلدة      لقتاهلم فعدلوا عنها و    أهلها   سورياً فتجمع 

  :املعري الذي يقول 
  صار على خالفتكم يزيد و * أليس قريشكم قتلت حسيناً

  . جنله شاهدان االفق من دماء الشهيدين علي و و على :قال  و
األبواب يف وجـوههم     أهلها   ينة كفرطاب أغلق  حينما اشرفوا على مد    و

 بعـد أن    ال نسقيكم قطرة من املـاء      و اهللا    :فطلبوا منهم املاء ليشربوا فقالوا هلم       
يهتفـون   أهلها    و كان  محص أهايل   اشتبكوا مع  منه ، و   أصحابه    و منعتم احلسني 

منـهم  رشقوهم باحلجارة فقتلوا  ضالال بعد هدي ، و      بعد اميان و   اكفراً: قائلني  
تستقبلهم سوى مدينة بعلبك كما جاء يف الدمعة الساكبة فدقت           و مل     فارساً ٢٦

  . الشراب قدموا هلم الطعام و الطبول و
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يس العجـب ان    ل: جاء عن سبط بن اجلوزي عن جده انه كان يقول            و
امنا العجب كل العجب ان يضرب يزيد ثناياه بالقـضيب   زياد حسينا و إبن  يقتل
  . حيمل نساءه سبايا على أعقاب اجلمال و

هـذا   مما رأوه يف قتل احلسني و أكثر الناس يف السبايا من الفجيعة رأى   قد
و مل خيرج ن ملا     ل الصبيان ، و    من اخلروج بالنساء و    )عليه الـسالم    ( ما اراده احلسني    

 و حصل السيب الذي ساهم مسامهة فعالة يف اهلدف الذي أراده احلسني من ضته            
  . ايار تلك الدولة اجلائرةهو 

بقيت يف املدينة    و فاطمة    لو افترضنا ان السيدة الكربى زينب بنت علي        و
 أي عمل تستطيعه غـري البكـاء و        يف كربالء فما عساها تصنع و      أخوها   قتل و
زياد لتقول لـه     إبن   كان يتسىن هلا الدخول على     و هل    اقامة العزاء ؟   نحيب و ال

احلمد هللا الذي أكرمنا بنبيه حممد وطهرنا من الـرجس     : حبضور حشد من الناس     
 إبـن   غرينا ثكلتك امـك يـا      و هو    يكذب الفاجر  تطهرياً امنا يفتضح الفاسق و    

مزهو  و هو    قصر اخلضراء كان بامكاا ان تدخل جملس يزيد يف         و هل    مرجانة ، 
لعنـت   فجوره و   تلك اخلطب اليت اعلنت فيها فسقه و       يتلق سلطانه و  مبلكه و 

الطلقـاء ختـديرك    إبن  أمن العدل يا  : قالت له فيما قالت      أجداده و  فيها آبائه و  
لئن جرت علـي     بلد ، و   إىل   حرائرك وسوقك بنات رسول اهللا من بلد       اماءك و 

غري ذلـك مـن      إىل   أستعظم تقريعك ،   صغر قدرك و  الدواهي خماطبتك اين الست   
حنـو   غريت اجتاه الرأي العام حنوه و   كلماا اليت كانت تنهال عليه كالصواعق و      

حيـاول ان حيملـه    زياد و إبن يلعن يتنصل من تلك اجلرمية و ألن  بيته مما اضطره  
ـا موكـب    القرى اليت مر بلغته آثار تلك املأساة يف املدن و   بعد أن    مسؤوليتها
الوجوه  رأى   ان و بعد    بيته ،  أهل    و على  اللعنات اليت كانت تنهال عليه     السبايا و 

  تغريت عليه حني وقفت يف جملسه ذلك املوقف التارخيي الذي
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مسع ما احدثه موكـب الـسبايا يف    ذلك و  رأى   بعد أن   األجيال ال يزال حديث  
خارجهـا ان    عرف الناس يف عاصمته و     بعد أن    خباصة و و قلوم    نفوس الناس 

حيمل أوزارهـا    بناته جعل يتنصل من تلك اجلرمية و       هذا املوكب آلل الرسول و    
معاونيه لو مل يتعـرض ألسـر        لقد كان باستطاعة يزيد و    .  معاونيه البن زياد و  

يقول هلم لقـد     بلد ان ميوه على الناس و      إىل   سبيهن من بلد   و األطفال   لنساء و ا
 األطفال  صنع مع النساء و   بعد أن    و لكنه    قاتلين فقتلته ،   نازعين احلسني ملكي و   

يعـد   و مل    الذرائع االمتهان ضاقت عليه احلجج و     السيب و  ما صنع من االسر و    
 و ال    على غريه حيث ال جيديه التنصل      يضع مسؤوليتها  امامه إال ان يتنصل منها و     

أيقن بعدها الكثري من الناس بأنه كان يف عمله هذا مـسريا             و قد    تستره االعذار 
بعـد   األطفال   لو انه ترك النساء و     رسالته ، و   المويته احلاقدة على بيت حممد و     

أسرى  يعاملهم بتلك املعاملة اليت مل يعامل املسلمون ا        و مل    شأم تلك ازرة و  
 اإلسـالمي   نسائهم مل يكن جلرميته كل ذلك الصدى الذي هز العامل          املشركني و 
  . طبقاته بكل فئاته و

لقد كان احلسني يرى من وراء الغيب بأن شـهادته وحـدها ال تعطـي             
 و األطفـال     و حتقق له مجيع اهدافه ما مل تقترن بسيب النساء         و ال    النتائج املطلوبة 

 و رسـالتها  د ليتاح لشقيقته العقيلة ان تؤدي دورهـا   بل إىل   الطواف ن من بلد   
لقد شاء اهللا ان يراين     : يتململ بني يديه باكياً حزيناً       و هو    احلنفية إبن   فقال الخيه 

حفيـدها يزيـد بـن     على أمية و و كان    أطفايل سبايا  يرى نسائي و   و أن    قتيالً
اء قليالً لترى ما    الور إىل   الشرف ان تعود   ميسون لو كانت متلك ذرة من الوفاء و       

و زوجتـه  سـفيان   أيب مع و العلويات بقية العلويني و و احلسني    فعله جد زينب  
عاملهما بالعفو   و كيف    أكلت من كبده   هند بنت عتبة اليت مثلت بعمه احلمزة و       

  هلما ما مل جيعله و جعل الصفح و
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رحم اهللا بعض الشعراء الـذي ذهـب         طواغيتها ، و   الحد من مشركي مكة و    
  :بقوله  األمويني يعاتب

  يبقى كما يف النار دام بقاك * عليك خزي يا أمية دائم و
  ما عنه ضاق ملن دعاك دعاك * فلقد محلت من اآلثام جهالة
  عن أباك أبيه لوصيصفح ا * رهطه هال صفحت عن احلسني و

  مبعوث يوم الفتح عن طلقاك * ـعففت يوم الطف عفة جده ال و
  سلبت كرميات الطفوف يداك * أفهل يد سلبت اماءك مثلما
  كنسائه يوم الطفوف نساك * ام هل برزن بفتح مكة حسرا

  :رحم اهللا القائل يف وصف السبايا  و
   يزجرها زجرسوى اا بالسوط * زاكية مل تلق يف النوح مسعدا و
  تكاد شظاياه يطري ا الذعر * خفاق قلبها مذعورة اضحت و و
  خدر و ال عشية ال كهف لديها * مذهولة من دهشة اخليل ابرزت و

  أعوز الستر إذا فتستر باأليدي * جتاذا أيدي العدو مخارها
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  يغدو ا مصر يروح ا مصر و * سرت تتراماها العداة سوافرات
  يقذفها قفر فيجذا قفر و * يف كل مهمة األعداء تطوف ا
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  بطوالت الشباب يف كربال
مستقبال سعيدا حافال بكل ألوان      إذا كانت مطامح الشباب عيشا رغيدا و      

مطاحمهم صموداً   نرى فشباب كربالء كانت كل امانيهم و       النعيم كما نشاهد و   
يكن لتلك الفتوة    و مل    استشهاداً حبد السيوف ،    صرباً يف البأساء و    و األهوال   يف

ينتظرهـا   و ما هلا من غضارة الدنياتفكر مبا أعد  أو الصبا الريان ان تم  الغضة و 
أي سبيل من سبل     إىل   متعها بل كان كل مههم التطلع      هلوها و  من صفو احلياة و   
  . أي موقف من مواقف البطوالت يقفون الشهادة يعربون و

عليـه  ( كربالء كان احلسني     إىل   الطريق و يف    مشارف العراق  و على    هناك

 أبشع طغيان و   سلطة و  أقوى   متحديا األبطال    يسري على رأس قافلة الشباب     )السالم  
 أسوأ من عرفه التاريخ من احلاكمني متحديا كل ذلك بسبعني مـن الرجـال و              

العـدوان   معاقل البغي و و و الطغيان الشباب ليحطم ذا العدد القليل قوى الشر   
  . و الكرامة آدم كيف ميوتون يف سبيل العزة أبناء ليعلم و
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 إىل  على رأس تلك القافلـة ممـن اصـطفاهم اهللا         عبد اهللا    أبو   كان يسري 
 الشهادة اليت مل جيد وسيلة غريها حتفظ لشريعة جده مما كان خيططه هلا احلـزب              

 فئاا للقضاء عليها   وكانياا   و إم  احلاكم الذي سخر مجيع طاقات االمة     األموي  
.  

 إخوته   و من بنيه أكثر   أو   حوله عشرون شابا   و من    الشهادة إىل   كان يسري 
شـريكته يف    بطلة كـربالء و   أخته   أبناء    و )عليه السالم   ( احلسن السبط   أخيه   أبناء   و

: اسرع ان كبر قائال     و ما   طالب   أيب   أحفاد عمه عقيل بن    التضحيات و  اجلهاد و 
 أو  يكون تكبرية ألمر مـا     و أن    يكن املوقف موقف تكبري فال بد      و مل    ، أكرب   اهللا

كان للتكبري روعته مهمـا   إذا    و هلم من مهومه أراد ان يستنجد عليه باهللا سبحانه        
أن تكبرياً يف تلك الساعة كان له من الروعة          أحسب   فما و أسبابه    كانت دوافعه 

 اهلدف إىل منطلق يف تلك الصحراء املديدة و هو    )عليه السالم   ( ما كان لتكبري احلسني     
على رأس ذلك الركـب كبـر    .  العليا حتت مساء العراق الصافية     و الغاية    األمسى

منها دويا ، تكبرية اقتحمت      أكثر   احلسني فكانت تكبرية مل يعرف التاريخ تكبرياً      
ـ     صعيد ز النفوس و    إىل   مضت من صعيد   تلك البيداء و    ة و تثري الـضمائر احلي

  . و رسالته العابثني بتراث حممد حتض على الظاملني و
إال ان   أبيه   جنب إىل   العشرين الذي كان يسري   إبن   األكرب   ما كان لعلي   و
 و هـو  لقد خفقت خفقة فعن يل هاتف    :  كبرت يا أبتاه ؟ فقال له        م لِ هيسأل أبا 

  . عيت الينااملنايا تسري يف اثرهم فعلمت ان نفوسنا ن القوم يسريون و: يقول 
 و ال   بكلمة واحدة ال مواربة فيها     لقد كان جواب احلسني لولده موجزا و      

 و ال   نستـسلم للطغـاة    و ال    سوف منوت  متويه انه املوت ينتظرنا على الطريق و      
، مع انه ال سـبيل       األرض   املستضعفني يف  التسلط على عباد اهللا و     ادن اجلور و  

  الطغاة أولئك شاستنهاض ثورة عارمة تدك عرو إىل لنا
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  . الرجال و كثرة بقوا املادية تنتصر عليهم بقوة السالح
ان نكـون وحـدنا      و هو    رهن ارادتنا  ان سبيلنا الوحيد هو بني أيدينا و      

ن نتغلب ؤالء السبعني على ألوفهم وزم م سـبعني        غري املعقول ا   و من    الثورة
 ضـحينا و   إذا   باستطاعتنا ان نقلب الدنيا على رؤوسهم      و لكن    الفا من رجاهلم  
  . و رسالته  اإلسالمقتلنا يف سبيل
 األكـرب   يلقي كلماته هذه على ولده علي      و هو    )عليه السالم   ( كان احلسني    و

خلقا يريد ان يسمع رأي      خلقا و  األمني   لرسولالناس جبده ا   أشبه   العشرين و إبن  
: ينتظر اإلمام طويالً حىت مسع جواب الشاب الذي بادره بقوله           و مل    األكرب   ولده

  أولسنا على احلق ، هذا هو القول الفصل عند علي بـن            يا أبتاه ال أراك اهللا سوءً     
احلـق   إىل  يسعوناألخري ام و األول القرار شباباً و شيوخاً وو أبنائه طالب  أيب  
غايتهم  حيث يكون احلق فهو هدفهم و      حياربون الباطل و   و أجله   يعملون من  و

  . تضحيات مهما كلفهم ذلك من جهود و
 العشرين البيه ،  إبن   األكرب   أولسنا على احلق يا أبتاه ؟ هكذا كان جواب        

يه ولده   عل رد مرجع العباد ، و    إليه    و الذي  بلى: رد احلسني عليه السالم     و كان   
  . اذن ال نبايل باملوت ما دمنا منوت حمقني: بقوله 

مل  و لكنـه      مل يكن ينتظر من ولده غري هذا اجلواب        )عليه السالم   ( ان احلسني   
يتمالك إال ان يزهو مبثل هذه الروح اليت حيملها شاب يف مطلع شبابه فرد عليـه                

  .  ولداً عن والدهىجزاك اهللا من ولد خري ما جز: ال قائ
روحه خاصـة بـل    بكلماته هذه مل يكن يعرب عن نفسه و   األكرب   ان علي 

 يعلـن قـرارهم   و كان   طالب   أيب   كان يتكلم باسم الشباب العشرين من أحفاد      
الشباب العـشرين    أولئك   يف طليعة  و كان    الذي هاجروا من املدينة الجله    األخري  
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باسم الطالبيني مجيعاً فقد تكلم العبـاس        األكرب   مكما تكل  حمببا لكل عارفيه ، و    
االستهانة باحليـاة الـيت كـان     العزمية و بنفس الروح و وأخرى   بامسهم مبناسبة 

 أم  ذي اجلوشن األمان التصال أمـه      إبن   عندما عرض عليه  و ذلك    األكرب   حيملها
  لعنـك اهللا و   : احلسني بالرد عليه قائال      أمره    بعد أن   عليه العباس  البنني بنسبه فرد 

كرروا تصميمهم علـى     لقد    و رسول اهللا ال أمان له ،      إبن   لعن امامك أتؤمننا و   
عندما مجع احلسني    و ذلك     أخرى التضحية يف سبيل احلق الذي ميثله احلسني مرة       

 و  ان القوم ال يريدون غـريي     :  و قال    أذن هلم باإلنصراف   بيته و  أهل   أنصاره و 
ليأخذ كل رجـل     اذنت لكم باإلنصراف يف ظلمة هذا الليل فاختذوه مجالً و         قد  

املتكلمني بامسهم مجيعاً العبـاس بـن    أول   و كان  ييت ، ب أهل   منكم بيد رجل من   
ال أراين اهللا ذلك ابدا     عبد اهللا    أبا    يا ؟لنبقى بعدك   ؟  نفعل ذلك    مِل و   :علي فقال   

  . اللغة اليت تكلم ا العباس تتابعوا مجيعاً على الكالم بنفس الروح و ، و
 أيب لشباب أحفـاد يف اليوم العاشر من احملرم اليوم احلاسم الرهيب كان ا     و
الفـداء يف سـبيل      املوت بأرواحهم الطيبة السخية بالبذل و      إىل   يتسابقونطالب  

ضـمائرهم   يعرب عما يف نفوسهم و   يتكلم بامسهم و   األكرب   كما كان  احلسني ، و  
  :اقبل على املعركة قال و حينما  األبطال الشباب أولئك شهيد من أول فقد كان

  بيت اهللا أوىل بالنيب حنن و * انا علي بن احلسني بن علي
  الدعي إبن اهللا ال حيكم فينا و
قتل حنوا مـن     فتك م فتكا ذريعاً و     بعد أن    الرماح تناولته السيوف و   و

 للشهادة كرامتها و   أدى للبطولة حقها و    أبطاهلم االشداء و   مائتني من فرسام و   
  تتابع الطالبيون من بعده شاباً بعد شاب دفاعا عن احلق
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 و  مطمئنني باملصري الذي أعد هلـم     اإلسالم  و مبادئ    اإلنسان    و كرامة  العقيدة و
  . املبنيالنصر 

رفضوا الـذل   عبد اهللا حممد بنو أحفاد طالب  أيب  عشرون شاباً من نسل   
 اإلسالم  رؤوس مرفوعة عالية حلماية    املوت بأنوف شاخمة و    إىل   شوام اهلوان و  و

 معاويـة و   أبيه   الرعناء اليت محل لوائها يزيد بن ميسون بعد        و اجلاهلية    من الوثنية 
على اإلستسالم عـام     اإلسالم   الذي ارغمه  األكرب    اإلسالم عدوسفيان   أيب   جده
 مشوا.  و الصفح    جديه العفو ذليالً يست  عبد اهللا    بني يدي حممد بن    و وقف    الفتح
يـوم  سفيان و حزبه     أبا   خياطبو هو   طالب   أيب   املوت يرددون مقالة جدهم   إىل  

 يـساومون  و و اجلور    العسف أنواع   كانوا يطاردون النيب يف مكة ويسومونه كل      
  :يقول هلم  و هو ليتخلى عنهطالب أبا 

  لنناض نطاعن دونه وو ملا  * ي حممداًبيت اهللا خنلِّ كذبتم و
  احلالئل نذهل عن ابنائنا و * ننصره حىت نصرع حوله و

جيله مـن   و ال حينما أنشد هذين البيتني مل يقصد ما نفسهطالب  أبا   ان
يناشد كل جيـل   بل كان يقصد ما كل هامشي من نسله و و الطالبيني  اهلامشيني

ما لديه عندما يرى رسالة حممـد معرضـة          و بكل    من أحفاده ان يضحي بنفسه    
كان خياطبهم من وراء الغيب أينمـا وجـدوا          اإلستغالل    و التزوير و   لتحريفل

 و كان فلقد نفذوا مجيـع وصـاياه   و هكذا   ، و جه    ليكونوا محاة لرسالة حممد   
 احلسني تاركني للعامل    لوا حو حىت استشهد  أجلها   ضحوا بأنفسهم من   وناضلوا  

العليـا تـستلهم    و املثل   طاءدروساً غنية بالع   للتاريخ صوراً ناصعة من الوفاء و      و
  . و الفضيلة النبل كل معاين اخلري و األجيال منها

 اجلالدين و  أولئك   وقفوا يف وجه   كل وصاياه و  طالب   أيب   لقد نفذ احفاد  
تعـاليم حممـد    يدافعون عن رسالة حممد و     يناضلون و سفيان   أيب   الفراعنة أحفاد 
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 البن و يقول    دافع ويناضل ما  يطالب   أبا   اليت كان جدمها   و العزمية    بنفس الروح 
  :أخيه 

  حىت اوسد يف التراب دفينا * واهللا لن يصلوا اليك جبمعهم
  الربية دينا أديان من خري * علمت بأن دين حممدو لقد 

 و عـن    جانب الدعوة ودافع وناضل عنـها      إىل   الذي وقف طالب   أبا   ان
يتنازل عـن   مل  وبزغ فجرها منذ أن  و جاه و قوة    صاحبها بكل ما لديه من مال     

الوقت ذاته كـان يعلـن      و يف    و جربوا    مواقفه منها بالرغم من مغريات قريش     
بنيه ذويه بالسري على خطا      و يأمر    الربية أديان   بكل مناسبة بأن دين حممد من خري      

صاحب هذه املواقف الكرميـة     طالب   أبا   ، ان اإلسالم   و إعتناق    حاميها باعثها و 
 و معاويـة  السنة أهل   ضحضاح من نار عند اخواننا       و يف  اخلالدة لقد مات كافرا   

يتنازال عن وثنيتهما حلظة واحدة كمـا   و مل سفيان اللذين مل يفارقا األصنام أبا   و
يف عشرات املناسبات ، ماتـا       اإلسالم   محاة و اإلسالم   تؤكد ذلك مواقفهما من   

ـ عشرات الشواهد تدل علـى ان  و.  عدول الصحابة و من    مسلمني مؤمنني  ا  أب
حمدثيهم إال انه والـد      روام و  و األمويني   سالم اهللا عليه ال ذنب له عند      طالب  

وثنيتـهم   داس عنصريتهم و   الذي ضعضع كربيائهم و   طالب   أيب   اإلمام علي بن  
 سـلوكه و   فضح خمططام يف سـريته و      األحزاب ، و   و أحد   بقدميه يف بدر و   

ذلك فقد وضع    و مع    قصروا ، استطاعوا ان يلصقوا به الشرك مل ي       و لو    سياسته ، 
شهاب الزهـري    إبن    و الزبرييون األحبار و  و كعب    جندب إبن    و هريرة أبو   هلم

  على منابرهم حنواً من مائة عام و لعنوه جترحيه يف ذمه و األحاديث عشرات
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 و كـأم    الـسماء  إىل   لكنهم كانوا مبا اقترفوه يف حقه كأم يأخذون بضبعه         و
 يف فضل بعض الـصحابة  األحاديث كانوا ينشرون جيف احلمري فيما وضعوه من     

  . بن عروة لولديهما و عبد اهللا على حد تعبري الشعيب األمويني و
ء كـربال  و شـباب     احلـسني  أنصار   مهما كان احلال فستبقى مواقف     و

 و اجلـور  مثال كرمياً لكل ثائر على الظلمو العقيدة  و املبدأ بالذات يف سبيل احلق   
حـني  طالب   أيب   جدهم و على    اهللا عليهم  و سالم    حيث يشاء اهللا   إىل   و الطغيان 
 بـدر و و الصديقني و شهداء   األنبياء   يبعثون مع  و حني    استشهدوا و حني    ولدوا
  . بركاته رمحته و وأحد 

 اإلسـتعباد و    و اإلستغالل    شبابنا الذين ينشدون التحرر من     نتمىن على  و
الذين أذهـب   البيت   أهل    و سرية   اإلسالم تعاليم إىل   احلاكمني ان يرجعوا  تسلّط  

كل مـا هـو     و من    عنصريتهم و األمويني   طهرهم من وثنية   اهللا عنهم الرجس و   
درسـة  م إىل   نتمىن عليهم ان يرجعـوا ايـضاً       عنه و  و بعيد     اإلسالم غريب عن 

  و التـسلط  كربالء ليقتدوا بشباا الذين كانوا ثورة عارمـة علـى الظلـم و            
مـا   اإلسالم    و يف  سيجدون فيها  و اإلنسان   ألخيه و إستعباد اإلنسان     اإلستغالل

 أنواع  تنطوي على اسوأ   و هناك و اليت      يغنيهم عن تلك املبادئ املستوردة من هنا      
ذلك من   إىل    و ما  الدميقراطية والعدالة   و   الشعوب باسم احلرية   و إستعباد    التسلط

 الربيئني من الناس   الشعارات الرباقة اجلوفاء اليت يتاجرون فيها لتضليل الشعوب و        
السليم ليدركوا ما تنطوي عليه تلـك        و الوعي    سبحانه نستمد هلم اهلداية   و منه   

  . بللضعفاء انه قريب جمي و األخالق و إستغالل للقيم و هدم املبادئ من تضليل
و مل   أصـحابه    بيته بالصرب بعد ما استشهد مجيع      أهل   لقد اوصى احلسني  

و احلـسن   و جعفـر و عقيـل   ولد علي الشباب من ولده و    أولئك   يبق معه إال  
  يف مطلع شبام و هم السبط فاجتمعوا يودع بعضهم بعضاً
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  :اثبت من اجلبال الرواسي  كاألسود الضواري و
  فطابت م أرجاء تلك املنازل * كرام بأرض الفاخرية عرسوا

  أعشب من اكنافها كل ماحل و * دهاعواقاموا ا كاملزن فاخضر 
  طويل جناد السيف جلو الشمائل * زهت ارضها من شر كل مشردل

  الكفاح يل و يوم لك السلم موفوراً * سيفهكأن لعزرائيل قد قال 
  خاضت جردهم باجلحافل ثباتا و * طاعنوا محوا بالظيب دين النيب و

  كأن هلم باملوت بلغة آمل * ملا دنت اجاهلم رحبوا ا و
  الوراد عذب املناهل إىل يباح * املاء حوهلم عطاشي جبنب النهر و

  الً الألم قاتلبأكرم مقتو * من قبل يومهم األيام فلم تفجع
  :رحم اهللا من قال يف وصفهم  و

  يستدفع الضر م تكشف اجللى و * هم القوم من عليا لوي بن غالب
  لل من لئالء طلقها البشري * حييون هندي السيوف بأوجه
  حل من معقود راياا نشرإذا  * يلفون احاد االلوف مبثلها
  لثغر يفتروحد املواضي باسم ا * بيوم به وجه املنون مقطب
  وس الواا صفرمالش هلم اوجه و * إذا اسود يوم النقع اشرقن بالبها

  اخلطي من دونه جسر املوت وإىل  * ما وقفوا يف احلرب إال ليعربوا و
  األساد شيمتها الكر من اخلوف و * نكسا تقاعست األبطال  ويكرون

  شرهو احلشر ال بل دون موقفه احل * إىل ان ثووا حتت العجاج مبعرك
  الوى م حادث نكر إذا اباة * ماتوا كراما تشهد احلرب ام و

  لواعج أشجان جييش ا الصدر * اا إبا حسن شكوي اليك و
  اؤك الغر إبن واجهت بالطف ابناؤكو ما  * البال أتدري مبا القت من الكرب و
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  بأفئدة ما بل غلتها قطر * أعزيك فيهم ام وردوا الردى
  احلشر ال يأيت على جرحها السربإىل  * فكم نكأت منكم أمية قرحة

  الدماء هلا در ضروع املنايا و * فمن صبية قد أرضعتها أمية
  الرمال هلا حجر حنوا عليها و * السهام عواطف فها هي صرعى و

  سوى اا بالسوط يزجرها زجر * زاكية مل تلق يف النوح مسعداً و
  خدر و ال عشية ال كهف لديها * مذهولة من دهشة اخليل ابرزت و

  اعوز الستر إذا فتستر باأليدي * دي العدو مخارهايجتاذا أ
  يغدوا ا مصر يروح ا مصر و * سرت تتراماها العداة سوافراً

  يقذفها قفر فيجذا قفر و * مهمهيف كل  األعداء تطوف ا
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  )عليه السالم ( بطلة كربالء زينب بنت علي 
املعـروفني   و الرجال من النساء األبطال  و لقد حتدث الناس عن البطوالت    

 إىل مقارعة الفرسان يف املعارك اليت كانت املرأة تقف فيهـا     و و الشجاعة    باجلرأة
 األبطـال   اليت كان  و العزمية    تؤدي دورها الكامل بنفس الروح     جانب الرجل و  

 يأتون يف الطليعـة     )عليهم السالم   ( البيت   أهل   بال شك فان   خيوضون املعارك فيها ، و    
  أبيهـا و   أيت يف الطليعة بعد   ت و فاطمة    علي إبنة   زينب و أن    بني أبطال التاريخ ،   

 و اجلـرأة و      و الفـضيلة   الطهر أنواع   كما يشهد هلا تارخيها احلافل بكل     إخوا  
  . يف الشدائدالصرب 
: ليس بغريب على تلك الذات العمالقة اليت التقت فيها األنوار الثالثـة             و
تلك األنوار تكونـت شخـصيتها ان جتـسد          و من    و فاطمة  و علي    نور حممد 
الزهراء اليت امتازت بفضلها على نـساء   أمها و و اإلمامة ا خصائص النبوة مبواقفه
  . العاملني

 و عـن    اللغة على سعة مفرداا لتضيق عن وصفها       و أن    ان اللسان ليعجز  
  القدوة من الشعور حنو املرأة الكبرية و اإلنسان التعبري عما ينطوي عليه

http://www.islam4u.com


 ٧٧

   )٦٤ ( : صفحة httP://www.islam4u.comاالشعاع االسالميإعداد و ترتيب مركز : من وحي الثورة احلسينية 

 أمها  بعد و املسلمني    اليت عز نظريها بني نساء العرب      و الزهراء    علي إبنة   العظيمة
يف  األمـني    البتول سيدة نساء اليت ابتسمت للموت حني بشرها بـه الرسـول           

  . بييت حلوقا يبأهل أول  أنت :هلا  و قال الساعات االخرية من حياته
و كيـف   و األمومة الصبا ان االملام حبياة بطلة كربالء يف عهود الطفولة و        

بيت زوج كرمي من     و يف    الوصي أبيها    و الزهراء أمها   شابة برعاية  نشأت طفلة و  
 و   اإلسـالم  أما ألسرة غذا بتعاليم    أصبحت   ان و بعد    ،طالب   أيب   كرام أحفاد 

 ذي يعرض القارىء للملل يف الغالب ،      التطويل ال  إىل   يضطرنا أبيها   و أمها   أخالق
 و الـيت     األجيال الوقت ذاته فان احلديث عن بطوالا اليت ال تزال حديث         و يف   

الـشهادة   إىل   تاركة بيتها حتث اخلطا خلفه يف رحلته       أخيها   جتلت يف رحلتها مع   
كيف ميوتون يف مملكة اجلالدين يضع بني يـدي القـراء            و النساء    لتعلم الرجال 
هذا املستوى   إىل   مراحل منوه حىت بلغ    و عن    ة عن ذلك الغرس الطيب    صورة كرمي 
اليت ال يقوى    األحداث   على الثبات والصمود يف وجه تلك      و القدرة    من النضوج 
  . من الناس أحد على حتملها
هما كان احلال فلعلنا بعد هذا الفصل نتوقف إلعطاء فكرة كافية عـن             منو

بأعبـاء   و ـض  منوه حىت بلغ أشـده   و تكاملمنا و كيف   ذلك الغرس الطيب  
دوره الكامل عندما وقعت تلك املأساة الكـربى الـيت           و أدى    املسؤولية العظمى 

 و كيـف    علـى تـراب كـربالء ،       و نساء    رجاالً و الطالبيني    حلت بالعلويني 
 و الـصرب    بدورها الكامل باحلكمـة    و تقوم    استطاعت ان تتحمل تلك الصدمة    

العليا  و املثل    بالقيم و أغناها    درجات البطولة  أمسى   لاجلميل ذلك الدور الذي ميث    
ل مستقل عـن    صتحدث يف ف  نه اللمحات عن مواقفها يف كربالء       ، لعلنا بعد هذ   

  . األجيال مراحل حياا اليت أهلتها لتلك املواقف اليت ال تزال حديث
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لقد ثبتت يف ذلك املوقف كالطود الشامخ تاركة على تراب كربالء آثار            
كرميـا   و مثالً     األجيال بني تلك الضحايا اليت ال تزال حديث       و مواقفها    مسريا

خـالل   و الشدائد    اليت تعترضها اخلطوب   و للمرأة     و اجلور  لكل ثائر على الظامل   
  . ةمسريا يف هذه احليا

 ضجيج املنطقة كلها بالبكـاء و      الصبية و  و صراخ    لقد كان عويل النساء   
يقعد  اخلطباء و  خيرس أفصح االلسنة و    و أقوى األعصاب    النياحة كفيال بأن يهد   

 سبب ، فكيف مبـن     أو   مل يكن يتصل بتلك الضحايا بنسب      و لو    بأكرب الرجال 
أحـس بثقـل    متـه و عمو وإخوتـه   أبناء و إخوته    و بنيه ما حل بأهله و   رأى  

شم الذي كان أثبت مـن  علي ذلك الطود األ إبنة    و لكن  جسامتها ،  املسؤولية و 
يف كل موقف تتزلزل فيـه       أبيها   اجلبال الرواسي يف الشدائد كانت جتسد مواقف      

و  إخوا   بقيت ليلة العاشر من احملرم ساهرة العني جتول بني خيام          و األبطال   أقدام
مقاتـل   ألف   يستعدون ملقابلة ثالثني   و هم    خيمة إىل   تنتقل من خيمة   وأصحام  

 إخوتـه  العباس جالساً بني أخاها  و رأت  و أنصاره  وبنيه أخيها   قد اجتمعوا لقتال  
 للمعركـة كان الصباح علينا أن نتقدم       إذا   :يقول هلم   و هو   طالب   أيب   و أحفاد 
  .  أهلهاحلمل الثقيل ال ينهض به إالألن األنصار  إليها يتقدمقبل أن 
مسعت حبيب بن مظاهر يوصـيهم بـأن         األنصار   خيام إىل   يف طريقها  و
يقولون  و مسعت األنصار     املعركة حىت ال يرون هامشياً مضرجاً بدمه ،        إىل   يتقدموا

احلسني  أخيها   مظاهر ، فانطلقت حنو خيمة     إبن   حتسب يا  ستجدنا كما تريد و   : 
طفا منه على وجهها اثر رد عليه        غمرها السرور و   و قد    تبتسم و هي    )عليه الـسالم    ( 

 مـن  و مسعت احلسني لتخربه مبا رأت أخاها تريد و مضت صفائه حملة من ائه و  
تلقاهـا   هي إال خطوات حىت رأته مقبالً فابتسمت له و        و ما    األنصار   وإخوا  
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مضاحكة فمـا   و ال خرجنا من املدينة ما رأيتك مبتسمة منذ أن :هلا  و قال    باًرح
  أيت ، فقصت عليه ما مسعته منالذي ر
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 إىل  ظلت العقيلة ليلتها تلك ساهرة العني تنتقل من خيمة         و و أنصارهم    اهلامشيني
ضحوة أقبلت   إذا   ىتحو أخواا    األطفال    و خباء بني النساء   إىل   خباء و من    خيمة
عمه علـى    أبناء   و إخوته    و معه من بنيه  و من   أخيها   أنصار   أكثر و سقط    النهار

ل على جانبه كاملذهولة قـا   و زينب     األخري احلسني للوداع  و رجع    ثرى الطف ،  
تـشميت بنـا    و ال  ختمشي علي وجهـا    و ال     التشقي علي جيبا   أخيةمهال  : هلا  

 فإنـك   طب نفسا وقر عينا   : ، فقالت له    األطفال    و بالنساء و أوصاها    ،األعداء  
  . اهللا إن شاء ستجدين كما حتب

تـستغيث   و صاحت    على مصرعه  أسرعت   ملا سقط عن جواده صريعا     و
أوشكت الصرخة ان تنطلق من حشاها الالهـب عنـدما رأت            و أبيها    و جبدها

 و رأت   قد عبثت جبـسمه وقلبـه      و السيوف و السهام      رأسه مفصوال عن بدنه   
  و قافلة من النـساء   و معها    كاألضاحي   عمومتها من حوله   أبناء    و بنيها وخوا  إ

متأل صحراء كربالء فرفعت يـديها يف تلـك          األعداء   أمامها صفوف  واألطفال  
اخللود تناجي   اللحظات احلامسة حنو السماء لتند عن فمها عبقة من فيض النبوة و           

  . ا القرباناللهم تقبل منا هذ: قائلة  إليه تتضرع را و
 تثبت يف وجـه تلـك      و أخيها   هكذا كان على العقيلة ان تنفذ وصية       و
تقف كالطود الـشامخ     يف غمار جوالته و    أبيها   حتمل قلبا كقلب  و أن   األهوال  
 املمعـنني يف   و جالّديـه     جانب يزيد بن ميسون    إىل   الذين وقفوا  أولئك   يف وجه 
الطغـاة اجلنـاة    ألولئـك   همباعوا ضمائر و الذين    و املقدسات    احلرماتإنتهاك  
  . األمثان بأخبس
 أقتـاب   علـى  و الـسبايا     الكوفة إىل   يقطع احلادي الطريق من كربالء     و

بينهم طالب   أيب   من أحفاد  و عشرين     األنصار اجلمال تتقدمهم رؤوس سبعني من    
 الـرؤوس و   ان أطل موكب السبايا و     و ما    اجلنة ،  أهل   رأس احلسني سيد شباب   

http://www.islam4u.com


 ٨١

علـى   و مـن     خل الكوفة حىت ازدحم الناس يف الطرقـات       دنت طالئعه من مدا   
  يكن نبأ و مل على سطوح املنازل و النساء املشارف
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مـن علـى     إمرأة   أشرفت الكوفيني و  أوساط   مصرع احلسني قد انتشر يف مجيع     
 طح بيتها فرأت نساء كالعاريات لوال أمسال من الثياب تقنعن ا فظنت املـرأة             س

ان تستوثق لنفسها من الظن فطاملا كانت        أرادت   الديلم و  أو   من سبايا الروم  إن  
الترك متر بالكوفة مل تر مثل ما رأت علـى هـذا        ترى مواكب من سبايا الروم و     

مع تلك املواكـب مـن       أسرى   اليومتر قبل    و مل    اللوعة ،  املوكب من احلزن و   
اجلمال كما رأت يف هذا املوكـب فأدنـت    أقتاب الصبيان يشدون باحلبال على  

أننت ؟ فردت عليها     األسارى   من أي : هلا   و قالت    السبايا إحدى   املرأة رأسها من  
  . آل بيت حممد رسول اهللا أسارى حنن:  يقطع أحشاءها ألملا و

ان  و كـادت  ىت خرجت مولولة معولـة   ما كادت املرأة تسمع قوهلا ح      و
النـساء اللـوايت علـى     إىل   التفتت تسقط من على سطحها من هول الصدمة و       

، فتعاىل الصياح عند ذلك من كـل        البيت   أهل   نساء إن   : و قالت    سطوحهن
ت نواحيهـا صـرخات متتاليـة كأـا      لفَّ جانب حىت ارجتت الكوفة بأهلها و     

املقـانع   سوة باملوكب يقـذفن عليـه االرز و        الن تالتف العواصف يف أرجائها و   
 و  غصت الطرقـات بالنـساء     عن أعني الناس و    و فاطمة    ليتسترن ا بنات علي   

 و قالت   ببصرها النافذ  إليهم    و فاطمة  علي إبنة   يندبون فالتفتت  يبكون و الرجال  
:  

 و ال   أت الدمعة قاملكر أتبكون فال ر    اخلتل و  الغدر و  أهل   الكوفة يا  أهل   يا
فـيكم   و هل    ت الرنة امنا مثلكم كمثل اليت نقضت غزهلا من بعد قوة انكاثاً           هدأ

ان  أنفـسكم    ال ساء ما قدمت لكـم     أ األعداء   غمز ملق االماء و   إال الصلف و  
اضحكوا قليالً فلقد    خالدون فابكوا كثرياً و    أنتم   العذاب و يف    سخط اهللا عليكم  

سـيد   معدن الرسالة و   لنبوة و قتلتم سليل خامت ا    بعد أن    شنارها ذهبتم بعارها و  
  . اجلنة أهل شباب
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  قصر إىل  و النساءيسري املوكب متخطياً تلك احلشود من الرجال و
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ا موكب النسوة   مرجانة فتجلس متنكرة مطرقة حيف       إبن   مارة ليضمها جملس  اإل
ه يسأل من هـذ  ببسمة الشامت املنتصر و إليها ينظر و هو   يف ذلك الس الذميم   

ثالثاً فأجابته   أعاد السؤال ثانيا و     لشأنه ، و   ازدراًء  و املتنكرة فال ترد عليه احتقاراً    
 علي ، فانطلق عند ذلك بكلمات تنم عن لؤمـة و           إبنة   هذه زينب : بعض امائها   

أكذب أحدوثتكم ، فـردت      احلمد هللا الذي فضحكم و    : ئال  خسته قا  حقده و 
 احلمد هللا الذي اكرمنـا بنبيـه و       : قائلة  ،  جلربوته   و ال    عليه غري هيابة لسلطانه   

غرينا ثكلتك امـك   و هو   يكذب الفاجر  طهرنا من الرجس امنا يفتضح الفاسق و      
  . يا بن مرجانة

  صنع اهللا بأخيك و    كيف رأيت : الغضب   استبد به احلقد و    و قد    فقال هلا 
قوم كتب اهللا علـيهم القتـل        أولئك   ما رأيت إال مجيالً ،    : بيتك ؟ قالت    أهل  
ستعلم ملن   ختتصمون عنده و   بينهم و  سيجمع اهللا بينك و    مضاجعهم و  إىل   فربزوا

  . الفلج ثكلتك امك يا بن مرجانة
 بـه ، جانبه ليضرا   إىل   صلفه اال ان يتناول قضيباً كان      يأىب له حقده و    و
 إبـن   الوجوه قد تغريت علـى     إىل   جالوزته نظر  أحد   عمرو بن حريث  و لكن   

 النفوس قـد  و أن ايقن ان عمالً من هذا النوع سيلهب املشاعر السيما        مرجانة و 
ملا حل   و اآلخر    مهيأة لإلنفجار بني احلني    الكراهية و  مشحونة باحلقد و  أصبحت  
اراد فرمى القضيب من يده      و ما    مرجانة إبن   فحال بني  أصحابه    و بنيه باحلسني و 

لقد شفى اهللا قليب من طاغيتـك      : هلا   و يقول    عاد خياطبها بلغة الشامت احلاقد     و
لعمري لقـد   :  و قالت    بيتك ، فبكت عند ذلك     أهل   العتاة املردة من   احلسني و 

اجتثثت اصلي فان يكن يف ذلك شـفاؤك فقـد           قطعت فرعي و   قتلت كهلي و  
  . اشتفيت
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 إىل   األطفال  و الرؤوس يد بكتاب يزيد يأمره ان حيمل السبايا و       مث يأتيه الرب  
 إىل  يسري احلداة مبوكـب الـسبايا      قصر اخلضراء يف دمشق عاصمة اجلالدين ، و       

  ارهاق يف الليل ميسون يف اعتساف و إبن حيث
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 ، و  أيـام    مسافة ثالثني يوما يف عشرة     و السبايا    النهار ليقطع موكب الرؤوس    و
 ثنايـاه  تبني يديه ينك و الزهراء رأس احلسني بن علي يضم العقيلة جملس يزيد و    

  :يتمثل بقول القائل  مبخصرته و
  سلجزع اخلزرج من وقع األ * در شهدواليت اشياخي بب
  مث قالوا يا يزيد ال تشل*  استهلوا فرحاً ألهلوا و

  وحي نزل و ال خرب جاء * لعبت هاشم بامللك فال
  ما كان فعل أمحد من بين *  ان مل أنتقمفلست من خند

 رأته بتلك احلالة فرحا مـسروراً يتمثـل ـذه          و قد    كان على زينب   و
يعبـث   وثنيتـهما و   و أبيه    و تعصبه جلاهلية جده   اليت تعرب عن حقده و    األبيات  
احلسني مبخصرته ان تتكلم بني تلك احلشود اتمعة يف جملـسه           عبد اهللا    أيب   ابثناي

 أمام كانت أشد وقعا عليه من الصواعق        فرحه بكلماا اليت   لتحرق دنيا سروره و   
 يعرفون عنهم شيئا يف جو تلـك      و ال    األسرى   ثريين ممن كانوا جيهلون مكانة    الك

 أخـذت   أظننت يا يزيد حيث   : هلا  افتتحت كالمها بعد محد اهللا بقو      واألحداث  
ن بنـا   أ األسارى   أصبحنا نساق كما تساق    آفاق السماء و   و األرض   علينا أقطار 
أبصار تلك احلـشود     يف حديثها و   و مضت    بك عليه كرامة ،    و و أنا    على اهللا ه  

مواقفه بـني املعـسكرين يف       و أبيها   تذكرهم مبنطق  إليها   احمليطة بيزيد شاخصة  
 يناشدهم الرجـوع عـن غـيهم و    و و حزبه    اطب معاوية صفني حينما كان خي   

  . عدالته السمحاء و اإلسالم حظرية إىل ضالهلم
 و،  حرائـرك    الطلقاء ختديرك اماءك و    إبن   أمن العدل يا  : مضت تقول    و

أبديت وجـوههن حتـدو      سوقك بنات رسول اهللا سبايا قد هتكت ستورهن و        
  املعاقل املناهل وهل  أيستشرفهن بلد و إىل من بلد األعداء اليهن
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تتمىن حـضور آبـاءك      الشريف و  الدين و  البعيد و  يتصفح وجوههن القريب و   
  :قائال 

  سلاخلزرج من وقع األجزع  * ليت اشياخي ببدر شهدوا
  مث قالوا يا يزيد ال تشل * فرحااستهلوا  ألهلوا و
 ها مبخـصرتك و   تاجلنة تنك  أهل   سيد شباب عبد اهللا    أيب   منحنيا على ثنايا  

سِرتوشيكا موردهم و   نَّد  توتكن قلت ما قلت و     و مل    بكمت نك شللت و  أ ند 
التقريـع   التحقري و  أنواع   اسوأ إليه   يف خطاا توجه   و مضت    فعلت ما فعلت ،   

   ا الرائع ، و    لس مبنطقها و  حىت سيطرت على اراح الناس يتهامـسون و     أسلو 
  . جسامته بكى بعضهم هلول املصاب و يتالومون و
 الـدواهي خماطبتـك اين      يلئن جرت عل   و: استطردت العقيلة تقول     و

توبيخك ، أال فالعجب العجـب لقتـل حـزب اهللا    و أستعظم   ألستصغر قدرك   
  . النجباء حبزب الشيطان الطلقاء

عاصمة اجلالدين برسالتها رافعـة   إىل   و فاطمة  يعل إبنة   خلت زينب لقد د 
كل من آمنوا برسالة حممـد يف     هذا البيت و   أهل   كل من هلم عهد مع     إىل   صوا

مامهـا  أصفوف العداء من     و األسرى   وراءها قافلة من   و أرض   جيل و  عصر و 
إكمـال   مسؤوليتها التارخيية الكـربى هـي      و كانت    تسد طريقها  متأل االفق و  

دخلـت   لسانا ملن قطعت ألسنتهم سيوف اجلالديـن و        امتام املسرية و   الرسالة و 
رفعت صـوا    و هناك    التنكيل باالبرياء  البطش و  مدينة اجلرمية عاصمة القهر و    

 اإلستخفاف  املدوي يف أعماق التاريخ لتقول البن ميسون مستخفة به بكل ما يف           
  . من معىن اإلحتقار و
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  دواهي خماطبتك اين الستصغر قدركلئن جرت على ال و
تسيطر علـى كـل    اختياراً و و ال   اا الدواهي اليت ال تترك لإلنسان رأيا      

ا ربيـب  ي أحاسيسه هي اليت فرضت علي ان أخاطبك يا بن ميسون و   مشاعره و 
ميكن لـذكرك ان     و ال    لوال تلك الدواهي اجلسام ملا خاطبتك      و و الوثنية    الشرك

هذا الذي  .  وحشية نزق و  خسة و  مبا هو فيك ما صلف و      و لو    مير يف خاطري  
 من أمية و   أشياخه   الذي متىن حضور   األمحق   تعنيه بطلة كربالء بقوهلا لذلك اجلبار     

 و  الـسرور  ليشاطروه الفرح و   يديه و مشركي مكة ليشاهدوا رأس احلسني بني       
لئن جرت علـى      ثناياه مبخصرته ، هذا الذي كانت تعنيه من قوهلا و          تينكهو  

  . حضور جملسك الدواهي خماطبتك و
 أخيهـا  تشكل الشطر الثاين من مأساة و الزهراء علي إبنة ان مأساة العقيلة 

 فلة مـن الـسبايا و  رعاية تلك القا إىل من الناس أحد احلسني فمن صرب ال يطيقه    
  احتجاج نضال دون البقية الباقية من آل الرسول و واأليتام 
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 و األذهان   حمو الرسالة من   و اإلنسان    و كرامة  استنكار لسحق القيم   خطب و  و
ذاك لقد ألبت املسلمني علـى       و و ذا    احلسني أخوها   ليت قام ا  متابعة املسرية ا  

خلدت ذكرى تلـك   ضعضعت كربياء احلاكمني املستبدين و و و الظاملني    الطغاة
  و خطت هي  فراعنة العصور و   من الظلمة و   و غريهم    املعركة اليت اقلقت آل أمية    

م علـى تـراب     بأحرف من النور الوهاج الذي يبدد ظلمات الليل البهي        إخوا  
  . اجلالدين اجلبابرة و أولئك كل موقف وقفوه مع و يف كربالء

  قيام الساعة إىل دولة احلق اعة وان دولة الباطل س
رجعـت مـن    احلسني يف مجيع مواقفه من الظاملني و      أخاها   لقد شاركت 

 مـن  و النـساء     لتبلغها لألجيال من الرجال    أخيها   و أبيها   كربالء حاملة لرسالة  
 و كانـت    وعيدهم زمان بالرغم من ضجيج اجلالدين و      و أرض   يف كل األجيال  

م النـساء   تعلِّ و.  بطوالا معاين الرجولة   من سريا و   األجيال   القدوة اليت تعلم  
دهـاليز   و مـن      من حـوهلن   لدفنت االغراءات اخلبيثة اليت ت    كيف يتخلصن من    

 تستل منها اخالقهـا و    مغرياا ل  احلضارة اجلديدة اليت تقتحم العصور مبفاتنها و      
  . أعرافها معتقداا و

بناتنا الضائعات يف تلك املتاهات      أخوات زينب نساءنا و    فأين من زينب و   
 و  اإلسـالم  و تعاليم    متسكا بالقيم  و األهوال   صرباً يف الشدائد و    عزمية و  اميانا و 

  . الكرمية الفاضلةاألخالق 
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 و  ،و أبنائه    أبيه    و من يدعون التشيع للحسني    و أنصاره    أين من احلسني   و
كمـا باعهـا    األمثـان  بأخبس و معاوية    باعوا انفسهم ملن حيملون روح يزيد     قد  

  . من قبل و اجلالدين معاوية من احلاكمني و أمثال أسالفهم ملعاوية
يف  و الزهـراء     علـي  إبنة   اجلسام اليت اعترضت حياة العقيلة     األحداث   ان

 يف طليعـة األنظار و جعلتـها   إليها تالها من املواقف ألفتت و ما  معركة كربالء 
الطغـاة ،   أولئـك   يف مجيع مواقفه من   )عليه الـسالم    ( شركاء احلسني   و من   األبطال  

احملـدثون يف    و الكتـاب     همالسري يف جماميع   أصحاب    و فتحدث عنها املؤرخون  
نظم الكثري مـن     من على املنابر و    و مواقفها    أشاد اخلطباء بفضلها   مؤلفام ، و  

 و نـذكر    ثباا صربها و  أشجاا و  الشعراء القصائد الرنانة يف وصف احزاا و      
شعراء الطف الـسيد   ألحد   على سبيل املثال ما جاء يف وصف حالتها من قصيدة         

  : رمحه اهللا يقول فيها حممد حسني الكشوان
  املصدوع كاد يذوب من حسراا * قلبها هوت على جسم احلسني وأ

  عيوا تنهل يف عرباا و * وقعت عليه تشم موضع حنره
  محاا تدعو سرايا قومها و * ترتاع من ضرب السياط فتنثين

  بقيت ثالثاً يف هجري فالا * هذه أشالؤكم اين احلفاظ و
  بني عداا األقتاب محلت على * ه فتياتكمهذ اين احلفاظ و

  بيااأهجمت عليها اخليل يف  *  أمحدخمدرات من عقائل و
  عربى تردد بالشجى زفراا * ثواكل و هي محلت برغم الدين

  صريعا على أخاها يف وصفها عندما شاهدت أخرى له من قصيدة و
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  :أعضائه  رماحهم جبسمه و و األعداء عبثت سيوف و قد ثرى الطف
  حسرى تلطم اخلد باليد و هي بدت * هاتفة من جانب اخلدر ثاكل و

  حتن فيشجي صوا كل جلمد * يؤملها قرع السياط فتنثين
  شهد بعد مشهديطاف ا يف م * سيقت على عجف املطايا اسرية و

  شر ملحِد إىل  ديفمن ملحٍد * سرت تنهاداها علوج أمية
انتقل بـه    البيت و  ألهل   رحم اهللا هاشم الكعيب الذي هيمن عليه الوالء        و

أحـس   عامل الثواكل يف كـربالء فـشعر بـشعورهن و          إىل   دنياه من عامله و  
زفرات  ى و ينوح بعربات حتيي الثر    مثلهن ثاكالً يندب و    أصبح   بأحاسيسهن حىت 

املعركة عـن    إجنلت   بعد أن  و أخواا    تدع الرياض مهودا فقال يف وصف زينب      
  :تلك ازرة الرهيبة 

  رأيت ذا ثكل يكون سعيداً أ * سعد مثلهاثواكل يف النوح ت و
  اذ ليس مثل فقيدهن فقيدا * ناحت فلم تر مثلهن نوائحا

  ا الترديداًالورقاء حتسن عنده *  و الحنت إذا ال العيس حتكيها
  تدع صدعت اجلبال امليداأو  * ان تنع اعطت كل قلب حسرة
  زفراا تدع الرياض مهودا * عرباا حتي الثرى لو مل تكن

  مل تلق غري اسريها مصفودا * فاطم إبنة ت اسرية خدرهادغ و
  بفؤاده حىت انطوى مفؤدا *  األسىتدعو بلهفة ثاكل لعب
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  ضعفت فأبدت شجوها املكمودا *  األسىختفي الشجا جلداً فان غلب
  لكنما انتظم البنيان فريدا * نادت فقطعت القلوب بشجوها

  قد مجاين املنضوداِع يا املي و *  أخيانسان عيين يا حسني
  ما بعد جمزرة كربالء

مل يعرف املسلمون    اإلسالمي    احدثت تلك ازرة هزة عنيفة يف العامل       لقد
كان  األحداث   حادثا من  و ال    مثلها أو   أعنف منها  باألحداث   يف تارخيهم احلافل  

 و اإلجتماعيـة و  الـسياسية  و العقائد و احليـاة   له من اآلثار العميقة يف النفوس     
  . ما كان زرة كربالءاألدبية 

 زرة صدمة يف نفوس املسلمني مل حيدث التاريخ مبثلـها      لقد تركت تلك ا   
حىت  األحاسيس   تثري تزال ذكراها تلهب املشاعر و     و ال    مشاعر املسلمني و أهلبت   

التشيع بعدها عقيـدة   أصبح   و هلا تلك اآلثار ما دام التاريخ      و ستبقى    يومنا احلايل 
ـ  تنقصها احل  كان عقيدة هامدة   بعد أن    ممزوجة بالدماء متغلفة يف النفوس      س و ام

غدت ذكرى   ، و  و الدماء    املمزوجة باحلماس  و العقيدة    شتان بني العقيدة اهلامدة   
 تثري عاطفة احلماس   ألن   تلك ازرة الرهيبة امللطخة بدماء آل بيت الرسول كافية        

 و حىت   منبعاً لكل ما يلهب النفوس     يف قلوب الناس يف خمتلف العصور و      و احلزن   
  . صاالقاصي لألخيلة و
  املسلمني علىألن  و الغرابة ان يف كل ذلك شيئا من الغلو أحسب ال و

http://www.islam4u.com


 ٩٣

   )٧٧ ( : صفحة httP://www.islam4u.comإعداد و ترتيب مركز االشعاع االسالمي: من وحي الثورة احلسينية 

 مكانته )عليه السالم  ( رون للحسني   يقد و اإلجتاهات    ما بينهم من خالفات يف الرتعات     
مسعوا منه الكثري الكثري مما كان       و قد    صالته جبده صاحب الرسالة    وم   اإلسال من

 ، و و اخلاصـة  ه يف جمالسه العامةلكان يعام  و كيف    احلسني أخيه    و يف  يقوله فيه 
جيري عليـه   و ملا الغيب قد تكشف له عن مصريه يبكي حلالة  ن  أو ك  أحيانا   رأوه
مصرعه على النحو الذي وقـع   أهلب   إذا   يبكون لبكائه ، فليس بغريب     و كانوا    ،

 أثـراً  يف نفوس املسلمنيو ترك  األلسن أطلق و األحاسيس أرهف عليه املشاعر و 
  :حزينا دامياً جيمع القلوب حول هذا البيت املنكوب 

  غداة تبينه كفا سنان * أي رزية عدلت حسينا و
هـذا   و نزعام    ميوهلم إختالف   استعظم الناس على   إذا   نعم ليس بغريب  

 فلذات كبـده و  ساللته و و)  و آلـه  صلى اهللا عليه (  األمني   كيل الشائن بعترة الرسول   التن
قائلهم  و قال    امتهانا لكرامته  تعريضا لغضبه و   رأوا فيه كفرانا حلقه و     قرة عينه و  

:  
  االمم آخر  و أنتمماذا فعلتم * ماذا تقولون اذ قال النيب لكم

   ضرجوا بدمنصف و  أسارىنصف * بأهلي بعد مفتقدي بعتريت و
  مِح يف ذوي ران ختلفوين بشٍر * ما كان هذا جزائي اذ نصحت لكم

ينـدبن  اإلسالمية  و البالد قالت النائحات يف مجيع العواصم    و أمثاله    فبهذا
جرى  و ما    يبكن ملصارعهم  وو أنصاره    إخوته    و قتل معه من بنيه    و من    احلسني

 الـشاعرة ترثيـه و     األلسن   انطلقت و و جالّديه    سفيان و أيب    هلم من حفيد هند   
 حزنه العميق علـى سـبطه و       يف قربه و  و هو   )  و آلـه     صلى اهللا عليه   ( تصور أسف النيب  

 األمـويني   تلقي على  ترع له حرمة و    احتجاجه على أمته اليت مل حتفظ له حقاً و        
  . و املقدسات انتهاكهم جلميع احلرمات مروقهم من الدين و مسؤلية جرميتهم و
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 املضاجع  فأقض،  انفسهم   األمويني   لقد هال الناس هذا احلادث اجللل حىت      
 الشغل الـشاغل للجمـاهري و      أصبح   حىت األذهان   ارتسم يف  أذهل العقول و   و

ادعى الناس يف املدينة غريهـا ان        تخيالت و مسرحا خصباً لل   حديث النوادي و  
  و ام مسعوا هاتفا يقول كما جاء يف الطـربي         اجلن كانت تنوح على احلسني و     

  :االثري إبن 
  التنكيل ابشروا بالعذاب و * ايها القاتلون جهال حسينا

  قبيل مالك و من نيب و * السماء يدعو عليكم أهل كل
  جنيلصاحب اإل سى ومو و * عنتم على لسان بن داودقد لُ

كأن احليطان ملطخـة بالـدماء      أكثر   أو   راحوا يتصورون ملدة شهرين    و
  . ساعة تطلع الشمس حىت ترتفع كما نص على ذلك الطربي يف تارخيه

رووا عن النوار زوجة خويل بن يزيد االصبحي اا قالت لزوجها ليلـة              و
 الفـضة و   بالذهب و لقد جاء الناس  : أدخله عليها    دخل الكوفة برأس احلسني و    

قد وضعه حتت اجانة يف صحن الدار فقامت مـن           و كان    جئتين برأس احلسني ،   
 إىل  الدار فرأت نوراً يسطع مثل العمود من السماء        إىل   خرجت فراشها غضىب و  

  . ترفرف حوهلا طيوراً بيضاء تتهاوى من السماء و االجانة و
 و األحاديـث   شـىت كما استغل الشعراء هذا احلادث املفجع فرووا حوله   

الثـورة   إىل صاغوها بألوان شعرية دامية يصدرها قلب مكلوم ثائر حزين يـدعو       
لوعـة مناديـا     العلوية بأسف و   األحزان   يسجل تلك  صرامة و  العارمة بعنف و  

خباصة العراقـي   الشعر الشيعي و غلبت على األدب الشيعي و  يالثارات احلسني و  
مام ادب تبعثه عاطفتان بارزتان عاطفـة  أغدوا  ومنه هذه الرتعة احلزينة الباكية ،       

 و من   تبعثه الثانية قويا ثائراً    حزينا باكيا و   األوىل   عاطفة الغضب تصدره   احلزن و 
  هذه النماذج اليت حفظها لنا تاريخ تلك
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من  أيام   بن احلر اجلعفي ، الذي زار املعركة بعد        عبد اهللا    الفترة ما رواء الرواة عن    
بـني   إستشهاد   ال يتلوى اسفا ولوعة ويتمىن لو انه وفق لنصرته و         و هو    حدوثها
   :)عليه السالم ( أنشد على قرب احلسني  يديه و

  ةاال كنت قاتلت احلسني بن فاطم * غادر حق غادر أمري يقول
  ةاال كل نفس ال تسدد نادم * نصرته ندمي أال اكون فيا
  ةلذو حسرة ما ان تفارق الزم * اتهمن مح أكن اين الين مل و

  ةعلى نصره سقيا من الغيث دائم * اسقى اهللا ارواح الذين تآزرو
  ةالعني سامج فكاد احلشى ينقض و * جماهلم وقفت على أجداثهم و

  ةاهليجا محاة خضارم إىل راعاس * لعمري لقد كانوا مصاليت يف الوغى
  ةبأسيافهم اساد غيل ضراغم * نبيهمبنت  إبن تأسوا على نصر

  ةزهرا قماقم لدى املوت سادات و * مالراؤن افضل منه رأى ما ان و
  ةفدع خطة ليست لنا مبالئم * دادناترجو و أتقتلهم ظلما و

  ةناقم فكم ناقم منا عليكم و * تلهملعمري لقد راغمتمونا بق
  ةفئة زاغت عن احلق ظاملإىل  * سري جبحفلأ ان راراً ِممهأ

  ةاشد عليكم من زحوف الديامل * ائباال زرتكم بكت فكفوا و
من هؤالء الذين أحسوا بأخطار تلك اجلرمية النكراء رضي بـن منقـذ              و

  :العبدي فقال 
  ١جابر إبن جعل النعماء عنديو ال  * لو شاء ريب ما شهدت قتاهلم و

                              
 ،  )عليه الـسالم    (  اجليش الذي شارك يف حرب احلسني         لقد كان كعب بن جابر أحد جنود       1

فقالت له زوجته بعد أن رجع من املعركة اعن علي إبن فاطمة وقلت سيد القراء و كان قد قتل برير              
سيد القراء يف الكوفة لقد اتيت عظيما من األمر و اهللا ال اكلمك من رأسي كلمة ابـدا ، فأجاـا                 

http://www.islam4u.com


 ٩٦

   )٨٠ ( : صفحة httP://www.islam4u.comإعداد و ترتيب مركز االشعاع االسالمي: لثورة احلسينية من وحي ا

  بعد املعاشر األبناء تعريه * سبة لقد كان ذاك اليوم عارا و
  حسني كنت يف رمس قابرو يوم  * فيا ليت اين كنت من قبل قتلة

اخليبـة    و اجتاهام بالنـدم   ميوهلم و  إختالف   لقد أحس املسلمون على   
قادوا املعركة ضده كانوا يبكون      الذين قاتلوه و   و حىت    مناصرته ،  و عدم    خلذالنه

يندبون مصريهم السيء فقد جاء عن عمر بن سعد الذي قاد تلك املعركة انـه                و
ال تسل عن حايل فانه مل يرجع غائب عن مرتله بأشر مما رجعت به              : كان يقول   

ـ     و حىت    العظيم األمر   بتارتك فلقد قطعت القرابة القريبة و     دم ان يزيداً بكى ون
 و األذى   علي لـو احتملـت     و ما    :كلما ذكر احلسني كان يقول       على قتله و  

كـان علـي وهـن يف        و أن    حكمته فيما يريد   أنزلت احلسني معي يف داري و     
 إبـن   قرابته من رسول اهللا لعـن اهللا       رعاية حلقه و   سلطاين حفظاً لرسول اهللا و    

يلحق بثغر مـن الثغـور       أو   سأله ان يضع يده يف يدي      و قد    طرهمرجانة فانه اض  
زرع يل يف  قلوب املسلمني بقتلـه و  إىل ذلك فبغضين إىل حىت يتوفاه اهللا فلم جيبه   

 غضب عليه  البن مرجانة لعنه اهللا و     الفاجر مايل و   قلوم العداوة فأبغضين الرب و    
.  

يزيـد   إىل   كتـب  حينما علم ملك الروم بتلك ازرة غضب لذلك و         و
على حد تعبري البيهقي     و أنا     و عد  نيب ظلما  إبن    أو لقد قتلتم نبيا  : كتاباً جاء فيه    

 و اهللا   :عثمان بن زياد شـقيق عبيـد اهللا          و قال    اجلسادي ،  يف كتابه االس و   
 و أن   يـوم القيامـة    إىل   انفه خزامة  و يف    لوددت انه ليس من بين زياد رجل اال       

  . حسينا مل يقتل

                                                                                    
نها بيتاً يذكر فيه انه انقذ رضي بن منقذ من القتل حيث أعانه على قتل بأبيات يفتخر فيها بفعله وضم

  .خصمه
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جانب تلك اآلثار السيئة النفسية اليت خلفتها تلك ازرة الرهيبة يف           ىل   إ و
 و  االثر يف تقويض الدولة األمويـة      أعظم   نفوس اجلماهري املسلمة ، فلقد كان هلا      

و جعـل    و أمثالـه     كابن الزبري البيت   أهل    أعداء استغلها و إليها    اإلطمئنان عدم
  يلعن و أصحابه  ويرثي احلسني و األمويني  ويندد على يزيد
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:  و يقول    من اشترك يف قتاله    و مجيع    بن معاوية  و يزيد    اهياهل الكوفة خلذالم ا   
تلـوه  لقـد ق   و اهللا    نصدق هلم قوال ، اما     هؤالء القوم و   إىل   أبعد احلسني نطمئن  

 أوىل يف الـدين و     طويالً بالليل قيامه كثرياً بالنهار صيامه أحق مبا هم فيه منهم و           
  . الفضل

يتباكى عليه يف حـني   راح يندبه و الزبري مصرع احلسني و إبن   لقد استغل 
 يكن معاوية  و مل    )عليه السالم   ( أثقل عليه من احلسني      أحد    اإلسالمي مل يكن يف العامل   

ذلك معروفاً لدى عامة     و كان    الزبري إبن   د عداء للبيت العلوي من    ابنه أش و يزيد   
سواها ال تزال    حتريضه عليه يف البصرة و     واملؤمنني   أمري   مواقفه من  ألن   املسلمني

 طلحـة يف التغريـر بعائـشة و    ذلك فلقد اشترك هو و إىل  باإلضافة ماثلة هلم و  
 و قـد    البصرة لتقود املعركة ،    إىل   أخرجاها من البيت الذي أمرها اهللا ان تقر فيه        

 عبد  حىت خرج ولده  البيت   أهل   ما زال الزبري منا   : املؤمنني   أمري    أبيه  و يف  قال فيه 
 لـه  و قال    بالناس و بني اإلتصال     وجود احلسني يف مكة حائال بينه      و كان    ،اهللا  
 قرت عينك يا  : العراق   إىل   يئس من اقناع احلسني بعدم التوجه      بعد أن    عباسإبن  
  . العراق إىل الزبري خبروج احلسني إبن

لقد أقر احلسني عني الزبري وهيأ له خبروجه من مكة املناخ املناسب لغرس              
بعـد   و خباصة     و غريهم  يبق على الساحة غريه فالتف حوله املكيون       و مل    أطماعه

 األخطار  يدركون ان  و أصبحوا    مشاعرهم و أهلبت    تلك ازرة اليت ادمت قلوم    
  . و مكان تطاردهم من كل جانب  وباتت ددهم

ما يكـون    أشبه   )عليه الـسالم    ( الزبري من مصرع احلسني      إبن   لقد كان موقف  
مها كما يبدو من تارخيهمـا مـن         مبوقف معاوية من مصرع عثمان بن عفان و       

 و  الدين غشاء للتـضليل    و النفاق و اإلجرام و إستعمال        معدن واحد يف الدجل   
بن هند يتمىن ان يقتل عثمان خالل ثورة        إاجة ، لقد كان     عندما تدعو احل  التمويه  
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ذلك  أجل   من اإلجرام   بكل ما لديه من وسائل     و يعمل    عليه األنصار    و املهاجرين
  )عليه السالم ( للتشنيع على علي  أداة ليتخذ من قتله
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 أمري  ن تقتل يف البصرة ليشنع بقتلها على      أتمىن لعائشة   ي و كان    املطالبة باخلالفة  و
علـى   اإلستيالء   مت له  بعد أن    كما صارحها بذلك خالل زيارته للمدينة     املؤمنني  
  . السلطة

من خروج احلسني مـن     إليه  الزبري فلم يكن شيء من الدنيا أحب         إبن   اما
العراق  إىل   يرغبه يف اخلروج  و كان    إليه   املصري الذي انتهى   و من    قالعرا إىل   مكة
بلغه نبـأ    و حينما    الدهاء الكوفة بأسلوب مليء باملكر و     أهل   االستجابة لطلب  و

وجد املسلمني على ما بينهم من خالف يف االجتاهات يتململون ملا جرى             مقتله و 
راح  اطمـأن ملـصريه و      و أشياعها طابت نفسه   يلعنون أمية و   يندبونه و  عليه و 

يندد  اجتماعاته و  جرى عليه يف جمالسه و     و ما    يردد فضله  يتباكى على احلسني و   
نفاقا ليعرب من    رغبام دجالً و   جرائمهم جتاوباً مع شعور اجلماهري و      باألمويني و 
املـاكر ان    األسـلوب    استطاع ـذا   السلطة اليت كان يتمناها و     إىل   وراء ذلك 

من مسلمي احلجاز الذين كانوا يبحثون عـن بـديل         األكرب   دديستحوذ على الع  
ليس هلـا بعـد     : الناس يقولون ، كما جاء يف رواية الطربي          أصبح   و لألمويني

 بنيه متت له البيعة يف احلجاز بسبب ما جرى للحسني و          الزبري و  إبن   احلسني غري 
 كرامتـه و   امتهان لعترة الرسـول و     سيب و  متثيل و  أسرته من قتل و    و إخوته   و

 وو أنـصارهم     األمويني   ضد اإلسالمي   يف خمتلف احناء العامل    اإلنتفاضات   توالت
  . شعار الثائرين فيما بينهم من خالف يف االجتاهات يا لثارات احلسني

بـسواعد   آخـر    يف مكان  أخرى   ومل ختمد ثورة يف مكان إال لتقوم ثورة       
  . شعارهم الوحيد يا لثارات احلسني الشيعة و

احلسني كابن الـزبري     أعداء   نت تلك ازرة ذا حدين استفاد منها      لقد كا 
يتظـاهر   يتبـاكى و  و جعل    األمويني    و الذي استغلها يف احلجاز للتشهري بيزيد     

 حولـه ، كمـا      التفوا حىت اجتمع الناس عليه و     أصحابه    و باحلزن على احلسني  
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 و  ذهلم عنه ختا تقصريهم و  جعلتهم يشعرون بأخطائهم و    ايقظت شيعة احلسني و   
  مجيع العناصر إليهم تانضم و أخيه و أبيه عن
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اتفقوا مجيعاً على صيحة واحـدة تـستر         و و غريهم    املناوئة لألمويني من املوايل   
 احلسني ، فكان هلذه الصيحة الصدى الواسع        وراءها اغراضهم املختلفة يا لثارات    

م قوض دعائ  زعزع عروشهم و   الذي اقلق الظاملني و   اإلسالمية   األوساط   يف مجيع 
قيام يوم الـدين     إىل    األجيال لعنة على لسان   و أصبحوا    دولتهم يف املشرق العريب   

ـ  و اإلنسان وباء احلسني وحده بالفخر الذي ال فخر مثله يف تاريخ بين        ه حسبه ان
لكل  و القدوة    أب للمئات من الشهداء    وحده يف هذه الدنيا الشهيد بن الشهيد و       

  . و زمان فراعنة العصور يف كل مكان و و الظاملني ثائر على الظلم
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  بل معركة كربالحملات عن حياة العقيلة ق
 تالهـا مـن   و مـا  بعد هذه اللمحات عن مواقفها من معركة كـربالء      

 اجلسام اليت صمدت فيها العقيلة كالطود الشامخ وضعضعت كربيـاء         األحداث  
 أرى  و قبل احلديث عن مرقـدها    قلبت الدنيا على رؤوسهم ،     اجلالدين و أولئك  

    و أخويها    أبيها  و ة جدها كل من آمن برسال    و على    من الوفاء حلقها العظيم علي 
بصورة  و لو    ان نشري  و احلاكمني    اليت كانت جتسدها يف مجيع مواقفها من الطغاة       

أمومتها تلك املراحل الـيت   و و شباا موجزة عن املراحل اليت مرت ا يف صباها     
طالئعهـم   و مـن  تكون يف عداد العظماء من أبطال التاريخ ألن  أعدا أهلتها و 

  .خوا  إ أبيها وبعد
من السنة اخلامسة هلجرة جدها      األوىل   لقد كانت والدا يف مطلع مجادي     

يف بعـضها ان والدـا    و جاء املدينة كما جاء يف بعض املرويات ،  إىل   من مكة 
عليهمـا  (  و احلـسني     كانت يف مطلع شعبان من السنة السادسة بعد أخويها احلسن         

 أبـا    يـا  هامس: له   و قالت    أبيها إىل   زهراءال أمها   ولدت جاءت ا   و ملا     ، )السالم  
غائباً عـن    و كان    ما كنت ألسبق جدها رسول اهللا يف تسميتها       : احلسن ، فقال    
  املؤمنني أمري رجع من سفره سأله و ملا املدينة يومذاك ،
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ـ  حد تعبري الراويىعلـ عن امسها ، فقال   ما كنت ألسبق خالقها يف امسها  :  
أخربه  ان اهللا قد اختار هلا اسم زينب ، و        : له   و قال    جربائيل األمني   ، فهبط عليه  

: و قال   )  و آله    صلى اهللا عليه   ( كما يدعي الراوي مبا جيري عليها من املصائب فبكى النيب         
  . و احلسني ه كان كمن بكى ملصاب أخويها احلسنمن بكى ملصاب هذ

كانت تكىن كما يدعي الشيخ فرج القطيفي يف كتابه املرقد الزينيب بـأم     و
عقيلة بين هاشم على لـسان       تلقب بالصديقة الصغرى و    احلسن ، و   أم    و كلثوم
غري ذلك من الصفات الفاضلة اليت       إىل   لسان آخرين عقيلة الطالبيني    و على    مجاعة
  . اإلسم أحيانا ب علىتغل

 هلوهـا و  لقد ولدت احلوراء زينب يف بيت ال شيء فيه من متع الـدنيا و  
 أمها   و سيد الوصيني  أباها   النور يف ذلك البيت الطاهر الذي ضم       و رأت    زخرفها

  . رحياتين رسول رب العاملني و أخويها سيدة نساء العاملني
 و  اره ينساه يف ليله و     و ال  ولدت يف بيت كان النيب ال يشغله عنه شاغل        

 ينعم فيه بالسكينة   يبتسم هلما و   يشمهما و  دخله يقبل من فيه من أحفاده و      كلَّما  
 و الفضيلة   رضعت من ثدي الطهر    ، يف ذلك البيت ولدت احلوراء و      و اإلطمئنان   
 و أخـذت    اجلنة أهل   درجت مع اخويها سيدي شباب     و األعظم   بضعة الرسول 

فاطمة جبميع   أمها   جدها الرسول ممثال يف    و رأت    ينة العلم باب مد  أبيها   العلم عن 
يـا  : يف السنة السادسة من عمرها قالت        أمها   فقدت و حينما    مزاياه ،  صفاته و 

 تعين بذلك اا بفقـد     و هي    لقاء بعده ،   أبتاه يا رسول اهللا االن فقدناك فقداً ال       
  . قد فقدت جدها ايضاً أباها اليت كانت جتسدأمها 

 إبنتها  مزاياها يف نفس   كست صفات الزهراء سيدة نساء العاملني و      لقد انع 
ها يف الشدائد   عبادا وصرب  ظهرت واضحة جلية يف زهدها و      عقيلة بين هاشم و   

  اا مل تدخر شيئاً من: من حتدث عنها من الرواة  و قال ،
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يف ليلـة    و حـىت     القـرآن ،   و تالوة    متضي عامة لياليها بالتهجد    يومها لغدها و  
صرعى  إخوا    و تتلوى من آالم تلك ازرة الرهيبة      و هي    احلادي عشر من احملرم   

حتدثنا عن صربها    و قد    القرآن ،  و تالوة    مل تدع صالة الليل    كاألضاحي   جمزرين
املواقـف   أغـىن  تزال مـن  و ال مواقفها اخلالدة اليت كانتعض  و ب شجاعتها و

  . األبطال العليا يف تاريخ و املثل البطولية بالقيم
هذه املرحلـة مـن      و يف    ست سنوات  أمها   علي مع  إبنة   لقد بقيت زينب  

 حىت ينقـضي الـشطر     و العبادة    الزهراء تقوم للصالة   أمها   طفولتها كانت ترى  
تلـبس   وو املـساكني   األيتـام  تطعم ما عندها   اوية و من الليل وتبيت ط   األكرب  

رآها سـلمان الفارسـي    تكسو الفقراء جديد املالبس ، و    الثياب اخللقة البالية و   
حممـد   إبنة   احلرير و  كسرى بناما يف السندس و     ان قيصر و  :  و قال    مرة فبكى 

  . رسول اهللا يف تلك الثياب البالية
يف هـذا    و هي    انت تشاهدها العقيلة  بال شك يف ان تلك الصور اليت ك        و

 من حياا  األخري   رافقتها حىت النفس   السن من طفولتها قد انعكست يف نفسها و       
ميـر   و مـا     من حيام  األوىل   حييط ا يف املراحل   و ما    األطفال   مشاهداتألن  

 افقهم يف الغالب ما دامـوا بـني       عليهم يف سن الطفولة تترك آثاراً يف نفوسهم تر        
  .األحياء 
يؤكد علماء النفس ان الطفل يف السنة الثالثة من عمره تبـدأ مرحلـة               و

منوه العقلـي    و أن    املعاين ،  و األلفاظ   مرحلة التمييز بني   بيئته و  و بني    التوافق بينه 
الكـشف   و هذا يسمع كشف ما حييط به مما يرى و      إىل   يف هذه املرحلة يتجه به    

  . يوم من حياتهآخر  إىل فقهيترك آثاراً تعمل عملها يف نفس الطفل ترا
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الزهـراء   أمها   السيدة زينب سالم اهللا عليها بعد وفاة      أن   إىل   هذا باإلضافة 
الذي كان جيسد جدها الرسول من مجيع نواحيه        املؤمنني   أمري    أبيها عاشت برعاية 

  تولت حضانتهم  و)عليهما السالم (  و احلسني بني أخويها احلسن
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 و كان   مامة بنت زينب بنت رسول اهللا     أ و هي    أفاضلهن امرأة من كرام النساء و    
 بوصـية  )عليها الـسالم  (  بعد وفاة الصديقة الزهراء )عليه السالم ( املؤمنني   أمري   قد تزوجها 

العـم ان    إبن   أوصيك يا  ا له كما ترويها مجيع اآلثار ، و       يف وصيته  و جاء    منها ، 
بالفعل فلقـد    اخيت فاا ستكون لولدي مثلي ، و       إبنة   تتزوج بعد وفايت من امامة    

رعايتها ألوالدها   كانت امامة كما كانت ترجوه منها خالتها من ناحية عطفها و          
لقنهم مـن اسـرار   الذي كان ي أبيهم ما كانوا ينعمون به من رعاية    إىل   باإلضافة

 و  الكون وغوامضه ، وظلت العقيلة يف رعاية ذلك البيت الكرمي بيـت النبـوة             
املسلمني  و نساء    مطلع الصبا والشباب ،    إىل   جتاوزت سن الطفولة  أن   إىل   اإلمامة

 إىل فريضة العـشاء  و أداء يومذاك كان من عادن ان خيرجن ليال لزيارة قرب النيب  
البهجـة   مالمح السرور و   بيون و  إىل   ال مث يرجعن  جواره كما كان يفعل الرج    

 إىل  و الـصالة  العقيلة ان خترج لزيارة قرب جـدها       أرادت   بادية على وجوههن و   
والدها مل يشأ هلا ان خترج كما خيرج غريهـا           و لكن    جواره كما يفعل النساء ،    

 بعـد  ااملصلني من الرجال فكان خيرج معه مملوء بالزائرين و  و املسجد    من النساء 
 مشاهلـا و   عـن ميينـها و     و احلسني    احلسن و خيرج    بيوم إىل   يعود الزائرون أن  

 من الرجـال ، و  أحد وجد يف مرقد جدها إذا يتقدمهم هو ليخمد ضوء القناديل  
الليل مع الزائرات اللوايت كـن خيـرجن ألداء          أول   ان خترج يف   أرادت   ذات ليلة 

مـن  املـصلُّون   أحـس  و فجأة ،الصالة فخرج يتقدمها ليخفت ضوء املصابيح  
 و خيفت واحداً بعد واحد خفوتا ظـاهراً  أخذ ان ضوء املصابيح   و النساء    الرجال
تبق من   و مل    يضعف حىت مشل املسجد كله ضوء خمتنق       ظل يضيق و   عجل و على  

احلـرم مـن    الضوء اال ومضات ضئيلة توشك ان تنطفىء فيعم الظالم املسجد و        
بن قيس الكندي كما جـاء يف بعـض          األشعث   كل جوانبهما فتطلعت العيون   

الغاضبة لتتعرف من هو الذي أضعف تلك املـصابيح   األيام املرويات ، ففي بعض 
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 و ملـا    يترك منها سوى ومضات ضئيلة ال جتديهم شيئاً ،         و مل    واحداً بعد واحد  
  عرفوه تركوه يفعل
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اليت  األسباب   راحت العيون تتطلع لتعرف    ال يفعل غري الصواب ، و      ألنه   ما يشاء 
و مـا  )  و آله صلى اهللا عليه ( محلته على ذلك فرأت أشباحاً ثالثة قد تقدمت حنو قرب النيب        

 رجـع  تـضرع مث  جانبه لفترة طويلة يف خشوع و      إىل   حىت وقفوا  إليه   ان وصلوا 
 انصرفوا باجتاه باب احلرم راجعـني      الثالثة عن القرب الشريف ميسحون دموعهم و      

 حنو املصابيح يفك خناقها     )عليه الـسالم    ( املؤمنني   أمري   تقدم الكرمي ، و   أبيهم   بيتإىل  
الثالثة الذين تقدموا حنو احلرم يف ستر ذلـك الـضوء            و كان    يعلي أضوائها ،   و

ان تزور قرب جـدها      أرادت   بينهما ابنته زينب   و احلسني    و احلسن أوالده   اخلامد
بـني  إليـه    و مضت    يف الوقت الذي جيتمع فيه الزائرون فتقدمها ليخمد الضياء        

  . من الناس أحد أخويها حىت ال يرى شخصها
خالتـها   و و أخويها     أبيها بقيت العقيلة يف ذلك البيت الكرمي يف رعاية        و

 أوالد  حنوا على  عميس اليت مل تكن بأقل عطفا و      بنت   أمساء    أبيها ةجزو مامة و أ
بن جعفـر بعـد    عبد اهللا  احتضنتها لتكون زوجة لولدها    و اليت    فاطمة من امهما  
  . سنوات قليالت
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  بن جعفر عبد اهللا زواجها من
ختطت عهد الطفولة طلبها الكثريون مـن         بلغت احلوراء مبلغ الزواج و     ملا
كان كما يبدو قد صـمم علـى      ألنه   لني مام يردهم برفق و   اإل و كان    االشراف

 أمهـا  بن جعفر الطيار ، كما كان النيب يرد خاطيبعبد اهللا  أخيه  إبن زواجها من 
تـضحية يف     جهاداً و  أكثرهم القوم اسالما و   أول   عمه إبن   الزهراء ليزوجها من  

بـن قـيس     األشـعث    ممن خطب احلوراء   و كان    . سبيله بأمر من اهللا سبحانه    
 جالس  )عليه السالم   ( اإلمام   و األيام   الكندي كما جاء يف بعض املرويات ، ففي بعض        

مظهر من مظـاهر   يف داره دخل عليه رجل بين الطول عليه مسحة من اجلمال و          
الكهولة وبدأ خيطو حنو الكـرب ،        أبواب   د صار على  ق و كان    البطش ،  العنف و 

 تدرج بـني يـدي   و هي ملعت حماسنها ، فوقع نظره على فتاة قد اضاء صباها و   
غرفة يف الـدار     إىل    أسرعت رأته الفتاة قد دخل على حني غفلة       و حينما    ،أبيها  

خطواا تكاد نظراته تستبق     و إليها   رأته ينظر  و قد    عجلى تتعثر يف أذياهلا السيما    
أعجب حبسنها   تغيب عنه و   قبل أن    قد مأل عينيه منها    و كان    خطواا املسرعة ،  

  . ما رأت عيناه من اخلفرات احلسان أحسن مشائلها ، و و
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جانب ذلـك   إىل املسلمني ، و  أوساط   ضعة يف  كان الرجل يف مخول و     و
نـسبه   قيس حسبه و   إذا   أوضع نسبا  أمخل حسباً و   و هو    فاتكا شجاعا مجيال ،   
هذا البيت الذين بلغوا القمة يف كل ما يتفاضـل فيـه             أهل   بالقرشيني فضال عن  

بـأمر  املؤمنني  أمري   الذي جرأه على احلديث مع     و لكن    الناس من كل نواحيهم ،    
 زوجـه مـن    قحافة كان قد تلطف به و      أيب   إبن األول   ان اخلليفة من هذا النوع    

 و  . األنبياء و األوصياء     بنات إىل   فروة فجرأته هذه املصاهرة على التطلع      أم   أخته
 داخل البيت بتلك السرعة اخلاطفة حىت قـال        إىل   كادت احلوراء زينب تصل   ما  

اا ابنيت  : سن ، فرد عليه قائال      احل أبا    يا من هذه الفتاة   : )عليه السالم   ( لعلي  األشعث  
( املؤمنني   أمري   احلسن ، فاستخف به    أبا    يا زوجنيها: الزهراء ، فقال له      إبنة   زينب

  وفـروة  أم  أختهقحافة بنفسك اذ زوجك   أيب    إبن كلقد غر : له   و قال    )عليه السالم   
 بك وو نـس  ال تنظر لنفسك اال من زاوية هذه املصاهرة ، ناسيا اصلك       أصبحت  

 تطمـع بـالفواطم و    أصبحت    و ، و املسلمني    ك الوضيعة يف نفوس العرب    نمكا
  . ١عبد املطلب العواتك من بنات هاشم و

لقـد  : بقوله  املؤمنني   أمري    على دعلى ان ير   و الغرور    قد محله الصلف   و
املقداد بن عمر املعـروف   و هو زوجتم من هو أمخل مين حسباً وأوضع مين نسباً   

قـد  )  و آله صلى اهللا عليه ( ذاك رسول اهللا: قائال املؤمنني  أمري  عليه، فرد األسود   باملقداد
  . مثلها ألسوأنك إىل عدت و لئن أعلم مبا فعل و هو فعله

  جفوته املسلمني لغلظته و أكثر فظا غليظاً ثقيالً على األشعث لقد كان
                              

  الفواطم مجع فاطمة و قد أصبح كالعلم على جمموعة من اهلامشيات فهن فاطمة الزهـراء و  1
فاطمة بنت احلمزة وغريهن ، كما وان العواتك مجع عاتكة و هو اسم موعـة                أسد و  فاطمة بنت 

 البارزات منهن عاتكة بنت عبد املطلب عمة النيب ، و أم زينب بنت جحش الـيت   من نساء اهلامشيني  
  .تزوجها النيب بعد أن طلقها زيد بن حارثة 
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 و توىل اخلالفـة بعد أن املؤمنني  أمري  من املتآمرين على   و كان    جرأته على احلق   و
ان  و حاول    زجره من مرة و   أكثر   )عليه السالم   ( لعنه علي    و قد    ملصلحة معاوية يعمل  

 د الرمحن بن ملجم   اشترك يف قتله مع عب     و أخرياً    مؤامراته يضع حدا لتجاوزاته و   
ابنته جعدة قد حققت ملعاوية مـا        و أن    ممن سخرهم معاوية لذلك كما    و مجاعة   

 بعد أن   )عليه الـسالم    ( احلسن بن علي     إىل   فدست السم  أجله   من و يعمل    كان يتمناه 
 بأن يزوجها ولده اخلليع يزيد بـن ميـسون ، و           و وعدها    اغراها معاوية باملال  

يزيـد   و ولده    معاوية إرتكبها   يف مجيع اجلرائم اليت   عث   األش اشترك ولده قيس بن   
  . و شيعتهم مع العلويني

 ، و هناك    اب يتوافدون عليه من هنا    طَّاخلُ و أبيها   لقد بقيت العقيلة يف بيت    
ينتظر الوقت املناسب لتنفيـذه ال       أمر   كان قد صمم على    و كأنه    يردهمو كان   
قبل  و جعفر    عليأوالد   إىل   ينظر و هو    يقول)   و آلـه   صلى اهللا عليه   ( مسع النيب  و قد    سيما
بنونا لبناتنا كما جاء يف بعض املرويـات         يتجاوزوا سن الطفولة بناتنا لبنينا و     أن  
  . عنه

 جدا ألوالد جعفر فانه هلم مبرتلة األب و )  و آلـه     صلى اهللا عليه   ( مل يكن النيب   إذا   و
 ألنه  أحفاده بعضهم ببعض   إقتران   اجلد من  إىل   شيء أحب  و ال    وليهم و هو    اجلد

يكون  و أن    بد و ال    ، و جوده     أنواع امتدادا لنوع من   يعترب ذلك تأكيداً لنسله و    
أفعاله قد    الذي كان يف كل مراحل حياته يقتدي بأقوال الرسول و          )عليه السالم   ( عليا  

 أخيـه   تأكيداً ملا كان يضمره حنو اطفـال       و أعتربها    مسع من الرسول هذه املقالة    
 بـد أمـرهم    و ويل  كفيلـهم  و كان    اخلالداإلسالم  و بطل    ر شهيد مؤتة  جعف

 مجيع اخلطـاب    رد و)  و آله    صلى اهللا عليه   ( ، فنفذها كما أراد رسول اهللا     أخيه  إستشهاد  
للحصول على شرف املصاهرة الذين      و هناك    الذين كانوا يتوافدون عليه من هنا     

 كـان  أحـداً    ان أحسب    و ال  ،  و الزهراء  علي إبنة   حيصلون عليه بزواجهم من   
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و طالـب   أيب جعفر بن أخيه  أوالدمن أوالده  بعد)عليه السالم  ( قلب علي    إىل   أقرب
  يف عداد و كانوا بن جعفر عبد اهللا رأسهمعلى 



 ١١٤

   )٩٢ ( : صفحة httP://www.islam4u.comإعداد و ترتيب مركز االشعاع االسالمي: من وحي الثورة احلسينية 

 بنت عميس بعـد    أمساء    أمهم تزوج من بعد أن    و خباصة    أوا يف بيته  نش والده و أ
  . بكر عنهاأيب  و وفاة زوجها جعفر الطيارإستشهاد 
يف بيتـهما اجلديـد      عبد اهللا    زوجها قبل ان نتابع احلديث عن زينب و       و

 ، إخوـا   أبيهـا و  بعد بيت طالب   أيب   ما عرفه بيت   أكرم   كزوجني كرميني من  
 و   اإلسـالم  علـى  األكرب   الذي كان له الفضل   طالب   أيب   تمن الوفاء لبي  أرى  

يف اإلسـالم    و رسـول      اإلسالم كما تؤكد مجيع الشواهد اليت مر ا      املسلمني  
 كمصري زكريا  و رسالته    لكان مصري حممد  طالب   أيب   انه لوال بيت   األوىل   مراحله

ـ  رداملـصا  الذين كانوا يتعرضون للقتل و     األنبياء   منو حيىي و غريها       ن بـين  ة م
قدميا قال اجلاحدون لنبوة شعيب كما حكى        تنتشر رساالم ، و   قبل أن   إسرائيل  

  . رهطك لرمجناك و لوال :اهللا عنهم يف كتابه 
 جانبه منـذ  إىل و أوالدهم أسد فاطمة بنت و زوجته طالب أبو  لقد وقف 

يه  إل طالب بأنه سيمنع عنه كل من حتدثه نفسه باألساءة        أبو  و أعلن    الدعوةإعالن  
نفسها خلدمته يف اليوم الذي     أسد   زوجته فاطمة بنت   أوقفت   النيل منه ، كما    ، و 

 و آلـه    كما وصفها هو صلى اهللا عليـه       و كانت    مات فيه جده عبد املطلب ،     
يتـرحم   ظل يذكرها و   كل شيء و   و يف    امللبس تفضله على أوالدها يف املأكل و     

 مجيع املسلمني  و جعفر     علي سبق ولداها  من حياته ، و    األخري   عليها حىت النفس  
 و مـر    برسالة حممد فكان أوهلم علي بعد خدجية الكربى ،         و اإلميان    اإلسالمإىل  
: فقال لولده جعفر )  و آله صلى اهللا عليه ( جانب حممد إىل يصلي وحده  و علي    طالبأبو  

يف طالـب   أبـو    أبيه و ظلَّ     علي بأمر من   أخيه   عمك فأسلم بعد   إبن   صل جناح 
 يناضل عن رسالة حممد بكل طاقاته يدافع و )  و آلـه     صلى اهللا عليه   ( عد مبعث النيب  حياته ب 

  :و يقول و إمكانياته 
  الربية دينا أديان من خري * لقد علمت بأن دين حممد و
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  يزالون جيترون و ال الذين كانوا و حمدثيهم مع ذلك فان رواة السنة و
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 علـى  و اإلفتـراء     صنائعهم الذين سخروهم للكذب    و األمويني   مرويات أذناب 
مـات  طالـب    أبا   دعاته املخلصني هؤالء يدعون بأن     واإلسالم   و محاة    اإلسالم

 آمـن  من و لكل سفيان بن حرب العدو اللدود لإلسالم   و أبا    كافرا برسالة حممد  
مواقفـه ال يتحاشـى      أكثر   يف سبيله مات مؤمناً يف حني انه كان يف         و جاهد    به

لعلـي   أبـا  لو مل يكنطالب  أبا  ذكرنا سابقا ان   و قد    وثنيته ،  ااهرة بشركه و  
  . خيار املسلمني و من عليه السالم لكان من الصديقني

  وفاته هجرته و جعفر الطيار و إسالم حملات عن
من الوفاء هلذا البيـت      أرى   نه قبل احلديث عن زواجهما    أعود ألكرر ا   و

بن جعفر  عبد اهللا    و والد    باجياز جلعفر الطيار ثالث املسلمني     و لو    الكرمي ان اشري  
  . الذي اختار له النيب عقيلة بين هاشم لتكون زوجة له كما ذكرنا

 ي بعشر سنني كمـا يـدع  )عليه السالم ( من علي  أكرب  لقد كان جعفر الطيار   
و كان   و علي    سوى خدجية الكربى  اإلسالم   إىل    أحد يسبقه و مل    املؤرخنيأكثر  

عليا يصلي عن ميني الـنيب       رأى   ذكرنا ان أباه   و قد    املصلني هو ثالث املسلمني و   
يف مكة   و ليس    مد غري قصري  أ و مضى    عمك إبن   صل جناح : فقال لولده جعفر    

 أيب  بـن  و جعفر    نت خويلد ب و خدجية     و علي  من يعبد اهللا سبحانه سوى حممد     
 عن يساره  و جعفر    عن ميينه و علي    أوقاا   فكان النيب يتقدمهم للصالة يف    طالب  

خلقه كما وصفه الـنيب   جعفر يشبه النيب يف خلقه و   و كان    من خلفه ،  و خدجية   
  . املساكني أبا بذلك كما كان يكنيه

أصحاب  لقد كنت اسأل الرجل من    : هريرة انه كان يقول      أيب   جاء عن  و
و لكـين كنـت    أعلم ا منهو أنا  عن اآلية من القرآن)  و آله    صلى اهللا عليه   ( رسول اهللا 

  سألهأ
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 يبمل جيبين حىت يـذهب      طالب   أيب   ان سألت جعفر بن    و كنت    ليطعمين شيئا ،  
  . بيته فيطعمين مث جييبينإىل 

لقد اختارين اهللا : انه قال )  و آلـه  صلى اهللا عليه ( يف احلديث عن رسول اهللاو جاء   
احلمزة بن عبـد     و و جعفر    عليا بييت انا سيدهم لقد اختارين و      أهل   يف ثالثة من  

 أيب  ستيعاب ، خالل حديثه عن جعفـر بـن        من اإل  األول   دلا و يف    املطلب ، 
دخلت اجلنة البارحة فإذا جعفر يطـري مـع         : قال  )  و آله    صلى اهللا عليه   ( ان النيب ب  طال

  . املالئكة
احلبـشة حـني    إىل من املهاجرين األولـني طالب  أيب لقد كان جعفر بن   

خروجه بايعاز مـن   و كان وسعت قريش حلقة االضطهاد على املسلمني يف مكة     
من املسلمني املستضعفني مـن   و مجاعة   زوجته و   فخرج هو )  و آلـه     صلى اهللا عليه   ( النيب

وعونا وحممداً ، ولقي املسلمون مـن        عبد اهللا    ولدت له فيها   مكة فراراً بدينهم و   
اإلحسان ما أثـار غـضب       كرم الضيافة و   النجاشي ملك احلبشة من الرعاية و     

قريش وختوفها من هذه الظاهرة اليت ستكون بداية لتحـول جديـد يف تـاريخ               
الذين كانوا على ارتباط معهم يف خمتلف مرافـق          األحباش    و بني  ينهمالعالقات ب 

 إىل  يؤدي و رمبا    جوارهم سيضاعف من هذا التحول     إىل   احلياة ، وبقاء املسلمني   
تـصبح   و قد    القطيعة بني البلدين املتجاورين ،     إىل    و بالتايل  بينهما األجواء   توتر

عوم اليت تساندها دولة ال طاقة      منطلقا لد  احلبشة مقرا لعدد كبري من املسلمني و      
 بعـد أن  تـراود القرشـيني   أصبحت كلها اإلحتماالت هلم على مقابلتها ، هذه 

باملسلمني فراحوا يعملون بكل ما لديهم مـن الوسـائل           األحباش   بلغتهم حفاوة 
 و إخـراج   سابق عهـدها   إىل   العالقات بينهما  و إعادة    الجياد فجوة بني الطرفني   

أمثنها  ليشتروا ا أنفس اهلدايا و     األموال   م ، فجمعوا مبلغاً من    املسلمني من بالده  
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عمارة بن الوليد شقيق     بعثوا باهلدايا مع عمرو بن العاص و       بطارقته ، و   للملك و 
  النجاشي حيذرونه من املسلمني إىل كتبوا خالد بن الوليد ، و
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 العاص حديث عهد بالزواج مـن      إبن    و كان  مكة ،  إىل   يطلبون منه ان يردهم    و
 املكيات الفاتنات يف مجاهلن فلم يستطع فراقها فمضت معه يف تلك الرحلة           إحدى  
فىت مديد القامة مجيال     و كان    يتغازالن عمارة و  إىل   الطريق كانت تتحدث  و يف   

ارمتت يف فراشه    هجرت فراش زوجها و    و أخرياً    عة فتعلقت به وتعلق ا    ي الطل 
بقيـت بينـهما     و بالتـايل     العاص ان يضع حدا لشذوذها     إبن   عبثا حاول  ، و 

  . ١يشتركان باالستمتاع ا
 عمارة و حاول    النجاشي ،  املهاجرين و  إىل   سبقت أنباء هذه الفضيحة    و

بـاءت   ، و  و املسلمني     اإلسالم علىته   و بطارق  العاص ان يشحنا النجاشي    إبن   و
 احلديث مع النجاشـي   طالب   أيب   توىل جعفر بن   بعد أن    جهودمها بالفشل الذريع  

قرأ عليهم بعض اآليات مـن       و و رسالته    عمه حممد  إبن   وحدثهم عن و بطارقته   
 و ) و آلـه  صلى اهللا عليـه   ( سورة مرمي ، كما ذكر املؤلفون يف سرية الرسول         و من    القرآن
 و  النجاشي علـى كـره     و بقي    قريش يتعثر بأذيال اخليبة    إىل   الوفد فاشال  عرج

 إىل  معه يف احلبـشة   و من   طالب   أيب   املهاجرين ، كما بقي جعفر بن      إىل   إحسانه
(  و النيب    املدينة ،  إىل   رجع و فيها    ) و آله    صلى اهللا عليه   ( السنة السابعة من هجرة الرسول    

 اقـتحم  بعد أن    جته حلرب اليهود يف خيرب واستوىل عليها      كان قد ا  )  و آلـه     صلى اهللا عليه  
 اليوم الذي رجع فيه الـنيب      و يف    حصوم وجندل أبطاهلم وفرسام   املؤمنني  أمري  
وقبله ما )  و آله   صلى اهللا عليه   ( النيب إليه   املدينة دخلها جعفر مبن معه من املسلمني فقام       إىل  

له  و قال    بفتح خيرب  أو   حا بقدوم جعفر  ما ادري بأيهما أشد فر    :  و قال    بني عينيه 
خلقت من الطينة اليت خلقت منها ، كما         و قد    خلقي  خبلقي و  اسالنأشبه   أنت   :

  . من جماميع احلديث و غريه جاء يف ذخائر العقىب للمحب الطربي
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  من غنائم خيرب مثل ما اعطى غريه من أمساء  و زوجتهأعطاه و
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املدينة أشهرا   إىل   مع النيب بعد رجوعه    و بقي    املسلمني الذين اشتركوا يف فتحها ،     
  أحـد  ) و آلـه     صلى اهللا عليه   ( بدخول السنة الثامنة للهجرة بعث رسول اهللا       معدودات و 

الشام ، فلمـا     أرض   ملك بصري من  إىل   احلارث بن عمري بكتاب   و هو   ابه  أصح
يقتـل   و مل    قتله والة الروم و   أحد   بلغ الرسول مؤتة تعرض له شرحبيل الغساين      

، فاشتد ذلـك     و األمراء    امللوك إىل   ) و آله    صلى اهللا عليه   ( غريه ممن كان يبعثهم رسول اهللا     
 أيب بقيادة جعفر بـن وجهز جيشاً من ثالثة آالف مقاتل )  و آله صلى اهللا عليه  ( على النيب 

 وعني اثنني غريه للقيادة على التوايل فيما لو قتل جعفر ومها زيد بن حارثة             طالب  
 و حينمـا  مشارف الشام جيد يف سريه إىل انطلق اجليش بن رواحه ، وو عبد اهللا    

جيوشه بأن ترابط على احلدود بني بالد الشام         إىل   بلغت أخباره ملك الروم أوعز    
املعركـة احلامسـة     و كانت    مقاتل ،  ألف   من مائة  أكثر   ليهاحشد ع  احلجاز و  و

محل على   تقدم مبن معه من املسلمني و      على احلدود يف مؤتة فأخذ الراية جعفر و       
 و ظـلَّ    عتادها فازموا بني يديـه     تلك احلشود التس مألت الصحراء بعددها و      

  .  صريعاًرخ مشاله و يطاردهم حىت قطعت ميينه و
عقرهـا    املرويات انه ملا اشتد القتال ، نزل عن فرسـه و           يف بعض و جاء   
  : و يقول يقاتل راجالو مضى  اإلسالم من عقر فرسه يف أول فكان كما قيل

  بارد شراا طيبة و * اقتراا يا حبذا اجلنة و
  كافرة بعيدة انساا * الروم روم قد دنا عذاا و

  علي اذ القيتها خراا
طعنة  من تسعني ضربة و    أكثر    يف مقدم جسده   بعد ان استشهد وجدوا    و

 رأى  ذووه ، فلمـا    وأهله   و خباصة    بكاه املسلمون  جزع من يف املدينة لقتله و      و
بعـد اليـوم ، ان لـه         أخي   ال تبكوا على  : قال  )  و آله    صلى اهللا عليه   ( ذلك رسول اهللا  

  . الطيار جناحني يطري ما مع املالئكة يف اجلنة فسمي ذا اجلناحني و
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لقد دخل علينا رسـول اهللا بعـد        : بن جعفر ان قال      عبد اهللا    عنو جاء   
 و دعا باحلالق فحلق رؤوسـنا  بعد اليوم و أخي ال تبكوا على : و قال    أيب   موت
 خلقي ، مث   فشبيه خلقي و   عبد اهللا    أما ، و طالب   أيب   نااما حممد فشبيه عم   : قال  
 و  بارك لعبد اهللا يف صفقة ميينه ،       و أهله   اهللا احفظ جعفرا يف   :  و قال    بيديأخذ  

  . ١اآلخرة ال ختايف عليهم انا وليهم يف الدنيا و: ذكرت امي يتمنا قال هلا ملا 
 أيب  عمهما علي بن   و)  و آله    صلى اهللا عليه   ( ظل أيتام جعفر يف رعاية رسول اهللا       و
كرمية شريفة ذات رأي     إمرأة    و كانت  بنت عميس ،   أمساء    أمهم حضانة وطالب  
هـل يف    على حد تعبري عبد العزيز سيد األ       حجة ، بيان   جتربة و  معرفة و  حازم و 

تبيت على ضيم هاجرت يف كتابه       و ال    كتابه زينب بنت علي ال تصرب على مذلة       
تبيت على ضيم هاجرت يف سـبيل اهللا         و ال     على مذلة  زينب بنت علي ال تصرب    

املدينة  إىل   ثانيتهما احلبشة ، و   إىل   زوجها هجرتني اوالمها مع املسلمني االولني و     
 علمها دعاء تدعو به يف الشدائد ،       مع زوجها جعفر الطيار فأكرمها رسول اهللا و       

 ، فلم يصبها كرب     نزل بك كرب فقويل اهللا اهللا ريب ال اشرك به          إذا   :هلا  و قال   
  . بعد ذلك اال أزاحته عنها بدعاء رسول اهللا كما جاء عنها

املدينة ان رآها عمر بن اخلطـاب        إىل   رجعت مع زوجها   بعد أن    حدث و
لعله كان يريد ان يتبـاهى عليهـا يف          و.  يا حبشية سبقناكم باهلجرة   : فقال هلا   

كاد  و ما    بعض الرواة ،  ممازحا هلا كما يدعي      أو   صحبته له  هجرته مع الرسول و   
لعمري لقد كنتم مـع رسـول اهللا        : عمر ينتهي من حديثه حىت انربت له قائلة         

و الـشدائد    األهـوال    كنا البعداء عنه نتحمل    يعلم جاهلكم و   يطعم جائعكم و  
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أذكـرنّ لـه     ألتني رسول اهللا و    و اهللا    :ذلك   إىل   أضافت حرصا على ديننا ، و    
  . اخلطاب إبن مقالتك يا
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يا رسول اهللا ان رجاال من اصحابك       :  و قالت    النيب إىل   مضت مسرعة  و
يزعمون اننا مل نكن من املهاجرين االولـني ، فـرد    يتباهون و  يتفاخرون علينا و  

 حنـن يف مكـة و      احلبشة و  إىل   هجرتان هاجرمت بل لكم   : عليها الرسول قائال    
  . عليكم ألحد فضل و ال املدينة كما هاجرنا إىل هاجرمت

 بكر فأولدها حممد بـن بكـر و        أيب   لقد تزوجت بعد مصرع زوجها من     
بيت فاطمة   و ال    خالل تلك املدة القصرية اليت قضتها معه مل تكن تفارق اوالدها          

 تولت غسلها )عليها السالم ( توفيت الزهراء ينما  و ح  روت احلديث عنها   و قد    الزهراء
 إىل املـؤمنني  أمـري  ضمها بكر تزوج منها و    أيب   وفاة زوجها  و بعد    تكفينها ،  و

بقيت يف   طفال يف الرابعة من عمره و      و كان    بكر ،  أيب   عياله مع ولدها حممد بن    
من حياة   األول   ديف ال ولداً امساه حيىي كما جاء       أولدها   أوالدها ، و   بيته هي و  
   .١احليوان
جانب  إىل    إخوته  و ترعرع هو  شب و أن   إىل   منذ طفولته  عبد اهللا    بقي و
 و   اإلسالم يغذيه بأخالق  و و املعرفة    يتلقى منه العلم   أوالده   معاملؤمنني   أمري   عمه

كمـا يـصفه    و كان  أعالمهم ،  من كرام املسلمني و    أصبح   حىتاإلسالم  تعاليم  
يف سـن    و زينـب     هو و كان    . بني املسلمني يف عصره   املؤرخون أسخى رجل    

 )عليه الـسالم  ( راح الطالب يتوافدون على بيت علي  متقاربة فلما بلغاً سن الشباب و  
 و  فزوجه منـها ،   عبد اهللا    أخيه    إبن يطمعون يف مصاهرته مل جيد البنته كفأ غري       

عليه (  اإلمام  قمن تعل بلغ   ، و  إخوا    أبيها و   و نبهذا الزواج مل يفرق بني زي     لكن  

 و  يتفقدمها كما كانا قبل الـزواج      ان بقيا معه يراعهما و     أخيه   ابنة  بابنته و  )السالم  
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عبـد   و وقف    الكوفة انتقال معه   إىل   انتقل من املدينة   توىل أمور املسلمني و   حينما  
  جانب عمه يف مجيع إىل اهللا
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  . املارقني القاسطني و من الناكثني و و بعدها مواقفه النضالية قبل خالفته
 معيشته حىت  بيتها اجلديد املتواضع يف اثاثه و      إىل   ما كادت زينب تنتقل    و
 و يعطي عطاء من ال خيشى الفقـر       كان يهب و   و لكنه    املال يتدفق عليه ،   أصبح  

 ألقابه و  صفاته و  أشهر   السخاء من  اجلود و  أصبح   و يدخر شيئاً من يومه لغده    ال  
حدث الرواة ان مجاعة كانوا يتحـدثون عـن كـرام            مساه الناس حبر اجلود ، و     

بن جعفر فطلب منهم     عبد اهللا    أجوادهم ، فادعى مجاعة ان أجودهم      املسلمني و 
على راحلته يريد ضيعة له خـارج  و هو  أحدهم الباقون دليالً على ذلك ، فجاءه  

 عبد  املك شيئاً ، فأخرج    و ال    السبيل أبناء   انا من : له   و قال    املدينة فتعلق بركابه  
 ضع رجلك يف الركـاب و     : له   و قال    نزل عن راحلته   رجله من الركاب و   اهللا  

ان ختدع عن السيف فانـه مـن         إياك   استوي على الناقة وخذ ما يف احلقيبة ، و        
 و ملـا  بيته يف املدينة ، إىل ماشيا و رجع مث ترك الرجلطالب  أيب  سيوف علي بن  

احلقيبة وجـدها    إىل   وضع الرجل رجله يف الركاب واستوى على الناقة ومد يده         
سـيف   و كان آالف دينار ، أربعة ذلك إىل   باإلضافة و فيها    مملوءة مبطارف اخلز  

  و ملا  ري على حد تعبري الراوي     أنفس من املطارف وأجل من الدنان      )عليه الـسالم    ( علي  
   .١صدق من مساه حبر اجلود: ه قالوا القوم صنيعرأى 

 أعـداء   حدا ضاقت ـا نفـوس     اإلسالمية   األوساط   بلغت شهرته يف   و
ثناء اجلماهري عليـه فراحـوا       تعد تتسع ملدحيه و    و مل    احلاقدة و قلوم    الطالبيني

  .إلسالم  اتسميته سرفاً ال يقره حياولون تزييف سخائه و
بن جعفر الطيار دخـل علـى        عبد اهللا    فقد حدث الرواة عن الشعيب ان     

  اهللا معاوية وعنده ولده يزيد بن ميسون ، فجعل يزيد يعرض بعبد
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اين ألرفع نفسي عن    : ليزيد   عبد اهللا    ذير ، فقال  يف كالمه ويتهمه باالسراف والتب    
كأنك تظـن انـك   : قاهلا صاحب السرير ألجبته ، فقال معاوية         و لو    جوابك ، 

جدك يا   ابيك و  و من    منك و و اهللا    أي:  عبد اهللا    ، فقال  عبد اهللا    أشرف منه يا  
يف عصر حرب بـن   أحداً ان أحسب ما كانت : معاوية ، فرد عليه معاوية بقوله       
ان أشرف منه من اكفاء عليه       و اهللا    بلى:  عبد اهللا    أمية جدي أشرف منه ، فقال     

  .١جعفر أبا  ياصدقت: ردائه ، فقال أجاره ب اناءه و
 ان اهللا قد عودين ان يتفـضل علـي ، و          : كما جاء عنه    : كان يقول    و

  .٢قطعت عن عباده إذا ان يقطع عين:  و أضاف عودته ان أتفضل على عباده ،
و  األيتـام    ايثـاره  سخائه و  أكثروا عن كرمه و    حتدث املؤرخون و  قد   و

رأته العقيلة يصنع كل ذلـك       و لقد    ، و ولده    السبيل على نفسه   أبناء   واملساكني  
تـشجعه   و أحيانـا  سخائه بل كانت تشاركه فلم تعارضه يف شيء من عطائه و   

تربيـة    و ظلت العقيلة وفية لزوجها ساهرة على راحتـه        العطاء و  على البذل و  
 إخوا  بقية و و احلسني    الوقت ذاته على صلة دائمة بأخويها احلسن       و يف    اوالدها

ثبتـت   من النـاس و    أحد   املصائب ما ال يقوى على محله      حتملت من احملن و    و
شجاعة قل نظريمها يف     بصرب و  آالمها و  حتملت مرارا و   و األهوال   جلميع تلك 

 القـدامى و   و الكتـاب     حندث املؤرخون قد   و   عظماء العامل ،   و األبطال   تاريخ
يف  األحـداث  تالها مـن  و ما    بطوالا يف معركة الطف    احملدثون عن مواقفها و   

الـيت زعزعـت فيهـا     و اجلالدين الطغاة ألولئك   حتدياا و عن    الشام الكوفة و 
  ضعضعت كربياءهم عروشهم و

                              
  . طبع النجف٨٩ زينب الكربى جلعفر نقدي ص 1
 . العقد الفريد البن عبد ربه 2
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يتحدثوا عن حياا    و مل    تقوم الساعة ،  أن   إىل    األجيال أصبحوا لعنة على لسان    و
 يف تلك الفترة من تارخيها كانـت منـصرفة لبيتـها و            ألا    عبد اهللا  مع زوجها 
ـ   إخوـا    يعد اعدادهم االعداد السليم كما كان ابوها يعدها و        أوالدها و  د و ق

مـن   و اإلسـتفادة     ارها يف ليلتها و   إليه   التضرع عبادته و  اكتفت بذكر اهللا و   
القـال   القيل و عن ذكر الناس و و احلسني    احلسن و أخويها     أبيها و أمها   مدرسة

  . االحداث االشتراك يف الفنت و و
 ان يتحدثوا عن املرأة من خالل نزعاا و        و الكتاب    قد اعتاد املؤرخون   و

البغـال يف سـاحات      ركوا احلمال و   أحداث عصرها و   يف الفنت و  اشتراكها  
)  و آلـه    صلى اهللا عليـه    (  املكذوبة عن النيب   ثعما ترويه من االحادي    املعارك و  احلروب و 

افتراء كما يتحدثون احياا عـن       زورا و  إليه   كاليت كانت تنسبها بعض زوجاته    
 العبيـد و   اجلـواري و عـدد  الترف و ربات البيوت من خالل مظاهر البذخ و    

 و  التهجـد  سـبيل اهللا و    و يف    الشراب اما البيوت اليت تكون هللا      جمالس الغناء و  
  . االرشاد فال يعنيهم من امرها شيئاً التعليم و للعلم و والعبادة 

  :لقد كان بيت العقيلة من تلك البيوت اليت وصفها بعض الشعراء بقوله 
  الصلوات التطهري و م وللصو و * للتقى منازل كانت للرشاد و

 فراس احلمداين يف قصيدته اليت يعدد فيها فضائل العلويني و          أبو   وصفها و
  :خياطب العباسيني  و هو بقولهو العباسيني  األمويني مساوئ

  النغم بيوتكم االوتار وو يف  * تنشي التالوة يف ابيام سحرا
  بيوم للسوء معتصمو ال  * ما يف ديارهم للخمر معتصر

  يرى هلم قرد له حشمو ال  * ال تبيت هلم خنثى تنادمهم و
  احلرم اخليف و الصفا و زمزم و و * االستار مرتهلم الركن والبيت و
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بن العباس عنـدما يـروي    عبد اهللا  و كانلقد روى عنها أعيان الصحابة   
 ولد لعبداهللا من زوجته زينب      ، و  )عليه السالم   ( علي   إبنة   حدثتين زينب : عنها يقول   

 و كلثـوم  أم  وعـون  عباس و و و حممد علي و هم  أنثى واحدة  ذكورا و أربعة  
مغرياتـه   بكل وسـائله و  و حاول قد خطبها معاوية لولده يزيد بن ميسون كان  

  كان له باملرصاد فزوجها من     )عليه الـسالم    ( خاهلا احلسني    و لكن    امتام هذه الصفقة ،   
عون مع احلسني يف كربالء      قتل حممد و    و ١عمها القاسم بن حممد بن جعفر     إبن  
يقـول كمـا     و هو    فربز عون  أخيها   رف الشهادة مع  قدمتهما العقيلة ليناال ش    و

  :تروي كتب املقاتل 
  ق يف اجلنان ازهرشهيد صد * جعفر إبن ان تنكروين فأنا

  كفى ذا شرفاً يف احملشر * يطري فيها جبناح اخضر
 مثانية عشر رجال مث تكاثروا عليه و       مضى يقاتل حىت قتل ثالثة فوارس و       و
  :يقول و هو  عبد اهللا برز بعده اخوه حممد بن قتلوه و

  فعال قوم يف الردى عميان * اهللا من العدوان إىل اشكو
  التبيان حمكم الترتيل و و * قد بدلوا معامل القرآن

 و كـان    قتلوه الكوفة عشرة من فرسام مث محلوا عليه و        أهل   قتل من  و
 و  حيدث التاريخ  و مل    املقاتل أرباب   شل التميمي كما ذكر    إبن   الذي توىل قتله  

 تعلقت ما كمـا كانـت      أو   لديها املقاتل ان العقيلة زينب ندبت و      أرباب   ال
بل كان احلـسني شـاغلها       و مصرعهم    ج أوالدهن يصنعن حني خرو  األمهات  

  هان عليها مصاا ما الوحيد الذي أنساها كل شيء و

                              
 . ١٩٥٠ طبعة ٣٣ من أعيان الشيعة الد ١٩١ انظر ص 1
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بلغته أن   بعد   والدمها كان يقول   عبد اهللا    ان زوجها  و حىت    الما قتال يف سبيله ،    
 أخي  لقد هون علي مصاما اما قتال مع      : جرى لولديه    و ما    اخبار تلك ازرة  

قد واسيته بيدي فلقد واسـيته       أكن   مل إذا    و عمي مواسني له صابرين معه     إبن   و
ماذا لقينا من احلسني بـن      :  و يقول    غلمانه يبكيهما  أحد   ودخل عليه .  بولدي

اللخناء اللحسني تقـول     إبن   يا: له   و قال    ذفه بنعله  خ و عبد اهللا    علي ، فغضب  
  . أفديه بنفسي لو شهدته ملا فارقته حىت أقتل دونه و و اهللا هذا ،

السؤال الذي قد يعترض هو انه ملاذا مل خيرج مع احلسني كما خرجت              و
اعتذر عنه   و قد    بذلك ،  عبد اهللا    هو أوىل من   و من    الطالبيني أكثر    و معه زوجته 

 اراه ان و الـذي  الـتخمني ،  تعدو ان تكون من نوع احلدس ومجاعة بأعذار ال  
بالبقاء يف  أمره   و قد   اال برأيه  )عليه الـسالم    ( بن جعفر مل يتخلف عن احلسني       عبد اهللا   
 و مل   حممد بن احلنفيـة بـذلك ،       أخاه    أمر تفرضها املصلحة كما   ألسباب   املدينة

خيالفهما يف   أو   امرااحلسني   و   بأنه كان يعصي للحسن    عبد اهللا    حيدث التاريخ عن  
 إىل ذكرنا ان معاوية حينما خطب ابنته لولده يزيـد تـرك امرهـا      و قد    شيء ، 

 أمـر   احلسني بالرغم من العروض السخية اليت عرضها عليه معاوية ، كما تـرك            
ولديه باخلروج   أمر   الذيو هو    إليها   و إليه   زوجته زينب من حيث خروجها معه     

بعـد   و مواقفه سريته و أن    مواساما له ،   هادمها معه و  مغتبطاً باستش  و كان    معه
عمه  أبناء    و يف والئه لعمه   إخالصه    ألصدق شاهد على اميانه و     )عليه السالم   ( احلسني  

  . و عقيدته لدينه و
  

http://www.islam4u.com


 ١٣١

   )١٠٥ ( : صفحة httP://www.islam4u.comإعداد و ترتيب مركز االشعاع االسالمي: من وحي الثورة احلسينية 

  عليه األمويني اءاتافتر
بـن   و عمـرو     بن عباس  عبد اهللا    للبيهقي ان  و االس    يف العيون و جاء   

نـال   العاص كانا يف جملس معاوية فتعرض عمرو بن العاص لعبداهللا بن جعفر و            
  ،صالعـا  إبن ليس كما تذكر يا  عبد اهللا    ان: عباس رمحه اهللا     إبن   منه ، فقال له   

سيد حلـيم   اخلين زجوراً جواد كرمي و و عن وراًلنعمائه شك هللا ذكورا وو لكنه   
غلب عليه   يدنو لدين كمن اختصم فيه من قريش شرارها و         و ال    ال يدعى لدعي  

شعري بأي   و ليت    :يقول   و مضى    أدناها نسباً ،   جزارها فأصبح آالمها حسبا و    
الوغـد   أنت    و بأي حسب تبارز عند النضال ، أبنفسك       قدم تتعرض للرجال و   

الدناءة يف قريش ال بشرف يف        الطيش و  ه و السف أهل   من إليه   مبن تنتمي   أم الزنيم
عباس يف قولـه هـذا       إبن    و كان  ذكروا اإلسالم   بقدمي يف  و ال    اجلاهلية اشتهروا 

املصادر الـيت    أكثر   كان متهما يف نسبه كما تؤكد ذلك       ألنه   يعرض بابن العاص  
  . تعرضت لتارخيه

من حياته كـان     األخري   يف الشطر ن أنه    م ما ما جاء يف بعض ااميع عنه      أ
  ذلك من االفتراءات إىل و ما و الغناء و اللهو و الفساد مولعا بالقيان
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 للنيل من مقـام    و القصاصني    روا بعض الرواة  الذين سخ  األمويني   فهو من وضع  
بن جعفر   و عبد اهللا     بعيد أو   يتصل به بنسب قريب    و من    )عليه الـسالم    ( املؤمنني  أمري  

ابنته عقيلـة    و زوج    جعفر أخيه    أوالد االبن املفضل عنده من    و أوالده   هو مبرتلة 
  يف)عليـه الـسالم   ( املـؤمنني   أمري عمه  أوالدالطالبيني بعد  أبرز   من و كان    بين هاشم 

  . مواهبه صفاته و أكثر
 أبناء  من أقرانه   علىطالب   أيب   ان يربز حفيد   و حزبه    لقد شق على معاوية   

يسميه النـاس حبـر   و أن  و عبادته و جوده و كرمه     بفضله األنصار    و املهاجرين
 و ال   املزايـا  بـأكرم الـصفات و     و جمالسهم    يتحدثون عنه يف نواديهم    اجلود و 
 و م اال مبا هم عليه مـن ممارسـة الفجـور   من أحفاد أمية وفتيا   أحداً   يذكرون

ممارسـة   إليه   قصاصيه لينسبوا  انتهاك احلرمات فسخر رواته و     والفساد و الغناء    
 و الفجور   قصات ، حىت ال يبقى الفساد     االر التلهي باجلواري و   و و الفساد    الغناء

 ليـصرف  منتجعام و  وقفا على قصورهم و    أحفادهم و  وأبنائهم   من حمتكرات 
 إبـن   ذلك بغريب على   و ليس    رجذاع عن ولده اخلليع الفا     عما شاع و  نظار  األ

 و مـن  خشية هو بدون حياء و سليل أمية فلقد كان يعمل بكل ما لديه و     هند و 
احلسن سبط الرسول    و ولده    يفتري على علي   و و القصاصني    رهم من الرواة  سخ

شأن اسرته ،    شأنه و ترفع من    و إليهما   اليت تسيء  األحاديث   فوضعوا له عشرات  
 بذلك كأنه يأخذ بضبعيهما    و كان    بال حساب يف هذا السبيل ،      األموال   يبذل و

ذويه كأمنا ينشرون جيف احلمـري       مبا رووه له يف اسرته و      و كانوا    السماء ، إىل  
  . بن عروة بن الزبري و عبد اهللا على حد تعبري الشعيب

( يقولوا ان عليا    ن   أل لقد حاول ان يضع من شأن احلسن السبط فسخرهم        

من منكن حتب ان تكون    :  على حشد من النساء يقول هلن        مر إذا    كان )عليه الـسالم    

http://www.islam4u.com


 ١٣٣

عليـه  ( احلسن   و أن    كلنا مطلقات ولدك احلسن ،    : زوجة ألمري املؤمنني فيقلن له      
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عبـد اهللا  طالب  أيب سخر أذنابه ليلصقوا حبفيد إذا   يعد غريبا عليه   و مل    مفترياته ، 
 القيـان و   إىل   حبر اجلود كما كان يصفه الناس ، انه كان منـصرفا           بن جعفر و  
أسرته أحفـاد أميـة      الراقصات ليستر بذلك اسراف ولده و      و اجلواري    الغلمان

  . املنكرات بالفجور و
فحيث كانت قصورهم تعج     األمويني   على ذلك مضى من جاء بعده من       و

 نساؤهم ميارسن الفجـور و     بنام و  و كانت    الراقصات ،   و ءالندما بالغلمان و 
الكذبـة مـن     والغلمان سخروا القصاصني جانب الرجال و إىل   و الغناء  الرقص

 شقيقة االمام زين العابدين اـا       )عليه السالم   ( سكينة بنت احلسني     إىل   الرواة لينسبوا 
 و الغناء   تبادهلم الشعر  املخنثني و  الشعراء و  املغنيات و  املغنني و  إىل   كانت جتتمع 

متد هلم يدها لينتزعوا احللي      أحدهم   االعجاب بشعر  أو   يستبد ا الطرب  و عندما   
فجورهم  ذلك من املنكرات ليستروا بذلك مفاسدهم و       إىل    و ما  واعدها ، من س 
  . آدابه قيمه و تعاليمه و رجال باإلسالم و استهتارهم نساء و و

  حملات عن املصائب اليت اعترضت حياة زينب منذ طفولتها
 و  الصدف ان تتعرض احلوراء زينب بنـت علـي         و األقدار   لقد شاءت 

  و مـن حياـا    األخـري    م منذ طفولتها حىت النفس    اجلسا األحداث   لتلكفاطمة  
  . النهاية و حىت حياا حمفوفة بسلسلة من اآلالم منذ البدايةأصبحت 

اآلالم من غري    املتاعب و  صحيح ان كل الناس ال ختلو حياته من اهلموم و         
 إذا :قـدميا قيـل    الثراء ، و  و و السلطان    ذوي اجلاه  و بني    فرق بني عامة الناس   

الذي استطاع يف حياته ان ينجـو        و من    عليك ،  و يوم    لدهر فيوم لك  انصفك ا 
 و مل يف حياتـه ،  إليـه   يطمح و ما    حيقق مجيع رغباته   و أن    النكبات من البالء و  

بأشخاص مـن خـارج اسـرته        أو    و أبنائه  بعزيز من أعزائه   أو   يبتلى اما بنفسه  
  . ينغصون عليه حياته
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 األرزاء و  مستهدفاً للمحـن و   ن   اإلنسا لكن من غري املألوف ان يكون      و
  األحداث يعيش يف خضم   و أن    حلظة من حياته   آخر    و حىت  املصائب منذ طفولته  

 األرزاء كما عاشت عقيلة اهلامشيني اليت احاطت ـا الـشدائد و            وو املصائب   
 إياها  كأا و  حىت و  األخرى   توالت عليها الواحدة تلو    النوائب من كل جهاا و    

  مما تعرف أكثر تعرف بأم املصائبحت  أصب وعلى ميعاد
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  . بامسها
خيار  وو أبوها    أمها    و يصارع املوت  و هو    فقد شاهدت جدها املصطفى   

 مصري  الكرمي و  الصحابة يتلوون بني يديه مذهولني عن كل شيء إال عن شخصه          
فجيعـة   الرفيـق األعلـى و   إىل انتقالـه  شاهدت وفاته و من بعده ، و  اإلسالم  

: يقول يومـذاك    املؤمنني   أمري    أباها  و مسعت  ، أمها   وأبيها   و خباصة    املسلمني به 
أظن اجلبال لـو محلتـه    أكن ما مل)  و آله صلى اهللا عليه ( لقد نزل يب من وفاة رسول اهللا      

بييت ما بني جـازع ال ميلكـن         أهل   رأيت الناس من    به ، و   عنوة كانت تنهض  
من أذهب   و بني     به ،  يقوى على محل ما نزل وحلَّ      و ال    يضبط نفسه  و ال    جزعه

 اإلمسـاع  القول و االفهام و الفهم و و بني حال بينه أذهل عقله و اجلزع صربه و 
منه فان    أكثر  و بذلكالبيت   أهل   أصيب إذا   مستهجن و ال    ذلك بغريب  و ليس    .

حيـدث   يرافقهـا و   و ما    االحداث امنا يكون حسب جسامتها     تأثري املصائب و  
 مـن أعـرف     )عليهم السالم   ( البيت   و أهل    جمتمعه ،  و على    بعدها على ذوي الفقيد   

مبا قدمه للبشرية يف كـل       و و رسالته    انصهارا مببادئه  و أكثرهم    الناس مبقام النيب  
 م ممـن مل خيـالط      ليت ستحيط بالرسالة و   ا األخطار   يدركون و و زمان    عصر

  . ممن كانوا ينتظرون وفاته بفارغ الصرب قلوم واإلسالم 
بيته بكل ما سيجري عليهم من       أهل   انه كان قد حدث    إىل   هذا باإلضافة 

ساعة وفاته   و حىت    تلوحياً ،  من مرة تصرحياً و    أكثر   كرره على مسامعهم   بعده و 
يـصنعه   و ما    ابكي لذرييت : ملن سأله عن بكائه       و قال  يبكى و إليهم   كان ينظر 

  . معهم شرار أميت من بعدي
 و أمهـا  جانـب  إىل تتلوى وتتأمل و كانت لقد شاهدت زينب كل ذلك   

 األحزان  يف بيت  أبيها   بكائها املتواصل على   الزهراء و  أمها   شاهدت حمنة  ، و أبيها  
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 إسـقاط   ارثها و  ها و اغتصاب حق  انتهاك حرمتها و   بيتها و  إىل   دخول القوم  ، و 
  تناشد القوم ان يراعوا وصية تستغيث و و هي جنينها ،
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بال شـك فـان      بيته فال تغاث ، هذا و      أهل    و يف  فيها)  و آله    صلى اهللا عليه   ( رسول اهللا 
تكاد صرختها خترج من     و أمها   جانب إىل   تصرخ يومذاك كانت تتلوى و   العقيلة  

معدودات من مواقـف     أيام    و بعد  األمل ،  و األسى   حشاها الالهب الذي يقطعه   
جثة هامـدة علـى      أمها   جنينها من آثار تلك الصدمة شاهدت      إسقاط   القوم و 

ـ  األخري   مقرها إىل   جاريتها فضة  بن عميس و   أمساء   املغتسل جتهزها   أبيهـا   وارجب
 بييت حلوقاً يب فابتسمت للموت     أول   أنت   :ها   و قال    رها باملوت السريع  الذي بش

و هـو   أباهـا   و رأت  السريع الذي ال يبتسم له إال من اختذ عند الرمحن عهداً ،           
 عـن سـيدة     رق قل يا رسول اهللا عن صفيتك صربي و       : يندا بقوله    يبكيها و 

ستنبئك بتضافر أمتك    الرهينة و  و أخذت    ديعةالنساء جتلدي ، لقد استرجعت الو     
أما ليلـي    استخربها احلال ، اما حزين فسرمد و       ا فاحفها السؤال و   ضمهعلى ه 

 حل بأبيها و ما    أمها   تتلوى لفقد  و هي    ما جاء عنه يف وداعها    آخر   إىل   فمسهد ، 
.  

  بعـد أن   شـاهدت  طيلة حياـا و    األحداث   ظلت تتجرع آالم تلك    و
 أمـري    أبيهـا  مـصرع طالب   أيب    السرة من أحفاد جدها    اًأم زوجة و أصبحت  
سـريان   العدوان يف رأسه و    آثار تلك الضربة الغادرة بسيف البغي و       واملؤمنني  

 يقلب طرفه بـالنظر    و هو    دموعه تتحدر على خديه    السم يف جسده الشريف و    
يتلوى ملا سيجري عليهم مـن   و أخرى  و احلسنيأخويها احلسن إىل   تارة و إليها  

  . طواغيتهم و األمويني بعده من مردة
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 ١يلفظ كبـده   احلسن السبط أصفر اللون جيود بنفسه و       أخاها   شاهدت و
من يف البيت قد وضعوا طشتا       و كان    هند إبن    إليه قطعاً من آثار السم الذي دسه     

أمـرهم   أحس بدخوهلا عليه كاملذهولـة     و ملا    يقذف كبده فيه ،    و هو    بني يديه 
 محل املسلمون نعشه ملواراتـه     و حينما    امه اشفاقا عليها ،   باخراج الطشت من ام   

جانب مرقد جده كما كان يتمىن رأت عائشة املسماة بأم املؤمنني على بغلـة  إىل  
  هي حوهلا طواغيت بين أمية و و

                              
مركـز اإلشـعاع    . ه  يلفظ الدم قطعاً كقطع الكبد ، و ذلك لتخثـر         : إمنا الصحيح هو     1
 .االسالمي 
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 إىل  جتز هـذه مـشرية     أو   ال يدفن احلسن مع جده     و اهللا    :ح بأعلى صوا    تصي
يا بين هاشم ال تدخلوا بييت      : تقول ملن كان حميطا بنعشه من اهلامشيني         ناصيتها و 

 أخاهـا   و رأتال متلك من البيت غري الثمن مـن التـسع  و هي   ،   من ال احب  
  : و يقول أسف ه بلوعة و حينما واراه يف قربه يبكي)عليه السالم ( احلسني 

  اخضر يف دوح احلجاز قضيبو ما  * سأبكيك ما ناحت محامة ايكة
  سليب أنت  وخدك معفور و * طيب جمالسيت أم أدهن رأسي أ

  كل من حتت التراب غريبأال  * أكناف احلجاز حتوطه غريب و
  فكل فىت للموت فيه نصيب * فال يفرح الباقي ببعد الذي مضى

  املزار قريب بعيد و أنت و * دموع غزيرةال بكائي طويل و
  حريب أخاه من وارىو لكن  * ليس حريباً من أصيب مباله و
رافق ذلك  و ما    أخيه   كانت العقيلة شريكته يف كل ما كان يعانيه لفقد         و

 األحزان  استمرت طيلة حياا يف سلسلة من املصائب و        من أحداث تلت وفاته و    
سراة  عوام حىت كانت مصيبتها الكربى بأخوا و      طيلة تلك األ   و اآلخر    بني احلني 

يبق غريهـا لتلـك      و مل    اشتركت بأكثر فصوهلا ،    قومها على صعيد كربالء و    
مـسريا   و خالل    بعد تلك ازرة الرهيبة   و األسرى     األيتام القافلة من النساء و   

  . الشام عاصمة اجلالدين إىل  و منهاالكوفة إىل من كربالء
مـن   األخري   الشطر إىل    السيدة زينب من حني طفولتها     هكذا كانت حياة  

 اإلشـارة   هـذه  و بعـد     اآلالم حياا حياة مشبعة باألحزان متخمة باملصائب و      
 األحداث  مجيع مراحل حياا حيق لنا ان نتساءل عن مواقفها من تلك           إىل   املوجزة

نت هيم و هل    ، اإلضطراب   الرجال من  و حىت    ، هل أصيبت مبا تصاب به النساء      
  عليها العاطفة العمياء اليت ال يبقى معها اثر لعقل
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االتزان كما خيرج عامة الناس يف مثـل         خرجت عن حدود االحتشام و     دين و  و
 وو فاطمـة     و علـي     حممد إبنة   لقد كانت .  اجلسام و األحداث    هذه احلاالت 

أقوى من مجيـع     أثبت من اجلبال الرواسي و    طالب   أيب   حفيدة احلسنني و أخت  
من النـاس ، لقـد       أحد   اخلطوب اليت ال يقوى على مواجهتها      و األحداث   تلك

 عليـه  جربوتـه تـنقض   زياد يف الكوفة متحدية لسلطانه و    إبن   وقفت يف جملس  
لسياط جالديه ، كما وقفت نفس املوقـف يف         ال   و   كالصاعقة غري هيابة لوعيده   

منطقها مما جعله    حبجتها و  اإلسالمي   أثارت عليه الرأي العام    جملس بن ميسون و   
  . يكيل الشتائم البن مرجانة كما ذكرنا يتباكى على احلسني و

 ثقة باهللا ، و    صرب و  عقل و  إىل   بكاملها و املصائب    لقد حتولت تلك احملن   
 عقلها اجلالل يف نفسها و    معاين الكمال و   أمسى   ت ا عن  كشفت كل نازلة نزل   

ثقتها بـه   يكن اعتصامها باهللا و و مل   اجلميل و الصرب    درجات االميان  أمسى   و عن 
أشـد   وثقتهما به يف أحلك الساعات و      أبيها    و اال صورة صادقة العتصام جدها    

 للـصالة   أي شيء أدل على ذلك من قيامها بني يدي اهللا سبحانه           االزمات ، و  
  وعمومتـها  أبناء و إخوا  وبنيها احلسني و أخيها    و ليلة احلادي عشر من احملرم    

حوهلـا   و مـن     جثث على ثرى الطف تسفى عليهم الريـاح ،        أخيها  أصحاب  
 إبـن   جيش عويل ميأل صحراء كربالء و     يف صياح و   األطفال    و عشرات النساء 

  . سعد حييط ا من كل جانب إبن  وزياد
عن نفسه   اإلنسان   ذلك اجلو الذي يذهل فيه     و يف     يف تلك الليلة   ان صالا 

)  و آله    صلى اهللا عليه   ( االرادة كصالة جدها رسول اهللا     و قوة    مهما بلغ من رباطة اجلأش    

املشركون يومذاك على شراستهم حييطون به       يف املسجد احلرام يف مطلع الدعوة و      
 عدوه إلهانته من األوسـاخ و     مبا أ  مكان يرشقونه باحلجارة و    من كل جانب و   

  االساءة ، أنواع يتوعدونه بكل النافيات و
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القتلى تتساقط عن ميينه     يف وسط املعركة يف صفني و     املؤمنني   أمري    أبيها كصالة و
 اغتياله بكل الوسـائل و     ض جيشه على مواصلة القتال و     حيرية   و معاو  . مشاله و

 أهـل   سهام  الشهداء يف وسط املعركة يوم العاشر من احملرم و         سيد أخيها   كصالة
مل يكن هلا اال قوهلا حني مروا        و أن    . و مكان    الكوفة تنهال عليه من كل جانب     

  و بنيهـا  سني و احل أخاها    و رأت  مبوكب السبايا يف طريقهم على مصارع القتلى      
ان مل يكن هلـا إال       و هناك    أشالء مبعثرة هنا   و أنصارهم    عمومتها أبناء   وإخوا  

تكون  ألن   تلك االشالء اللهم تقبل منها هذا القربان يكفها        إىل   قوهلا حني نظرت  
  . اإلميانو قوة  و الصرب  و املعرفةمهما بلغ من العلم اإلنسان فوق مستوى
 لقد عرضت بعض اجلوانـب      )عليه السالم   ( حلسني  خالل حديثي عن ثورة ا     و

 أهـايل  الكوفـة مـع  و يف  و بعدها من مواقف العقيلة يف كربالء خالل املعركة    
مرجانة  إبن    و مع  قتل معه ،   و من    يندبون احلسني  الكوفة الذي خرجوا يبكون و    

سيد الـشهداء    أخيها   رأس يف قصر اخلضراء حينما رأت االبتسامة متأل شدقيه و        
 الذين صرعهم علي بـن     أشياخه   يتمىن حضور   ثناياه مبخصرته و   تني يديه ينك  ب

غري ذلك من مواقفها الكرميـة الـيت         إىل   والد احلسني يف معركة بدر    طالب  أيب  
بينت مبواقفها   العليا ، و   و املثل    الشمم األمثلة يف البطوالت و    أروع   ضربت فيها 

تطاعتها ان تزعزع عروش الطغـاة  للعامل يف كل عصر وجيل ان املرأة املسلمة باس       
 و الزهراء   علي إبنة   تقلب الدنيا على رؤوسهم كما فعلت      و أن    فراعنة العصور  و
.  
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  )عليه السالم ( مرقد العقيلة زينب بنت علي 
 ذا العرض السريع للمراحل اليت مرت ا العقيلـة يف بيـت           أرى بعد ه   و
بأقـصى مـا     و لو    الشهادة ان أحتدث   إىل   يف رحلته  أخيها   و مع  و زوجها    أبيها

املدينة املنورة يف احلجاز    : الثالثة   األقطار   عن مرقدها الذي ادعته    اإلجياز   ميكن من 
 القرب مـن دمـشق      حملة الغوطة يف   حملّة الفسطاط من القاهرة يف مصر ، و        ، و 
دمشق الشام تقـصدها مئـات       هلا مرقدان حىت يومنا هذا يف القاهرة و       ،  ام  شال

اهللا جبـدها    إىل   التوسل التربك مبرقدها و   االلوف كل عام من املسلمني لزيارا و      
الزهراء لقضاء حوائجهم ، اما قربها يف املدينـة          أمها    و املرتضى أبيها    و املصطفى

صلحاء املسلمني مـن     والبيت   أهل   جانب غريه من قبور   ىل   إ فلقد كان يف البقيع   
حكموا احلجـاز   الوهابيني و إىل انتقلت السلطة و ملا ، و غريهم    صحابة الرسول 

 و صلى اهللا عليـه  ( حاولوا هدم قرب النيب  من املسلمني و   و غريهم    البيت أهل   هدموا قبور 

باهللا لوال الضجة العاملية مـن  الشرك  أنواع   زيارا من  حبجة ان بناء القبور و    ) آلـه   
  . مجيع املسلمني يف مجيع احناء العامل اليت اعترضت تصميمهم على هدمه

  االئمة وو الصديقني  األنبياء ة البناء الذي يضم رفاترام يرون زيا
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 احلادا ، اما القصور اليت جتمع بني جدراا آالف اجلـواري و            الطاهرين شركا و  
 مع تعاليمـه و   و ال    اإلسالم   مئات االطنان من اخلمور فال تتناىف مع       الراقصات و 

 ( ان تقديس املسلمني لقرب الـنيب     ،  حكام العصور    و اإلسالم   مقدساته عند أدعياء  

ما  و بكل زيارم الذي ضحوا بأنفسهم الطاهرين و ئمة   األ قبور و)  و آلـه     صلى اهللا عليه  
 كرامته الـيت داسـها   واإلنسان  أجل   و من  مقدساته و اإلسالم   ميلكون يف سبيل  

 فراعنة العصور بأقدامهم ، ليست اال احتجاجا صارخاً على الباطل و           واألمويون  
ق تنـهال   صواع النقمة على اجلور و    للحق و  اإلخالص   تعبرياً صادقاً عن   أهله و 

  . و مكان يف كل زمان و الظاملني على رؤوس الطغاة
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  مع الوهابيني مبناسبة احلديث عن مرقد العقيلة
 ألن  انظـر  اخلوض يف تفاصيل ما قيل حول مرقدها و        و قبل    ذه املناسبة 

يزالـون   و ال    الـشرك  أنـواع    زيارا من  و األولياء   الوهابيني يرون تشييد قبور   
هـذه الوقفـة     إىل   يواصلون محالم املسعورة على الشيعة رأيت نفسي مدفوعا       

مواصلة احلديث عن مرقدها الـذي تـضاربت         إىل   القصرية معهم ألعود بعدها   
املسعورين حرصا منا على    ئك   أول السكوت الذي التزمناه عن    ألن   اآلراء حوله ،  

 العـدوان و  وحدة الصف مل يضع حدا لعدوام بل زادهم امعانـا يف البغـي و       
 األرقـام   التعامل مع الشيعة بأسوأ من معاملتهم لغري املسلمني كما سنقدم بعض          

  . على ذلك
يبذلون لتشييدها   مقابرهم و  ان محاة احلرمني حيافظون على معابد السنة و       

حنن نبارك عملهم هذا لو كانوا ال مييـزون          اليني من الدوالرات و   ترميمها امل  و
األسف الـشديد ال    و مع    و لكنهم    مقربة بني مقربة و   و ال    مسجد بني مسجد و  

 يتتبعون قبور صلحائهم و    معابدهم و  يبذلون قرشاً واحداً على مساجد الشيعة و      
مـن ذريـة    األئمة و  األنبياءيدعون بأن تشييد قبور أوليائهم باهلدم والتخريب و   

  شرك باهللا مع العلم الرسول كفر و
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  ـا مـن    باعتبارها رمزا ملن حلَّ    األئمة   و األنبياء   بأن الشيعة امنا حيترمون قبور    
 و اإلسـالم    مـا ميلكـون يف سـبيل اهللا         و بكل  الذين ضحوا بأنفسهم  أولئك  

 أجل  و من  و العدوان     و الظلم  ثورة على الشرك  و كانوا    األرض   واملستضعفني يف 
  . اإلنسان و كرامةاإلنسان 

ومل يكتف الوهابيون بذلك بل يعاملون الشيعة بأسوأ ممـا يعـاملون بـه             
غريه مهمـا   باهللا كما ذكرنا فال يقبلون شهادة الشيعي على          و املشركني    الكفار

خرجا مـن    و لو    البدوي عليه  يقبلون شهادة السين و    التقوى و  بلغ من الدين و   
املومسات يف حـني ان      بني أحضان البغايا و    و من    موائد اخلمور  نوادي القمار و  

كان  إذا    و غريه  النجدي على الشيعي   القروي و  الشيعة يقبلون شهادة البدوي و    
ما ى عنه ، هذا مع العلم بـأن          و ترك    هللا به ا أمر   الشاهد عادال ملتزما بفعل ما    

 احلنابلة الذين يعمل الوهابيون بفقههم ال يقبلون شهادة البدوي على القـروي و            
  . ١القروي من خارج جند كان البدوي جنديا و إذا يقبلها الوهابيون

 الـشرعية و   األحكـام     أكثر يف و غريه    ان الوهابيني يفرقون بني الشيعي    
الكذب علـى    يبذلون ماليني الدوالرات للدس و     آلثار الشيعية و  حياربون مجيع ا  

 و   اإلسـالم  ما ميلكون يف سبيل    و مجيع    الشيعة الذين بذلوا حيام    و أئمة    الشيعة
فريق ما دام اجلميع يـشهدون هللا     فريق و  و ال    فئة يفرقوا بني فئة و   و مل   املسلمني  

  . الرسالة د بالنبوة ومحمل بالوحدانية و
 األمويون  املون مع الشيعة بنفس الروح اليت كان يتعامل ا معهم         ام يتع 

 أعـداء   من ألد  و كأم    تصرفام حىت  يراقبون مجيع حتركام و    العباسيون و  و
  اليتالبيت  أهل  بأي أثر من آثاريأخذواو مل  و اإلسالم العرب

                              
  . ميزان الشعراين يف باب الشهادات 1
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 و  مجيع الكتب الـشيعية القـدمي منـها        و مينعون     عبد اهللا  حممد بن  إسالم   جتسد
حيظرون علـى   من الدخول للبالد اليت حيكموا يف شبه اجلزيرة العربية و   احلديث  

 و األخـالق    بائعي الكتب استرياد مجيع املؤلفات الشيعية اليت تتحدث عن الدين         
مع  اإلسالمية   ذلك من املواضيع   إىل   و ما و التاريخ    و األدب و الفلسفة      ميةاإلسال

 و تناضـل    صادقة تدافع  إسالمية   تلك املؤلفات حيملون روحا    أصحاب   العلم بأن 
يتعرضـون يف    و ال    مل يكن شـيعيا ،     و لو    حىتاإلسالم   إىل   عن كل من ينتسب   

 و يف اللـهو إسـرافهم   و سـريم و  لـسياستهم  و ال    مؤلفام للعائلة احلاكمة  
و ال  و األجنبيـة    العاملية األنباء   وكاالت كما تتحدث عنهم الصحف و    املنكرات  

 الذين)  و آله  صلى اهللا عليه   (  عبد اهللا  بيت نبيهم حممد بن    أهل   ذنب للشيعة اال ام يوالون    
 و  اهللا مبودم كما جاء يف اآلية ال اسألكم عليه أجرا اال املـودة يف القـرىب               أمر  

  . و صحاحهم عشرات النصوص اليت روا جماميع احلديث السنيةأكدته 
مـن   و اجلديـد     الشيعة القدمي منها   و مؤلفات    ام مينعون الكتب الشيعية   

يستوردون كتب   يقتنون و  يقتنيها و  من يستوردها و   و يعاقبون    الدخول لبالدهم 
م علِّاليت ت الكتب   و   اإلسالم أعداء   واملستشرقني من  و اخلالعة     و الفجور  الفسوق

 تعود باحلياة مئات الـسنني و  و اليت ، و الكفر و اإلحلاد     و الفساد  الناس الفوضى 
حتث  تدافع عنه و   واإلسالم   إىل   حياربون الكتب اليت تدعو    الوراء ، و   إىل   عواماأل

  .و الكرامة  و احلرية نبيه رسول الرمحة و سنة على العمل بكتاب اهللا
القرن العشرين حيكمون بعدم صـحة زواج        أواخر   ان شيوخ الوهابية يف   

 و  رسول الرمحة  عبد اهللا    بيت نبيهم حممد بن    و آل    السنية من الشيعي املوايل لعلي    
  . كما حيكمون بعدم صحة زواجها من املشركني و احملبة العدالة

   شباط١٤ تاريخ ٣١٠٥فقد جاء يف جريدة اجلزيرة السعودية عدد 
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شـيوخ  أحد  إىل  جاء فيها سؤال موجه١٤٠١ ربيع الثاين ١٠ ـ  ١٩٨١سنة 
الوهابية من شخص يدعى حسني حاجي يف الرياض يسأل فيه ما حكـم زواج              

 يف اجلريـدة    الشيخ الوهايب يف جوابه كمـا جـاء        و يقول    . السنية من الشيعي  
 إذا  يفـسخ  يقبل هذا الزواج و    و ال    ال جيوز زواج السنية من الشيعي     : املذكورة  
طريقهم معـروف يف     و اجلماعة    السنة أهل    ألن يعاقب من يفعل ذلك    حصل و 
 مقاربة بينـهما ال يف     و ال    طريقهم معروف  و الشيعة     و العمل و اإلعتقاد    القول

  . يف الفروعو ال األصول 
شـيوخ   أحـد    يتكلم و رسوله    على اهللا و اجلرأة    و الوقاحة    ةذه الصالف 

 مـسلم و   و شيعي    وقع بني سنية مسلمة    إذا   بفساد عقد النكاح   و حيكم    الوهابية
 يف و هـو     ينطلق شيخ الوهابيني جلوابه هذا     معاقبة من يفعل ذلك ، و      بفسخه و 

السنة ال يف    أهل   من بعيد مع   و لو    القرن العشرين من ان الشيعة ال يلتقون      أواخر  
  . يف فروعهو ال  اإلسالم أصول

يـستحق غـري     و ال    اهلـذيان  كان من نوع اللغو و    ن  إ و   اجلوابو هذا   
من شيوخ الـسوء   و لغريه هلذا الشيخ أقول لزاما علي انأرى و لكين  السخرية ، 

 تيميـة  إبن   و األمويني   يتكلمون بلغه و الذين    و شيعتهم    البيت أهل   احلاقدين على 
 عند الشيعة هي توحيد اهللا الواحـد       اإلسالم    عبد الوهاب ، ان أصول     بنو حممد   
 و  هي الصالة  اإلسالم   فروع املعاد ، و   و عبد اهللا    نبوة حممد بن   عدله و  واألحد  

 و  املستهترين بأحكـام اهللا    و الظاملني    الكافرينالصيام و احلج و الزكاة و جهاد        
ب االلتزام ا على كل بالغ      جي و الفروع    األصول و كرامتهم و هذه      الناسحقوق  

الـسنة يف   أهـل    إخوام   يعتقدون بأم يلتقون مع    و الشيعة    عمال عاقل قوال و  
الـسنة   أهل   ذلك فهم يزوجون   أساس    و على  ا و اإلعتراف    أصول هذه املبادئ  

  . السنة أهل يتزوجون بنات من بنام و
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جانـب   إىل   الـسنة  أهل   يزال هذا الوصف شائعا عنه بني      و ال    السنية بأنه بدعة  
كان املذهب الوهايب ال يعترف ـذه        إذا   بسبب ، اإلسالم   إىل   قوهلم بأنه ال ميت   

كما يدعي فضيلة    و الوهابية    ببعضها فال مقاربة بني الشيعة    أو  صول   و األ  الفروع
يلتزمـوا بأنـه ال يـصح زواج     و أن بناء لذلك ال بد و الشيعة الشيخ الوهايب ،  

يعاقب من يفعل ذلك     وقع بينهما زواج يفسخ الزواج و      إذا    و الشيعية من الوهايب  
 أهـل   يوالـون  ألم   عةأن يعلم فضيلة الشيخ الوهايب الذي يكفر الشي        و جيب    ،

من السعودية  اإلسالمية   انه لوال املليارات اليت تتدفق على البالد       )عليهم الـسالم    ( البيت  
سـبق   و قـد     مفكريهم ،  علماء السنة و   أكثر   لكان املذهب الوهايب بدعة بنظر    

باشا بالـذات   إبراهيم عهد و يف يظهر البترول يف تلك البالد قبل أن  لعلماء السنة 
ن حكموا على املذهب الوهـايب      أدخل عاصمتهم الدرعية      ملك بالدهم و   الذي
 فقهـائهم  باشا حنوا من مخسمائة من علمائهم و إبراهيم اساسه قتل  و على    بذلك

.  
 طبعة  ٤٠ص  ) بيري كربيس   ( باشا للمستشرق    إبراهيم   فقد جاء يف كتاب   

 ملك بالدهم و   باشا على السعوديني و    إبراهيم    جاء فيه انه ملا تغلب     ١٩٣٧سنة  
خضع له مجيع أمراء البيت السعودي استدعى رجـال       دخل عاصمتهم الدرعية و   

 لقد احـضرت    :هلم   و قال    عددهم مخسمائة  و كان    السعوديني و الفقهاء    الدين
 تبحثـوا  العلماء السنيني أريد أن جتتمعوا م و       أكابر   معي من القاهرة مجاعة من    

السنة مـن املـسلمني ،      أهل   و عقائد    اخلالف املستحكم بني عقائدكم   أسباب  
كاملة يتناقـشون يف     أيام   خطباؤهم ثالثة و ظلَّ    أمره   فاجتمع الفريقان نزوال عند   
مل  و ملا    باشا معهم يستمع ألقوال الفريقني     و إبراهيم    الفروق الدقيقة بني املذهبني   

كـبري مـشايخ     إىل   نتيجة حامسة أقفل باب اجلدل وتوجه بالسؤال       إىل   يتوصلوا
  :له  و قال لوهابينيا
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  ما رأيك يف اجلنة: باشا  إبراهيم اين أؤمن بذلك ، فقال له: الشيخ 
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عرضها : ، فقال له الشيخ ـ على حد تعبري املؤلف  ـ عرضها   و ما ايها اخلرتير
كـان   إذا   :هنا قال له الباشـا       أعدت للمتقني ، و    و األرض    كعرض السموات 

أصحابك تظللكم شجرة واحـدة      و أنت   و و األرض    عرضها كعرض السموات  
كنـتم    إذا جعلها اهللا بتلك السعة    و ملاذا    من شجراا فلمن تكون املساحة الباقية     

 و اإلنكـسار    بان عليه الفشل   كما تدعون ، فأفحم الشيخ و      أهلها   وحدكم من 
باشا جنوده بقتلهم عن آخرهم فلم متض سوى دقائق معدودة حـىت      إبراهيم   فأمر

  . ١الفقهاء أولئك كان مسجد الدرعية مقربة جلميع
  و ال  باشا بفتوى فقهاء السنة ال يقره املذهب الـشيعي         إبراهيم   ن ما فعله  إ

مـا مل    و غريهم    القبلة سواء يف ذلك الوهابيني     أهل   من أحداً   ر فقهاء الشيعة  كفِّي
و  اإلسالم   يعلن ارتداده عن   أو   فرعا من فروعه   و اإلسالم   من أصول  أصالً   ينكروا

من شيوخ السوء يعتربون الشيعة كغريهـم مـن          و غريه    كان الشيخ الوهايب  ن  إ
  . بعدم جواز تزوجيهم من السنياتكما يقتضيه حكمهم  و الكافرين املشركني
 األحـد   جيب ان يعلم شيوخ الوهابية بأن الشيعة يؤمنون باهللا الواحـد           و

ما جاء به من عند اهللا       و بكل     عبد اهللا  بنبوة حممد بن   ولد و  و ال    الذي ال شبيه له   
و  األرض يف و املفـسدين  الكافرين و الصيام و الزكاة و جهاد   يعتربون الصالة  و

 و  أنكر شيئاً من ذلك فهو حبكـم الكـافرين        و من    اإلسالم   من أركان الظاملني  
 و  ان يتعلموا أصول دينـهم     و النساء    يفرضون على الرجال   عندهم و املشركني  

مـن فـرق     و اإلحتاد    احللول و و التشبيه    رون القائلني بالتجسيم  كفِّكما ي فروعه  
  املسلمني كما جيب

                              
احلاكمون للشيخ حممد جواد مغنية عن كتاب إبراهيم   من الشيعة و١٩٥ و١٩٤ انظر ص   1

  .باشا 
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 و  األصـول يف و الـشيعة  ان يعلم شيوخ الوهابية ان اخلالفات الواقعة بني السنة        
 اسوأ من اخلالفات الواقعة بني الفرق السنية العقائدية و         و ال    ليست بأكثر الفروع  
 أجـل   و مـن  بلغ اقصى حدوده  الوهابيني قد  اخلالف بني السنة و    و أن    املذهبية

باشـا   إبـراهيم    همأباد فقهائَ  البدع و  أصحاب   السنة من  أهل   ذلك فقد عدهم  
ذلك قد كان قبـل ظهـور البتـرول يف      و لكن    بفتوى علماء السنة كما ذكرنا    

  . بالدهم
السنة  أهل   من الوهابيني موقف   األيام   مع ان الشيعة مل يقفوا يف يوم من        و

س تـدر  يزالون مستهدفني حلمالـم املـسعورة و       و ال    منهم فالشيعة قد كانوا   
 حكومة الوهابيني يف مدارسها الرمسية كتب املستأجرين الذين يزورون التاريخ و          

الذين أذهب اهللا عنهم الرجس كما نصت علـى ذلـك     البيت   أهل   يفترون على 
م كما  جعلهم النيب كسفينة نوح ال ينجو اال من متسك          و الذين   ،   اآلية الكرمية 
 السنة املاضـية اصـدرت وزارة     و يف   ،   جماميع احلديث السنية   أكثر   روت ذلك 

 وزعته جمانا يف الـبالد     تنبيه النيام و   مساه تبديد الظالم و   أاألوقاف كتابا للجبهان    
 الـسباب و   الشيعة و  و أئمة    على الشيعة  و اإلفتراء    مشحونا بالكذب اإلسالمية  

الصلف ان تناول فيـه امـام        ت به الوقاحة و   بلغ مؤلفيهم و  الشتائم لعلمائهم و  
ة كمـا يعتـرف   عباالر اإلسالمية لقادة فقهاء املذاهب   األكرب   االستاذ املسلمني و 

وصـفه    و )عليـه الـسالم     ( السنة يف مؤلفام جعفر بن حممد الـصادق          أهل   بذلك
ـ أهدي ايلَّ و قد    انه هو الذي وضع أصوهلا ،      ونية و سباملا ه  الكتاب فرفضت قبول
وضعها  من كتب الضالل اليت جيب اتالفها و       ألنه   قراءته أفتيت حبرمة اقتنائه و    و

  . النفايات و مع يف بيوت اخلالء
 و  و الفكريـة   أسيادهم ان الطاقات العلميـة     جيب ان يعلم الوهابيون و     و
من  أحد   مفكريهم ليست موفورة لدى    علمائهم و  املوجودة عند الشيعة و   األدبية  
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 و  من صاعني  أكثر   باستطاعة الشيعة ان يردوا الصاع     و و غريهم    ينيعلماء الوهاب 
  من شيوخ و غريه يثبتوا للجبهان و أن من مثليه أكثر يلكال
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إال امسه ان الشيعة هـم       اإلسالم   ن من الوهابية املبتدعة املسعورين الذين ال يعرفو     
 (  عبد اهللا  عاملني باسالم حممد بن    يزالون متمسكني و   و ال    املسلمون الذين كانوا  

 شـذ عـن    و غريهـم     السماء و األرض   كما انزل عليه من خالق    )  و آله    صلى اهللا عليه  
مـستوى   إىل   ال يرتلـون   و لكنـهم     فكرا عمال و  احنرف عنه قوالً و    واإلسالم  

 ألن   و شـيعتهم   البيـت  أهل   من حلفاء الشيطان احلاقدين على     و أمثاله    هاناجلب
 مـصلحة  و ستبقى    يستفيد منه سوى اعداؤه   و ال    اإلسالم   ذلك ال خيدم مصلحة   

 و  )عليهم السالم   ( كما عودهم على ذلك أئمتهم       األول و األخري     العليا هدفهم اإلسالم  
الذي كان يتجاهـل    املؤمنني   أمري   مهماما حتياته على سيد املسلمني و     اهللا و سالم  

 و  : و يقول    طر حمدقا باإلسالم  خلايتنكر جلميع مصاحله عندما يرى       كل حقوقه و  
  . يكن جور إال علي خاصة و مل ألساملن ما سلمت أمور املسلمنياهللا 

نناشد املسؤولني يف اململكة السعودية ان يراقبوا تصرفات شيوخهم          و أنا   
اليت تبذل املاليـني علـى طباعـة كتـب        األوقاف   دائرة أحكامهم اجلائرة و   و

الـذين   و أمثاله    علمائه كاجلبهان  محاته و  و اإلسالم   احلاقدين على  املسعورين و 
إىل  األسـئلة  مـن  إليهم أجوبتهم على ما يوجه    أحكامهم و  يسيئون يف كتبهم و   

يد وحدا  تبد يعملون على متزيق مشل االمة و      املسلمني و  و علماء    أئمة املسلمني 
الغرب  يف الشرق و   األعداء   طاقاا اليت جتب ان تستغل لصد هجمات       قوا و  و
يف أيـامهم    و املسلمون    حترير القدس أوىل القبلتني من أيدي الغزاة الغاصبني ،         و

نبذ  توحيد الصفوف و   املخلصني العاملني جلمع الكلمة و     إىل   هذه يف أمس احلاجة   
 العرب أعداء   أعواا من  و إسرائيل   ة اليت ال ختدم غري    املذهبي اخلالفات الطائفية و  

  .و اإلسالم 
ان اإلسالمية   األقطار   من و غريها    تمىن على علماء املسلمني يف مصر     نكما  

االستفزازات اليت تصدر من شيوخ      ال يقفوا موقف املتفرج من تلك التحديات و       
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يـدينون   ألـم    ء اال ألخوان هلم يف الدين ال لشي      و اآلخر    الوهابيني بني احلني  
  احملبة بيت رسول الرمحة و ألهل  و احملبةبالوالء
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التحـديات   حكامهم عن التحرش و    الشيوخ و  أولئك   ينصحوا و أن    الكرامة و
 و  ، اإلسالمي   جمموعة يف العامل   أكرب   لشيعية اليت تشكل  السافرة املتواصلة للطائفة ا   

 العلمية لرد هجمات العدو املـشترك يف الـشرق و          يصرفوا طاقام املادية و   أن  
حـسب   خبريات بالدهم و  األول   الطامع صنيعته اجلامث على حدودهم و     الغرب و 

حلكام الـسعودية ـذا اخلـصوص      األزهر   تقديري ان نداء واحدا يوجهه شيخ     
 الشيعة لرد تلك اهلجمات املسعورة     أحد    كتاب يصدره  نسيكون أجدى وأنفع م   

.  
 مهما كان احلال فلقد جرين احلديث عن موقف الوهابيني مـن قبـور             و

 و  هذه الصورة املوجزة عن محالت الوهابيني على الـشيعة        إىل  األئمة و األولياء    
ـ قدار اليسري مـن ا    كتفياً ذا امل  م و اآلخر    ما زالت تتصاعد بني احلني    اليت   وار حل

موقف الشيعة مـن     احلديث عن مرقد العقيلة و     إىل   اهلادىء من الوهابيني ألعود   
 و ، و الغايـة    االحجار ليست اهلدف   ألقول هلؤالء ان الصخور و     زيارة القبور و  

الصخور العاليات غىن    كانت هي املقصودة لذاا لكان يف اجلبال الشاخمات و        لو  
ان املقصود بالذات مـن      األئمة و األولياء     مراقد إىل   ترحالال عن مشقة السفر و   

التضحيات اجلسام يف سـبيل   الزيارة ختليد ما قدمه صاحب القرب من املثل العليا و    
  . اإلنسان من بين األرض املستضعفني يف و و العقيدة الواجب احلق و

 اما االحجار فليس هلا اال شرف االنتساب لصاحب القرب كاالحجار اليت           
   .١كجلد القرآن الكرمي عابد وامل و سائر مسجد الرسول بين منها البيت احلرام و

                              
 ما فيها من الفرش و حيطاا و  لقد حكم فقهاء املسلمني بتحرمي تنجيس املساجد ارضها و1

ال : و قالوا بتحرمي مس كتابة القرآن الكرمي لغري املتوضأ ، و قال الشافعية اوجبوا ازالة النجاسة عنها  
  .المس اخليوط املعلق ا القرآن جيوز مس جلده حىت و لو انفصل عنه و
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حتفـاظ ببيـوت    إلالدول يف زماننا هذا على ا      قد جرت عادة األمم و     و
عرض للبيع   و لو    التعظيم حىت  احاطتها الة من التقديس و     قبورها و  عظمائها و 

ذاك اال  و مـا  ، األمثـان    اي شيء ينتسب للعظماء لبذل اتباعه يف سبيله اغلـى         
  . إليه سابلشرف االنت
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 على يزيد بـن     )عليه السالم   ( ث املؤرخون انه حني أدخل رأس احلسني        حد و
 يديه ، فدخل عليـه رسـول        معاوية كان يف جمالس الشراب فوضعوا الرأس بني       

 ملك الروم يف ذلك الوقت فأنكر عليه أشد االنكار حينما علم ان الرأس للحسني             
هي  و ما    :هل مسعت يا يزيد بكنية احلافر ؟ قال         : ليزيد   و قال    بنت نبيهم ،  إبن  

عندنا مكان يقال بأن احلمار الذي كان يركبه عيسى بن مرمي مـر بـه               : ؟ قال   
 حافر محار عيسى ، و     إىل   ذلك املكان مسيناها كنيسة احلافر نسبة     فبنينا كنيسة يف    

 ننـذر لـه النـذور و    ناحية و كل قطر و و من املكان يف كل عام  إىل   حنن حنج 
تطوفـون   نبيكم و  إبن   تقتلون و أنتم    مقدساتكم نعظمه كما تعظمون كتبكم و    

وعـه لـبالده    برأسه يف البلدان ، فأشار عليه جالزوته بقتله لئال يفضحه بعد رج           
تـشهد   الرأس فقبلـه و    إىل   قام النصراين  بعد أن    صلبه على باب قصره    فقتله و 

  . نيتداهالش
 معتقدام و  اديام و  إختالف   شيء مألوف لدى مجيع األمم على     و هذا   

من آثار عظمائهم امنا يعظمونه باعتباره رمـزا       أثراً    أو الكل حينما يعظمون مرقدا   
 وطنه من خـدمات و     قدمه ألمته و   و ما    مواهب  و ملا كان يتمتع به من صفات     

  . اصالحات تضحيات و
 يف  )عليـه الـسالم     ( ان حرم احلسني    ) : الشهداء   أبو   (قال العقاد يف كتابه      و

 املـشاهدة ،   يزوره غريهم للنظر و    الذكرى ، و   كربالء يزوره املسلمون للعربة و    
د حلق هلا ان تـصبح مـزارا        التخلي كربالء لو أعطيت حقها من التنويه و      و لكن   

حظا من الفـضيلة ، ألننـا ال         لكل آدمي يعرف لبين نوعه نصيباً من القداسة و        
  يقترن امسها جبملة األرض نذكر بقعة من بقاع هذه
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من تلك اليت اقترنـت باسـم        اإلنسان   ألزم لنوع  و أمسى   قباملنا من الفضائل و  
شقيقته زينب شريكته يف     احلسني و  و لوال    ، بعد مصرعه فيها     )عليه الـسالم    ( احلسني  
رمزا  أصبحت   مل تكن تلك القباب الشاخمة اليت      األئمة   بقية التضحيات و  اجلهاد و 
ملسلمني يف كل عام شيئاً     مقصدا ملئات االلوف من ا     وو الفضيلة    و العدالة    للحق
  . مذكوراً
مـردد بنظـر    و فاطمة   مهما كان احلال فمرقد العقيلة زينب بنت علي        و
كما ذكرنا ان مرقـدها      مصر ، و   الشام و  الباحثني بني املدينة املنورة و     العلماء و 

 التـابعني ،   أعالم الصحابة و   و األئمة   يف املدينة مل يعد له وجود كغريه من مراقد        
تعظيم من حل فيها على حد الشرك باهللا بنظر محاة احلـرمني ،            اء املراقد و  بنألن  

فال يزاالن كعبة الوفاد يف كل عـام         و مصر    يف الشام  إليها   اما املرقدين املنسوبني  
بأبيها  ا و  و التوسل    تقصدمها مئات األلوف للزيارة    و األيام    على مرور الشهور  

 و أبيهـا     الذين يتوافدون على زيارة    ان أحسب    و ال  جدها لقضاء حوائجهم ،    و
يف  إليهـا    ممن يتوافدون على املرقدين املنسوبني     أكثر   النجف يف كربالء و  أخيها  
 مقـال  ١٩٧٢ ـ  ٦ ـ  ٢٣يف جريدة االهرام تاريخ  و جاء القاهرة ، الشام و

لإلستاذ فتحي رضوان وزير الثقافة يومذاك يصف فيه الوافدين على حي الـسيدة         
   :زينب جاء فيه

ممـا تـشد    أكثر الكعبة و كأنه    الرحال إليه   ان مسجد السيدة زينب تشد    
املسجد احلسيين ، فاأللوف الذين يقصدون هذا املسجد مـن فقـراء    إىل  الرحال

احلاجات من املغلوب    أصحاب    و املرضى و و الرجال    احلضر من النساء   الريف و 
ال كـانوا قـد     حتطمت اآلم  سدت يف وجوههم األبواب و    و الذين   أمرهم   على

 و  تبعث فيهم الرجاء   قلوم العزاء و   إىل   تدخل أمساء   اطلقوا على صاحبة الضريح   
 ، و الزهراء    حممد إبنة   يا هاشم و  أم   العواجز ويا  أم   يا: يهتفون حول قربها    كانوا  
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خريف احليـاة   و يف    يف مقتبل العمر   و نساء    كم رأيت رجاال  لَ و: يقول  و مضى   
  اك ضريح السيدةعلى شب أيديهم قد وضعوا
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 و  العواجز أم   راحوا يهمسون يف ذهن    رائحة البخور متأل املسجد كله و      زينب و 
 يضعهما بني أيد الزائـرين و      ميد راحتيه و   يتنفس و  متثلت هلم بشرا يسمع و    قد  

 االمام و  أخت   هاشم يا  أم   يا العواجز و  أم   اصوات الزائرين تتعاىل يا    القاصدين و 
  . يا بنت اإلمام نظرة حبق جدك النيب

 األقطـار   حنن بصدد احلديث عن مرقدها الشريف الذي تدعيه        اآلن و  و
 إىل  وقفـت  ألـا    ال لشيء إال   األقطار   يتوافد عليه املسلمون من مجيع     الثالثة و 
 و اإلنـسان  و كرامة و العقيدة دفاعا عن احلق و الظاملني من الطغاة   أخيها جانب

القـيم   ة الصاحلة الغنية باملثل و    واخلالدات لتكون القد   بقيت يف سجل اخلالدين و    
  . يف مجيع نواحي احلياة و النساء للرجال

 قليالً مـع أدلـة   و لو  بصدد البحث عن مرقدها ان نقف      و حنن    ال بد لنا  
 أخـذ   ة يف حماولة كشف ما أحيط مبرقدها من غموض ال يزال حمل           الثالثاألقوال  

  . ورد بني الباحثني
 و  بأن السيدة زينب بنـت علـي       و احملدثني    من املؤرخني  أحد   مل خيتلف 

 إىل   يف رحلتـه   )عليه الـسالم    ( احلسني   أخاها   رافقت و و زوجها    تركت بيتها فاطمة  
 عة جده مما كان خيططه هلا احلـزب       شري إلنقاذ   الشهادة اليت مل جيد وسيلة غريها     

 و  أدت دورها خالل مواقفها يف كـربالء       و و تشويه    احلاكم من حتريف  األموي  
بن ميسون يف قصر اخلضراء ، تلك املواقف اليت جعلتها يف طليعة             و جملس    الكوفة
، كما مل خيتلفوا يف اا رجعت مـن          و حواء    آدم أبناء   من و اخلالدات    اخلالدين

 مدينـة جـدها عاصـمة   إىل و األسرى  أس تلك القافلة من السبايا الشام على ر  
 مسؤوليتها التارخيية كانت هي اثارة الرأي العام       و أن    يف احلجاز ،   األوىل   اإلسالم

معـدودات ان    أشهر   خاللو إستطاعت    و جالّديه    على حكومة يزيد  اإلسالمي  
دينـة الـيت    امل أصبحت    حىت تقلب الدنيا على رؤوس احلاكمني     تلهب املشاعر و  
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البيت  ألهل   حساب بكل فئاا املوالية    حساب و  ألف   كان احلاكمون حيسبون هلا   
  غريها و
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 ترى ان من أقدس واجباا مناهـضة احلكـم         أحفادها و  تكيل اللعنات ألمية و   
ها ذلك من تضحيات ، كل ذلك       عالن موقفها املعادي منه مهما كلف      إ واألموي  

 بعـد أن    ما خروجها من املدينـة    ، أ  و املؤرخني    من الباحثني  أحد   لف فيه تمل خي 
الشام مع زوجهـا بـسبب ااعـة الـيت      إىل   أخيها حاملة لرسالة  إليها   دخلت

قرية كـان    إىل   ة ثانية  كما جاء يف رواي    ٧٤ أو    للهجرة ٦٧اجتاحت املدينة سنة    
مشارف الشام عاودـا     إىل   وصوهلا و عند    ميلكها يف الغوطة من ضواحي الشام     

تـسبب هلـا     و األمل    خيم عليها جو من احلزن     ذكريات االليمة املريرة و   لتلك ا 
دفنت يف تلك الضيعة حيث مرقدها االن ، كمـا           مبرض كانت به اية حياا و     
هلا ال لغريها من الزينبيـات       و هو    ايل لقد ضم رفاا   يدعي القائلون بأن املرقد احل    
 اإلطمئنـان   فليس يف التاريخ ما يبعث علـى       اإلسم   العلويات اللوايت حيملن هذا   

  . بصحته
ذلك من الذين كتبوا على مرقدها املازندارين يف اجلـزء           إىل   ممن ذهب  و

 و اناخلـريات احلـس   و صاحب السيد حسن الصدر الثاين من معايل السبطني و    
هبة الدين الشهرستاين عن ناسخ التواريخ ملؤلفه لسان امللك ، كما جاء يف             السيد  

  . كتاب املرقد الزينيب للشيخ عمران القطيفي
رقد املوجود يف ضواحي الـشام هـو        الظاهر اتفاق مجيع القائلني بأن امل      و

 و  نةاملدي أهل   الشام كان بسبب ااعة اليت اصابت      إىل   مرقدها على ان رجوعها   
 ضيعته بغوطة دمشق و    إىل   ٧٤ أو   ٦٥بن جعفر انتقل ا سنة       عبد اهللا    زوجهاأن  

  . توفيت ا يف النصف من رجب ذلك العام
صاحيتها حيـث    و يف    لقد اختلف القائلون بأا توفيت يف ضواحي الشام       

 واتفقوا على ان ااعـة      ٧٤ و ٦٥املرقد املوجود اآلن دفنت يف تاريخ وفاا بني         
ذلك املكـان   إىل املدينة هي اليت فرضت على زوجها الرحيل ا أهل  اصابت اليت
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اهللا بن جعفر كان واسع الثراء       ، يف حني ان ااعة اليت تفرض على شخص كعبد         
 إىل  أوالده تضطره على ان يرحل بزوجته و      يعرف ببحر اجلود و    وكثري العطاء و  

  غوطة
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تفتك بالطبقات   و أن    يكون هلا اثرها البالغ بالنسبة لعامة الناس       و أن    دمشق ال بد  
حدث من هذا النوع يصيب مدينة الرسول يف تلك الفتـرة            الكادحة الفقرية ، و   

 اإلسالمي  ون أحداث العامل  الذين كانوا يسجل   و ال    من التاريخ ال يتجاهله التاريخ    
 أحـد   مل يتعـرض ٧٤ و٦٥كبريها ، مع العلم ان املؤرخني إلحداث   صغريها و 

تكون ااعـة    و أن    تقدير صحة ذلك فال بد     و على    منهم حلدث من هذا النوع    
قـد اصـابت بقيـة       و فاطمة    علي إبنة   عقيلته احلوراء  اليت شردت حبر اجلود و    

 اليت كانـت ترعاهـا و   األطفال  وافلة من النساء  تلك الق  و و العلويات    العلويني
 و على   أطفاهلم ىل اين ذهب العلويون بنسائهم و     إ، ف طالب   أيب   حترسها عقيلة آل  

ا   الذي مل يفارق املدينة و     )عليه السالم   ( رأسهم اإلمام علي بن احلسني زين العابدين        
  . كانت وفاته

 جيوز على حبر اجلود و    و هل    ان التاريخ مل يتعرض لشيء من هذا النوع ،        
يتجرعـون مـرارة    و احلسني احلسن أبناء  و و الطالبيني عقيلته ان يتركا العلويني   

 باالمس القريـب  إليها عاصمة اجلالدين دمشق اليت سيقت إىل يفرا منها  اجلوع و 
الرؤوس الـيت كانـت      و األسرى   على رأس تلك القافلة من     و الزهراء    عليإبنة  

تتمىن املوت يف كل مرحلة كان احلداة        و كانت    )عليه الـسالم    ( ني  يتقدمها رأس احلس  
،  أبيها    و جدها أعداء   الشامتني من  ألولئك   تفضله على ان تتعرض    يسريون ا و  

 عمها حبر اجلود ان يتركوا العلـويني و        إبن    و على  فهل جيوز عليها مع ذلك كله     
عاصـمة معاويـة     إىل   بايذه مرارته و  أطفاهلم يقاسون آالم اجلوع و     نساءهم و 

ب املساكني كما كـان     أتع احلياة ، لو جاز ذلك على        م لينعما بطيبات العيش و   
رعايتها  عائلته و  و أخيها   املدينة ال جيوز على من وهبت حياا خلدمة        أهل   يسميه

  . بعد مصرعه كما اوصاها بذلك
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يها مع  قريته بضواح  إىل   من املدينة  عبد اهللا    ان الذين رووا أسطورة خروج    
  غري و من زوجته عقيلة الطالبيني كلهم من متأخري املؤلفني
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 املؤرخني القـدامى أحد  إىل يسندوها و مل حتري احلقائق ، املعروفني ببعد النظر و  
  . الذين كانوا يتتبعون أحداث تلك الفترة من تاريخ املسلمنيالرواة أحد  إىل و ال

ستني كانت سنة صراع على اخلالفـة        سنة مخس و  أن   إىل   هذا باإلضافة 
قد تغلب على دمشق الشام الـضحاك   و كان انفسهم يف بالد الشام األمويني  بني

من  و   على خالفة مروان وخالد بن يزيد من بعده        األمويون   اتفق بعد أن    بن قيس 
 إىل  على التوجـه   األمويني   ان اتفق رأي   و بعد    بعدمها عمرو بن سعيد بن العاص     

وقعت بينهم معارك طاحنة يف مـرج        الضحاك قد تغلب عليها و     و كان    دمشق
أمـده   فتيام االشـداء و    دمشق و  أهايل   مع الضحاك مجاعة من    و كان    راهط

زفر بن   محص و ل   أه ذي الكالع يف   إبن   حبيل بشر صالنعمان بن بشري عامل مح    
 لـصاحل   انتهت املعركـة   حسان اهلاليل و   إبن   احلارث الكاليب بقيس بن طريف    

متـوج بـالفنت   اإلسالمية  و البالد املستبعد و من     ، ١األمويني مروان بن احلكم و   
معارضـيه يف    املعارك بني مروان بـن احلكـم و        بسبب الصراع على احلكم و    

قريتـه الواقعـة يف      إىل   أوالده جته و ابواا ان يرحل بزو    و على    ضواحي دمشق 
  . ضواح دمشق كما يدعي القائلون بذلك

غوطة دمشق هربا من ااعة سـنة       إىل   اما القول بأا هاجرت مع زوجها     
املسعودي يف الـد     ألن   ذلك األول    هجرية فهو ابعد عن الواقع من القول       ٧٤

سـتون   ن العمر سبع و   مو له    بن جعفر تويف   عبد اهللا    الثاين من مروجه يقول ان    
بن جعفر كان له مـن العمـر         عبد اهللا    يدعي عبد العزيز سيد األهل ان      سنة ، و  

 عن اجلزء الثاين من معايل الـسبطي و       )  و آله    صلى اهللا عليه   ( عشر سنوات عند وفاة النيب    
  الزم ذلك ان والدته كانت يف احلبشة كما هو مؤكد

                              
 . طبع النجف ٣ انظر تاريخ اليعقويب اجلزء الثالث ص 1
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 أكـرب    و هو  قبلها أو   املدينة إىل   ) و آلـه     صلى اهللا عليه   ( ما يف السنة اليت هاجر فيها النيب      إ،  
صلى اهللا   ( لقد دخل علينا رسول اهللا    : يروي الرواة عنه انه قال       جعفر الطيار و  أوالد  

دعا باحلالق فحلق    بعد اليوم و   أخي   ال تبكوا على  : و قال     أيب بعد موت )  و آله    عليه
السابعة يومذاك على ابعد التقـادير       أو   يكون يف السادسة   و أن    البد و،  رؤوسنا  

وفاتـه   ألن   ٧٤ضيعته يف ضواحي الشام سنة       إىل   فلم يعد جمال للقول بأنه هاجر     
 من سـبع و  أكثر مل يكن قد عاش إذا تكون قبل هذا التاريخ بسبع سنوات تقريباً     

  . و غريه ستني عاماً كما يدعي ذلك املسعودي
 قكان احلال فالقول بأن املرقد الزينيب املوجود يف ضـاحية دمـش      و مهما   

يبـذلون   التربك و  الذي يقصده مئات األلوف من املسلمني يف كل عام للزيارة و          
يعتمد على دليل   يف سبيله املاليني من النقود هو لزينب الكربى عقيلة اهلامشيني ال            

الدراسة حبال من األحـوال بـل هـو الحـدى           و ال    يؤيده املنطق  و ال    مقبول
 سيبقى تعيينها غامضاً لعدم توفر االدلة على هـذا      و،  العلويات بال شك يف ذلك      

مينع ذلك من زيارة العقيلة يف ذلك املكان مـا دام يرمـز الزائـر                و ال    ،األمر  
  . ال مرهونة بالنوايادامت األعم و ما . يقصدها بالذات
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  املرقد الزيين يف مصر
دفنت فيها   بعد استقصاء أدلة القائلني بأن السيدة زينب توفيت يف مصر و          

ول نظـرة اـا     أل  للمتتبع و  هلا بعد استقصاء تلك االدلة يبدو     يف املرقد املنسوب    
ضاحية من   إىل   املنطق من أدلة القائلني بأا خرجت مع زوجها        إىل   أقرب أسلم و 

ذلك رواية القـائلني     إىل   توفيت فيها كما تشري    ضواحي الشام فرارا من ااعة و     
  . بأن مرقدها يف حملة الفسطاط من القاهرة

 إبـن   فيها على روايـة   ت   و دفن  لقد اعتمد القائلون بأا توفيت يف مصر      
هـذا   أنصار   يدعي طولون يف كتابه الزينبيات ، و      إبن    و عساكر يف تارخيه الكبري   

 أيب عائالت القتلى مـن آل  الرأي اا بعد رجوعها من السيب مع عائلة احلسني و       
 و  مبا جرى للحسني   و احلديث    النحيب كانت ال تدع البكاء و     األنصار   وطالب  

 خـالل  و إستطاعت و أنصارهم األمويني  الرأي العام على حتاول اثارة  معه و من  
 أصـبحت   وأسرته الكراهية ليزيد و معدودات ان تشحن النفوس باحلقد و  أشهر  

 األشدق  أخرى فكتب عمر بن سعيد     املدينة كالربكان املهيأ لإلنفجار بني حلظة و      
  يزيد خيربه بتأزمإىل 
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 إليه  هيجت عليه الرأي العام فكتب     مبواقف العقيلة اليت أهلبت املشاعر و      املوقف و 
عن الطـراز   ،   من زينب الكربى للشيخ جعفر نقدي        ١٨٥كما جاء يف ص     ـ  

 و بـني  هامعاوية يأمره بأن يفرق بين إبن  إليهفكتبـ املذهب لعباس قلي خان  
عرض عليها كتاب يزيد بن مسيون       خيرجها من احلجاز فجاءها الوايل و      الناس و 

 حيث شاءت فرفضت طلـب الـوايل و        إىل   طلب منها ان خترج من احلجاز      و
لقد علم اهللا مبا جرى علينا مـن  :  و قالت أصرت على عدم خروجا من املدينة ،   

 و  ، األقتاب   بلد على  إىل   ن بلد نعام م كنا نساق كما تساق األ     السيب ، و   القتل و 
أهرقت دماؤنا على حـد      و أن    اهللا ال اخرج من مدينة جدي      فو: تقول  مضت  

أصر الوايل على اخراجها اجتمع عليها نساء بين هاشـم يف            و ملا    تعبري الراوي ،  
عماه  إبنة   يا: هلا زينب بنت عقيل      ت و قال  حماولة القناعها باخلروج من املدينة ،     

قـري   تتبوأ منها حيث نشاء فطييب نفساً و       األرض   أورثنا هللا وعده و  لقد صدقنا ا  
 إىل  ارحلي،  نا  او، أتريدين بعد هذا ه     أيديهم   سيجزي اهللا الظاملني مبا جنته     عينا و 

خـرج معهـا مـن     اتفق الرأي على خروجها فاختارت مـصر و     بلد آمن ، و   
 إحدى  ذلك سنة   و كان  احلسني ،  أخيها   ابنيت و فاطمة    العلويات كل من سكينة   

علـى جمـزرة     أشهر   مرور سبعة  و بعد    شهر شعبان من تلك السنة     و يف    ستني و
استقبلها الوايل على    املدينة ، و   إىل   على رجوعها من السيب    أشهر   مخسة كربالء و 

اره يف احلمـراء كمـا      دأنزهلا   يف مجاعة معه و    األنصاري   مصر مسلمة بن خملد   
توفيـت يف   عـشر شـهراً و   أحد قامت اتدعي الرواية اليت وصفت رحلتها فأ   

 و مـن  بالقرب مـن دار الـوايل   و دفنت    هجرية ،  ٦٢النصف من رجب سنة     
 و بساتني عبد الرمحن بن عوف على حد تعبري جعفر نقدي عن النسابة العبيـديل       

بـن   عبد اهللا    سفرها ذكر لزوجها   و عن    يرد يف حديثه عن مالبسات رحلتها     مل  
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مـن  و غريهم    إخوا   أوالد من اوالدها و   األحياء   نمممن بقي    ألحد    و ال  جعفر
  . اهلامشيني
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 من كتاا بطلة كـربالء يف  ١٣٧قالت الدكتورة بنت الشاطىء يف ص      و
سـتني يف    و إحـدى    بان من سنة  لقد بزغ هالل شع   : مصر   إىل   وصف رحلتها 

النيل فاذا مجوع من الناس قد احتشدت        أرض   اللحظات اليت وطأت فيها السيدة    
ساروا يف موكبها حىت بلغوا قرية بلبيس ، فقابلتهم هناك مجوع آتية             الستقباهلا و 

مصر يف وفد مـن     أمري   األنصاري   مسلمة بن خملدة   و األمني   من عاصمة الوادي  
اإلمام الشهيد ،    أخت   الزهراء و  إبنة   مائها قد خرجوا الستقبال   عل أعيان البالد و  

 النبوة اجهشوا بالبكـاء و     وستشهاد  إللت عليهم بطلعتها املشرقة بنور ا     فلما أط 
 إىل  بلغوا العاصمة مضى ا مسلمة بن خملـد        إذا   مضوا بركبها حىت   النحيب ، و  

 وفاا عـشية   و كانت    ة ، داره فأقامت ا قرابة عام مل تر خالله اال عابدة متبتل          
على حد تعـبري   األقوال    على أصح  ٦٢الربع عشرة مضني من رجب عام       األحد  

  . بنت الشاطىء
أكثر الذين يدعون بأن املرقد املوجود يف مصر هو مرقدها يـدعون ان              و

 و يف   باشـهر معـدودات    إليها   خروجها من املدينة كان بعد رجوعها من السيب       
بقاءها ـا   ألن يزيدا اخرجها من املدينة و أن   بالذات ٦١من سنة    األخري   الشطر

من  و غريهم    املدينة أهل   كان يشكل خطرا على دولته واا كانت تعمل العداء        
 و العلويني   من اوالدها  ألحد    و ال  يسجلوا موقفا لزوجها   و مل    املسلمني للثورة ،  

  . منفاهامنهم كان معها يف  أحداً يذكروا ان و مل من رحلتهاو الطالبيني 
مـن   أكثر   فيها و دفنت    يبدو بعد التتبع ان القائلني بأا توفيت يف مصر         و

عـساكر يف    إبـن     و أن  القائلني بأن املرقد املوجود يف ضاحية الشام هو مرقدها        
مـن تعـرض     أول   طولون الدمشقي يف رسالته الزينبية كانا      إبن    و تارخيه الكبري 

 عدمها الشعراين يف كتابه لواقح األنـوار و       نه من ب  دو و،  ملرقدها على هذا النحو     
 الشبلنجي يف كتابه نور االبـصار و       الشيخ حممد الصبان يف اسعاف الراغبني ، و       
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غري ذلك ممن تأخر عنهما من املؤلفني ، يف حـني ان            إىل   الشرباوي يف االحتاف ،   
  القدامى و املؤرخني املؤلفني
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صغريها مل يتعرضوا لشيء من ذلك ، مع         كبريها و  األحداث   الذين كانوا يتتبعون  
العلم بأن اخراجها من املدينة لو كان على النحو املـذكور مـن املـستبعد ان                

يئا مما حدث بني    يتجاهلوا ش  و مل    السري يتجاهله املؤرخون الذين كتبوا التاريخ و     
 و باألحداث   ما كان منها يف تلك الفترة من تارخيهم املشحون         و خباصة    املسلمني

  . االضطرابات
ليس بأسلم   و أسبابه    مصر إىل   كان فالذي اراه ان حديث سفرها     و مهما   

 بـأقرب  و ال    وفاا ا  ضواحي الشام و   إىل   من مجيع جهاته من حديث سفرها     
بن جعفر مع العلـم بأنـه        عبد اهللا    مل يتعرضوا لزوجها  م   أل الواقع منه ذلك  إىل  

و  إخوا    و من أوالدهم  ألحد    و ال  أعالم املسلمني يومذاك   و من    كان حيا يرزق  
جعفر الذي  بن   اهللا جيوز على رجل كعبد    و هل    من هذا احلادث ،   طالب   أيب   آل

ف اليـدين   ان يقف مكتو   األنصار    و املهاجرين أوالد   كان يتمتع مبكانة عالية بني    
  ويسافر معهـا ،  أو اليتدخل يف انقاذها   وطالب   أيب   من تسفري زوجته عقيلة آل    

 و  الـسجاد أخيها   إبن   من باب االفتراض فهل جيوز ذلك على       و لو    جاز عليه إذا  
حني  إىل    أخيها حترسه منذ خروجها من املدينة يف ركب       اليت كانت ترعاه و   هي  

كانت تدافع عنه دفاع     و لكنها    ن مرة ،  م أكثر   تعرض للقتل و قد    إليها   رجوعها
  . اجلزارين ان يقتلوها قبله أولئك تطلب من من ال يرى للحياة وزنا بدونه و

 و أين   سكينة كما تدعي الرواية    سوى فاطمة و   أحد   ملاذا مل خيرج معها    و
اهلامشيات مـن     و أبو طالب  عبد املطلب و  و أحفاد    إخوا   أوالد منها اوالدها و  

  .الب ط أيب بنات
كـل   كانت وحدها حترض الناس على الثورة بعد جمزرة كربالء و         و هل   
الطالبيات كانت تلهب    و و العلويات    مجيع مواقف العلويني  أن   إىل   الدالئل تشري 
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ملقتـل   و حزبـه   االنتقام من يزيد   حتث اجلماهري املسلمة على الثورة و      املشاعر و 
  . احلسني
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 بأقل تأثريا على الرأي     )عليه الـسالم    (  تكن مواقف اإلمام علي بن احلسني         مل و
  . تأثرياً منها أكرب ان مل تكن و الزهراء علي إبنة العام من مواقف عمته العقيلة

بقيـة   ن عاماً يبكي أباه و    من عشري  أكثر   قيل لقد بقي لسنوات عديدة و    
يقدم له طعامه يبله     و عندما    عمومته كلما ذكرهم ذاكر    أبناء   و إخوته   القتلى من 

 أحيانـا   يدخل و كان    يتلوون حلاله ،   و املسلمون    بدموع عينيه كما يدعي الرواة    
 لقد ذبـح  : يوصيهم بأن يسقوا الذبيحة قبل ذحبها مث يصيح          سوق القصابني ، و   

تكن ثورة املدينـة     و مل    شانا فيجتمع عليه الناس يبكون لبكائه ،      عطعبد اهللا   أبو  
 عمته العقيلـة و    وليدة انفعال طائش بل كانت مننتائج مواقف اإلمام السجاد و         

حتسس املسلمني بوقع تلـك      إىل   ، باإلضافة البيت   أهل   اليت خيمت على  األحزان  
مـسيون بـاخراج     إبن   راجلرمية اليت مل حيدث التاريخ بأسوأ منها ، فلماذا مل يأم          

 و مل   أي بلد شـاءت ،     إىل   ترك هلا اخليار يف الذهاب     و ملاذا    السجاد من املدينة ،   
 يعارض يف اختيارها ملصر ، يف حني ان وجودها يف مصر يشكل عليـه نفـس                

 إىل   أقرب املصريني كانوا  ألن   اليت كان يتخوفها من بقائها يف احلجاز ،       األخطار  
رووا  و الـذين     من الشيعة يومذاك أعداد كبرية ،      فيها    و العلويني من احلجازيني  

 العويـل و   مصر يدعون بأن املصريني تلقوها بالبكـاء و        إىل   اسطورة خروجها 
  . النياحة كما ذكرنا

علـي يف    إبنـة    سفيان حياذر من بقاء زينب     و أيب    كان حفيد هند  و إذا   
ملفـروض ان   يتخوف ان يتسبب بقاؤها يف الثورة عليه ، فكان مـن ا            احلجاز و 

عفان مع مـن     إبن   يف الربذة كما كان يفعل     أو   عاصمته و يف    يضعها حتت رقابته  
يعجـز   و عندما الشام ليكونوا حتت رقابة معاوية إىل خياف منهم ، فكان يرسلهم 

املدينـة   إىل يـردهم  أو معاوية عن وضع حد لنشاطهم اما ان يضعهم يف سجونه   
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على شاكلتها من الرباري املقفرة      و من    الربذة و كانت    ليحدد اخلليفة مصريهم ،   
  كما فعل األحرار من أوفر الناس حظا بأولئك
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 يـراه و ال  أحداً ذر الغفاري حىت ال يرى أيب   خليفة املسلمني مع الصحايب اجلليل    
  . ا كانت ايته وأحد 

يزيد بن معاوية بعد تلك النقمة العارمـة عليـه          أن   إىل   هذا كله باالضافة  
حياول تغطية   التنصل من مسؤولياا و    بسبب جمزرة كربالء كان يتظاهر بالندم و      

اوصى مسلم بـن     و قد    ،إليهم   و اإلحسان    نتائجها املريرة بالتقرب من العلويني    
 و  مـن العلـويني    ألحد   ينة لقمع الثورة بعدم التعرض    املد إىل   عقبة عندما ارسله  

بـن العبـاس رمحـه اهللا    عبد اهللا  و بني جرت بينه وإليهم   و اإلحسان    الطالبيني
 مع إرتكبها   بعد تلك اجلرمية النكراء اليت     و غريه    مراسلة اوردها اليعقويب يف تاريخ    

 و ال   ألصقه فيـه   ب اال و   مل يترك بن عباس عيبا من العيو       )عليهم الـسالم    ( البيت  أهل  
ذلـك مل    و مع    من معىن ،   اإلحتقار   وصفه فيها حمتقراً له بكل ما يف       منقصة اال و  

يكن ذلك منه إال ملا تركته يف نفسه تلـك اـزرة   و مل   إليه   يصدر منه ما يسيء   
دولته بعد النقمة العامـة   مصري اسرته و القلق على مصريه و   الرهيبة من اخلوف و   

  . اجتاهاا ميوهلا و إختالف علىاإلسالمية  األوساط يعاليت مشلت مج
وفاا فيها ليست    مصر و  إىل   كان احلال فان أسطورة نفي العقيلة     و مهما   

وفاا فيها ان مل     الشام و  إىل   الواقع من خروجها من املدينة مع زوجها       إىل   بأقرب
  . تكن ابعد منها
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   ؟ذنإاين مرقدها 
بعد هذا العرض اليسري آلراء الفريقني القائلني بأا دفنـت يف ضـواحي             

أبديناه من املالحظـات     و ما    القائلني بأا يف حملة الفسطاط من القاهرة       دمشق و 
 أحـد   ما يقال اا دفنـت يف     ك يف صحة    من الش  أكثر   تثري أرى   يت كما لها ا علي

هذين القطرين ، فلم يبق أمامنا سوى القول الذي يرجح قائلوه اـا دفنـت يف                
 أو بعد رجوعها من السيب بأشهر معـدودات      )  و آله    صلى اهللا عليه   ( مدينة جدها الرسول  
بعد  اإلستدالل و البحث     مزيد من  إىل   اثبات ذلك ال حيتاج    سنوات معدودات و  

و األسرى   املدينة على رأس تلك القافلة من السبايا       إىل   اا رجعت العلم القطعي   
وتتلـوى   و تبكي  تؤكد مجيع املصادر اا بقيت يف املدينة ملدة من الزمن تندب           و
 و  حلاهلا القريب  و يبكي     إخوا  و على ما حل بأهلها    و اهلامشيني و اهلامشيات      هي

 تاثرت املدينة بكـل فئاـا       استمرت على ذلك حىت    الصديق و  والبعيد و العدو    
بكل فئاا كالربكـان املهيـأ       أصبحت    و أحزام العلويني و  و مواقف    مبواقفها

  املدينة ال خيتلف إىل ، فرجوعها من الشام و أخرى لإلنفجار بني حلظة
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إىل  إليهـا    فيه اثنان اما خروجها من املدينة بعد مخس سنوات علـى رجوعهـا            
وفاا فيها كما يدعي القائلون بأن املرقد        ضاحية من ضواحي الشام مع زوجها و      

 أشـهر   مصر بعد  إىل   خروجها أو   الزينيب املوجود يف تلك الضاحية هو مرقدها ،       
حملـة الفـسطاط مـن     و يف مصريف  و وفاا   املدينة إىل   معدودات من رجوعها  

 أنـصار   االدلة اليت اعتمدها   ألن   االحتمال أو   القاهرة فلم خيرج عن دائرة الشك     
 أكثـر   تفيد و ال    القولني ال تكفي لنقض اليقني السابق املتعلق بوجودها يف املدينة         

مل يوجد لدينا دليـل يفيـد    و ما   يف خارجها  و وفاا    من احتمال خروجها منها   
 إىل  بقائهـا يف املدينـة     إستصحاب    إىل ظن املعترب شرعا يتعني الرجوع    ال أو   العلم

  . حني العلم بوفاا
ليس مثبتا كما ختيله بعض املؤلفني يف هـذا   اإلستصحاب النوع من و هذا   

زمان العلم بوفاـا   إىل املقصود منه اثبات عدم خروجها من املدينة     ألن   املوضوع
 و  وفاا بالوجـدان ،    و هو    الثاين و  باإلستصحاب فأحد جزئي املوضوع يثبت   

ال  اإلستـصحاب    يدعون ان أدلة   غري ما يسميه االصوليون باألصول املثبتة و      هذا  
املثبتـة األصـل     األصول   املقصود من  ألن   التعبدية األصول   تشمل هذا النوع من   
علقيا مل يكن موضوعا لآلثار الشرعية ، كاستـصحاب       أو   الذي يثبت امرا عاديا   

هلذه املدة يكون حجة شرعية لناحية اآلثار الشرعية املترتبة على حياتـه            حياة زيد   
انتقـال  و عدم    أوالده    و على  وجوب االتفاق عليها   كبقاء زوجته يف عصمته و    

وزنـه مـثال     زيـادة طولـه و     حنو ذلك ، أما نبات حليته و       ورثته و  إىل   امواله
 ذلـك  و من     اآلثار ،  فاالستصحاب ال يكون دليال شرعيا بالنسبة هلذا النوع من        

ان يكون قد بلغ التـسعني       إليه   زمن يلزمه بالقياس   إىل   بقاء زيد حيا  إستصحاب  
العادية لبقـاء   أو املائة من اللوازم العقيلة أو من عمره فان كونه من ذوي التسعني     

  حصل الشك يف زيد حيا لسنة الثمانني فيما لو كانت والدته سنة تسعني و
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ال تشمل هذا النوع     اإلستصحاب   بقائه حيا سنة مثانني من القرن الثاين مثال فأدلة        
حنن بصدد اثباته بأصالة عدم خروجها من املدينة هـو بقاؤهـا         و ما    من اآلثار ،  

يرافق القطع بوفاا القطع بأـا مل تنقـل بعـد     زمان القطع بوفاا ، و إىل  فيها
قد وقع عليه االختيار ليكون مـدفنا   آخر   بلد إىل   وفاا من البلد الذي توفيت فيه     

  . هلا
بن  عبد اهللا    جوار مرقد زوجها   إىل   ممن رجح اا دفنت باملدينة يف البقيع       و

الشيخ  ب و جعفر عباس قلي خان يف كتابه الطراز املذهب عن كتاب حبر املصائ           
 و  ميثم البحراين كما نقل عنه الشيخ مهدي املازندراين يف كتابه معايل الـسبطني            

   .١الثالثني من أعيان الشيعة لثالث ويف الد ا األمني حمسنالسيد 
الدينيـة يف    األوقاف   يف املرقد الزينيب للشيخ فرج القطيفي ان جلنة       و جاء   

 ثالثـة  )عليه الـسالم  ( لدينية بأن لإلمام علي  كربالء اوردت يف كتاا اجوبة املسائل ا      
من البنات كل منهن تعرف بزينب وتكىن بأم كلثوم اوالهـن زينـب شـقيقة               

توفيت فصلى عليهـا     سقط عليها احلائط و    و هذه     أبيه  و  ألمه )عليه السالم   ( احلسني  
 من فاطمة ايضا    و هي  الثانية زينب الوسطى   دفنها باملدينة و    و )عليه الـسالم    ( احلسني  
كربالء  إىل  )عليه السالم   ( اليت رافقت احلسني     و هي    بن جعفر  عبد اهللا    تزوجهاو هذه   

اليت كانت تـدير شـؤون       و هي     عبد اهللا  وعون بن  عبد اهللا    مع ولديها حممد بن   
ضواحي الـشام    إىل   املدينة سافرت مع زوجها    إىل   عادت و ملا    ، و السبايا    العائلة

ينـسب   إليها   املدينة وتوفيت فيها فدفنها يف ضيعته و       أهل   ابتعلى اثر جماعة اص   
  . تعرف بزينب الوسطى املرقد الزينيب املوجود هناك و

                              
 .ما بعدها   و٨٧ انظر املرقد الزينيب للشيخ عمران القطيف ص 1
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ليـست   و لكنها تكىن بأم كلثوم الثالثة كانت تسمى بزينب الصغرى و      و
  لوعة ذلك اا كانت من أشدهن بكاء و إىل أضافوا من فاطمة الزهراء و



 ١٨٤

   )١٤١ ( : صفحة httP://www.islam4u.comإعداد و ترتيب مركز االشعاع االسالمي: ة من وحي الثورة احلسيني

اسـتباحة   وقعة احلرة و و بعد من املواقف  و غريها    احلسني يف كربالء   أخيها   على
 و  جـوره  تشنع على يزيد و    على احلسني و   و املآمت    املدينة كانت تقيم النياحات   

يف املكان   و دفنت    مصر وتوفيت فيها  إىل   األشدق   اليت نفاها عمرو بن سعيد    هي  
اليت ال تعتمد علـى   األقوال  غري ذلك من   إىل   الذي يقدسه املصريون ويتربكون به    

  . غري احلدث والظن الذي ال يغين عن احلق شيئا
 خـالل  )عليه الـسالم  ( تعرض الشيخ املفيد يف ارشاده ألخوات احلسني     و لقد   

 من نباته اللوايت ولدن له من غـري فاطمـة           عد واملؤمنني   أمري    أوالد حديثه عن 
 رافقها من تقتيـل و     و ما    حديثه عن أحداث كربالء    و خالل    زينب الصغرى ،  

 و أبيـه     و سيب مل يتعرض لغري زينب العقيلة شقيقة احلسني ألمه         أسر و  سلب و 
 أجل  غصص من  جترعته من آالم و    و ما    تعداد مواقفها  أسهب يف احلديث عنها و    

مـن   و غـريه     أطفاله ، اما زينب الصغرى هذه فلم يتعرض هو         عياله و  وأخيها  
يسجلوا هلا موقفها من املواقف خالل أحـداث         و مل    املؤلفني يف مقتل احلسني هلا    

 و مجيـع     و غريمهـا   راءضقصر اخل  تالها من املواقف من الكوفة و      و ما    كربالء
مـن  البيت  أهل ا عنالذين كتبو و أن كما.  أحاديثهم كانت عن العقيلة احلوراء   
  و احللـي  الطوسـي و   املرتضى و  الصدوق و  أعالم الشيعة األوائل كالكليين و    

جرى عليها بعد رجوعها من      و ما    من املتقدمني مل يتعرضوا لزينب العقيلة     غريهم  
و من   أخيها   النحيب على  املدينة بأكثر من اا كانت ال تدع البكاء و         إىل   السيب

من  أحد   مراقد غريها من الزينبيات كما مل يتعرض لذلك        ملرقدها و  و ال    قتل معه 
الواقع اا دفنـت  إىل  األقوال   أقرب جمموع ذلك تبني ان    و من    املؤرخني القدامى 

 خترج من املدينة بعد رجوعهـا      و مل    البقيع مقربة املسلمني األوائل    و يف    يف املدينة 
صح بأنه وجد    إذا    و  ، السجادأخيها   إبن   و األطفال    و من السيب مع النساء   إليها  

  على القرب املوجود يف ضواحي الشام هذا
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كما يدعي الشيخ فرج القطيفي ميكن      طالب   أيب   قرب زينب الوسطى بنت علي بن     
ذلك وحده   و لكن    )عليه الـسالم    ( املؤمنني   أمري   ان يكون القرب املذكور الحدى بنات     

مينع من ان تكون الصخرة وضعت علـى  و ال  األمر  ذا اإلطمئنان   ال يبعث على  
د بشكله احلايل اعتمادا علـى      شي القرب بعد ذلك مبئات السنني حينما بين القرب و        

عة لعل أيدي الذي حكموا بالد الشام مـن الـشي         . أخرى   ألسباب    أو الشهرة
  . ضالعة يف ذلك

  الشام و ضاحية املرقد الزينيب يف القاهرة
 إىل  بالنسبةو خباصة    اإلحتماالت    أقرب الظاهر ان هذين املرقدين كما لعله     

املكـان الـذي    و يف    املوجود يف ضاحية الشام    أحدمها و هو     املرقد املصري ، ان   
 أم   من زوجته  بن عقيل  األصغر    عبد اهللا  يعرف حاليا بقرية الست هو لزينب بنت      

)عليها الـسالم    ( غري فاطمة الزهراء    و من   املؤمنني   أمري   كلثوم الصغرى بنت  
 و املرقد   ،١

الزينيب املوجود يف حملة الفسطاط عند قناطر السباع من القاهرة الـذي يقدسـه              
 بـا الطائلة يف سبيله تقر    األموال   ونيبذل يقصدونه من سائر اجلهات و     املصريون و 

بن زيد بـن احلـسن       األنور    هو لزينب بنت حيىي املتوح بن احلسن       اهللا تعاىل إىل  
ال  و حـىت     العنايـة  و اإلعتبار   وضع هذا الظن موضع    و ألجل    )عليه السالم   ( السبط  

  يكون كغريه من

                              
 من الد الثاين ان عبد اهللا األصغر كان متزوجا من           ٢٨٦ص يف تاريخ اخلميس ص       لقد ن  1

أم كلثوم الصغرى بنت أمري املؤمنني ، و جاء يف أهل البيت اليب علم ان زينب الشام هـي إبنـة أم          
مات  كلثوم كما سنتعرض لذلك خالل هذا الفضل و هي غري أم كلثوم اليت تزوجها إبن اخلطاب و                

 .عنها 
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لعابرة حول هذا املوضوع ، ال بد من املرور ببعض اجلوانب عن حيـاة              قوال ا األ
  . السيدة نفسية املعروفة عند املصريني بكرمية الدارين األنور و إبنته احلسن

بينـهم املؤلـف    و من   البيت   أهل    أحوال لقد ذكر مجاعة من املؤلفني يف     
زارة العـدل   وكيل و  مسجد السيدة نفسية و    إدارة   علم رئيس  أبو   املصري توفيق 

احلسن  أوالد    ، فلقد عد يف كتابه املذكور كغريه من مجلة         ١٩٧٠الصادر بتاريخ   
 كثـرة الـرب و     جاللة القـدر و    وصفه بكرم الطبع و    زيد بن احلسن السبط و    

 و و إحـسانه  الناس كانوا يقصدونه من مجيع اآلفاق طمعا يف بره         و أن    اإلحسان
جـاء  أن  إىل بقيت يف يـده  و)  و آلـه  هللا عليهصلى ا ( انه كان يتوىل صدقات رسول اهللا   

عمر بن عبـد العزيـز       إليه   أرجعها للحكم سليمان بن عبد امللك فعزله عنها و       
ان حممد بن بشري اخلارجي كـان مـن      : يقول   و مضى    العادل ،  األموي   اخلليفة

  :فيه  و قال مجلة الشعراء الذين مدحوه
  اخضر بالنبت عودها  ونفى جدا * املصطفى بطن تلعة إبن اذا نزل
  رعودها اخفقت انواؤها وإذا  * زيد ربيع الناس يف كل شتوة و
 بكـاه النـاس و     من العمر تسعون عاما و    و له    قد توىف زيد بن احلسن     و

 أهـل   من علمـاء   و كان    ، األنور   احلسن أوالده    و من  رثاه عدد من الشعراء ،    
  هجرية امارة املدينـة    ١٥٠سنة  جعفر املنصور العباسي     أبو   واله املربزين و البيت  

 فعزلـه عنـها     ٦٥على املدينة لسنة     و بقي    عزل عنها جعفر بن سليمان    بعد أن   
 إىل  وضعه يف حبسه   و إليهم   لوشاية عليه بأنه يساند الثوار العلويني إلعادة اخلالفة       

 معروفا بالصالح و   و كان    احلكم فأخرجه من احلبس ،     إىل   جاء ولده املهدي  أن  
  . مستجاب الدعاء على حد تعبري املؤلف و و اإلحسان ربال التقوى و
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بنتني  علم بتسعة ذكور و    أبو   كما يدعي توفيق   األنور   ختلف احلسن و قد   
اشتهرت نفيسة من    حيىي املتوج ، و   الذكور   أوالده    و من  كلثوم أم    و مها نفيسة  و
نفيـسة   تلقب بنفيسة الدارين و   و كانت   و املعرفة    و الصالح    بالزهد أوالده   بني

االشـراف   بلغت سن الزواج خطبها العلماء و      و ملا    العابدة ،  الطاهرة و  العلم و 
 و  يردهم ردا مجـيال ،     فتيام ، فكان والدها يأىب عليهم و       من شباب العلويني و   

 زوجها  )عليه السالم   ( اإلمام جعفر بن حممد الصادق       إبن   املؤمتن إسحاق   خطبها حينما
و مـن    و اخلـري      و الصالح  من املعروفني بالفضل   و كان    ١٦١سنة   و ذلك    اياه

ولدين  أولدها   أجداده كما وصفه املقريزي يف خططه و       و أبيه   احمليطني بأحاديث 
   .١نواحيها ة بنو زهرة يف حلب والسادنسل القاسم  و من كلثوم ، أم  والقاسم
 و يف   القـاهرة  إىل   رحلت السيدة نفيسة الدارين مع زوجها من املدينة        و
زارت فيها بغوطة دمـشق مقـام        ت على دمشق الشام و    القاهرة مر  إىل   طريقها

كلثوم هذه هـي املعروفـة       أم   واملؤمنني   أمري   كلثوم بنت  أم   السيدة زينب بنت  
 زوجة لعبـد   و كانت    غري فاطمة الزهراء  و من   ملؤمنني  ا أمري   بالصغرى من بنات  

 من الد الثاين تـاريخ  ٢٨٦كما جاء يف ص طالب  أيب  بن عقيل بن   األصغر   اهللا
كلثـوم   أم   ألن إبنتـها    ان زينب اليت زارت قربها نفيسة هي       و الظاهر    اخلميس
 و   زيدا ولداً مساه  أولدها    و قد  الزهراء كانت زوجة لعمر بن اخلطاب      إبنة   الكربى

نجب منـه   ت و مل    بن جعفر  عبد اهللا    اخلطاب عنها تزوجها حممد بن     إبن   وفاةبعد  
   .٢كما جاء يف تاريخ اخلميس

                              
 . لتوفيق أبو علم ٥٣٨ و٢٨٤ و٢٨٣انظر ص  1
 . ٢٨٦ و٢٨٥ انظر ص 2
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قـرب فـضة     و)عليه الـسالم  ( مث زارت قرب عمتها فاطمة بنت احلسن بن علي      
 علمائها دمشق و  أهايل   استقبلها مجهور كبري من    و قد    )عليها الـسالم    ( جارية الزهراء   

   دمشق بأيام قليلة رحلت منها اىلدخوهلا و بعد مرحبني بقدومها ،
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يدخلها الـشافعي خبمـس      قبل أن    ١٩٣دخلتها يف شهر رمضان سنة       القاهرة و 
 ألحـد   نزلـت دارا   استقبال و  أحسن    نساء  و سنني فاستقبلها املصريون رجاال   

راح النـاس    استقرت يف البيت الذي أعد هلا مع زوجها و         و أخرياً    التجار الكبار 
 و و احلـديث  زوجها يأخذون عنهما العلم  و على    مبختلف فئام يترددون عليها   

رمـزا للطهـر     أصبحت    و الناس يتدفقون عليهما   و إستمر    استفادوا من علمهما  
  .  يف تلك الدياروالقداسة

قـد   و كانت حيىي املتوج سوى بنت واحدة تدعى زينب  ألخيها   ومل يكن 
 حناـا و   غمرا بعطفها و   دخلتها عمتها و   و حينما    مصر إىل    أبيها رحلت مع 

 و أبيهـا    بالرغم من توافد اخلطاب علـى      أحد   أبت ان تتزوج من    علقت ا و  
ما جعلها تتفاىن    إليها   حسان و اإل  القت من عطف عمتها عليها     و الزمت عمتها 
بلغـت  بعد أن    و خباصة    تسهر على حوائجها ملدة طويلة من الزمن       يف خدمتها و  

  . من العمر سنا أقعدها عن القيام بأكثر حوائجها
 أربعـني  لقد خدمت عميت نفيسة: علم اا كانت تقول  أبو روى عنها  و

  . التشريق أيام  و العيدينأفطرت يف ار اال يف و ال امت بليلنسنة فما رأيتها 
علم وكيـل وزارة     أبو    من كتاب  ٥٤٠مضت تقول كما جاء يف ص        و

و  و تبكـي     تقرأه تفسريه و  كانت عميت نفيسة حتفظ القرآن و     : العدل املصرية   
اعلم من يأتيها به فكنت أتعجب من        و ال    اجد عندها ما ال خيطر خباطري     كنت  

 استطاعته و يف    م مع اهللا كان الكون بيده     من استقا  أخي    إبنة يا: ذلك فتقويل يل    
.  

بأن للسيدة نفيسة عـشرات     البيت   أهل   علم يف كتابه   أبو   يدعي توفيق  و
 و هي   عباده الصاحلني و من   و الصديقني    األنبياء   الكرامات اليت ال جتوز على غري     
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غمـر  و قد    اإلهلية   مجلة املمكنات اليت ال تستحيل على القدرة       و من    جائزة عقال 
  مشلهم بفيوضاته حىت ظهرت  سبحانه آل بنت نبيه بفضله واهللا
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النفحـات مـن     تتابعت على الناس منهم الربكـات و       الكرامات و  أيديهم   على
ذلـك ان   إىل  و أضـاف ت ،قضاء احلاجا الكربات و و كشف   اجابة الدعوات 

 و اختص ا اهللا من أحب من عبـاده       السنة قد اتفقوا على جوازها و      أهل   علماء
  . أصفيائه آل بيت نبيه الطاهرين وأوليائه 
 أجلـها   جاء و ملا    بقيت السيدة نفيسة يف القاهرة حنوا من عشرين سنة         و

توفيت يف حـضنها     زينب بنت حيىي و   أخيها   إبنة   على اثر مرض أملّ ا احتضنتها     
راح الناس بعـد ذلـك       قد أعدت لنفسها قرباً فدفنت فيه و       و كانت    ٢٠٨سنة  

احلافظ لدين اهللا ببناء قبة      أمر   ٥٤٤سنة   و يف    تربكا مبرقدها  يعدون قبورهم حوهلا  
حيىي قـد    أخوها    و كان  املزارات عند املصريني ،    أعظم   تزال من  و ال    على قربها 

  يزال من املقدسات عند املصريني يتربكـون بـه و          قربه ال  تويف قبلها يف مصر و    
 و دفنت   بعدمها توفيت زينب بنت حيىي     اهللا يف قضاء حوائجهم ، و      إىل   يتوسلون

مصر يـأتون    أهل    و كان  :علم يقول    و مضى أبو     العاص ،  إبن   جبوار قرب عمرو  
ـ        و حىت    لزيارة قربها من كل فج ،      ا ان الظاهر اخلليفة الفاطمي كان يأيت لزيار

ذلك ان النيل توقف يف      إىل    و أضاف  مجهور من الناس ،    و معه    ماشيا على قدميه  
اهللا فجرى النيل على عادته      إىل   بعض السنني عن اجلريان فتوسل املصريون بقربها      

  . زينبأخيها  و إبنة غري ذلك مما جاء يف كتابه عن نفيسة الدارين إىل ،
 )عليه السالم   ( ة احلسن السبط    بعد هذه اللمحات عن حياة السيدة نفيسة حفيد       
ال يزال املصريون    و الذي    ميكن القول بأن املرقد املنسوب لزينب العقيلة يف مصر        

 األجيـال    و بتعاقب العصور  يعظمونه هو لزينب بنت حيىي املتوج و       يقدسونه و 
 أصـبح   و اشتهرت من نساء العلويني األوائـل      ألا   ينسب لزينب العقيلة  أصبح  

 حتدث الكتاب و    بعد معركة الطف و    )عليه السالم   ( احلسني   أخيها   ا باسم امسها مقرون 
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املـشتركة   األلفـاظ    رافقها و  و ما    املؤلفون عن مواقفها اخلالدة من تلك ازرة      
  فرادأكمل األ إىل تنصرف يف الغالب
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أعالهن شأنا هـي زينـب    بال شك فان أكمل الزينبيات و أكثرها شيوعا ، و    و
نـسبة   العقيلة ، كما حيتمل ان يكون للفاطميني ضلع يف نسبة ذلك املرقد هلـا و  

بأن الرأس كان مـدفونا يف       أشاعوا   الذين و هم    احلسني أخيها   املرقد الثاين لرأس  
 أو  سياسـية  ألسـباب    راحوا يعظمون املرقدين   ة و القاهر إىل   نقلوه عسقالن و 

  . لغريها
بلدة الست بالذات الذي زارتـه       و يف     املرقد املوجود يف ضاحية الشام     ماأ

بطلـة   مصر فليس لزينب الكربى عقيلة الطالبيني و       إىل   السيدة نفيسة يف طريقها   
بن صغر   األ  عبد اهللا  اجلائز ان يكون لزينب بنت     و من    كربالء كما هو الراجح ،    

 و  من غري الزهراء)عليه الـسالم  ( املؤمنني  أمري  إبنةكلثوم الصغرى  أم   عقيل من زوجته  
 و هذه   أولدها ولده زيدا ،    ليست بأم كلثوم اليت تزوجها عمر بن اخلطاب و        هي  

شـقيقة   و هي    تنجب منه  و مل    اخلطاب من حممد بن جعفر     إبن   قد تزوجت بعد  
  . أبيه  واحلسني ألمه

أعود  ان احلال فال ميكن اجلزم بشيء حول واقع تلك املراقد ، و           كو مهما   
بقية املسلمني املعتدلني    ألكرر ما ذكرته سابقا من ان املراقد اليت يقدسها الشيعة و          

 تقديرا ملا كان يتمتع به من القـيم  و إليه ال يقدسوا اال بصفتها رمزا ملن تنتسب      
 ، ال للبنـاء و     و العقيـدة     بيل املبـدأ  التضحيات يف س   و و اجلهاد    العلياو املثل   

سواء كانت رفات ذلـك الـشخص        النفائس اليت فيها ، و     األحجار املزخرفة و  
دام  ، فمـا   األمر   مل تكن يف واقع    أو   صاحب تلك الفضائل يف داخل ذلك املرقد      

تعظيمـا   اهللا سبحانه من األمور الراجحة و      إىل   به و التوسل    فان زيارته  إليه   يرمز
  . أجلها يستهني حبياته من لقيم اليت كان ذلك الشخص جيسدها ول للدين و

 املسجد الذي فيه مقام رأس احلسني يف القاهرة و         إىل   ان الزائر حينما يتجه   
حملة الفسطاط من القاهرة امنـا يتجـه         و يف    مقام السيدة زينب يف ضاحية الشام     
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  قد ضمنت األمر مل تكن يف واقع و أن زينب



 ١٩٥

   )١٤٩ ( : صفحة httP://www.islam4u.comإعداد و ترتيب مركز االشعاع االسالمي: من وحي الثورة احلسينية 

 ألهل  استجاب للموالني  إذا   سبحانه إذا   بغريب على اهللا سبحانه    و ليس    رفاما ، 
 األبـرار   الصلحاء و األطهار    األئمة ل منهما من  تناسو من    و الزهراء    البيت علي 

قحافة  أيب   بكر بن  أيب   بقوله ، كما جاء يف رواية     )  و آله    صلى اهللا عليه   ( الذين عناهم النيب  
متكىء على قوس    و هو    قد خيم خيمة  )  و آلـه     صلى اهللا عليه   ( رأيت رسول اهللا  : انه قال   
معاشـر  : يقـول    و هو    حلسني و احلسن و ا     و فاطمة  اخليمة علي  و يف    له عربية 

ملن واالهم  و ويل    ملن حارم  و حرب    هذه اخليمة  أهل   املسلمني انا سلم ملن سامل    
   .١بغضهم اال شقي اجلد رديء الوالدةي و ال ال حيبهم اال سعيد اجلد طيب املولد

 إليـه  استجاب ملن توسل اجار اهللا من استجار مبراقدهم و إذا ليس بغريب 
تركوا  كل ما ميلكون يف سبيل و      قد بذلوا انفسهم و    ألم   جهم يف قضاء حوائ   

اعالء كلمـة اهللا   أجل حتت أقدامهم من أصبحت    بعد أن  نعيمها متعها و  الدنيا و 
  :رحم اهللا القائل يف وصفهم  خري الناس أمجعني ، و و

  متسك يف اخراه بالسبب االقوى * هم القوم من أصفاهم الود خملصا
  آيام تروى حماسنهم حتكى و * املني مناقباًهم القوم فاقوا الع
  هم تقوىود  وطاعتهم ود و * حبهم هدى مواالم فرض و

                              
 . ٨ أهل البيت البو علم ص 1
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  املآمت احلسينية
 ل مأمتا سنويا لألحزان و    تزا و ال    من شهر احملرم   األوىل   لقد كانت العشرة  

اآلالم عند الشيعة منذ جمزرة كربالء اليت كان على رأس ضحاياها احلـسني بـن     
 إحدى  اجلنة يف اليوم العاشر من احملرم سنة       أهل   سيد شباب  علي سبط الرسول و   

جيتمعـون   اإلسالم   يزالون يف خمتلف احناء دنيا     و ال    ستني للهجرة فكان الشيعة    و
 و  تضحيام يف سبيل احلـق     والبيت   أهل   م يرددون مواقف  ندوا يف جمالسهم و  

حل م من أحفاد أمية      و ما    اليت داستها أمية بأقدامها ،     اإلنسان   و كرامة العدالة  
الذي بعثة   األعظم   جبدهم و اإلستخفاف    التشريد السيب و  جالديهم من القتل و    و

  . اهللا رمحة للعاملني
 تعلمنا كيف نعيش احرارا    و اليت    العلياثل   و امل  هذه الذكريات الغنية بالقيم   

تلك الثـورة   أهداف منوت يف مملكة اجلالدين سعداء منتصرين لو ادركنا   و كيف   
الـدقيق   اإلحـصاء    ا استغالهلا هذه الذكريات قد اقترنت كما يبدو بعد        أحسن و

 فئـام و  إخـتالف  لتارخيها بتلك ازرة الرهيبة اليت ايقظت املـسلمني علـى   
  أدركوا بعدها ان ، و و نزعام ءامانتما
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 و األمـويني    بسبب ختاذهلم حتت أقـدام     أصبحت   قد و املسلمني     اإلسالم كرامة
ختـاذهلم    نصرته و  الندم لتقصريهم يف   فراعنة العصور ، فاستوىل عليهم اخلوف و      

الثأر لـه   عن دعوام ففريق وجدوا ان التكفري عن ختاذهلم ال يكون اال بالثورة و         
اهلـدوء ينتظـرون     إىل   آخرون سيطر عليهم اخلوف فخلدوا     الطغاة و  أولئك   من

بذكراه كلما هـلّ     اإلحتفال   ذلك مل يكن ليمنعهم عن     و لكن    الظروف املناسبة 
 االسـف و   بدال مجيع مظاهرهم مبظاهر احلـزن و      است شهر احملرم من كل عام و     

 إىل   و ما  سيب أسر و  اليت رافقت تلك ازرة من متثيل بالضحايا و        األحداث   تريد
زوات قبل  غال ذلك من اجلرائم اليت مل يعرف املسلمون هلا نظري يف تاريخ املعارك و            

  . ذلك اليوم
ك ازرة مـا جـاء يف       املآمت احلسينية يقترن تارخيها بتل    أن   إىل   مما يشري  و

العبـاس   أيب   للدكتور علي اخلرطبويل ان بيعة     األموي   تاريخ العراق يف ظل العهد    
شاء هلا القدر ان تتم اليب العباس كأول خليفة مـن            السفاح بدأت يف الكوفة و    

يوم عاشوراء العاشر مـن احملـرم    و هو    األكرب   يف عيد الشيعة   األسرة   خلفاء تلك 
قت الذي كان الشيعة حيتفلون فيه بذكرى احلسني بـن          نفس الو  و يف    ١٣٢سنة  
)عليه السالم ( علي 

١ .  
أن  إىل  يوم العاشر من احملـرم تـشري       األكرب   معلوم ان كلمة عيد الشيعة     و

 يف  )عليه الـسالم    ( بذكرى احلسني    اإلحتفال   الشيعة كانوا معتادين من زمن بعيد على      
املناسبات اليت اعتادوا فيها ان يندبوا        أعظم انه كان من   ذلك اليوم من كل عام و     

 و العدالـة     و املبدأ  احلق أجل   تضحياته من  يرددون مواقفه و   يبكونه و  احلسني و 
  . و حريته حتفظ له كرامته اليت متكن كل انسان من حقه و

                              
  . من تاريخ العراق عن االخبار الطوال للدينوري ٢٢٦ انظر ص 1
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 األعيـاد  سيب اختذها غريهم من أسر و أسرته من قتل و  على ما جرى للحسني و    
يف  و الـسرور     يتباهون بكل مظاهر الفـرح     الزيارات و  يتبادلون فيها التهاين و   

هر الفرح حتـديا لـشعور      ذلك من مظا   إىل    و ما  مآكلهم ندوام و  مالبسهم و 
استخفافا بأهل بيت نبيهم الذين فرض اهللا والءهم على كل من آمـن              الشيعة و 
  . و رسالته مبحمد

النهاية البن كـثري الـد الثـامن ان           من البداية و   ٢٠٢يف ص   و جاء   
فكانوا يف يوم عاشـوراء      و الشيعة    الشام لقد عاكسوا الرافضة    أهل   النواصب من 

يتخذون ذلـك    يلبسون افخر ثيام و    يتطيبون و  يغتسلون و  يطبخون احلبوب و  
 فرحـا بقتلـه   و السرور يظهرون الفرح االطعمة و أنواع اليوم عيدا يصنعون فيه   

  . حاول ان يفرق كلمة املسلمني بعد اجتماعها على حد تعبريهألنه 
يوم من احملرم عيدا اسالميا      أول   السنة يعتربون  أهل   ال يزال املسلمون يف    و

الطرب  ساعاته يف نوادي اللهو و     أكثر   يصرفون الزيارات و  يتبادلون فيه التهاين و   
املدينـة   إىل   يسمونه بعيد اهلجرة مع العلم بأن هجرة النيب من مكة          احلفالت و  و

نزل ضيفاً   الثاين عشر منه دخل املدينة و     و يف    األول   كانت يف السادس من ربيع    
  . أيوب األنصاري  أيبعلى

الشيعة مـصرع    أوساط   ن احلال فلقد رافقت هذه الذكرى يف      كاو مهما   
استمرارها لتكون حافزا    حيرصون على ختليدها و    األئمة    و كان  )عليه السالم   ( احلسني  

باحلياة مع الظـاملني تقـودهم    و اإلستهانة   و الطغيان  لالجيال على مقاومة الظلم   
  . و العقيدة بيل املبدأالبذل بسخاء يف س مبعانيها السامية اخلرية للتضحية و

أطلـق   بعـد أن     املدينة إىل   لقد دخل االمام علي بن احلسني زين العابدين       
  إخوته  و أهله يبكي أباه و   و هو    أخواته يزيد بن معاوية    سراح عماته و   سراحه و 

  ه الناس منلفترة طويلة من الزمن يبكيهم حىت عدو ظلَّ 
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ال تلومـوين فـان     : عندما يساله سائل عن كثرة بكائه يقول         و كان    البكائني ، 
 و هـو    فبكى عليه حىت ابيضت عيناه من احلزن       أوالده   يعقوب النيب فقد ولدا من    

لـى رمـال   بـييت ع  أهل عشرين رجال من إىل  نظرت و قد    حي يف دار الدنيا ،    
  . فترون حزم يذهب من قبلي أ كاألضاحي كربالء جمزرين

 انه قال ما وضع بـني يـدي       )عليه السالم   ( روى الرواة عن اإلمام الصادق       و
: مواليه قال لـه      أحد    و أن  بكى بكاء شديدا   جدي علي بن احلسني طعام اال و      

 يت و بـث ا اشكو   امن: ن اهلالكني ، فقال     عليك ان تكون م    أخاف   جعلت فداك اين  
 و إىل من اهللا ما ال تعلمون اين مل اذكر مصارع بين فاطمـة    و أعلم    اهللا إىل   حزين

  . خنقتين العربة
ليحدث الناس   أحيانا   خيلقها أحيانا كان اإلمام السجاد يطلب املناسبة و       و

 سوق القصابني يف املدينة ليسأهلم عمـا   إىل   بيته فيذهب  و أهل    مبا جرى للحسني  
من الـسنن    ألنه   انه ليعلم ام يفعلون ذلك      يسقون الشاة قبل ذحبها و     كانواإذا  

يريد ان حيدثهم عما جرى البيه ليبعث يف نفوسهم النقمة علـى             و لكنه    املأثورة
عطشانا كما تـذبح الـشاة   عبد اهللا  أبو لقد ذبح: ، فيقول هلم  و الظاملني  الظلم

بيته لضيافته مث    إىل   غريباً دعاه  رأى    إذا  و كان  يبكون لبكائه ،   فيجتمعون عليه و  
 و طيلة حياته حزيناً كئيبـاً ،  و إستمر غريباً جائعاً ،عبد اهللا  أبو لقد ذبح : يقول  
 حيرصون على بقاء تلك الـذكرى حيـة يف نفـوس           األئمة   كان غريه من  هكذا  

اإلسـالم   أهداف   ال تنفصل مبعانيها السامية عن     ألا   خالدة خلود الدهر  األجيال  
  . مقاصده الكرمية يا والعل

دخلوا عليه يف اليـوم      أصحابه    جلماعة من  )عليه السالم   ( قال اإلمام الصادق     و
: رسـول اهللا ، فقـال    إبـن  نعم يـا : تتحدثون ؟ فقالوا  أجتتمعون و: العاشر  

  قتل كما يذبح الكبش و و اهللا أتذكرون ما صنع جبدي احلسني لقد ذبح
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  . من مثيل األرض ما هلم على وجه إخوته  وبنيه و أهله معه عشرون شابا من
دخل عليه يف اليوم العاشر من احملـرم         و قد    روى عنه معاوية بن وهب     و

خصنا بالكرامة ارحـم  اهللا يا من :  و يقول   يدعو و هو    فرآه حزينا كاسف اللون   
 أيب ارحم تلك اخلدود اليت تقلبت علـى قـرب     تلك الوجوه اليت غريا الشمس و     

يقـول يف    و مـضى     ارحم تلك الصرخة اليت كانت ألجله ،       احلسني و عبد اهللا   
اللهم ارحـم   : وهب   إبن   الباكني عليه كما جاء يف رواية      دعائه لزوار احلسني و   

 و ملـا  ، األكـرب   هم على احلوض يوم العطـش     االبدان حىت توفي   تلك األنفس و  
عبد  أيب   دعواته لزوار قرب   و من    استغرب معاوية بن وهب ما رآه من بكاء اإلمام        

 وهب ان من يدعو لزوار قـرب احلـسني و          إبن   يا: الباكني عليه ، قال له       واهللا  
زوار  ل مدعاء االما  ، و  األرض   ممن يدعون هلم يف    أكثر   الباكني ملا اصابه يف السماء    

  . الشيعة كانوا يتوافدون لزيارته من ذلك التاريخأن  إىل قرب احلسني يشري
بلغين انك تقول الشعر يف احلسني      : دخل جعفر بن عفان عليه فقال له         و

أجلس نساءه خلف الستر فلمـا قـرأ    جتيده فأنشدين من شعرك فيه ، مث قام و      و
العويل من داخل الـدار   وارتفع الصراخ  عليه من شعره يف احلسني جعل يبكي و   

حىت ازدحم الناس على باب الدار خمافة ان يكون قد حدث فيها حـادث فلمـا                
لقـد  : تعاىل الصراخ من كل جانب مث قـال لـه            األمر   وقف الناس على واقع   

  . بكوا كما بكينا شهدت مالئكة اهللا املقربون قولك يف احلسني و
 أيب   إبـن  مواقف مع له  و   ،البيت   أهل   كان جعفر بن عفان من شعراء      و

 و من   هجائهم  و بانتقاص العلويني  إليهم   حفصة شاعر العباسيني الذي كان يتملق     
  :قصائده اليت كان يتملق ا للعباسيني قوله يف ابيات خياطب هلا العلويني 
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  حطم املناكب كل يوم زحام * خلو الطريق ملعشر عادام
  دعوا وراثة كل اصيد حام و * ارضوا مبا قسم االله لكم به

  بين البنات وراثة االعمام * ذلك بكائن و ليس اىن يكون
  :فرد عليه جعفر بن عفان بقوله 

  لبين البنات وراثة االعمام * ذاك لكائن و أن مل ال يكون
  العم متروك بغري سهام و * كامل من مالهللبنت نصف 
  ١صلى الطليق خمافة الصمصام * اامن للتراث و ما للطليق و

مـن شـهر    األوىل   جيلس للعزاء يف العشرة    )عليه السالم   ( كان االمام الرضا     و
 االسف تستويل علـى  يرى ضاحكا قط ، كما كانت مظاهر احلزن و       و ال    احملرم
يقولـون ملـن     و و جمالسهم    تبدو ظاهرة يف بيوم    و و أصحام  األطهار   األئمة

يـا  :  أصحابه  وقولوا مىت ما ذكرمت احلسن: العامة  حيضر جمالسهم من اخلاصة و   
 و   و شيعتهم  ليتنا كنا معك فنفوز فوزاً عظيماً ، ام كانوا يريدون من اصحام           

 ادئ القرآن و  احلسني العاملني مبب   أصحاب    و املسلمني ان يكونوا مع احلسني    مجيع  
 بأرواحهم و  و مكان    يف كل زمان   اإلنسان   املصلحني العاملني خلري   و األنبياء   سنن

يـشحنوا  و أن    اإلنـسان    بقاء هذه الذكرى خالدة خلود     ، و  و قلوم    عزميتهم
 و اإلنسان   نة العصور الذين يتحكمون بكرامة    عفرا النفوس بالنقمة على الظاملني و    

 و . و اجلالديـن     ال للحـاكمني  األرض   ألهل   هللاليت اوجدها ا   األرض   خريات
ثورة عارمة على من حيمـل روح        و مكان    يريدون منهم ان يكونوا يف كل زمان      

  وا بأنفسهمضحي خيتلف عنهما اال باإلسم وو ال  و جالّديه يزيد

                              
  .١١٩معاهد التنصيص ص   انظر مقتل املقرم عن رجال الكشي و1
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يف ثورته على يزيد زمانه ،       أصحابه    و كما ضحى احلسني   و العدل    احلق أجل   من
 كما يبدو ذلك من حـثهم و  أخرى تلميحا لقد ارادوا منهم ذلك صراحة تارة و  

عظمت يف سبيلها لتبقى مواقفه      و أن    حتمل املشاق  ترغيبهم على زيارة احلسني و    
التـضحيات يف    نها دروساً يف اجلهـاد و     تتخذ م  األجيال   تضحياته ماثلة لدى   و

  . و املبدأ سبيل العقيدة
 من فصل من فصول الـسنة  أكثر   يرغبون يف زيارته يف    ام كانوا حيثون و   

 و أن كان مـدركا لواقعـه البـد    إذا الزائر عندما يقف امام ضرحيه الطاهر  ألن  
 غـري   يتصور موقف احلسني وحيدا يف مقابل تلك احلشود اليت اجتمعت لقتالـه           

بعزمية أثبـت    اإلنسان    و كرامة  يناضل عن شريعة جده    وجل يدافع و   و ال    هياب
  :من اجلبال الرواسي كما وصفها بعض شعراء الطف بقوله 

  رسى من اهلضبأعلى اهلوى هضبا  * التنصبوا األرض من حتتهم لو تزول
حتدث يف نفسه نقمـة      و أن    هذه اخلواطر اليت تعترض زائر احلسني ال بد       

تؤكـد   األهـوال و  تدفعه على الصمود يف الـشدائد و     و و الظاملني    الظلمعلى  
عمـال ، هـذا    قـوال و   فكراً و  اإلسالم   صالته بأهل هذا البيت الذين جيسدون     

 مالئكته باملضي على خطا احلـسني و  رسله و  الزائر يعاهد اهللا و   أن   إىل   باإلضافة
فهم من الظاملني حينما يقـف      مواق و و العمل    متابعتهم يف القول   و و أبنائه    آبائه

 اين سلم ملن ساملكم    و مالئكته و رسله      أشهد اهللا  و: خياطبه بقوله    على ضرحيه و  
 اين بكم مـؤمن و     عدو ملن عاداكم و    ملن واالكم و  و ويل    ملن حاربكم و حرب   

  . مثواي خواتيم عملي يف منقليب و شرائع ديين و لكم تابع يف ذات نفسي و
الترغيب   و)عليه السالم ( على زيارة احلسني     األطهار   ألئمة ا ان هذا التأكيد من   

املغري ا يف عدد من املواسم خالل كل عام مل يصدر منهم بالنسبة لزيارة غريه               
  أبيه منه كجده املصطفى و أعظم لزيارة من هوو ال  األئمة من
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خطوطه  جبميع فصوله و   اإلسالم   املرتضى يف حني ان كل واحد منهم كل جيسد        
هانت عنده الدنيا    خلري الناس امجعني و    وهب حياته هللا و    و قد    أفعاله يف اقواله و  

شهادة احلسني   ألن   ان ذلك مل يكن إال    .  مغرياتو  نعيم   بكل ما فيها من متع و     
حترك الضمائر اهلامدة    و األحاسيس   الفظائع تثري   مبا رافقها من اجلرائم و     )لسالم  عليه ا ( 
 و  األهـوال يف سـبيل املبـدأ       يف الشدائد و   و الصرب    حتث على مقارعة الظلم    و

القاسية اليت مل يسجل التاريخ هلـا        األحداث   ما رافقها من تلك    و ألجل    العقيدة
 هلـاب املـشاعر و   إ وسيلة الثارة العواطف و)سالم  عليهم ال (  األئمة   نظرياً فقد اختذها  

بعث الروح النضالية يف نفوس اجلماهري املسلمة لتكون مهيأة للثورة على الظلمـة    
الـذكريات   الوقت ذاته فان تلك املـآمت و      و يف   و زمان    أرض   اجلبابرة يف كل   و

بعدها مدى   تناصبهم العداء و   والبيت   أهل   تكشف عن طبيعة القوى اليت تناهض     
احلـاكمني   و بـني   تبني يف الوقت ذاته ان جوهر الصراع بينهم        ، و  اإلسالم   عن

مصلحيا كما جرت العادة عليه يف الصراعات بني الناس بل هـو             و ال    ليس ذاتيا 
  . الناس أصاب الذي و اجلور اإلسالم و تعاليم اإلسالم أجل من

 و الترغيب   عليها و احلث     من تلك املآمت   )عليهم السالم   (  األئمة   لقد كان موقف  
 من مجلة الدوافع اليت جعلت الشيعة يلتزمون ـا          )عليه الـسالم    ( ا منذ قتل احلسني     

 و  وا فيه بالرغم مما كانوا يتعرضون له من احلاكمني        بدون انقطاع يف كل بلد حلُّ     
كل ما قام به احلاكمون     و مع    و التنكيل و السخرية      من التنديد البيت  أهل  أعداء  

فلم يفلحوا يف كبح ذلك التيار الشيعي اجلارف الذي بقـي            و إرهاب    ن جور م
يف تصاعد مستمر حىت يف عهد العباسيني الذين         و بقي    يتعاظم باستمرار مع الزمن   

 و مع   احلكم على حساب العلويني كما تؤكد ذلك عشرات الشواهد         إىل   وصلوا
 يـع اجلبـهات و  حاربوهم علـى مج  و األمويني  ذلك فقد كانوا عليهم أشد من     
  . و التشريد  و اجلورالعسف أنواع تعرضوا يف عهودهم ألسوأ
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قتلت من  : مام الصادق   فلقد قال املنصور العباسي عندما عزم على قتل اإل        
سيدهم جعفر بن حممد كما جـاء        تركت إمامهم و   ون و يزيد أو   لفاأولد فاطمة   
   .١يف ظل التشيع و األدب فراس أيب يةيف شرح ميم
خلليفته املهدي مرياثا من رؤوس العلويني كان قد وضعها يف غرفة           اترك   و

بأن ال تفتحها إال     و أوصاها    دفع مفاتيحا لزوجة خليفته ريطة     من غرف قصره و   
تـويف   و ملـا   ، و األموال    ت اا مملوءة من التحف    بعد وفاته فأيقن   و زوجها    هي

ليال فوجدها مملوءة من رؤوس العلويني بينها رؤوس         و زوجته    فتحها املهدي هو  
   .٢نسبه كل رأس رقعة بامسه و و يف بانش أطفال و شيوخ و
 هو القائل لعمه عبد الصمد بن علي عندما المه على تسرعه يف القتل و              و

 و حنن   مل تغمد سيوفهم  طالب   أيب    و آل  وان مل تبلى رممهم   ان بين مر  : العقوبات  
نستطيع ان نبـسط هيبتنـا اال        و ال    خلفاء و اليوم    بني قوم رأونا باألمس سوقة    

   .٣العقوبة و إستعمال  العفوبنسيان
 و  كما ذكرنـا  طالب   أيب   احلكم على حساب آل    إىل   لقد وصل املنصور  

السيف يف رقـام ال   و وضع    يزيدونو   أ ان استتبت له األمور قتل منهم الفا      بعد  
ـ لاخلوف وحده يربر له و     سلطانه و  خياف منهم على هيبته و     ألنه   لشيء اال  ه ريغ

الوقت ذاته يتغنون   و يف    و زمان    من احلاكمني قتل املاليني من البشر يف كل عصر        
ذلك من الشعارات كما كان العباسيون       إىل   و ما  و السالم    الدميقراطية باحلرية و 

                              
 الـرتاع و   الطـربي و  تاريخ    من االدب يف ظل التشيع و      ٦٨ص    من امليمية و   ١٥٩ ص   1

 .التخاصم للمقريزي 
 . تاريخ اخللفاء للسيوطي 2
 . تاريخ اخللفاء للسيوطي 3
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  السوء ليصنعوا هلم املربرات
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  . جلرائمهم
عليه السالم  ( صادق  شهر اشوب ان املنصور قال لإلمام ال       إبن   يف مناقب و جاء   

 هم و لقد    منكم قامة سوط   األرض   بقي على ألقتلن اهلك حىت ال اُ     القتلنك و  : )
  . يستعني عليه باهللا وحده فأجناه اهللا من شره و كان من مرة أكثر بقتله

من  أول   يدعي عبد اجلواد الكليدار آل طعمة يف كتابه تاريخ كربالء أنه           و
يـرددون   زيارته و  إىل   الشيعة يتوافدون  رأى   ه عندما هدم جترأ على قرب احلسني و    

  . تلك املأساة الدامية اليت حلت بأهل البيت
 و  يف مروج الذهب للمسعودي انه جلس يوما مع املسيب بن زهرة          و جاء   

فذكر احلجاج بن يوسف ووفاءه للمروانيني يف معرض         و جالّديه    من أعوانه كان  
و املؤمنني   أمري   يا: يب غايته فقال له املسيب      التعريض والتنديد بأعوانه ففهم املس    

  األرض خيلق اهللا على وجـه     و مل    من األمور ،  أمر   إىل   ان احلجاج مل يسبقنا   اهللا  
ذلك فقد أمرتنـا  و مع )  و آلـه  صلى اهللا عليه (  عبد اهللابنأحب الينا من نبينا حممد     أحداً  
جاج أنصح لبين مـروان     فهل كان احل  ،  قتلناهم   فأطعناك و  و عترته     أوالده بقتل

  . يرد عليه و مل منا لك ، فسكت املنصور
تعذيبه للعلويني انه كان يـضع العلـويني يف          أساليب   روى الرواة عن   و

 و يتـركهم    يضعهم يف سجن مظلم    و أحياناً    يسمرهم يف احليطان   االسطوانات و 
دم السجن  فتقتلهم الروائح الكريهة مث يه     األحياء   املوتى بني  و يترك    ميوتون جوعا 

 إبراهيم  القاسم الرسي بن   أبو   فر و لقد    . على اجلميع كما جاء يف تاريخ اليعقويب      
كما  و قال    بالد السند خوفا من املنصور     إىل   بن طباطبا املعروف بامساعيل الديباج    

  :جاء عنه 
  فلم يقصر من الطلب أرض يف كل * مل يروه ما اراق البغي من دمنا

  ان ال يرى فوقها ابنا لبنت نيب * ه سوىليس يشفي غليال يف حشا و
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دي بنفس الروح اللئيمة احلاقدة علـى  هحكم املسلمني من بعده ولده امل  و
 و  خفت يف عهده حدة القتل اجلماعي للعلـويني        صلحاء املسلمني و   العلويني و 
 صـفة   مرتزقته النتحـال   ر مجاعة من أعوانه و    سخو لكنه    و مطاردم    شيعتهم

االام بالزندقـة مـن      أصبح   و ، و شيعتهم    ه من العلويني  ؤ يناو الزندقة لكل من  
 اإلسـالمي و احلـضارة      أيسر التهم اليت تلصق باالبرياء كما جاء يف التـاريخ         

  .اإلسالمية 
ان االام بالزندقة يف ذلك العصر كان يـسري         : قال عبد الرمحن بدوي      و
يقول الطغرائي مـن    ذلك   و يف    مذهب الرافضة  إىل   جنب مع االنتساب   إىل   جنبا

  :ات له يمجلة أب
  وصموه باالحلاد قتلوه و * مسلم أمحد مىت توىل آل و

 ملا جاء دور خليفته اهلادي العباسي سلط علـى العلـويني جالديـه و              و
 إىل  كتـب  أعطيام و  ارزاقهم و  و مطاردم و قطع      جالوزته فأحلوا يف طلبهم   

و كانت   إليهم   حيسن ن يأويهم و  يتوعد كل م   يهدد و  اإلسالمية   سائر املقاطعات 
 نـسائهم و  مخسني من رجال العلويني و من مائة و أكثر معركة فخ اليت قتل فيها  

توىل قيادا احلسني بن علي بن       أطفاهلم بسبب ما حلقهم من االضطهاد يومذاك و       
موسى اهلادي قد استخلف على  و كان  ، )عليه السالم   ( طالب   أيب   احلسن بن علي بن   

رجل من ولد عمر بـن اخلطـاب         إىل    إسحاق بن عيسى فأوعز   إسحاق   نةاملدي
 يف التحامل عليهم و    و أفرط    فحمل على الطالبيني   عبد اهللا    يعرف بعبد العزيز بن   

 مضايقتهم فاجتمع على احلسني بن علي صاحب فخ مجاعة من الشيعة فخرج م            
 و  قتل احلـسني   املكان املعروف بفخ و    و يف    املعركة يف القرب من مكة    و كانت   

بلـغ   و ملا    موسى اهلادي ،   إىل   محلت رؤوسهم  و و شيعتهم    معه من العلويني  من  
  العمري
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ـ  أمـر    حسني بن علي قائد معركة فخ     وايل املدينة ما جرى لل     دور   داره و  مد
  . ممتلكام صادر امواهلم و الطالبيني و
  بفخ فرتل ومر)  و آله صلى اهللا عليه ( جاء يف مقاتل الطالبيني لإلصفهاين ان النيب    و

يف صالته فلمـا رآه املـسلمون       و هو    ان ينتهي منهما بكى    و قبل    صلى ركعتني 
 ت الركعة نزل علي جربيل ملا صلي    : سألوه عن سبب بكائه قال       و ملا    بكوا لبكائه 

أجر الشهيد معه    يا حممد ان رجال من ولدك يقتل يف هذ املكان و          : و قال   األوىل  
   .١ ملا جيري على ذرييت من بعديأجر شهيدي ، فبكيت

 ملا جاء دور الرشيد اخلليفة العباسي اخلامس مثل أسوأ االدوار معهـم و             و
كل  تئصاهلم وعلى اسـ كما جاء يف االغاين طبع دار الكتب بالقاهرة  ـ أقسم  

أقتـل   ألقتلنـهم و  و اهللا   طالب   أيب   صرب على آل  أ م  حىت:  و قال    من يتشيع هلم  
أمر واليـه عليهـا ان    املدينة و إىل أمر بأخراجهم من بغداد  شيعتهم أينما حلوا و   

ارسل اجللـودي حلـرب    و عندما  يتعهد بعضهم ببعض   يأخذ الضمانات منهم و   
يسلب ما علـى     وطالب   أيب   ري على دور آل   غان ي  أمره   حممد بن جعفر بن حممد    

  . يترك لكل واحدة منهن اال ثوبا واحدا يسترها و ال نسائهم من الثياب
 تالسدرة الكبرية اليت كان    و قطع     بذلك حىت هدم قرب احلسني     فومل يكت 

 كانوا يستظلون حتتها مـن  )عليه السالم ( زوار قرب احلسني  ألن  جانبه ال لشيء اال   إىل  
موسـى   إبـن    سى بن عيسى  توىل له تنفيذ هذه املهمة مو      و قد    لشمس ، حرارة  
   .٢العباسي

                              
 .ما بعدها   و٢٩٠يب الفرج ص  انظر مقاتل الطالبيني أل1
 املناقب البن شهر اشوب و الكىن وااللقاب للشيخ عباس القمي و     تاريخ الشيعة للمظفر و    2

 .الكامل البن االثري 
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بقتله  و أخرياً    )عليه السالم   ( توج موبقاته كلها حببس االمام موسى بن جعفر          و
 و  عهده امتألت سجونه مـن العلـويني      و يف    و جالوزته    ة جالديه بالسم بواسط 

امني يف الد الثالث مـن   أمحد وكل من يتهم بالتشيع هلم على حد تعبري  شيعتهم  
  . اإلسالم ضحى
 و  االثري إبن   اشتهر املتوكل بعدائه الشديد للعلويني ، فقد جاء يف تاريخ          و

 ي كـان شـديد الـبغض و        ان املتوكل العباس   ٢٣٦يستعرض حوادث سنة    هو  
 علي صادر أمواله و    و آل    يتوىل عليا  أحداً   بلغه ان  إذا    و علي و آل    الكراهة لعلي 

طالـب   أيب   واليه يف مصر يأمره باخراج آل      إىل   ذلك انه كتب   إىل    و أضاف  قتله
 يف مصر يرددون يف جمالـسهم مـا صـنعه          و كانوا    العراق إىل   طردهم منها و 

فـأخرجهم الـوايل    أصام يبكون ملا و أصحابه و  و أسرته مع احلسني األمويون  
، كما استعمل على املدينـة  البيت  أهل من كان فيها من شيعة أكثر استتر منها و 

كمـا منـع   طالب  أيب  مكة املكرمة عمر بن الفرج الرجحي فمنع من الرب بآل          و
 بر علويـا اال    أحد   يبلغه عن  و مل    االتصال بأحد ،   العلويني من التعرض للناس و    

التـزام   إىل   اضطر نـساؤهم   أثقله عزما فساءت حالة العلويني و      أكه عقوبة و  
جيلـسن   و األخرى   بيون عاريات يتبادلن القميص املرقع يف الصالة الواحدة تلو        

 ازهلن لكي يشترين ما يسد رمقهن من خبز الشعري بأمثان غـزهلن   غعاريات على م  
.  

احلاقـد يف    األمـوي     نسبه لقد قضت مشيئة خليفة املسلمني العباسي يف      
مشاعره ان تعتكف العلويات الطاهرات يف بيون عاريـات يتبـادلن            روحه و 

حضرت اوقات الصالة ، مث جيلسن على مغـازهلن عاريـات            إذا   القميص املرقع 
جواريهم  ختتال نساؤهم و   و أن    ليشترين بأمثان غزهلن ما يسد رمقهن من اخلبز ،        

السكارى من   الديباج بني الغلمان و    لل احلرير و  ح الفاجرات الراقصات باحللي و   
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 جيلسن على موائد الطعام املؤلفة مـن مجيـع املـأكوالت و    حواشي اخلليفة ، و   
  نساؤهم البيت و و أهل اخلمور
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كـل مـن     إليه   يقرب و كان     من آالم اجلوع أذالء صاغرين ،      أطفاهلم يتلوون  و
 )عليه السالم  ( ممن كانوا يشتمون عليا      و أمثاله    كعلي بن اجلهم  املؤمنني   أمري   يكره علياً 

أباه اجلهم بن بدر كان من املوالني لعلي قال بعض شعراء الشيعة يف              ألن   نظرا و،  
  :علي بن اجلهم 

  علي ابنه يدعي الشعراو هذا  * اعرلعمرك ليس اجلهم بن بدر بش
  فلما ادعى االشعار أومهين امرا * قد كان جاراً ألمه أيب لكن و

انه قال لعلي   )  و آله    صلى اهللا عليه   ( احلديث الشائع عن النيب    إىل   يشري ذين البيتني  
 إبـن   يا علي ال ينغصك اال    :  األنصار    و  حبضور مجاعة من املهاجرين    )عليه الـسالم    ( 
  . زنا أو يضح

ألزمـه   و قـد  يف زمانـه  و األدباء   السكيت من كبار العلماء    إبن   كان و
أيهما أحب اليـك ابنـاي      : املؤيد ، فقال له يوما       املتوكل بتعليم ولديه املعتز و    

ان قنربا خـادم   و اهللا : بقوله  تالسكي إبن   ؟ فرد عليه   و احلسني    احلسن أو   هذان
جالديـه مـن    إىل ولديك فأوعز املتوكل  و من    أحب ايل منك   و احلسني    احلسن

 و كـان    مات من ساعته   االتراك ان يستخرجوا لسانه من قفاه ففعلوا به ذلك و         
  :يقول 

   من عثرة الرجلءيصاب املرو ليس  * يصاب الفىت من عثرة بلسانه
  عثرته يف الرجل تربأ على مهل و * فعثرته يف القول تذهب رأسه

كـان يعـين    و كأنه  اللذين كان يرددمها لقد نسي رمحه اهللا هذين البيتني     
استفزه استخفاف املتوكل ـم   البيت و ألهل نفسه ما ، لقد سيطر عليه الوالء     

 ما ال يؤمن به فذهب يف قافلة الشهداء و         و يقول    فأبت له نفسه الكبرية ان يتقيه     
اء عمـي   أفضل الـشهد  )  و آله    صلى اهللا عليه   ( لعله كان من أفاضلهم مبقتضى قول النيب      

  . رجل قال كلمة حق يف وجه جائر فقتله احلمزة و
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فأراد ان ميـنعهم   و مطاردم البيت أهل  مل يكتف املتوكل بالتنكيل بشيعة    
مصادرة  توعدهم بالقتل و   ددهم و ه عن زيارة احلسني ففرض عليهم الضرائب و      

استمرت وفـود الـشيعة      لوعيده و  و ال    ممتلكام فلم خيضعوا لتهديده    امواهلم و 
مل جيد سبيال    و ملا    يسريون ليال  على كربالء يف تصاعد مسترم يكمنون بالنهار و       

 ازالة معامله ليضيع مكانـه      دم القرب و   اًاررالستئصال هذه الظاهرة الشيعية اختذ ق     
  . كره املشركون و لو يأىب اهللا اال ان يتم نورة و،  إليه يهتدون ال و

 إىل  آثاره فكتب  فضل علي و   أحد   لقد اراد معاوية من قبله ان ال يتحدث       
 و  برئت الذمة ممن يروي حديثا يف فضل علي        اإلسالمية   عماله يف مجيع املقاطعات   

 إىل عـم العلـويني  إبن   وكتب املتوكل اهلامشي ممن يذكرهم خبري ، و علي وآل  
معاوية احلسن   و قتل    منهم ، أحد   إىل   حيسن عماله برئت الذمة ممن يرب العلويني و      

علي  و آل    مل يعلنوا براءم من علي     ألم   املئات من صلحاء املسلمني    بن علي و  
يزيـد   و قتل عبد املطلب ، أسالفه من أحفاد هاشم و كذلك فعل املتوكل و    ، و 

املنـصور   و قال ،طالب  أيب شابا من أحفاد و عشرين  ن علي بن معاوية احلسن ب   
لولـده   و ترك    يزيدون أو   قتلت من ولد فاطمة الفا    : العباسي حفيد عبد املطلب     

نسبه   و كل رأس رقعة بامسه    و مع    املهدي غرفة من غرف قصره مملوءة برؤوسهم      
 احلسني حـىت    قرب واملؤمنني   أمري   املتوكل قرب  و هدم    ١ليقتدي به خليفته من بعده    

طيب تراب القـرب     و لكن    يذهب لزيارما ،   من الشيعة و   أحد    إليهما ال يهتدي 
  . دل على القرب

كأنـه يأخـذ   املـؤمنني   أمري  فكان معاوية مبحاولته الفاشلة اخفاء فضائل     
  بن عروة بن الزبري و عبد اهللا السماء على حد تعبري الشعيب إىل بضبعه

                              
 .التخاصم للمقريزي  الرتاع و ي و انظر الطرب1

http://www.islam4u.com


 ٢١٤

   )١٦٥ ( : صفحة httP://www.islam4u.comاد و ترتيب مركز االشعاع االسالميإعد: من وحي الثورة احلسينية 

 انه جيعله مـن  )عليه السالم ( املتوكل مبحاوالته الخفاء قرب احلسني       و كان    لولديهما ، 
  . تثري أحقاد احلاكمني من حكام العصور االبراج اليت تناطح السحاب و

 إىل  ف العباسيني من العلـويني    نعود بعد هذه اللمحات القصار عن مواق       و
اعطاء صورة اوسع عن جور العباسيني بعـد        إىل   احلديث عن مرقد احلسني لنعود    

دمنا  و ما    زيارة مرقده ،   الفراغ من هذا الفصل الذي خصصناه للمآمت احلسينية و        
زيارة مرقـد احلـسني نعـود أليب الفـرج           بصدد احلديث من املآمت احلسينية و     

زائريه ، فقد جاء يف مقاتـل        و مع    فعله املتوكل بقرب احلسني   االصفهاين لنرى ما    
غليظـاً علـى   طالب  أيب الطالبيني ان املتوكل اهلامشي كان شديد الوطأة على آل  

وزيره عبيد اهللا بن حيىي بن خاقان        و كان    الغيظ عليهم  شديد احلقد و   مجاعتهم و 
 لغ فيهم ما مل يبلغـه     ب يشاركه يف سوء الرأي م فحسن له القبيح يف معاملتهم و          

عفـى    قرب احلـسني و    حرثمن سوء فعله ان      و كان    من بين العباس قبله ،    أحد  
يف  أحداً    من جنده ال جيدون    نيلحمس إليه   على سائر الطرق املؤدية    و وضع    آثاره

بـن   أمحد   لقد حدثين : يقول   و مضى    انكهوه تعذيباً ،   أو   طريقه لزيارته اال قتلوه   
 قرب احلسني ان    كربكان السبب يف    : سه ذلك فقال     بنف شاهد و قد    اجلعد الوشا 

شرب ،   إذا   املتوكل قبل خالفته يغنني له     إىل   بعض املغنيات كانت تبعث جبواريها    
( تلك املغنية فعرف اا كانت غائبة يف زيارة احلسني           إىل   فلما توىل اخلالفة بعث   

جبارية من جواريهـا  إليه  بعثت يف الرجوع و أسرعت بلغها خربه  و ملا    )عليه الـسالم    
 احلـج و   إىل   لقد خرجت مـواليت   : اين كنتم ؟ فقالت     : كان يألفها فقال هلا     

يف  و حنـن     اىل اين حججـتم    و: ذلك يف شعبان ، فقال       و كان    أخرجتنا معها 
 ، فاستـشاط    )عليه السالم   ( عمك احلسني بن علي      إبن   قصدنا قرب : شعبان ؟ فقالت    

 بعث برجـل مـن     و،  أمالكها   و صادر    عها يف سجنه  أمر مبوالا فوض   غضبا و 
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  يترك له أثراً و ال  حملهيكرب
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بـه   أمـره  نفذ مجيع ما  كل ما حوله من االبنية ، فمضى لذلك و   دم أمره   كما
البيوت اليت كان اصحاا يـستقبلون الـزوار         املتوكل فهدم ما حوله من البناء و      

 القرب مل يتقـدم هلدمـه      إىل   كرب حنوا من مائتني جريب حوله ، فلما بلغ         فيها و 
من اليهود فهـدموه  فأحضر قوما  و أنصاره ممن كانوا معه من جنود املتوكل    أحد  

مالحقة  أمر   أوكل ما حوله من االراضي ، و      و على    أجروا املاء عليه   مث كربوه و  
 أرسلوه فكل من وجدوه متوجها لزيارته اعتقلوه و       و جالوزته    جنوده إىل   الزوار
  :ذلك االصفهاين يف مقتله ان حممد بن احلسني االشتاين قال  إىل  و أضاف،إليه 

خوفا من الـسلطة احلاكمـة ، مث         األيام   ة يف تلك  لقد بعد عهدي بالزيار   
ساعدين رجل من العطـارين علـى ذلـك         عملت على املخاطرة بنفسي فيها و     

خرجنـا   نسري الليل حىت اتينا نواحي الغاضرية و       فخرجنا زائرين نكمن النهار و    
خفي علينا فجعلنا    و قد    منها نصف الليل فسرنا بني مسلحتني حىت اتينا حمل القرب         

أحرق  قلع الصندوق الذي كان حواليه و      و قد    نتحرى جهته حىت اتيناه    ه و نشم
صار كاخلندق فزرناه مث انكببنا عليـه        أجري املاء عليه فاخنسف موضع اللنب و       و

الطيب ، فقلت للعطار الـذي       أنواع   فشممنا منه رائحة ما مشمت مثلها يف مجيع       
مت مثلها شيئا من العطـر ،       ما مش  و اهللا    ال: أي رائحة هذه ؟ فقال      : كان معي   
جعلنا حول القرب عالمات يف عدة مواضع ، فلما قتل املتوكل اجتمعنا             فودعناه و 

 و،  مات  القرب فأخرجنا تلك العال    إىل   حىت صرنا  و الشيعة    مع مجاعة من الطالبيني   
   .١ما كان عليه إىل أعدناه

:  انه قال    بن دانية الطوري   عبد اهللا    يف االمايل للشيخ الطوسي عن    و جاء   
  العراق إىل رجعت  فلما انتهيت من اعمال احلج و٢٤٧حججت سنة 

                              
 . ٣٩٦ و٣٩٥ انظر مقاتل الطالبيني اليب الفرج ص 1
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 على حال خيفة من السلطان ، مث توجهت       طالب   أيب   علي بن املؤمنني   أمري   زرت
 فجر فيه املـاء و      يف كربالء فاذا مرقده قد حرث و       )يه الـسالم    عل( زيارة احلسني   إىل  

 ثريان تـساق يف   لات  بصري رأي  ، فبعيين و   األرض   العوامل يف  أرسلت الثريان و  
مشـاال فتـضرب      عنه ميينـا و    توصلت القرب حاد   إذا   فتنساق هلم حىت  األرض  

 أمتكـن مـن   تطأ القرب حبال ابدا فلم و ال  بالعصي الضرب الشديد فال ينفع ذلك     
  : أقول و أنا بغداد إىل الزيارة فتوجهت

  بنت نبيها مظلوما إبن قتل * تاهللا ان كانت أمية قد أتت
  هذا لعمرك قربه مهدوماً * مبثله أبيه فلقد اتاه بنو

  يف قتله فتتبعوه رميما * اسفوا على ان ال يكونوا شاركوا
  عبـد ز ان يكون  جيو للشاعر البسامي و   األبيات   قيل كما هو الشائع ان     و

  . بن دانية قد استشهد ا بعد شيوعهااهللا 
 ان عامـل صـاحب      ٢٣٦أحداث   و يف    قال الطربي يف الد التاسع     و

 أيام  الشرطة نادى يف الناحية اليت فيها القرب من وجدناه عند قرب احلسني بعد ثالثة             
   .١املطبق ، فهرب الناس من حواليه إىل بعثنا به

حد ما على نشاط حتركات الشيعة حنو زيـارة         إىل  اب   اإلره أثر هذا و قد   
 تعاظم أسلوب القمع و بعد أن    زيارة احلسني ،   و خباصة    )عليهم الـسالم    (  األئمة   مراقد

 )عليه السالم   ( حد محل االمام الثاين عشر حممد بن احلسن          إىل   لبعض الوقت اإلرهاب  
رة مرقد اإلمامني موسى بـن      الشيعة ينهاهم فيه عن زيا     إىل   اصدار توجيه عام  إىل  

                              
قلما ينجو أحد ممن يدخلون    املطبق سجن حتت األرض ال يرى الشمس و ال اهلواء غالباً و            1

 .إليه و هي سجن احملكومني باإلعدام 

http://www.islam4u.com


 ٢١٨

حرم احلسني يف كربالء كمـا جـاء يف          اجلواد يف مقابر قريش و     و حممد    جعفر
  اساليب و لكن أعالم الورى وغيبة الطوسي ،
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الـشيعية   األوساط   هلا ردة فعل واسعة يف     و كان    المل تدم طوي   و اإلرهاب    القمع
فما ان أحس الشيعة باالنفراج حىت اخذوا يتوافدون على زيارة مرقـد احلـسني              

 أمـرهم   يصدر احلاكمون أو   قبل أن    بصورة أشد تنوعا مما كانت عليه      بكثافة و 
  . بالزائرين و التنكيل باملنع

 و  على حالـه   و ظلَّ    دا باملاء اعتقد الشيعة ان املرقد الشريف مل يتأثر اب        و
قرن مـن الـزمن      و بعد    يتوافدون عليه يف مواسم معدودة من كل عام ،        الشيعة  
وصـفه    و )عليه الـسالم    ( حوقل عن املشهد الذي بين فوق ضريح احلسني          إبن   كتب

عهد البويهيني   و يف    بأنه غرفة واسعة تعلوها قبة هلا باب من كل جهاا االربع ،           
 فريق من األعراب جاءوا من عـني   )عليه السالم   (  احمليطة بضريح احلسني     هاجم البلدة 

من االماكن ااورة له فصب عليهم بنو بويه جام          و غريه    ضربوا املشهد  التمر و 
 أعاد عضد الدولة بناء املرقد     عاقبوهم بأقسى ما يكون من العقوبات و       غضبهم و 

 إىل  ا احلماية فجعل الناس يتهافتون    بسط عليه  ما كان عليه و    إىل   دم حوله و ما   
  . زيارته من كل مكان

 ميالدية ، شب حريـق      ١٠١٦ هجرية ،    ٤٠٧من سنة    األول   يف ربيع  و
أعاد بنائها احلسني    احترقت و  االروقة و  يف البناء فتهدمت القبة اليت على املرقد و       

  و ذلك الوقت تشابه تاريخ النجف     و من    بىن سورا حول كربالء ،     بن الفضل و  
 ٤٧٩زار ملك شـاه سـنة        كربالء فاحترمهما االتراك الذين احتلوا العراق ، و       

جنتا من غزو املغـول   البلدتني و أهايل على و األموال وزع الصدقات املشهدين و 
القـرن   و خالل    رعايتهما البلدتني و  إىل   حكامهم توالت زيارة أمراء الشيعة و     و

املرقد الـشريف   إىل محل معه ايران وحكام  أحد  السابع زار كربالء اخلان غازي    
تعرف  أصبحت   البلدة قناة  إىل   شق ارغون من ر الفرات     و،  بعض اهلدايا الثمينة    
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 كما حافظ العثمانيون على املـشهدين يف كـربالء و         ،  فيما بعد بنهر احلسينية     
  األوامر تصدر اىل و كانت النجف
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 مراقـد  مرقد احلسني و   و بقي     .١العناية ما  افظة عليهما و  الوالة يف بغداد باحمل   
املاليني يف كل عام من خمتلف احناء العـامل   إليهما   كعبة تتوافد  )عليهم الـسالم    ( األئمة  

انه بقضاء حوائجهم بالرغم من مجيع      اهللا سبح إىل   و التوسل     و العبادة  للتربك ما 
القمع اليت استعملها احلاكمون للتنكيـل بالوافـدين علـى           و اإلرهاب   وسائل
مراقـدهم حمـال لتجمـع       و األجيال   اعداؤهم لعنة على لسان    و بقي    مراقدهم

  . النفايات يف البالد اليت دفنوا فيها
 مبـوت  كان احلال فلقد انفرجت االزمة اليت اجتاحـت الـشيعة   و مهما   
صر على السلطة من بعده كمـا       نتاستيالء ولده امل   حد ما و   إىل   املتوكل العباسي 
من املؤرخني فلقد قال يف معرض حديثـه عـن    و غريه  االثري إبن   نص على ذلك  
آمـن    و)عليـه الـسالم   (  و علي بزيارة قرب احلسني أمر  ان املنتصر  ٢٤٨حوادث سنة   

ما أحدثه ان عزل عـن       أول    و كان  م فدكاً  عليه رد أطلق سراحهم و   العلويني و 
 وو اجلـور   و الظلـم   األذى أنواعاملدينة صاحل بن علي الذي كان يتتبعهم بكل 

دخـل عليـه     و ملا    بن العباس بن حممد ،     إمساعيل   ن مكانه علي بن احلسن بن     عي
دمي  حلمي و  إىل   يا علي اين موجهك   : املدينة قال له     إىل   يف طريقه  و هو    ليودعه

  . تعاملين فيهم و كيف اعدي فانظر كيف تكون للقومس و
يرددون مـا    الشيعة أينما حلوا حيتفلون بذكرى احلسني االليمة و     مراست و

مظـاهر   و بكـل   نكيلالت السيب و  عائلته من القتل و    اسرته و  و على    جرى عليه 
 اليت  من املناسبات سواء يف ذلك البالد      و غريها    من احملرم  األوىل   التشيع يف العشرة  

  غريها من املقاطعات اليت كان أو قاغلب عليها التشيع كالعر

                              
 .غنية بطلة كربالء للشيخ حممد جواد م  من كتاب احلسني و١٣٥ انظر ص 1
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غريهم كما هو احلال يف مصر يوم كانت         إىل   الشيعة فيها يشكلون االقلية بالنسبة    
 الذي كان كما يصفه بعـض املـؤرخني شـديد           يف سلطة كافور االخشيدي   

 ذلك فقد اظهروا فيها من الصالبة و       و مع    ، و شيعتهم    البيت أهل   التعصب على 
يتغاضـى   التماسك مع قلتهم بالنسبة لغريهم ما فرض على كافور ان يصانعهم و           

عليهم ( البيت  أهل   أصاب   اجلزع ملا  عما يقومون به يف كل عام من مظاهر احلزن و         

  . )م السال
تغلـب عليهـا    بعـد أن   مل تنفرج االزمة يف مصر انفراجا كـامال اال         و

الفاطميون وحكمها املعز لدين اهللا الفاطمي فارتفعت معنويات الشيعة بوجودهم          
 اشتركوا معهم يف احياء تلـك الـذكرى و          املناسبة و  ء مجيع االجوا  هيأوا هلم  و

ذلك منهم كما ال يبعـد ردا  كان  و  له ،لبسخاء ال مثي األموال  بذلوا يف سبيلها  
ها كبـار  يساهم ف على محالت التشكيك يف نسبهم اليت شنها عليهم العباسيون و        

  . علماء السنة يومذاك
كان الفاطميون يف يوم عاشـوراء ينحـرون        : قال املقريزي يف خططه      و
يتظاهرون بكل مظـاهر     البكاء و  يكثرون النوح و   البقر إلطعام الناس و    االبل و 
عهـد   و جـاء     استمروا على ذلك حىت انقرضت دولتـهم       االسف و  زن و احل

 املقريـزي  و أضاف  مع الشيعة ،  و العباسيني    األمويني   االيوبيني الذين مثلوا أدوار   
ذوالق يف سرية املعز لدين اهللا انه يف يوم عاشوراء مـن             إبن   ذلك بروايته عن  إىل  
مجاعـة   و معهم    نفيسة كلثوم و  أم   قربي إىل    انصرف خلق من الشيعة    ٣٦٣سنة  

قتل معه مـن     و من    البكاء على احلسني   رجاهلم بالنياحة و   من فرسان املغاربة و   
  . كسروا اواين السقائني بنيه و اسرته و
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على ما كان جيري يف كل عام مـن تعطيـل    األمر    جرى ٣٩٦يف سنة    و
ـ     إىل   االسواق وخروج املنشدين   اء جامع القاهرة ونزوهلم جمتمعني بـالنوح والبك

  والنشيد ، واستطرد املقريزي يف وصف ما كان عليه حال
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 الفاطميني من قيامهم مبناسبة ذكرى مصرع احلـسني مبظـاهر احلـزن و    
العاشر احتجب اخلليفـة    كان يوم    إذا   :يقول   و مضى    االسف حكومة وشعبا ،   

 الـشهود و   عن الناس ملدة من الوقت فاذا ارتفع النهار ركب قاضي القـضاة و            
مشهد احلسني ، فاذا دخلوا اخذوا ينشدون الـشعر يف           إىل   مضوا غريوا زيهم و  

 النشيد متواصل  متضي عليهم ثالث ساعات و    أن   إىل   )عليهم الـسالم    ( البيت   أهل   رثاء
 و مـن  الـداعي  قصره فيدخل قاضي القـضاة و  إىل  ليفةيستدعيهم اخل و بعدها   
 باب الذهب فيجدون الدهاليز قد فرشت باحلصر فيجلس القاضـي و           إىل   معهما
جيلس الباقون من سائر الطبقات يف االمـاكن الـيت           جانب اخلليفة و   إىل   الداعي

 ذلكيتقدمون بعد    أعدت هلم فيقرأ القراء شيئاً من القرآن ، مث ينشدون املراثي و           
 و بعد   غري ذلك  العسل و  االلبان و  املائدة لتناول الطعام املؤلف من االجبان و      إىل  

 و  يبكون يف شوارع القاهرة    املنشدين ينوحون و   الفراغ يتوجه فريق من الناس و     
تعطلت مجيع األعمال يف ذلك النـهار حـىت          احلوانيت و  أغلقت احملالت و  قد  
القرى يف مجيع احناء مصر      كانت تعم املدن و   غري ذلك من املظاهر اليت       إىل   املساء

 مـن  و غريها  تشتد يف مصر   ظلت هذه املظاهر تتصاعد و     طيلة العهد الفاطمي و   
 و الشيعة   توعدوا الناس  جاء دور االيوبيني فحاربوا هذه املظاهر و      أن  إىل  األقطار  

ر االسـى مبظـاه   وا مظاهر احلزن و  لاستبد استمروا عليها و   إذا   بأقصى العقوبات 
 أعظـم   اليوم العاشر منه مـن     أصبح   و عند دخول شهر احملرم    و السرور    الفرح

 االواين اجلديدة  احللوى و  أنواع الطعام و   اعيادهم يتباهون فيه باملالبس الفاخرة و     
اغتباطهم يف ذلك اليوم لريغمـوا بـذلك         ذلك مما يعرب عن ارتياحهم و      إىل   و ما 

  . خططهأنوف الشيعة على حد تعبري املقريزي يف 
يف  و جاء    احلكام ميثلون دور الفاطميني    يف عهد البويهيني كان الشيعة و      و
   ان معز الدولة كان يف٣٥٢الفداء خالل حديثه عن أحداث  أيب تاريخ
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 رم يأمر بتعطيل االسواق كما يأمر الناس ان خيرجوا بالنياحـة          اليوم العاشر من احمل   
 إبـن   أيد ذلك  لطمن وجوههن ، و    ناشرات الشعور قد شققن ثيان و     و النساء   

 األيام  كانوا يصنعونه يف بغداد يف     و ما    يتحدث عن البويهيني   و هو    كثري يف بدايته  
 ك ممـا رواه الـرواة و  غري ذل إىل العاشر منه يف كل عام     من شهر احملرم و   األوىل  

حكامهم من ذكرى جمزرة الطف منذ حـدوثها         املؤرخون عن مواقف الشيعة و    
من القرون   و غريها     اإلسالمية خالل القرون اليت حكم الشيعة فيها بعض املناطق       

االتـراك   االيوبيني و و و العباسيني اليت كان احلكم فيها العداء الشيعة كاالمويني  
مظـاهره   ل العنف اليت مارسها احلاكمون ضد التشيع وبالرغم من كل وسائ    ، و 

 وسائل العنف من احلـاكمني  تتأثر باالخطار و و مل فقد بقيت املآمت احلسينية تقام 
الذين ادركوا ان املآمت احلسينية يف واقعها ليست اال تعبرياً عن           البيت  أهل  و أعداء   

تغالهلم خلريات الشعوب   اس ادانة صرحية لتجاوزام و    املعارضة حلكمهم اجلائر و   
 كـان مـن اوىل      ةلعل هذا احملتوى للمآمت احلسيني     ، و  األرض   املستضعفني يف  و

االلتزام ـا مهمـا       على احياء هذه الذكرى و     )عليهم السالم   (  األئمة   الدوافع لدعوة 
 و هنـاك  املضاعفات ، كما كان لتلك املآمت اليت كانت تعقد هنا  كانت النتائج و  

 اإلنتفاضـات   قسوة آثار واضحة يف حدوث تلك       االدوار تعقيدا و   حىت يف أشد  
شـعار   جتعل منها منـارا و     الشيعية اليت كانت ترفع شعارات الثورة احلسينية و       

 و يف   أبعد احلـدود   إىل    و العقيدة  التضحية يف سبيل احلق    لبعث الروح النضالية و   
 أقوى  كما يبدو من    و هناك  الوقت ذاته فلقد كانت تلك الشعارات اليت ترفع هنا        

سواء يف ذلـك مـا     و قلوم    الدوافع على متكني الثورة احلسينية يف عقول الناس       
العباسي ، فانتفاضـات احلـسينيني يف العـصر         أو   األموي   كان منها يف العصر   

 تفـنن يف   أسـر و   تشريد و  الطغاة من قتل و    أولئك   العباسي ردا على ما ارتكبه    
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 إىل  تـدفعها  كانت روح كربالء حتركها و    ات   اإلنتفاض التعذيب ، هذه  أساليب  
  املضي
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اليت حتـدث    اإلنتفاضات   زالت و ما    يف املقاومة مهما كلفها ذلك من التضحيات      
 اليت مل حيـدث  )عليه الـسالم  ( سني تستلهم من ثورة احل و هناك على مرور الزمن هنا 
  . تصميما منها عطاء و أكثر التاريخ عن ثورة

اضـطهادا كانـا     لقد واجهت هذه الذكرى يف تارخيها الطويل قمعـا و         
 و أحيانـاً    التستر كما شهدت انفراجات حمدودة حينـا       اخلمود و  إىل   يضطراا

تفلح يف القضاء التـام     االضطهادا مل    أعمال القمع و   و لكن    انفراجات واسعة ،  
 و  ، األموي   دو من التستر حىت يف العصر      و يف    عليها بل بقيت تقام يف مواعيدها     

 و  ظلمـا ،   املتوكل اللذين يعتربان من أشد العهود قسوة و        عصري املنصور و  يف  
عندما تتوفر هلا االنفراجات الواسعة تنفجر كالربكان كما حدث هلـا يف            كانت  

 املوصل احلمدانيني يف سوريا و    جهاا و  يهيني يف بغداد و   البو عهود الفاطميني و  
 و  املوصـل  احلمدانيني يف سـوريا و     جهاا و  احلكم يف بالد و    أصبح   و عندما 
 العنـف و   أساليب   ألن،   بيد الشيعة  و غريها    سكم يف بالد الفر   حلا أصبح   عندما

 بـل   العـادات  و حـىت     املعتقدات االضطهاد من الصعب ان تستأصل املبادئ و      
 املناسبات تربز بـشكل    تتوفر هلا الظروف و    و عندما    صالبة ،  تزيدها ترسيخا و  

 أنفـع لألفكـار و     ال شيء أجدى و   : قدميا قيل    أشد مما كانت عليه و     وأقوى  
  . املعتقدات من حماربتها

حياا من   املعتقدات يسامهون يف ترسيخها و     ان الذين حياربون االفكار و    
و العباسـيني    األمويني   شيء أدل على ذلك من مواقف      و ال    حيث ال يريدون ،   

كـل   و مع آثارهم ، فضائلهم و  والبيت   أهل   احلاكمني من  و مجيع    املسعورة بل 
أقدسـها   ما بذلوه من جهود للقضاء عليها فقد بقيت من افضل الرموز الشاخمة و   

ـ  آثارهم ظهر من صحيح فضائلهم و     ظلوا يف القمة بني عظماء التاريخ ، و        و  ا م
مـا   إىل آيام تروى ، هذا باإلضـافة      زالت حماسنهم حتكى و    و ما    خلافقنيا مأل
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 يرونه اسـاءة هلـم و      انفسهم حياربونه و  البيت   أهل   اضافه عليها احملبون مما كان    
جمتمعام  يف جمالسهم و   و كانوا    يقولون لعن اهللا من قال فينا ما مل نقله يف انفسنا          

  يلعنون اصحاب
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مـن   إليهم   يقولون ملن جيتمعون   مقاالم ، و   و من    يتربأون منهم  تلك املقاالت و  
  . لعن اهللا من قال فينا ما مل نقله يف انفسنا:  و غريهم اصحام

 و  ا احلاكمون من املآمت احلـسينية     لقد كان لتلك املواقف اجلائرة اليت وقفه      
املعارضة  الطواغيت و  ألولئك   اليت تعين فيما تعنيه االجانة     أبيه    و زيارة احلسني من  

الـشيعية جعلتـهم     األوسـاط    املستترة لسياستهم اجلائرة كان هلا ردود فعل يف       
يعتربوا وسيلة للتنفيس عن عواطفهم احلزينة       يتصلبون يف متسكهم بتلك املآمت و     

 الكبت النفسي الذي كان الشيعي يعانيه مـن ضـغط احلـاكمني و             لغاضبة و ا
  . قسوم

ولدت بعـد   منذ أن الذكريات كان احلال فلقد مرت تلك املآمت و و مهما   
تثبت على صيغة  و مل عشرنا احلايل بأدوار كثرية  و حىت    )عليه السالم   ( مصرع احلسني   

ن الطبيعي ان تتطور حسب متطلبات      م و كان    واحدة يف تلك العصور املتعاقبة ،     
  . حسب الظروف احمليطة ا و اآلخر تنطلق بني احلني ختمد و و أن العصر

مألوفا من قبل خالل احلكم الشيعي       لقد انطلقت بشكل مل يكن معروفا و      
ما  إىل   عادت فترات متعاقبة من الزمن و     و يف    جهاا حلب و  بغداد و  يف مصر و  

تقلـص ظـل حكـام     بعد أن ي سبق عصر الفاطميني  كانت عليه يف العصر الذ    
 ظلت تقام يف مواعيدها يف أجواء تتسم بالـسرية و          الشيعة يف تلك املقاطعات و    

العصور املتأخرة تطورت    و يف    . التكتم كما كانت عليه يف تلك العصور املظلمة       
 هلا   قد رمسوه  )عليهم السالم   (  األئمة   عما كان  و أجله   بشكل أخرجها عما وجدت من    

أدخلـت عليهـا بعـض       رمزا ملعارضة احلكم املستبد الظامل و      لتبقى منطلقا و  
 التشويه الشيعة للتنديد و   أعداء   يستغلها  التشيع و   إىل و إليها   الزيادات اليت تسيء  

 الزيادات لقد أدخلت عليها كما هو الـراجح عـن طريـق           و هذه   و السخرية   
ـ    أهلها   علىغلب   حكمها الشيعة و   بعد أن    الشيعيةاألقطار    يران و إالتـشيع ك
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عـادات اهلنـود القـدامى       إليهـا    اليت تسربت  األقطار   من و غريمها    أفغانستان
  كالضرب بالسالسل احلديدية
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حتقق االهـداف    و ال     يقرها الشرع  ذلك من املظاهر اليت ال     إىل    و ما  السيوف و
  . حيرصون عليها من تلك الذكريات األئمة اليت كان
مـن  األوىل   األيام   ال يزال هذا النوع من املظاهر الدخيلة ميارس خالل         و

يران ، يف حني ان الذين يضربون ظهورهم بالـسالسل           إ شهر احملرم يف العراق و    
م بالدماء ليسوا من امللتزمني بالدين      رؤوسهم بالسيوف ليصبغوا أبدا    احلديدية و 

انتقلت هذه الظاهرة الشاذة عـن طريـق    و قد ميارسون الكثري من املنكرات ،    و
بعض القرى الشيعية من جنوب لبنان يف مطلع النصف الثاين من            إىل   بعض الفئات 

تزال حىت يومنا هذا مصدر لسخرية االجانب الـذين       و ال    القرن اهلجري املنصرم  
 يسمونه يوم جنون الـشيعة ، و       لك البلدة يف اليوم العاشر من احملرم و       يقصدون ت 
  . يتربأون منها  ال يرضون ذه املظاهر و)عليهم السالم (  األئمة بال شك ان

اما بقية القرى الشيعية من جنوب لبنان فال تزال حتتفظ بـذكرى جمـزرة             
سبات الطارئة بني احلـني     نابعض امل  و يف    من شهر احملرم   األوىل   كربالء يف العشرة  

 و  بالشكل املألوف الذي ال يتعدى قراءة أبيات يف رثاء احلـسني           و لكن    خرواآل
اجلوانـب   و بعـض     قتل معه لبعض شعراء الطف باسلوب يستيثري العواطف       من  

اليـوم   و يف    حتض على الظـاملني    ة احلسينية اليت تلهب املشاعر و     املثرية من السري  
 قراءة املصرع بكامله مع االحتفاظ مبظاهر احلـزن يف          احلضور أحد   العاشر يتوىل 

  . الغالب
استمرارها مـن مواقـف      ستبقى تلك املآمت مع الزمن تستمد اصالتها و        و

 علم العطاء و  االمثلة يف البذل و    أروع   بطوالته اخلالدة اليت ضرب فيها     احلسني و 
فراعنـة   ة و ميوتون كراما يف مملكـة اجلبـابر       آدم كيف يعيشون احرارا و    أبناء  

  . ميوتوا كراماً العصور لو ارادوا ان يعيشوا احرارا و
  صور من جرائم العباسيني على العلويني
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 و  الوحيد من بيوت اهلامشيني الذي احتضن حممداً      طالب   أيب   لقد كان بيت  
طالب يف أشد االزمات الـيت اعترضـت         أبو   زعيم ذلك البيت   و وقف    رسالته

حيمونه من عـدوان     و زوجته    أوالده وو هو   خيه   أ  إبن جانب إىل   مسرية الدعوة 
 و  أبو طالـب يـردد     رسالته و  و على    القضاء عليه  إىل   خمططاا اهلادفة  قريش و 

  : أخيه البنيقول 
  وسد يف التراب دفيناأحىت  * هللا لن يصلوا اليك جبمعهما و
 و يقول   عن ميينه  و علي    حممداً يصلي  رأى   ولده جعفر عندما   إىل   يلتفت و

  :لبعثته مث يقول األوىل  األيام يف و ذلك عمك يا بين إبن صل جناح: له 
  الربية دينا أديان من خري * علمت بأن دين حممدو لقد 

تضحياته يف سبيله اليت تؤكد بأنه كان من أصـدق           اىل كثري من مواقفه و    
  عمال بكل ما جاء به حممد و اإلسالم وفاء لرسالة املسلمني اسالما و
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تفرض عليـه ان ال يتجـاهر يف بعـض           اإلسالم   مصلحة و كانت    من عند اهللا  
ورد حول اسالمه يف جماميع احلديث السنية كله من          و ما    الواجبات ،  االعمال و 

لـد  اذنب له اال انـه و      و ال    اهد ، كما تؤكد ذلك عشرات الشو     األمويني   صنع
  . من مرة أكثر  كما ذكرنا ذلك)عليه السالم ( املؤمنني  أمري االمام

لغريه من اهلـامشيني باسـتثناء       و ال    مل حيدث التاريخ عن موقف للعباس      و
 يف مقابل قريش و   ة  ب و الصال  احلمزة بن عبد املطلب يف مطلع الدعوة يتسم باحلزم        

 املطـاردة و  و األذى انزلته به مـن و ما )  و آله صلى اهللا عليه ( عبد اهللا  حتدياا حملمد بن  
 انتـشرت رسـالته و     و األعظـم    ان استقامت األمور للرسول    و بعد    االساءة ، 

مـن   عبـد اهللا  ما ورائها مل يرد لغـري  إىل انطلقت خضعت هلا اجلزيرة العربية و   
مبا اخذه عنـه مـن       أصبح   و استفاد من علمه   واملؤمنني   أمري   العباس الذي الزم  

أحد املراجع الكبار فيما أشكل عليهم من املـسائل ، مل   أعالم املسلمني االوائل و 
يعتـزون بقرابتـهم     و كانوا    إليهم األنظار   يلفت األسرة   يرد لغريه ذكر من تلك    

ـ ملو لكنهم )  و آلـه  صلى اهللا عليه ( كاعتزازهم بالنيب و أبنائه المري املؤمنني  ر  يكونوا بنظ
 ركب حممد بن   إذا   عن املنصور انه كان    و جاء    العلويني ،  إىل   سالناس شيئاً بالقيا  

 إىل  ميـشي  يسوي له ثيابه على سرج فرسه و       بن احلسن يأخذ بركابه و    عبد اهللا   
بعد النقمـة    األمويني   على اإلنتفاضات   توالت و حينما    اكبارا له  جانبه جالال و  

الظلم الفادح الذي حلق باملسلمني      و بعد    الءالعارمة عليهم اليت خلفتها جمزرة كرب     
 العلـويني  إىل من املقاطعات انضم العباسيون و غريه  والم يف العراق   و من    منهم

الـيت   األجـواء    جانب بين عمومتهم رمبا يهىيء هلم      إىل   وجدا ان وقوفهم  بعد أن   
 و كان   احلسن املثىن  إبن    عبد اهللا  اتفقوا على حممد بن    بعد حني ، و    و لو    تفيدهم

املنصور أشدهم محاسـا     و كان    املنصور الدوانيقي  السفاح و  و إبراهيم   ممن بايعه 
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 ألخذ رأيه يف هـذه      )عليه الـسالم    ( االمام الصادق    إليه   عقدوا اجتماعا دعوا   لبيعته و 
  حضر معهم طلبوا منه و ملا البيعة
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     عليـه  ( عرف يومذاك بذي النفس الزكية فقال هلم االمام         ان يبايع حملمد الذي كان ي

 ضرب بيده على كتف السفاح مث هلـذا و         ال يتم اال هلذا و     األمر   ان هذا  : )السالم  
 و   إبراهيم كان ولدي : له   و قال    بن احلسن عبد اهللا    إىل   التفت املنصور و  إىل   أشار

  . سيقتلهما املنصورحممد 
لـيس   األمـر    ان و اهللا    :الفرج االصفهاين انه قال له       أيب   يف رواية و جاء   

املنـصور   إىل أشار السفاح مث هلذا و إىل أشار امنا هو هلذا و    لولديك و  و ال    اليك
  . ا النساءويشاور يزال فيهم حىت يؤمروا الصبيان و و ال مث لولده من بعده

ان اهللا  : بن احلسن مثين قال لإلمام       عبد اهللا    ان:  االصفهاين يقول    مضى و
  : فرد عليه اإلمام بقوله بينتقل ذلك اال حسدا إل و مل مل يطلعك على غيبه

جعفر املنـصور   أيب   إىل   أشار بيده  هذا و  و أن    كيما حسدت ابن   و اهللا    ال
قوائم فرسه   الطفوف و بعده ب إبراهيم   أخاه   يقتل ابنك على احجار الزيت مث يقتل      

؟ عبـد اهللا     أبا    يا أتدري ما قلت  : له   و قال    قام مغضباً ، فتبعه املنصور     يف املاء و  
  . انه لكائن و و اهللا اي: قال 

 و  حيرض العباسـيني   كان املنصور حيث الطالبيني على النهوض باألمر و        و
 ملعركة ضـد  ا إىل   بذلك حياول ان جيرهم    و هو    على التماسك يف بيعتهم   العلويني  
 و هـو  و كـان  من خالفتهم اليت اوشك على االيار      األخري   يف الشطر األمويني  

 و  صاحل بـن علـي     و عبد اهللا    داود بن علي بن    رأسهم السفاح و  و على   أسرته  
يتظـاهرون بالعمـل     من العباسيني يعملون يف اخلفاء لصاحل العباسيني و       غريهم  

يعملـون اال    و ال    دون اال للعلـويني   لصاحل العلويني لعلمهم بأن الناس ال ينقـا       
  . حلسام
ن عن املدائين عن سحيم بن حفص ان نفـرا          ويؤيد ذلك ما روا املؤرخ     و

  من بين هاشم قد اجتمعوا باألبواء يف ضواحي مكة فيهم ابراهيم
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 و عبـد    صاحل بن علي   املنصور و  السفاح و  و عبد اهللا    امللقب باإلمام بن علي بن    
 بن احلسن ألمه حممد بـن      عبد اهللا    أخو و و حممد    إبراهيم أبناء    و بن احلسن اهللا  

انكم القوم الـذين متتـد     : بن عمر بن عثمان ، فقال هلم صاحل بن علي           عبد اهللا   
  يف هذا املوضع فاجتمعوا على بيعة أحـدكم و مجعكم اهللاو قد    إليهم   أعني الناس 

ينصركم ، مث وقـف      ادعوا الناس لعل اهللا ان يفتح عليكم و        تفرقوا يف اآلفاق و   
أحد  إىل   لقد علمتم ما الناس   و اهللا    أنفسكم   ألي شيء ختدعون  :  و قال    املنصور

بن هللا   عبد ا  حممد بن  إىل   أشار هذا الفىت و   إىل   أسرع اجابة منهم   و ال    ل اعناقا يأم
 جيتمعـوا  و مل    اوقاملنصور ، مث تفر    احلسني ، فبايعه اجلميع مبا يف ذلك السفاح و        

عهده  و يف    ١امللقب باحلمار  األمويني   حكام آخر   جاء دور مروان بن حممد    أن  إىل  
 عبـد اهللا  بن علـي بـن  إبراهيم  إىل   اجتمعوا فبينما هم يتشاورون اذ جاء رجل      

لوا عن ذلك فاذا الرجـل قـد قـال          أسيون فس تبعه العبا  فشاوره بشيء مث قام و    
بن احلـسن    عبد اهللا    لك البيعة خبراسان ، فلما علم بذلك       أخذت   قد: إلبراهيم  
 يعرفون نوايـا العباسـيني و      األمويون    و كان  توقاه ،  خافه و  و إبراهيم   احتشم

قيل ملروان بن حممد     و عندما    من العلويني يف تلك الفترة ،      أكثر   يراقبون تصرفام 
 أهـل  افلست اخ: ، قال  و إبراهيم  بن احلسن يدعو لولديه حممد     عبد اهللا    ان: 

   .٢احلظ لبين عمهم العباسيني هلم يف امللك امنا ال حظَّ ألنه هذا البيت

                              
حتمله يف تلك الظروف اليت كانت من احرج ما مر على األمويني           امنا لقب بذلك لصربه و     1

 .و على غريهم من الدول 
 .ما بعدها   و١٧٦ انظر املقاتل ص 2
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 و األمـويني    كان احلال فلقد استغل بنو العباس النقمة العامة على        و مهما   
لصاحلهم فمضوا مـع    عمل   و ال  تعلق الناس بالعلويني   معارضة الشيعة حلكمهم و   

  لبين أمية ينددون مبا ارتكبوه معتلك التيارات املعادية 
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 يرددون ما جرى عليهم يف كربالء و       و و أسرته    يتباكون على احلسني   العلويني و 
من املناطق اليت دخلـها   و غريها أظهروا يف خراسان زياد و إبن   و يدالشام من يز  

اختيار الصاحل من ابنائهـا لقيـادة    دعام ام يعملون بدافع الثأر البناء فاطمة و  
  . األمة

 و من   االساليب كان أحفاد العباس بن عبد املطلب يتقنعون        ذه األقنعة و  
ركوا ان ليس باستطاعتهم ان حيققوا      اد بعد أن    يتحركون خالهلا كانوا يعملون و   

بالفعل  فاطمة ، و   أبناء   أحالمهم إال على حساب العلويني من      شيئاً من امانيهم و   
انتـصروا   قاوموا و الشيعية منها و و خباصة  اإلسالميةفقد استجابت هلم اجلماهري  

 األمويني  معاقل أعظم   يف خراسان اليت كانت من     األمويني    أنصار يف معاركهم مع  
  . قيادة نصر بن سيارب

اكتاف شيعتهم مث    و على    لقد ارتفع شأن العباسيني على حساب العلويني      
حـىت   و التـشريد  القتـل  و و اجلور العسف أنواع  عاملوهم بكل  تنكروا هلم و  
ن أأمل   يتمنون ايامهم بكل مرارة و     و أصبحوا    جرائمهم و األمويني   انسوهم جور 

  . تعود
 و و أسـرته     د املطلب يتباكون على احلسني    لقد كان أحفاد العباس بن عب     
 أبيه   و جمتمعام ليخدعوا بذلك شيعة احلسني     يرددون تلك املأساة يف جمالسهم و     

  كما كان يتباكى عليهم الزبرييون حيث        األمويني   ني من جور  الذين ذاقوا االمري ،
ـ       إىل   وجدوا يومذاك ان ال سبيل     م ان استقطاب املسلمني اال بذلك ، فلما أتيح هل

  . أبيه  وحيكموا كانوا أشد على العلويني من يزيد
 أحداث على العلويني بلغت اقصى حدود الـشدة و         ت ظروف و  لقد مر 

 أبنـاء  من أحد مل يشترك فيها األمويني   منو غريمها    و ولده    القوة يف عهد معاوية   
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عمومتهم ، ففي معركة اإلمـام احلـسن مـع           أبناء   جانب إىل   أحفاده العباس و 
  اه اإلمام قيادةوية كان عبيد اهللا بن العباس الذي ولَّمعا
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جانب معاوية لقاء مبلغ من املال كمـا         إىل   اجليش يف طليعة اخلونة الذين احنازوا     
مستهدفا ليزيـد بـن    أصبح و جاء دور احلسنيا  و ملفعل غريه من قادة العراق ، 

من قبله معركة الطف اليت ضحى فيها        أبيه    و فرضت عليه أحداث يزيد    معاوية و 
مـن   أحـد  أطفاله مل يشترك فيهـا  أهله و  بنفسه و اإلنسان واإلسالم   أجل   من

قامت املعركة بسواعد الطـالبيني      من شبام ، و    و ال    العباسيني ال من شيوخهم   
 ألهـل   يف غريها من معارك املوالني     و ال     يشتركوا يف معركة زيد بن علي      كما مل 

 التـضحية  متدها بالصرب و   البيت مع أعدائهم اليت كانت حتركها روح كربالء و        
  . ابعد احلدودإىل 

 و العلـويني    حينما وجدوا ان مصلحتهم تلتقي مع التباكي على احلسني         و
 إىل  وصلواو حينما    إليهم   اهروا بالدعوة تظ و و شيعتهم    جانب العلويني  إىل   وقفوا

 و يف الفـسق  و ال يف شيء ال يف الظلم والقـسوة    األمويني   احلكم مل خيتلفوا عن   
يف و ال   جـور   ف و ال  يف الفـسق   و ال    يف شيء ال يف الظلم والقسوة     و ال   الفجور  

 و هـدم    قدميا قيل ان الغاية تربر الواسطة فقطع الرؤوس        الزندقة ، و   االستهتار و 
 الصلحاء يف السجون كـل ذلـك سـهل و         زج الربياء و   و األحياء   لدور على ا

التسلط على عبـاد   االهواء ما دام يوفر احلكم و      املطامع و  أصحاب   مألوف لدى 
مسلم اخلراساين بـأن يـستعمل      أيب   إىل   امللقب باإلمام  إبراهيم   اهللا ، لقد ارسل   

كما جـاء يف روايـة    إليه فيما كتبه و كان    كبرياً ،  أو   يرحم صغرياً  و ال    السيف
استطعت ان ال تدع يف خراسـان        و أن    :التخاصم   املقريزي من كتاب الرتاع و    
اقتل مجيع من    أميا غالم بلغ مخسة اشبار تتهمه فاقتله و        من يتكلم بالعربية فافعل و    

 إىل   كان يف خراسان من العرب كانوا مييلـون        نمألن   ذلك   لشككت فيه ، ك   
  .األمويني 
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نواحيها بقتل مجيع مـن      العباسي دعاته يف خراسان و    براهيم   إ لقد اوصى 
كما اوصى معاويـة عمالـه يف مجيـع          األمويني   يتهمونه مبواالة  يشكون فيه و  
  انظروا: كتابا جاء فيه  إليهم كتب بقتل الشيعة و اإلسالمية املقاطعات
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و  األمـوي    اهدموا داره ، ان معاويـة      فنكلوا به و  البيت   أهل   ةمن تتهموه مبواال  
تـتحكم   و حينما    مصلحتهما تقتضي ذلك   ألن   اهلامشي مل يأمرا بذلك إال    إبراهيم  

  . يستحل كل شيء يف سبيلها املصاحل باإلنسان مل يعد يرى غريها و
 الشيعة إىل   ممن كانوا ينتسبون   و غريهم    لبويهيونا لقد حكم الفاطميون و   

بعـض   و أداء    خيتلفوا عن غريهم من احلاكمني اال بطالء خفيف من التشيع         و مل   
يستحلون كل   املنكرات و  أنواع   ميارسون كغريهم مجيع   و كانوا    الطقوس الشيعية 

 يف اإلنسان   الدين وحده هو الذي يسري     ألن   نظرا شيء يتعارض مع مصاحلهم ، و     
العدالـة يف    أو   شهواته كانت العـصمة    يضع حدا لرتواته و    الطريق الصحيح و  

  .  من األحواللضرورات اليت ال جيوز جتاهلها حبااحلاكم من ال
االثري ان السفاح ارسل حممد بن حول واليا         إبن   يف الد الرابع من   و جاء   

 م غريه فأرسل  سألوا السفاح ان يويل عليه     عن طاعته و   أهلها   على املوصل فامتنع  
التزموا منازهلم فنـادى     املوصل و  أهل   مقاتل فخافه  ألف   حيىي يف اثين عشر   أخاه  

 قتلهم قتال ذريعـاً و     زال من نفوسهم ما حياذرونه منه فتك م و         و ملا    باألمان ، 
رجل يف الدماء ، فلما كان الليل مسـع صـراخ           صت األ ا القتل حىت غ   اسرف يف 
 و  بقي من الـشيوخ   و ما    األطفال    و  بقتل النساء  فأمر جالديه  األطفال    و النساء

 أيام ثالثة األطفال  و و النساءباإلبرياء و التنكيل القتلإستمر .  
السفاح اربع سنني يف احلكم قـضاها يف تتبـع          بامللقب   عبد اهللا    لقد بقي 

 أصحابه   و يشك يف والئه للبيت العباسي كأيب سلمة اخلالل       و ما    األمويني   فلول
مسلم اخلراساين لصاحل البيت     أيب   جانب إىل   وا حياربون معه من الشيعة    الذين كان 
يكـن   و مل ،و غريهـم     األمويني   اشتهر ذا اللقب لكثرة من قتله من       العلوي و 

  احلجاج بن يوسف مولعا بالقتل
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 إىل  من السفاح ، بل ميكن القـول بأنـه مل يـصل            أكثر   التشفي من أخصامه   و
 مستوى اخلليفة اهلامشي من هذه الناحية فلقد نص املؤرخون انه اسـتدرج مـن             

 بأن حيضروا الخذ جـوائزهم و      أمرهم   أعطاهم األمان و   مثانني رجال و  األمويني  
 و  بقتلهم مث بسط عليهم فراشا      أمر يتناولوا معه الطعام ، فلما حضروا      عطائهم و 

 يـضطربون و   و هـم     يأكلون فوقهم  أصحابه    و جلس هو  الطعام عليه و  وضع  
فرغ من تناول الطعـام      و ملا    ماتوا عن آخرهم   نزفت دماؤهم و  أن   إىل   يستغيثون

  . اطيب من هذه االكلة و ال ما اكلت اكلة قط أهنأ: قال 
الصلحاء كما   يف قتل اإلبرياء و   أسرفوا   يف اجلرائم و   األمويون   بالغو مهما   

 انتهى احلكم بعـد    و لو    هو واقعهم فاإلسالم ال يقر االقتصاص منهم ذا النحو        
أعتقد ام كـانوا     و ال    هذه احلدود  إىل   العلويني مل يبلغ م التشفي     إىل   األمويني

ي عفا من  الذ)عليه السالم ( املؤمنني   أمري   ينسون كلمة جدهم   و ال    يقتلون بريئاً مبجرم  
مها رأس الفـنت     مروان بن احلكم يف البصرة و      و عن    عمرو بن العاص يف صفني    

كادوا  العراق و  أهل   منعه معاوية عن   بعد أن    جنده املاء  سقى معاوية و   يومذاك و 
قدرت علـى خـصمك      إذا   :ميوتون عطشا ال ينسون كلمته اليت كان يرددها         

 خبصمك فليكن   تظفر إذا   :ول  كان يق  و الذي    فاجعل العفو شكرا على املقدرة    
كانوا من املعصومني حقا     إذا   يسريون على خطاه   و كانوا    العفو احلى الظفرين ،   

  . ماء اسراف غريهدأعتقد بأم سيسرفون يف اراقة المل يكونوا منهم فال  إذا  و،
ملا اراد ان يقتل من      عبد اهللا    االثري ان داود بن علي بن      إبن   يف تاريخ و جاء   

بن احلسن املثين بن     عبد اهللا    جاءهو أنصارهم    األمويني   مكة من  دينة و كان يف امل  
قتلت هؤالء فيمن تباهي بامللك  إذا يا بن العم  : له   و قال    )عليه السالم   ( احلسن السبط   

  يسوءهم ذهلم وما يكفيك ان يروك غاديا رائحا في؟ أ
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  . قتلهم عن آخرهم فلم يقبل منه و
لقد كانت السنوات األربع اليت حكم فيها السفاح مرحلة انتقاليـة بـني             

 استقبله املسلمون بـشوق و  اإلسالمي عهد أطل على العامل عهدين عهد مضى و   
اعدهم راجني ان حيقق هلم     بين بسو  الشيعة الذي قام على أكتافهم و      و خباصة    هلفة
ظنوم قد خابـت     آماهلم قد تبددت و    و لكن    مساحته رمحته و  و اإلسالم   عدالة

 إىل  قضوا على أخصامهم االساسيني حـىت عـادوا        فما ان استتبت هلم األمور و     
  . أفظع مما كانوا عليه بشكل اسوأ و و لكن سياستهم سريم و

و لكـن   و شيعتهم العلوينيمن  ألحد  صحيح مل يتعرض السفاح يف عهده     
أجلسوه على كرسي احلكم      ملن مهدوا له األمور و     وفاًء ذلك مل يكن منه شرفا و     

تلـك   و خالل    مكان إىل   يطاردهم من مكان   و األمويني   كان يتتبع فلول   ألنه   بل
 حيث كانت الدولة يف طريقها     األمويني   من عهد  األخري   الشطر إىل   املدة باإلضافة 

  فرصة مؤاتية لبث علـوم     )عليهما الـسالم    ( الصادق    اإلمامان الباقر و   االيار وجد إىل  
للوقوف يف وجه تلك التيارات الغريبـة الـيت          نشرها بني الناس و    والبيت  أهل  

مهد هلا احلاكمون إلهلاء املسلمني بتلـك الـصراعات          و اإلسالمي   غزت الفكر 
  . العقائدية عن واقعهم املرير

 التيارات الغريبة اليت غـزت      يف وجه تلك  البيت   أهل   من األئمة   لقد وقف 
 اإلسـالمية   تركوا للعامل صورا عن العقيـدة      صالبة و  االفكار حبزم و   ب و لوالق
بعـد الرقابـة    .  حتريف ة من كل ما كان خيططه هلا احلاقدون من زيف و          يالخ

ينـسب هلـم    أو بنيه التهديد بالقتل ملن كان يروي حديثا عن علي و   الشديدة و 
  أو ينسب هلم فضال   أو   بنيه يروي حديثا عن علي و     و كان    كرميا ،  أثراً   أو فضال
رادوا ان حيدثوا عـن علـي يتحاشـون          إذا   علماء التابعني  و كان    كرميا ، أثراً  
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: حنيفة انه كان يقول      أيب   عن و جاء    زينب أيب   التصريح بامسه فيقولون روي عن    
  املشايخ و بني لقد كانت العالمة بيننا
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  ان نقول قال الشيخ حىت ال نتعرض لألذى و  )عليه السالم   ( اذا اردنا ان ننقل عن علي       
 األموي  العهد أواخر   من آثار تلك الفترة االنتقالية اليت امتدت من        و كان    املطاردة

ية الـيت اغنـت   ماآلثار العل  من عهد املنصور شيوع احلديث و      األوىل   ننيالسإىل  
و  و الفلـسفة  ما كان منها يف التـشريع  و خباصة    املكتبة العربية يف خمتلف العلوم    

انتشر التـشيع يف تلـك    و قد املعرفة ، أنواع  غري ذلك من   التفسري و  واألخالق  
آثارهم يف كل     عن العلويني و   راحوا يتحدثون  أحس الناس باإلنفراج و    الفترة و 

فأخـذوا يقربـون فقهـاء       و أسرته     اخلوف يف نفس املنصور    فدب و مكان    بلد
اعتنقوا هم مذاهبهم للحد من انتـشار        يعملون على انتشار آثارهم و     املذاهب و 
بدأت  اشتدت احلمالت املسعورة على العلويني و      والبيت   أهل   مذهب التشيع و 

  .  حىت بلغت اقصى حدودهاالفجوة تتسع بني البيتني
ان : التخاصـم    املقريزي يف كتابه الـرتاع و      قال املسعودي يف مروجه و    

 أعناقهم و  السالسل يف أرجلهم و    أمر جبعل القيود و    احلسن و  أبناء   املنصور مجع 
بغري وطاء كما فعل يزيد بن معاوية بأسـرى          محلهم يف حمامل مكشوفة للناس و     

اوقات  و ال    ال يعرفون فيه الليل من النهار      األرض   تأودعهم مكانا حت   كربالء و 
حرجا  يف أشد األحوال ضيقاً و     و هم     عليهم ان تفوم الصالة حىت     عز الصالة و 

 يصلون عند فراغ كل واحد من حزبـه ، و          و كانوا    فجزأوا القرآن مخسة أجزاء   
 يقضون احلاجة الضرورية يف مواضعهم فاشتدت علـيهم الـروائح الكريهـة و            

  . املرض العطش و ماتوا من اجلوع و ورمت أجسامهم وت
 إبـن    ان املنصور دعا حممد    ٣٧٥االثري ص    إبن   يف الد الرابع من   و جاء   

شقيقا لعبداهللا بن احلسن من امه فأمر بشق ثيابه حـىت            و كان    بن عثمان عبد اهللا   
مخسني سوطا فأصاب سوط منـها وجهـه فقـال           ضربه مائة و   بانت عورته و  

  حيك اكفف عن وجهي ، فسمعه املنصور فقال و : للجالد
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 إحـدى  الرأس الرأس ، فضربه على رأسه ثالثني سوطا فأصابت سياطه  : للجالد  
 أحضر املنصور حممد بن    و: االثري يقول    إبن    و مضى  . عينيه فسالت على وجهه   

 انه الـديباج  : يعرف بالدبياج جلمال صورته فقال له        و كان    بن احلسن إبراهيم  
حـي   و هـو     به فبين عليه أسطوانة    أمر   ، مث  أحداً   ألقتلنك قتلة مل اقتلها   األصغر  

  . فمات منها
فلـم   و شـيعتهم  مع العلـويني  األمويون  إرتكبهامع كثرة اجلرائم اليت  و

 ألـم   نظـراً  يقتل ذا النحو و    منهم انه كان يعذب و     أحد   خ عن حيدث التاري 
 و  :، قال بعض الـشعراء       أحد    إليه كانوا يتفنون يف جرائمهم بشكل مل يسبقهم      

  . ما فعلت أمية فيهم معشار ما فعلت بنو العباساهللا 
بـالد الـسند ،      إىل   طباطبا ففر منه   إبراهيم   ب الدوانيقي القاسم بن   لوط

الدم يسيل منـهما     بلد على قدميه حافيا و     إىل   ر من بلد  في و هو    هفأرسل يف طلب  
  :فقال 

  سريتاح للعظم الكسري فيجرب * م الكسري بلطفهعسى جابر العظ
  يعسر ييسر منه ما يعز و * عسى اهللا ال تيأس من اهللا أنه

ذكرنا سابقا بعض جرائمه خالل حديثنا عن زيارة الـشيعة لقـرب            و قد   
لقد قتلت  :  و يقول    هو يتباهى جبرائمه   و كان    ،مة و األولياء     األئ قبور احلسني و 

 عشرات االلوف الذين أبادهم و     إىل   يزيدون هذا باإلضافة   أو   من ذرية فاطمة الفا   
التعذيب بنحو مل يعـرف      القتل و  أساليب   يتفنن يف  و كان    شردهم يف اآلفاق ،   

ـ            ايل بـاختراع   عمن سبقه من احلاكمني كما تتفنن الدول الكربى يف عصنا احل
الشعوب الضعيفة وكما تتفنن     التسلط على عباد اهللا و     الدمار و  وسائل اخلراب و  

معاشرة الـشقراوات اللـوايت      و و الفساد    الطربو  دول البترول بوسائل اللهو     
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املنصور مع تلـك اجلـرائم بقرابتـه     و كان  يتهافنت عليهم من كل احناء اوربا ،      
  القريبة من رسول
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تـستعمل   اسالمها و  الرمحة كما تتباهى دول البترول بعروبتها و       العفو و  احملبة و 
 مجيع امكانياا ملساعدة حكم العراق يف حرم ملن يسموم باوس يف حني ان            

  . خرياا تعلن عن أطماعها يف بالدهم و و قلوم جامثة على رؤوسهمإسرائيل 
 و ارتكبه مـع العلـويني   و ما بعد ان استعرض املقريزي جرائم املنصور     و
القسوة الشنيعة مع القرابة القريبة من رمحة النبوة         قال اجلور و   و أين    :قال  غريهم  

ل عسيتم  تاهللا ما هذا من الدين يف شيء بل هو من باب قول اهللا سبحانه فه               ، و 
الـذين لعنـهم اهللا    أولئـك  تقطعوا أرحامكم و األرض ان توليتم ان تفسدوا يف 

  . أعمى أبصارهم فاصمهم و
ما كان يصنعه املنصور مع اإلمـام الـصادق مـن          إىل   هذا كله باإلضافة  

 و مـن    اهللا سبحانه أجناه من شـره     و لكن    و اآلخر    الوعيد بني احلني   التهديد و 
و  و الطغاة    يف متاهات افناء مع اجلبابرة     و ذهب    ملنصورهلك ا  ديده و  وعيده و 

  . قيام يوم الدين إىل جعفر الصادق مع اخلالدين من ذوي الرسالتبقي 
الوعاظ ليـستر بـذلك    العلماء و إليه كان املنصور مع كل ذلك يقرب  و
  إىل من عقد الفريد ان املنصور كـان جيلـس و          األول   يف الد  و جاء    جرائمه ، 
عناق فإذا  األالسيوف يضربون ا     أيديهم    و يف  الوعاظ فتأتيه اجلالوزة  حد   أ جانبه

ثيابه يقول للواعظ عظين فإذا ذكره الواعظ باهللا اطرق برأسـه          إىل   وصلت الدماء 
كاملنكر ، مث يعود اجلالد لضرب األعناق فإذا اصابت الدماء ثياب املنصور ثانيـة              

  . يقول للواعظ عظين
الوعاظ امنا   بون رجل الدين و    احلاكمني حينما يقر   من و غريه    ان املنصور 

 اسـتخفافهم بـأوامر اهللا و   ظلمهـم و  يفعلون ذلك إلهلاء الناس عن جورهم و   
  العلماء إىل بالقينا احلَ: عباده ، لقد كان املنصور يقول  و حقوق نواهيه
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ـ " كلمة   فالتقطوه اال ما كان من سفيان الثوري فانه أعيانا فرارا و           " ب القينا احلَ
ـ       ب للطيـور  تكاد تكون صرحية يف انه كان باتصاله م كالصياد الذي يلقي احلَ

  . لتقع يف شباكه
لـويني  ممن بقي حيا من الع     أحداً   يترك و مل    لقد هلك املنصور مع اهلالكني    

غرفة من غرف قصره مملوءة ممـن        و ترك    خائف مشرد من جور ظلمه     و هو    اال
بالفعل  رؤوس العلويني لولده املهدي ليسري من بعده على خطاه مع العلويني ، و            

 األحيـاء   فيمن استطاع ان يقبض عليه ممن بقي مع        أبيه   لقد مارس املهدي سياسة   
ظفر بعلي بن العباس بـن       متسترين و قد تفرقوا يف البلدان خائفني       و كانوا    منهم

 دس و أخـرياً  وضعه يف سجنه  فأخذه و  )عليه السالم   ( احلسن املثىن بن احلسن السبط      
اشتد طلبه لعيسى بن زيد بن علي بن         تفشت اعظاؤه و   السم فتفسخ حلمه و   إليه  

 لما و ع كما يصفه املؤرخون من افضل الطالبيني دينا و        و كان    )عليه السالم   ( احلسني  
مذهبه على حد تعـبري االصـفهاين يف         و أمره   أشدهم بصرية يف   زهدا و  ورعا و 

اتفق مع صاحب    اختبأ يف بعض دور الشيعة و      الكوفة و  إىل   مقاتله ففر من طريقه   
فقـرية ال    إمـرأة    تزوج من  مجل لينقل عليه املاء لقاء أجر زهيد يسد فيه رمقه و          

ال  و هـي     ماتت ا بلغت سن الزواج و    أولدها بنت  نسبه شيئا و   تعرف عن اصله و   
عيسى يف الكوفة بزي األعراب متنكراً يكتم نـسبه   و ظلَّ شيئا ، أبيها   تعرف عن 

مل جيد عمال يعتاش منه يلتقط ما يرمي به الناس مـن             إذا    و كان  عن مجيع الناس  
  . عائلته اخلضار ليتقوت به هو و قشور الفواكه و اخلبز و

ي من حياته مشرداً ينفر من الناس كما ينفر         لقد عاش عيسى بن زيد ما بق      
احلسني بن   أخيه   من العلويني مبكانه سوى    أحد   يعلم و مل    من الوحوش الضواري  

 و إليه   الكوفة متخفيا يفتش عنه حىت انتهى      إىل    عليه ولده حيىي فذهب    دلَّ زيد و 
  . عهده به آخر اجتمع به لفترة قصرية كانت
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 اخلليفة مشردا متنكرا ينفر من االنـس        عم إبن    و رسول اهللا  إبن   لقد عاش 
 اهللا و أمـر  كان عاملا عامال مبا    ألنه   كما ينفر من الوحوش الضواري ال لشيء اال       

جـور  ف و ال  الفسق و أهل    العاهرات عاش املخنثون و   ، و  و العدل    يطالب باحلق 
 بال األموال   يغدق عليهم  أعوانه مجيع امللذات و    أمان يوفر هلم اخلليفة و     يف دعة و  
 و  يتتبع فلول العلويني ليتشفى بقتلـهم      و هو    املهدي العباسي  و مضى    حساب ، 
كمـا يـصفه     و كـان     احلكم لولده موسى امللقب باهلادي     و ترك    مالتنكيل  

 و  املؤرخون قاسي القلب شرس االخالق يتلذذ بالتنكيل بأبناء عمومته العلـويني          
املدينة رجل من ولد عمر     عهده كان على     و يف    برياء ، األ من الصلحاء و  غريهم  

 يسومهم صنوف األلوان مـن العـذاب و        بن اخلطاب يتحامل على الطالبيني و     
يفرض عليهم االقامة اجلربية يف املدينة على ان يثبتوا وجـودهم لـدى الـسلطة             

حنـو   و و الفجور    يلصق م التهم املشينة كاخلمر     و و اآلخر    احلاكمة بني احلني  
مـن   أكثر   عهده كانت معركة فخ اليت قتل فيها      و يف    ، إليهم   ذلك ليربر اساءته  

ذلـك يف    إىل   مخسني علويا قيادة احلسني بن علي بن احلسن كما اشـرنا           مائة و 
بـن   عبـد اهللا     قائد املعركة يف فخ امه زينب بنت       و احلسني    الفصول السابقة ،  
 وها   أبا قتل املنصور  و قد    ،طالب   أيب   علي بن املؤمنني   أمري    إبن احلسن بن احلسن  

 و  حفيد املنصور ابنها احلسني    و قتل    علي بن احلسن   و زوجها    عمومتها وإخوا  
بينه شيئاً حىت حلقـت بـاهللا        تلبس املسوح على جسدها ال تلبس بينها و       كانت  

  . باكية نادبة
 فلقد اشترك معاوية    )عليه السالم   ( علي   إبنة   ما اشبهها بالعقيلة الكربى زينب     و

 أخاهـا   ولده يزيد بـن ميـسون      و قتل    احلسن بالسم أخاها    و قتل   أبيها يف قتل 
  أوالد مخسة عشر شـابا مـن      العباس و  أخيها    و حممدا ولداها عونا و   احلسني و 

  قد حزنا ، و ظلت تندم حىت ماتت كمدا و وبين عمومتها وإخوا 
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 القت ما القته مـن     و هذه     األمويني رسالة جدها  أعداء   القت تلك ما ال قته من     
  :رحم اهللا القائل  عمومتها الذين قامت دولتهم على حساب العلويني وأبناء 

  من األواخر ما القى من األول * كيف لقي اإلسم حظ هذا إىل فانظر
شر شهراً من حكمـه ليتـرك       هلك موسى اهلادي بعد مضي مخسة ع       و

 و شيعتهم   احلكم الخيه هارون الرشيد الذي مثل أدوار جده املنصور مع العلويني          
نثر املاليني من الدنانري حتـت       املالهي و  و و الفجور    يف الفسق  األمويني   أدوار و

 انه كان من اسـوأ حكـام تلـك         و مع    املغنيات العاهرات ،   أقدام الراقصات و  
أمساهم مكانة   ملوك العامل شأنا و    أعظم   د شاع عنه انه كان من     الظاملة فق األسرة  

 اآلداب و  أدواره يف تشجيع العلوم و     الناس عن شهرته و    حتدث املؤرخون و   ، و 
ذلـك مـن     إىل    و ما  املستشفيات القناطر و  بناء املساجد و   ادارة شؤون امللك و   
لبسته تلك االساطري ثوبا    أ االقتصادية اليت تشبه االساطري ، و      املشاريع العمرانية و  

أقواهم  من اعاظم ملوك العامل و     األذهان   اجلاللة تركته يف   فضفاضا من العظمة و   
 و  الـشهوات  امللـذات و   إىل   ، يف حني انه كان كغريه من السالطني منـصرفا         

 فـسادا يف   ظلمـا و   كل من ينكر عليه جوراً و      بالعلويني و  و التنكيل    اجلواري
الكرمية الربامكـة    األسرة   موفقاً بتلك  ظا و ظوه كان حم  الوقت ذات  و يف    ،األرض  

 و ادارة شؤون الـبالد ،    تعمل ليل ار لبنائها و     اليت كانت تدير شؤون الدولة و     
نزعة التشيع اليت ظهرت عليها هي السبب        نزاهتها و  و األسرة   مقدرة تلك كانت  

 أخته  خون عن قصة  صحة ملا يرويه املؤر    و ال    استئصاهلا ال نزال تلك النكبة ا و     
محلها منه الذي اغضب الرشيد      زواجها املشروط من جعفر الربمكي و      ة و العباس

  بل هو من االساطري املفتعلة لتغطية تلك اجلرمية
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لعل نزعة التشيع اليت ظهـرت يف        ، و  و التنكيل    لظلمتربير ما أنزله فيهم من ا      و
يف القـضاء    األكرب   مواقفهم من بعض العلويني كان هلا الدور       بعض تصرفام و  

  . استئصاهلم عليهم و
االغاين ان الرشيد كان     كان احلال فلقد جاء يف مثرات االوراق و       و مهما   

 الشطرنج و  لصوجلان و خليفة لعب با   أول   انه الشهوات و  امللذات و  إىل   منصرفا
استئصاهلم على حـد     من ذلك مصمما على القضاء على العلويني و        و كان    النرد

  . تعبري املؤلف
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  ستون شهيداً
يـد بـن قحطبـة     ان مح١٠٩لقد جاء يف كتاب عيون اخبار الرضا ص        

خـذ  : يل فيما قـال   و قال  طلبين الرشيد يف بعض الليايل    : الطائي الطوسي قال    
 دار مغلقة ففتحهـا و     إىل   امتثل ما يأمرك به اخلادم فجاء يب اخلادم        هذا السيف و  

أخرج منه عشرين نفسا علـيهم       و األول   بئر ففتح البيت    فيها ثالثة بيوت و    ااذ
 يف الـسالسل و  و هـم  الشبان الكهول و  شيوخ و فيهم ال  الذوائب و  الشعور و 
 و  هم من ولد علـي    كلُّ اقتل هؤالء و  املؤمنني   أمري   يقول لك : يل   و قال    االغالل
اخلـادم يرمـي     فقتلتهم الواحد بعد الواحـد و     )  و آله    صلى اهللا عليه   ( بنت حممد فاطمة  

 عشرون مـن    فيه ايضا  إذا    و أجسامهم يف البئر ، مث فتح البيت الثاين        رؤوسهم و 
  و مصريهم كمصري من تقدمهم ، مث فتح البيت الثالث        و كان    و فاطمة    نسل علي 

منـهم شـيخ    و بقي فأحلقتهم مبن سبقهم و فاطمة علي أبناء   فيه عشرون من  إذا  
أي عذر لك يوم القيامة عنـد جـدنا رسـول اهللا ،          ،  تباً لك يا ميشوم     : فقال  

هـددين فقتلـت     اخلادم مغضباً و   ارتعدت مفاصلي فنظر ايلَّ    فارتعشت يدي و  
  رمى به يف البئر كما الشيخ و
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  . فعل بأصحابه
بن رياح ان الرشيد حني ظفر بيحىي        إبراهيم   يف مقاتل الطالبيني عن   و جاء   

حي كما كان يفعل جده املنصور       و هو     بىن عليه أسطوانة   بن احلسن  عبد اهللا    بن
ان املنصور ملا بىن االبنيـة  : ذلك مؤلف أخبار عيون الرضا      إىل    و أضاف  معهم ، 

يضع من ظفر به منهم يف االسطوانات        ببغداد جعل يطلب العلويني طلباً شديدا و      
الوجه اسـود   اآلجر فظفر ذات يوم بغالم منهم حسن         اوفة املبنية من اجلص و    

أمـره ان جيعلـه يف       الباين و  إىل    فسلمه )عليه السالم   ( الشعر من ولد احلسن بن علي       
اراد البـاين ان     و حـني     وكل من يراقبه يف ذلك     يبين عليه و   جوف اسطوانة و  

فيهـا   و ترك    الشفقة فأدخله االسطوانة   االسطوانة اخذته الرقة و    إىل   يدخله حيا 
 فاين سـأخرجك يف     للغالم ال بأس عليك    و قال    واءفرجة صغرية يدخل منها اهل    

غيـب   له اتـق اهللا يف دمـي و     و قال    أخرجه الليل جاءه و   و يف    جوف الليل ،  
وجهك فاين قد اخرجتك خوفا من ان يكون جدك خصمي يوم القيامة ، فقـال               

ختربها بأين قد جنوت ،      امي و  إىل   أريد منك ان تذهب    و لكن    سأفعل: له الغالم   
 النحيـب فدخلـه و     املوضع الذي وضع له فسمع فيه البكاء و        إىل   اينفذهب الب 

  . أخربها بنجاة ابنها
 الديلم و  إىل   قد فر منه   و كان    بن احلسن  عبد اهللا    طلب الرشيد حيىي بن    و

العهود بأن   اعطاه االمان و   بعد أن    الرشيد إىل   استسلم و أخرياً    اجتمع عليه الناس  
قتله بفتوى بعض الـشيوخ      مبواثيقه و  و ال    دهمل يف بعهو   و لكنه    ال ميسه بسوء  

 و عبـد اهللا     حبس حممد بن حيىي بن     الذين أفتوه بأن عهوده ال جيب الوفاء ا و        
بن جعفر ضربا مربحا     عبد اهللا    بنإمساعيل   إبن   قتله يف حبسه كما ضرب احلسني     

رون  فقذف هـا )عليه السالم ( العلويني من نسل احلسني    أحد   دخل عليه  حىت مات و  
امه فرد عليه العلوي باملثل فأمر جالديه بقتله فضربوه بعمود من حديـد فمـات        
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مل يستطع ان يرى اإلمام موسى بن جعفر طليقا يتابع رسالته            و أخرياً    ألول ضربة 
  الشيعة و
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جانب قرب جـده رسـول اهللا        إىل   و هو  إليه   يزدمحون على بابه فأرسل جالوزته    
 و كان   البصرة إىل   أرسله رجليه و  وضعوا سالسل احلديد يف يديه و      فأخرجوه و 

 إىل  عليها عيسى بن جعفر بن املنصور فوضعه يف سجنه سنة كاملـة فانـصرف             
عليه حجـة   أخذ اناين قد اجتهدت : الرشيد  إىل العبادة فكتب عيسى بن جعفر  

وجدته خالل هذه املدة اال صائماً مـصليا فـان مل            و ما    فما قدرت على ذلك   
 دس و أخـرياً     وضعه يف سجون بغداد    تستلمه خليت سبيله ، فاستدعاه الرشيد و      

 غري ذلك من اجلـرائم الـيت       إىل   شاهك ،  إبن   السم القاتل بواسطة السندي   إليه  
عرضت بعض   و قد    حكم بعده من العباسيني   ممن   و غريه    مع العلويني هو  إرتكبها  

من  األمويون    إليه أمواتا بنحو مل يسبقهم    اجلوانب من سريم مع العلويني أحياء و      
جيـد املتتبـع لتـاريخ       قبل خالل حديثنا عن املآمت احلسينية يف الفصل السابق و         

 احلاكمني يف تلك العصور عشرات الشواهد على ان العباسيني كانوا أشد علـى            
مل يـستطيعوا    ألم   من احلاكمني و غريهم    األمويني   عمومتهم العلويني من  اء  أبن

العقوبة كما قال املنصور البـن عمـه         و إستعمال    بسط هيبتهم اال بنسيان العفو    
  . عبد اهللا عبد الصمد بن علي بن

مل  إذا   العظمـة  مهما بلغ من املرتبة و     اإلنسان   من جمموع ذلك يتبني ان     و
  أهوائه و   ملصاحله و  يكن معصوما مسري     ختلـق   فه و املصاحل وحدها هي اليت تكي

 من املصاحل  و غريه    يتحول من حقيقته قبل احلكم     و آخر   منه بعد وجودها انسانا   
  . يصبح حاكمابعد أن  أخرى حقيقةإىل 

 شـب و  ملا    و واحدة أم    و اهلامشيون من اب واحد    و األمويون   لقد احندر 
أمية صاحب الطمـوح اسـتحكم       و خباصة    ه إخوت نبغ من بني   ترعرع هاشم و  

 يتصاعد مـع الـزمن و      و مضى    هاشم على الزعامة   و بني    العداء بينه  الصراع و 
ان ظهر حممـد   و بعد العداء أصيال بني احليني ، أصبح أن إىل اتساع شهرة هاشم  
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 اكتـسب  اتسع العداء بني احلـيني و  و دعوته    برسالته)  و آله    صلى اهللا عليه   (  عبد اهللا  بن
  يقضي على مجيع امتيازات احلزبنياإلسالم  ألن أبعاداً جديدة



 ٢٥٩

   )١٩٥ ( : صفحة httP://www.islam4u.comإعداد و ترتيب مركز االشعاع االسالمي: من وحي الثورة احلسينية 

ال يتعارض مـع   اإلسالم بال شك لو ان قريشاً وجدت ان       األموي ، و   القرشي و 
 صـاحب احلـق   )عليـه الـسالم    ( ان عليا    و لو     مل تقف منه ذلك املوقف ،      امصاحله

 الشرعي يف اخلالفة وقف من املهاجرين الذين استولوا على اخلالفة بعد وفاة النيب            
عليه لوقفوا منه نفس املوقـف الـذي    و إستمر موقفاً أشد صرامة )  و آله    صلى اهللا عليه  ( 

كـان   و لكنه ،م  و شيعته و احلسنيولديه احلسن و من منه األموي  وقفه احلزب 
 تفرض عليه ان يهـادن و      اإلسالم   وجد ان مصلحة  و قد    اإلسالم   مسريا ملصلحة 

 معه األمويني   كان من  و ما    انتشاره ،  جانبهم إلرساء قواعده و    إىل   يقف يسامل و 
 أجل  العداء املستحكم بني احليني بل من      أجل   مل يكن من   و شيعتهم    ولديهو مع   
بال شك فـان     بعيداً ، و   أو   قريباً كان  اإلنسان   ةالذي يغري حقيق   و احلكم    امللك

 حيس بأحاسيسهم و   و كان    البيت العباسي كان على وفاق تام مع البيت العلوي        
 جتسدت له اآلمال بالوصول    و حينما    الزبرييني ،  و األمويني   من أصام   يتلوى ملا 

وا ان  متت البيعة للسفاح تـصور     و األمويني   اارت دولة  و و احلكم    السلطةإىل  
ذلـك تتبعـوهم     أجل   و من  األخطار   عمومتهم على ملكهم من أشد     أبناء   خطر
 إبن  كان احلسني  و لو    يزيدون منهم املنصور وحده الفا و     و قتل     و التشريد  بالقتل

لوا ـم كمـا   مثَّ أطفاله و نساءه و و أصحابه    و علي موجودا يف عهدهم لقتلوه    
فـال   و احلسني    احلسن أبناء   ون من حكم العلوي و لو    األمويني   كانوا يصنعون مع  

 أبنـاء   أستبعد ان يصنعوا مع من خيافون منهم على حكمهم ما كان يصنعه معهم            
الزعامة هي الـيت     ما كان منها من نوع احلكم و       و خباصة    ملصاحلا ألن   عمومتهم
 أو  ما مل يكن معصوما    آخر   جتعل منه انسانا   أمويا و  أو   علويا كان  اإلنسان   تكيف

 و حىت   أهوائه مرتبة عالية من العدالة جتعله قادراً على التحكم مبيولة و         حائزاً على   
 انـسان  و كأنه    يصبح  ال يبقى على ما كان عليه قبل الزعامة و         ان الزعيم الديين  

 إىل  حينما يصل  اإلنسان   ان أجل    و من  ما كان عليه قبل زعامته     إىل   بالقياسآخر  
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املرتبة  أو   كانت العصمة ، لذا   حله  مسريا ملصا  آخر   السلطة يصبح انسانا   احلكم و 
  العليا
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  . من العدالة من الضرورات االولية اليت ال بد منها يف احلاكم
ريان يف  ما ذئبان ضـا    و اهللا    :سالم اهللا على االمام الصادق الذي قال         و

 و.  املال يف ديـن املـسلم    يف تلك الزريبة من فتك اجلاه وشد فتكاًأزريبة غنم ب 
  :صدق من قال 
  ذا عفة فلعلة ال يظلم * الظلم من شيم النفوس فان جتد و
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