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ــم، )زر األربعــن ماشــيا( نضــع بــن يديــك الكرميتــن بعــض مــا ورد عــن أهــل  ــزي القــارئ الكري عزي

ــذه  ــتناله به ــذي س ــوز ال ــح والف ــدار الرب ــم مق ــي تعل ــك، ول ــى ذل ــث ع ــام للح ــم الس ــت عليه البي

ــادة. العب

1 . ينقــل عــن كتــاب نــور العــن عــن الحســن بــن ثويــر بــن أيب فاختــة، قــال: قــال أبــو عبــد اللــه عليــه 

الســام: »يــا حســُن إنـّـه َمــن خــرج مــن منــزل يريــد زيــارة قــر الحســن بــن عــي عليهــا الســام، إن 

كاَن ماشــياً كتــَب اللــه لــه بــكّل خطــوٍة حســنة، ومحــا عنــه ســيّئة، وإن كان راكبــاً كتــب اللــه لــه بــكّل 

حافــر حســنًة، وحــّط بهــا عنــه ســيّئًة، حتّــى إذا صــار يف الحائــر كتبــه اللــه مــن املفلحــن املنجحــن، حتّــى إذا قــى مناســكه كتبــه اللــه 

ــٌك فقــال لــه: إّن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم يقرئــك الســام ويقــول لــك:  ــآ إذا اراد االنــراف أتــاه َملَ مــن الفائزيــن، حتّ

اســتأنف العمــل فقــد غفــر اللــه لــك مــا مــى«.

2 . عــن جابــر املكفــوف، عــن أيب الّصامــت، قــال: ســمعت أبــا عبــد اللــه عليــه الســام وهــو يقــول: »مــن أىت قــر الحســن عليــه الســام 

ماشــياً كتــب اللــه لــه بــّك خطــوة ألــف حســنة، ومحــا عنــه ألــف ســيّئة، ورفــع لــه ألــف درجــة«.

3 . عــن أيب ســعد القــايض، قــال: دخلــت عــى أيب عبــد اللــه عليــه الســام يف ُغَريَْفــٍة لــه وعنــده ُمــرازم، فســمعت أبــا عبــد اللــه عليــه 

الســام يقــول: »مــن أىت قــر الحســن عليــه الســام ماشــياً كتــب اللــه لــه بــكّل خطــوة وبــكّل قــدم يرفعهــا ويضعهــا عتــق رقبــة مــن 

ولــد إســاعيل«.

فــإذا اعــرض معــرض عــى هــذا الحــدث الــوارد عــن أهــل البيــت عليهــم الســام وقــال أن الزيــارة تــؤدي إىل بعــض األذى بــل قــد يقــع 

القتــل أحيانــاً، فكيــف تروجــون ملثــل هــذه الزيــارات الســيا أن زيــارة األربعــن ذات زخــم شــديد ترتفــع فيهــا الخطــورة أو األذى؟ نجيــب 

بأقــوال أهــل البيــت عليهــم الســام وكــا يــي:

ألــف: إن اإلمــام الحســن العســكري عليــه الســام عــّد مــن عامــات املؤمــن زيــارة األربعــن كــا يف قولــه عليــه الســام: »عامــات املؤمــن 

خمــس: صــاة اإلحــدى والخمســن، وزيــارة األربعــن، والتختــم باليمــن، وتعفــر الجبــن، والجهــر ببســم اللــه الرحمــن الرحيــم«.

ــة بــن  ــه الســام إىل معاوي ــه الســام وهــو خائــف وجــل يف قــول اإلمــام الصــادق علي ــاء: ناحــظ ثــواب مــن زار اإلمــام الحســن علي ب

وهــب: »يــا معاويــة، ال تــدع زيــارة الحســن عليــه الســام لخــوٍف؛ فــإّن مــن تركــه رأى مــن الحــرة مــا يتمّنــى أّن قــره كان عنــده، أمــا 

تحــّب أن يــرى اللــه شــخصك وســوادك فيمــن يدعــو لــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم وعــي وفاطمــة واألمئــة عليهــم الســام؟ 

أمــا تحــّب أن تكــون مّمــن ينقلــب باملغفــرة ملــا مــى ويغفــر لــك ذنــوب ســبعن ســنة؟ أمــا تحــّب أن تكــون مّمــن يخــرج مــن الّدنيــا 

وليــس عليــه ذنــب يتبــع بــه؟ أمــا تحــّب أن تكــون غــداً مّمــن يصافحــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم؟«.

وعــن زرارة قــال: قلــت أليب جعفــر عليــه الســام: مــا تقــول فيمــن زار أبــاك عــى خــوف؟ قــال عليــه الســام: »يؤّمنــه اللــه يــوم الفــزع 

األكــر، وتلّقــاه املائكــة بالبشــارة، ويقــال لــه: ال تخــف وال تحــزن هــذا يومــك الــذي فيــه فــوزك«.

جيــم: ناحــظ ثــواب مــن قتــل يف ســبيل زيــارة قــر اإلمــام الحســن عليــه الســام؛ فعــن صفــوان الجــال، عــن أيب عبــد اللــه عليــه الســام 

ـــ جــار عليــه الســلطان فقتلــه؟ قــال: »أّول قطــرة مــن  ـــ يعنــي قــر الحســن عليــه الســامـ  يف حديــث طويــل قلــت: فــا ملــن قتــل عنــدهـ 

دمــه يغفــر لــه بهــا كّل خطيئــة، وتغســل طينتــه التــي خلــق منهــا املائكــة حتــى تخلــص كــا خلصــت األنبيــاء املخلصــن، ويذهــب عنهــا 

مــا كان خالطهــا مــن أدنــاس طــن أهــل الكفــر، ويغســل قلبــه ويــرح صــدره وميــأ إميانــاً، فيلقــى اللــه وهــو مخلــص مــن كل ماتخالطــه 

األبــدان والقلــوب، ويكتــب لــه شــفاعة يف أهــل بيتــه وألــف مــن إخوانــه، وتــوىل الصــاة عليــه املائكــة مــع جرئيــل وملــك املــوت، ويــؤىت 

بكفنــه وحنوطــه مــن الجنــة، ويوّســع قــره عليــه، ويوضــع لــه مصابيــح يف قــره، ويفتــح لــه بــاب مــن الجنــة، وتأتيــه املائكــة بالطّــرف 

مــن الجنــة، ويرفــع بعــد مثانيــة عــر يومــا إىل حظــرة القــدس، فــا يــزال فيهــا مــع أوليــاء اللــه حتــى تصيبــه النفخــة التــي ال تبقــي شــيئاً، 

فــإذا كانــت النفخــة الثانيــة وخــرج مــن قــره كان أول مــن يصافحــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم وأمــر املؤمنــن واألوصيــاء 

عليهــم الســام ويبّرونــه ويقولــون لــه: ألزمنــا، ويقيمونــه عــى الحــوض فيــرب منــه ويســقي مــن أحــّب«.

وهنــاك روايــات أخــرى تشــر إىل ثــواب مــن أنفــق يف زيارتــه مــن مــال أو مــن خــرج العــرق فــإن عرقــه ســيكون غســا لذنوبــه، بــل هنــاك 

ثــواب مبــن يــرب بســبب زيــارة اإلمــام عليــه الســام تركنــا ذكرهــا لضيــق املقام.

املرف العام          

زر األربعن ماشيا
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عا�ش���وراء  ملعرك���ة  التاريخي���ة  الن�شو����ص  درا�ش���ة  اإن 
ول�ش���يما فيم���ا يتعلق باجل���زء الأخري منه���ا، اأي: عند بدء 
خروج اأبناء ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم للقتال 
واأبناء عمه اأبي طالب وا�شت�ش���هادهم جميًعا يف الدفاع عن 
عقيدة التوحيد وحفظ حرمة اهلل ور�ش���وله �شلى اهلل عليه 
واآله و�ش���لم وحرمة و�شي ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل عليه واآله 
و�ش���لم الإمام احل�ش���ن عليه ال�ش���ام بعد الن�ص على اأبيه 
واأخي���ه ير�ش���د الق���ارئ اإىل تباين عقيدت���ن مت�شادتن يف 

والنبوة. التوحيد 
ف�شًا ع���ن هذا التباين فاإن امل�شا����ص به���م وقتالهم مع 
ما لهم من رحم ما�ش���ة بنبي الإ�ش���ام �شلى اهلل عليه واآله 
و�ش���لم وت�شاف���ر الن�شو����ص القراآنية والنبوي���ة يف مودتهم 
وحفظه���م و�شونهم يعد جرمية عظمى ملا يرتتب عليها من 
اآثار يف هدم الإ�ش���ام وتقوي�شه؛ ل زال امل�ش���لمون يدفعون 

�شريبته���ا اإىل يومنا هذا.
يف املقاب���ل: ت�ش���هد املعرك���ة مرحل���ة التع���ري العق���دي 
وانك�ش���اف حقيق���ة الفك���ر والقي���م الت���ي حتملها ال�ش���لطة 
والأموية ورموزها مما �شكل ت�شحيحًا لتبني امل�شلمن هذه 

العقيدة اآنذاك، ممن كانوا يرون اأن الإ�ش���ام ممثل بهذه 
ال�ش���لطة ورموزها واأنها اكت�شبت �شرعيتها وا�شتحقاقها يف 
اإدارة الب���اد و�شيا�ش���ة العباد من خال مت�ش���كها بالقراآن 

املحمدية. وال�شّنة 
فم���ا كان م���ن ه���ذه املعرك���ة اإل لتك�ش���ف حقيق���ة ه���ذه 
ال�ش���لطة وته���اوي ركائزه���ا الت���ي اأقيم���ت عليه���ا واأنها ل 
مت���ت باأي �شل���ة اإىل القراآن وال�ش���نة املحمدي���ة؛ بل ات�شح 
اأنها ا�ش���توظفت الإ�ش���ام لغر�ص الإم���ارة وامللك والتحكم 

بالب���اد وا�ش���تعباد العباد.
وه���ذه النتائ���ج ما كان���ت لتظهر ل���ول معركة عا�ش���وراء 
وم���ا جرى فيه���ا من ا�ش���رتاتيجيات لتجني���د الفكر باجتاه 
الإ�شام املحمدي ال�شحيح الذي جاهد وكافح وبلغ واأنذر 

من اأجله ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم.
واأه���ل بيت���ه الذين قدم���وا اأنف�ش���هم يف �ش���بيل ت�شحيح 
هذه العقيدة ورجوع امل�شلمن اإىل القراآن وال�شنة املحمدية 
اللذين ن�شا على التم�ش���ك بالعرتة النبوية؛ لأنها ال�ش���بيل 
الوحي���د اإىل معرفة الق���راآن وما جاء به النب���ي امل�شطفى 

�شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم.

عا�شــ�راء والعقيــدة بــني املع�شــكرين
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من هن���ا: ج���اءت معركة الط���ف لت�شع ا�ش���رتاتيجياتها 
احلربية �شد الف�ش���اد والظلم والبدع وبناء اأ�ش�ص الإ�شاح 
والأم���ر باملع���روف والنه���ي عن املنك���ر، واأّن هذه ال�ش���لطة 
ورموزه���ا بقتله���ا اآل النب���وة به���ذه الوح�ش���ية وجتاهره���ا 
بح���رب اهلل تع���اىل ور�ش���وله �شل���ى اهلل علي���ه واآله و�ش���لم 
تك���ون قد تعرت اأمام جميع امل�ش���لمن ممن كان���وا يوؤمنون 
بالإ�ش���ام حقًا ومبا جاء به الق���راآن والنبي �شلى اهلل عليه 

واآله و�ش���لم ولي����ص الذين تاأ�ش���لموا لقتل الإ�ش���ام واأهله.
مبعن���ى: اأن معركة عا�ش���وراء قدمت الأدوات والو�ش���ائل 
املختلف���ة الت���ي من خاله���ا ي�ش���تطيع كل اإن�ش���ان عاقل اأن 
ي�ش���تخدمها ملعرف���ة احل���ق من الباط���ل ومعرفة الإ�ش���ام 
الذي جاء به ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم، لي�ص 
الإ�ش���ام الذي جاء به احلكام الذين جل�شوا جمل�ص ر�شول 
اهلل �شل���ى اهلل علي���ه واآله و�ش���لم ب���دون ن�ص اإله���ي ونبوي 
معتمدين على ال�ش���بل للمجيء بعقيدة جديدة ل حتمل من 
الإ�ش���ام اإل ال�ش���م ومن التوحيد اإل التكبري الذي يتعاىل 
عن���د قطع راأ����ص �ش���يد �ش���باب اأهل اجلن���ة وريحانة �ش���يد 

اخلل���ق �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم.
ف���اأي اإل���ه ه���ذا الذي يك���رون به وراأ����ص �ش���يد �ش���باب 
جنت���ه مرفوع على رمح طويل؛ واأي اإل���ه هذا الذي يكرون 

به ورحم �ش���يد من بعث اهلل من الأنبياء واملر�ش���لن مذبوح 
م���ن الوريد اإىل الوري���د، وهو طفل مل يبلغ من العمر �ش���تة 

�شهر؟! اأ
اأجاب���ت عنه���ا معرك���ة عا�ش���وراء  اأ�ش���ئلة كث���رية  اإنه���ا 
فجّن���دت الفكر �شم���ن معطيات القراآن وال�ش���نة املحمدية 
فحفظته���ا م���ن النهي���ار، بعد اأن جه���دت ال�ش���لطة خال 
ن�ش���ف قرن من اإعم���ال كل الو�ش���ائل يف تغي���ري املعطيات 
الفكري���ة التي جاء بها الإ�ش���ام)1(؛ حت���ى متكنت من دفع 
هذه الأع���داد من اجلند وحتويل فكره���م، فباتوا يتقربون 
عل���ى ال�ش���لطة بقتل اأبناء ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل عليه واآله 
و�ش���لم وتقطي���ع روؤو�ش���هم و�ش���حق اأج�ش���ادهم، والتفاخر 
بذل���ك وكاأن حمم���دًا مل يبع���ث فيهم؛ اأو كاأنه���م حققوا ما 
عجز عن���ه اآباوؤهم واأجدادهم يف قت���ل حممد بن عبد اهلل 
�شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم، به���ذه الطريقة التي قتلوا فيها 

اأبن���اءه وبناته واأحف���اده... فذبحوا التكب���ري بالتكبري!
ف�ش���ام على احل�ش���ن يوم ولد.. ويوم ا�شت�ش���هد.. ويوم 

يبعث حيًا.

- سيد نبيل الحسني
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ل اأري���د اأْن اأكت���ب مو�شوع���ًا بق���در ما اأري���د جوابًا 
عل���ى اأ�ش���ئلة ولدته���ا ق���راءة لن�شو����ص ل زال يلفه���ا 

م���ن كل جوانبها. الغمو����ص 
فم���ن املع���روف اأنَّ قبور اأع���داد هائلة م���ن الأنبياء 
مفق���ودة ول يوج���د لها اأثر ول���ول اأنَّ الكتب ال�ش���ماوية 
ج���اءت على ذكره���م لأ�شبح���وا من املا�ش���ي الذي ل 

نعرف عنه �ش���يئًا.
وكذل���ك نع���رف ان قب���ور بع����ص الأنبي���اء املوجودة 
وه���ي قليل���ة ومعروف���ة خ�شو�ش���ًا يف العراق وال�ش���ام 
وفل�ش���طن واأجزاء م���ن اإيران هذه القب���ور ل نرى لها 
زوارًا من الديانة اليهودية اأو امل�ش���يحية وال�شابئية بل 

ن���رى اأن امل�ش���لمن يتعهدونها بالرعاي���ة والزيارة.
فل���م ن���ر يف اأي زم���ن اأرت���اًل م���ن الب�ش���ر تتقاطر 
عل���ى قر م���ن قبور هوؤلء الأنبياء ول يف اأي يوم من 

ال�شنة. اأيام 
الن�شو����ص  ه���ذه  تع���ود  فلم���ن  كذل���ك  كان  ف���اإذا 
املوجودة يف الكتاب املقد����ص والتي متتدح زحفًا ب�شريًا 

�ش���نويًا باجت���اه قر �ش���خ�ص واحد فقط.
وتخرن���ا هذه الن�شو�ص باأن هذه الأرتال الب�ش���رية 
ل تاأتي من ذاتها بل اأن )حب احل�ش���ن عليه ال�ش���ام 

وم���ا قام به الإمام �ش���يد ال�ش���هداء عليه ال�ش���ام من 
ت�شحي���ات من اأجل بقاء الدين( هو الذي جمعها واأتى 
بها من اأطراف الأر�ص من ال�شمال واجلنوب وال�شرق 
والغ���رب وهذه احل�ش���ود املليونية مهم���ا كرت فهي ل 
جتوع ول تتعب ول تعط����ص وت�شري يف طريق مليئة باملاء 

ول يعرثون فيها اأر�ٌص �ش���محة �ش���هلة ل عرثة فيها.
نع���رف ان  ق���دمي ولك���ن كم���ا  الن����ص  اأنَّ  �شحي���ح 
وع���د النبي الأكرم �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم والأئمة 
الأطهار عليهم ال�شام اأبدي وي�شلح لكل زمان ومكان 
ف���ا قدمي ول جديد يف كام املع�شوم، لأنه ي�ش���ري مع 

ما �ش���اء اهلل ووجوده م���ع الإرادة الإلهية ل يفرتقان.
فق���د ج���اء يف رواي���ة ع���ن الإم���ام ال�ش���ادق علي���ه 
ال�ش���ام يخاط���ب بها جابر ب���ن عب���د اهلل الأن�شاري 
ـــا امْلََعـــاِن َفَنْحُن  فيق���ول علي���ه ال�ش���ام: »...َواأَمَّ
َعَنا ِمْن ُن�ِر َذاِتِه  َمَعاِنيِه َوَمَظاِهـــُرُه ِفيُكْم اْخَتَ
ْذِنِه  �ـــصَ اإَِلْيَنا اأُُمـــ�َر ِعَباِدِه َفَنْحُن َنْفَعـــُل ِباإِ َوَف�َّ
َذا اأََرْدَنا  ُ  َواإِ َذا �ِشـــْئَنا �َشـــاَء اللَّ َما َن�َشـــاُء َوَنْحُن اإِ
ُ َعزَّ َوَجلَّ َهَذا امْلََحلَّ  ُ َوَنْحُن اأََحلََّنا اللَّ اأََراَد اللَّ
َتُه يِف  َطَفاَنـــا ِمْن َبـــنْيِ ِعَباِدِه َوَجَعَلَنـــا ُحجَّ َوا�شْ
 ِ ُه َفَقـــْد َردَّ َعَلى اللَّ ِباَلِدِه َفَمْن اأَْنَكَر �َشـــْيئًا َوَردَّ

ــد�ص ــاب املقــ ــة يف الكتـــ ــارة امللي�نيــ الزيـــ
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ْنِبَياِئِه َوُر�ُشِله ...«.  َجلَّ ا�ْشـــُمُه َوَكَفَر ِباآَياِتِه َواأَ
)البح���ار:26/ 14(

يق���ول الن�ص كما يف �ش���فر اإرمي���ا 31: 8 ))هاأنذا 
اآتـــي بهـــم مـــن اأر�ـــص ال�شـــمال، واأجمعهم من 
اأطـــراف الأر�ـــص. بينهـــم الأعمـــى والأعرج، 
احلبلى واملاخ�ـــص معا. جمع عظيم يرجع اإىل 
اأق�دهم.  ياأت�ن، وبالت�شرعـــات  هنا بالبـــكاء 
اأ�شـــريهم اإىل اأنهار ماء يف طريق م�شـــتقيمة ل 
يعرثون فيهـــا . هكذا قال الـــرب: �ش�ت، ن�ح، 
بكاء مر. راحيل تبكي على اأولدها، وتاأبى اأن 
تتعزى عـــن اأولدها لأنهم لي�شـــ�ا مب�ج�دين 
هكذا قال الـــرب: امنعي �ش�تك عـــن البكاء، 
وعينيك عن الدم�ع، لأنه ي�جد جزاء لعملك، 

يق�ل الرب. وي�جد رجـــاء لآخرتك((.
الن����ص املذك���ور وكع���ادة م���ن دّون الت���وراة اختلط 
بالكث���ري مما لي����ص من���ه. ولذلك ن���رى اأنَّ املف�ش���رين 

حتا�ش���وا اأْن ميروا به���ذا الن�ص.
ل���ه يف تف�ش���ريه،  فانطونيو����ص فك���ري مل يتعر����ص 
ولكن الق����ص تادر����ص يعقوب ف�شره تف�ش���ريًا فل�شفيًا ل 
يفه���م منه اأحد �ش���يئًا ولكنه اأ�ش���ار م���ن حيث ل يدري 

���ه يف بابل. اإىل م���كان احلدث فقال اإنَّ
فامل�ش���كلة التي وقع فيها املف�ش���ر هنا اأنَّه جمع 

املتناق�ش���ن، فف���ي بداي���ة الن�ص يقول ب���اأن القادمن 
لزي���ارة هذا املكان ياأتون بالف���رح والرق�ص، ولكنه يف 
اآخر الن�ص يقول باأنه���م ياأتون بدموع وتوبة واأنَّ الرب 
�ش���وف يهبهم عو�ص النوح فرح وراحة و�ش���عادة عو�ص 
احل���زن كما ن���رى يف تف�ش���ري الكتاب املقد����ص، العهد 

الق���دمي والقم�ص تادر����ص يعقوب، اأرمياء 31.
))فياأتـــي الل بالأعمـــى فيكـــ�ن لـــه عيًنا، 
يريـــه الطريق ويدخل بـــه اإىل املجد! وياأتي 
بالأعـــرج كمـــن يحملـــه علـــى الأذرع الإلهية 
ليمار�ـــص العمل الفائق بق�ٍة. وياأتي باحلبلى 
واملاخ�ص العاجزتني عن احلركة لأمتاٍر قليلة 
لي�شـــرع بهما ل اإىل اأميـــال بل اإىل اخلروج من 
حمبـــة العامل اإىل ال�شـــماء عينهـــا! وي�شحبه 
فرح عظيم و�شـــط دم�ع الت�بة مع تفجر اأنهار 
الـــروح من ال�شخ�ر ع��ـــص الن�ح يحل الفرح، 
ويهبهـــم الل راحة و�شـــعادة ع��ـــص احلزن. 

بالبـــكاء ياأت�ن وبالت�شرعـــات اأق�دهم((.
وبن���اًء على ذلك �ش���وف يبق���ى هذا الن����ص غام�شًا 
اإىل اأن ياأت���ي من يقول لنا من هوؤلء الذي �ش���وف ياأتي 
اهلل به���م على م���ر الأزمان يف مو�ش���م معن ل مينعهم 
عائ���ق ويتكاثرون مب���رور الأزم���ان؟ ومن امل���راأة التي 
تبك���ي عل���ى اأولدها ول ت�ش���كت اأبدًا وتاأب���ى اأْن تتعزى 
والت���ي ُيعزيه���ا ال���رب اهلل حي���ث يقول له���ا: اإنَّ هناك 

لآخرتك. ورج���اًء  لعملك  جزاًء 
- ايزابال ماما آشوري
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الوربي���ة  ال���دول  م���ن  اأذربيج���ان 
حي���ث يحدها من ال�ش���رق بحر اخلزر 
وم���ن الغ���رب اأرميني���ا ومن ال�ش���مال 

رو�ش���يا وجورجي���ا وم���ن اجلن���وب ايران.
عا�شمتها باك���و، تعت���ر اذربيجان من 
البل���دان الإ�ش���امية القدمي���ة حيث دخل 
اليها الإ�ش���ام يف �ش���نة 642 بعد املياد، 
الأول،  الهج���ري  الق���رن  اأوا�ش���ط  يف  اأي 
يبلغ عدد �ش���كان ه���ذا البلد م���ا يقارب 8 
ماين ن�ش���مة اأكرثهم من امل�شلمن حيث 
تبلغ ن�شبتهم 95% واملتبقي من امل�شيحين 

الأرثدوك����ص والأرمن.
جمهوري���ة  حكوم���ة  الن  اأذربيج���ان 
دميقراطية ، والدين الر�شمي يف البلد هو 
الإ�ش���ام، اأما اللغة الر�ش���مية هي الآذري 
)الذري���ة( وهي قريبة م���ن اللغة الرتكية 

وتكتب الآن باحل���روف الاتينية.
تعت���ر اأذربيج���ان م���ن اأع���رق مراك���ز 
الت�ش���يع يف العامل فاإنَّ معظم �ش���كانها من 
ال�ش���يعة الإمامية، وقد كان دخول الت�شيع 
له���ذا البل���د يف اأوائل الق���رن 16 امليادي 
وعل���ى يد �ش���اه اإيران اإ�ش���ماعيل ال�شفوي 

وبع���د اأْن وقع���ت اأذربيج���ان 
حتت �ش���لطته.

ومبا اأنَّ اأغلب النا����ص من ال�ش���يعة 
ناحظ مدى اليقظة الإ�شامية املوجودة 
يف نفو�ص اأهل هذا البلد النابعة من فل�شفة 
اجلهاد املرت�شخ بالعقيدة الإمامية والفكر 
ال�ش���يعي الأ�شي���ل حيث جابه النا����ص املد 
ال�ش���يوعي الكافر بكل قوة و�ش���قط الكثري 

من ال�ش���هداء على اأيدي الغزاة الرو�ص.
الثق���ل  ه���و  الإمام���ي  املذه���ب  يعت���ر 
الأك���ر يف ه���ذا البل���د حي���ث تبلغ ن�ش���بة 
ال�ش���يعة اأكرث م���ن 70 % اأي ما يقارب من 
6 ماين �ش���خ�ص بالن�ش���بة للعدد العام، 
اأم���ا  خا�ش���ة،  للم�ش���لمن   %80 وبن�ش���بة 
الباق���ي فمن اأه���ل العام���ة واأكرثيتهم من 
الأحن���اف ث���م ال�ش���وافع. وتوج���د هن���اك 
مذه���ب  مث���ل  �شغ���رية  اأخ���رى  مذاه���ب 

كري�ش���نا ذات الأ�ش���ول الهندي���ة.
يتمتع���ون  البل���د  ه���ذا  يف  وال�ش���يعة 
مبعنويات عالية والو�ش���ع الديني عندهم 
وخ���ارج  الق���رى  يف  وباخل�شو����ص  جي���د 
امل���دن الكب���رية فبع���د ال�ش���تقال اأخ���ذ 

النا�ص ميار�شون ن�شاطهم الديني باإظهار 
�ش���عائرهم ب���كل حري���ة وباأف�ش���ل �ش���ورة 
العا�شم���ة  باك���و  اأ�شبح���ت م���اآذن  حي���ث 
ت���دوي ب� )حي على خ���ري العمل(، واأبدلت 
ال�ش���عارات ال�ش���يوعية بالآي���ات القراآني���ة 
الكرمية والأحاديث النبوية حتى يف نف����ص 

ال�ش���يوعية. املراكز 
وُيحي���ي اأهل ه���ذا البلد كل املنا�ش���بات 
مبرا�ش���يم كب���رية وباخل�شو����ص يف اأي���ام 
عا�ش���وراء حيت تظهر عامات احلزن يف 
كل اأنحاء الباد وتقام املاآمت يف امل�ش���اجد 
واحل�ش���ينيات بنطاق وا�شع وكذلك حتيى 
ه���ذه املنا�ش���بة يف املنازل ب�ش���كل ملحوظ 

ويف معظ���م املناطق.
ومب���ا اأنَّ ال�ش���يعة متواج���دون يف معظم 
مناطق الباد فلهم مراكز كثرية وحوزات 
ديني���ة وباخل�شو�ص يف باك���و وجليل اآباد، 
واأنَّ ال�شبغة املذهبية للجامعات الر�شمية 

�شيعية والطابع ال�شيعي غالب عليها.
اأم���ا امل�ش���اجد املوج���ودة يف ه���ذا البلد 
فاأغلبها لل�ش���يعة ومن اأهمها م�شجد )تازة 
پ���ر( يف باك���و وم�ش���جد جمعة وم�ش���جد 

 الشيخ أسد حيدر
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الإمام احل�ش���ن عليه ال�ش���ام.
وتوجد لل�ش���يعة م���زارات مهمة يف هذا 
البلد حيث يرتدد عليها النا�ص ب�شكل كبري 
وملحوظ وي�ش���د لها الرحال من كل اأنحاء 
الب���اد ومن اأهمه���ا مزار اأخ���وات الإمام 
الر�ش���ا )عليه ال�ش���ام( الواقع يف مدينة 
ن���ارداران، ومزار بي ب���ي هيبت الواقع يف 
اأط���راف باك���و، وكذل���ك يوجد م���زار لهم 
يف مدينة كنجة، واأي�ش���ًا يوجد مزار واقع 
���ه لنب���ي اهلل  يف مدين���ة بيلغ���ان يق���ال اإنَّ

جارجي����ص عليه ال�شام.
ول�ش���يعة اآذربيج���ان اأثر كب���ري يف دعم 
الو�شع ال�ش���يعي قدميًا وحديثًا فقد كانت 
تر�شل الأموال الكثرية من جتار هذا البلد 
اىل مراج���ع الدي���ن املقيم���ن يف النج���ف 
الأ�ش���رف حيث كان الثقل العلمي للطائفة 
هن���اك، ويعد طلبة احل���وزات الدينية من 
اأهل ه���ذا البلد ب���الآلف يف نف����ص الباد 
وخارجها وباخل�شو�ص يف ايران و�شوريا.

ويعي����ص ال�ش���يعة يف ه���ذه الب���اد جنبًا 
اإىل جنب مع اأهل ال�ش���ّنة يف ج���ّو ل تكّدره 
اأن  اأو اخل�شوم���ة، ومل ي�ش���بق  الع�شبّي���ة 
ح�ش���ل نزاع �ش���ديد بن ال�ش���يعة وال�ش���ّنة 
هن���اك. ويرج���ع ه���ذا اإىل طريق���ة اأتب���اع 
اأهل البيت عليهم ال�ش���ام يف التعاي�ص مع 
الطوائف الأخرى ممن على غري مذهبهم 
اأو دينه���م، فرغم اأنَّهم ي�ش���كلون الأغلبية 
���ك ل جتد  ال�ش���احقة يف ه���ذا البل���د اإل اأنَّ
اأي اأجواء للتوت���ر اأو م�شادرة احلريات اأو 
التحك���م بالآخ���ر  اأو حتميل الآخ���ر اأفكارًا 

وقناع���ات  ل يوؤمن بها.
وتوج���د جماع���ات �ش���يعّية يف املناط���ق 
الت���ي يقطنها اأق���وام  مثل ثاته���ا  ولزكيها 
، وتتواج���د يف نواح���ي  م�ش���فن جم���ا  و  
دو قوزباره،ويوج���د يف منطق���ة  كورو����ص  
جماع���ة تدعى ب�  دراَكن ها،  ينتمي بع�ص 

اأفراده���ا اإىل املذهب ال�ش���يعّي.
ويرج���ع تاري���خ ت�ش���ّيع ه���وؤلء اإىل عّدة 
قرون، وهناك -على �شبيل املثال- جماعة 
تدعى ب�  اينَكبلويها  اأ�ش���لمت وت�ش���ّيعت ول 

تزال حمافظ���ة على هوّيتها ال�ش���يعّية اإىل 
ه���ذا. يومن���ا 

�شاه�ش���ونها  قبائ���ل  اأي�ش���ًا   وهن���اك 
وطالي�ش���ها وپاداره���ا وقزلبا�ش���ها وق���ره 

وقاجاره���ا. باغه���ا 
يف  الت�ش���ّيع  اإّن  الأم���ر  حقيق���ة  ويف 
جمهورية اآذربيجان واآ�ش���يا الو�شطى وليُد 
العائق التي ربطت بن ال�ش���عب الإيرايّن 

الباد. هذه  و�ش���اكني 

يحي���ي اأه���ل هذا البل���د كل املنا�ش���بات 
الديني���ة مبرا�ش���يم كب���رية وباخل�شو�ص 
يف اأي���ام عا�ش���وراء، حي���ث تظهر عامات 
احل���زن يف كل اأنحاء الب���اد وتقام املاآمت 
يف امل�ش���اجد واحل�ش���ينيات بنطاق وا�ش���ع 
وكذل���ك حتي���ى ه���ذه املنا�ش���بة يف املنازل 

ب�ش���كل ملح���وظ ويف معظ���م املناطق.
يف  متواج���دون  ال�ش���يعة  اأّن  ومب���ا 
معظ���م مناط���ق الباد ف���اإن له���م مراكز 
كث���رية وح���وزات ديني���ة، وباخل�شو�ص يف 
باك���و وجليل اآب���اد، واأّن ال�شبغ���ة املذهبية 
والطاب���ع  �ش���يعية  الر�ش���مية  للجامع���ات 

عليها. غال���ب  ال�ش���يعي 
م���ن  الديني���ة  احل���وزات  طلب���ة  ويع���د 
اأهل ه���ذا البلد ب���الآلف يف نف����ص الباد 
وخارجها وباخل�شو�ص يف اإيران و�شوريا.

مركز الدرا�ش���ات التخ�ش�شية يف الإمام 
املهدي عليه ال�ش���ام

وجلن���ة اأه���ل البي���ت عليه���م ال�ش���ام 
هي اأحد مظاهر الن�ش���اط ال�ش���يعي هناك 
فه���ي واح���دة م���ن املوؤ�ش�ش���ات العاملة يف 
ب���داأت ن�ش���اطها من���ذ  اأذربيج���ان حي���ث 
ني���ل اجلمهورية ا�ش���تقالها ع���ن الحتاد 
العم���ل  دائ���رة  وات�ش���عت  ال�ش���وفييتي، 
الإ�ش���امي له���ا مبختلف الأ�شع���دة حيث 
اأقامت اللجنة )مدر�ش���ة فاطمة الزهراء 
بناق���دي،  منطق���ة  يف  ال�ش���ام(  عليه���ا 
ومدر�ش���ة يف م�ش���جد )الإم���ام احل�ش���ن 
عليه ال�ش���ام( حيث تخرج منها ع�شرات 

الطلب���ة. واأر�ش���لت اللجن���ة بع�شه���م اإىل 
احل���وزات العلمي���ة يف �ش���وريا لرتف���ع من 
م�ش���تواهم العلم���ي. وقد تخ���رج من هذه 
احلوزات عدة مبلغن موؤهلن لن�ش���ر فكر 
اأه���ل البي���ت يف اأذربيج���ان، كم���ا قام���ت 
اللجنة بتكفل الأيتام والأ�شر الفقرية وهي 
تر�ش���ل لهم امل�ش���اعدات �ش���هريًا وت�شرف 

احتياجاتهم. عل���ى 
كم���ا قام���ت اللجن���ة بتاأ�شي����ص مكت���ب 
اإعام���ي يق���وم برتجم���ة وطباع���ة الكتب 
يف  املختلف���ة  املناط���ق  عل���ى  وتوزيعه���ا 
اجلمهورية لن�ش���ر فكر اأه���ل البيت عليهم 

. م ل�شا ا
ب�ش���راء  اللجن���ة  قام���ت  وكذل���ك 
كتيب���ات ع���ن ال�ش���اة ومت توزيعها، وهي 
بحاج���ة الآن لطباع���ة كتيبات ع���ن الأئمة 
املع�شومن عليهم ال�شام باللغة الآذرية.

يتح���دث عل���ي اأ�شغ���ر �ش���فيعيان ع���ن 
عا�ش���وراء يف اأذربيج���ان فيق���ول:

ويف ي���وم عا�ش���وراء حي���ث كن���ت ذاهبًا 
اإىل منطقة نارداران، التي تقع يف اأطراف 
باكو وبح���دود 30  كيلو م���رتًا، واإىل جنب 
بح���ر قزوي���ن، املرق���د املع���روف مبرق���د 
)رحيم���ة خاتون( ال���ذي يق���ال اإنها اأخت 
الإمام الر�شا عليه ال�ش���ام حيث �شمعت 
الكث���ري عنه���ا ولكن���ي مل اأوف���ق لزيارتها، 
واحلقيق���ة اإيّن م���ا كن���ت اأتوق���ع اأْن يوجد 
يف جمهوري���ة اأذربيج���ان بعد 70 عامًا من 
احلك���م ال�ش���يوعي، وم���ا كان يف فكري اأن 

اأرى مرق���دًا جميًا ج���دًا كهذا.
���ه لي����ص  الي���وم ه���و ي���وم عا�ش���وراء واأنَّ
بعطل���ة، ولكن كنا ق���د عطلن���ا املعمل لأّن 
ق�ش���مًا م���ن العمال هم من  امل�ش���لمن، يف 
الطري���ق ا�ش���رتيت جريدة، حي���ث كان يف 
ال�شفحة الأوىل منها خر بعنوان: )اليوم 
هو يوم عا�ش���وراء(، ويف ال�شفحة الثانية 
كان مو�شحًا يف اأربعة اأ�شطر اأنَّ هذا اليوم 
هو ي���وم عا�ش���وراء وق���د جاء فيه���ا ثاثة 

اأذربيجان ن�شاط �شيعة 
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عناوين و�ش���ور اأربعة م�ش���اجد ومقرتن 
يجتمع فيها النا����ص للعزاء.

اإىل  امل�ش���افرين  اأّن  وا�شح���ًا  كان 
ن���ارداران كث���ريون، حينما و�شلن���ا قريبًا 

الطري���ق  كان  املدين���ة  م���ن 
هناك مزدحم���ًا جدًا، وكانت 
ال�ش���يارات  توق���ف  ال�ش���رطة 
حي���ث قطعن���ا باق���ي الطريق 
اأي  الأق���دام،  عل���ى  م�ش���يًا 
بحدود كيلو مرت واحد م�شيت 
على الأقدام وكان���وا يوزعون 
والتم���ر  وال�ش���اي  الن���ذورات 
و)الآ����ص( و.... وهن���اك من 
يبيعون ت�شاوير الئمة عليهم 

ال�شام.مركز الدرا�شات التخ�ش�شية يف 
الم���ام امله���دي عليه ال�ش���ام

دخل���ت احل���رم وكان هن���اك ف�ش���اءان 
للدخ���ول، حي���ث كان���ت الن�ش���اء يدخل���ن 
ي�شع���دون  والرج���ال  الأ�ش���فل  الطاب���ق 
اإىل الطاب���ق الأعل���ى، وبعده���ا ت�شل اإىل 
�شحن كبري وم�ش���جد �شغ���ري، حيث كانت 
حما�شرة لرجل دين �ش���يعي وكان النا����ص 
ي�ش���تمعون اإليه وقوفًا وجلو�ش���ًا، ثم ح�شر 
دع���وا  وبعده���ا  ق�شي���دة،  وق���راأ  رادود 

ال�ش���اة. واأدوا  بالأدعي���ة 

اإنَّ امل�ش���اجد املوج���ودة يف ه���ذا البل���د 
اأغلبه���ا لل�ش���يعة ومن اأهمها م�ش���جد تازة 
پر يف باكو وم�شجد جمعة وم�شجد الإمام 

احل�ش���ن عليه ال�شام.
وتوجد لل�ش���يعة م���زارات مهمة يف هذا 
البلد حيث يرتدد عليها النا�ص ب�شكل كبري 
وملحوظ، وي�شد لها الرحال من كل اأنحاء 

الباد، ومن اأهمها:
علي���ه  الر�ش���ا  الإم���ام  اأخ���وات  م���زار 
ال�شام الواقع يف مدينة نارداران ويقع يف 
مدينة بيلغ���ان. ومزار بي بي هيبت الواقع 

يف اأط���راف باكو. 

علي���ه  جارجي����ص  اهلل  لنب���ي  م���زار 
بليغ���ان. مدين���ة  يف  ويق���ع  ال�ش���ام، 

�ش���يعة  ل���دى  املقّد�ش���ة  املراق���د  وم���ن 
اأذربيجان يوجد مرقد ين�شب اإىل اإبراهيم 

اب���ن الإمام حمم���د الباقر عليه ال�ش���ام، 
وه���و يقع قريب���ًا من مدينة ك���ريوف، وقد 
 / الهج���ري  التا�ش���ع  الق���رن  يف  بن���ي 
اخلام����ص ع�ش���ر امليادي وهو اليوم مزار 
مه���م لل���زوار ال�ش���يعة وفي���ه تقام �ش���نويًا 
الحتفالت بذكرى مقتل الإمام احل�ش���ن 

عا�ش���وراء. يف  ال�ش���ام  علي���ه 

يتمتع���ون  البل���د  ه���ذا  يف  ال�ش���يعة 
مبعنويات عالي���ة، وباخل�شو�ص يف القرى 
وخ���ارج امل���دن الكبرية، فبعد ال�ش���تقال 
اأخذ النا����ص ميار�ش���ون ن�ش���اطهم الديني 
باإظه���ار �ش���عائرهم ب���كل حري���ة وباأف�شل 
�شورة، حيث اأ�شبحت ماآذن باكو العا�شمة 
تدوي ب� )ح���ي على خري العم���ل( واأبدلت 
ال�ش���عارات ال�ش���يوعية بالآي���ات القراآني���ة 

الكرمي���ة والأحادي���ث النبوية.
الأ�ش���تاذ  غولت���ز(  )توما����ص  يق���ول 
بجامع���ة مونتان���ا، ال���ذي عم���ل مرا�ش���ًا 
�شحفيًا يف اأذربيجان يف اأوائل الت�شعينات 
من القرن الع�شرين، يف حما�شرة له اأمام 
)معهد جونز هوبكنز للدرا�ش���ات الدولية 
العليا( بالعا�شمة وا�شنطن يف �شهر كانون 
الثاين/ يناير اإن �شحوة املذهب ال�ش���يعي 

يف اأذربيج���ان اأوجد احتم���ال حدوث ثورة 
اإ�ش���امية. واإن )املث���ري بالن�ش���بة يل حقًا 

هو اأن ذل���ك مل يحدث.(
بينم���ا قالت )اأول���دوزا فاتالييفا( وهي 
م�شلمة حتر�ص على ممار�شة 
ال�ش���عائر الإ�شامية، وتدّر�ص 
مبرك���ز  الأخاقي���ات  م���ادة 
الدرا�ش���ات الدينية يف مدينة 
�شامغاويت �ش���مايل باكو )اإن 
الإ�ش���ام متاأ�ش���ل يف اأذهان 
�شعب اأذربيجان،وهذا ينطبق 
على كل النا����ص، فاأي مواطن 
من اأذربيج���ان يعرف قواعد 
ال�ش���لوك الإ�شامي. فا اأحد 
ي�ش���تطيع تغيري هويتنا الإ�شامية.(مركز 
الدرا�ش���ات التخ�ش�شية يف المام املهدي 

ال�شام عليه 
اأم���ا الدكت���ورة )زكي���ة اأبيلوف���ا(، وهي 
الن���ادرة  اأي�ش���ًا يف املخطوط���ات  خب���رية 
باأكادميية العل���وم يف باكو، فقد قالت اإنها 
اختارت ارتداء غطاء الراأ����ص اأو احلجاب 
كدلي���ل ظاه���ر عل���ى عقيدته���ا. واأ�شافت 

)فاهلل تع���اىل يف قلوبن���ا جميعًا(.
وقد تعلم���ت اأبيلوفا اللغة العربية �شمن 
امل���واد التي �ش���ملتها درا�ش���تها اجلامعية، 
ور�ش���التها للدكت���وراه كانت عن ال�ش���ريعة 
الإ�ش���امية. واأ�شاف���ت )اإن الإ�ش���ام نور 
حقيق���ي ُي���رثي ال���روح الإن�ش���انية، واإنني 

فخورة حق���ًا بكوين باحثة م�ش���لمة.(
واأ�شارت بع�ص املعلمات الأذربيجانيات 
اإىل اأن قرار ارتداء احلجاب ل يوؤثر على 
العامة  املحافل  يف  املراأة  معاملة  اأ�شلوب 

باأذربيجان.

�ش���عب اأذربيج���ان �ش���عب م���وال لأه���ل 
البي���ت عليهم ال�ش���ام وحم���ب لهم، وهم 
يعلقون �شورًا لآل البيت عليهم ال�شام يف 
بيوتهم ويقيمون العزاء يف يوم العا�شر من 
حم���رم، ولكنهم ل يعرف���ون اأحكام دينهم 

واآثار �شيعية  م�ؤ�ش�شات 
اأذربيجانية

�شح�ة امل�شلمني ال�شيعة يف 
اأذربيجان

اأذربيجان حمنة �شيعة 
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كم���ا ينبغي ول يعرفون كث���ريًا عن اأئمتهم 
املع�شومن كم���ا هو مطلوب.

البي���ت  لأه���ل  املح���ب  ال�ش���عب  ه���ذا   
عليهم ال�شام وب�شبب اإفرازات 
احلك���م ال�ش���يوعي عل���ى البل���د 
ملدة �ش���بعن �ش���نة ذلك احلكم 
الذي منع اإقامة ال�شاة وحول 
امل�ش���اجد اإىل متاحف ومعار�ص 
وقت���ل العلم���اء، واأ�ش���عل فتي���ل 
احل���رب ب���ن ال�ش���عب الأذاري 

الأرمني. وال�ش���عب 
الو�ش���ع  له���ذا  ونتيج���ة 

وحداث���ة الدولة بع���د ال�ش���تقال وحاجة 
ال�شعب اإىل املاأوى والدين والثقافة، دخلت 
جمي���ع الديان���ات يف اجلمهوري���ة، منه���ا 
اليهودي���ة وامل�ش���يحية وحتى الهندو�ش���ية، 
ف�ش���ًا عن وج���ود ال�ش���يوعية، واأّن هناك 
من يحاول���ون اأْن  يبدلوا اعتقاد ال�ش���باب 
والفتيات من املذهب ال�ش���يعي اإىل مذهب 
ذل���ك  وكان  اآخ���ر.  دي���ن  اإىل  اأو  اآخ���ر 
الدع���م  يف  والق�ش���ور  النق����ص  ب�ش���بب 
املادي والثقايف من اجلانب ال�ش���يعي.ولذا 
فال�ش���عب الآذري ي�ش���تغيث، وه���و بحاجة 
اإىل مبلغن ومدر�ش���ن ومدار����ص ومراكز 
اإ�شامية وترجمة كتب وطباعتها وتوزيعها 
لن�ش���ر فك���ر مذه���ب اأه���ل البي���ت عليهم 

ل�شام. ا
ال�ش���يعي  امل�ش���لم  الأذري  ال�ش���عب  اإن   
يطلب مد يد العون من املوؤمنن ل�شرتجاع 

ال�شيعية. هويته 
جمهوري���ة اأذربيج���ان يج���ب اأن حتي���ى 
مبع���امل اأهل البي���ت عليهم ال�ش���ام: ويف 
هذا ال�شدد حتدث اآية اهلل العظمى لطف 
اهلل ال�ش���ايف الكلبايكاين اأثناء ا�ش���تقباله 
جمع���ًا من املعلم���ن واملثقفن م���ن مدينة 

)كنج���ة( من جمهوري���ة اأذربيجان.
قال �ش���ماحته: بعد اإ�شادته مبا يح�شل 
من انت�ش���ار لاإ�ش���ام يف ه���ذا الزمن يف 

اجلمهوريات امل�شلمة - جمهوريات الحتاد 
ال�شوفياتي �ش���ابقًا - حيث اإ�شرارهم على 
ا�ش���تعادتهم هويته���م الإ�ش���امية، واأك���د 

�ش���ماحته على وجوب مت�شكهم بولية اأهل 
البيت عليهم ال�شام، قائًا: عليكم اإحياء 
�شعوب هذه اجلمهوريات املوالية مبعارف 
اأه���ل البيت عليهم ال�ش���ام لك���ي حتققوا 

الأ�شيل. الإ�شام  ن�شر 
ه���ذا واأ�ش���ار �ش���ماحته اإىل م���ا يفعل���ه 
اأعداء الإ�ش���ام يف حربهم �شد الإ�ش���ام 
اإذ اأك���د عل���ى ما يفعل���ه الوهابي���ة واليهود 
من خال �ش���عيهم لتغيري الهوية ال�ش���يعية 
جلمهوري���ة اأذربيج���ان. م�شيف���ًا اأنَّ ثبات 
الطبق���ة املثقف���ة والعلم���اء يلهم �ش���عبكم 
الثبات على الولء ويدحر هذه املخططات.
اأما ال�ش���يد املدر�ش���ي فاإنه ي�شف �شعب 
دولة اأذربيجان خال ا�ش���تقباله عددًا من 

الزوار الأذرين مبدينة كرباء املقد�شة.
وا�شف���ًا دولتهم بال�شام���دة واملحافظة 
الظ���روف  رغ���م  وت�ش���يعها  دينه���ا  عل���ى 
ال�شعب���ة التي مت���ر فيها. وركز �ش���ماحته 
على اأنهم يحملون معهم  هموم اأذربيجان 

ال�شيعي. امل�ش���لم  و�شعبها 
اأبائه���م  م���ن  الكث���ري  اأنَّ  له���م  مبين���ًا 
واأمهاته���م مات���وا وعلى �ش���فاهم كلمة )يا 

. ) ح�شن
اإياه���م  �ش���ماحته خماطب���ًا  واأ�ش���اف   
اإنكم من خال زيارتكم لاإمام احل�ش���ن 

عليه ال�ش���ام تبقون على خط اأهل البيت 
عليهم ال�شام، داعيًا اإياهم اإىل اأن يورثوا 

هذا اخل���ط اإىل اأبنائهم.
خ���ال  �ش���ماحته  واأ�ش���ار 
اللقاء اإىل �شرورة اهتمام الوفد 
بالأطفال كون اأّن املخاطر التي 
متر به���م يف ه���ذه الف���رتة هي 
اأخط���ر من التي مرت عليهم يف 

الأ�شود. ال�ش���يوعي  العهد 
اإىل  �ش���ماحته  لف���ت  كم���ا 
اأهمي���ة دور الهيئ���ات واملواك���ب 
احل�شينية يف ن�شر ثقافة الإمام 
احل�شن وثقافة اأهل البيت عليهم ال�شام 

الكرمي . الق���راآن  وثقافة 

وم���ن اأع���ام اأذربيج���ان الذي���ن تركوا 
اأث���رًا طيب���ًا يف ع���امل الت�ش���يع هو ال�ش���يخ 
القوقا�ش���ي،عامل  ال�ش���الياين  اإبراهي���م 
فقي���ه ورع اأخذ العل���م يف النجف اأّول على 
الفا�شل الإيرواين، ثّم ح�شر على ال�ش���يخ 
حبيب اهلل الر�ش���تي، وال�شيخ حمّمد ح�شن 

املامقاين، وال�ش���يخ ح�ش���ن اخلليلي.
وفقهائه���ا  النج���ف  علم���اء  اأح���د  كان 
ال�ش���اة  اأق���ام  بالتق���وى،  املو�شوف���ن 
جماعة يف الإي���وان الذهبي، يزدلف خلفه 
جماعات م���ن اأهل العلم وال�شاح. ورجع 
اإلي���ه بالتقليد اأهل اآذربيجان والقوقا����ص، 
وجبيت له الأم���وال الطائل���ة يوزعها على 
الطلب���ة وغريهم من امل�ش���تحقن، وبقيت 

موؤلفات���ه وتقاريره يف امل�ش���ودة.
ت���ويف بالنج���ف 23 ربي���ع الآخ���ر �ش���نة 
1343ه����، ودف���ن بال�شح���ن ال�ش���ريف يف 

اإح���دى حجراته ال�ش���مالية.

- صفوان جامل الدين

ال�شيخ اإبراهيم ال�شاليان الق�قا�شي
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تتبع املخ

ذك���ر الط���ري يف تاريخ���ه اأن املختار 
جت���رد لقتلة احل�ش���ن واأهل بيت���ه عليهم 
ل  فاإن���ه  اطلبوه���م،  وق���ال:  ال�ش���ام، 
ي�ش���وغ يل الطعام وال�شراب، حتى اأطهر 

الأر����ص منهم.
قال مو�ش���ى بن عام���ر: فاأول م���ن بداأ 
ب���ه الذين وطاأوا احل�ش���ن عليه ال�ش���ام 
بخيلهم، واأنامهم على ظهورهم، و�شرب 
اأيديه���م واأرجله���م،  �ش���كك احلدي���د يف 
واأج���رى اخلي���ل عليه���م حت���ى قطعتهم، 
وحرقهم بالنار، ثم اأخذ رجلن ا�ش���رتكا 
يف دم عب���د الرحم���ن ب���ن عقيل ب���ن اأبي 
طالب ويف �شلبه، كانا يف اجلبانة، ف�شرب 
اأعناقهما، ثم اأحرقهما بالنار، ثم اأح�شر 

مالك بن ب�ش���ري فقتله يف ال�ش���وق.
ث���م بعث اأبا عم���رة فاأحاط بدار خويل 
ابن يزي���د الأ�شبح���ي، وهو حامل راأ����ص 
احل�ش���ن عليه ال�ش���ام اإىل عبيد اهلل بن 
زي���اد، فخرجت امراأته اإليهم وهي النوار 
ابنة مالك كم���ا ذكر الطري يف تاريخه، 
وقيل: ا�شمها العيوف، وكانت حمبة لأهل 
البيت عليهم ال�ش���ام قالت: ل اأدري اأين 
ه���و؟ واأ�ش���ارت بيده���ا اإىل بي���ت اخلا، 
فوج���دوه وعلى راأ�ش���ه قو�ش���رة، فاأخذوه 

وقتلوه، ث���م اأمر بحرقه.
اإىل  كام���ل  ب���ن  اهلل  عب���د  بع���ث  ث���م 
حكي���م ب���ن الطفي���ل ال�شنب�ش���ي وكان قد 
اأخذ �شلب العبا�ص، ورماه ب�شهم، فاأخذوه 

قبل و�شوله اإىل املخت���ار، ون�شبوه هدفًا، 
فرموه بال�ش���هام.

وبع���ث اإىل قات���ل عل���ي ب���ن احل�ش���ن 
الأكر عليهما ال�شام وهو مرة بن منقذ 
العبدي، وكان �ش���يخًا، فاأحاط���وا بداره، 
فخرج وبيده الرمح وهو على فر�ص جواد، 
فطع���ن عبي���د اهلل ب���ن ناجية ال�ش���بامي 
ف�شرع���ه، ومل ت�ش���ره الطعن���ة، و�شربه 
ابن كامل بال�شيف فاتقاها بيده الي�شرى، 
فاأ�شرع فيها ال�شيف، ومتطرت به الفر�ص 
فاأفلت، وحلق مب�شعب بن الزبري، و�شلت 

ذلك. بعد  يده 
ح���دث املنهال ب���ن عمرو ق���ال: دخلت 
على زي���ن العابدين عليه ال�ش���ام اأودعه 
واأن���ا اأريد الن�شراف م���ن مكة، فقال: يا 
منه���ال، ما فعل حرملة ب���ن كاهل؟ وكان 
مع���ي ب�ش���ر ب���ن غال���ب الأ�ش���دي، فقلت: 
ه���و ح���ي بالكوف���ة، فرف���ع يدي���ه، وقال: 
الله���م اأذقه ح���ر احلدي���د، الله���م اأذقه 
ح���ر احلديد، اللهم اأذقه ح���ر النار. قال 
املنه���ال: وقدم���ت اإىل الكوف���ة واملخت���ار 
بها فركبت اإليه، فلقيته خارجًا من داره، 
فقال: ي���ا منهال، اأمل ت�ش���ركنا يف وليتنا 
هذه؟ فعرفته اأين كنت مبكة، فم�شى حتى 
اأت���ى الكنا����ص، ووقف كاأنه ينتظر �ش���يئًا، 
فلم يلبث اأن جاء قوم، فقالوا: اأب�شر اأيها 
الأمري فقد اأُخذ حرملة، فجيء به، فقال: 
لعن���ك اهلل، احلم���د هلل ال���ذي اأمكنن���ي 
من���ك، اجلزار، اجل���زار، فاأت���ي بجزار، 
فاأم���ره بقطع يديه ورجليه، ثم قال: النار 

الن���ار، فاأتي بنار وق�ش���ب فاأُحرق.
اهلل!  �ش���بحان  اهلل!  �ش���بحان  فقل���ت: 

تتبع املختار لقتلة
 احل�شني عليه ال�شالم 

منهم والقت�شا�ص 

القت�شا�ــص مــن قتلة 
احل�شــني عليه ال�شالم
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فقال: اإن الت�ش���بيح حل�ش���ن، مل �شبحت؟ 
فاأخرت���ه بدع���اء زي���ن العابدي���ن علي���ه 
ال�ش���ام فنزل عن دابته، و�شلى ركعتن، 
واأطال ال�ش���جود، ثم ركب و�ش���ار فحاذى 
داري، فعزم���ت علي���ه بالن���زول والتحرم 
بطعام���ي، فق���ال: اإن عل���ي بن احل�ش���ن 
عليهما ال�شام دعا بدعوات فاأجابها اهلل 
عل���ى ي���دي، ث���م تدع���وين اإىل الطع���ام؟ 
هذا يوم �شوم �ش���كرًا هلل تع���اىل، فقلت: 

اأدام اهلل توفيق���ك.
الكلب���ي،  �ش���ليم  ب���ن  ببج���دل  واأت���وه 
وعرفوه اأنه اأخ���ذ خامته، وقطع اإ�شبعه، 
فاأم���ر بقط���ع يدي���ه ورجلي���ه، فل���م يزل 
ين���زف دمًا حتى مات، وكان ال�ش���مر بن 
ذي اجلو�شن لعنه اهلل قد اأخذ من الإبل 
الت���ي كان���ت حتت رح���ل احل�ش���ن عليه 
ال�شام فنحرها، وق�شم حلمها على قوم 
من اأهل الكوف���ة، فاأمر املختار فاأح�شوا 
كل دار دخله���ا ذلك اللح���م، فقتل اأهلها 
وهدمه���ا، ومل ي���زل املخت���ار يتتب���ع قتلة 
احل�ش���ن عليه ال�ش���ام حتى قت���ل خلقًا 
كثريًا، وانهزم الباق���ون، فهدم دورهم، 
واأنزله���م بع���د املعاقل واحل�ش���ون، اإىل 

وال�شح���ون. املف���اوز 
ق���ال: وقتلت العبي���د مواليه���ا، وجاءوا 
اإىل املخت���ار فاأعتقهم، وكان العبد ي�ش���عى 
مبوله فيقتله املختار، حتى اأن العبد ليقول 
ل�ش���يده: احملن���ي عل���ى عنق���ك فيحمله، 
ويديل رجليه على �شدره اإهانة له وخلوفه 
م���ن �ش���عايته ب���ه اإىل املختار راج���ع ذوب 
الن�شار لبن من���ا احللي: �ص145. البحار 

للمجل�ش���ي: ج45، �ص377.
ق���ال اب���ن من���ا احلل���ي: في���ا له���ا من 
منقب���ة حازها، ونوبة اأحرزها، فقد �ش���ر 
النبي �شلى اهلل عليه واآله بفعله، واإدخاله 
الفرح على عرتته واأهله عليهم ال�ش���ام.

مل ت�ش���تقر الكوف���ة كث���ريًا بع���د ت���ويل 
املخت���ار الإمارة ف�ش���رعان ما حتزب قتلة 
اآل البي���ت عليهم ال�ش���ام للغ���در به بعد 
اأن خ���رج م���ن الكوفة اإبراهي���م بن مالك 
الأ�ش���رت لقت���ال عبيد اهلل بن زي���اد الذي 
التج���اأ اإىل اأح�شان عب���د امللك بن مروان 
يف ال�ش���ام، وكان اأهل الكوف���ة قد عزموا 
عل���ى الفتك باملخت���ار الذي عل���م حالهم 
وم���ا عزموا عليه فبعث خلف اإبراهيم بن 
مالك الأ�شرت ياأمره بالعودة �شريعًا فرجع 
اإبراهيم ووقعت معركة طاحنة ا�ش���تطاع 
فيها املختار واإبراهيم بن مالك الأ�ش���رت 
م���ن الق�شاء على هذه الزم���ر وفر منهم 
جماع���ة خ���ارج الكوفة كان م���ن �شمنهم 
�شمر بن ذي اجلو�شن مع بع�ص اأ�شحابه.

اأم���ا من مل يف���ر منهم فق���د التجاأ اإىل 
داره ظنًا منهم اأن املختار �شيرتكهم لكنه 
اأخرجه���م من دورهم مع من اأ�ش���ر منهم 
اأثن���اء املعرك���ة وكانوا خم�ش���مائة اأ�ش���ري 
فجاء بهم جند املختار وعر�شوهم عليه.
ب���ن ذي  اأن �ش���مر  ث���م عل���م املخت���ار 
اجلو�ش���ن لعنه اهلل خرج هاربًا ومعه نفر 
ممن �شرك يف قتل احل�شن عليه ال�شام 
فاأمر عبدًا له اأ�شود يقال له رزين، وقيل: 
زربي، ومعه ع�شرة �� وكان �شجاعًا �� يتبعه 

براأ�شه. فياأتيه 
ق���ال م�ش���لم ب���ن عب���د اهلل ال�شبابي: 
كنت مع �ش���مر حن هزمنا املختار، فدنا 
منا العبد، فقال �شمر: ارك�شوا وتباعدوا 
لعل العب���د يطمع يّف، فاأمعن���ا يف التباعد 
عنه، حتى حلقه العبد فحمل عليه �ش���مر 
فقتله، وم�شى فنزل يف جانب قرية ا�شمها 
الكلتانية على �ش���اطئ نهر اإىل جانب تل، 

قتله ل�شمر بن ذي اجل��شن 
لعنه الل   
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ث���م اأخذ من القرية علج���ًا ف�شربه، ودفع 
اإليه كتابًا، وقال: عجل به اإىل م�شعب بن 
الزبري، وكان عنوانه: لاأمري م�شعب بن 
الزبري من �شمر بن ذي اجلو�شن، فم�شى 
العلج حتى دخل قرية فيها اأبو عمرة بعثه 
املخت���ار اإليه���ا يف اأم���ر ومعه خم�ش���مائة 
فار�ص، فاأقراأ الكتاب رجا من اأ�شحابه، 
وقراأ عنوانه، ف�ش���األ عن �ش���مر واأين هو، 

فاأخره اأن بينهم وبينه ثاثة فرا�ش���خ.
قل���ت  اهلل:  عب���د  ب���ن  م�ش���لم  ق���ال 
ل�ش���مر: لو ارحتلت من هذا امل���كان فانا 

نتخ���وف علي���ك.
فق���ال: ويلك���م اأكل ه���ذا اجل���زع من 
الك���ذاب؟، واهلل ل برح���ت في���ه ثاث���ة 
اأي���ام، فبينم���ا نح���ن يف اأول الن���وم، اإذ 
اأ�ش���رفت علينا اخليل م���ن التل واأحاطوا 
مبندي���ل،  موؤت���زرًا  عري���ان  وه���و  بن���ا، 
فانهزمن���ا وتركن���اه، فاأخ���ذ �ش���يفه ودنا 

منه���م، وه���و يقول:

�ش���معنا: قت���ل  اأن  باأ�ش���رع  ي���ك  فل���م   
اخلبيث، قتله اأب���و عمرة، وقتل اأ�شحابه، 
ث���م ج���يء بالروؤو����ص اإىل املخت���ار، فخر 
رحب���ة  يف  الروؤو����ص  ون�ش���ب  �ش���اجدا، 

احلذائ���ن ح���ذاء اجلام���ع.

بع���د اأن اأقام املخت���ار رحمه اهلل احلد 
عل���ى قتلة ابن بنت ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل 
عليه واآله انعطف اإىل ماحقة قائد جي�ص 

املنافقن يف يوم عا�ش���وراء عمر بن �شعد 
اب���ن اأب���ي وقا�ص فتمكن من���ه فقتله وقتل 
مع���ه ولده حف�ص، و�ش���يمر لحق���ًا كيفية 
وق���وع ذلك يف دعاء الإمام عليه ال�ش���ام 
على عمر بن �شعد حينما خرج علي الأكر 
عليه ال�شام للقتال لينك�شف للم�شلمن �� 
وكل من يقراأ التاريخ الإ�شامي �� اأن الأثر 
الغيب���ي يف دع���اء الإمام املع�ش���وم عليه 
ال�ش���ام هو حقيقة عملية ل ميكن لعاقل 
نكرانه���ا اإل من �ش���لب العقانية فانحدر 

اإىل احليوانية بل اأ�شل �ش���بيا.

حينم���ا متك���ن املخت���ار م���ن الق�ش���اء 
على اأع���داء اهلل تعاىل توج���ه للق�شا�ص 
م���ن عبي���د اهلل بن زي���اد علي���ه لعنة اهلل 
فعزم عل���ى توجي���ه اإبراهيم الأ�ش���رت مع 
اأن�شاره اإىل ال�ش���ام اإىل ملج���اأ ابن زياد.
ق���ال املوؤرخ���ون: اإّن املخت���ار ق���ال: مل 
يبق عل���ّي اأعظم من عبي���د اهلل بن زياد، 
فاأح�ش���ر اإبراهي���م ب���ن مال���ك الأ�ش���رت، 
واأم���ره بامل�ش���ري اإىل عبيد اهلل ب���ن زياد.

وكان عبي���د اهلل ب���ن زي���اد ق���د عل���م 
ثاث���ة  يف  فرح���ل  اإبراهي���م،  بق���دوم 
وثمانن األفًا حتى نزل قريبًا من ع�ش���كر 
العراق، وطلبهم اأ�ش���د الطلب، وجاءهم 

يف جحف���ل جلب.
وكان م���ع اإبراهي���م بن مالك الأ�ش���رت 
اأقل م���ن ع�ش���رين األفًا، وكان يف ع�ش���كر 
ال�ش���ام من اأ�شراف بني �ش���ليم عمري بن 
احلب���اب، فرا�ش���له اإبراهي���م ب���ن مالك 
ووع���ده باحلب���اء والإك���رام، فج���اء ومعه 
األف فار����ص من بني عمه واأقاربه، ف�شار 
مع ع�ش���كر العراق، فاأ�شار عليهم بتعجيل 

وت���رك املطاولة. القتال 
فلما كان يف ال�ش���حر �شلوا بغل�ص، وعباأ 
اإبراهي���م بن مالك اأ�شحاب���ه، فجعل على 
ميمنته �ش���فيان ب���ن يزي���د الأزدي، وعلى 
مي�ش���رته علي بن مالك اجل�ش���مي، وعلى 
اخليل الطفي���ل بن لقي���ط النخعي، وعلى 
الرجال���ة مزاحم بن مالك ال�ش���كوين، ثم 
زحف���وا حتى اأ�ش���رفوا عل���ى اأهل ال�ش���ام، 
ومل يظن���وا اأنهم يقدمون عليهم لكرثتهم، 
فبادروا اإىل تعبئة ع�شكرهم، فجعل عبيد 
اهلل على ميمنته �شرحبيل بن ذي الكاع، 
وعلى مي�ش���رته ربيعة بن خم���ارق الغنوي، 
وعلى جناح مي�ش���رته جميل ب���ن عبد اهلل 

الغنم���ي، ويف القل���ب احل�شن بن منري.
ووق���ف الع�ش���كران، والتق���ى اجلمعان، 
ث���م تق���دم اإبراهي���م ب���ن مالك الأ�ش���رت، 
ون���ادى: األ ي���ا �ش���رطة اهلل، األ ي���ا �ش���يعة 
احل���ق، األ يا اأن�شار الدين، قاتلوا املحلن 
واأولد القا�ش���طن، ول تطلب���وا اأث���رًا بع���د 
عن، هذا عبيد اهلل بن زياد قاتل احل�شن 
عليه ال�ش���ام، ثم حمل على اأهل ال�ش���ام، 
و�شرب فيهم ب�ش���يفه، وحم���ل اأهل العراق 
معه واختلط���وا، ثم اجنل���ت احلرب، وقد 
قتل اأعيان اأهل ال�ش���ام، مثل احل�شن بن 
من���ري، و�ش���رحبيل ب���ن ذي ال���كاع، وابن 
حو�شب، وغالب الباهلي، واأ�شر�ص بن عبد 

اهلل ال���ذي كان واليًا على خرا�ش���ان.
الأ�ش���رت  مال���ك  ب���ن  اإبراهي���م  وح���از 
رحم���ة اهلل علي���ه ف�شيل���ة ه���ذا الفت���ح، 
انت�ش���ر يف  ال���ذي  املن���ح،  ه���ذا  وعاقب���ة 

الإع�ش���ار. دوام  ودام  الأقط���ار، 
ق���ال ال���رواة: راأين���ا اإبراهي���م بعدم���ا 
انك�شر الع�ش���كر، وانك�ش���ف العثري، قومًا 
منه���م ثبت���وا و�ش���روا وقاتل���وا فلقطهم 
من �شه���وات اخليل، وقذفه���م يف لهوات 
اللي���ل حتى �شبغ���ت الأر�ص م���ن دمائهم 
ثياب���ًا حمرًا، وما الفجاج بباأ�ش���ه ذعرًا، 

نبهتم�ا ليثًا هزبرًا با�شال 
جهمًا حمياه يدق الكاهال

مل يك ي�مًا من عدو ناكال 
اإل كـــذا مقاتـــاًل اأو قاتال

يربحهم �شربًا ويروي العامال

قتله لعمر بن �شعد بن اأبي 
وقا�ص لعنه الل قائد اجلي�ص 

يف ي�م عا�ش�راء   

قتله ل�ايل الك�فة عبيد الل 
ابن زياد لعنه الل مع رم�ز 

جي�ص اأهل ال�شام الذين ا�شتك�ا 
يف قتال احل�شني عليه ال�شالم   
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العقب���ان  واأه���وت  الن�ش���ور،  وت�ش���اقطت 
على اأج�ش���ادهم وه���ي كالعقي���ق املنثور، 
الذئ���ب  حلومه���م  اأكل  عل���ى  وا�شطل���ح 

وال�ش���بع، وال�ش���يد وال�شبع.
ق���ال اإبراهي���م ب���ن مال���ك: واأقبل رجل 
اأحمر يف كبكبة يغري النا�ص كاأنه بغل اأقمر 
ل يدنو منه فار����ص اإل �شرعه، ول كمي اإل 
قطع���ه، فدنا مني، ف�شربت ي���ده فاأبنتها، 
و�شقط على �شاطئ اخلازر، ف�شرقت يداه، 
وغرب���ت رج���اه، فقتلته، ووج���دت رائحة 
امل�ش���ك تفوح منه، وجاء رج���ل نزع خفيه، 
وظنوا اأنه ابن زياد من غري حتقيق، فطلبوه 
ف���اإذا هو على ما و�شف اإبراهيم، فاحتزوا 
راأ�شه، واحتفظوا طول الليل بج�شده، فلما 
اأ�شبحوا عرفه مهران موىل زياد، فلما راآه 
اإبراهي���م بن مالك ق���ال: احلمد هلل الذي 

اأج���رى قتله على يدي، وقتل يف �شفر.
كانت الوقعة يوم عا�ش���وراء �ش���نة �ش���بع 
و�شتن �� وهذا من عجيب حكمة اهلل تعاىل 
يف اأن يقت���ل عبي���د اهلل ب���ن زياد يف نف����ص 
اليوم الذي ا�شت�ش���هد فيه الإمام احل�شن 
عليه ال�ش���ام واأن يرى النا�ص حتقق الأثر 

الغيبي يف دعاء ال�ش���هداء على اأعدائه.
وبع���ث اإبراهيم بن مالك براأ����ص عبيد 
اهلل بن زياد لعنه اهلل وروؤو�ص الروؤ�شاء من 
اأه���ل ال�ش���ام ويف اآذانهم رقاع اأ�ش���مائهم، 
فقدموا عل���ى املختار وه���و يتغدى، فحمد 

اهلل �� تع���اىل �� على الظفر.
فلم���ا فرغ م���ن الغداء ق���ام فوطئ وجه 
اب���ن زياد بنعله، ثم رم���ى بها اإىل غامه، 
وقال: اغ�ش���لها ف���اين و�شعته���ا على وجه 

كافر. جن�ص 
وروؤو����ص  راأ�ش���ه  املخت���ار  حم���ل  ث���م 
القواد اإىل مكة م���ع عبد الرحمن بن اأبي 
عمري الثقفي، وعبد الرحمان بن �ش���داد 
اجل�ش���مي، واأن����ص ب���ن مالك الأ�ش���عري، 
وقيل: ال�ش���ائب بن مال���ك، ومعها ثاثون 

األف دينار اإىل حممد ابن احلنفية، وكتب 
معهم: اأين بعثت اأن�شاركم و�شيعتكم اإىل 
عدوك���م، فخرج���وا حمت�ش���بن اأ�ش���فن، 
اأدرك  ال���ذي  هلل  فاحلم���د  فقتلوه���م، 
لك���م الث���اأر، واأهلكهم يف كل فج �ش���حيق، 
وغرقه���م يف كل بحر عميق، و�ش���فى اهلل 

�شدور ق���وم موؤمنن.
وامل���ال  والروؤو����ص  بالكت���اب  فقدم���وا 
علي���ه، فلّم���ا راآه���ا خ���ر �ش���اجدًا، ودع���ا 
للمخت���ار، وقال: جزاه اهلل خ���ري اجلزاء، 
فقد اأدرك لن���ا ثاأرنا، ووجب حقه على كل 
م���ن ولده عب���د املطلب بن ها�ش���م، اللهم 
واحفظ اإبراهيم بن الأ�ش���رت وان�شره على 
الأعداء، ووفقه ملا حتب وتر�شى، واغفر له 

يف الآخ���رة والأوىل.
فبع���ث راأ����ص عبي���د اهلل ب���ن زي���اد اإىل 
عل���ي بن احل�ش���ن علي���ه ال�ش���ام فاأدخل 
عليه وهو يتغدى، ف�ش���جد �شكرًا هلل تعاىل 
وقال: »احلمد هلل الذي اأدرك يل ثاأري من 

ع���دوي، وجزى اهلل املخت���ار خريًا«.
ث���م ق���ال علي���ه ال�ش���ام: »اأُدخلت على 
عبي���د اهلل بن زياد وهو يتغدى وراأ����ص اأبي 
ب���ن يدي���ه، فقل���ت: اللهم ل متتن���ي حتى 

تريني راأ����ص ابن زياد«.
وق�ش���م حممد امل���ال يف اأهله و�ش���يعته 
اأولد املهاجري���ن  مبك���ة واملدين���ة عل���ى 
باإ�ش���ناده  املرزب���اين  وروى  والأن�ش���ار، 
ع���ن جعفر ب���ن حممد ال�ش���ادق عليهما 
ال�ش���ام اأنه قال: »ما اكتحلت ها�ش���مية 
ول اخت�شب���ت، ول رئ���ي يف دار ها�ش���مي 
دخان خم����ص حجج حت���ى قتل عبيد اهلل 

ابن زي���اد لعنه اهلل«.
وع���ن عب���د اهلل ب���ن حمم���د ب���ن اأب���ي 
�ش���عيد، ع���ن اأب���ي العيناء، ع���ن يحيى بن 
را�ش���د، ق���ال: قالت فاطمة بن���ت علي: ما 
حتن���اأت امراأة من���ا، ول اأجال���ت يف عينها 
م���رودًا، ول امت�ش���طت حتى بع���ث املختار 

راأ����ص عبيد اهلل ب���ن زياد.
وروي: اأن املختار قتل ثمانية ع�ش���ر األفًا 
ممن �ش���رك يف قتل احل�شن عليه ال�شام 
اأي���ام وليت���ه وكانت ثمانية ع�ش���ر �ش���هرًا 
اأولها اأربع ع�ش���رة ليلة من ربيع الأول �شنة 
�ش���ت و�ش���تن، واآخرها الن�شف من �شهر 
رم�شان من �شنة �شبع و�شتن، وعمره �شبع 
و�شتون �شنة ذوب الن�شار لبن منا احللي: 

�ص132��145.

عندما جيء براأ����ص عبي���د اهلل بن زياد 
وعمر بن �شعد �� الذين قتلهما املختار �� اإىل 
الإمام زين العابدين علي بن احل�شن عليه 
ال�ش���ام خ���ّر الإم���ام �ش���اجدًا هلل وقال : 
)احلم���د هلل الذي اأدرك ثاأري من اأعدائي 

وجزى املختار خريًا(. 
ع���ن الإم���ام الباقر علي���ه ال�ش���ام اأّنه 
قال:»ل ت�ش���ّبوا املخت���ار، فاإّنه قت���ل قتلتنا 
وطل���ب بثاأرنا، وزوج اأراملنا، وق�ش���م فيئنا 
ج45،  الأن���وار:  الع�ش���رة«.)بحار  عل���ى 

املخت���ار( ����ص343 فيم���ا روي يف ح���ق 
وروي ع���ن اأب���ي جعف���ر الباق���ر علي���ه 
ال�ش���ام يف كام ل���ه م���ع اب���ن املختار : 
) اأخ���رين اأب���ي اأّن مهر اأم���ي مّما بعث 
ب���ه املختار اإلي���ه. اأمل يبن���ي دورنا، وقتل 
قتلتنا وطلب بثاأرن���ا فرحم اهلل اأباك... 
رح���م اهلل اأب���اك.... رح���م اهلل اأب���اك، 
م���ا ترك لنا حق���ًا عند اأح���د اإّل طلبه(.

)البح���ار: ج45، ����ص351(
علي���ه  ال�ش���ادق  الإم���ام  ع���ن  وروي 
ال�ش���ام ق���ال: »م���ا امت�ش���طت فين���ا ول 
اخت�شبت ها�شمية حتى بعث اإلينا املختار 
بروؤو����ص الذين قتلوا الإمام احل�شن عليه 
ال�شام«.)�شفينة البحار: ج1، �ص435(

- محمد فاضل

اأق�ال الأئمة عليهم ال�شالم 
فيه رحمه الل

15

شني
حل�

ت ا
ارا

 لث
يا



الإع���ام  مي���دان  يف  الباحث���ون  ي���كاد 
يجمع���ون على اأن عنا�ش���ر العملية الإعامية 
هي: املر�ش���ل للر�ش���الة الإعامية، والر�شالة 
الإعامي���ة، والو�ش���يلة التي تق���وم بنقل هذه 
الر�ش���الة، وامل�ش���تقبل للر�ش���الة الإعامي���ة، 

واأخ���ريًا ال�ش���تجابة للر�ش���الة الإعامية.
الإعامي���ة  الر�ش���الة  ه���دف  اأن  وي���رون 
هو )امل�ش���تقبل( من اأجل اإح���داث )التاأثري( 
اأو )ال�ش���تجابة( املق�ش���ودة، ولذل���ك لب���د 
ودرا�ش���ة  )امل�ش���تقبل(  ه���ذا  معرف���ة  م���ن 
�ش���وؤونه وحاجاته وهمومه وم�ش���تواه من اأجل 
خماطبته ب�شكل ناجح، وهذا ما يهتم به علم 
النف�ص الجتماعي، وعندما نعود اإىل خطاب 
العقيل���ة ونتاأملها على �ش���وء العلم احلديث، 
جندها ق���د متتعت بعنا�ش���ر النجاح، اأو اأنها 
حققت ال�شروط املطلوب توافرها يف عنا�شر 

تاأمــالت يف خطــاب 
ــب ــيدة زين ال�ش

بقلــم
حممد الركابي
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العملي���ة الإعامية الناجحة فنج���د اأن هناك اختافًا 
يف م�شم���ون اخلط���اب املوجه اإىل املجتم���ع الكويف عن 
ذاك املوجه اإىل املجتمع ال�شامي لختاف املجتمعن، 
اأو لختاف )م�ش���تقبل الر�ش���الة الإعامية، فاملجتمع 
ال�شامي يجهل هوؤلء الأ�شارى ويرى فيهم خوارج حتى 
اأن اأحده���م يطلب من يزيد جارية من هوؤلء ال�ش���بايا 
ويروى يف قتل احل�ش���ن يوم ظف���ر وانت�شار )ليزيد(.

حت���ى اأن ال�شحابي �ش���هل بن �ش���عد ال�ش���اعدي قال 
عندم���ا راأى مظاهر ال�ش���ام هل اإن لأهل ال�ش���ام عيدًا 
ل نعرف���ه، وهذه نتائ���ج طبيعة لاإع���ام الأموي الذي 
تعر�ص ل���ه هذا املجتمع،ولذلك ن���رى يف خطاب زينب 
عليه���ا ال�ش���ام كما يف خطاب ال�ش���جاد عليه ال�ش���ام 
تركي���زًا على التعريف بهم ومدى ارتباطهم بالر�ش���ول 
�شلى اهلل عليه واآله و�شلم الأكرم وف�شحًا ليزيد وكيف 
اأّن���ه ابن الطلقاء الذين وا�شلوا حربهم للر�ش���الة حتى 
فتح مك���ة فاأطلقهم النبي �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم.

اأم���ا املجتم���ع الك���ويف ف���ا يحت���اج اإىل م���ا يحتاجه 
املجتم���ع ال�ش���امي، ولذلك تركز خط���اب العقيلة لأهل 
الكوف���ة على مو�ش���وع خذلنهم لاإمام احل�ش���ن عليه 
ال�ش���ام، وكي���ف اأنهم انتك�ش���وا يف منت�ش���ف الطريق 

كالت���ي نق�ش���ت غزلها من بعد ق���وة اأنكاثًا.
كما اأن التاأثري ال���ذي اأرادت اإحداثه احلوراء عند اأهل 
ال�شام يختلف عنه عند اأهل الكوفة، فاملجتمع ال�شامي مل 
ت���رد زينب حتريك���ه واإمنا اأرادت توعيته م���ن اأجل ف�شح 
اخلطة الإعامية ليزيد التي �ش���وهت الثورة احل�شينية، 
اأم���ا املجتم���ع الك���ويف ف���اأرادت العقيلة حتريك���ه ولذلك 

اعتمدت �ش���حنه عاطفيًا، وقد حتقق له���ا ما اأرادت.
يق���ول اأحد ال���رواة وا�شفًا اأه���ل الكوف���ة بعد خطبة 
ال�ش���يدة زين���ب: )ف���و اهلل لق���د راأي���ت النا����ص يومئذ 
حي���ارى، كاأنهم �ش���كارى، يبكون ويحزن���ون ويتفجعون 

ويتاأ�ش���فون وقد و�شع���وا اأيديه���م يف اأفواههم(.
ق���ال: ونظرت اإىل �ش���يخ من اأهل الكوف���ة كان واقفًا 

اإىل جنب���ي، وقد بكى حتى اخ�شلت حليته بدموعه وهو 
يق���ول: )�شدق���ت باأبي واأم���ي، كهولكم خ���ري الكهول، 
و�ش���بانكم خ���ري ال�ش���بان ون�ش���اوؤكم خ���ري الن�ش���وان، 

ون�ش���لكم خري ن�ش���ل ل يخ���زى ول يبزى(.
اأكم���ل وج���ه ل  اأدت العقيل���ة ر�ش���التها عل���ى  لق���د 
يف الكوف���ة وال�ش���ام فح�ش���ب واإمنا بع���د رجوعها اإىل 
املدين���ة جدها حتى اأنها اأ�شبح���ت م�شدر خطر كبري 
عل���ى ال�ش���لطات الأموية مما دفع الأخ���رية اإىل نفيها 
من بلدها - ولعلها اأول امراأة تنفى لأ�ش���باب �شيا�شية 
- وو�شعه���ا على مقرب���ة من عا�شم���ة احلكم الأموي 
لتكون حت���ت الرقاب���ة املركزية امل�ش���ددة حتى م�شت 
اآخر �ش���ني حياتها ال�ش���ريفة لتدف���ن يف جوار عا�شمة 

الأموي. اجلور 

لي����ص با�ش���تطاعة اأية ام���راأة اأن تقوم بال���دور الذي 
قامت ب���ه احلوراء، واملهم���ة التي اأوكله���ا اإليها الإمام 
احل�ش���ن عليه ال�ش���ام، فاحل���وراء كان���ت متتلك من 
املوؤه���ات والإع���داد الفك���ري والنف�ش���ي م���ن اأجل اأن 
تنه�ص بالعبء الر�ش���ايل الكبري، ولذلك قيمها الإمام 
ال�ش���جاد بقول���ه: »اإن عمت���ي زين���ب عاملة غ���ري معلمة 
وفقيه���ة غري مفقهة«، وكم���ا و�شفها الرواة باأنها كانت 
حتكي عن ل�ش���ان اأبيه���ا اأمري املوؤمنن، كم���ا نقل عنها 
ال���رواة اأّنها مل ترتك �شاة الليل حتى يف ليلة احلادي 

ع�ش���ر من املحرم.
وب�شريته���ا  علمه���ا  م���ن  ال�ش���ام  عليه���ا  وزين���ب 
و�شره���ا واإميانه���ا اأي���ن منها ن�ش���اء اليوم؟ حّق���ًا اإنها 
تعلمت يف مدر�شة اأمري املوؤمنن علي بن اأبي طالب عليه 
ال�ش���ام، كاأخيه���ا اأبي الف�شل العبا����ص عليه ال�ش���ام، 

هوؤلء طلبة مدر�ش���ة اأم���ري املوؤمنن عليه ال�ش���ام.
ف�ش���ام عليه���ا يوم ول���دت وي���وم ا�شت�ش���هدت ويوم 

حيا. تبعث 

احل�راء اأ�ش�ة وعربة
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ن�ش���اأ املختار يف اأ�ش���رة عريق���ة، فوالده: اأب���و عبيد بن 
ه  م�ش���عود بن عمرو بن ُعمري بن عوف، بن ُعقده بن غرَيَ
ه بن بكر بن  ابن عوف بن ق�ش���ي - وهو ثقيف - ب���ن ُمَنبِّ

هوازن .
���ب، وكانت  واأم���ه: َدْوَم���ة بن عمرو بن���ت وهب بن معتِّ
من رّبات الف�شاح���ة والباغة وال���راأي والعقل.)اأعام 

الن�ش���اء: ج1، �ص421(
وكان مول���د املختار يف ال�ش���نة التي هاج���ر فيها النبي 

من مكة اإىل املدينة.)بحار الأنوار: ج45، �ص350(

كان املخت���ار ذا مكان���ة اجتماعية راقي���ة، وقد و�شفه 
اب���ن عبد ال���ر بقول���ه: »كان مع���دودًا من اأه���ل الف�شل 
واخل���ري«. وق���ال اأي�ش���ًا: »����� كان ����� املخت���ار مع���دودًا يف 
اأه���ل الف�ش���ل والدين«.)ال�ش���تيعاب )الق�ش���م الرابع(: 

)1465 �ص
وه���و اأح���د وج���وه ال�ش���يعة يف املجتم���ع الك���ويف وق���د 
تعر�ص لاعتقال مع اأربعة ع�ش���ر نفرًا من وجهاء الكوفة 
ب�ش���بب موالتهم وت�ش���يعهم لأهل البيت عليهم ال�ش���ام 
وكان ذل���ك اأثناء تويل زياد بن اأبيه الإمارة على الكوفة. 

ومم���ا ي�ش���ري اإىل مكانته يف املجتمع الكويف نزول م�ش���لم 
ابن عقي���ل يف داره حينما قدم الكوفة �ش���فريًا للح�ش���ن 

ال�شام. عليه 

كان املخت���ار ق���دمي ال�شل���ة باأه���ل بي���ت ر�ش���ول اهلل 
�شل���ى اهلل عليه واآله و�ش���لم منذ نعوم���ة اأظفاره، فرتبى 
عندهم ون�ش���اأ بينهم. لأنه قد انتقل اإىل املدينة مع اأبيه، 
يف زم���ن عم���ر، وتوج���ه اأب���وه اإىل الع���راق، فا�شت�ش���هد 
يوم اجل�ش���ر، وبقي املختار يف املدين���ة، منقطعًا اإىل بني 

�ص70( ج8،  ها�ش���م.)الأعام: 
وقد تو�ش���م فيه الإم���ام علي عليه ال�ش���ام منذ �شباه 
الفطنة والذكاء، فكان يجل�شه على فخذه ومي�شح راأ�شه، 
ويقول له: »يا كّي����ص... يا كّي�ص«.)معجم رجال احلديث: 

ج18، �ص95(
وا�ش���تمر ت���ردده على بني ها�ش���م ياأخ���ذ عنهم الأدب 
والعل���م، وبع���د ف���رتة من �شل���ح الإمام احل�ش���ن بن علي 
عليهم���ا ال�ش���ام ع���اد م���ن الكوف���ة اإىل املدين���ة، وكان 
يجال����ص حممد اب���ن احلنفي���ة، وياأخذ عن���ه الأحاديث.

)بح���ار الأن���وار: ج45، �ص352(

الجتماعية مكانته 

عالقة املختار باأهل البيت عليهم ال�شالم

ث�رةاملختار الثقفي
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وج���اء يف كتاب »مقتل الإمام احل�ش���ن« لل�ش���يد عبد 
ال���رزاق املقرم قوله: »املختار ب���ن اأبي عبيدة الثقفي...
منه���م  فا�ش���تفاد  الأقد����ص  الر�ش���ول  اآل  اإىل  انقط���ع 
علم���ًا جّم���ًا، واأخاق���ًا فا�شل���ة، ونا�ش���ح لهم يف ال�ش���ّر 

والعانية«.

بع���د اأن انقلب اأن�شار م�ش���لم بن عقيل عليه ال�ش���ام 
وبع���د تخفيه يف بع�ص بي���وت الكوفة، انقلبت كفة الأمور 
ل�شال���ح عبيد اهلل بن زياد،ويف نف����ص ه���ذه الليلة التي 
كان م�ش���لم بن عقيل متواريًا ع���ن الأنظار دخل املختار 
اب���ن اأب���ي عبي���د الكوف���ة يحمل راي���ة خ�ش���راء )تاريخ 
الط���ري: ج5، �ص381(،وحت���وط ب���ه موالي���ه )تاري���خ 

الط���ري: ج5، �ص569(،
حت���ى انته���ى اإىل ب���اب الفي���ل م���ن م�ش���جد الكوفة، 
وهن���اك �شدمته احلقيقة لأن خر انقاب النا����ص على 
م�ش���لم بن عقيل مل يكن ق���د و�شل اإليه،فبقي على حرية 
م���ن اأم���ره ل يعلم مبكان م�ش���لم حتى ين�ش���ره ول يقدر 
على الرجوع اإىل اأهله لن جي����ص ابن زياد قد �ش���د على 
النا����ص مناف���ذ الدخ���ول واخل���روج اإىل الكوف���ة واأعلن 
حظ���رًا للتجوال يف عموم �ش���وارع الكوف���ة واأزقتها وبن 
ه���ذه اخلي���ارات ال�شعب���ة، ميّر ب���ه هاين بن اأب���ي حّية 
الوادع���ي فيعر����ص عليه اأن ينزل عل���ى عمرو بن حريث 
فا�ش���تجاب م�شطرًا اإىل ال�شباح.)تاريخ الطري: ج5، 

�ص570(
ويف الي���وم الث���اين ياأم���ر اب���ن زي���اد اأن يدخ���ل عليه 
النا����ص عام���ة ودخل املخت���ار فيمن دخ���ل ، فتوجه اإليه 
اب���ن زياد قائًا له:)اأنت املقب���ل يف اجلموع لتن�شر ابن 
عقيل، فقال له: مل اأفعل ولكني اأقبلت ونزلت حتت راية 
عم���رو بن حريث، وبُت معه واأ�شبح���ت، فقال له عمرو: 
�ش���دق ����� اأ�شلح���ك اهلل ����� فرف���ع عبي���د اهلل الق�شيب، 
فاعرت�ص وج���ه املختار فخبط به عينه ف�ش���رتها وقال: 
اأم���ا واهلل ل���و ل �ش���هادة عم���رو ل���ك ل�شرب���ت عنق���ك، 

ال�ش���جن(. اإىل  به  انطلقوا 
وبع���د اأيام م���ن اعتقال املخت���ار ُيعتقل ميث���م التمار، 
ويودع ال�ش���جن م���ع املختار. وبعد حدي���ث بينهما ينبعث 
يف روح املخت���ار اأم���ل بالنجاة واخلا�ص م���ن يد هوؤلء 

�ش���يد  ث���اأر  باأخ���ذ  العظي���م  وال�ش���رف  ب���ل  الأ�ش���رار، 
ال�ش���هداء واأ�شحابه الأخي���ار حيث يقول ل���ه ميثم نقا 
ع���ن الإم���ام اأم���ري املوؤمن���ن علي ب���ن اأبي طال���ب عليه 
ال�ش���ام: »اإنك تفل���ت وتخرج ثائرًا بدم احل�ش���ن عليه 
ال�ش���ام فتقت���ل هذا ال���ذي يقتلن���ا...«. فتطمئن نف����ص 
دق  املخت���ار بهذا ال���كام، لأنه واثق من م�ش���دره وُم�شّ
له. وب���داأ يعّد ال�ش���اعات والدقائق، ويعّد نف�ش���ه للقيام 

باملهم���ة الكرى.

كان���ت الأي���ام متّر �ش���راعًا يف �ش���جن ابن زي���اد عليه 
اللعن���ة وكان���ت الأخب���ار ل تاأت���ي اإل مبا ي�ش���وء، وفجاأة 
يقرع اأ�ش���ماع من كان م�ش���جونًا يف زنزان���ة ابن زياد نباأ 
الفاجع���ة العظمى، واملج���زرة الكرى، الت���ي ذبح فيها 
احل�ش���ن واآل احل�ش���ن عليه ال�ش���ام واأن�شاره واأريقت 
دماوؤه���م الزكية على اأر�ص كرب���اء بعد ثاثة اأيام من 
العط����ص املهلك وف�شلوا الروؤو�ص عن الأج�شاد، وتركوا 
وخدوده���م  مرّمل���ة،  واأبدانه���م  جم���ّردة،  اأج�ش���ادهم 
معّفرة... ت�شهرهم ال�شم����ص وت�شفي عليهم الريح وبعد 
ذلك حملوا ن�ش���اء البي���ت العلوي والأطف���ال على ظهور 

اجلمال العجاف �ش���بايا اإىل اأبن���اء الطلقاء.
ف���كان كلم���ا ورد خ���ر من ه���ذه الأخبار اإىل اأ�ش���ماع 
املختار ورفاقه ال�ش���جناء تزداد جروحهم عمقًا، وت�شتد 
فيهم �ش���ورة الغ�ش���ب على هوؤلء اجلناة، وي�ش���تد فيهم 
ال�ش���عور بالتق�ش���ري جتاه اآل ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه 
واآل���ه و�ش���لم، وتاأني���ب ال�شم���ري خلذلنهم اأه���ل احلق، 

و�ش���كوتهم على جراأة الباطل.

تزعم حركة التوابن خم�ش���ة من زعماء ال�ش���يعة هم 
كل من: )�شليمان بن �شرد اخلزاعي، امل�شيب بن جنَبة 
الفزاري، عبدا هلل بن �ش���عد بن نفيل الأزدي، عبدا هلل 
اب���ن وايل التميمي، ورفاعة بن �ش���داد البجلي ( وكلهم 
من خيار �شحابة علي عليه ال�ش���ام، ونظرة واحدة اإىل 
هذه الأ�ش���ماء تعطين���ا فكرة عن القبائل التي �ش���اهمت 

يف هذه احلركة التوابية.
فكت���ب �ش���ليمان بن �شرد اإىل �ش���يعة املدائن و�ش���يعة 
الب�ش���رة ي�ش���تنه�شهم لاأخ���ذ بث���اأر احل�ش���ن فاأجابوه 

لقاء املختار مع ميثم التمار

اأثر مقتل احل�شني على املختار

ث�رة الت�ابني واملختار
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جميع���ًا اإىل م���ا دعاه���م اإلي���ه. وعندم���ا التق���ى جي����ص 
التواب���ن بجي����ص اب���ن زي���اد طل���ب منه���م ابن زي���اد اأن 
ي�شت�ش���لموا ويبايعوا لعبد امللك اب���ن مروان فرف�ص قادة 
التوابن هذا الراأي، وطلب التوابون من جند ال�ش���ام اأن 
يخلعوا عبد املل���ك وين�شموا اإىل التوابن لقتال الأموين 
والزبريين وت�ش���ليم اخلافة لآل الر�ش���ول، فرف�ص اأهل 

ال�ش���ام هذا الراأي.
وب���داأت املعركة ب���ن الفريقن و�شم���د التوابون لأهل 
ال�ش���ام وقاتلوا قتال الأ�ش���ود ال�شواري،وكادت املعركة 
اأْن تنته���ي ل�شاحله���م ل���ول النبال التي انهال���ت عليهم 
م���ن كل جانب، واأ�شيب قائدهم �ش���ليمان ب�ش���هم كانت 

حياته. نهاية  به 
َب���ه، وكان  واأخ���ذ الراي���ة م���ن بع���ده امل�ش���يب ب���ن جَنَ

الكوف���ة،  اأبط���ال  م���ن 
فحم���ل مب���ن مع���ه عل���ى 
اأه���ل ال�ش���ام...وملا قت���ل 
اأ�شحاب���ه  ا�ش���تمات 
ال�ش���ام  اأه���ل  وهاجم���وا 
اجلن���ة  يقول���ون:  وه���م 
اإىل البقي���ة م���ن  اجلن���ة 
اأ�شح���اب اأب���ي ت���راب... 
انته���ت  املعرك���ة  لك���ن 
ل�شالح اأهل ال�شام ورجع 
م���ن بق���ي م���ن التوابن �� 
وهم قلة ����� كلُّ اإىل بلده، 
مل يحقق���وا الهدف الذي 

حارب���وا م���ن اأجل���ه. 
ا�شت�ش���هاد  نباأ  وو�ش���ل 
م���ن  وجم���ع  �ش���ليمان 
ي���د عبيد  اأ�شحاب���ه على 
ورج���وع  زي���اد،  ب���ن  اهلل 

املتبق���ن م���ن جي����ص التواب���ن اإىل الكوف���ة اإىل م�ش���امع 
املخت���ار وهو يف ال�ش���جن فكاتبه���م يف ر�ش���الة يثني فيها 
على جهادهم ويعر����ص عليهم النخراط معه من جديد 

الكت���اب: ن����صّ  وكان  الث���ورة،  يف ركاب 
)اأّم���ا بع���د ف���اإيّن يف اهلل اأعّظ���م لك���م الأج���ر واأحّط 
عنكم الوزر مبفارقة القا�ش���طن وجه���اد املحلن، واأّنكم 

مل تنفق���وا نفق���ة، ومل تقطعوا عقب���ة، ومل تخطوا خطوة 
اإّل رف���ع اهلل لك���م بها درج���ة، وكتب بها ح�ش���نة، اإىل ما 
يح�شيه اهلل من الت�شعيف، فاأب�شروا فاإيّن لو قد خرجت 
جلردت ما بن امل�ش���رق واملغرب يف عدوكم ال�شيف باإذن 
اهلل... فرح���ب اهلل مبن ق���ارب منكم واهت���دى ول يبعد 
اهلل اإّل من ع�شى واأبى، وال�شام على من اتبع الهدى(.

فاأجابوه:»ق���د قراأن���ا الكت���اب ونح���ن حيث ي�ش���رُّك فاإن 
�ش���ئت اأن ناأتي���ك حت���ى نخرج���ك فعلنا«.)الط���ري: ج4، 

)94 �ص

ا�ش���تطاعت �ش���خ�شية املخت���ار الف���ّذة اأن جتم���ع اأكرث 
النا����ص املعار�ش���ن للدول���ة الأموي���ة وللدول���ة الزبريي���ة 
م�ش���حونًا  اجل���و  وكان 
بالتوت���ر �ش���د وايل اب���ن 
ا�ش���تعان  ال���ذي  الزب���ري 
احل�ش���ن  الإم���ام  بقتل���ة 
عليه ال�ش���ام يف الإدارة 
فا�شتغل  الكوفة،  ل�ش���وؤون 
الأج���واء  ه���ذه  املخت���ار 
لانط���اق م���ن خاله���ا 
تاري���خ  فح���ّدد  بالث���ورة، 
الراب���ع ع�ش���ر م���ن ربيع 
الث���اين موع���دًا لإع���ان 

�ش���اعة ال�شف���ر.
املخت���ار  فا�ش���توىل 
الإم���ارة  ق�ش���ر  عل���ى 
و�ش���يطر على كامل اأر�ص 
الكوف���ة بع���د اأربع���ة اأّيام 
من الك���ر والفر، وجل����ص 
يف الق�شر، واجتمع عليه 
النا����ص للبيع���ة فلم يزل با�ش���طًا يده حت���ى بايعه خلق من 
العرب وال�شادات واملوايل.)بحار الأنوار: ج45، �ص361(

وبع���د اأن �ش���يطر عل���ى الكوف���ة ب�ش���كل كام���ل، اأر�ش���ل 
العّم���ال وال���ولة اإىل نواح���ي الكوفة واملناط���ق التابعة لها 
وف���ّرق العّم���ال باجلب���ال والباد.)بح���ار الأن���وار: ج45، 

)366 �ص
- سجاد عبد الرزاق

اإعالن ث�رة املختار

20

�ار
الث

ة و
ث�ر

ال



جن���اح  يف  احل�ش���ينية  امل���راأة  �ش���اركت 
الث���ورة ون�شرته���ا وتغلب���ت عل���ى عاطفتها 
يف املواق���ف الت���ي حتت���اج اإىل التج���رد من 
العاطف���ة وتنكرت لرقتها يف املواقف التي ل 
تنفع فيها الرقة، تلّب�ش���ت بعنوان الت�شحية 
وتدّرع���ت بال�ش���ر وال�ش���تقامة و�شرخت 
يف وج���ه الباط���ل ملبية نداء الإم���ام القائد

A ولكي نقف على الألوان املختلفة التي 
مار�شتها املراأة احل�شينية يف ن�شرة النه�شة 
وامل�شاركة يف جناحها وخلودها ن�شتعر�ص ما 

قامت به هذه الن�ش���اء م���ن اأدوار:

كان لل�ش���يدة ال�شغرى زينب الها�ش���مية 
عقيلة اآل اأبي طال���ب اأكرث من دور وموقف 
يف ن�شرة النه�شة ابتداًء من ح�شورها مع 
الإمام A يف كرباء ومرورًا بت�شحيتها 
باأولدها بن يدي اإمامهم وانتهاء مبعاونة 
A يف قي���ادة  الإم���ام زي���ن العابدي���ن 
الرك���ب احل�ش���يني بع���د الواقع���ة والدفاع 
النه�ش���ة  ه���ذه  ع���ن  الكب���ري  الإعام���ي 

املباركة.
 B وا�ش���تمر عط���اء ال�ش���يدة زين���ب
حتى وفاتها ل�ش���يما اأي���ام كانت يف مدينة 
جده���ا  ول يخفى على اأحد ما قامت 
به بطلة كرباء، اإل اأننا ن�شلط ال�شوء على 
بع����ص ال�ش���ور امل�ش���رقة لهذه اللب���وة لكي 
تكون در�شًا لن�ش���اء امل�شلمن عامة وللمراأة 

خا�شة. العراقية 

اطل���ع العامل باأجمعه عل���ى تلك اخلطبة 
الرائع���ة الت���ي تن���م ع���ن �ش���جاعة وثبات 

العقيل���ة B حيث وجه���ت خطابها اإىل 
طاغية ع�شرها يزي���د بن معاوية »اأظننت 
ي���ا يزيد حيث اأخذت علين���ا اأقطار الأر�ص 
واآفاق... اإىل اأن تق���ول.. اإن بنا هوانًا على 
اهلل وب���ك علي���ه كرام���ة واأّن ذل���ك لعظيم 
خطرك عنده...«)1( ، فكانت تلك الكلمات 
مبثاب���ة الطعن الذي مزق �ش���موخ الطاغية 
وبدد �شروره بالن�شر الع�شكري الظاهري، 
ثم مل تكتف بذلك بل وجهت له قوًل ذكرته 
باأ�شل���ه ومقام���ه حيث تق���ول: »اأمن العدل 
يابن الطلقاء تخدي���رك حرائرك واإمائك 
و�شوقك بنات ر�شول اهلل �شبايا..«)2(، 
فاأظه���رت به���ذه العب���ارات البليغة ف�ش���ق 
يزي���د وظلمه وجت���اوزه على حرمة ر�ش���ول 
اهلل وبهذا يكون قد خرج مما يدعي.

املع���روف اإذا نزلت م�شيبة على رجل قد 
جتعله جزوعًا م�شطربًا مع ماله من ال�شابة 
واخل�شونة، واأما اإذا نزلت بامراأة فالأمر اأ�شد 
لرقة املراأة وعاطفتها فقد ي�شل بها الأمر اإىل 
فقدان التوازن وعدم اللتفات اإىل حجابها، 
ولك���ن ما ح�ش���ل لزين���ب B مل يح�شل 
لم���راأة م���ن قبل ولن يح�شل م���ن بعد فلقد 
كانت م�شيبة عظيم���ة تنهّد لها اجلبال ومع 
ذلك مل تفّرط زينب B بحجابها وعفتها 
اإمن���ا ي�شفه���ا املوؤرخون اأنه���ا خرجت تتعرّث 
باأذيالها اأي اأن حجابها جتاوز قدميها لطوله 
و�شعة �ش���رته، وي�شفها الآخر اأنها كانت ترّد 
ال�شوط بيد ومت�شك حجابها بيدها الأخرى، 

وهكذا باقي الن�شوة يف كرباء.

دور  له���ا  كان  اللوات���ي  الن�ش���اء  م���ن 
عظيم هي زوجة زهري حيث اإنها قامت يف 
حتويل زوجها من �ش���خ�ص عثماين الهوى 
اإىل �ش���هيد ب���ن يدي الإم���ام A وذلك 
عندما التقت قافلة الإمام A مع قافلة 
زهري ابن القن ال���ذي كان يتجنب اللقاء، 
اأر�شل الإمام A ر�شوًل اإىل زهري يدعوه 
لالتق���اء ف���رتدد اإل اأن دله���م بن���ت عمرو 
زوجته قالت: »اأيبعث اإليك ابن ر�ش���ول اهلل 
ثم ل تاأتيه؟«)3( فحثته على الذهاب فنه�ص 
م�ش���رعًا وما لبث اأن عاد كذلك حيث وّطن 
 A نف�شه على ال�شهادة بن يدي الإمام
وعندما �شمعت زوجته بذلك طلبت منه اأن 
ي�ش���ركها معه اإل اأن���ه رف�ص وذهب مبفرده 

ال�شهادة. درجة  ونال 

ب���ن عم���ري  اأم وه���ب زوج���ة عب���د اهلل 
الكلب���ي ا�ش���رتكت م���ع زوجه���ا وولده���ا يف 
حمارب���ة الكف���ر والطغي���ان ومل تكتف بقتل 
ولدها وفلذة كبدها عندما �ش���األها »يا اأماه 
اأر�شي���ت؟ فقالت: ما ر�شيت حتى تقتل بن 
يدي احل�ش���ن A«)4( وفعًا رجع ولدها 
اإىل القتال وا�شت�شهد يف �شاحة املعركة، وملا 
ا�شت�ش���هد زوجها ذهبت اإىل �شاحة املعركة 
وم�ش���حت عن وجهه الدم والرتاب فاأر�ش���ل 
اإليها �شمر )لعنة اهلل عليه( غامه ف�شربها 
بعمود على راأ�شها فم�شت �شهيدة مر�شية.

 �������������������������������
)1( بحار الأنوار: ج 45، �ص133.
)2( بحار الأنوار: ج 45، �ص134.

)3( مقتل الإمام احل�شن A لاأزدي: �ص 74.
)4( لواعج الأ�شجان، �ص 144.

- محمد فاضل

زينب العقيلة وتعدد الأدوار

ال�ق�ف ب�جه الطاغية

اللتزام باحلجاب رغم كل �شيء

زوجة زهري بن القني 

املراأة ال�شهيدة

الن�شــاء يف  دور 
احلركة احل�شينية
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لي����ص غريبًا اأن ت�ش���تاأثر م�شاركة عقيلة 
الها�ش���مين يف ثورة الإمام احل�ش���ن عليه 
ال�ش���ام بالهتم���ام، فالث���ورة - احل���دث 
كانت فا�شلة تاريخية، ويومًا من اأيام اهلل 
التي كتب له���ا اخللود على م���دار الزمن.

ولذلك فاإن احلدي���ث عن زينب حديث 
ع���ن الث���ورة، اأو عن دور املراأة امل�ش���لمة يف 
الث���ورة، ويف �شناعة احلدث الإ�ش���امي، 
ول يعني ذلك اأن حياة زينب قد اقت�شرت 
عطاءاتها عل���ى الثورة فق���ط، واإمنا لأنها 
كان���ت عظيمة، ولأن حياته���ا معطاءة كان 

دورها كب���ريًا يف واقعة الطف.

الإم���ام  ب���اأن  يج���زم  الباح���ث  ي���كاد 
ال�شبط مل يبحث يف خروجه على انت�شار 
قريب، وغلبة على الأع���داء، فف�شًا عن 
الروايات الواردة عن الر�ش���ول �شلى اهلل 
عليه واآله و�ش���لم وعن اأمري املوؤمنن عليه 
ال�ش���ام با�شتثناء احل�ش���ن عليه ال�شام 
يف كرباء، ف�ش���ًا عن ذلك، فاإن الإمام 
ال�ش���بط ما ب���رح ي�ش���رح به���ذه النتيجة 
ال�ش���خ�شيات  بع����ص  م���ع  حوارات���ه  يف 
الجتماعي���ة كاب���ن عبا����ص واب���ن الزبري 
وابن عمر، ونراه يكت���ب اإىل اأخيه حممد 
ابن احلنفي���ة عندما غادر مك���ة متوجهًا 

اإىل الع���راق »فاإن من حلق بي ا�شت�ش���هد 
وم���ن تخلف مل ي���درك الفتح«.

ويوؤك���د ه���ذه النتيجة يف خط���اب على 
النا����ص بعد خروجه من مك���ة قائًا: »... 
كاأين باأو�شايل تقطعها ع�ش���ان الفلوات 
ب���ن النواوي����ص وكرب���اء، فيم���اأن مني 
اأكرا�ش���ًا جوفًا واأجربة �شغبًا...« ومي�شي 
باجت���اه كرب���اء على الرغ���م من جميء 
الأخبار اإليه با�شت�ش���هاد م�ش���لم بن عقيل 

وانق���اب الأو�شاع �ش���ده يف الكوفة.
ال�ش���ام  علي���ه  احل�ش���ن  الإم���ام  اإن 
والركب الها�شمي معه يعلمون يقينًا اأنهم 
ل ي�شريون اإىل ن�شر قريب واإمنا ي�شريون 

اإىل هزمية ع�ش���كرية حمققة.

م���ن هنا كان���ت الث���ورة تن�ش���د اأهدافًا 
اأو�ش���ع م���ن حلظته���ا، اإمن���ا كان���ت تنظر 
بعي���ون قائدها نح���و املجتمع الإ�ش���امي 
اآن���ذاك م���ن اأج���ل تغي���ريه، ونح���و الأفق 
الإ�ش���امي البعيد من اأجل و�شع اأ�ش�ش���ه 
القومي���ة، وحماية هذا الأفق من اأن تغيب 
ماحمه ب�شحب النحراف وغيوم الو�شع 
والتحري���ف ل�ش���نة امل�شطف���ى �شلى اهلل 

عليه واآله و�ش���لم.
وم���ن اأج���ل اأن حتق���ق الث���ورة هدفه���ا 

الجتماعي، ولتحقيق هدفها الفكري لبد 
لاإمام احل�ش���ن من التخطي���ط الدقيق.

اعتم���د  ق���د  التخطي���ط  ه���ذا  وكان 
اإ�ش���راك زين���ب عليها ال�ش���ام وحرم اآل 
الر�ش���ول يف الركب، وكان الإمام ال�شبط 
الوع���ي،  مت���ام  الإ�ش���راك  له���ذا  واعي���ًا 
ولذلك عندما عجز ابن عبا����ص عن ثنيه 
ع���ن امل�ش���ي اإىل العراق قال ل���ه اإذًا ملاذا 
ت�شطحب الن�شاء معك، كان رد احل�شن 
عليه ال�ش���ام عليه »�ش���اء اهلل اأن يراهن 
�شبايا«، مكتفيًا بهذه الإجابة الرمزية ومل 
يو�شح لبن عبا�ص ما مل يدركه من مغزى 

ا�شطحاب الن�ش���اء يف رك���ب الثورة.
ب���ل جند لقط���ة تاريخية �ش���ابقة بكثري 
على ح���دث الثورة يف زم���ن اأمري املوؤمنن 
عليه ال�ش���ام تدلل على تخطيط م�ش���بق 
لإ�شراك احلوراء يف هذا احلدث التاريخي 
اخلالد، حيث ا�ش���رتط اأمري املوؤمنن عليه 
ال�ش���ام على عب���د اهلل بن جعف���ر عندما 
تقدم اإىل الزواج من زينب عليها ال�ش���ام 
ا�ش���رتط عليه ال�ش���ماح لها باخل���روج مع 
احل�ش���ن عندما يخ���رج وهذا م���ا ح�شل 
عندما خرج احل�شن لي�شنع احلدث الذي 

ردد �شداه الزم���ان والأمكنة.

الث�رة والنت�شار القريب

الأهداف البعيدة للث�رة

التخطيط احل�شيني

ــيني  التخطيــط احل�ش
يف اخلروج اإىل كربالء

بقلم: د. زينب الركايب
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ي�ش���عدين واإيّن بعي���د ال���دار اأْن اأ�ش���اطركم يف ه���ذه الذك���رى 
العزي���زة ذكرى احل�ش���ن ب���ن علي )عليهما ال�ش���ام(.

وي�ش���عدين واأنا ابن العروب���ة اأْن اأجد املثل احلي يف �ش���خ�شية 
احل�شن بن علي )عليهما ال�شام( واأْن جنعل منه الأ�شوة احل�شنة 

والقدوة ال�شاحلة.
ج���رت ع���ادة اأولئ���ك الذي���ن يوؤرخ���ون للبطول���ة والأبط���ال اأْن 
يق�ش���روا احلديث على نفر ب�شفاتهم هم اولئك الذين ينه�شون 
باأممه���م بع���د كبوته���ا وياأخذون بيده���ا لت�شعد يف �ش���لم الرقي 
والنهو����ص درجات، ويهملون �شنفًا اآخر ل يق���ل عن هوؤلء مكانة 
ح���ن نتحدث عن البطولة اأو نوؤرخ لاأبطال. يهملون اأولئك الذين 
ي�ش���عرون بالكارثة قبل اأْن تلم وبامل�شيبة قبل اأْن تن����زل اأو حتيط 

في�شفون الداء ويباعدون بن الأمة وبن اأْن تنحط وتنهار، 
يهمل���ون اأولئ���ك ومواقفه���م قد تك���ون اأبرز 

واأ�ش���د �شي���اء اأو �ش���خ�شياتهم ق���د 
تك���ون ا�ش���د باأ�ش���ًا واك���ر قوة 

بل ق���د يكون���ون املثل احلي 
وال�شخ�شية النادرة التي 

نتطل���ع اىل اأمثاله���ا يف 
الزمان. هذا 

التاري���خ  يحدثن���ا 
اأنَّ عي���ون بن���ي اأُمي���ة 
نف���ر  عل���ى  كان���ت 

اأبن���اء ال�شحابة  م���ن 
تخافهم وتخ�شى باأ�شهم 

حن هم���ت باأخ���ذ البيعة 
ليزيد. ونح����ص نحن من هذه 

اخل�ش���ية اأو من ذلك اخل���وف اأّن 
ه���وؤلء م���ن الأبطال.

ويحدثن���ا التاري���خ اأي�ش���ًا اأنَّ ه���وؤلء النف���ر 
كان���وا عبد اهلل بن عمر وابن الزبري واحل�ش���ن بن علي )عليهما 
ال�شام( ونلم�ص قوة �شخ�شياتهم من ذلك اخلطاب الذي بعث به 
يزيد اىل الوليد بن عتبة بن اأبي �شفيان وايل املدينة والذي يقول 
فيه: )اأما بعد فخد ح�ش���ينًا وعبد اهلل بن عمر وابن الزبري اأخذًا 

لي�ص فيه رخ�شة حتى يبايعوا(.
تلم����ص هذه القوة من هذه الكلمات لك���ن الأحداث وحدها هي 

التي تختر ال�شخ�شيات فيما يقال.

فلق���د م�ش���ى الزم���ن باأحداث���ه ولقد �ش���جل التاري���خ مواقف 
هوؤلء ونعود فنلم�ص �شيئًا اآخر لعله اأعنف واأقوى مما ت�شطره هذه 

الكلمات عن بع�ص ه���وؤلء الأبطال.
وم�ش���ى الزم���ن فتخلف ع���ن البطولة عبد اهلل ب���ن عمر حن 

قال ))اإذا بايع النا����ص بايعت((.
وم�شى الزمن ففر ابن الزبري بدينه ولذ بالبيت احلرام.

وم�ش���ى الزمن واحل�ش���ن ب���ن علي ه���و الذي يق���ف وحده يف 
امليدان حتى �شحى بنف�ش���ه وا�شت�ش���هد يف �ش���بيل اهلل.

قد يلوم النا����ص احل�شن )عليه ال�شام( لأنه مل يتداول الأمور 
ومل يتدبر العواقب ف�شحى بنف�شه ولكنهم يف كل هذا خمطئون.

اإّن البطول���ة ل تقا����ص مبقدار م���ا يحققه الف���رد من غاية 
اأو ي�ش���ل الي���ه م���ن نتيجة فذلك مقيا����ص ال�شيا�ش���ين 

التجار.
واأّن البط���ل ل ي�ش���األ نف�ش���ه حن 
يق���ف املوق���ف ال���ذي اخت���اره 
عن الغاية والو�ش���يلة واإمّنا 
ي�ش���األها فق���ط عما فيها 
من قوة لإرادة و�شدق 
اأوماأت   ف���اإْن  عزمي���ة 
�ش���رب  بالإيج���اب 
�شربت���ه ول���و ع���ادى 
الأهل والع�ش���رية ولو 
خالف يف ذلك جميع 

لعاملن. ا
ولق���د �ش���األ احل�ش���ن 
نف�ش���ه  ال�ش���ام(  )علي���ه 
فاأ�ش���ارت  وا�شت�ش���ارها  فاجابت 
فوقف موقفه الذي �شحى فيه بنف�ش���ه 

والعقيدة. املب���داأ  اأج���ل  من 
لقد �شحى احل�ش���ن )عليه ال�شام( بنف�شه دفاعًا عن مبدئه 
واإميانًا بعقيدته واإنَّه لدر�ص ينفعنا يف هاتيك الأيام احلوالك التي 
نتلف���ت فيها حوالينا فا جند بطًا نلتف حوله ول اإمامًا م�شلحًا 
نقتدي به ونهتدي بهديه فليكن لنا القدوة احل�شنة وليكن لنا من 
ت�شحيت���ه العرة والذكرى ولنن�ش���د يف الحتفال به ق���ول القراآن 
الك���رمي: }كتـــب اهلل ألغلـــن انـــا ورســـلي ان اهلل 

عزيز{. لقـــوي 

احل�شــني عليه ال�شــالم 
القــدوة احل�شــنة

بقلم: محمد احمد
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الفا�ش���فة  املفاهي���م ح���ول اجلم���ال متع���ددة عن���د 
واملفكري���ن وال�ش���عراء والفنانن، وهي متغ���رية لتاأثرها 
بتغري النظرة اإىل احلياة فقد يرى الفيل�شوف يف الع�شر 
اليون���اين غري ما ي���راه الفيل�ش���وف يف الع�شر احلديث. 
وقد يرى ال�ش���اعر والأديب غ���ري ما يراه الفنان، اإذ اإن 

للزمن اأثره يف تغري املفاهيم، ول�شيما مفهوم اجلمال.
فق���د يك���ون اجلم���ال ه���و الإحاط���ة بتل���ك الق���راءات 
لأولئ���ك الذين ينظرون اإىل احلي���اة مبنظور خا�ص. وقد 
يك���ون اجلمال هو الفك���رة والعرة والتاأمل والأن����ص بها، 

وقد يكون غ���ري هذا كله.
ومن هنا:

عندم���ا نقف عن���د الفك���ر الزينبي جن���د اأّن املفاهيم 
تختل���ف ع���ن تل���ك الت���ي يراه���ا الفا�ش���فة واملفكرون. 
وال�ش���بب يف ذلك يع���ود اإىل فردانية املفه���وم؛ وثانيًا اإىل 
جتدده وان�ش���جامه مع الأزمن���ة واإن تغ���ريت فيها الروؤى 

والقراءات.
فلننظر اإذن اإىل فرادنية املفهوم يف الفكر الزينبي.

اأوًل: م���ن حي���ث الظهور فه���و فريد اأي�ش���ًا؛ وفردانيته 

تكم���ن يف احل���دث ال���ذي بدا في���ه مفهوم اجلم���ال عند 
العقيلة زين���ب عليها ال�شاة وال�ش���ام.

فق���د وقف���ت يف جمل����ص غا����صٍ باجلباب���رة والعت���اة 
وال�ش���امتن؛ يف جمل����ص و�شع���ت في���ه روؤو����ص اإخوته���ا 
واأبنائه���ا واأرحامه���ا وهي امراأة وحيدة حتيط بها ن�ش���اء 
ث���كاىل واأطف���ال اأط���ار الرع���ب عقوله���ا و�ش���ّمر اخلوف 
اأعينه���ا فغدت ل تب�شر �ش���وى �ش���خ�ص زين���ب بنت علي 
اأمري املوؤمنن عليها ال�ش���ام. اإن بكت بكوا واإن اأم�ش���كت 
اأم�شكوا، واإن تكلمت اأن�شتوا واإن �شكتت تاأملوا واعتروا.

يف جمل����ص وقف فيه طاغية ع�شرها �ش���امتًا و�شاخرًا 
و�ش���احرًا لعقول اأطبق عليها الظلم فغ���دت بلهاء عوجاء 
حمق���اء تتبع �ش���بيل قوم جمرم���ن؛ فكاأنه األق���ى عليهم 
ع�شي���ه وحباله، وقال بع���زة فرعون اإنا لنح���ن الغالبون 
ثم التف���ت اإليها قائًا: احلمد هلل الذي ف�شحكم وقتلكم 

اأحدوثتكم.  واأكذب 
كلم���ات خيل اإىل كثري من اجلال�ش���ن كاأنها ت�ش���عى!!. 
فرمته���ا عقيلة حيدر عليهما ال�ش���ام بكلم���ات تلقف ما 

ياأفكون، فقالت عليها ال�ش���ام: 

ما راأيُت اإّل جميال

24

ئي
�را

ا�ش
ل ع

جما



حممـــد  بنبيـــه  اأكرمنـــا  الـــذي  لل  »احلمـــد 
�شلى الل عليه واآله و�شـــلم، وطهرنا من الرج�ص 
تطهريًا، اإمنا يفت�شح الفا�شـــق، ويكذب الفاجر. 

غرينا«. وه� 
فكان���ت جولة خ�ش���ر فيها فرعون الكوفة م���ا اأوتيه من 
�شحر فلم يكن يدري اأنها تنطق بل�شان علي اأمري املوؤمنن 
علي���ه ال�ش���ام فاأع���اد الكّرة لعل���ه يفلح هذه امل���ّرة! وقد 
ا�شتجمع كّل ما ورثه من رج�ص اأمه �شمية وجدته مرجانة 

فاألقى كلماته، وياليت���ه مل يفعل فلقد كانت القا�شية.
فقال لها: كيف راأيت �شنع اهلل باأخيك واأهل بيتك؟. 

فقال���ت عليه���ا ال�ش���ام: »مـــا راأيـــت اإّل جميـــاًل 
ه�ؤلء قـــ�م كتب الل عليهم القتـــل فربزوا اإىل 
م�شاجعهم، و�شـــيجمع الل بينك وبينهم فتحاج 
وتخا�شـــم فانظر ملـــن الفلج ثكلتك اأمـــك يا ابن 

.)1 مرجانة«)
فغ�شب - اللعن - وكاأنه هم بها.

فق���ال ل���ه عمرو ب���ن حري���ث: اإّنها ام���راأة، وامل���راأة ل 
توؤاخذ ب�ش���يء م���ن منطقها.

فق���ال اب���ن زياد: لق���د �ش���فى اهلُل قلبي م���ن طاغيتك 
احل�ش���ن والع�ش���اة املردة من اأهل بيت���ك. فقالت: 

»لعمـــري لقـــد قتلـــت كهلـــي وقطعـــت فرعي، 
واجتثثـــت اأ�شلـــي، فـــاإن كان هذا �شـــفاءك فقد 

. » �شتفيت ا
فقال ابن زياد: هذه �ش���جاعة! ولعمري لقد كان اأبوك 

�شجاعًا �شاعرًا.
فقال���ت: »يـــا ابن زياد مـــا للمراأة وال�شـــجاعة! 
واإن يل عن ال�شـــجاعة ل�شغاًل واإن لأعجب ممن 
ي�شتفي بقتل اأئمته، ويعلم اأنهم منتقم�ن منه يف 

اآخرته«)2(.
فل���م يجد اب���ن زي���اد بعد ه���ذه الهزمية وال���ذل الذي 
مني به غري الت�ش���في من راأ����ص ريحانة ر�شول اهلل �شلى 

اهلل عليه واآله و�ش���لم.
اإذن: ظه���ور املفه���وم كان فري���دًا م���ن حي���ث الزمان 
واملكان والفكر والروؤى والأ�ش���خا�ص والظروف والعوامل 
والأمل وامل�شاعر والتحديات؛ فلم ي�شهد التاريخ يومًا ولن 

ي�ش���هد اأن ينطلق مفهوم للجمال م���ن قلب مل يبق مو�شع 
في���ه يخلو من اأمل مرح وم�شاب مقرح وهو مع هذا يرى 
اجلمال يزهو من تلك الوج���وه التي تعفرت على رم�شاء 

كرباء يف �ش���احة الطف يوم عا�شوراء.
فحقًا م���ا راأت عقيلة علي عليهما ال�ش���ام اإل جميًا، 
فه���ي التي مل تفارق اجلمال يومًا، فقد راأت عينها جمال 
تلك الوجوه التي لو اأق�ش���مت على اهلل اأن يزيل جبًا من 
مكان���ه لأزاله. وهي الت���ي مل تفارق اأُذنها اجلميل فها هو 
�شوت جدها ر�ش���ول اهلل و�شوت اأبيها علي واأمها فاطمة 
واأخويها احل�ش���ن واحل�ش���ن �شلوات اهلل عليهم اأجمعن 

م�شامعها. يطرق 
اإّنه جمال يف جمال يف جمال هكذا ن�ش���اأت يف اجلمال 

ول ترى غري اجلمال.
ولذا: ملا نظرت اإىل تلك الأج�ش���اد وهم اأحبتها واأهلها 
وقد �شبغتها الدماء اأب�شرت فيها احلياة التي ت�شرق مع 
كل �شباح لتدب دورة جديدة يف الفكر الب�ش���ري فينه�ص 

جمددًا يف وجه اجلهل والظلم وال�شتبداد والذل.
وينطلق يف �شاحات املعرفة والعدل واحلرية والعزة. 

هك���ذا ه���و مفهوم اجلم���ال عن���د العقيلة زين���ب فاإما 
حي���اة بجمال واإما م���وت بجمال.

يف  البالغيـــة  اجلماليـــة  الأوىل:  امل�شـــاألة 
خطـــاب العقيلة زينـــب عليها ال�شـــالم

م���ن الركائز الت���ي ظهرت يف خط���اب العقيل���ة زينب 
عليها ال�ش���ام هي: جمالية اخلر والإن�شاء، وقوة البيان 
الذي جتلت فيه جمالية الباغة ب�ش���كل �ش���حر ال�ش���امع 
فانقاد اإىل هذا الإخبار الكا�ش���ف عن عمق الفكر و�ش���عة 
املفه���وم ودللة اللفظ واإلزام احلجة التي اأ�ش���رت العقل 
وك�ش���فت ال�ش���بهات الت���ي نفثها عبي���د اهلل ب���ن زياد يف 

ال�شامعن. اأذهان 
ولذل���ك: تراه ح���اول اأن يحجب اأذهان ال�ش���امعن عن 
هذا اجلم���ال الذي جتلى يف منط���ق العقيلة زينب عليها 
ال�ش���ام فانعطف اإىل ذم هذا البيان وجمالية الباغة، 
قائًا: هذه �ش���جاعة! )3( ولعمري لقد كان اأبوك �شجاعًا 

�شاعرًا. فقالت: 
»يا ابـــن زيـــاد مـــا للمـــراأة وال�شـــجاعة! واإّن 
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يل عـــن ال�شـــجاعة ل�شـــغال؛ واإن لأعجـــب ممن 
ي�شتفي بقتل اأئمته، ويعلم اأنهم منتقم�ن منه يف 

اآخرته«!!
له���ذه اجلمالي���ة  البال���غ  الأث���ر  ع���ن  يك�ش���ف  وه���ذا 
الباغي���ة التي حّجمت ابن زي���اد فاأعجزته عن الرد ولو 
بكلمة واحدة حتمل مدلوًل يرقى اإىل هذا اجلمال املتاألق 
يف خط���اب العقيلة زينب عليها ال�ش���ام. ب���ل.. اأيقن اأنه 
عاجز اأمام هذا اجلمال الذي و�شفه بال�ش���جاعة، واأيقن 
اأي�شًا اأن هذه الكلمات اأظهرت قبح منطقه وركاكة لفظه 

عبارته. وه�شا�شة 
ولذل���ك.. »م���ن يطلع - 
مثًا - عل���ى علم الباغة 
العربي���ة يدرك بكل و�شوح 
اأن م�شطلح الباغة الذي 
العرب  الباغي���ون  جعل���ه 
غالب���ًا مماث���ًا للف�شاحة 
للبيان،  م���ازم  وكاهم���ا 
مام���ح  يحم���ان  اإمن���ا 
ال�شفاء والنق���اء والبهاء؛ 
والإتق���ان،  واجل���ودة 
يف  والدق���ة  والو�ش���وح 
الدلل���ة والختيار، وتنقية 
كل اأ�ش���لوب م���ن اأي لف���ظ 

ي�شينه، حت�ش���ينًا وتزيينًا ليغدو الن�ص متاحم الأجزاء، 
عذب���ًا رقي���ق احلوا�ش���ي، بعي���دًا ع���ن التقي���د والغمو�ص 

والتناف���ر)4(. ع���ف  وال�شّ واله�شا�ش���ة 
ف���اأي باحث يتاأمل يف اأ�ش���اليب الباغة؛ يلحظ املتكلم 
ل يكتفي باأْن يعر�ص اأ�شلوبه ب�شكل تقريري مبا�شر، واإمنا 
قد ير�شله على �ش���بيل املجاز م�شتخدمًا اأ�شاليب مرافقة 
ل���ه كالرت�شي���ع؛ والت�شري���ع؛ والإ�ش���ارة؛ والتلويح ليزيد 
كامه األقًا واإ�ش���راقًا؛ وهذا كله من عنا�شر اجلمال؛ لأّن  
كل م���ادة ترق���ى اإىل الباغة والف�شاحة اإمنا هي �ش���كل 
جم���ايل وكذلك كل م���ا يتعلق باأح���وال الإ�ش���ناد والذكر 

والتنكري. واحلذف، 
اإن اجلم���ال وق���ع يف الإب���داع الباغ���ي كم���ا وق���ع يف 
غريه من اأمناط اإبداعية اإن�ش���انية ول�شيما حن حر�شت 
اأ�ش���اليب الباغة على اأ�ش���رار اجلمل���ة اللغوية والنحوية 
والأدبي���ة يف وقت واحد لت�شل بالكام العربي اإىل مرتبة 
البيان النا�شع املوؤثر ال�ش���احر الذي يثري النف����ص والفكر 
اإذا �ش���معه البلغ���اء كم���ا جرى مع �ش���يد املر�ش���لن �شلى 
اهلل عليه واآله و�ش���لم حن ا�ش���تمع اإىل عم���رو بن الأهتم 

واأعج���ب بقوله فقال �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم: 
البيـــان  مـــن  »اإن 

...)5 ل�شـــحرًا«)
الثانية:  امل�شـــاألة 
تالزم مفه�م اجلمال 
ومفهـــ�م الت�حيد يف 

الزينبي الفكر 
الت���ي  املفاهي���م  م���ن 
تاألق���ت يف كام العقيلة 
ال�ش���ام  عليه���ا  زين���ب 
التوحي���د؛  مفه���وم  ه���و 
كعقي���دة  والتوحي���د 
يراف���ق حرك���ة  اإمياني���ة 
ولدت���ه  من���ذ  الإن�ش���ان 
- وه���ي الفط���رة - اإىل 
وفات���ه، فق���د تف���اوت النا����ص يف ه���ذه الرتب���ة الإميانية 
وتفاوت���وا يف مفهومه���م للتوحيد؛ حت���ى ورد يف احلديث 
النبوي ال�ش���ريف عن النبي الأعظ���م �شلى اهلل عليه واآله 
و�ش���لم، اأنه قيل له: يا ر�ش���ول اهلل لقد �شوهد عي�شى ابن 
مرمي عليه ال�ش���ام مي�ش���ي على املاء!؟ فق���ال �شلى اهلل 

علي���ه واآله و�ش���لم:
 ل� زاد يقينه مل�شى على اله�اء)6(.

ويف اإبراهيم قال عز وجل: 
»وكذلـــك نـــري اإبراهيـــم ملكـــ�ت ال�شـــم�ات 

والأر�ـــص وليكـــ�ن من امل�قنـــني«)7(.
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وم���ن هن���ا: نلم����ص اأن مفه���وم التوحيد عن���د العقيلة 
زين���ب عليها ال�ش���ام يرقى اإىل تل���ك الرتبة التي حتدث 
عنه���ا القراآن الكرمي والنبي الأعظم �شلى اهلل عليه واآله 
و�ش���لم، فزينب الكرى راأت بعن اليق���ن جمال امللكوت 
واأيقن���ت اأن ه���ذا اجلم���ال واجل���ال ل ي�ش���در اإل ع���ن 

اجلمي���ل الذي اأ�شف���ى من جماله على ه���ذا الكون.
ث���م اإّنها اأيقنت اأي�ش���ًا اأن هذا اجلمي���ل ل ي�شدر عنه 
اإل كل �ش���يء جميل فاإن كتب احلياة اأو القتل فهما �شيان 
م���ن اجلمال واأن قدر ال�شحة اأو املر�ص فهما يف اجلمال 
�ش���يء واحد؛ وكذلك الفقر والغنى وال�ش���دة والرخاء؛ اأو 
الع�ش���ر والي�ش���ر فكله جميل وجماله لي����ص بلحاظ جوهر 
ال�ش���يء؛ اإذ م���ن البديه���ي اأن العافي���ة اأرج���ى للعبد من 
املر����ص وكذل���ك الغن���ى والرخاء والي�ش���ر وط���ول العمر 
وغريه���ا من املطال���ب احلياتية فه���ي اأرج���ى واأنعم لكل 

اإن�ش���ان من حيث جوهرها.
ولكن العقيلة عليها ال�ش���ام ل تنظ���ر اإىل جوهر هذه 
املطال���ب واإمن���ا تنظر اإىل �شن���ع اهلل تعاىل وم���ا يختاره 
لعبده فاإن هذا الختيار جميل، وهذا التقدير جميل، فا 

ي�شدر ع���ن اهلل تعاىل اإل اجلمال.
ال�شح���ة  ال�ش���ام  عليه���ا  ت�ش���اوى عنده���ا  ولذل���ك: 

واملر����ص، والغن���ى والفق���ر، والع�ش���ر والي�ش���ر.
وهن���ا ماحظة: قد يرقى كثري م���ن املوؤمنن اإىل رتبة 
من التوحيد يت�ش���اوى عن���ده الباء والرخ���اء، فيعدهما 

�ش���ين لأّن حمّل �شدورهما هو اهلل.
ولك���ن.. اأن ي���رى ه���ذا التقدير جميًا فياأن����ص به كما 

ياأن����ص ال�ش���ارد الظامئ بواحة غناء، فيها عذب املاء.
فهذا مره���ون باأهل البي���ت عليهم ال�شاة وال�ش���ام 
ول�ش���يما �شاحبة الع�شمة ال�شغرى عقيلة حيدر عليهما 

ال�شام.
ولذل���ك: ت���ازم عنده���ا مفه���وم اجلم���ال ومفه���وم 
التوحيد، وهو ما دّل عليه قول ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
واآله و�ش���لم، ملّا �شئل عن معنى »اإن الل جميل ويحب 

اجلمال«)8(؟
فقال �شلى اهلل عليه واآله و�شلم: 

»اأحد �شمد مل يلد ومل ي�لد«.
وق���د اأردف الفخ���ر ال���رازي ه���ذا احلديث ال�ش���ريف 
بقوله:»لأن���ه اإذا مل يك���ن واح���دًا عدمي النظ���ري جاز اأن 
ينوب ذل���ك املثل منابه، ولذلك �ش���ميت �ش���ورة التوحيد 

ب�»�شـــ�رة اجلمال«)9(.
ولأنها عليها ال�ش���ام قد اأيقنت اأّن اهلل تعاىل واحد ل 
�شريك له فقد ردت على قول ابن زياد حن �شاألها: »كيف 

راأيت �شنع اهلل باأخيك واأهل بيتك«؟. قالت: 
»مـــا راأيـــت اإل جمياًل هـــ�ؤلء قـــ�م كتب الل 
عليهـــم القتل فـــربزوا اإىل م�شاجعهم و�شـــيجمع 
الل بينـــك وبينهم فتحاج وتخا�شـــم فانظر ملن 

. الفلج«)10( 
كلمات ر�ش���مت عل���ى �شفح���ات احل�شارة الإن�ش���انية 
لوح���ًة زاهية الألوان، واأ�شحت املامح لكل اإن�ش���ان يريد 

بيقن اأن يخت���ار طريقه يف احلياة.
كلمات اأ�ش�ش���ت منهجًا راقيًا ملن اأراد اأن يوؤمن بالغيب 

واليوم الآخر ويرى جمال احلكمة.
جب  حب  خب  مب)11(.

������������������������������������������������������������
)1( مث���ري الأح���زان لبن من���ا احللي: ����ص 71. الفتوح لب���ن اعثم: ج5، 
�ص 122. اللهوف يف قتلى الطفوف لبن طاوو�ص: �ص 94. البحار: ج 45، �ص 
116. الع���وامل للبحراين - الإمام احل�ش���ن عليه ال�ش���ام: ����ص 382. اأعيان 

ال�ش���يعة ال�شيد حم�شن الأمن: ج 1، �ص 614. 
)2( مثري الأحزان: �ص 71. بحار الأنوار: ج 45، �ص 116.

)3( ال�ش���جع: الكام املقفى، واجلمع اأ�ش���جاع واأ�ش���اجيع؛ و�شجع الرجل 
اإذا نط���ق ب���كام ل���ه فوا�شل كق���وايف ال�ش���عر من غ���ري وزن. »كت���اب العن 

للفراهي���دي: ج 1، ����ص 214«. 
)4( جمالية اخلر والإن�شاء -  درا�شة باغية للدكتور ح�شن جمعة.

)5( امل�ش���در ال�ش���ابق، واحلديث ال�ش���ريف اأورده ال�ش���يوطي يف اجلامع 
ال�شغري من حديث الب�ش���ري النذي���ر: 1 / 231 )حديث رقم 2456(.

)6( م�شتدرك الو�شائل للنوري: ج 11، �ص 198.
)7( �شورة الأنعام، الآية: 75.

)8( ه���ذا احلديث ال�ش���ريف ذكره جمع من املحدث���ن يف كتبهم، منهم 
ال�ش���يخ الكلين���ي رحم���ه اهلل: ال���كايف، ج6، �ص 438. و�ش���ائل ال�ش���يعة: ج4، 
�ص455. العامة احللي رحمه اهلل يف اإر�ش���اد الأذهان: ج1، �ص57. م�ش���تند 
ال�شيعة للمحقق الرناقي: ج4، �ص 372. نيل الأطوار لل�شوكاين: ج2، �ص 108. 
م�ش���ند اأحم���د: ج1، �ص399. �شحيح م�ش���لم: ج1، �ص65، ب���اب: من مات ل 

ي�شرك باهلل �شيئًا.
)9( تف�شري الرازي: ج 32، �ص 176.

)10( البحار: ج 45، �ص 116.
)11( �شورة ال�شافات، الآية: 181.

- سيد نبيل الحسني
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�ش���ليمان بن �شرد اخلزاعّي واحد من عظماء �ش���يعة العراق 
وقادتهم، ومن الأ�شحاب املقّربن لأئّمة ال�شيعة الأوائل.

�ش���ليمان ب���ن �ش���رد بن اجل���ون ب���ن اأب���ي اجل���ون اخلزاعّي 
م���ن كبار ال�ش���يعة واأ�شحاب الإمام اأمري املوؤمنن عليه ال�ش���ام 
والإمامن احل�شن واحل�شن عليهما ال�شام. ويكّنى اأبا مطرف. 
ويقال كان ا�ش���مه يف اجلاهلّية ي�شار فلّما اأ�شلم �شّماه ر�شول اهلل 
�شلى اهلل عليه واله و�ش���لم �ش���ليمان. وهو من امل�ش���لمن الأوائل 
الذين �ش���كنوا الكوفة واّتخذ فيه���ا دارًا. تويّف عام 65 )ه�. ق.( 

عن عمر 93 �شنة.
م���ن هن���ا ميكن الق���ول اإّنه ول���د قب���ل 28 عامًا م���ن الهجرة. 
اختلف���ت الآراء يف كون���ه �شحابّيًا. اعترته اأغل���ب م�شادر اأهل 

ال�ش���نة من �شحابة ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واله و�ش���لم.
ويف احل���ّد الأدن���ى حتّدثت عنه عل���ى اأّنه مّمن اأدرك ر�ش���ول 
اهلل �شل���ى اهلل عليه واله و�ش���لم، ومع اأّنه ل تربطه بر�ش���ول اهلل 
�شحب���ة معتّد بها. فق���د نقل بع�ص الروايات عن الر�ش���ول �شلى 
اهلل عليه واله و�شلم. ولكن الف�شل بن �شاذان �شّرح باأّن �شليمان 

من التابعن ولي����ص من ال�شحابة.
وقد ذكره موؤّرخو ال�ش���يعة وال�شّنة باحل�شنى، وعّرفوه باأو�شاف 

عديدة كالف�شل وال�شرف والزهد والتقوى ونفوذ الراأي.
وق���د �ش���ارك يف عه���د الإم���ام عل���ّي علي���ه ال�ش���ام والإمام 
احل�ش���ن عليه ال�ش���ام يف اأغلب الأحداث ال�شيا�ش���ّية واحلروب 
الت���ي ح�شلت اآنذاك، فكان له �ش���وابق م�شيئ���ة يف هذا الإطار. 
ومع اأّن �ش���ليمان بن �شرد كان من اأوائل الذين عملوا على دعوة 
الإمام احل�ش���ن عليه ال�ش���ام للقدوم اإىل العراق، اإّل اأّنه تغيَّب 
عن امل�ش���اركة يف حادثة عا�ش���وراء. وقد طرحت اأ�شباب متعّددة 
وخمتلف���ة حول عدم ح�ش���وره، وهذا ما �ش���نحاول حتليله ونقده 
يف هذا املق���ال. ويّت�شح من خال النظرة الواقعّية اإىل �ش���ريته 
العملّية، وجود حمّطات تاريخّية ي�ش���تفاد منها الدرو�ص والعر، 
بالأخ�ّص يف ما يتعّلق باخلوا�ّص، وذلك على م�ش���توى التاأثري يف 
م�ش���ري التاري���خ. �شحي���ح اأّن الأقوال تع���ّددت يف توجي���ه وبيان 
�ش���بب عدم ح�ش���وره كرب���اء، اإّل اأّنه ميكن ال�ش���تنتاج اأّنه كان 

رًا يف ن�شرة الإمام احل�ش���ن عليه ال�ش���ام. مق�شّ

�شــليمان بن �شرد اخلزاعّي 
الت�ابــني ثــ�رة  قائــد 
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مّم���ا ل �ش���ّك في���ه اأّن ث���ورة عا�ش���وراء والنه�ش���ة التبليغّي���ة 
التي قام بها اأهل البيت عليهم ال�ش���ام بقيادة الإمام ال�ش���ّجاد 
عليه ال�ش���ام وزينب الكرى عليها ال�ش���ام ق���د األقت باملجتمع 
الإ�ش���امّي املّيت ج�ش���دّيًا روح اليقظة والتح���ّرر ورف�ص الظلم، 
واملقاوم���ة والإيثار والت�شحية يف �ش���بيل احلّق، فاأيقظت ق�ش���مًا 

كبريًا م���ن املجتمع الإ�ش���امّي الذي كان يعي����ص حالة الغفلة.
اإّن ه���ذه احلادث���ة ق���د اأّث���رت يف جمتمع امل�ش���لمن ول�ش���ّيما 
اخلوا����صّ منه���م الذي���ن تخّلفوا عن قافل���ة كرب���اء، ومل يوؤّدوا 
ر�ش���التهم املهّم���ة، كما يجب، ع���ن اإمامهم يف ظروف ح�شا�ش���ة 
وم�شريّي���ة. لقد تخّلف �ش���يعة العراق عن احلرك���ة الإ�شاحّية 
لاإمام احل�ش���ن عليه ال�شام ب�ش���بب عدم قدرتهم على اّتخاذ 
املوق���ف املنا�ش���ب والتح���ّرك يف الوق���ت املنا�ش���ب؛ لذل���ك ل���ن 
ن�ش���اهد تاأث���ريًا وا�شح���ًا وكبريًا للدع���وة التي اأطلقها ال�ش���يعة، 
بعد حادثة عا�ش���وراء، على م�ش���توى امل�شاركة يف ما يعرف بثورة 

التّواب���ن الدامية.
واإذا نظرن���ا اإىل اختيار العراق من قبل الإمام عليه ال�ش���ام 
واإ�شراره على هذه املعادلة بناًء على ح�شابات عقانّية ومعقولة 
تتعّل���ق باأو�ش���اع وظ���روف الع�����راق، ف������اإّن �ش������يل الر�ش������ائل 
الت������ي اأر�ش������لها اأهل العراق اإىل �شفري الإمام عليه ال�شام، اأي 
م�ش���لم ابن عقيل، وبيعتهم الوا�شعة له، من جملة الأ�شباب التي 

�ش���اهمت يف اختيار الإمام عليه ال�ش���ام احلركة نحو العراق.
�شحي���ح اأّن الر�ش���ائل الكث���رية الت���ي اأر�ش���لت لاإم���ام علي���ه 
ال�ش���ام كانت تتعّلق مبجموعات �شيا�ش���ّية متنّوعة حتمل دوافع 
خمتلفة، اإّل اأّن ال�ش���باقن يف اإر�ش���ال الر�ش���ائل اإىل الإمام عليه 
ال�ش���ام ويف دعوت���ه اإىل العراق، كانوا �ش���يعة العراق املعروفن 

روا يف احل�ش���ور اإىل كرباء. والبارزي���ن، وهم الذي���ن ق�شّ
وتعت���ر ثورة التّوابن بقيادة �ش���ليمان بن �شرد اخلزاعّي هي 
احللقة الأ�شا�ش���ّية يف الثورات ال�شيعّية التي ح�شلت يف العراق، 
وهي واحدة من اأبرز النتائج الجتماعّية حلادثة عا�ش���وراء على 

امل�شتوى الجتماعّي.
اأّم���ا املنط���ق ال���ذي كان يحمل���ه التّواب���ون، فه���و التعوي�ص 
من اخلط���اأ التاريخّي الذي جتّلى يف عدم ن�شرة الإمام عليه 
ال�ش���ام، فكان���وا يعترون ع���دم ن�شرته مع�شي���ة ل تغفر اإّل 
م���ن خ���ال قتل كاّف���ة الذين �ش���اركوا يف قتل الإم���ام، اأو من 

خال ا�شت�ش���هادهم.

كان �ش���ليمان بن �شرد من خوا�ّص �ش���يعة اأمري املوؤمنن عليه 
ال�شام، �شارك اإىل جانب الإمام يف جميع حروبه اأو يف اأغلبها.
وتب���ّن ر�ش���الة اأم���ري املوؤمن���ن علي���ه ال�ش���ام ل�ش���ليمان يف 

اجلب���ل، اأّن���ه كان اأح���د عّمال���ه يف تل���ك املنطقة.
ويف �ش���ريته مواق���ف م�ش���ّرفة وم�شيئ���ة، كقيادته ق�ش���مًا من 
جي����ص الإمام يف �شّفن، وقتاله ب�ش���جاعة، ومبارزته مع حو�شب 

وجه���ًا لوجه وقتله اإّياه.
بع���د اأن قب���ل الإم���ام عليه ال�ش���ام بالتحكيم جاءه �ش���ليمان 

جمروح. بوجه 
وعندما �ش���اهده الإمام على هذه احلال وه���و ملّطخ بالدماء 
ت���ا قوله تعاىل: }َفمِنْهُـــمْ مَّن َقَضى نَحْبَـــهُ وَمِنْهُمْ مَّن 
يَنَتظِـــرُ وَمَـــا بَدَُّلـــواْ تَبْدِيـــاً{، وخاطبه قائ���ًا: )»اأنت مّمن 
ينتظر ومّمن مل يبّدل«، فقال له �شليمان بن �شرد: طبعًا يا اأمري 
املوؤمن���ن لو كان لديك اأن�شار ملا قبلت بالتحكيم اأبدًا، واهلل لقد 
م�ش���يت يف الع�ش���كر لأن األتم����ص اأعوانًا ولأن يعودوا اإىل اأمرهم 

الأّول فما وجدت اإّل قليًا، وما يف النا����ص خري(.
واأّم���ا ما يث���ري الإبهام حول �ش���ليمان فه���و ر�ش���الة كتبها اإليه 
عبد اهلل بن م�ش���عود، يدعوه فيها حلرب �شّفن يقول فيها، بعد 
اأن اأ�ش���ار اإىل الآية الع�ش���رين من �ش���ورة الكهف: }إِنَّهُمْ إِن 
يَْظهَـــرُوا عََليُْكـــمْ يَرْجُمُوُكـــمْ َأوْ يُعِيدُوُكـــمْ فِـــي 
تِِهـــمْ وََلـــن ُتْفلِحُـــوا إًِذا َأبَدًا{، قال ل���ه: فعليك باجلهاد  مِلَّ

وال�شر م���ع اأمري املوؤمنن.
اإّن ه���ذا القول الذي يحمل حل���ن الرتغيب يف اجلهاد، ميكن 

اأن يوؤّيد الراأي القائل باأّن �شليمان كان مرّددًا يف ذلك.
م���ن جهة اأخرى، فاإّن م�ش���األة ح�شوره ح���رب اجلمل اأو عدم 
ح�شوره، من امل�شائل التي اأثارت الكثري من الختافات واللغط 

بن املوؤّرخن حوله.
فق���د حتّدثت اأغل���ب امل�ش���ادر عن تخّلف���ه عن امل�ش���اركة يف 
حرب اجلمل وقد عاتبه الإمام علّي عليه ال�ش���ام ب�ش���بب ذلك.

طبعًا اختلف ن�ّص الروايات التي حتّدثت حول هذا الأمر.
يق���ول الب���اذرّي: )]بع���د ح���رب اجلم���ل[ تلّقى �ش���ليمان بن 
�شرد اخلزاعّي علّيًا عليه ال�ش���ام وراء جنران الكوفة ف�شرف 
علّي عليه ال�ش���ام وجهه عنه حّتى دخ���ل الكوفة، وذلك اأّنه كان 
مّم���ن تخّلف عنه، فلّما دخل الكوفة عاتب���ه وقال له:  »كنت من 
اأوثق النا����ص يف نف�ش���ي«، فاعتذر وقال: يا اأمري املوؤمنن ا�شتبق 

اإطاللة اإجمالّية على �شـــخ�شّية �شليمان بن �شردقيام الت�ابني بعد واقعة الطف
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موّدتي تخل����ص لك ن�شيحتي(.
وذك���ر الب���اذرّي يف كتاب���ه اأخب���ارًا اأخ���رى ع���ن احلادثة، 
ميك���ن اخلد����ص يف م�شم���ون بع�شه���ا، بالإ�شاف���ة اإىل وج���ود 
اأ�ش���خا�ص يف �شل�شلة �ش���ند هذه الرواية، ح�شب بع�ص الأخبار، 

مّتهم���ن بالك���ذب والو�شع.
م���ن هن���ا رف�ص بع�ص علم���اء ال�ش���يعة اأمثال ال�ش���ّيد اخلوئّي 
هذه الرواية، واعتر اأن تخّلفه عن حرب اجلمل كان ب�شبب عذر 

مقبول عند �شليمان.
وميكن اعتب���ار الدوافع القبلّية هي الت���ي كانت وراء اإعرا�ص 

�شليمان عن حرب اجلمل، واإ�شراره على حرب �شّفن.
الأم���ر  ه���ذا  اإرج���اع  وميك���ن 
ب���ن  القدمي���ة  النزاع���ات  اإىل 
القحطانّي���ن والعدنانّي���ن، والتي 
جتّددت يف ما بعد يف قالب النزاع 
ب���ن العراقّين وال�ش���امّين، حيث 
ميك���ن، من خ���ال ذل���ك، اإدراك 
ال�ش���لوك ال�شيا�شّي لأ�شخا�ص مثل 
�ش���ليمان الذي كان يعت���ر واحدًا 
م���ن القبائ���ل العربّي���ة اجلنوبّية. 
اأردن���ا  اإذا  ح���ال،  كّل  وعل���ى 
�ش���لبّية، ميك���ن  نظ���رة  ننظ���ر  اأن 
من خ���ال اإ�ش���رار �ش���ليمان على 
ا�ش���تمرار احلرب مع ال�شامّين يف 
�شّف���ن، وخمالفته ال�شل���ح فيها، 
وكذل���ك اإ�ش���راره عل���ى ا�ش���تمرار 
احل���رب يف عه���د الإمام احل�ش���ن 

عليه ال�ش���ام �شّد ال�ش���امّين ولي����ص الكوفّين، اأن نف�ّشر ظهور 
ث���ورة التّواب���ن بالدواف���ع القبلّي���ة والقومّي���ة اأي�شًا.

طبع���ًا يجب اللتفات اإىل م�ش���األة وه���ي اأّن التاريخ عاجز عن 
ك�شف الدوافع احلقيقّية والداخلّية لاأ�شخا�ص.

اأ�ش���رنا اإىل اأّن �ش���ليمان ه���و من جملة اأ�شحاب الإمام احل�ش���ن 
املجتبى عليه ال�شام و�شيعته، اإّل اأّنه كان يعرت�ص على الإمام، بعد 
ال�شلح مع معاوية، حّتى اأّنه خاطب الإمام بعبارة )مذّل املوؤمنن(.

ح لاإم���ام عليه ال�ش���ام راأيه يف ال�شل���ح قائًا: ما  وق���د و�شّ
ينق�ش���ي تعّجبنا منك، بايعت معاوي���ة ومعك اأربعون األف مقاتل 
من الكوفة �ش���وى اأهل الب�شرة واحلجاز! ثّم مل تاأخذ لنف�ش���ك، 
ول لأهل بيتك، ول ل�ش���يعتك، منه عهدًا وميثاقًا يف عقد ظاهر، 
لكّنه اأعطاك اأمرًا بينك وبينه ثّم اإّنه تكّلم مبا قد �ش���معت... ثّم 

ق���ال: اأرى واهلل اأن ترجع اإىل ما كنت عليه وتنق�ص هذه البيعة، 
فقد نق�ص ما كان بينك وبينه!

ب���كام  اأخ���رى  ب���ن جنّي���ة وجمموع���ة  وحت���ّدث امل�شّي����ب 
ّن الغدر ل  كالذي تق���دم فخاطبهم الإمام عليه ال�ش���ام: »اإ
خري في���ه، ولو اأردت ملا فعلت، لكّن���ي اأردت بذلك �شاحكم 

وك���ّف بع�شكم ع���ن بع�ص«.
برزت �ش���خ�شّية �شليمان ب�شكل جّدي على ال�شاحة ال�شيا�شّية 

يف اأّيام الإمام احل�شن عليه ال�شام.
ف���كان يف مقّدم���ة الذي���ن كتب���وا يدع���ون الإم���ام احل�ش���ن 
علي���ه ال�ش���ام للثورة، وذل���ك عندما و�شل خر ه���اك معاوية 
لع  وخاف���ة يزيد اإىل الكوف���ة، واطَّ
ال�ش���يعة عل���ى ع���دم قب���ول الإمام 
البيعة ليزي���د، وعرف���وا اأّن الإمام 
يتجّهز للثورة �شّد النظام الأموّي، 
اجتمع���وا يف من���زل �ش���ليمان حيث 
بداأوا يتباحثون حول م�شتقبل الأّمة 

�شامّية. الإ
�ش���ليمان  من���زل  اختي���ار  اإّن 
كمركز للتنظيم والإعداد الفكرّي، 
على م�ش���توى ال�ش���يعة، يوؤّكد ويبّن 
املنزلة املهّمة ل�ش���ليمان عند �شيعة 
الكوف���ة؛ لذل���ك مّت اختي���اره يف ما 
بعد قائدًا لثورة التّوابن ال�ش���يعّية.

اأّن  اإىل  الإ�ش���ارة  وينبغ���ي 
�شليمان - قبل اأن يكتب اإىل الإمام 
عليه ال�ش���ام - ح�ش���ل على تعّهد 

م���ن ال�ش���يعة بن�ش���رة الإم���ام واأن ل يرتك���وه وحيدًا.
اإّن �ش���ليمان كان يتوّق���ع تراج���ع اأه���ل الكوفة وع���دم وفائهم 
بالعه���د، وهذا التوّقع مل يك���ن اأمرًا �شعبًا باعتب���ار اأّن الكوفّين 
له���م تاريخ يف الغدر، ونق�ص املواثيق مع الأئّمة ال�ش���ابقن، وهي 

مدّون���ة على ال�شفحات ال�ش���وداء من تاريخهم.
اإّن وجه���اء ال�ش���يعة الذين كان���وا من اأوائل م���ن كتبوا لاإمام 
احل�ش���ن عليه ال�شام مل ي�شتطع اأحد منهم اأو مل ي�شع للح�شور 
اإىل كرباء، اإّل حبيب بن مظاهر وم�ش���لم بن عو�شجة، واأّما من 

تبّقى من اأولئك فقد تخّلف عن امل�ش���اركة يف كرباء!
وق���د اختلف���ت الآراء يف �ش���بب عدم م�ش���اركة قادة ال�ش���يعة، 

ومنهم �ش���ليمان يف كرباء.
- محمد فاضل
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ال�ش���هادة  والرغب���ة يف  والت�شحي���ة  والف���داء  اإن احلما����ص 
وال�شت�ش���هادة وان كان���ت معانيه���ا حتم���ل الق���وة والندف���اع 
واللهيب وال�ش���حن التعب���وي  وهو مما يهابه الع���دو كما يرتعد 

من  ال�ش���اح الفت���اك املدمر ،
ه���ي  ال�شمودي���ة  القتالي���ة  الع�ش���كرية  والعقي���دة  ل  كي���ف 
اأكر �ش���اح لدى اأي جمموعة تقاتل  وتقاوم وتدافع ،والآليات 
الع�ش���كرية مهما تعاظمت قوة وقدرة يف ال�شطوة والباأ�ص فاإنها 
ل���ن تكون �شمانة للق���وة والن�شر اإن مل تكن بي���د مقاتل يحمل 
عقيدة �شلب���ة لتهتز ول تزلزل اأمام العدو على �شعيد احلرب 
النف�ش���ية والإعامية والتي هي امل�ش���احة الأعظم  يف املواجهة 

القوة.  وتوازن 
لكن هذه املعاين لي�ش���ت ممتزجة ذاتا بالتوح����ص والت�ش���نج 

مع الآخرين ول مع ال�ش���حن بالأحقاد واإيغار ال�شدور ،
والندف���اع  واحلما����ص  والإ�شت�ش���هاد  ال�ش���هادة  لأن  وذل���ك 
يف ظ���ل الروح احل�ش���ينية تتاألق �ش���فافية و�شف���اًء يف جو اإقامة 
الق�شط والعدل والإن�شاف لكن مع امل�شامل واحلافظ للمواثيق 
و ال���ويف بالعهود والذمم ال�شادق يف نواياه للتعاي����ص ال�ش���لمي 

وحفظ احلق���وق من الطرفن. 
عل���ى  والتط���اول  العت���و  لتعن���ي  املع���اين  ه���ذه  ح���ن  ويف 
الأطراف الأخرى لأن فل�ش���فة القدرة يف اأ�شل منظومة الثقلن 
- الكت���اب والعرتة - لي�ش���ت للتعايل يف الأر����ص والتطاول على 

فئات الب�ش���ر والتج���ر وال�ش���تكبار والفرعونية ،
ب���ل غايته���ا  فل�ش���فة ردعي���ة وال���ردع للمعت���دي واملتع���دي 
واملتج���اوز كم���ا ي�ش���رح بذل���ك قول���ه تعاىل:))وأعـــدوا هلـــم 
مـــا اســـتطعتم مـــن قـــوة ومـــن ربـــاط اخليـــل ترهبـــون 
دوهنـــم  مـــن  وآخريـــن  وعدوكـــم  اهلل  عـــدو  بـــه 

يعلمهـــم((.  اهلل  التعلموهنـــم 
اأي رهب���ة املع���ادي ف�ش���ًا ع���ن املعت���دي واملتع���دي. وم���ن 

الب���ن اأّن الأع���داء ليروقه���م ول ي�شتح�ش���نون منب���ع الق���وة 
لدين���ا بل يرونه عنفًا اأو عنفًا اأو �ش���حن اأحقاد لأّنهم يريدون 
من���ا ال�شت�ش���ام وي�شفون���ه باأن���ه �ش���لم، بل يري���دون منا اأْن 
لأنف�ش���نا  ون�ش���تحب  علين���ا  وتعديه���م  عدوانه���م  ن�شتح�ش���ن 

تغلبه���م عل���ى مقدراتن���ا وم�شرينا. 
واإل فاإّنك متوح����ص ومل تاأن����ص ال�ش���تعباد والنقهار �ش���بيه 
التعامل مع احليوان تارة يقال له  األيف اإذا كان طيعًا لرغبات 
الإن�ش���ان امل�شخر له ووح�ش���ي اإن كان ع�شيًا ل ي�شتلم لرغباته.
فه���ل ال�ش���لمية والت�ش���اهل والت�ش���امح مع الظل���م و العدوان 
ه���ي ف�شيلة اإن�ش���انية واملقاومة والإباء توح����ص وعنف وت�ش���نج 

اأحقاد.  وتعبوية 
وكيف ي���وؤول الهدوء اأم���ام الطغيان والع���دوان منوذجية يف 

النمط الإن�ش���انية وتاألأ يف الكرامة الب�شرية. 
نع���م عندم���ا مت�ش���خ املفاهي���م ومت�ش���خ الفط���رة تدريجي���ًا 
تنقلب الإدراكات لدى الإن�ش���انية في�شتح�ش���ن القبيح وي�شتقبح 

احل�ش���ن وهو اأخطر ما تت�ش���افل اليه الفطرة الب�ش���رية. 
ويتح�ش���ل مما �ش���بق اأّن املظلومية يف ال�ش���عائر احل�ش���ينية 
تعن���ي التحرر و التجرد من �شنمية ال���ذات ف�شًا عن الذوات 
الأخ���رى وه���و احلري���ة احلقيقي���ة اأنت ح���ر كما �ش���متك اأُمك 

العظيم. والإباء 
الق���وة  تعن���ي  والت�شحي���ة  والف���داء  ال�ش���هادة  اأن  كم���ا 

ون�شرت���ه. احل���ق  اإقام���ة  يف  وال�شاب���ة  وال�شتب�ش���ال 
الق���درة  توظي���ف  يعن���ي  وال�ش���هادة  املظلومي���ة  م���زج  واإّن 
لدكدك���ة الظلم والعدوان ل الت�ش���خري له���ا للفرعنة والتجر، 
وهذا �ش���ر عظيم يف فل�ش���فة ال�شعرية احل�ش���ينية بنحو مزدوج 
ي���رز  اإعجاز خا�ص اإلهي يف هوية ال�ش���عاير احل�ش���نية والروح 
احل�ش���ينية التي تظفي بلونها على م�ش���ار جو املدر�شة الرتبوية 

التعبوية ل�ش���عائر �ش���يد ال�ش���هداء عليه ال�شام. 

ــينية  ــعائر احل�ش ال�ش
بني املظل�مية وال�شهادة

بقلم: الشيخ محمد السند
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اإن املح���ل وامل���كان ال���ذي انطل���ق منه دع���اء الإمام 
احل�ش���ن عليه ال�ش���ام قد امت���از بخ�شائ����ص مكانية 
عدي���دة منه���ا ما بين���ه النب���ي الأكرم �شل���ى اهلل عليه 
واآل���ه و�ش���لم ، ومنه���ا م���ا اأظه���ره اأم���ري املوؤمن���ن من 

ال�ش���ام. عليه  بعده 
ومنه���ا اأي�ش���ًا: م���ا كان لزوج���ات النب���ي �شل���ى اهلل 

علي���ه واآل���ه و�ش���لم  واأ�شحابه م���ن ذكر لها.
حت���ى اإذا م���ا و�شلن���ا اإىل الأدب والباغ���ة والبي���ان 
وجدن���ا هذه اخل�شائ�ص عند اأه���ل هذا الفن قد دونت 

يف م�شنفاتهم نرثًا و�ش���عرًا.
ول���ذا؛ ف���اإن اأول املبينن له���ذه اخل�شو�شي���ة املكانية 
لدعاء الإمام احل�ش���ن عليه ال�شام هو جده امل�شطفى 

�شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم .

1. اأخرج اأحمد يف م�ش���نده، عن ثابت، عن اأن����ص بن 
مال���ك: اأّن ملك املطر ا�ش���تاأذن ربه اأن ياأتي النبي �شلى 

اهلل عليه واآله و�شلم  فاأذن له.

فق���ال لأم �ش���لمة: »اأملك���ي علين���ا الب���اب ل يدخ���ل 
علين���ا اأحد.

قال: وجاء احل�ش���ن �� عليه ال�ش���ام �� ليدخل فمنعته 
فوث���ب فجعل يقعده على ظهر النبي �شلى اهلل عليه واآله 

و�شلم  وعلى منكبه وعلى عاتقه.
ق���ال: فقال امللك للنب���ي �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم: 
اأحتب���ه؟ ق���ال: نعم. قال: اإن اأمتك �ش���تقتله، واإن �ش���ئت 
اأريتك املكان الذي يقتل في���ه ف�شرب بيده فجاء بطينة 

حم���راء فاأخذتها اأم �ش���لمة ف�شرتها يف خمارها«)1(.
لح���ظ اأيها القارئ الكرمي، �شري���ح حمل ملك املطر 
عليه ال�ش���ام لرتبة كرباء وحمل اأم املوؤمنن اأم �شلمة 

)ر�ش���ي اهلل عنها( لهذه الرتبة وو�شعها يف خمارها.
2. اأورد الط���راين ع���ن املطل���ب ب���ن عب���د اهلل ب���ن 
حنط���ب عن اأم �ش���لمة )ر�شي اهلل عنه���ا(، قالت: كان 
ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم  جال�شًا ذات يوم 

يف بيت���ي، فقال: »ل يدخل���ن علّي اأحد«.
فانتظ���رت، فدخل احل�ش���ن عليه ال�ش���ام ف�ش���معت 
ن�ش���يج ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل علي���ه واآله و�ش���لم  يبكي!! 

املالئكة عليهم ال�شالم حتمل تربة كربالء اإىل 
ر�ش�ل الل �شلى الل عليه واآله و�شلم 

فــــة ا �شــر
تربــة كربــالء
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فاأطلع���ت فاإذا احل�ش���ن يف حجره اأو اإىل جنبه مي�ش���ح 
راأ�ش���ه وهو يبك���ي!؛ فقلت واهلل م���ا علمته حن دخل.

فق���ال ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل عليه واآله و�ش���لم: »اإن 
جرائي���ل كان يف البيت، فق���ال: اأحتبه؟ قلت: نعم.

اأمت���ك �ش���تقتل ه���ذا باأر����ص يق���ال له���ا  اإن  ق���ال: 
كرب���اء، فتناول جرائيل من تربتها فاأراه النبي �شلى 

اهلل علي���ه واآله و�ش���لم«)2(.

وم���ن الأحادي���ث النبوي���ة ال�ش���ريفة م���ا دّل على اأن 
النب���ي امل�شطف���ى �شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�ش���لم  كان 
يح���دث ع���ن خ�شو�شي���ة تربة كرب���اء يف منا�ش���بات 
عدي���دة. ب���ل الظاه���ر اأن اهلل ع���ز وج���ل كان يطل���ع 
حبيبه املر�ش���ل �شل���ى اهلل عليه واآله و�ش���لم  يف اأوقات 
خمتلف���ة عم���ا حتمل���ه اأر�ص كرب���اء م���ن خ�شو�شية 
مكاني���ة، ولذا تع���ددت الأحاديث منه �شل���ى اهلل عليه 
واآل���ه و�ش���لم  اإىل اأك���رث من �ش���خ�ص كما �ش���يمر علينا.
منه���ا اإخب���اره �شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�ش���لم  اأمري 
املوؤمنن عليًا عليه ال�ش���ام: فعن عبد اهلل بن جنحي، 
عن اأبيه، اأنه �ش���ار مع علي عليه ال�شام وكان �شاحب 
مطهرت���ه، فلما حاذى نينوى وه���و منطلقه اإىل �شفن 
فنادى علي عليه ال�ش���ام: ا�شر اأب���ا عبد اهلل! ا�شر 
اأبا عبد اهلل ب�ش���ط الفرات. قلت: وماذا؟. قال: دخلت 
على النبي �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم ذات يوم وعيناه 
تفي�ش���ان. قلت: يا نب���ي اهلل! اأغ�شبك اأحد؟ ما �ش���اأن 
عيني���ك تفي�ش���ان؟ قال: ب���ل قام من عن���دي جرائيل 
قبل فحدثني: اأّن احل�ش���ن يقتل ب�ش���ط الفرات. قال، 
فق���ال: هل لك اإىل اأن اأ�ش���مك من تربت���ه؟ قال: قلت: 
نع���م؛ فمد يده فقب�ص قب�شة من تراب فاأعطانيها فلم 

اأمل���ك عيني اأن فا�شتا)3(.
اأن جرائي���ل  الأحادي���ث  وم���ن املاح���ظ يف ه���ذه 
علي���ه ال�ش���ام كان ق���د حمل ه���ذه الرتبة اإىل ر�ش���ول 
اهلل يف اأكرث من مو�ش���ع لغر�ص معن تناولناه بالبحث 

والدرا�ش���ة يف كتاب م�ش���تقل)4(.

م���ن الأحادي���ث ما اأ�ش���ارت ����� وباألفاظ متع���ددة �� 
اإىل اتخ���اذ اأم املوؤمنن اأم �ش���لمة )ر�شي اهلل عنها( 
لرتب���ة اأر����ص كرب���اء يف خماره���ا)5(؛ ك���ي ترافقها 
يف نومه���ا ويقظته���ا وه���ذا يظهر ما له���ذه الرتبة من 
�ش���رافة علمت به���ا زوج النب���ي �شل���ى اهلل عليه واآله 
و�ش���لم ؛ واأنَّ له���ا عن���د اهلل �ش���اأنًا عظيم���ًا؛ فكان من 

اأمره���ا اأن حملته���ا معها.
ويف رواي���ة اأخرى اأن النبي الأعظ���م �شلى اهلل عليه 

واآله و�شلم  قد جعل هذه الرتبة وديعة عندها.
اأوًل: فعن الأعم����ص، عن اأبي وائل �ش���قيق بن �شلمة، 
عن اأم �ش���لمة، قالت: كان احل�ش���ن واحل�شن �� عليهما 
ال�ش���ام ����� يلعبان بن يدي النبي �شل���ى اهلل عليه واآله 
و�ش���لم  يف بيتي فنزل جرائيل عليه ال�ش���ام فقال: يا 
حمم���د اإن اأمتك تقت���ل ابنك هذا من بع���د فاأوماأ بيده 
اإىل احل�ش���ن �� عليه ال�ش���ام �� فبكى ر�ش���ول اهلل �شلى 

اهلل علي���ه واآله و�ش���لم و�شم���ه اإىل �شدره.
ث���م ق���ال ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل علي���ه واآله و�ش���لم: 

»وديع���ة عندك ه���ذه الرتبة«.
ف�ش���مها ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�ش���لم  

وق���ال: ويح ك���رب وباء.
واآل���ه  علي���ه  �شل���ى اهلل  ر�ش���ول اهلل  وق���ال  قال���ت: 
و�شلم: يا اأم �شلمة اإذا حتولت هذه الرتبة دمًا فاعلمي 

اأن )م�ش���هور( )6( قد قتل.
ق���ال: فجعلته���ا اأم �ش���لمة يف ق���ارورة، ث���م جعل���ت 
تنظ���ر اإليه���ا كل يوم، وتق���ول: اإن يوم���ًا تتحولن دمًا 

لي���وم عظيم)7(.
و�ش���لم    واآل���ه  علي���ه  اهلل  �شل���ى  النب���ي  يكت���ف  ومل 
باإخب���ار اأم �ش���لمة )ر�شي اهلل عنها( فق���ط. بل اأخر 

عائ�ش���ة)8(؛ وزين���ب بن���ت جح����ص)9(؛ واأ�شحاب���ه)10(.
ب���ل امل�ش���تفاد م���ن الرواي���ات: اأن املائك���ة كان���ت 

النبي الأكرم �شلى الل عليه واآله و�شـــلم  يخرب 
عليًا عليه ال�شالم بخ�ش��شية تربة كربالء

�شـــرافة تربة كربالء عند اأزواج النبي �شلى الل 
عليه واآله و�شلم  واأ�شحابه
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حت���دث النب���ي �شل���ى اهلل علي���ه واآله و�ش���لم  بحديث 
كرب���اء يف م���راٍت عدي���دة. واأن النبي الأك���رم �شلى 
اهلل علي���ه واآل���ه و�ش���لم  مل ميل���ك دمع عينيه وحب����ص 
لواعجه واأحزانه، فم���رة تراه يحدث بحديث كرباء 
دون اأن ينتظ���ر م���ن ي�ش���األ ع���ن هذه الدم���وع، ومرة 
يحب����ص احلديث فيك���ون دمع عينيه كاأمن���ا ينطق عن 

ل�ش���ان ف�شيح.

لقد كان الإمام علي عليه ال�ش���ام يتبع نهج ر�ش���ول 
اهلل �شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه و�ش���لم  يف بيان���ه للحقائق 
الكوني���ة التي ارتبط���ت بالثق���ل الأ�شغر ل�ش���ريعة اهلل 
تع���اىل؛ وهم ع���رتة النب���ي امل�شطفى �شل���ى اهلل عليه 

و�شلم. واآله 
ع���ن  لأ�شحاب���ه  ال�ش���ام  علي���ه  ك�ش���ف  فق���د 
اخل�شو�شي���ة املكاني���ة له���ذه الرتبة الطاه���رة )اأر�ص 
كرب���اء( واأظهر لهم ما ارتبط بها من ماأ�ش���اة كبرية 
حت���ل بع���رتة امل�شطف���ى �شل���ى اهلل علي���ه واآله و�ش���لم.

فاملقت���ول به���ا ريحانة ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل عليه 
واآله و�ش���لم ؛ واأبن���اوؤه، وبناته، وبن���و اإخوته؛ فكم لآل 
اأب���ي طالب )ر�ش���وان اهلل تع���اىل عليه( م���ن دٍم قد 
�ش���فك عل���ى ه���ذه الأر����ص؛ وكاأنه���ا قد خلق���ت لهم، 

لها. خلقوا  وكاأنه���م 
ولذا؛ ا�ش���تمل حديثه على هذين اجلانبن.

اأ. اأخرج ال�ش���يخ املفيد رحم���ه اهلل، عن جويرية بن 
م�ش���هر العبدي، قال: ملا توجهنا مع اأمري املوؤمنن علي 
ابن اأبي طالب عليه ال�ش���ام اإىل �شفن فبلغنا طفوف 
كرب���اء، وق���ف عليه ال�ش���ام ناحية من الع�ش���كر، ثم 
نظ���ر ميينًا و�ش���ماًل وا�ش���تعر ثم قال: »ه���ذا �� واهلل �� 
من���اخ ركابه���م ومو�ش���ع منيته���م، فقي���ل ل���ه ي���ا اأمري 
املوؤمن���ن، ما هذا املو�ش���ع«؟ قال:هذا كرب���اء، يقتل 

في���ه قوم يدخلون اجلنة بغري ح�ش���اب)11(.
ب. ومل يكت���ف اأم���ري املوؤمن���ن عل���ي عليه ال�ش���ام 
به���ذا البيان فقط، اأي: عند رجوعه من معركة �شفن 

وم���روره بكرب���اء، بل لطامل���ا كان يحدث النا����ص من 
عل���ى منر الكوف���ة ويعرفهم بيوم عا�ش���وراء وما يحل 
في���ه من امل�شائب على اآل حمم���د �شلى اهلل عليه واآله 

و�ش���لم  يف اأر�ص كرباء.
فق���د روي اأّن���ه ملا ح�ش���رت احل�ش���ن عليه ال�ش���ام 
الوف���اة، ق���ال: لأخي���ه احل�ش���ن علي���ه ال�ش���ام: »اإن 
جع���دة �� لعنه���ا اهلل ولعن اأباها وجدها ����� اأّن اأباها قد 
خال���ف اأمري املوؤمنن عليه ال�ش���ام وقع���د عنه الكوفة 
بع���د الرجوع من �شف���ن مغاليًا منحرف���ًا لطاعته بعد 
اأن خلف���ه بالكوف���ة م���ن الإمام���ة، ول يجتم���ع مع���ه يف 
جماع���ة ول م���ن �ش���يعته، ول ي�شلي عليهم منذ �ش���مع 
اأم���ري املوؤمنن عليه ال�ش���ام على منره، وهو يقول يف 
خطبت���ه: ويح الفرخ، ف���رخ اآل حممد �شل���ى اهلل عليه 
واآل���ه و�ش���لم وريحانته وق���رة عينه ابني احل�ش���ن من 
ابن���ك الذي م���ن �شلب���ك وهو م���ع ملك متم���رد جبار 
ميل���ك بع���د اأبيه. فقام اإليه اأبو بحر الأحنف بن قي����ص 
التميم���ي فقال له: ي���ا اأمري املوؤمنن، ما ا�ش���مه؟ قال: 
نع���م، يزي���د ب���ن معاوي���ة ويوؤمر عل���ى قتل احل�ش���ن، 
عبيد اهلل بن زياد على اجلي����ص ال�ش���ائر اإىل ابني من 
الكوف���ة فتكون وقعته���م بنهر كرباء غرب���ي الفرات، 
ف���كاأين اأنظر من���اخ ركابهم، وحط رحاله���م، واإحاطة 
جيو����ص اأهل الكوفة به���م واأعمال �ش���يوفهم ورماحهم 
وق�ش���يهم يف ج�ش���ومهم ودمائه���م وحلومه���م، و�ش���بي 
اأولدي وذراري ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم، 
وحملهم على �شر����ص الأقتاب، وقتل ال�ش���يوخ والكهول 

والأطفال. وال�ش���باب 
فق���ام الأ�ش���عث ب���ن قي����ص عل���ى قدمي���ه وق���ال: ما 
ادعى ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم  ما تدعيه 

م���ن العلم م���ن اأين لك هذا؟
فقال ل���ه اأمري املوؤمنن عليه ال�ش���ام: ويلك يا عنق 
النار، ابنك حممد واهلل من قوادهم، اأي واهلل؛ و�شمر 
ابن ذي اجلو�شن و�ش���بث بن ربعي وعمرو بن احلجاج 
الزبيدي، وعمرو بن حريث. فاأ�شرع الأ�شعث اإىل قطع 
ال���كام، فق���ال: يابن اأبي طال���ب، اأفهمن���ي ما تقول؟ 

الإمام علي عليه ال�شـــالم يخرب عن �شرافة 
كربالء تربة 
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فقال عليه ال�ش���ام: ويلك هو ما �شمعت يا اأ�شعث.
فق���ال: يا ب���ن اأبي طالب، ما ي�ش���اوي كامك عندي 

مترتن!! ووىل.
وق���ام النا����ص عل���ى اأقدامه���م وم���دوا اأعينه���م اإىل 
اأمري املوؤمنن عليه ال�ش���ام لي���اأذن لهم يف قتله. فقال 
له���م: مهًا رحمك���م اهلل، واهلل اإين لأقدر على هاكه 
منكم، ولبد اأن حتق كلم���ة العذاب على الكافرين«)12(.

بقي���ة  وللحادث���ة 
�ش���وء  ع���ن  تك�ش���ف 
ظلموا  الذين  عاقبة 
اآل حممد �شلى اهلل 
 . و�ش���لم  واآله  علي���ه 
ولق���د اأوردن���ا ه���ذا 
يطل���ع  ك���ي  املق���دار 
الك���رمي  الق���ارئ 
اأه���ل البيت  اأن  على 
ال�ش���ام  عليه���م 
يحدث���ون  كان���وا 
بتفا�شي���ل  النا����ص 
تتعل���ق  دقيق���ة 
كرب���اء  بق�شي���ة 
خ�شو�شيتها  وبي���ان 
املكاني���ة والزماني���ة 

وم���ا ارتبط بها م���ن اأثٍر غيب���ي ابتداًء م���ن بيان اأمري 
املوؤمن���ن عليه ال�ش���ام لأ�ش���ماء اأولئ���ك الظاملن وما 
اكت�ش���بوا م���ن جرائ���م يف حق الع���رتة النبوي���ة عليهم 
ال�ش���ام، وانتهاًء مبا ورد عن الإمام احلجة عجل اهلل 

احلقائ���ق. له���ذه  فرج���ه 
����������������������������������������������������

)1( م�ش���ند اأحم���د: ج 3، ����ص 242، جممع الزوائ���د للهيثمي: ج 9، 
����ص 187، ط دار الكت���ب العلمية. م�ش���ند اأبي يعل���ى املو�شلي: ج 6، �ص 
133، ط دار املاأم���ون لل���رتاث. �شحيح ابن حب���ان: ج 15، �ص 143، ط 
دار الكت���ب العلمي���ة. املعج���م الكبري للطراين: ج 3، ����ص 106، ط دار 
الثقاف���ة العربي���ة، اإمتاع الإ�ش���ماع للمقريزي: ج 12، ����ص 235، ط دار 

العلمي���ة. الكت���ب 
)2( املعج���م الكب���ري للط���راين: ج 23، ����ص 289، ط دار اإحي���اء 
ال���رتاث العرب���ي. كنز العمال للهندي: ج 12، ����ص 126، ط دار الثقافة 

العربي���ة. �ش���بل الر�ش���اد لل�شاحل���ي: ج 10، ����ص 153، ط دار الكت���ب 
العلمية. �ش���ري اأعام النباء للذهبي: ج 3، �ص 289، موؤ�ش�ش���ة الر�ش���الة.

)3( الإكم���ال يف اأ�ش���ماء الرج���ال للتري���زي: �ص 45، ط موؤ�ش�ش���ة 
اأه���ل البيت عليهم ال�ش���ام. الآحاد واملث���اين لل�شحاك: ج 1، �ص 308، 
برق���م 427، ط دار الدراي���ة. جمم���ع الزوائد للهيثم���ي: ج 9، �ص187، 
ط دار الكت���ب العلمي���ة. �ش���ري اأع���ام النباء للذهب���ي: ج 3، �ص 288، 

موؤ�ش�ش���ة الر�شالة.
)4( الرتبة احل�ش���ينية، ال�شيد علي ال�شهر�شتاين.

)5( م�ش���ند اأحم���د بن حنبل: ج 3، ����ص 242، ط دار �شادر بريوت. 
م�ش���ند اأب���ي يعل���ى املو�شل���ي: ج6، ����ص 133، ط دار املاأم���ون لل���رتاث. 
�شحي���ح اب���ن حب���ان: ج 15، ����ص 142، ط موؤ�ش�ش���ة الر�ش���الة، املعجم 
الكب���ري للط���راين: ج 3، ����ص 106، ط دار اإحي���اء ال���رتاث العرب���ي. 
امل�ش���انيد لاأن�شاري: ج1، 
����ص 243، م���وارد الظماآن 
للهيثم���ي: ج 7، ����ص 199، 
العربي���ة. الثقاف���ة  دار  ط 
)م�ش���هور(   )6(
اإ�شارة اإىل الإمام احل�شن 

ال�ش���ام. عليه   �����
الكب���ري  املعج���م   )7(
����ص   ،3 ج  للط���راين: 
ط   ،2817 برق���م   ،108
دار اإحياء الرتاث العربي، 
اأ�شماء الرجال  الإكمال يف 
ط   ،45 ����ص  للتري���زي: 
موؤ�ش�شة اأهل البيت  عليهم 
الكمال  تهذي���ب  ال�ش���ام، 
 ،408 ����ص  ج6،  للم���ّزي: 
العربي���ة،  الثقاف���ة  دار  ط 
جممع الزوائد للهيثمي: ج 
9، �ص 204، ط دار الكتب 

. لعلمية ا
اأع���ام  �ش���ري   )8(
 ،3 ج  للذهب���ي:  النب���اء 
ط   ،290  �����  289 ����ص 
موؤ�ش�ش���ة الر�شالة. �ش���بل الهدى والر�ش���اد لل�شاحلي: ج 10، �ص 153، 
ط دار الكت���ب العلمي���ة. الإكمال يف اأ�ش���ماء الرج���ال للتريزي: �ص45، 

البي���ت. اأه���ل  موؤ�ش�ش���ة  ط 
)9( �ش���بل اله���دى والر�ش���اد لل�شاحل���ي: ج 10، ����ص 154، ط دار 

الكت���ب العلمية.
الأ�ش���رة،  دار  ط   ،8 ����ص   ،3 ج  للقن���دوزي:  امل���ودة  ينابي���ع   )10(
البداي���ة والنهاي���ة لبن كثري: ج 8، �ص301. �ش���بل الهدى لل�شاحلي: ج 

.75 �ص   ،11
)11( الإر�ش���اد للمفي���د: ج 1، ����ص 332، ط دار املفي���د، �ش���رح نهج 
الباغة لبن اأبي احلديد: ج 3، �ص170، ط دار الكتب العربية. ك�ش���ف 
الغم���ة لاآربل���ي؛ ج 1، �ص 282، ط دار الأ�شواء. ك�ش���ف اليقن للحلي: 
����ص 80، ط ردمك. املناقب لبن �ش���هر: ج 2، ����ص 106. مدينة املعاجر 

للبح���راين: ج 2، �ص 39. كن���ز العمال للهندي: ج 13، �ص 655.
)12( مو�ش���وعة كلم���ات الإم���ام احل�ش���ن عليه���م ال�ش���ام: ����ص 
200. مدين���ة املعاجز للبحراين: ج3، �ص 196، حديث 826، موؤ�ش�ش���ة 

املعارف الإ�ش���امية.
الشهرستاين العالمة عيل   -
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عن���د ا�شت�ش���هاد الإمام احل�ش���ن واأهل بيت���ه عليهم 
ال�ش���ام و�شحبه الأب���رار ر�شوان اهلل تع���اىل عليهم، 
بداأ دور ال�ش���يدة زينب عليها ال�ش���ام وهو دور خطري 
ومهم���ة �ش���اقة، وميكنن���ا ر�ش���د مهمت���ن اأ�شا�ش���يتن 

تنه����ص بهما عقيل���ة الطالبين:

حتري���ك روح الث���ورة والتم���رد يف نفو����ص املجتم���ع 

امل�ش���لم، وهذا ما �ش���عت اإليه ال�شيدة زينب يف الكوفة، 
فم���ن املعل���وم اأن املجتمع الكويف ل يحت���اج اإىل تعريف 
ينق�شه���م  ومل  واأهداف���ه،  ال�ش���ام  علي���ه  باحل�ش���ن 
الوع���ي بحقيقة احلك���م الأموي، واإمنا كانوا يعي�ش���ون 
خلًا نف�ش���يًا متث���ل بانعدام الإرادة وعدم ال�ش���تعداد 
ه���زة  اإىل  بحاج���ة  املجتم���ع  ه���ذا  وكان  للت�شحي���ة، 
نف�ش���ية ملعاجلة هذا اخللل فكان���ت الدماء الطهر على 

املهمة الأوىل

دور ال�شــيدة زينــب 
يف اإظهــار حقيقــة

بقلم: عبد الله حسن
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اأر�ص الطفوف، فيم���ا تولت العقيلة تفعيل هذه الدماء 
الكويف. املجتمع  نفو����ص  يف 

ولذل���ك اعتم���دت يف خطابه���ا اإىل املجتم���ع الكويف 
اللغ���ة امل�ش���حونة عاطفيًا م���ن اأجل تاأجي���ج روح الندم 
لديه���م خلذلنه���م احل�ش���ن علي���ه ال�ش���ام وحماولة 
التكف���ري ع���ن ال�ش���عور بالإث���م ع���ر التم���رد والث���ورة 
والت�شحي���ة به���ذه النفو����ص الت���ي ع���ّزت ع���ن ن�ش���رة 
احل�ش���ن علي���ه ال�ش���ام، ولذل���ك خاطبته���م العقيلة 
قائل���ة: »ي���ا اأه���ل الكوف���ة! ويا اأه���ل اخلت���ل، واخلذل 
والغ���در! اأتبكون؟ فا رقاأت الدمع���ة ول هداأت الرنة، 
اإمن���ا مثلك���م كمثل الت���ي نق�ش���ت غزلها م���ن بعد قوة 

.»... نكاثًا اأ
وناح���ظ هن���ا ا�ش���تخدام موف���ق للمث���ل الق���راآين 
الذي يعمق روح الندم لدى هوؤلء املخاطبن، ومت�شي 
خماطب���ة املجتم���ع الك���ويف »األ �ش���اء م���ا قدم���ت لكم 
اأنت���م  الع���ذاب  اأن �ش���خط اهلل عليك���م ويف  اأنف�ش���كم 
خال���دون، اأتبك���ون وتنتحب���ون اإي واهلل فابك���وا كث���ريًا 
وا�شحك���وا قليًا، فلقد ذهبتم بعارها و�ش���نارها، ولن 
ترح�شوها بغ�شل بعدها اأبدًا واأّنى ترح�شون قتل �شليل 
خامت الأنبياء و�ش���يد �شباب اأهل اجلنة وماذ خريتكم 
ومفزع نازلتكم... اأتردون اأي كبد لر�شول اهلل فريتم، 
واأي دم له �ش���فكتم، واأي كرمية ل���ه اأبرزمت واأي حرمي 
ل���ه اأ�شبتم؟ واأي حرمة ل���ه انتهكتم؟ لقد جئتم �ش���يئًا 
اإدًا ت���كاد ال�ش���ماوات يتفط���رن منه، وتن�ش���ق الأر�ص، 

وتخر اجلب���ال هّدا...«.

اإن اأحد الأه���داف املهمة لثورة الإمام احل�ش���ن عليه 
ال�ش���ام هو اله���دف الفك���ري املتمث���ل بت�شحيح اخللل 
الفك���ري الذي يعي�ش���ه امل�ش���لمون اآنذاك حي���ث كانوا ل 
ميي���زون ب���ن احلاك���م الإ�ش���امي واحلاك���م املنحرف 
ع���ن الإ�ش���ام واإن كان يحكم با�ش���مه، ولذل���ك يدينون 
بالطاع���ة للجميع دون متييز ويرون ذل���ك تطبيقًا لقوله 

تعاىل: }يـــا أيها الذيـــن آمنوا أطيعـــوا اهلل وأطيعوا 
الرســـول وأويل األمـــر منكـــم...{.

وق���د مك���ن ه���ذا اخلل���ل احل���كام املنحرف���ن م���ن 
احلكم با�شم الإ�شام وحماربة الإ�شام با�شمه، وكان 
ميك���ن له���ذا اخللل - ل���ول ثورة احل�ش���ن - اأن يق�شي 
على الإ�ش���ام كله حيث �شي�ش���وهه احل���كام مع تعاقب 
ال�ش���نن، ولكن ثورة احل�شن عليه ل�ش���ام ا�شتطاعت 
ب���ن الإ�ش���ام واحلكوم���ات  اأن ت�ش���ع ح���دًا فا�ش���ًا 
املنحرف���ة، وقد ركز خطاب اأهل بيت الر�ش���الة الذين 
اأخذوا اأ�ش���ارى اإىل ال�شام من اأجل حتقيق هذا الهدف 
م���ن خ���ال تعري���ف املجتمع املوج���ه اإلي���ه اخلطاب - 
وه���و املجتم���ع ال�ش���امي هن���ا - عل���ى مكانة احل�ش���ن 
والتعري���ف ب���ه م���ن اأجل ك�ش���ف احلقيق���ة الت���ي اأراد 
يزي���د - وكل حاك���م منحرف - طم�ش���ها، فرنى زينب 
عليه���ا ال�ش���ام تخاطب يزيَد يف جمل�ش���ه قائلة: »اأمن 
الع���دل يا اب���ن الطلقاء، تخدي���رك حرائرك واإماءك، 
و�شوقك بنات ر�شول اهلل �ش���بايا، قد هتكت �شتورهن، 
واأبدي���ت وجوهه���ن، حتدو به���ن الأعداء م���ن بلد اإىل 
بل���د، وي�شت�ش���رفهن اأهل املناه���ل واملعاق���ل، ويت�شفح 
وجوهه���ن القريب والبعيد، والدين وال�ش���ريف، لي����ص 
معه���ن من حماتهن حم���ي ول من رجالهن ويل، وكيف 
يرجت���ى مراقب���ة من لفظ ف���وه اأكباد الأزكي���اء، ونبت 
حلمه م���ن دماء ال�ش���هداء«. ومت�شي قائل���ة: »ولرتدن 
على ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم مبا حتملت 
من �ش���فك دماء ذريته وانتهك���ت من حرمته يف عرتته 
وحلمته، حيث يجمع اهلل �ش���ملهم، ويلم �شعثهم وياأخذ 
بحقه���م، }وال حتســـن الذين قتلوا يف ســـبيل اهلل 

أمواتـــًا بـــل أحيـــاء عنـــد رهبم يرزقـــون{«.
»فك���د كيدك، وا�ش���ع �ش���عيك، ونا�ش���ب جهدك، فو 
اهلل ل متحو ذكرنا، ول متيت وحينا، ول يرح�ص عنك 
عاره���ا، وهل راأيك اإل فند واأيام���ك اإل عدد، وجمعك 
اإل ب���دد، يوم ينادي املنادي األ لعنة اهلل على الظاملن«.

املهمة الثانية وهي املهمة الفكرية
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ينطل���ُق التاري���خ الإ�ش���امي يف تدويناته الأوىل م���ن العقلية 
احلاكم���ة وقت���ذاك، وينفرد النظام ال�شيا�ش���ي فق���ط بالتنظري 
التاريخ���ي دون غريه، واإذا كان لغريه فر�ش���ة التنظري يف بع�ص 
الأحي���ان، فاإّن تلك الفر�ص تت�شاءل يف اإمكانية جناحها على ما 
يوؤول بها لاإخفاق والأفول، وتبقى التدوينات ال�شيا�شّية هي التي 

تتحّك���م يف التنظ���ري التاريخ���ي بعد ذلك.
ه���ذه امل�ش���كلة التدويني���ة ميّثلها تاري���خ فتية قاتل���وا من اأجل 
مبدئه���م، واأرخ�شوا نفو�ش���هم من اأجل عقيدته���م، وكانت لهم 
وقف���ات ت�شحية ل ميكن اأن نقارنها باأية جمموعة �ش���عت للدفاع 

عن مبادئها كما هو عليه اأن�شار احل�ش���ن عليه ال�ش���ام.
املاِح���ُظ لتاريخ ه���ذه الثّل���ة اجلهادّي���ة اأّن ح���الت التغييب 
املتعّم���د ا�ش���تهدف تاريخهم وح���ال دون معرفة �ش���خ�شّياتهم، 
حّت���ى قبل م�ش���اركتهم يف واقعة الط���ّف، وان�شمامهم اإىل قافلة 
ال�ش���هداء، عدا ما ميكن العثور عليه من نتٍف واإ�ش���اراٍت جمملة 
ت���دّل عل���ى عظمتهم، وعل���ّو منزلتهم، فالباح���ث التاريخي عند 
درا�ش���ته لهذه النماذج الت�شحوّية يجد الفراغ التدويني املتعّمد 
ال���ذي ا�ش���تهدفهم، واإذا اأمك���ن اأن يعرث على تاري���خ اأحٍد منهم 
بع���د اأن ي�ش���تخرجه )بعناء(، فاإّن���ه ل يجد اإّل اإ�ش���اراٍت جمملًة 
فقط، كالتعبري )كان �شّيدًا يف قومه(، )�شجاعًا، خطيبًا، قارئًا 
للق���راآن(، )راوي���ًا للحدي���ث(، )من وج���وه الكوف���ة(، اإىل غري 
ذل���ك من التعابري التي تنّم عن عل���ّو درجتهم، ورفيع منزلتهم، 
وم���ن غري املمكن اأن يكون له���ذا الوجه اأو لذلك املحّدث اأو لهذا 
الق���ارئ تاري���خ عابر اأو جمه���ول، فالتاري���خ ل يكت���ب اإّل لهوؤلء 

الذين برزوا من بن اأقرانهم من العلم وال�شجاعة والوجاهة يف 
قومه���م ليكون دافعًا لاهتم���ام بتاأريخهم، ف�شًا عن ال�شحبة 
التي امت���از بها بع�شهم، حي���ث كانت له �شحب���ة واإدراك للنبّي 
ت تراجم ال�شحابة  �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم، بل بع�شهم ن�شّ
عل���ى روايته للحدي���ث، اإّل اأّن الباحث يجد تاريخ���ًا )ملغّيًا(، اأو 
)م�شّيع���ًا(، اأو على اأح�ش���ن الأحوال )مغّيب���ًا( تاحقه الأقام 
ال�شيا�ش���ّية ل�شطبه اأو تهمي�شه؛ لذا فتاريخ اأن�شار احل�شن عليه 
ال�ش���ام من اأ�شع���ب ما يج���ده الباحث عناًء عند بحثه ب�ش���بب 

تغييِب هذه ال�ش���خ�شّية اأو تهمي�شها.
فالنظ���ام الأم���وي حر����ص ُبعي���د انته���اء واقع���ة الط���ّف على 
تكثي���ف الإعام الذي من �ش���اأنه اأن مي�ش���ح احلقائق، ويعك����ص 
الواق���ع، والذهنّي���ة العاّم���ة تلّقت جه���اد الإمام احل�ش���ن عليه 
ال�شام على اأّنه خروج على ال�شرعّية املتمّثلة بيزيد بن معاوية، 
هك���ذا بّث النظام الأموي اإعامه مل�ش���خ احلقائ���ق، اإّل اأّن ذلك 
التزيي���ف ل يلب���ث اأن ينك�ش���ف بع���د و�ش���ول الإم���ام عل���ي ب���ن 
احل�ش���ن عليهما ال�ش���ام واُل�ش���ارى من اآل بيت الر�شول �شلى 
اهلل علي���ه واآله و�ش���لم، فاأو�شح���وا للعاّمة اأّنهم اأه���ل بيت النبّي 
الذين اأذهب اهلل عنهم الرج����ص وطّهرهم تطه���ريًا، واأّن يزيد 

النف�ص  قاتل 
املحرتم���ة، عائٌث بالف�ش���اد، خ���ارٌج عل���ى ال�ش���رعّية الإلهّية 

املتمّثل���ة ب���اآل بي���ت النب���ّي �شلى اهلل علي���ه واآله 
و�ش���لم، هك���ذا اأمك���ن بي���ان احلقائ���ق، 

واأخذ النظام م���ن بن يديه ومن 

ــم ــم ومبدئه ــل عقيدته ــن اأج ــ�ا م ــة قاتل فتي
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خلف���ه ومن اأمامه بركة جهود الإمام علّي بن احل�ش���ن عليهما 
ال�ش���ام، والثّلة الكرمية من اآل بيت احل�ش���ن عليه ال�شام بعد 
اأن اأو�شحوا احلقائق، وخّرقوا حجب الزور والدجل الذي حاول 

النظ���ام ارتكابها.
فمث���ًا مل ُيخِف الط���ري حقيقًة واحدة �ش���ّرح بها عقبة بن 
�ش���معان بعد مقتل احل�ش���ن عليه ال�ش���ام، ليكون �ش���اهدًا على 
التاريخ، و�ش���اهدًا ملوؤّرخن، ينتحلون الكذب، ويقلبون احلقائق، 
وميحق���ون الواق���ع، ويبتذلون عل���ى تاريخ ماأج���ور، ويبتذلون يف 
اأقامه���م غري متاأّثم���ن ول متحّرج���ن، ماأجوري���ن لأهوائهم، 
الن����صّ  ه���ذا  يق���راأوا  وكاأّنه���م مل  اأغرا�شه���م،  ومبتذل���ن يف 
الذي يحاك���م فئات املوؤّرخ���ن لُيظهر حقائق 
تاريخ، وواقع اأحداث، وم�ش���اهد  زمٍن خفّي 
خلف اأ�ش���وار ال�ش���لطان، قال الطري: عن 
عقبة بن �ش���معان، قال: �شحبُت ح�ش���ينًا 
فخرج���ت مع���ه م���ن املدين���ة اإىل مّك���ة، 
وم���ن مّكة اإىل العراق، ومل ُافارقه حّتى 
ُقتل، ولي�ص من خماطبته الّنا�ص كلمة 
الطري���ق  باملدين���ة ول مبّك���ة ول يف 
ول بالع���راق ول يف ع�ش���كر اإىل يوم 
مقتله اإّل وقد �شمعتها، األ واهلل ما 
اأعطاه���م ما يتذاكر الّنا����ص وما 
يزعم���ون من اأن ي�شع يده يف يد 
يزيد ب���ن معاوية، ول ي�ش���رّيوه 
اإىل ثغ���ر من ثغور امل�ش���لمن، 

قال: ولكّنه 

»دع���وين فاأذه���ب يف هذه الأر����ص العري�شة حّت���ى ننظر ما 
الّنا�ص«)1(. اأمر  ي�شري 

واإذا كان هذا �ش���اأن النظام وداأبه يف تغطية �ش���وءاته بالكذب 
والتزوير، وقلب احلقائق، فما �ش���اأنك فيمن وقف بوجه النظام 
الطاغ���ي و�ش���هر بوجه���ه ال�ش���يف، اإّل اأن ُيحكم علي���ه بالإلغاء، 
ف�ش���ًا عن التغيي���ب التاريخ���ي وال�ش���طب علي���ه دون اأن يجروؤ 
الكات���ب التاريخي اإّل اأن ي�ش���ري اإىل مُلٍم من تاريخه، اأو اإ�ش���اراٍت 
ة اأو  مقت�شب���ٍة م���ن حياته دون اأن يج���روؤ ليفرد له ترجم���ًة خا�شّ
ق�شيًة ا�ش���تهر بها، وكان اأن�شار احل�شن عليه ال�شام المنوذج 

اجللّي، وامل�ش���داق الوا�شح لهذه )املاحق���ة( التاريخّية.
م���ن هنا نع���رف حر����ص الأئّمة عليهم ال�ش���ام عل���ى تدوين 
ة وردت على  اأ�ش���مائهم وتداولها وحفظها �شمن ن�شو����صٍ خا�شّ
�ش���كل زياراٍت يقروؤها اأتب���اع اأهل البيت عليهم ال�ش���ام، اأي اإّن 
حف���ظ الأ�ش���ماء والتعّرف عليها له �ش���اأنه عند اأئّم���ة اأهل البيت 
عليه���م ال�ش���ام ت�شّدي���ًا لإحب���اط حم���اولت الأموّي���ن الذين 
حاولوا اإلغاءهم تاريخيًا، وال�ش���طب على اأ�ش���مائهم بطريقتهم 

)التهمي�ش���ّية( املعروفة.
ه���ذا هو دافعن���ا يف تاأريخ هذا املقطع الإن�ش���اين ال���ذي مّثله 
اأن�شار احل�شن عليه ال�ش���ام بكّل �شخاء و�شهامة وت�شحية من 
اأجل املبداأ الذي يدافع عنه الإن�ش���ان اإذا ما هو اأخل�ص لقناعاته 
وروؤيته احلّقة، ويف الوقت نف�ش���ه �ش���يكون ذلك تريرًا ملا نرتكبه 
ي تاريخ ه���ذه الثّلة الكرمية، اأو تق�شرينا يف  م���ن نق�صٍ يف تق�شّ

الإحاطة ب�ش���خ�شّياتهم وعطائهم و�شريتهم الكرمية.
��������������������������������������

)1( تاريخ الطري: ج4، �ص313.
- السيد محمد عيل الحلو
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اأوًل: ما و�شل اإلينا من ال�ش���لف اإما يتعل���ق بالفقه اأحيانًا، 
ويت�شم���ن م���ا يج���ب وما ل يج���ب فعل���ه اأو تركه، وق���د اأتعب 
الفقه���اء اأنف�ش���هم وبذلوا جه���ودًا حثيثة ومظني���ة يف ذلك، 
من خ���ال مراجعتهم للروايات واأ�ش���نادها، لإثبات �شحتها 
و�شقمها، وعامها وخا�شها، وموارد التعار�ص فيها، كل ذلك 
فح�ش���وا عنه وحلل���وه وف�ش���روه، وكاأنهم يري���دون اأن يقولوا  
للنا�ص: اعملوا العمل الفاين، اأو اجتنبوا الفعل قبيح، وهذا 

بحاجة اإىل عم���ل متوا�شل ودقيق.
املجموع���ة الأخرى الت���ي و�شلتنا هي امل�ش���ائل الأخاقية، 
فه���ذه الروايات الأخاقية التي نقروؤها، ل يذهب اأحد لريى 
�ش���ندها، لأن الرواي���ات الأخاقي���ة اإم���ا اأن تك���ون مدعومة 
بالعقل اأو�ش���رية العق���اء، فالعقل مثًا يحك���م بقبح الظلم، 
وح�ش���ن الع���دل، وح�ش���ن رد الأمانة، وقبح اخليان���ة، ولهذا، 
فهم ل يذهبون ليفت�شوا عن اأ�شناد هذه الروايات الأخاقية.

وهن���اك م���ن الأم���ور تتعل���ق بامل�ش���ائل العقائدي���ة، فف���ي 

امل�ش���ائل العقائدي���ة، لي����ص الأ�ش���ل فيه���ا روائيًا، ب���ل عقليًا 
»كوج���ود اهلل، النبي، املعاد، و...« نع���م، تثبت جزئيات هذه 
الأم���ور باخلر ال�شحيح، فجاءوا بخر �شحيح يف امل�ش���ائل 
العقائدية، وموؤيد هذا ال�ش���يء م���ا يفهمه العقل، وهذا اأي�شًا 

مهم بالن�ش���بة للم�ش���ائل العقائدية.
اأم���ا بالن�ش���بة اإىل الف�شائ���ل والرذائ���ل، ونح���ن يف ه���ذا 
الق�ش���م، فنفت�ص عن ال�ش���ند، ملاذا؟ لحتمال الو�شع واجلعل 
يف مث���ل هذه الأم���ور، فمثًا قال فان �ش���خ�ص من �شحابة 
ر�ش���ول اهلل �شلي اهلل عليه واآله كذا وكذا، هل هذا �شحيح؟ 
وهل كان كذلك حقيقة؟ فينبغي م�ش���اهدة ال�شند، والتدقيق 
في���ه، لحتم���ال اجلع���ل يف الف�شائ���ل والرذائ���ل، ولهذا هم 
يبحثون عن ال�ش���ند، ونحن يف م�ش���ائل الف�شائل نفت����ص عن 
ال�ش���ند حقيقة، فلو قال النبي مثًا: »اأن���ا مدينة العلم وعلي 

بابه���ا«، فنذهب لإثبات �شحة �ش���ند هذا احلديث.
فعلى �ش���بيل املثال: روى املرحوم ال�ش���يد الأميني »ر�شوان 

الطفلة املظل�مة
بنت احل�شــني عليهما ال�شالم

�شف�ان جمال الدين
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اهلل تع���اىل عليه« يف الغدير يف ما يتعلق بحديث العامة فقط 
مائ���ة واثنن واأربعن م�شدرًا. وهذا بنف�ش���ه ي���ورد نوعًا من 
الثقة، اإذ اإن هذه امل�شاألة كانت موجودة، وقد يريدون اأحيانًا 
اأن ي�شححوا �ش���يئًا، لكي يعّظموا �ش���خ�شًا مثًا، اأو ي�شّقطوا 
اأح���دًا، وقد ليكون كذل���ك اأحيانًا اأخ���رى، وكثري من ق�شايا 

كرباء هي كذلك، ف���ا داعي جلعل ق�شايا كرباء.
اأردت اأن اأذك���ر ه���ذا ب�ش���كل ع���ام، ليك���ون مدخ���ًا اإىل 
هذه امل�ش���األة. اأما بالن�شبة مل�شاألة عا�ش���وراء واحلوادث التي 
تلته���ا، فاأنا اأوؤكد على ه���ذه النقطة، وهي اأن اأحداث كرباء 
مل ينقلها �ش���خ�ص واحد فقط، والقدر الذي ي�شعفني به من 
حمفوظاتي هو اأن بع�ص اأحداث كرباء رواها بع�ص من كان 
يف جي����ص عمر بن �ش���عد، كحميد بن م�ش���لم، وقرة بن قي�ص 
التميمي، الذي روى حادثة القتل وال�شت�ش���هاد على يد هوؤلء 

الأفراد.
وق���د روى ال�شحاك بن قي����ص بع�ص الق�شاي���ا اأي�شًا، وهو 
ممن التحق بالإمام احل�ش���ن عليه ال�شام يف الطريق، لكنه 
اتفق مع الإمام احل�ش���ن عليه ال�ش���ام اأن���ه: »مادمت حيًا، 
�شاأدافع عنك، و�شاأذهب اإن راأيت اأنك قد ا�شت�شهدت«، فجاء 
اإىل كرب���اء، وبق���ي م���ع الإمام احل�ش���ن عليه ال�ش���ام اإىل 
ع�شر عا�ش���وراء، وقال: اأريد اأن اأذهب، فقال له الإمام عليه 

ال�ش���ام: كيف تريد اأن تذهب؟ فقال: اأعرف ذلك.
وق���د كان ترك فر�ش���ه يف اخليمة، لكي ل ي�شاب ب�ش���هم، 
وعندم���ا حو�شر الإمام علي���ه ال�ش���ام، راأى اأن هناك مفرًا 
وطريق���ًا لله���روب، فرك���ب على فر�ش���ه، وهرب م���ن اجلهة 
الأخرى، فانطلق كثري بن عبد اهلل ال�شعبي مع ع�شرة فر�شان 
من جي����ص عمر بن �ش���عد، فكان يجري وه���م يجرون خلفه، 
حت���ى اأخذهم التعب والإرهاق، فو�شلوا اإىل مكان ونزلوا عن 
خيولهم، فو�شل كثري بن ال�شعبي وقال: من اأنت؟ فك�شف عن 
وجه���ه وراأى اأنه �شاحبهم، فرتك���وه، فبع�ص الق�شايا يف ليلة 

عا�شوراء قد رويت عنه.
وق���د روي���ت بع����ص الق�شاي���ا ع���ن الإم���ام ال�ش���جاد عليه 
ال�ش���ام، كخطب���ة الإم���ام احل�ش���ن علي���ه ال�ش���ام يف ليلة 
عا�ش���وراء وهي مروي���ة عنه علي���ه ال�ش���ام، والبع�ص الآخر 
روته���ا فاطمة بن���ت الإمام احل�ش���ن علي���ه ال�ش���ام، وروى 
البع�ص الآخر عقبة بن �ش���معان، وقد روى الطري عنه عدة 
مرات، وقد كان غامًا لل�ش���يدة رباب زوجة الإمام احل�شن 
علي���ه ال�ش���ام، فبع���د انتهاء احل���رب، األقوا القب����ص عليه، 

واأخذوه اأ�ش���ريًا اإىل عمر بن �ش���عد، فاأطلق �شراحه لأنهم مل 
يكون���وا يقتل���وا الغلمان، وروى زي���د بن اأرقم بع����ص اأحداث 
الكوفة، وروى ب�ش���ري بن ح���ذمل خطب ال�ش���يدة زينب عليها 

ال�شام.
اأتاحظ���ون ك���م اأن ق�شاي���ا كرب���اء خمتلف���ة ومل يك���ن 
يروها �شخ�ص واحد فقط. النقطة الأخرى التي اأريد بيانها، 
ومن ثم اأذكر بع�ص املطالب حول ال�ش���يدة رقية»����ص«، فهي: 
رحم اهلل العامة املرحوم ال�ش���عراين، فلهذا العامل حوا�شي 
جي���دة على جمم���ع البي���ان وال�شحيفة ال�ش���جادية، وهناك 
بع�ص الأمور قد ذكرها يف م�شنفاته وكتبه، وهناك ق�شيتان 
تاريخيت���ان لو و�شعنا كًا منهما اإىل جانب الأخرى، �ش���رنى 
اأن هناك اختافات وم�ش���رتكات بينهما حول تلك الق�شايا، 
وما ميكن اأن ننتزعه من هاتن الق�شيتن التاريخيتن هو اأن 
اأ�شل هذه الق�شية قد كان �شحيحًا. نعم هناك اختافات يف 
اجلزئيات، فهذه احلرب املفرو�شة علينا مثًا مع توفر كافة 
الإمكان���ات، قد يقع اختاٌف يف �ش���رد اأحداثها اأي�شًا، وهذا 

اأمر طبيعي طبعًا.
فق���د ينظر الراوي امل�ش���األة م���ن زاوية معين���ة، و راو اآخر 
م���ن زاوية اأخرى، وه���ذا هو ما حدث يف نق���ل وقائع كرباء 
والإمام احل�ش���ن عليه ال�ش���ام، لتعلق م�ش���يئة اهلل اأن تبقى 
كرب���اء خالدة، ولهذا يرى الإن�ش���ان ه���ذا النظم والرتتيب 
يف واقعة الإمام احل�ش���ن عليه ال�ش���ام، ول يراهما يف حمل 
اآخ���ر، حتى يف حروب النبي �شل���ي اهلل عليه واآله. فاحظوا 
مث���ا: ال�ش���عارات الت���ي رفعه���ا اأ�شح���اب الإمام احل�ش���ن 
عليه ال�ش���ام هي كلها مدونة وم�ش���جلة يف التاريخ، اأ�ش���ماء 
ال�ش���هداء، وحتركاته���م، مثل حنظلة بن اأ�ش���عد ال�ش���مامي، 
قالوا عنه: قاتل قتال الأبطال، والآخر: قاتل قتال امل�شتاقن. 
ه���ذه اجلزئيات كلها قد روي���ت يف التاريخ. كانت هذه بع�ص 

النق���اط اأردت اأن اأبينها اإجماًل وهي تتعلق بعا�ش���وراء.
 اأما يف ما يتعلق بال�ش���يدة رقية)����ص(: ل���و اأردنا اأن ننكر 
ق�شته���ا، فعلين���ا اأن نقّبل املقتل، ون�شع���ه جانبًا، فقد يجيء 
�ش���خ�ص اأحيانًا ويقول: اإن ق�شة ال�ش���يدة رقية)�ص( ذكرها 
املا ح�ش���ن الكا�ش���في يف رو�شة ال�ش���هداء، ول �شند لها يف 
ه���ذا الأثر مثًا، نعم، لكن هذه الق�ش���ة رواها اأحد الفقهاء 

الكبار وهو م���ن اأ�شحاب النظر.
عم���اد الدي���ن الط���ري وهو م���ن علم���اء القرن ال�ش���ابع 
الهج���ري قمري، وتاريخ وفات���ه ظاهرًا يف عام 675ه ق، وهو 
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ع���امل وفقيه جلي���ل، ذكر املرح���وم ال�ش���هيد الأول كامه يف 
�ش���اة اجلمعة، وكتاب »الكامل« امل�ش���هور »بكامل البهائي«، 
وقد مت تاأليفه يف القرن ال�شابع، حيث �شرح يف املجلد الثاين 
�شفح���ة 179: اأن ه���ذه البنت هي ابنة الإمام احل�ش���ن عليه 
ال�شام، فقال: اإن هذه الطفلة اأفاقت من نومها، وقالت: اأين 
اأبي؟ ف�ش���مع يزيد»لعنه اهلل« �شوت بكاء هذه الطفلة، وقال: 
خذوا الراأ����ص اإليها، فلما �ش���اهدت هذه الطفلة راأ�ص اأبيها، 

فارق���ت روحها الدنيا، ويقول: كان عمرها اأربع �ش���نن.
ث���م يقول بع���د ذلك: اإّن���ه نقل ذل���ك من كت���اب احلاوية، 
ولي����ص ه���ذا الكت���اب موج���ود عندنا الي���وم، ك�ش���ائر الكثري 
املفقودة مع الأ�ش���ف، ويف كت���اب البحار، وهو جمموعة قيمة 
م���ن الأحاديث جمعه���ا املرحوم العامة املجل�ش���ي، له بع�ص 
البيانات وال�شروح يف ذيل بع�ص الأبحاث، وهي مطالب قّيمة 
حقيق���ة، وق���د ذك���ر يف مقدمة الكت���اب: �ش���اهدت اأن بع�ص 
الكتب معر�شة للتلف، فقلت: اأن اأجمعها يف جمموعة لتبقى. 
ونح���ن نفقد الكثري من امل�شادر املذك���ورة يف البحار اليوم، 
لكن املرحوم املجل�شي كان ميتلك تلك امل�شادر قبل ثاثمائة 
عام، فلي����ص عندنا اليوم كتاب املوفقيات للزبري بن بكار، اإل 
اأن اب���ن اأب���ي احلديد كان عن���ده هذا الكتاب قب���ل ثمامنائة 

وروى عنه. عام، 
ولي����ص عندنا الي���وم اأي�شًا كتاب »ال�ش���قيفة وف���دك« لأبي 

بكر اجلوهري، ويعد هذا الكتاب 
م���ن الكت���ب الأ�شيل���ة يف الق���رن 
الراب���ع ه.ق، وق���د نق���ل عن���ه ابن 
اأب���ي احلديد، ويقول: م���ن الثقاة 
بن اأهل ال�شنة والعامة. وعلى كل 
حال، ق�شة ال�ش���يدة رقية)����ص( 
وردت يف كتاب »كام���ل البهائي«، 
وق���د �ش���رح هن���اك باأنه���ا ابن���ة 
لاإم���ام احل�ش���ن عليه ال�ش���ام، 

ق�شتها. روين���ا  وقد 
اأم���ا اأن ياأت���ي الإن�ش���ان هكذا، 

ويب���ن مطلب���ًا ويقول: اإّنه���ا ابنة اأح���د ال�ش���هداء، ولكن باأي 
دليل و�شند؟ وهكذا، قالوا مثل هذا الكام، فاأ�شيب البع�ص 
باحلرية والده�ش���ة، وهذا لي����ص من امل�شلحة طبعًا، فلماذا 

هكذا؟ نفعل 

وق���ال البع�ص اأي�ش���ًا: اأن لاإمام احل�ش���ن عليه ال�ش���ام 
ابنتن، اإحداهما فاطمة، والأخرى �ش���كينة، فال�شيدة »رقية« 
ابنة من اإذًا؟ ونقول يف اجلواب: ذكر علي بن عي�شى الأربلي 
اأن لاإمام احل�شن عليه ال�شام اأربع بنات، وعلى هذا، لي�ص 
هناك م�ش���كلة اإذًا من هذه اجلهة اأبدًا، وقد ورد ا�شم »رقية« 

يف اأ�شعار �شيف بن عمرية اأي�شًا.
ذك���ر يل حجة الإ�ش���ام وامل�ش���لمن قرباين اإم���ام جمعة 
»�ش���اوه« املوؤقت، وهو من رجال الدين اجليدين جدًا، مطلبًا 
نق���ًا عن املرح���وم املريزا عل���ي حمدث زاده »اب���ن �شاحب 
مفاتيح ال�ش���يخ عبا����ص«، وق���د كان يرتقي املن���ر يف طهران 
اأنن���ي واعدت���ه يف بع�ص ال�ش���نوات قبل اأيام من بداية �ش���هر 
حمرم احلرام اأن يقراأ يل بع�ص املجال����ص، فاأ�شيبت اأوتاري 
ال�شوتي���ة ببع�ص الإ�ش���كالت، راجعت عل���ى اإثرها الطبيب، 
فق���ال يل: ل ينبغي ل���ك اأن تتحدث اأب���دًا، والكام يل م�شر 

القاتل. كال�شم 
لكنن���ي واع���دت على املجال����ص. عقد هوؤلء املجل����ص بناء 
عل���ى كامي لهم، فقلت مع نف�ش���ي: اإلهي ما ذا �ش���يح�شل؟ 
غدًا الأول من حمرم، واأنا ل اأ�ش���تطيع بهذه احلالة اأن اأرتقي 
املنر، فتو�ش���لت بالإمام احل�ش���ن عليه ال�ش���ام، فراأيت يف 
ع���امل الروؤيا، اأنني يف اأحد املجال����ص، وكاأن الإمام احل�ش���ن 
عليه ال�شام حا�شٌر يف املجل�ص، وقد ح�شره عدد كبري معه، 
مل اأك���ن اأعرفه���م، لكنن���ي اأعرف 
الإم���ام احل�ش���ن علي���ه ال�ش���ام، 
فالتف���ت الإمام عليه ال�ش���ام اإىل 
اأح���د احلا�شرين يف املجل����ص ومل 
اأك���ن اأعرف���ه وقال: اق���راأ امل�شيبة 
فق���ال: واأي م�شيب���ة اأق���راأ؟ فقال 
الإمام احل�شن عليه ال�شام: اقراأ 
م�شيب���ة ابنت���ي رقية)����ص( فاأخذ 
ذلك الرجل يقراأ م�شيبة ال�ش���يدة 
رقية)����ص(، فبكى الإمام احل�شن 
عليه ال�ش���ام كثريًا، واأهل املجل�ص 
واأنا اأي�شًا، وعندما ا�ش���تيقظت من املن���ام، راأيت اأن اأوتاري 
ال�شوتية قد حت�شنت ولي�ص بها �شيء، وكنت اأرتقي املنر يف 

ذلك الع���ام بركة ما راأيته يف ع���امل الروؤيا.
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يف الأر����ص ح���زن ويف ال�ش���ماء حبور، لقد عّج���ت الأر�ص 
ت�ش���تعدي �شمري امللكوت، وقامت ت�ش���رتحم علياء احلقيقة، 
وت�ش���ت�شرخ حنان املجد، هل تقهر العظمة بكرب املنية فاإذا 
ه���ي جدث مهي���ب؟! اأو يدين العاء ل�ش���لطان املوت فاإذا هو 
جّث���ة خاوي���ة؟! كيف كان وم���ن عجب اأن يكون هم���وم القْدر 
الإن�ش���اين الأرفع، وا�شتخذاء ال�ش���مو والعاء �شلطان القهر 

والإفحام؟ لقد ن�ش���يت الأر�ص وهي حتت�شن حمّمدًا اأّنه من 
طينه���ا املهزوم، وذهب عن بالها اأّن���ه يف ما غاب عن عينها 
ل م���ا ب���دا من هي���كل الرتاب، فلم ت���زل اآي الوح���ي تقرعها 
باحلقيق���ة، لكّنه���ا عن �ش���ماعها �شّم���اء، وعن روؤي���ة نورها 
عمي���اء، كم عا فيها النداء اأّن املوت قاهر احلياة ولو كانت 
جت���ري يف عروق امل�شطفى، واأّنه مذلها ولو �ش���عت بباأ�ش���ها 

اإىل الرفيــق الأعلــى
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قدماه، لكّنها بن ما ت�شمع من النداء وما ترى من جال حممد 
قد وقعت فري�ش���ة ال�شعف والهوان، فما زّودها الوحي بوعي، ول 
غّذاه���ا الكل���م الأعظم بفه���م، وظّل���ت عانية لقه���ر العجز عن 
الت�شديق، والهروب عن الإق���رار بالواقع، وكاأّن حمّمدًا عندها 
اأبٌد اآخر، وقد راأته باأم عينيها يوم جاءها جنينًا مقهورًا مي�ش���ي 

على �ش���ن النامو�ص الغالب.
اآه ي���ا �شفر، يا وق���دة اخلطب النكر، ترمي ب�ش���رر كالق�شر، 
فيك املنية ظفرت بخري النا�ص، ومل يجد عنها م�شرفًا، فها هو 
ث���اٍو ل حراك به، جامد ل يبدي ول يعيد، لكّنه قبل اأن ي�ش���تكن 
اأم���ام عرامة ما دهمه فيك، ويلن ل�ش���لطان ما اآتاه عندك، قام 
كالليث اجل�ش���ور يف لهواتك، ينازعه على اأمره وقد اأو�ش���كت اأن 

ت�ش���ّد به جوعها اللهيف، يف تي���ارك كالطود املتن 
حا�شن���ًا على مرامه املجي���د يهّم اخلتل 

اأن يذهب به.
اآخ���ر  فيهم���ا  من���ه  وكان 

ال�شي���ال باأعظ���م العزم، 
املخالف���ة  توؤّجج���ه 
وحرق���ة  وال�ش���فاق، 
املن�ش���رم،  العم���ر 
الذي  احل���ق  وحرم���ة 
اأن يكون عّما  يخ�ش���ى 

م�شّيع���ًا. قلي���ل 
واأن���ت  ال�ش���اعة  اإّن���ه 

تطرقه بعادية الردى �شلب 
الع���ود وق���د اأن�ش���بت خمالبه���ا 

جمي���ع القلب وق���د اأرخت �ش���دولها، 
ل يظه���ر الهون وقد اأغدف���ت ظالها، يقوم 

معها تارة ي�ش���عره ال�ش���وق اإىل اأن يرى الإمامة وهي روح اأمره 
قد ظفرت باملقام والزمام، ويقعده تارة اأخرى هول املوت املائر 
يف اأنحائ���ه على الأ�ش���ى واحل�ش���رة، وهاوؤم نوؤم �ش���احة امل�ش���هد 

الع�شي���ب، راح فيه���ا حمم���د املحت�شر ي�ش���اول ويجاول.
ه���ذا هو الر�ش���ول ن�شو دائه وره���ن بائه، مت�ش���ي به الآلم 
اإىل اأثب���اج كلوحها، وتطري به يف اآف���اق جموحها، لتنق�ص به من 
�ش���اهقها اإىل مه���اوي كدوحه���ا، قارب���ت اأن تهّد دي���اره رياحها 
ال�شرو����ص، واأن ت���اأكل خ�شراءه نارها النابي���ة بل هما اإىل ذلك 
على �شبيل الهينة، قد مهدتها لهما اأكلة م�شمومة يف زمان غابر، 
تذّكرها النبي على فرا�شه فقال: ما اأزال اأجد اأمل الطعام الذي 

اأكلت بخير، فهذا اأوان وجدت انقطاع اأبهري من ذلك ال�ش���م.
وتو�ش���ك اأنفا����ص النبي اأن ت���ذوي جميع���ًا، واأن ت�شعد روحه 
اإىل الأن����ص الذي يرتب�ص اإيابها، ول يزال هاج�ش���ه املفزع لأمر 
الإمام���ة من بع���ده على داأب���ه يف تلويعه، ومل يعتم اإ�ش���فاقه من 
ت�شييعه���ا يف خطبه الفادح، يوؤّججهما فيه ما يراه وي�ش���معه من 
حال ال�ش���دود وحديثه، فكاأّنه ما جاهر بالقول ليقطع ال�ش���بيل 
على القائلن، ول نابذ بالدليل تندحر عرامة الريب، وكاأّن اأمره 
الذي اأراد ما ا�شتبان من حر�شه عليه كال�شم�ص الوهاجة، لتخور 
ظلماء الأيهان والدهان،واإّن÷ لي�شتدر البال املهدود فطنة 
تنجيه مما هو فيه، ويجيل الروّية ع�ش���ى اأن متنحه من دّرها ما 
يجديه، واأن تهنت عليه بوابل مي�شي باإحماله، وي�شيب ما اأراد، 
فيدل���ف عليه بارادته وجوه الق���وم ومعهم غريهم 
ليقول هم: ائتوين بالكتف والدواة اأكتب 

لكم كتابًا لن ت�شلوا بعده اأبدًا.
الري���ب  لغائ���ل  ردع���ًا 
واملم���اراة، وقطع���ًا لراأ����ص 
املرتب�ش���ة،  ال�شال���ة  
وبيانًا �شافيًا اإن مل ي�شف 
غريه من الأمر واأهله.

له���ا  ويع���رف 
واإنه���ا  بع�ش���ه،  ذل���ك 
يو�ش���د  ال���ذي  الب���اب 
دون الأم���اين الزهر، وما 
يقطع ال�ش���بيل عل���ى كل ذي 
دخيلة �شوء اأن يظهرها، ومينع 
�ش���لطان كل ذي خبث اأن يبن، واإنها 
رد عل���ى الأعق���اب مل���ن مل يفت���اأ يف�شح عما 
يكن من ال�شوء باملقالة والفعل - في�شيح وقد هم بع�ص اأن ياأتي 
النبي برغت���ه: اإن الكرب قد غلب على اللب، واإن اجلهد قد طغى 
على الر�ش���د، واإن ال�شتقامة امل�شهودة وال�شواب الدائم قد ركعا 
اأم���ام الأذى والأمل يف حمراب العجز والهوان، فطوحا بال�ش���داد، 
و،اأيا بالر�ش���اد، واإن عند النا����ص ما هو ح�ش���بهم من كتاب اهلل.

ويقع���د القوم عند النبي عما هم���وا اأن يفعلوا، فت�شرخ فيهم 
من الن�شاء خلف ال�ش���رت من حتثهم على �شرف الأذن ال�شامعة 
عل���ى قول نبيه���م ل اإىل قالة �ش���واه، وبذل الطاعة ل���ه ل لغريه، 
فمت���ى كان الر�ش���د يف خاف���ه؟! واأّنى كان النج���ح يف اتباع من 
ع���داه؟ وتدّوي فيهم تل���ك ال�شيحة الن�ش���وية: ائتوا ر�ش���لو اهلل 
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بحاجته.
وكان���ت اأم �ش���لمة ق���د فجرتها لتحف���ظ بها ماقد يو�ش���ك اأن 
ي�شي���ع، ولتت���دارك بها م���ا يكاد اأن يف���وت، فريّد عليه���ا من رّد 
على م���ن هو اأعظم منها: اأ�ش���كنت فاأّنكن �شواحب���ه، اإذا مر�ص 

ع�شرت���ّن اأعينكن، واإذا �ش���ّح اأخذتّن بعنقه.
وح���ن يراها النبي جراأة خرقاء على حرمته، وغارة �ش���عواء 
على حرمه، ي�شت�شلم للياأ�ص والغ�شة، ويقعد طمعه عن اأن يثاور 
باأ����ص القنوط، ويهوي حلمه اإىل قاع اخليبة، وت�شكت فورة الأمل 
لت�ش���ب ثورة الإبا����ص تعت�شره، وقبل اأن يغيب عن وعيه ي�شيح 
مب���ن قادته���م جراأتهم اإىل الرّد عليه و�ش���تم عر�ش���ه: هّن خري 

منكم... قوموا عّني.
وياأت���ي اإىل �ش���مع عل���ي �ش���وت رقي���ق كاأّن���ه هم����ص الندى يف 
ال�ش���حر يف طاوته، ومثل فعله فيه مثل �ش���بوب النار الغّوالة يف 
اله�ش���يم يف ي���وم عا�ش���ف، مل يدع يف نف����ص علي اأّي �ش���يء من 

ظّن اخلري بحال النب���ّي اإل هوى به اإىل ح�شي�ص 
الياأ����ص، ومل يذر �شيئًا من رجاء العافية له 

عليه. اأتى  اإل 
فق���د  حج���رك،  يف  راأ�ش���ي  �ش���ع 
جاء اأم���ر اهلل، فاإذا فا�شت نف�ش���ي 
فتناوله���ا وام�ش���ح به���ا وجه���ك، ثم 
وّجهن���ي اإىل القبل���ة، وت���وّل اأم���ري، 

و�شل عل���ّي اأول النا����ص، ول تفارقني 
حتى تواريني يف رم�ش���ي، وا�شتعن باهلل 

. ىل تعا
ويح����صّ علي ب�ش���يء ي���رتدد بن يدي���ه يف �شدر 

النبي، وغمائم اأمر منك���ر تتابع على وجهه، ويكاد يب�شر روحه 
عن���د حلقومه تتاأهب للخروج، فاأعجب اإذا �ش���ئت من رجل يرى 
فظاعة املوت تفعل فعلها يف اأحب اخللق اإليه فا ينهد كما ينهد 
اجل���دار العظي���م اأم���ام القا�ش���ف، ول يذوب م���ن فداحة هوله 
وغلظة �شرفه كما يذوب ال�شحم يف اللظى، ويظل رابطًا يحفظ 

الو�ش���اة، ويرتب�ص بالروح طلوعها ليم�ش���ح بها وجهه.
ومي���اأ عل���ي كّف���ه من نف����ص حمم���د فيم���ّر بها عل���ى وجهه، 
وها ه���ي املواكب الإلهية الكرمية التي كان���ت تنتظر اأوبة الروح 
العظيم���ة اإىل احلقيق���ة، وعودها اإىل �ش���بحات التجلي واملثول، 
وم�شريه���ا اإىل مقع���د ال�ش���دق يف كرام���ة الر�ش���وان وبهج���ة 
اخللود، ورخاء العي����ص الآمن الدائم، حتف بها تكرمة واإجاًل، 
وحتي���ط به���ا خ�ش���وعًا وتعظيمًا، فت�ش���يعها اإىل ربه���ا على زجل 

ال�شل���وات والدع���وات واأعظم مبا ي�ش���تقبل ب���ه الرحمن وافده، 
واأح�ش���ن مبا يطلع به الكرمي على قا�شده، واأجمل مب�شهد اللقاء 

احلبيبن. بن 
وها هو ج�ش���د النبي العظيم بن يدي علي يغ�ش���له، والنا����ص 

هناك يف ال�ش���قيفة يف خ�شام على الدنيا و�شيال للحطام.
لق���د وليت غ�ش���له واملائكة اأعواين، ف�شّج���ت الداروالأفنية، 
ماأ يهبط وماأ يعرج، وما فارقت �ش���معي هنيمة منهم، ي�شلون 

عليه حتى واليناه يف �شريحه.
وهك���ذا غ���اب عن احلي���اة وجه حممد كم���ا تغيب ال�شم����ص، 
فاإذا غربيب الظلمة يط���وي الأر�ص فهي معتكرة مدلهمة، وكما 
تغي���ب الن�ش���رة عنها فاإذا هي قفار موح�ش���ة، فا تلك النف����ص 
ال�شاحكة تغمر اأنحاءها بالب�شر واحلبور، ول ذلك القلب الندّي 
العابق الرفاف مياأ اأجواءها بالطيب وال�شذا، ول ذلك ل�شوت 

الطروب الآ�ش���ر يفي�ص فيها �شل�شبيل اخلري والنهاء.
لق���د ذهب���ت النف����ص اإىل بارئه���ا ليج���د اأهل 
الآخ���رة حّظهم م���ن جمال اللق���اء وبهجة 
الو�ش���ال، وانقل���ب القل���ب الأرفع على 
جن���اح املنية اإىل رحاب الغيب لتندى 
به �شفحاته، وت�شرق جنباته، وبقي 
وعي���ًا يف  العظي���م  ال�ش���وت  ذل���ك 
القلوب، وفهم���ًا يف الألباب، وعزمًا 

النفو�ص. يف 
كفكف���ي يا اأر����ص دمعك، وام�ش���حي 
ماء �ش���وؤونك، فلي����ص ملحمد اأن ل يبن، فكّل 
نف����ص ذائقة املوت، ولي����ص لك اإذا ب���ان اأن تقعدي 
فري�شة الغماء والأمل يكّبانك باأغال احلرية وال�شك والهوان، 

}أفـــإنْ مـــات أو قتـــل انقلبتم علـــى أعقابكم{.
ت�ش���ري ي���ا اأر�ص ولل�ش���ر معنًى غري ال���ذي تظنن، ثم ها 
اأن���ت مع حممد، تعلم���ن اأنك ما عظمته اإل لعظ���م ما اأتاك به، 
واأن���ك ما رفعته يف نف�ش���ك اإل ملا رفعك من اأم���ره الكرمي، فهذا 
عظي���م ما اأت���اك به فاحفظيه، وهذا ما �ش���ما بك من نهجه بن 
يدي���ك فعظميه، وليلفيا لديك مكان الوعي والعمل، فبهما متام 

حفظهما. وكمال  �شونهما 
ف�ش���ام علي���ه ي���وم ول���د وي���وم ا�شت�ش���هد وي���وم يبع���ث حي���ًا 
ليحا�شب قتلة ذريته واأهل بيته الكرام �شلى اهلل عليه وعلى اأهل 

بيته الطيب���ن الطاهرين.
بقلم: السيد فاضل النوري
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1- اإن الآي���ات واملعاج���ز والإرها�ش���ات الت���ي رافقت 
�ش���هادته عليه ال�ش���ام من يوم ا�شت�ش���هاده امتدت مدة 
مديدة بعد ذلك، ففي بع�ص البلدان اىل �شهور وبع�شها 
اىل �ش���نة وثال���ث اىل �ش���نتن وراب���ع اىل ث���اث �ش���نن 

وخام����ص اىل اأربع �شنن.
وه���ذا امتي���از مل ي�ش���اهد يف املعاج���ز والآي���ات التي 

حظي به���ا الأنبياء.
2 -ه���ذه الآي���ات الكوني���ة كان���ت �ش���مولية وعمومي���ة 

مب���راأى ال���كل وم�ش���مع جمي���ع الب�ش���ر يف ذل���ك الزمان 
والأوان فل���م تخت����ص بفئة اأو منطق���ة اأو جماعة معينة.
فق���د روؤي���ت يف ال�ش���ماء ويف ال�شم����ص ويف الأف���ق ويف 
اجل���دران ويف املي���اه ويف الثي���اب ويف الأكل وحت���ت كل 

الرياح. وم���در ويف  حجر 
وق���د ورد يف عناوين فهار����ص م�ش���ادر احلديث لدى 
الفريق���ن  نظري ما ذكره بن ع�ش���اكر باأ�ش���انيد مت�شلة 
ب���كاء ال�ش���ماء كان بكاوؤوها حمرتها ال�ش���ديدة  كالعلقة 

امتياز معاجز ا�شت�شهاد احل�شني عليه ال�شالم
عن معاجز الأنبياء
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ويف بع����ص الرواي���ات اأّنه���ا بقيت �ش���بعة اي���ام بلياليها 
كاأنها علق���ة اأو ا�ش���ودادها وانظام الدنيا.

وتغ���ري الآف���اق نظ���ري اأّن بع���د قتل���ه احم���رت �ش���تة 
اأ�ش���هر كاأنه���ا الدم  و�ش���قوط الرتاب الأحمر وك�ش���وف 
ال�شم����ص وظهور الكواكب نهارا ومل يرفع حجر ول مدر 
اإل وج���دوا حتت���ه دما عبيط���ًا ومل يخت����ص ذلك بباد 

امل�ش���لمن بل عم و�ش���مل بل���دان غريهم.
واأنَّ ال�ش���ماء مط���رت دم���ًا فاأ�شب���ح كل �ش���يء ماآن 

دم���ًا واأنَّه كان ذلك بخرا�ش���ان وال�ش���ام والكوفة.
واأنَّ جدران دار الإمارة لبن زياد ت�ش���ايل دمًا.

وا�شط���ام البايا والنكال قتلة احل�ش���ن والفرحن 
بقتله وكذا ال�شامتن.

وتظافر روؤية ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم 
يف املنام لدى  النا�ص وال�شحابة والتابعن وهو متفجع 
ثكل اأ�شعث يجمع دماء احل�شن يف قارورة دم  اأو يجمع 
دم اأ�شحاب���ه، اأو ياح���ق القتلة وال�ش���امتن واخلاذلن 

والرا�شن بقتله ومبا جرى عليه.
و�ش���ماع الكل يف جل البلدان اأ�ش���وات نوح وبكاء من 

دون اأْن يرون اأ�شخا�شًا.
كم���ا ك�ش���ف ع���ن تل���ك امل�شادر ع���دة م���ن املتابعن 
والباحثن �ش���واء يف تاريخ عريق عن بريطانيا اأو تاريخ 

الديان���ات الهندية العريقة يف كت���ب تراثهم  الديني.
3- توات���ر هذه املعاج���ز يف كتب احلدي���ث مبفردها 
ع���اوة على كتب ال�ش���رية والتاريخ بل اإنَّ كتب احلديث 
ل���دى كل فريق على حدة تتوفر عل���ى تواتر هذه الآيات 
واملعاجز، ب���ل اإنَّ م�شادر التاريخ لدى ال�ش���عوب وامللل 
والنح���ل الأخ���رى ق���د نقل���وا ه���ذه الظواه���ر الكوني���ة 

املفاجئة.
4- اإنَّ املق���رر يف عل���م ال���كام وعل���وم املع���ارف اأّن 
كل معج���زة متنا�ش���بة مع دعوة ذلك النبي اأو الر�ش���ول 
اأو الو�ش���ي ومتناغمة مع ما يدعو اليه ومن ثم اختلفت 
معاج���ز الأنبي���اء، واحلا�ش���ل اأنَّ م�شمون وم���وؤدى كل 
معجزة يتنا�ش���ب مع هدف �شاحب املعجزة والر�ش���الة 
التي يدعو اليها وهذا باب مب�شوط يف املعارف فياترى 
على �شوء ما تقدم فما هي الر�شالة واملوؤدى وامل�شمون 
ال���ذي تو�شله لنا الآيات الإلهي���ة واملعاجز الكونية التي 

تعاىل. الباري  اأوجدها 
5- ذك���ر يف مباحث علم الكام وعل���وم املعارف اأنَّ 
املعجزة وحي اإلهي وتخاطب مبا�ش���ر من اهلل تعاىل مع 
الب�شر بدون تو�ش���ط املائكة ول الأنبياء ول الر�شل ول 
الو�شي���اء يف هذا اخلط���اب الوحياين م���ن اهلل تعاىل 
مع الب�ش���ر وبعب���ارة اأخرى اأنَّ املعجزة ر�ش���الة وحيانية 
م�ش���تعجلة من الباري لعموم الب�ش���ر ل حتتمل التاأخري 
ول اللت���واء ول التمطمط من الب�ش���ر ول التمجمج اإّنها 
ر�ش���الة ا�ش���تنفار وتعبوي���ة م���ن امللكوت وقرار حا�ش���م 
م���ن الق�ش���اء والق���در ول مت���ر مبراح���ل ول متديد بل 

م�شمونها عاج���ل عاجل عاجل.
فيات���رى م���ا ه���و امل�شم���ون العاج���ل  له���ذه املعاجز 
الك���ون  كل منظوم���ة  اأحدثه���ا اهلل يف  الت���ي  والآي���ات 
والبيئ���ات املحيط���ة بالب�ش���ر؟ ه���ل توقفن���ا عناية بهذا 

الإن���ذار الإله���ي العاج���ل لنا!!!
6- اإّن الإعرا����ص ع���ن الآي���ات الإلهي���ة  والته���اون 
عن العناية والتدبر بر�ش���الة ال�ش���ماء من خال الآيات 
ال�ش���ماوية: }وكأيـــن مـــن آيـــة يف الســـموات 
واألرض ميـــرون عليها وهم عنهـــا معرضون{.
اإنَّ م���وؤدى ه���ذه املعاج���ز والآي���ات كما ه���و م�شمون 
عقائ���دي فهو مت�شم���ن مل�شمون فقه���ي وقواعد اأحكام 
ال�ش���عائر احل�ش���ينية وم���وؤدى اأخاقي وروح���ي، فمثًا 
الآي���ات واملعاجز برهان على اإمامة اأه���ل البيت عليهم 
ال�ش���ام ومكانتهم عند اهلل تع���اىل واأنَّ قرب منزلتهم 
عن���ده وخا�شته���م لدي���ه و�ش���رف مقامهم عن���ده وغري 
ذلك، وبعد ودح���ر مكانة اأعدائهم وه���اك معانديهم 

و دم���ار غا�شب���ي حقوقهم وغريه.
اإل اأنَّ ه���ذا املقدار لي����ص يويف باملطل���وب من غر�ص 
الر�ش���الة الإلهي���ة  التعبوي���ة العاجلة الت���ي و�شفت من 
رواة تل���ك الرواي���ات املتواترة لدى كل فريق اأنَّ اأنا����ص 
ذلك الزمان ح�ش���بوا اأنَّ اأرها�ش���ات القيامة قد لحت 
يف الآف���اق ملا مر من �ش���يوع وتعدد الآي���ات واملعاجز يف 
كل البيئ���ات املحيط���ة كمنظوم���ة مرتابط���ة متداعي���ة 
حلق���ات تت�ش���ل ببع�شها البع�ص واأنَّه ق���د اأزفت الآزفة 
لي����ص لوقعتها كاذبة كي���ف وهي ترى بالعي���ان الغ�شب 

الإلهي يعاج���ل اأهل الأر�ص.
بقلم: جعفر محمد
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لي����ص م���ن ال�ش���هل عل���ى الكات���ب مهم���ا اأوتي من مق���درة يف 
البيان و�ش���عة يف التفكري وانطاق وا�ش���ع املدى يف التحرير مما 
يدين به من اآراء واأفكار. اأْن يكتب كلمة عجلى �ش���ائرة يف �شرية 
عظيم من عظماء التاريخ �ش���اأنه يف ذلك �ش���اأن اجلواد الأ�شيل 
ل ي�ش���لم من كبوة اإذا كان الطريق وعر امل�ش���الك �شعب املرتقى 
و�شيكون املوقف اأ�شد �شعوبة اإذا كان ذلك العظيم ممن اأقدموا 
عل���ى ت�شحية يندر اأن يكون �ش���بيهًا لها يف حي���اة العظماء وهذا 
ما ي�شح اأن تكون له ماأ�ش���اة احل�ش���ن بن علي اأبرز مثال، لأنك 
مهم���ا قلت عنه ومهما كتب���ت فاإنك ق�شري الب���اع ل حمالة، هو 
�شبط الر�شول الأعظم وابن علي بن اأبي طالب زوج البتول، وهو 
راأ�ص �شامخ من رووؤ�ص العرب من قري�ص وهامة من هامات بني 
ها�ش���م العظيم���ة وهو يجم���ع اىل ذلك من عظيم امل���روءة وعلو 
الهمة واأباء النف����ص م���ا يق�شر دونه الرجال، وهو �ش���يد اآل اأبي 
طال���ب على عهده وعلم من اأعام العل���م والف�شل ومع كل ذلك 
تاأبى نف�ش���ه الكرمية اأن يطاأطاأ الراأ����ص اىل م���ن يراهم هم اأقل 

منه من����زلة ون�ش���بًا ومقدرة وعلمًا وجاهًا وورعًا وتقوى.
ث���م يرى م���ن واجبات���ه الرئي�ش���ية اأن يكون بجانب امل�ش���لمن 

ممن دع���وه اىل اأن يت���وىل اأمرهم، فاأقدم عل���ى العمل اخلطري 
م�شحيًا بالنف����ص والنفي����ص كما يقال، اإذ ترك موطنه وم�شقط 
راأ�ش���ه واأماك���ن �شب���اه و�ش���احات ذكريات���ه ب���ل ذكري���ات جده 
امل�شطفى )�شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم( وذكري���ات اأبيه )عليه 
ال�ش���ام( ف�شحى حتى باأولده واأفراد بيته، وتاأبى نف�ش���ه الأبية 
الكرمي���ة اأن ينزل عل���ى حكم عبيد اهلل بن زي���اد فيختار طريق 
البطولة والت�شحية وال�ش���هادة العليا يف �ش���بيل اهلل واإعاء كلمة 
الدين فيقدم على احلرب، من غري اأن يكون له حليف اأو ن�شري 
فيخذله اأولئك الذين زينوا له موقفًا لبد واأن ينتهي اىل مثل هذه 
النتيج���ة، ثم تخل���وا عنه يف حلظة اجلهاد، ف���كان اعتماده على 
قوةاإميانه واإباء نف�ش���ه و�ش���يفه واآل بيته فجاه���د جهاد الأبطال 
بل واأكرث من ذلك حتى قتل هو واآل بيته الأجماد در�ش���ًا بليغًا يف 
العرة والقدوة ملن يوؤمن باهلل وتعاليم دينه القومي ويدين مببداأ 
�ش���يد ال�ش���هداء العظيم وعلينا نحن امل�ش���لمن اإْن اإردنا جناحًا 
يف الدني���ا والآخرة اأن جنعله �ش���ام اهلل عليه القدوة ال�شاحلة 
والع���رة البليغة يف اجلهاد واجل���اد }قل لن يصيبنا إاّل ما 

كتـــب اهلل لنا{.

ال�شهــداء �شيــــــد  حركــة 
القــ�ة ال�شاحلــة والعــربة البليغة

بقلم: فايق توفيق
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ج���اء الن����صّ عل���ى جم���يء الإمام 
زين العابدين عليه ال�شام بالروؤو�ص 
مع���ه اإىل كرب���اء يف ع���دة م�شادر.

ريا����ص   ،253 املهم���وم:  )نف����ص 
)155 الأح���زان: 

ب���ل اإّن هن���اك روايات م�ش���تفي�شة 
عند الإمامية برد راأ�ص احل�شن عليه 

ال�شام اإىل كرباء.
1. ق���ال ال�ش���يد املق���ّرم: اأم���ا عن 
راأ����ص احل�ش���ن علي���ه ال�ش���ام فقد 
ن�ش���ت الروايات العديدة على جميء 
الإم���ام زي���ن العابدين عليه ال�ش���ام 
بالراأ�ص ال�ش���ريف اإىل كرباء ودفنه 

م���ع اجل�ش���د.)املقتل:382(
2. وق���ال الفت���ال الني�ش���ابوري واب���ن منا 
احللي: »اإّن دفن الراأ�ص ال�شريف مع اجل�شد 
ه���و املعول علي���ه عن���د الإمامي���ة«. )رو�شة 

الواعظ���ن: 165؛ مث���ري الأحزان:58(
3. قال الطر�ش���ي: »علي���ه عمل الإمامية 
����� اأي: دفن الراأ����ص م���ع اجل�ش���د«. )اأعام 

الورى:151(
4. ق���ال ال�ش���ريف املرت�شى: »اإّن الراأ����ص 
ال�شريف اأعيد اإىل بدنه بكرباء«. )مناقب 
اآل اأب���ي طال���ب علي���ه ال�ش���ام لب���ن �ش���هر 

اآ�ش���وب:3/ 231(
5. اأم���ا ال�ش���يخ الطو�ش���ي فق���د اعتر اأن 
رجوع الراأ����ص ال�ش���ريف اإىل اجل�ش���د »منه 
كان���ت زي���ارة الأربع���ن«. )الع���وامل لل�ش���يخ 

)327 البح���راين: 
6. قال ال�ش���يد ابن طاوو����ص: »يف الع�شرين 
من �شفر ُرّد راأ����ص احل�شن عليه ال�شام اإىل 

ج�ش���ده«. )اإقبال الأعمال: 3/ 10(
7. يقول ال�ش���يد املق���ّرم: »وعلى هذا فا 
يعنى بكل م���ا ورد بخافه ورحم اهلل احلاج 

مهدي الفلوجي احللي حيث قال:
ل تطلب���وا راأ����ص احل�ش���ن فاإنه 

واٍد يف  ول  ث�����اٍو  ح�����مًى  يف  ل 
يدّلك���م ال���ولء  ف���ُو  �شَ لكنم���ا 

يف اأن���ه املقب���ور و�ش���ط ف���وؤادي

خطبة الإمام زين العابدين 
يف املدينة بعد رج�عه من زيارة 

الأربعني
حينم���ا و�شل الإمام زي���ن العابدين عليه 
ال�ش���ام اإىل م�ش���ارف املدين���ة املنورة طلب 
من ب�ش���ر بن حذمل اأْن ينعى احل�ش���ن عليه 
ال�شام فذهب ب�شر ونادى يا اأهل يرثب...، 
فخرج���ت النا����ص م���ن كل ح���دب و�ش���وب 
واأحاطوا بالف�ش���طاط الذي كان فيه الإمام 
عليه ال�ش���ام فخرج ومعه خرقة مي�شح بها 
دموعه وخلف���ه خادم معه كر�ش���ي، فو�شعه 
له وجل����ص عليه، وهول يتمال���ك عن العرة 
وارتفع���ت اأ�ش���وات النا����ص بالب���كاء وحنن 
الن�شوان ف�شجت تلك البقعة �شجة �شديدة 
فاأوماأ )الإمام زين العابدين عليه ال�شام( 
اإىل النا����ص اأن ا�شكتوا، فلما �شكنت فورتهم 

ال�شام: عليه  قال 
الرحم���ن  العامل���ن،  رب  هلل  احلم���د 
الرحي���م، مالك يوم الدي���ن، بارئ اخلائق 
اأجمع���ن، ال���ذي َبُع���د فارتفع يف ال�ش���موات 
العلى، وَقُرب ف�ش���هد النج���وى، نحمده على 
واأمل  الده���ور،  وفجائ���ع  الأم���ور،  عظائ���م 
الفجائع، وم�شا�شة الل���واذع، وجليل الّرزء، 
وعظيم امل�شائب، الفاظعة الكاّظة، الفادحة 

اجلائحة.

اأيه���ا الق���وم، اإن اهلل تع���اىل ����� وله 
احلمد �� ابتانا مب�شائب جليلة، وثلمة 
يف الإ�شام عظيمة، ُقتل اأبو عبد اهلل 
وعرتُت���ه،  ال�ش���ام  علي���ه  احل�ش���ن 
و�ُشبيت ن�شاوؤه و�شبيته، وداروا براأ�شه 
يف البل���دان، ِمن فوق عامل ال�ش���نان. 

وهذه الرزّي���ة ل مثلها رزّية.
اأيه���ا النا����ص فاأيُّ رج���الت منكم 
ي�ش���ّرون بع���د قتل���ه؟!. اأم اأي ف���وؤاد 
ل يح���زن ِم���ن اأجل���ه؟. اأم اأي���ة عن 
منك���م حتب����ص دمعه���ا، وت�ش���ّن عن 
انهاملها؟. فلقد بكت ال�شبع ال�شداد 
باأمواجه���ا،  البح���ار  وبك���ت  لقتل���ه، 
وال�ش���موات باأركانها، والأر����ص باأرجائها، 
والأ�ش���جار باأغ�شانه���ا، واحليتان يف جلج 
البحار، واملائكة املقّربون، واأهل ال�شموات 

جمعون. اأ
اأيها النا����ص، اأي قلب ل ين�شدع لقتله؟!. 
اأم اأي فوؤاد ل يحّن اإليه؟. اأم اأي �ش���مع ي�شمع 
بهذه الثلمة التي ُثلمت يف الإ�شام ول ي�شّم؟

م�ش���ردين  اأ�شبحن���ا  النا����ص،  اأيه���ا 
مطرودين، مذودين �شا�شعن عن الأم�شار، 
كاأن���ا اأولد ُت���رك وكاب���ل، ِم���ن غ���ري ُج���رم 
اجرتمن���اه، ول مكروه ارتكبن���اه، ول ثلمة يف 
الإ�ش���ام ثلمناها. ما �شمعنا بهذا يف اآبائنا 
الأول���ن، اإْن ه���ذا اإل اخت���اق. واهلِل ل���و اأن 
النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم تقدم اإليهم 
يف قتالن���ا كما تقّدم اإليه���م يف الو�شاية بنا، 
مل���ا زادوا على ما فعلوا بنا. فاإنا هلل واإنا اإليه 
راجعون، ِمن م�شيبة م���ا اأعظمها واأوجعها 
واأفجعها واأكّظها واأفّظها واأمّرها واأفدحها، 
فعن���د اهلل نحت�ش���ب م���ا اأ�شابن���ا، وم���ا بلغ 
بنا، فاإن���ه عزيز ذو انتق���ام. )اللهوف لبن 

البح���ار:148/45( طاوو����ص:116؛ 

- عبد الله محمد

دفن الروؤو�ــص يف الع�شرين من �شفر
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اأ�شح���ى امل�ش���لمون اليوم اأحوج اىل النور م���ن اأي يوم اآخر، 
لأنه���م اأ�شبحوا و�ش���ط زوابع ه���ادرة تلّفهم م���ن كل جانب يف 
لي���ل مظلم، ويف قفر ل ميلكون هادي���ًا اأو رائدًا، قد �شّلت بهم 
ال�شبل واختلفت يف وجههم التيارات وهم ل يدرون ما يعملون.
اإنه���م الي���وم اأحوج ما يكونون اىل الن���ور يف حن اأنهم كانوا 
بعيدي���ن عن���ه، لأنه���م - كم���ا نراه���م - جمردون ع���ن الوعي 
ال���كايف الذي يج���ب اأْن يكف���ل غذاءه���م الفك���ري الذهني يف 
خ�شّم الأفكار املّواج���ة واملتاطمة، فا مييزون تعاليم دينهم 
ومعامله الو�شيئة، التي دّلت جتارب ال�ش���نن العديدة على اأنها 
الوحيدة من نوعها التي ت�ش���تطيع اأن تنت�ش���ل الأمة من قعرها 

العمي���ق اىل قمتها املاأمولة.
ف���ا جنان���ب احلقيقة اإذا قلنا اإن الأمة الت���ي ي�شعب عليها 
اأو تعج���ز اأن تتو�شل اإىل قراءة جم���ردة وا�شحة املعامل، جتاه 
اأح���داث اخلافة بعد وف���اة منقذها العظيم الر�ش���ول الأكرم 
�شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه، وحتلي���ل وتق���ومي م���ا جرى عل���ى حال 
امل�ش���لمن م���ن مّدع���ن للخافة واإمام���ة امل�ش���لمن، وما حلق 
بذلك من وقائع واأحداث �شيا�ش���ية كان له���ا تاأثري وا�شح على 
�شم���ري الأمة ب���ل حتى عل���ى معتقداته���ا ومتبنياته���ا الثقافية 
والفكري���ة، فالأم���ة التي ل تتمكن من روؤية كه���ذه من ال�شعب 
عليه���ا – بالتاأكي���د- ر�ش���م خارط���ة طري���ق مل�ش���روع اخلافة 
الإ�ش���امية وعر�ص م�شروع نه�شوي لفقه املعار�شة والدولة يف 
الوق���ت احلا�ش���ر، وما يح���دث اليوم من  ت�ش���اقط احلكومات 

تباع���ًا كاأوراق اخلري���ف خ���ري دليل عل���ى ذلك.
بن مكة وكرباء ..

لق���د مّن اهلل تعاىل عل���ى اأتباع اأهل البيت عليهم ال�ش���ام، 
وبف�شل رموزهم وقادتهم املع�شومن عليهم ال�ش���ام، بقراءة 
واعي���ة وم�ش���توفية املع���امل لاأح���داث التي تلت وف���اة احلبيب 
امل�شطفى �شلى اهلل عليه واله و�ش���لم، وذل���ك بتبنيهم نظرية 
"الإمام���ة" الت���ي تعتم���د الت�ش���ليم للن����ص الإله���ي، واعتم���اد 
الختي���ار الإله���ي لاأو�شي���اء الذي���ن ياأتون بعد خامت الر�ش���ل 

ــني  ــب الأربع م�اك
والإر�شاد احل�شيني
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�شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه، وه���وؤلء عليه���م ال�ش���ام، له���م حق 
الت�ش���ريع واحلكم كما ل�شاحب الر�ش���الة، لأنهم مع�شومون 
م���ن الزلل واخلط���اأ كما هو احلال يف الر�ش���ول الأكرم �شلى 

اهلل علي���ه واآله.
م���ن هنا انرى واندف���ع اأتباع اأهل البيت عليهم ال�ش���ام، 
الذين �ش���ايعوا علي���ًا عليه ال�ش���ام، وابنه احل�ش���ن املجتبى 
عليه ال�ش���ام، يف اللتفاف حول م�ش���روع النه�شة احل�شينية 
ورايته ال�شت�ش���هادية والتحررية، حيث قال الإمام احل�ش���ن 
عليه ال�ش���ام: "من حلق بي ا�شت�ش���هد وم���ن مل يلحق بي مل 
يبلغ الفت���ح"، وكذلك انخرطوا واآمن���وا باأُطروحته التغيريية 
مل���ا اأ�ش���اب اجلي���ل الثالث م���ن امل�ش���لمن بعد رحي���ل النبي 
اخل���امت �شلى اهلل عليه واآله، والداعي���ة اىل �شرورة اإ�شاح 
م���ا ف�ش���د، وط���راأ عل���ى الأمة خ���ال تعاق���ب ه���ذه الأجيال 
الثاثة، بقوله عليه ال�ش���ام، "اإين مل اأخرج اأ�ش���رًا ول بطرًا 
ول ظامل���ًا ول مف�ش���دًا واإمنا خرجت لطل���ب الإ�شاح يف اأمة 
ج���دي ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل عليه واآل���ه، اأن اآم���ر باملعروف 

واأنه���ى عن املنكر".
اإن القرب���ان الإلهي الذي قدمه اأهل البيت عليهم ال�ش���ام، 
كان �شمانًا وح�شن���ًا منيعًا لعدم دخول "الأغيار" على الأمة، 
من هن���ا كانت الدعوة �شريحة يف �ش���رورة رفع راية القربان 
الإلهي العظيم "ال�ش���بط ال�شهيد عليه ال�ش���ام" عاليًا والذي 
ج���اء على ل�ش���ان الأئم���ة املع�شومن، وتاأتي زي���ارة قره عليه 
ال�شاة وال�شام، من اأهم ال�شن التي اأكدت عليها الروايات 
ال�ش���ريفة، ومن خال هذه القراءة ل يتعجب اأحد من مقارنة 
ومناف�ش���ة "كرب���اء" ل� "مك���ة" يف ال�ش���رف والعلو وال�ش���مو، 
وكذلك الكعبة امل�ش���رفة وقر احل�ش���ن عليه ال�شام، باعتبار 
اإن مكة هي بيت املوؤ�ش����ص وهو الر�شول الأكرم �شلى اهلل عليه 
واآل���ه، وكرباء ه���ي بيت امل�شل���ح وهو الإمام احل�ش���ن عليه 
ال�ش���ام، ول يكت���ب النج���اح وال���دوام لبناء اأو بي���ت من دون 
ترميم واإ�شاح من هنا كانت زيارة احل�ش���ن عليه ال�ش���ام، 

تع���ادل األف حجة وعمرة.
فع���ن الثق���ة اجللي���ل )معاوي���ة بن وه���ب البجل���ي الكويف( 
ق���ال: دخل���ت على ال�ش���ادق �شلوات اهلل و�ش���امه عليه، وهو 
يف م�شّاه فجل�ش���ت حتى ق�شى �شاته ف�ش���معته وهو يناجي 
رب���ه ويق���ول: )يا م���ن خ�شن���ا بالكرام���ة، ووعدنا ال�ش���فاعة 
وحّملنا الر�شالة وجعلنا ورثة الأنبياء وختم بنا الأمم ال�شالفة 
ن���ا بالو�شية واأعطانا علم ما م�شى وعلم ما بقي، وجعل  وخ�شّ
اأفئدة النا����ص ته���وي اإلينا، اغفر يل ولإخ���واين وزوار قر اأبي 
احل�ش���ن بن علي �شلوات اهلل عليهم���ا، الذين اأنفقوا اأموالهم 
واأ�شخ�شوا اأبدانهم رغبة يف بّرنا ورجاًء ملا عندك يف و�شلتنا، 
و�شرورًا اأدخلوه على نبيك حممد �شلى اهلل عليه واآله، واإجابًة 
منهم لأمرنا وغيًظًا اأدخلوه على عدونا اأرادوا بذلك ر�شوانك، 
فكافئهم عّنا بالر�شوان واكاأهم بالليل والنهار، واخلف على 
اأهاليه���م واأولدهم الذين خلفوا باأح�ش���ن اخللف، واأ�شحبهم 
واكفهم �ش���ر كل جبار عنيد وكل �شعيف من خلقك اأو �ش���ديد 
و�شر �ش���ياطن الإن����ص واجلن، واأعطهم اأف�شل ما اأّملوا منك 
يف غربته���م ع���ن اأوطانهم وما اآثرونا عل���ى اأبنائهم واأهاليهم 
وقراباته���م، الله���م اإن اأعداءن���ا عابوا عليه���م خروجهم فلم 
ينهه���م ذلك ع���ن النهو�ص وال�ش���خو�ص اإلينا خاف���ًا عليهم، 
فارحم تلك الوجوه التي غريتها ال�شم�ص، وارحم تلك اخلدود 
التي تقل���ب على قر اأبي عبد اهلل عليه ال�ش���ام، وارحم تلك 
الأعن التي جرت دموعها رحمًة لنا، وارحم تلك القلوب التي 
جزع���ت واحرتقت لنا، وارحم تل���ك ال�شرخة التي كانت لنا، 
اللهم اإين اأ�ش���تودعك تلك الأنف����ص وتلك الأبدان حتى ترويها 
من احلو�ص يوم العط����ص(.. فما زال �شلوات اهلل عليه،يدعو 
بهذا الدعاء وهو �ش���اجد فلم���ا ان�شرف قلت له: جعلت فداك 
ل���و اأن هذا الذي �ش���معته منك كان ملن ل يع���رف اهلل لظننت 
اأن النار ل تطعم منه �ش���يئًا اأبدًا واهلل لقد متنيت اأيّن كن�������ت 
زرته ومل اأحج فقال يل عليه ال�شام: ما اأقربك منه فما الذي 

مينع���ك من زيارته ي���ا معاوية ل تدع ذلك.

بقلم: الشيخ حسن الفرايت
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لأه���ل  املطه���رة  املراق���د  لزي���ارة 
البيت)عليهم ال�ش���ام( مدالي���ل عديدة 
اأهمه���ا: الإميان الكامل باأنَّ املزور �ش���فيع 
عند اهلل، وتاأكيد للبيعة له، واإحقاق للحق 
ال���ذي ميثله، ومعاه���دة عل���ى البقاء على 

خط���ه ونهجه.
عن الم���ام الر�ش���ا )عليه ال�ش���ام(: 
“اإنَّ ل���كل اإم���ام عه���دًا يف عن���ق اأوليائ���ه 
و�ش���يعته، واأن م���ن مت���ام الوف���اء بالعه���د 
وح�ش���ن الأداء زيارة قبورهم فمن زارهم 
رغب���ة يف زيارته���م وت�شديق���ًا مب���ا رغبوا 
فيه كان اأئمتهم �ش���فعاءهم يوم القيامة”.

ف���ا يقت�شر ا�ش���تحباب زي���ارة مراقد 
اأه���ل البي���ت عل���ى ال�ش���فر اإليه���ا ب���ل ورد 
ا�ش���تحباب زيارتهم عن ُبع���د فعن المام 
ال�شادق عليه ال�شام:” اإذا بعدت باأحدكم 
ال�شقة، وناأت به الدار، فليعُل اأعلى منزله، 
اإىل  بال�ش���ام  ولُي���وِم  في�شل���ي ركعت���ن، 

قبورن���ا، فان ذلك ي�ش���ري اإلينا”.
���د علي���ه اأه���ل البي���ت زي���ارة  ومم���ا اأكَّ
المام احل�شن )عليه ال�شام(، فقد ورد 
عن �ش���دير: ق���ال الإمام ال�ش���ادق )عليه 
ال�ش���ام(: ي���ا �ش���دير تزور قر احل�ش���ن 

)عليه ال�ش���ام(  يف كل يوم؟ قلت: جعلت 
فداك ل، قال )عليه ال�شام(: ما اأجفاكم!
فت���زوره يف كل جمع���ة؟ قل���ت: ل، ق���ال 
)عليه ال�شام(: فتزوره يف كل �شهر؟ قلت: 
ل قال )عليه ال�شام(: فتزوره يف كل �شنة؟ 
قلت: قد يكون ذلك. قال )عليه ال�شام(: 
ي���ا �ش���دير، م���ا اأجفاكم باحل�ش���ن )عليه 
ال�شام(، اأما علمت اأن هلل األف األف ملك 
�شعثًا غرًا يبكون ويزورون، ل يفرتون، وما 
عليك يا �ش���دير اأن تزور قر احل�ش���ن يف 
كل جمعة خم����ص مرات، ويف كل يوم مرة؟ 
قلت جعلت فداك، اإن بيننا وبينه فرا�ش���خ 
كث���رية، فق���ال )علي���ه ال�ش���ام(: ت�شعد 
فوق �ش���طحك، ثم تلتفت مينة وي�شرة، ثم 
ترفع راأ�ش���ك اإىل ال�ش���ماء، ثم تتحول نحو 
قر احل�ش���ن )عليه ال�ش���ام( ث���م تقول 
)ال�ش���ام عليك يا اأبا عبد اهلل، ال�ش���ام 
علي���ك ورحم���ة اهلل وبركات���ه( تكت���ب لك 

زورة، وال���ّزورة حّج���ة وعم���رة”.

الإم���ام  زي���ارة  ا�ش���تحباب  ورد 
ال�ش���ام( يف منا�ش���بات  احل�ش���ن)عليه 
خا�شة عديدة كالأول من رجب ومنت�شفه، 

ومنت�شف �ش���عبان، وليايل القدر، وعيدي 
الفطر والأ�شحى، ويوم عرفة، وعا�شوراء، 
اإمن���ا للع�ش���رين م���ن �شف���ر، وه���و الي���وم 
الأربعن بعد �شهادته املباركة، مقام متميز 
ب���ن الزي���ارات، فف���ي احلديث امل�ش���هور 
ع���ن الإم���ام احل�ش���ن الع�ش���كري )علي���ه 
ال�ش���ام(: عامات املوؤمن خم�ص: �شاة 
اإحدى وخم�شن، وزيارة الأربعن، والتختم 
باليم���ن، وتعفري اجلبن، واجلهر بب�ش���م 

الرحيم. الرحم���ن  اهلل 
وق���د ورد يف الأربع���ن زي���ارة خا�ش���ة 
عن المام ال�شادق)عليه ال�ش���ام(  وهي 
كغريه���ا م���ن الزي���ارات املاأث���ورة حتم���ل 
امل�شام���ن العالية الت���ي اأراد اأه���ل البيت 
عليه���م ال�ش���ام اإي�شاله���ا اإىل الأمة لبثِّ 
املعرف���ة والوع���ي ب���ن اأفراده���ا، وليعل���ن 
الزائر فيها عن ا�ش���تعداده لن�شرة ق�شية 

�ش���يد ال�ش���هداء )عليه ال�شام(.

ق���ال الكفعمي رحمه اهلل: اإمنا �ش���ميت 
بزي���ارة الأربعن لأن وقتها يوم الع�ش���رين 

زيارة الأربعني
زيارة الأربعني واأول من زار 

الإمام احل�شني عليه ال�شالم

زيارة الأربعني
مــن عالمــات امل�ؤمن
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م���ن �شفر فيك���ون اأربعن يوم���ًا من مقتل 
احل�ش���ن علي���ه ال�ش���ام يف العا�ش���ر من 
املحرم وهو الي���وم الذي ورد فيه جابر بن 
عبد اهلل الأن�شاري من املدينة اإىل كرباء 
لزيارة قر احل�شن عليه ال�شام فكان اأول 
من زاره من النا����ص ويف ه���ذا اليوم اأي�شًا 
كان رج���وع حرم احل�ش���ن عليه ال�ش���ام 
من ال�ش���ام اإىل كرباء مرة اأخرى بقيادة 
الإمام زين العابدين عليه ال�شام فالتقى 

ال�شام. عليه  بجابر 
من هن���ا ب���داأت زي���ارة اأربع���ن الإمام 
احل�ش���ن عليه ال�ش���ام حي���ث اإن���ه اليوم 
الذي رجعت فيه روؤو����ص اأهل البيت عليهم 

ال�ش���ام اإىل اأبدانه���م يف كرباء.

ولأهمي���ة هذا الي���وم عّد م���ن عامات 
املوؤم���ن في���ه اأن ي���زور قر احل�ش���ن عليه 
ال�ش���ام فقال الإمام احل�ش���ن الع�ش���كري 
علي���ه ال�ش���ام: عام���ات املوؤمن خم����ص: 
�ش���اة اإحدى وخم�ش���ن وزي���ارة الأربعن 
والتختم باليمن وتعف���ري اجلبن واجلهر 

بب�ش���م اهلل الرحم���ن الرحيم.

ا�ش���مه جابر ب���ن عبد اهلل ب���ن عمر ابن 
ح���زام الأن�ش���اري �شحاب���ي جلي���ل القدر 
وانقطاع���ه اإىل اأهل البيت عليهم ال�ش���ام 
وجالته اأ�شهر من اأن يذكر مات رحمه اهلل 
�شنه )78ه�( واأنَّه كان بدريًا اأحديًا �شجريًا 
وكان ممن يحظ من اأ�شحاب ر�شول اهلل يف 

مودة اأمري املوؤمنن عليه ال�ش���ام
الروايات يف ف�ش���ل جابر كثرية ويكفيه 
فخرًا انه ه���و الذي بلغ الإمام الباقر عليه 
ال�شام �شام ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه 
واله و�شلم وكذلك اأن جابر �شاأل ر�شول اهلل 
�شلى اهلل عليه واآله و�ش���لم ال�ش���فاعة يوم 
القيامة ف�شمن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

واآله له ذلك.

عل���ى  الأن�ش���اري  جاب���ر  ووق���ف   .:
القر فاأجه����ص بالب���كاء وقال يا ح�ش���ن 

ثاث���ًا، ث���م قال:)حبيب ل يجي���ب حبيبه 
واأّنى لك باجلواب وقد �ش���طحت اأوداجك 
راأ�ش���ك  ب���ن  وُف���رقَّ  اأنباج���ك،  عل���ى 
وبدنك،فاأ�ش���هد اأن���ك ابن خ���امت النبين 
وابن �ش���يد املوؤمنن واب���ن حليف التقوى  
و�ش���ليل الهدى وخام����ص اأ�شحاب الك�شاء 
واب���ن �ش���يد النقب���اء وابن فاطمة �ش���يدة 
الن�ش���اء، ومال���ك م���ا تك���ون كذل���ك وقد 
غذت���ك ك���ف �ش���يد املر�ش���لن، وربيت يف 
حجر املتقن، ور�شع���ت من ثدي الإميان 
وفطمت بالإ�شام فطبت حيًا وطبت ميتًا 
غري اأن قلوب املوؤمنن غري طيبة بفراقك 
ول �ش���اكة يف اخل���رية لك، فعليك �ش���ام 
اهلل ور�شوانه، واأ�ش���هد اأنَّك م�شيت على 
ما م�شى عليه اأخوك املجتبى ابن زكريا( 
ثم جال ب�شره حول القر وقال:)ال�شام 
عليك���م اأيته���ا الأرواح الت���ي حّل���ت بفناء 
احل�ش���ن واأناخ���ت برحله، واأ�ش���هد اأنكم 
اأقمتم ال�ش���اة واآتيتم ال���زكاة ، واأمرمت 
باملع���روف ونهيت���م عن املنك���ر وجاهدمت 
اأتاك���م  حت���ى  اهلل  وعب���دمت  امللحدي���ن، 
اليقن، والذي بعث حمم���دًا باحلق نبيًا، 
لقد �ش���اركناكم فيما دخلت���م فيه( فقال 
له عطي���ة العويف:)كيف؟ ومل نهبط واديًا 
ومل نعل جبًا ومل ن�شرب ب�ش���يف والقوم 
قد ف���رق بن روؤو�ش���هم واأبدانهم واأوؤمتت 
اأولدهم واأرملت الأزواج، فقال له جابر: 
)اإين �شمعت حبيبي ر�شول اهلل �شلى اهلل 
علي���ه واآله و�ش���لم يق���ول: من اأح���ب قومًا 
كان معهم ومن اأحب عمل قوم اأ�شرك يف 
عمله���م، والذي بعث حمم���دًا باحلق نبيًا 
اإن نيتي ونية اأ�شحابي على ما م�شى عليه 

احل�ش���ن عليه ال�ش���ام واأ�شحابه.
الأربع���ن  لزي���ارة  اأ�شبح���ت  ولذل���ك 
مرا�ش���يم خا�ش���ة به���ا م���ن حي���ث ع���دد 
ال�ش���ائرين عل���ى الأق���دام وال���ذي مي���ز 
هذه الزي���ارة عن غريها بهذه ال�ش���عرية 

املبارك���ة.
الأربع���ن  يف  والهيئ���ات  املواك���ب  اإن 
احل�ش���يني عادة تن�شب من يوم 10 �شهر 

�شف���ر اخلري اىل �شباح يوم 20 من �شفر 
األ وه���و م�ش���ى عل���ى ا�شت�ش���هاد الإم���ام 
احل�ش���ن عليه ال�ش���ام 40 يومًا ف�ش���ّمي 
بالأربع���ن، ويتم به تق���دمي الأكل وتوفري 
اأماكن لراحة الزوار وبالأخ�ص القادمن 

�ش���ريًا على الأقدام.
اإن م���ن الع���ادة بن الهيئ���ات واملواكب 
هو اأن اأهايل كرب���اء يقّدمون اخلدمات 
للمعزي���ن ولزائري الإمام احل�ش���ن عليه 
ال�ش���ام يف حم���رم احلرام م���ن اأول ليلة 
يف �شهر حمرم احلرام اإىل اليوم العا�شر 
من هذا ال�ش���هر، لكن يف زي���ارة الأربعن 
لاإمام احل�شن عليه ال�شام هذه املهمة 
موكّلة للهيئات واملواك���ب الغري كربائية 
اأي الت���ي تاأتي من خ���ارج كرباء خلدمة 
زائ���ري الإم���ام احل�ش���ن عليه ال�ش���ام، 

وهذا املتع���ارف عليه منذ القدم.
زي���ارة  يف  احل�ش���ينية  املواك���ب  اإنَّ 
الأربعن تنت�ش���ر ب�ش���كل وا�شع وكبري على 
الطرق اخلارجية للمحافظه كي ي�شرتيح 
الكثري من الزوار الوافدين، ويوزع ال�شاي 

واملعجنات على م���دار الزيارة.
تق���ّدم  واملواك���ب  الهيئ���ات  بع����ص 
اخلدمات على مدار 24 �ش���اعة يف الأيام 

القريب���ة م���ن الزياره.
والهيئ���ات  املواك���ب  يف  العم���ل  واإن 
احل�ش���ينية هو �ش���رف لكل العاملن بها، 
وق���د ت���وارث خدم���ة اأه���ل البي���ت عليهم 
ال�ش���ام هذه املهنة املقد�ش���ة من اآبائهم 
واأجداده���م، فق���د وُمنعت ه���ذه اخلدمة 
يف زم���ن الطاغي���ة ولك���ن اأعي���د ن�ش���اط 
املواكب والهيئات احل�ش���ينية بعد �شقوط 
واأخ���ذت   2003 ع���ام  يف  الدكتاتوري���ة 
الإم���ام  زوار  اىل  اخلدم���ات  بتق���دمي 

ال�ش���ام. احل�ش���ن عليه 
خا�ش���ة  قد�ش���ية  الزي���ارة  له���ذه  اإّن 
يف نفو����ص امل�ش���لمن واملاَحظ من كرثة 
املواك���ب وال���زوار القادمن م���ن املناطق 
املختلف���ة وطبيعة املواكب يف هذه الزيارة 

ه���و طابع خدم���ي بحت.

عالمات امل�ؤمن زيارة الأربعني

من ه� جابر الأن�شاري

جابر وزيارة الأربعني
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قب���ل التعر����ص لعوامل خل���ود النه�شة 
احل�ش���ينية التي كان له���ا الدور الكبري يف 
ا�ش���تمرارية حي���اة هذه النه�ش���ة لبد اأن 
نتع���رف على مفهوم���ي النه�ش���ة والثورة 
وهل اأن بينها ما يعتر �شفة مميزة يفرق 

اأحدهم���ا عن الآخر؟.

    النه�شة لغة: قام يقظًا ون�ش���طًا، 
اأو نه����ص اإىل العدو: اأ�ش���رع اإىل ماقاته، 
ناه����ص: قاوم النها�ص: ال���دوؤوب على اأن 

األخ)1(. ي�شلك �شبيل التقدم... 
و�ش���ف  ا�شطالحـــًا:  النه�شـــة     
اإيجاب���ي للتغريات الت���ي يحدثها من قام 

. بها
   الثـــ�رة لغـــة: ث���ار ث���ورة: ه���اج 
وانت�ش���ر، ث���ار امل���اء: نب���ع بق���وة، ث���ار به 

وثب���وا علي���ه)2(. النا����ص: 
تغي���ري  ا�شطالحـــًا:  الثـــ�رة     
اأو  ال�شيا�ش���ية  الأو�ش���اع  يف  اأ�شا�ش���ي 

ال�ش���عب. به���ا  يق���وم  الجتماعي���ة 
ول���و تاأملن���ا هذين املفهوم���ن لوجدنا 
فارق���ًا وا�شحًا بينهما مل يظهر ب�ش���هولة 

وه���و اأن النه�ش���ة و�ش���ف اإيجابي حلالة 
التغي���ري التي متت���از بالتط���ور والتقدم، 
بينما الثورة تعد حال���ة انقابية ومتردًا 
عل���ى الو�ش���ع القائ���م دون حل���اظ اأنه���ا 

اأو �ش���لبية. اإيجابية 
وعندم���ا نلح���ظ النه�ش���ة احل�ش���ينية 
ن�ش���تطيع اأن نطب���ق عليها مفه���وم الثورة 
كونها حالة انقاب على الو�شع الفا�ش���د 
ولكنه���ا حال���ة اإيجابية مليئ���ة بال�شفات 
الكامل���ة التي تق���ود املجتم���ع اإىل الكمال 
تك���ون  بذل���ك  وه���ي  والتق���دم  والتط���ور 

م�شداق���ًا ملفه���وم النه�شة.

حدث���ت نه�ش���ات كث���رية قب���ل وبع���د 
نه�شة الإمام اأبي عبداهلل احل�شن عليه 
ال�ش���ام اإل اأنه���ا مل تخل���د كم���ا خل���دت 
ه���ذه النه�ش���ة، ومل يكت���ب لها م���ا كتب 
لنه�شة الإمام عليه ال�ش���ام من تقدي�ص 
وتعظي���م، ومل ت�ش���تحق ه���ذه النه�ش���ات 
�ش���ارت  كم���ا  ومن���ارًا  ق���دوة  تك���ون  اأن 
نه�شة �شيد ال�ش���هداء عليه ال�شام ففي 
ه���ذه النه�ش���ة املباركة جند كث���ريًا من 

املف���ردات الت���ي ت�شل���ح اأن تك���ون رمزًا 
يحت���ذى يف كل املج���الت �ش���واء كان���ت 
دينية اأو اجتماعية اأو ع�شكرية اأو نف�شية 
اأو عاطفي���ة، بل نلم����ص اأن���دكاك مبادئ 
وقي���م النه�ش���ات ال�ش���ابقة بو�ش���وح يف 
نه�شة ال�ش���بط املظلوم عليه ال�شام ول 
نغ���ايل اإذا قلنا اإّنها ع�ش���ارة النه�شات 
ال�ش���امية وزبدتها ولذل���ك جندها طرية 
عل���ى مدى القرون والده���ور التي مرت، 
وم���ا ه���ذا اخلل���ود اإل ب�ش���بب العوام���ل 
ه���ذه  عليه���ا  قام���ت  الت���ي  الأ�شا�ش���ية 
النه�ش���ة الإلهي���ة الكامل���ة، وم���ن ه���ذه 

يلي:  م���ا  العوامل 
م���ن خ���ال  الإلهي���ة:  املب���ادئ   .  1    
ا�شتعرا�ص الآيات القراآنية الكرمية يتجلى 
لنا اأن اهلل تعاىل كتب على نف�ش���ه ن�شرة 
اأوليائه الذين يدعون النا�ص لإعاء كلمته 
وتطبيق نهجه واعتماد مبادئه ون�شر دينه 

دين احل���ق كم���ا ورد يف قوله: {  ٿ   
ٿ  ٹ  ٹ   ٿ   ٿ  
ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  

.)3 ڦ})
وهن���اك الكثري م���ن الآيات ال�ش���ريفة 

النه�شة تعريف 

ع�امل خل�د النه�شة

خلــ�د النه�شــة احل�شــينية
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الت���ي ت�ش���رح ب�ش���رورة اعتم���اد املبادئ 
الإلهية الت���ي يت�شمنها الدين احلق وهذا 
م���ا فعله الإمام عليه ال�ش���ام يف نه�شته، 
واأم���ا التكف���ل ال�شري���ح ال���ذي نطقت به 
اآي�����ات الق����راآن الك����رمي كق����وله تع�اىل: 

ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    {ڭ  
وكم���ا  ٴۇ})4(،  ۈ   ۈ  
يف اآي���ات اأخرى)5( ل يلم ب���ه هذا البحث 
املخت�ش���ر، بل اأكدت اآيات اأخرى يف وقوع 
الن�ش���ر الإلهي والوفاء مب���ا تكفل به اهلل 

�ش���بحانه كم���ا يف قول���ه تع���اىل: {ں  
ڻۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ں  
ه���ذه  اىل  وي�ش���اف  ہ})6(  ۀ  
الباق���ة العطرة من اآي���ات الذكر احلكيم 
كثري من الأحاديث ال�ش���ريفة على ل�ش���ان 
ر�ش���ول اهلل �شل���ى اهلل علي���ه واآل���ه واأهل 
بيته الطاهرين طوينا عنها ك�ش���حا روما 
لاخت�ش���ار واكتفاء مب���ا ورد من الآيات 

ال�شريفة.
النتيجة: ن�ش���تفيد مما تق���دم �شرورة 
اأن تك���ون مب���ادئ اأية نه�ش���ة اأو اأية دعوة 
مب���ادئ مر�شي���ة هلل تعاىل، ووج���وب اأن 
ننه���ج يف تعاملن���ا م���ع مف���ردات حياتن���ا 
�ش���واء كان���ت مف���ردات عام���ة اأو خا�شة 
نهجًا فيه طاعة هلل تعاىل ولر�ش���وله �شلى 
اهلل عليه واآله واأهل بيته عليهم ال�ش���ام، 
كم���ا ن�ش���تفيد اأن الن�شر الإله���ي مل يكن 
مقت�شرًا على الن�شر الع�ش���كري فح�شب 
ب���ل ن�ش���ر على جمي���ع الأ�شعد مب���ا فيها 
خل���ود النه�شة لتبقى من���ارة يهتدى بها.

    2 . �ش���خ�شية القائد: لقد جت�ش���دت 
كامل ال�شفات القيادية يف القائد الإلهي 
الذي ميثل اخلليفة احلقيقي هلل تعاىل يف 
الأر�ص، وميثل احلج���ة التامة على الأمة 
الذي قال فيه ج���ده امل�شطفى �شلى اهلل 
عليه واآله:»احل�شن واحل�شن اإماما اأمتي 
بع���د اأبيهم���ا«)7( فم���ن هذا يت�ش���ح مدى 
اعتم���اد جن���اح النه�شة احل�ش���ينية على 
قائدها ال�شبط ال�شهيد عليه ال�شام فهو 
الإمام املع�شوم والرجل الأكمل والأف�شل 

والأك���رم  والأعل���م  والأ�ش���جع  والأعب���د 
والأزه���د  والأتق���ى  والأ�ش���مح  والأحل���م 
والأكف���اأ ب���ل يت�شف بكل �شف���ات الكمال 

الإلهي. للقائد 
    النتيجـــة: ن�ش���تفيد م���ن النقطة 
الثانية وجوب وج���ود القائد الكفوء الذي 
ميتاز على اأقرانه بكل ال�شفات اأو اأغلبها 
لك���ي يحق���ق نه�شة تام���ة وناجح���ة لهذا 
لب���د من بث هذه الثقافة يف نف����ص الفرد 
العراقي لكي ي�ش���تطيع ت�شخي�ص الأن�شب 
والأ�شلح، كما ن�ش���تفيد اأي�شًا اأنَّ ال�ش���عب 
ال���ذي يري���د لأبنائ���ه اأن يكونوا مب�ش���توى 
امل�ش���وؤولية اأو الأ�ش���رة التي تريد لأبنائها 
اأن يتب���وءوا منا�شب قيادي���ة اأن تاأخذ من 
�شخ�شية الإمام عليه ال�شام ما يرفدهم 
يف بناء �شخ�شياتهم، وتقع هذه امل�شوؤولية 
على عاتق الأبوين �ش���يما الأم التي هي يف 

احتكاك م�ش���تمر مع ولدها.
اأن  ل�ش���ك  التخطي���ط:   .  3   
الت���ي  املهم���ة  الأ�ش����ص  م���ن  التخطي���ط 
يعتم���د عليها جن���اح النه�ش���ة اأو الثورة 
بل هو �ش���ر جناحه���ا، ومن ه���ذا يت�شح 
وج���وب التخطي���ط والدرا�ش���ة الدقيق���ة 
بكل ما يحيط الثورة اأو النه�شة ومعرفة 
العنا�ش���ر والعوام���ل الت���ي ت�ش���اعد على 
جناحه���ا، ويتعدى هذا الأمر اإىل وجوب 
التخطي���ط يف احلياة اخلا�ش���ة الفردية 
مل���ن اأراد الو�ش���ول اإىل اأهداف���ه وغايته 

دون تع���رث اأو انتكا�ش���ة اأو معوق���ات.
مما يوؤيد ذلك ت�شري���ح النبي الأكرم 
�شل���ى اهلل عليه واآله يف ح���ق ولده الإمام 
احل�ش���ن علي���ه ال�ش���ام ليع���رف الأم���ة 
مقامه ويحثهم على ن�شرته فيما بعد كما 
يف قول���ه �شل���ى اهلل عليه واآل���ه: »اإن ابني 
هذا علي���ه ال�ش���ام يعني احل�ش���ن عليه 
ال�ش���ام يقتل باأر�ص الع���راق فمن اأدركه 

منك���م فلين�شره«)8(. 
وه���ذا ن���وع م���ن التخطي���ط لن�ش���رة 
الإمام عليه ال�شام وما فعله اأبو عبداهلل 
علي���ه ال�ش���ام يف حتديد وق���ت النه�شة 

والإعان ع���ن القيام بالث���ورة واأهدافها 
وطريقة اختياره لأ�شحابه هو مفردة من 

مف���ردات التخطيط. 
   4 . م�ش���اركة الإع���ام: اإن الدع���م 
الكب���ري الذي قدمه الإع���ام والأجلة من 
اأهل بيت النبي عليهم ال�ش���ام واأ�شحابه 
كان ل���ه الأث���ر الكب���ري يف جن���اح الث���ورة 
وخلوده���ا �ش���يما م���ا �ش���در ع���ن الإمام 
زي���ن العابدي���ن عليه ال�ش���ام وال�ش���يدة 
زين���ب الك���رى م���ن دور اإعام���ي للثورة 
وما �شدر عن العبا����ص ب���ن اأمري املوؤمنن 
وعلي بن احل�ش���ن عليه ال�ش���ام من دور 
جه���ادي بالإ�شاف���ة اإىل امل�ش���اركن م���ن 
البي���ت الها�ش���مي الذي���ن ا�شت�ش���هدوا يف 
�ش���احة كرب���اء، وما �شدر عن م�ش���اركة 
جهادي���ة م���ن ج���ل ال�شحاب���ة كحبي���ب 
اب���ن مظاهر الأ�ش���دي وبرير وم�ش���لم بن 
عو�ش���جة وغريه���م كان حج���ة عل���ى من 
يرى متام احلجية لاإمام احل�ش���ن عليه 
ال�ش���ام، واخلو����ص يف تفا�شي���ل �ش���رية 
ه���ذه ال�ش���خ�شيات يخرجنا ع���ن جوهر 
البح���ث، والوق���وف على ما قدم���ه هوؤلء 
الأع���ام يبعدن���ا عم���ا نري���د بيان���ه فلذا 
نكتفي ببيان دورهم ب�ش���كل اإجمايل لكي 
نهتدي اإىل نتيجة مهمة األ وهي )لبد من 
تاأييد تام من كب���ار الأمة اأو من لدن اأهل 
احل���ل والعقد لكي ن�شمن جناح خطواتنا 
وحتقيق اأهدافنا �شواء كانت على امل�شتوى 

الفردي(. اأو  الجتماع���ي 
وهناك عوامل اأخرى �ش���اهمت ب�ش���كل 
كبري يف تخليد النه�شة احل�ش���ينية لي����ص 
له���ا عاق���ة مب���ا نح���ن في���ه، واخت�شارًا 

للبحث مل ن�ش���اأ ذكرها.
�����������������������������������

)1( املعجم الو�شيط: �ص 958.

)2( املعجم الو�شيط: �ص 102.
)3( �شورة التوبة، الآية: 33.
)4( �شورة حممد، الآية: 7.

)5( �ش���ورة غاف���ر، الآي���ة: 40. �ش���ورة احل�ش���ر، 
الآي���ة: 11. �ش���ورة التوبة، الآي���ة:14... األخ.

)6( �شورة اآل عمران، الآية: 123.
)7( بحار الأنوار: ج 36، �ص 254
)8( مقتل اخلوارزمي: �ص 233.
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والثقافية الفكرية  ال�ش�ؤون   �شدر حديثًا عن ق�شم 
فــــــــي العتـــبـــــــــــــة احل�شينـــيــــــــــة املقد�شــــــــــــة

العلمية  واملقالت  البح�ث  ا�شتقبال  يف  البدء  عن  ال�ارث  جملة  اإدارة  تعلن 
�شتخ�شع  املقالت  اأن  علمًا  القادمة،  املجلة  اأعداد  �شمن  لن�شرها  والإ�شالمية 

العلمي. للتقييم 
يرجى ار�شال العمال على الربيد اللكتون التايل:

Email: dirasatislamia@gmail.com

الن�شـخة  علـى  للح�شـ�ل 
الرقميـــــــــــــة للمجلــــــة 
الكـــــــــ�د هـذا  ام�شـــــــح 


