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:قال اهللا تعاىل: قال جربيل".. 

سني ني قاتل بدم احلإواًني قتلت بدم حييى بن زكريا سبعني ألفإ(

" ألفًاسبعنيبن علي عليهما السالم ا

.صلى اهللا عليه وآله وسلمالنيب حممد

ًا وإمنا خرجت وال مفسداً وال ظاملاًوإني مل أخرج أشرًا وال بطر"

لطلب اإلصالح يف أمة جدي، أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن 

 املنكر، وأسري بسرية جدي وأبي، فمن قبلين بقبول احلق فا

بيين وبني القوم أوىل باحلق، ومن رد علي أصرب حتى يقضي ا

."باحلق وهو خري احلاكمني

.عليه السالم"احلسنياإلمام"
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ة العلميةمقدمة اللجن

فلعـل ذلـك أصـعب مـا يف     ،تبـدأ اهـ ّييف أي األمـور تلـج، ومـن أ   
قرأ تارخيـه إال ملامـاً   نالذي مل  اإلماماحلسني بن علي عليهما السالم ذلك       

مبعثرًا بني هول الفجيعة وبني نشوة النـصر، فالفجيعـة تأخـذك بأبعادهـا               
شـذاذ  الالمتناهية كالتنـاهي الغلظـة والبـشاعة الـيت مثلتـها أجـالف مـن              

تنـاهي األخـالق الفاضـلة الـيت محلـها      الـسياسة، بـل كال  يامرقالدين وم 
ــام ــضيات الرســالة ذات     اإلم ــن مقت ــع األحــداث كجــزء م ــه م يف تعاطي

الكربالئـي علـى حميـاه كمـا     اإلصالح اإلهلي وهو حيملها يف ذلـك اليـوم        
.خيتزا يف قلبه الكبري

الشموخ الـذي  طيل باستطالة ذلكتوإذا كان للنصر نشوته فانه يس   
شـاخمًا بـشموخ املهمـة       اإلمـام أظهرته قامـات األصـحاب لـريوا سـيدهم          

ولعلك تفتتح .. وخلود الذاكرة اليت تستجلي حقائق ذلك اليوم العصيب   
ــاء اهللا املــصلحني الــذين قــّدموا    ــاريخ جيــل مــن أنبي يف تــاريخ احلــسني ت
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لوها من نـيب  املصبوغة بدمائهم القانية على أكفهم ليتداو     رسالتهم اإلهلية   
يرفعـه اهللا  االبـتالء نٍيب مشرٍد مقهور، حىت نيب يتجرُع غصص         إىلمقتولٍ  
ذلـك  سني بـن علـي عليهمـا الـسالم          فاحلـ .. خورًا ليـوم اخلـالص    ذإليه م 
أن يغادر هذه األرض حىت خيّط عليها بدمائه         املقهور يأىب حن  تاملم اإلمام

ح الذي استنـشقته  اإلصال ىالة وشذ سوا فاجعة الر  أرسالة األجيال يقر  
هـذه  .. الظـاملني شت بعـرو ففت عليها آمال احملرومني وعص غية ف نساناإل

الـسالم عليهمـا علـي بـن احلـسني «هـي فاجعـة كـربالء لرسـالة عنواـا      
دها األسـتاذ الباحـث مهـدي حـسني         اكما أر » الفداءوشارةالصربأمنوذج

هداء يف التميمي أن يقرأها مـن زاويـة أخـرى يـستعرض فيهـا مـأثرة الـش            
احلسني، ويستوحي فيها مأثرات النـصرة والفـداء متثلـها املـرأة يف معركـة               
الطف، تلك الوقعـة حبـضورها الرسـايل يف مـشهدها املتميـز، مث يقـرأ يف                 

احلسني عليه السالم شواخص الشهادة بني مقامني، مقام حيىي النيب ومقام 
.فهو عظة التاريخ كما هو عظة الديناإلمام

خـرب مفجـع ذلـك الـنيب أيـوب      إىلواقعة الفجيعة بـل      ىلإمث ينقلنا   
ــًا ب ــشهيداإلمــاممقارن ــرؤوس املنتــ .. ال ــا ال ة علــى ســواري صبيــصّور لن

احلــسني عليــه اإلمــامالــشهادة وقــضية اخلــالص ليــشهد الــسيد املــسيح و
بـل ايـة فاجعـة اإلصـالح وأخـريًا يـروي لنـا            واملهمة املـشتركة،    السالم  

» يف الـشهادة ـــ املواسـاة واملـواالة اخلالـدة ـــ          الم  احلسني عليه الس  مأثرة  «
.ذلك الشهيد الرسايل اخلالد
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ويستطلع الكاتب ما حيمله التاريخ مـن قنـوات الفكـر الـيت تـسقي       
..ته بثورة اإلصالحدلتمده باحليوية كما مىخرها األاحدإ

فاحلــسني بــن علــي عليهمــا الــسالم ذلــك اخلالــد يف ذاكــرة الثــوار  
ء، حيـىي  مـأثرات الفـداء يف شـخوص ثالثـة مـن األنبيـا      هتـستجلي مواقفـ  

وعيسى وأيوب، أولئك الذين مّثلـوا اإلصـالح كمـا أـم قـّدموا للـصرب               
انه مل يتفرد بالـصرب     احلسني عليه السالم    القرآنية الناصعة، وما مييز      هصور

احلـسني عليـه   وحده بل كانت أخته زينب ذلك األمنـوذج يف الـصرب، ألن      
..لصرب، كما هو شارة التضحية والفداءمدرسة االسالم 

اللجنة العلميةعن

السيد محمد علي الحلو

النجف األشرف
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الكتابمقدمة

جـل يف االعتبـار املبـدئي والروحـي مـن      أوأعظـم ليس مثة ما هـو      
الشهادة، واـا  وأولياءلألنبياءاملعاناة والتضحيات اجلسام واملعمدة بالدم  

انـه قـد كانـت هلـم حـصة      ،وأوليـائهم العـزم  أويلءلألنبيـا الصفة الغالبة   
مشتركة ومتفاوتة من نسيج املعاناة الرسالية الطويلة وقد حنتوا من خالل        

، وقـد حفلـت   اإلميـان عمـائر  وأشـادوا ذلك خلودهم يف الـذكر الرسـايل    
املعانـاة الرسـالية، وذكـر القـرآن     أوجهالكتب املقدسة بذكر الشواهد من      

اإلبـالغ تلك املعاناة، وعلى امتداد رحلة أوجهًا من الكرمي من ذلك وافر   
وقـد  -، )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    (الرسايل، وقد عرب الرسول حممـد      

عن وجه من تلك املعاناة مـا روي  -لقي نصيبه الوافر من املعاناة والكيد    
صلى اهللا عليـه  رسول اهللا  إىلكأين انظر   : "عن عبد اهللا بن مسعود قوله     

ضـربه قومـه، وهـو ميـسح الـدم عـن             األنبيـاء كي نبيًا مـن     حي وآله وسلم 
.)١("يعلمونالفإمرب اغفر لقومي : "وجهه ويقول
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جئنا يتوقد جتسدت من خالل تلك املعاناة واملكابدة والبطش، وال
موسـوعة مقارنــة  "علـى ذكـر مـشاهد منـها يف فـصل خـاص مـن كتابنـا         

، وتأكــدت شــواهد ديــانلألمثــار اهــود الرســايل –" الــسماويةاألديـان 
التـارخيي خللـود الـذكر الرسـايل خـالل ذلـك، ذكـرًا وشخوصـًا                 اإلثبات

ــها رســاالت     ــيت انتظمت ــة ال ــيم االعتباري ــادئ والق ــانللمب ــرًا األدي ، وذك
أويل األنبيـاء ، وقـد كـان نـصيب        األحـداث لشخوصها املـؤثرة يف جمـرى       

يتركـوا  اسـتطاعوا ان  إـم إذ؛األخـص مـن ذلـك هـو      وأوليـائهم العزم
ــى جمــرى   ــصمام واضــحة عل ــسابق  األحــداثب ــزمن ال ، شــواهد يف ال
قـد تـوافرت عليـه التـضحيات     لألديـان والالحق، وفيما ان اد الرسايل  

مــن األوىفذوي العــزم وأوليــائهم الــذين نــالوا قــدرهم لألنبيــاءاجلــسام 
التنكيل والبطش، حصصا متكاملة ومتواترة من نسيج املعاناة الرسـالية،          

اجلزء من ذلك املسلسل الطويل من مـشاهد العـداء الـسافر هلـم مـن               هي
:جاء على ذكره القرآن الكرميما لألنبياءاخلالئق الشريرة يف الكون 

) الِْجناِإلنِس و اطِنييا شودا لِكُلِّ نِبِيٍّ علْنعج كَذَلِكو
.)١()رايوحِي بعضُهم إِلَى بعضٍ زُخرف الْقَولِ غُرو

وصحابتهم من بعدهم حصة مضاعفة مـن        األنبياءأولياءوقد نال   
رموز الفداء "ذلك الكيد والبطش ما جئنا على ذكر شواهد منه يف مبحثنا 

بيت النبـوة مـن صـنوف    أهل، ومن ذلك ما واجه  "األديانوالتضحية يف   
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عليـه  (احلـسني  لإلمـام مـا جـرى   وأفظعهـا أبـشعها الكيد والتنكيـل كـان      
ة أهل بيته وصحابته يف واقعة الطف، واليت ظلت آثارهـا           وخاّص) المالس

يف الفظاعة من مشهد القتل هي ومآثر ذكراها شاخصة على مر الدهور،     
وقـد ظلـت شـواهدها       الـسالم  مـا عليه النيب حيىي بـن زكريـا      مأساةصنو  

الـيت محلـت رأسـيهما الـشريفني     األرضوعالئم ذكراها قائمة على ذات      
الشهادة، فيما جاوز املشهد احلسيين يف الشهادة وما بعدها باقأطدررًا على 

التنكيل والفتك بالبقيـة  إىليف الفظاعة، انه قد امتد      األخرىكل املشاهد   
يف اجلرمية املنظمة حملـو الـذكر الرسـايل،          وإسرافاإمعانامن آل بيت النبوة     

خيلد هذا أنإالاهللا أىب، وقد األرضومنابع شخوصه يف أصولهواجتثاث 
.الذكر مع خلود ذكر اهللا وعالئمه يف الوجود

ما كان مـن تـضحيات املـرأة    الطف  واقعةومن املشاهد الفريدة يف   
يف اقتحامها لساحة املعركة واستشهادها، وقبل ذلك وبعده جتـاوز احلالـة            

ــصرع   ــة للمــرأة يف تقبلــها مل بالرضــا وإخواــاوأزواجهــاأبنائهــاالطبيعي
نــت لــه مــشاهد أثـرية وجليلــة القــدر جئنــا علــى ذكــر  واالطمئنـان مــا كا 

اليت واكبت ملحمة ) عليها السالم(الشواهد منها، وقد يأ للسيدة زينب 
مصارع الرجال والنساء وحمنتهم فيها ما تعالت  توشهدالطف   الفداء يف 

فيه مبواقف من العزم والصرب والتحدي للمحن املفجعة فيها ويف مواقـف          
شـراقية لـدور املـرأة يف    إشواهدها ما يرسـم صـورة   جئنا على ذكر بعض  

.التاريخ الرسايل
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عليـه  (احلـسني    لإلمـام ويف هذا املبحث اخلاص عن مأثرة الشهادة        
عليـه  (احلـسني  لإلمـام نقدم خالصة للموقف املبـدئي، الرسـايل    ) السالم

ــشهاده بتلــك   ) الــسالم ــشريعة واست يف مقاومــة االحنــراف عــن منــهج ال
هـا  ئاإزوقـد ذكرنـا ب  ، األكرمنيوصحابته أهلهمع خاصة الطريقة املفجعة   

شـواهد مـن التـضحيات يف التـاريخ الرسـايل ممـا كـان للنبـيني الــشهيدين         
التفــاوت يف طبيعــة أوجــهعيــسى بــن مــرمي و حيــىي بــن زكريــا مــع بيــان  

ما بينهم، وذكر مـأثرة الـصرب وفجيعتـه بالنـسبة للـنيب        فيوظروف الشهادة   
لإلمـام ابـل مـا متيـزت بـه مـأثرة الـصرب والفـداء        مق) عليه الـسالم (أيوب  

، شواهد ماثلة بتـاريخ الفـداء والتـضحية الرسـالية       )عليه السالم (احلسني  
مـا قـد بلغـت بـه        االمتداد لروح املعانـاة والـشهادة الرسـالية         اليت شكلت   

س، وعمـارة يف    والرسالة اإلهلية هذا الشوط الـذي بلغتـه عمـارة يف النفـ            
املقامات الشاخمة واخلالـدة خلـود ذكـر اهللا، وفيمـا            تشهد هلا هذه   األرض

وبكل معامل الفداء الرسايل ذكرًا متجددًا يف من ذلك ارتقى الذكر احلسيين    
نا ورمزا خللود اد الرسايل يف الـشهادة  ا، عنواآلجالالنفوس على مدى   

.وحضوره الدائم واملتجدد يف احلياة

مهدي التميمي. د.م.ا

م٢٠١١بغداد 



احلسني عليه السالم مأثرة 

بني الشهداء
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حالة نادرة ومميـزة    عليه السالم  احلسني اإلمامتعد حادثة استشهاد    
" مـاريني "يف ظروفها، وتوقيتها، ونتائجها، وقـد عـد الفيلـسوف األملـاين             

أنـه مل يـذكر التـاريخ    ومسريه إىل الكوفة بنسائه وأطفاله سـريًا إىل املـوت،     
بنفسه وأحب الناس إليه يف مهاوي اهلالك إال احلـسني، ذلـك      رجًال ألقى   

الرجل الكبري الذي عرف كيـف يزلـزل ملـك األمـويني الواسـع ويقلقـل            
. )١("اهللا بالغ أمره"أركان سلطام، وكان نقش خامته 

أنه : احلسني اإلمامذكرت املوسوعة العربية العاملية يف مناقب       قد  و
ة، واحلـج، والـصدقة، وأفعـال اخلـري،      كان فاضًال، كـثري الـصوم والـصال       

وقيل حج مخسًا وعشرين حجة وهـو ميـشي علـى رجليـه، وحـدث عـن          
، وطائفة، وحدث عنه ولده علي وفاطمة، وخلق كـثري،        ...جده وأبويه، 

وقد أويت ملكة اخلطابة من طالقة لسان وحسن بيان وغنة صوت ومجـال     
ايـة النـاس عامـة    إمياء، وأخذ نفسه بـسمت الوقـار يف رعايـة أسـرته ورع        

فهابه الناس، وعرف معاوية عنه هذه املهابـة فوصـفه لرجـل مـن قـريش       
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صـلى اهللا عليـه   إذا دخلـت مـسجد رسـول اهللا     : "فقال ذاهب إىل املدينة  
الطري، فتلك حلقـة  مرؤوسهفرايت حلقة فيها قوم كأن على وآله وسلم 

وايــات ، وقــد تــداول النــاس الر"أيب عبــد اهللا مــؤتزًا إىل أنــصاف ســاقيه
الكثرية عن علمه الغزير وفصاحته املوهوبـة وشـجاعته املتوارثـة، ووفائـه        

ة مـن اآلداب تليـق   ّنملن بعده ُساحلسني عليه السالم وفروسيته، وقد سنّ 
بالبيت الذي نشأ فيه، ووكل إليه أن يرعى له حقه ويوجب على النـاس            

رأي الـ ىل مهابته وتوقريه، فهو على فضله وذكائه وشجاعته كان يستمع إ        
ؤه باملراجعـة أو املخالفـة، ووردت روايـات كـثرية تــذكر     واحلـسن وال يـس  

ىلـه، منـها مـا رو      صلى اهللا عليه وآله وسلم     فضله وحمبة الرسول حممد   
مل يهبط إىل األرض قط قبل هذه الليلـة     (أن ملكا هبط إىل النيب      : حذيفة

وسـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه        ذن ربه عز وجل أن يـسلم علـى الـنيب          استأ
سيد شباب أهل اجلنة، وأن فاطمة سيدة احلسني عليه السالم ويبشره بأن   
، ومن املعلوم أن القرآن الكرمي قد )١(-رواه أمحد والترمذي -نساء اجلنة 

احلسني عليـه الـسالم     اإلمامنص على ترتيه اهللا للبيت النبوي الذي ضم         
: وطهارته من الرجس

هِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ إِنَّما يِريد اللَّه ِليْذ"
). ٣٣: األحزاب" (ويطَهركُم َتطْهِريا

وقد احتج العالمة ابن خلدون باآلية مارة الـذكر يف رد الطعـن يف          
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نسب إدريس بن إدريس بن عبد اهللا بن احلـسن بـن علـي بـن أيب طالـب         
ميـان، فـاهللا   ن ترتيه أهل البيت من مثل هذا من عقائد أهـل األ          إ: بالقول

إدريـس   شففـرا ... ذهـب عنـهم الـرجس وطهـرهم تطهـريًا         أسبحانه قد   
طاهر ومرته من الرجس حبكم القرآن، ومن اعتقد خـالف هـذا فقـد بـاء          

، وانه إذا كانت الكرامة تقع لغريهم فما ظنك     ..بإمثه ووجل الكفر من بابه    
لكـرمي تـشهد    ًا وآثارًا من النبـوة وعنايـة مـن اهللا باألصـل ا            ينم علمًا ود  

. )١("لفروعه الطيبة
يف الشهادة أنه عاش عليه السالم واملأثرة الكربى لإلمام احلسني 

مع أجواء الشهادة، ومات فيها، وقضى أخالقه من بعده يف الشهادة،        
عليه فقد كتبت الشهادة لوالده اخلليفة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب

د صالة الفجر، وقد أمضى  بضربة غادرة يف مسجد الكوفة عن     السالم
ــة       ــى ســلطة اخلالف ــدين عل ــو يواجــه اخلــوارج واملرت ــًا قاســيًا وه زمن

جعفـر  (الراشدية، واستشهد عمـه جعفـر بـن أيب طالـب، املعـروف بــ            
يف معركة مؤتة، أوىل معارك الفتح اإلسـالمي خـارج اجلزيـرة     ) الطيار

هد ، واستـش  صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        العربية على عهد النيب حممد    
بـدس الـسم لـه بعـد تبديـد جيـشه املقـاوم           عليه الـسالم   ه احلسن وأخ

ــد   ــشهد ول ــساومات، واست ــاورات وامل ــة، باملن ــاماللــسلطة األموي اإلم
بـني يديـه،    ) عليهمـا الـسالم   (علـي، وعبـد اهللا      احلسني عليـه الـسالم      
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زاد الــذين أصــحابه مجيــعواستــشهد معــه مــن بــين عمومتــه وأهلــه و 
معركـة واحـدة وأمـام أنظـاره يف واقعـة غـري       عددهم على السبعني يف     

. متكافئة ومروعة بالطف يف كربالء
الـشاهد علـى مـأثرة فريـدة مـن         عليه السالم   احلسني   اإلماموكان  

مآثر اخللق الرسايل ما اتصف ـا األنبيـاء واألوليـاء يف الغايـة مـن احللـم           
لرائـع  احة يف مواجهة الكيد والعدوان عليهم، هي يف ذات املشهد ا موالس

ي السيد املـسيح ألحـد   من احللم واحتمال أذى الغري مما سبق ذكره عن      
ى رلتعرض بالقوة ملن جترأ عليه، وإن يف املشهد التايل ملا ج         تالميذه عن ا  

عليهمــا () علـي بــن أيب طالـب  (احلــسني عليـه الــسالم  اإلمـام بـني والــد  
ابـن ملجـم   نـه ملـا ضـرب    إ، ف ما فيـه دالـة احللـم املتنـاهي         وقاتله) السالم

تلك الضربات القاتلـة بـسيف مـسموم    عليه السالم ًاعليّ اإلماماخلارجي  
اإلمامعند صالة الصبح يف مسجد الكوفة وجيء به مكتوفًا وقد أقبل به 

هـذا هـو عـدو اهللا    : "، وقال لـه عليهما السالماحلسن بن علي على أبيه    
اإلمـام ح  ، فت "وقد حضر بني يديك    هبن ملجم قد أمكن اهللا من     اوعدوك  

عينيه ونظر إليه وهـو مكتـوف وسـيفه معلـق يف عنقـه          عليه السالم   علي  
: فقال له بضعف وانكسار صوت ورأفة ورمحة

كنـت  اإلمـام ، وخطبًا جـسيمًا، أبـئس   ..يا هذا لقد جئت عظيماً  "
تين ذا اجلزاء؟ أمل أكن شفيقا عليك وآثرتـك علـى غـريك         يلك حىت جاز  

أمل أكــن يقــال يل فيــك كــذا وكــذا وأحــسنت إليــك وزدت يف عطائــك؟ 
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فخليت لك السبيل ومنحتك من عطائي؟ وقد كنت أعلم أنك قاتلي ال        
حمال، ولكن رجوت بذلك االستظهار من اهللا تعاىل عليك يالكع فغلبت       

، فـدمعت عينــا ابـن ملجــم   "عليـك الـشقاوة فقتلــتين يـا شــقي األشـقياء    
صدقت، مث : ، قال له"رذ من يف النا قنت تن أأف: "يا أمري املؤمنني  : "وقال

أرفـق يـا ولـدي بأسـريك، وارمحـه،          : "التفت إىل ولـده احلـسن وقـال لـه         
وأحسن إليه وأشفق عليه، أال ترى إىل عينيه قد طارتا يف أم رأسه وقلبـه   

.. يا أباه قد قتلـك هـذا اللعـني        : "يرجف خوفًا وفزعًا؟، فقال له احلسن     
نعـم يـا بـين حنـن أهـل          : "فجعنا فيك وأنت تأمرنا بالرفق بـه؟، فقـال        أو

ا وعفوًا، حبقي عليـك، فأطعمـه      مكرزداد على الذنب إلينا إال    نالبيت ال   
ْنإ، فيدال له غمما تشرب، وال تقيد له قدما وال ت قهيا بين مما تأكله، واس    

ه بأن تقتله وتضربه ضربة واحدة، وال حترقه بالنار وال     منأنا مت فاقتص    
صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    هللاين مسعـت جـدك رسـول ا    إمتثل بالرجل ف  

، وإن أنـا عـشت فأنـا أوىل بـه      "إياكم واملثلة ولو بالكلب العقـور     : يقول
.)١("بالعفو وأنا أعلم مبا أفعل به

وتلك أمثلة من الصفح والسماحة مل يشهد هلا التاريخ مثـيًال، هـي    
أخالق النبوة وأولياء النبوة، شهادم شهادة للتاريخ أن قيم السماحة يف     
الرســاالت الدينيــة واحــدة جتــد شخوصــها يف هــذا املــشهد أو ذاك مــن   

. مشاهد السرية الرسالية، جًا واحدًا متصًال بقيم األخالق يف األديان
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ــ ـــ  احلــسني اإلمــامن إوعلــى ذلــك ف مأثرتــهيف ــــ عليــه الــسالم ـ
االستشهادية، وعلى تلك الصورة اليت جرت عليهـا األحـداث يف واقعـة           

ضمري األديان كلها واىل "فيه أنه ا باحلق قول الكاهن يارالطف، قد جسد 
، وهو الضمري الذي يقوم على اخلري ونصرة احلق واجلهاد يف سـبيل             "األبد

. مساه اجلهاد بالنفسأذلك، جهادًا أرقاه و
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٢٥

موقفـه التـارخيي   احلسني عليه الـسالم  اإلمامولقصد مبدئي سجل   
يف املدينـة املنـورة سـنة ســتني    هود حـني خـرج مـن موطنــه ومـستقر    املـشه 

منـه،  عـة نه ملا أرسل يزيد بن معاوية عاملـه عليهـا ليأخـذ البي      إللهجرة، ف 
مـن اشـتهر بفـسقه وفجـوره مـا يفـوق مـا ذكـر عـن                   عةأعلن الرفض لبي  

هريودس حاكم فلسطني أيام النبـيني الكـرميني الـسيد املـسيح، وحيـىي بـن        
، مــا أنكــره عليــه خاصــة الــصحابة واألتقيــاء، )ا الــسالمعليهمــ(زكريــا
أن أبـا   : لنا أمحد بن حجر اهليثمي يف الصواعق احملرقة مـن ذلـك            يويرو

هريرة ملا علم بوالية يزيد استعاذ منها ملا علمـه مـن قبـيح أحوالـه لـسبق       
، وأن أهل املدينة قد خلعـوه  صلى اهللا عليه وآله وسلم  إعالم النيب حممد  

املعاصي، وروى ابن اجلوزي عن القاضي أيب يعلى الفـراء يف  إلسرافه يف 
: بإسناده إىل صاحل بـن أمحـد بـن حنبـل قـال          " املعتمد يف األصول  "كتابه  

يـا بـين وهـل يتـوىل     : "إن قوما ينسبوننا إىل تويل يزيـد، قـال    :قلت أليب 
وأين لعن اهللا يزيـد يف كتابـه فقـال يف قولـه       : يزيد أحد يؤمن باهللا، قلت    

: تعاىل
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واهللا ما خرجنا   : أن عبد اهللا بن حنظلة قال     : وقد أخرج الواقدي  
على يزيد حىت خفنا أن نرمى باحلجارة من السماء، إن كان رجًال يـنكح            

.األخوات ويشرب اخلمر ويدع الصالةأمهات األوالد والبنات و

إن يزيــد فعــل بأهــل املدينــة مــا فعــل مــع إتيانــه   : وقــال الــذهيب
املنكرات، وقد اشتد عليه الناس وخرج عليه غري واحد، ويف وقعة احلـرة      
اليت شنها على أهل املدينة سنة ثـالث وسـتني وقـع فيهـا القتـل والفـساد          

بكـر، وقتـل     ةثالمثائـ قد قضي حنو     هنإالعظيم والسيب واستباحة املدينة، ف    
وممن قـرأ القـرآن حنـو سـبعمائة، وأبيحـت املدينـة       من الصحابة حنو ذلك   

أياما وبطلت اجلماعة من املسجد النبوي واختفت أهل املدينـة أيامـا فلـم      
ميكن أحدًا دخول مسجدها حىت دخلته الكـالب والـذئاب وبالـت علـى               

، ومل يرض أمري صلى اهللا عليه وآله وسلمتصديقًا ملا أخرب به النيب.. منربه
له إن شاء باع وإن شاء    ٌلَوه خِ أّنعلى  ن يبايعوه ليزيد،    ذلك اجليش إال أ   

على كتاب اهللا ورسوله فـضرب عنقـه، مث     عةأعتق، فذكر له بعضهم البي    
".سار جيشه إىل قتال ابن الزبري فرموا الكعبة باملنجنيق وأحرقوها بالنار

ويف ذلك الوقت وقبل أن تستباح املدينة املنورة وعلى ذلك النحـو         
إىل مكة، فسمع أهل الكوفـة  احلسني عليه السالم اإلمامدرها جي غا ماهل
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وليمحـو عنـهم مـا هـم فيـه مـن           ليبـايعوه بذلك فأرسلوا إليه أن يـأتيهم       
قـد  احلـسني عليـه الـسالم       اإلمـام اجلور، ومن الغريب امللفـت للنظـر أن         

خالف يف خروجه من املدينة إىل مكة مث إىل الكوفـة نـصائح العديـد مـن         
متثـل فيـه لـذلك     اومن أهل بيته لغايـة ارتبطـت مبوقـف           خاصة الصحابة 

القصد الرسـايل الكـبري كمثـل مـا امتثـل األنبيـاء واألوليـاء ألقـدارهم يف                  
ن ابـن عبـاس قـد     إاختيار املركب الصعب وصوًال إىل الغاية الرسالية، فـ        

رهم غـد ن له عن الذهاب إىل الكوفة وبيّ  احلسني عليه السالم    اإلمامى  
ذالم ألخيه فأىب، وطلب منـه أن ال يـذهب مـع أهلـه           خو وقتلهم ألبيه 

".يا حبيباه: "بكى ابن عباس، وقالفأىب ف

ل ما بني عينيـه،  ّبحنو ذلك فأىب فبكى ابن عمر، وق   وقال ابن عمر  
: ، وـاه ابـن الـزبري أيـضًا، فقـال لـه      !"استودعك اهللا مـن قتيـل   : "وقال

ــستحل حر   ــشًا ي ــا أحــ محــدثين أيب أن ملكــة كب ــا، فم ــا  ه ب أن أكــون أن
، وملا بلغ مـسريه أخـاه حممـد بـن احلنفيـة كـان بـني يديـه طـشت                   "الكبش

من دموعه، ومل يبـق مبكـة إال مـن حـزن       سقط فيه   يتوضأ فيه فبكى حىت     
. هملسري

ليــسجل ؛غايتــهإىل عليــه الــسالماحلــسنياإلمــاموهكــذا مــضى 
ثل حضوره يف ساحة املواجهة مع قوى الشرك مع سابق علمه مبصريه كم      

نـه قـد مـضى إىل    إقبل ذلك، فعليه السالمما كان من أمر السيد املسيح     
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أجله احملتوم، وقـد بـدأ يـصرح لتالميـذه بأنـه جيـب عليـه أن يـذهب إىل               
، وليتأمل كثريًا على أيدي شيوخ املدينة ورؤساء الكهنة      )القدس(أورشليم  

ب ومعلمي الشريعة، وميوت قتًال، ومل يثنه عـن عزمـه مـا كـان مـن عتـا                
، "ال مسح اهللا يا سيد ان تلقى هذا املصري   : "بطرس أخص تالميذه وقوله   

، أنـت عقبـة يف طريقـي        !ابتعد عين يا شـيطان    : "فيلتفت ويقول لبطرس  
من أراد أن يتـبعين، فلينكـر   .. البد أفكارك هذه أفكار البشر ال أفكار اهللا 

ها، نفسه وحيمل صليبه، ويتبعين، ألن الذي يريد أن خيلص حياته خيـسر           
لـو ربـح   نـسان ولكن الذي خيسر حياته يف سبيلي جيدها، ومـاذا ينفـع اإل    

واحلق أن كـال مـن   ... )١("نفسهنسانالعامل وخسر نفسه، ومباذا يفدي اإل    
قـد  ) علـيهم الـسالم  (احلـسني  اإلماموالسيد املسيح والنيب حيىي بن زكريا    

. يل جمدهارحبوا العامل، ذكرا متجددًا خالدًا، إذ وهبوا أنفسهم يف سب
عن غايته وقبـل أن يـصل إىل مـوطن    احلسني عليه السالم  ومل يثن   

شهادته ما كان قد بلغه عن مقتل رسوله الذي سبقه إىل الكوفة، مـسلم               
عشر ألفًا، مث نكثوا بيعتـهم   اثينبن عقيل، وقد بايعه من أهلها أكثر من         ا

مشـل امللـتفني   لتشتيت القمعية له بعد أن زاول وايل املدينة شىت األساليب      
حول مسلم، وبالرجال املوالني آلل بيت النبوة فيها، وقد جابه مسلم بن     

قدره ببسالة بعد أن ختلى عنه من كان معـه وحوصـر       عليه السالم   عقيل  
وهـو يقاتـل   وظل يقاتل يف الساحة وحـده قتـال األبطـال حـىت استـشهد            
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بـن  ، وأرسل عبيد اهللا اجلموع لوحده وقد احتشدت له من كل الطرقات       
ليزيـد بـن معاويـة،    من فوق قصر االمارة  إلقائهالشريف بعد   زياد برأسه   

قبـل ذلـك مـن يبلغـه مبـا آل إليـه          احلسني عليه الـسالم     وقد توافر لإلمام    
يف احلـسني عليـه الـسالم      ن الفرزدق قـد لقـي       إوضع الناس يف الكوفة، ف    

طت يا سقريأجل على اخلب  : "، فقال "بني يل خرب الناس   : "فقال له  همسري
ابن رسول اهللا، قلوب الناس معك وسيوفهم مع بين أمية، والقضاء يرتل        

مل مبقتـل  عـا ، وسـار احلـسني، وهـو غـري     "من السماء، واهللا يفعل ما يشاء     
مسلم بن عقيل، ولكنـه بالتأكيـد كـان عاملـًا باملـصري الـذي سـتؤول إليـه               

ه ئـ مـن ينب  رحلته اخلطرة، وقد تلقاه على مسافة ثالثة أميال من القادسية           
حته بأن يرجع، فازداد تـصميمًا علـى   يمبقتل موفده مسلم بن عقيل ونص     

، مث سـار فلقيـه   "ال خري يف احلياة بعـدكم : "املضي حيث قصد وهو يقول 
احملـرم سـنة إحـدى وسـتني     أوائل خيل ابن زيـاد فعـدل إىل كـربالء ثـاين      
ز إليـه  د اهللا بـن زيـاد فجهـ      يللهجرة، وملا شارف الكوفة مسع به أمريها عب       

ألف مقاتل فلما وصـلوا إليـه التمـسوا إليـه نزولـه علـى                أكثر من ثالثني  
حكم ابن زياد وبيعته ليزيد فأىب فقاتلوه، وكان أكثر اخلارجني لقتاله ممـن      

!!.كاتبوه وبايعوه

معا مع مؤلف الـصواعق احملرقـة لينقـل لنـا ذلـك املـشهد            ولنمِض
بـالنفس يف مـسرح املواجهـة غـري         قدام واجلرأة والثقة العالية     النادر من اإل  

أقـوى وأمـضى يف     اإلميـان   املتكافئة باملنظور البشري ما يكون فيه حضور        
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القدرة على املواجهة، وما تكـون فيـه احلجـة أبلـغ يف توصـيل املـضمون                 
احلـسني عليـه    اإلمـام ن  إالرسايل إىل املدى األرحب يف الزمان واملكان، ف       

القليل ممن معـه مـن أهلـه وأخوتـه،     سليل النبوة قد واجه بالعدد      السالم  
ف ومثانون ثبتوا يف ذلك املوقف الصعب للغاية يوخاصة أصحابه، وهم ن

ثباتًا باهرًا مع كثرة أعدائهم ووصول سهامهم ورماحهم إليه، وأنه لـوال      
ما كادوه به مـن أـم حـالوا بينـه وبـني املـاء مل يقـدروا عليـه فكـان كمـا            

ال يـزول وال يتحـول،   وال يـذل  الـشجاع القـرم الـذي   : وصـف احملـدث  
وأم ملا منعوه وأصـحابه مـن املـاء ثالثـًا قـال لـه بعـضهم وبكـل احلقـد                 

انظر إليه كأنـه كبـد الـسماء ال تـذوق منـه قطـرة حـىت متـوت               : والشماتة
مبـاء ليـشربه فحـال رجـل بينـه وبينـه       عليـه الـسالم    عطشًا، ودعا احلسني  
ا زالوا يقتلون مهم وهله  بأوالعطش واستمر احلر .. بسهم فأصاب حنكه  

. واحدًا بعد واحد حىت قتل منهم ما يزيد على اخلمسني

ويف تلك الواقعة سجلت ملن كان منها حاضرًا يف املوقف يف مبتدأ           
مآثر ظلت شاخصة شخوص كـل ميـزة      ،هه، مث من بعد   ئالشوط ويف أثنا  

نـه حـني اقتربـت حـشود األعـداء مـن      إ، فنـساين وأثر معترب يف التاريخ اإل    
أال من ذاب يذب عن حـرمي رسـول     : "احلسني اإلمامموطن احلرمي صاح    

ــه وســلم ــذ خــرج"اهللا صــلى اهللا علي يزيــد بــن حــرث احلــر بــن"، حينئ
يـا ابـن رسـول اهللا لـئن         : ه راكبًا فرسه وقال   ئمن معسكر أعدا  " الرياحي

ين اآلن مـن حزبـك، لعلـي أنـال بـذلك            إكنت أول مـن خـرج عليـك فـ         
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حـىت قتـل،   احلسني عليه الـسالم  اإلمامبني يدي  ، مث قاتل    "شفاعة جدك 
وسجل احلر الرياحي بذلك املوقف مأثرة الشهادة ومعها مأثرة اخللـود يف      
الذكر والذكرى، فقد خلد ذكـره مـع شـهداء معركـة الطـف، وأقـيم لـه                 

. مرقد ومزار مهيب يؤمه زوار املشهد احلسيين على مدار األيام والسنني

أعداءه من نفسه أن يستـسلم  عليه السالم   احلسنياإلمامن  ومل ميكّ 
نه ملا فين أصحابه وبقي مبفرده محل على أعدائـه فقتـل كـثريًا            إأو يساوم ف  

من شجعام، ومحل عليه كثريون حالوا بينه وبني حرميه، فابتـدر بنخـوة         
" كفوا سفهاءكم عن األطفال والنساء    : "املقاتل الشهم الغيور يصيح م    

اتلهم إىل أن أثخنوه باجلراح حىت سقط على األرض    فكفوا، مث مل يزل يق    
. شهيدًا

م إه بقدر ما يعرف األشقياء املارقون قدر األتقيـاء األبـرار فـ       ّنمث إ 
ال يتوانون عن ارتكـاب اجلرميـة حبقهـم لغايـات شـريرة ومطـامع دنيويـة             
رخيصة، وكمثل ما كان من شأن هريودس يف حفل الرذيلة حني جيء له  

نه ملا وضـع  إلنيب حيىي بن زكريا مثنًا لغنيمة دنيوية زائلة، فبرأس القديس ا 
د اهللا بن زيـاد أنـشد قاتلـه      يبني يدي عب  احلسني عليه السالم    اإلمامرأس  

: تشفيًا وطامعًا يف استجداء الغنيمةم
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إذا : املتـشمت ابـن زيـاد وقـال    ءوقد أغضب ذلـك املوقـف الـدين       
حلقنـك بـه مث ضـرب    خـريًا وأل علمت ذلك فلم قتلته؟، واهللا ال نلت مين  

مبعـوث  –، فكان هذا مثل جـزاء قاتـل أوالد مـسلم بـن عقيـل                )١(عنقه
وا قاتلهم وقد ظفر م رجم قدإف–ألهل الكوفة احلسني عليه السالم  

يف أحدى األرجاء على بعد من كربالء أن يذهب ـم إىل عبيـد اهللا بـن               
زياد فأىب إال أن يقتلهم وحيز رؤوسهم ويـذهب ـا إليـه طمعـًا يف نـوال                 

. ه احلرمان منها والتوبيخؤغنيمة اجلرمية، فكان جزا

* * * * *

احلــسني عليــه ماإلمــاواملتــابع لــسري األحــداث الــيت أعقبــت ثــورة 
يقف عند احلقيقة املشهودة يف أن تلك الثورة قـد أنتجـت ثـورات      السالم  

اليت تزعمها سليمان بن صرد اخلزاعي، وقـد    " ثورة التوابني "متتابعة منها   
هـ يف معركة عني الورد اليت دارت مع اجليش الـذي      ٦٥قتل سليمان سنة    

املختار بـن عبيـد اهللا   أرسله مروان بن احلكم، ومحل من بعده راية الثورة    
حىت قتل معظمهم وفر البقية، احلسني عليه السالم الثقفي الذي تتبع قتلة 

وبلغ الثأر ذروته مبقتل عبيد اهللا بن زياد على يـد إبـراهيم بـن األشـتر يف        
. هـ٦٧معركة اخلازر على ر الزاب سنة 

ومن غرائب االتفاق مـا حيمـل معـه الداللـة االعتباريـة يف مـشهد          
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دخلـت قـصر    : "قمة على القتلة ما ذكر من قول عبد امللك بـن عمـري            الن
احلـسني عليـه   ورأسمارة بالكوفة على ابن زياد والناس عنده مساطان   اإل

على ترس عن ميينه، مث دخلت على املختـار فيـه فوجـدت رأس              السالم  
ابن زياد وعنده الناس، مث دخلت على مصعب بن الـزبري فوجـدت رأس    

هدخلت على عبـد امللـك بـن مـروان فيـه فوجـدت عنـد            املختار عنده، و  
امـسة مث أمـر   ال أراك اهللا اخل: رأس مصعب كذلك، فأخربته بذلك فقـال   

، واملـثري لالنتبـاه اليـوم أن قـصر األمـارة والكـائن خلـف مـسجد                  "دمه
الكوفة قد ظل أثـرًا مهجـورًا، فيمـا يقـوم إىل جنبـه مقـام ومـزار مهيـب               

، سـفريه  عليه السالم  احلسني اإلمامابن عم    عليه السالم  ملسلم بن عقيل  
املقتول يف الكوفة، يقابله مقام ومزار معتـرب هلـاين بـن عـروة زعـيم قبيلـة              

فــاقتص حــاكم احلــسني عليــه الــسالم اإلمــاممــراد الــذي آوى مبعــوث 
ويف ذلـك كلــه داللـة مــن دالئـل االعتبــار خللـود مــشاهد     .. الكوفـة منــه 

. الشهادة يف التاريخ الرسايل





الطف املرأة يف معركة

مأثرات النصرة والفداء





٣٧

أدوارًا متميـزة يف مـشهد النـصرة    الطـف  وسجلت املرأة يف معركـة  
والفداء كانت من أنصع الصفحات وأكثرها إشراقًا يف التـاريخ الرسـايل،     

ها ئوقد جاوزت املرأة يف ذلك طبيعتها املعتادة يف احلرص على سالمة أبنا      
ومتين دفع الغوائل عنـهم إىل احلالـة األمسـى يف التـضحية بـدفع       وأزواجها

األبناء واألزواج معًا إىل سـوح الـوغى وحـثهم علـى الـصمود والبـسالة             
!واالطمئنانافيها، وتقبل استشهادهم فيها بالرض

ويف حالة من تلك احلاالت النادرة يف مشهد التضحية ما كـان مـن        
ه يف املعركـة دفعتـه أمـه    وا قتـل أبـ  نـه ملـ  إأم عمرو بن جنـادة األنـصاري ف   

وكـان شـابًا، وقـد أشـفق عليـه احلـسني       عليه السالم  ليقاتل دون احلسني  
، "هذا شاب قتـل أبـوه، ولعـل أمـه تكـره خروجـه         ": وقال عليه السالم 

:برز وهو يرجتز، مث"إن أمي هي اليت أمرتين: "فقال
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عليـه الـسالم  مث قاتل حىت قتل، فرموا برأسه إىل معـسكر احلـسني   
فأخذته أمه ومسحت عنه الـدم والتـراب وأخـذت عمـودًا وهجمـت بـه                

.)١(إىل اخليامعليه السالمعلى األعداء، فردها احلسني
ه عليــاحلــسنياإلمــاموهــو نــصراين التحــق ب-وكانــت أم وهــب 

قـم يـا بـين    : "د حثته أمُه على القتال قائلة لهق -وهو يف الطريق     السالم
حنـدر إىل  اوعليـه الـسالم  ، فاسـتأذن احلـسني  "فانصر ابن بنت رسول اهللا 

"! يا أمـاه أرضيِت: "املعركة فقاتل حىت قتل مجاعة ورجع إىل أمه، وقال   
وره رج مـن فـ  خـ ف" ال أرضى حىت تقتل بـني يـدي أيب عبـد اهللا       : "فقالت

عـشر راجـًال، وقطعـوا ميينـه فـصار يقاتـل           واثينوقتل تسعة عشر فارسًا     
بشماله فقطعوا مشاله، فأخذت زوجتـه عمـودًا مـن حديـد واحنـدرت إىل         
املعركة تقاتل معه، وملا مل يكن له بد من إرجاعها فانه عض بأسنانه على 

استغاث ثياا لريجعها إىل اخليمة فأفلتت نفسها منه وعادت إىل احلرب، ف
إىل  ارجعـي جـزيتم مـن أهـل بيـت خـريًا،           : ، فقال عليه السالم  باحلسني

، ومل يزل ا حـىت أرجعهـا،   "النساء بارك اهللا فيك فانه ليس عليكن قتال  
فوقفت تنظر ما يكون من زوجها حـىت قتـل، فجـاءت وجعلـت ختـضب        
شعرها بدمه، ومتسح جبينها بنحره، فأمر الـشمر غالمـًا يقـال لـه رسـتم             

ا بعمود من احلديد فصرعت إىل جنب زوجها، ومحل جسد وهب   فضر
مـا أشـد   : "فجعـل ينظـر إليـه ويقـول    ) ة األعـداء قائد محل(إىل ابن سعد    

 



٣٩...................................................الطف مأثرات النصرة والفداءمعركةيفاملرأة

عليـه الـسالم  وأمر بقطع رأسه ورمـي بـه إىل معـسكر احلـسني           " صولتك
احلمـد هللا الـذي   ": فأخذته أمه وجعلت متسح الدم والتراب عنـه وتقـول   

احلكـم هللا يـا   : "مث قالـت ،"يدي أيب عبـد اهللا بّيض وجهي بشهادتك بني 
، مث "أمة السوء، إن النصارى يف كنائـسها، واليهـود يف بّيعهـا خلـري مـنكم               

ومن عجيـب االتفـاق مـا ذكـر      .رمت برأس ولدها حنو عسكر ابن سعد      
ن أم وهب أخذت إمن أن الرأس قد أصاب صدر قاتل وهب وقتله، مث           

عليــه قتلــت نفـرين وجـاء احلـسني   عمـود خيمـة وتوجهـت إىل املعركـة ف    
.)١(فردها إىل اخليمةالسالم

مل يكـن ملثلـه مـن    ومن مواقف الشهامة واملبدئية العالية للمـرأة مـا    
إىل االسـتكانة    همئوأهواأولئك الرجال األوغاد الذين محلتهم مطامعهم       

نـه  إما كان من أمر خويل بن يزيد األصبحي مع زوجته ف     -للشر والبغي   
وقد أتى به إىل مرتله ووضـعه  عليه السالماحلسنياإلمامرأس عهد إليه ب 

جئتك بغىن الدهر، هذا رأس : المرأتهحتت أجانة، ودخل فراشه مث قال   
، فغضبت ملا أخربهـا بـذلك وقالـت     "!معك يف الدار  احلسني عليه السالم    

بنـت   ابـن وحيك لقد جاء الناس بالذهب والفـضة، وجئـتين بـرأس            ": له
، وقامـت مـن   "هللا ال جيتمع رأسي ورأسـك يف بيـت أبـدًا       ، وا !رسول اهللا 

ال زلت أنظر إىل نـور يـسطع مثـل        ": فراشه وخرجت من الدار، وقالت    
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.)١("العمود من األجانة وإليها، ورأيت طيورًا بيضاء ترفرف حوهلا
وكانت امرأة من آل بكر مع زوجها وقد رأت ان القـوم قـد احتملـوا       

ن فأخـذت سـيفاً   وفـسطاطهن وهـم يـسلبو   عليه السالم  على نساء احلسني  
يا آل بكـر بـن وائـل اتـسلب بنـات رسـول            : "حنو الفسطاط وقالت   وأقبلت

.رحلهإىلفردها زوجها ". لثارات رسول اهللاباهللا ياإالاهللا، ال حكم 
وعلــى خــالف تلــك املواقــف املبدئيــة الــصادقة واجلريئــة ألولئــك 

الطـف  ذل والتـضحية يف موقعـة  النسوة، ممن كانت هلن أدوار بارزة يف الب   
كانت املواقف املتخاذلة واملهينة من بعض الرجـال الالهـثني وراء مطـامع     

عليـه الـسالم  احلـسني اإلمـام الدنيا الرخيصة، كمثل هؤالء الذين كاتبوا     
من الكوفة أن يقدم إليهم معربين يف رسائلهم عن مبايعته والنصرة له، مث 

غراء والتهديد معًا، وقـد     منصاعني لإل أعدائهاحنازوا بعد ذلك إىل صف      
يا شبث بن ربيعي، ": بأمسائهميوم عاشوراء عليه السالمناداهم احلسني

أمل تكتبوا . .، ويا زيد بن احلارثثويا حجار بن أجبر، ويا قيس بن أشع       
نعت الثمار وأخضر اخلباب وإمنا تقـدم علـى جنـد لـك        ْيإيل أن أقدم قد أ    

."!مل نفعل": ني، فأنكروا ذلك قائل!"جمندة
هلؤالء مـن  السالماعليهوكان اخلطاب اجلليل القدر للسيدة زينب   

أهل الكوفة ولغريهم ممن خـانوا أمانـة الـوالء والنـصرة آلل بيـت النبـوة                 
دالء عـن  وتركوهم طعمًا سائغًا للسفاكني، خطابًا جتلت فيـه فـصاحة اإل      

 



٤١...................................................الفداءوالنصرةمأثراتالطفمعركةيفاملرأة

يف الـضمائر  مشهد اخليانة والغدر ما حرك يف النفـوس اللـواعج، وأذكـى     
حسًا دفينًا من الوالء املكبوت، والذي حترك بعدئذ يف أشـكال شـىت مـن                
التعبري عن ندامـة فـات موعـدها لتجـد هلـا صـورًا حاضـرة مـن ذلـك يف                   
حاالت من الثأر واالنتقام مـن القتلـة وأشـياعهم كـان أجالهـا وأكثرهـا         

يف وضوحًا ما كان مـن ثـورة املختـار الثقفـي الـذي اقـتص ممـن شـاركوا           
جرمية الطف، وقد تعقبهم ليثأر منهم، وقد حتققت يف بعض مشاهد الثأر 

ه علـى الـبعض مـن    ؤودعـا عليـه الـسالم  احلـسني  اإلمـام من ذلك نبوءة    
قتلته، وما كان من سوء العاقبة هلم ما ورد ذكره يف خطبة الـسيدة زينـب       

: يف الكوفةالسالماعليه
ار، وال خيــاف فــوت فــزه البــدحتنــه ال إفـال يــستخفنكم املهــل، ف "
، ومبثل ذلـك مـا جـاء يف خطبـة فاطمـة بنـت       "ن ربكم لباملرصاد  إالثار، و 
: عليه السالماحلسني

اللعنة والعذاب، فكان قـد حـل بكـم وتـواترت            فانظرواتبًا لكم   "
س بعـض مث  أمن السماء نقمـات، فيـسحتكم بعـذاب ويـذيق بعـضكم بـ          

.)١("موناختلدون يف العذاب األليم يوم القيامة مبا ظلمت
زينـب بنـت   الطـف  وكان احلضور جمددًا ملشهد التحدي من فارسة     

فه ملا رجـع مـن   عّستحني متادى عبيد اهللا بن زياد يف     السالم ماعليه علي
احلـسني عليـه الـسالم      مارة ليضع رأس    معسكره بالنخيلة فدخل قصر اإل    
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الشريف بني يديه ولينكث بالقضيب ثناياه سـاعة، وقـد احنـازت الـسيدة              
عن ذلك املوقـف وهـي متنكـرة عـن النـساء لتوجـه               السالم اعليه ينبز

بن زيـاد وقـد عرفهـا فقـال متـشمتًا، وقـد أخذتـه العـزة                 خطاا املهني ال  
وزاد ،"!أحـدوثتكم احلمد هللا الذي فـضحكم وقـتلكم وأكـذب      ": باإلمث

كيف ": السالماعليهابن زياد من الكيد والشماتة يف قوله للسيدة زينب     
اهللا بأهل بيتك؟رأيت فعل

جوابـًا استحـضر فيـه الـشاهد     الـسالم اعليهفأجابته السيدة زينب  
الرسايل وعنوانـه األكـرب يف الـشهادة وحـضوره يف     اإلبالغالتارخيي مسرية  

:الذي ال يتزلزل وال يتحولاإلمياينالكل 

ما رأيت إال مجيًال، هـؤالء قـوم كتـب اهللا هلـم القتـل فـربزوا إىل             "
جنظر ملــن الفلــامع اهللا بينــك وبينــهم وختاصــم، فــ مــضاجعهم، وســيج

."يومئذ

يف خطاـا للقائـل      الـسالم  اعليهـ  بالـسيدة زينـب    الشجاعةوتبلغ  
املتغطرس وهو يف نشوة زهـوه باالنتقـام لتـسمعه كالمـًا ال جيـرؤ غريهـا                 

: نهأتقريع املستخف بشبعليه لتنقص من قدره بنسبته إىل أمه دون أبيه، و
الطـف  ، ويغضب ابن زياد من كالم سـيدة    "ن مرجانة ثكلتك أمك يا اب   "

بالفتك ا، فكان مثة من يردعـه عـن ذلـك مـن        يف ذلك احملتشد وقد هّم    
خاصته معربًا يف ذلك عن موقف سليب كان وال يزال البعض مـن النـاس        



٤٣...................................................والفداءالنصرةمأثراتالطفمعركةيفاملرأة

ال يقدر فيه للمرأة مرتلتها، وبأي مستوى تكـون مـا قـد قالـه عمـرو بـن                  
شيء من منطقها، وال تـالم علـى   ذ املرأة با امرأة وهل تؤاخ   إ: حريص

."!!خطأ

الـسالم اعليهـ اليت قابلت ـا الـسيدة زينـب     الشجاعةومبثل تلك   
حني نازعـت ابـن   السالمماعليهالطاغية كان التصريح لعلي بن احلسني    

علي بـن أيب طالـب، وأخيـه األكـرب علـي             اإلمامزياد الشماتة بقتل جده     
:مسندًا إىل قرار اهللا وحكمهفكان رده ) عليهما السالم(

".اُ يتَوفَّى األَنفُس حِني موتِها "

وقد كرب على ابن زياد أن يرد عليه مبثل ذلك فأمر بـضرب عنقـه،         
قد السالماعليهللسيدة زينبالبطولية والشجاعة الفريدة فكانت الوقفة  

: ادنقذته من القتل أا قد بادرت إىل اعتناقه، قائلة البن زيأ

وهل أبقيت أحـدًا غـري   ،حسبك يا ابن زياد من دمائنا ما سفكت     "
فكف عن ذلك فيما مل يكف علي بن " قتله فاقتلين معهأردتن إ، ف؟هذا

غريب ومثري البـن زيـاد وقـف عنـده ذلـك             عن حتدٍّ  عليه السالم  احلسني
الرجل بكل غطرسته وصلفه صاغرًا أمام عظم ذلك املشهد من التحدي     

ويف مثل ذلك املوقف الصعب ،يصح فيه مثل ذلك ملن سواهيف موضع ال
عـن املنطـوق الرسـايل يف    عليه السالم زين العابدين  اإلمامالذي عرب فيه    

: ه يف تكرمي أهل النبوة ومحلة الرسالةءالشهادة كوا حكم اهللا وقضا
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وكمثل .. ."أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا يف اهللا الشهادة        "
كـان  الـسالم ماعليهعلى حياة علي بن احلسنياإلبقاءحلكمة يف ما هي ا  

يف احلكمة أن خيلي ابن زياد سبيل املختار بن أيب عبيد الثقفـي وقـد كـان             
وقـد جـرى بينـه    عليه الـسالم حمبوسًا عنده من يوم قتل مسلم بن عقيل    

فأرجعه إىل احلبس ليكون يف إرجـاء قتلـه مـا           أغضبهوبني ابن زياد كالم     
بعد ذلك، وقـد  ،عليه السالماحلسنياإلمامقق به االنتقام من قتلة قد حت 

: صدقت نبوءة عبد اهللا بن احلارث فيه وكان معه يف السجن يف قولـه لـه        
، "البـصرة واهللا ال يقتلك وال يقتلين وال يأيت عليك إال القليل حىت تلي           "

رج ختـ وأنـت ": وكان الشهيد ميثم التمار يسمع كالمهما فقـال للمختـار   
، وصح أن عبـد اهللا بـن احلـارث قـد خـرج بالبـصرة بعـد         "ثائرًا كما قاال  

هالك يزيد وأمره أهل البصرة وبقي على هذه سنة، وخرج املختار طالبًا             
فقتل ابن زياد، وحرملة بن كاهل، ومشر بن أيب     عليه السالم  بدم احلسني 

عليـه  اجلوشن، إىل العدد الكثري من أهل الكوفة اخلـارجني علـى احلـسني            
، وهي هـذه كمثـل نبـوءات األحـداث يف التـاريخ الرسـايل،        ..)١(السالم

كان من بينها ما قد حـصل مـن نبـوءات الـنيب أشـعيا وغـريه ممـا ذكـر يف                      
الكتاب املقدس مما أوردنا ذكره يف مبحثنا عن رموز التـضحية والفـداء يف     

.األديان


 



٤٥...................................................والفداءالنصرةمأثراتالطفمعركةيفاملرأة

فاجعة ما قد ويكون املوقف األكثر جرأة وإقدامًا للمرأة يف غمار ال
عنـد يزيـد     عليه السالم  حصل يف حضور الرأس الشريف لألمام احلسني      

بن معاوية وقد وضعه أمامـه يف طـست مـن ذهـب وكانـت الـسبايا مـن                    ا
وقـد أذن للنـساء أن يـدخلوا يف وقـت أخـذ فيـه القـضيب         ،النساء خلفـه  

ويقـول متـشفيًا بنعـرة مـن نعـرات      عليـه الـسالم  لينكث بـه ثغـر احلـسني    
:ىية وقد مسعته السيدة زينب وهو يتمثل يف ذلك بقول ابن الزبعراجلاهل

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

يف جملـسه مـشرية إىل وجـه         الـسالم  اعليهـ  فانتفضت السيدة زينب  
خماطبـة يزيـد   الطـف  املأساة الدامية وفظائع الفتك الـيت جـرت علـيهم يف      

بذات اللهجة املتحدية ما كانت قد خاطبت ا واليه عبيـد اهللا بـن زيـاد،          
لكربيائه وغطرسته، وبالعبارة املهينـة  وبالنربة القوية املفعمة بروح التحدي    

يـة فيـه   ر، وهي كناية عمن دخل يف اإلسالم كرهـا، مزد         "يا ابن الطلقاء  "
:هتافه بأشياخه يف اجلاهلية، داعية عليه بالويل والثبور

اللهم خذ لنا حبقنا، وانتقم ممن ظلمنا، وأحلل غضبك مبن سفك "
."نا، وقتل محاتناءدما
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أحـد غريهـا عليـه، وبتلـك اللهجـة املتحديـة        مث خاطبته مبا مل جيرؤ    
:لكيده، واملقللة من شأنه مذكرة إياه مبا يكون من مصري الطغاة

ســع سـعيك، وناصـب جهــدك، فـواهللا ال متحــو    افكـد كيـدك، و  "
ذكرنا، وال متيت وحينا، وال يرحض عنك عارهـا، وهـل رأيـك إال فنـد      

أال لعنـة اهللا علـى    وأيامك إال عدد، ومجعك إال بدد، يوم ينادي املنادي        
."الظاملني

إىل الغاية يف استصغار شأن يزيد      شجاعتهاوتبلغ السيدة زينب يف     
ــذاره بــسخط اهللا ورســوله        ــتهانة بتقريعــه وتوبيخــه، ومــن مث إن واالس

مل يبلغنـا عـن امـرأة    ومالئكته عليه، جراء ما اجترح من اجلناية حبقهم ما  
ما قـد نطقـت بـه تلـك املـرأة      أا قد نطقت أمام حاكم جائر مستبد مبثل   

املفجوعة بأهلها وذويها وبعبارات ملؤها التحـدي وكربيـاء املوقـف، ويف             
:حتذير صريح باملصري احملتوم للظاملني

ــدواهي خماطبتــك، إين أل " ــدرك، ولــئن جــرت علــيَّ ال ــصغر ق ست
ستعظم تقريعك، واستكثر توبيخك، لكـن العيـون عـربى، والـصدور            أو

."حرى

وشـيكًا مغرمـًا، حـني ال جتـد إال مـا        ّنغنمًا، لتجد ولئن اختذتنا م  "
."قدمت يداك، وما ربك بظالم للعبيد، وإىل اهللا املشتكى وعليه املعول

تلـك دويـًا واسـع     الـسالم  اعليه وقد أحدثت خطبة السيدة زينب    
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املدى يف أرجاء دمشق، تالفاها احلاكم األموي مبحاولة إلقاء تبعة اجلرميـة   
على عاتق واليه ابـن زيـاد، وعمـل علـى إخـراج            ف  الط اليت ارتكبت يف  

والعيال عن الشام إىل موطنهم ومتكينـهم ممـا   عليه السالم   السجاد  اإلمام  
يريدون، وقد أمر النعمان بـن بـشري ومجاعـة معـه بـأن يـسريوا معهـم إىل          

ملا عرف املوافقـة  عليه السالم موطنهم يف املدينة، وقد بادر زين العابدين      
ب رؤوس الشهداء كلها ليمضي ا إىل كـربالء ليلحقهـا      ىل طل إمن يزيد   

كربالء مجاعـة مـن بـين هاشـم     باألبدان وقد استقبلت موكب الشهادة يف    
قد وردوا لزيارة قـرب  صلى اهللا عليه وآله وسلممن آل رسول اهللا  ورجال
ثالثـة   عليه الـسالم   ، وقد أقاموا النواح على احلسني     عليه السالم  احلسني

.أيام

، املقاتلة الشهيدة، واملضحية بأوالدها لطّفاكانت املرأة يف وهكذا 
وزواجها، والصامدة، الصابرة حيال فجائعهـا، مثـاًال حيـًا وشاخـصًا يف             
التضحية والفداء ما تستحق به خلود مآثرهـا يف تلـك الـصفحات ايـدة           

اخلالد، ما يلزم أن تقـام لـه النـصب، وعالئـم االحتفـاء              الطف   من سفر 
مــشاهد تــضحياا كمثـل مــا هــو االحتفـاء الــدائم واملتجــدد   بـذكريات و 

لئ اد الرسـايل الـذي   ملواقف الرجال األفذاذ فيها، اا درر الشهادة وآل      
أوحققتــه بــالعزم والعزميــة والتــضحيات اجلــسام وعلــى القــدر املتكــافئ  

ــال      ــد رج ــسبيل الواح ــى ال ــذل وعل ــضحية والب ــاوت يف الت ــف املتف الط
. هاؤونسا





حضور املشهد الرسايل يف 

واقعة الطف
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، الرسـايل اءبـ واملالحظ يف جمرى التاريخ الرسايل أن شواخص األن      
كمثل ما هو التوافق يف األحداث الرسـالية يـشكل عالمـة مـن عالمـات        

اءات الرسـاالت الدينيـة، وقـد كانـت النبـوءات           بـ نالوثوق واملـصداقية إل   
حقــبريخ الرسـايل قــد عـربت ويف   الـصادقة عـن ســري األحـداث يف التــا   

متفاوتة من ذلك عـن تلـك احلقيقـة كمثـل مـا كـان مـن نبـوءات أشـعيا                    
) الـنيب حيـىي بـن زكريـا    (وحنا ما ان يفي-من أنبياء بين إسرائيل     -وأرميا  

هو الذي عناه النيب أشعيا من قبل يف نبوءته عنه كمثل نبوءته عن الـسيد       
: املسيح

). ٣-١: ٣مىت " (ا سبله مستقيمةواجعلو.. هيئوا طريق الرب"

وقد كان أرميا قد تنبأ بسقوط أورشليم وتدمري هيكل سليمان وقد 
أرعب ذلك قومه فأخذ إىل مصر ورجم هناك باحلجارة لتنبؤاته الكئيبـة،             

قد ورد عنه ) أهل البيت يف الكتاب املقدس(وأن أرميا كما ذكر يف كتاب  
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صل العـربي مـن العهـد القـدمي     أخباره عن ملحمة الطف، مما نقل من األ 
تسافونا على يد ـر  (وفيها تعظيم لفداحة ما حيدث يف مشايل ر الفرات          

، والتأكيد على أن اخلراب والسيوف ستـشع وترتـوي مـن الـدماء         )فرات
عـن مذحبـة كـربالء    " يوحنا"اليت ستسيل يف ساحة املعركة، كذلك أخبار    

اص بـذلك واملـستقى مـن    مما ورد من التحليل اللغوي للنص العـربي اخلـ        
ما يذكر عـن  فيهو. للدكتور رحبي كمال) عريب-عربي  (املعجم احلديث   

ـ وهـي شـهادة   احلسني عليه السالم   اإلمامأنباء السيد املسيح عن شهادة 
أن عيسى بن : صادقة صدق ما أنبأ عن حوادث الزمان اليت حتققت بعده

متـه بأـا ترعـى هنـا     ترعـى هنـاك فكل  كربالء فراى ظباءً بأرضمرمي مر   
ــارك فــرخ الرســول أمحــد واــا آمنــة يف هــذه   إىلشــوقا  تربــة الفــرخ املب
حـىت يـشمها     أبقهاللهم  : ومشه وقال  أبعارها، مث اخذ املسيح من      األرض

علي بكربالء اإلمامجميء إىلفبقيت االبعار ،وسلوةفتكون له عزاًءأبوه
: ابـن عبـاس وقـال   إىلومشها مث دفعها فأخذهاوقد اصفرت لطول املدة     

،قـد قتـل  احلسني عليـه الـسالم   يتها تفور دما فاعلم ان   أر فإذااحتفظ ا   
)١(.ويف يوم عاشوراء بعد الظهر رآها تفور دما

هعن مأساة حفيـد    صلى اهللا عليه وآله وسلم     وقد أخرب النيب حممد   
عليه منوها يف ذلك مبأساة النيب حيىي بن زكرياعليه السالماحلسنياإلمام
ومكانتـها عنـد اهللا    عليه السالم  احلسني اإلماموصلتها مع مأساة    السالم
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وما يكون هلا مـن الوقـع املـؤمل واألثـر يف سـري األحـداث بعـدها يف قولـه           
: صلى اهللا عليه وآله وسلم

إني قتلت بدم حييى بن زكريا سبعني : قال ا تعاىل: قال جربيل"

. )١("سبعني ألفًاعليهما السالم لي بن عاحلسني ألفاً وإني قاتل بدم 
وأنه عدا تلك النبـوءات الـيت تـوافر عليهـا الـذكر النبـوي لواقعـة                 

فقد شهدت هذه الواقعة حضور املوقـف الرسـايل فيهـا جمـسدًا مبـا       الطف  
يف سائر األديـان، ومـن ذلـك مـا كـان مـن             اإلميان  كان من مواقف أهل     

سيحي بركـب الـشهادة يف    الرجـل املـ   ) وهب بن عبد اهللا الكلـيب     (التحاق  
.ما مر ذكرهالطف موقعة

احلسني، وإذ رفعـت رؤوس أعـالم الـشهادة يف           اإلماموبعد مقتل   
، عليـه الـسالم    احلـسني  اإلمـام على الرماح يتقـدمهم رأس      الطف   واقعة

كــان املــشهد اآلخــر للموقــف الرســايل، مــا كــان مــن ذلــك الراهــب يف  
علـى رمـح    عليـه الـسالم    احلسني اإلمامنه وقد نصب رأس     إصومعته، ف 

مســع تــسبيحًا -كمــا ذكــر -نــه ويف أثنــاء الليــل إإىل جنـب صــومعته، ف 
السالم : "وليًال ورأى نورًا ساطعًا من الرأس املطهر، ومسع قائًال يقول        

فتعجـب حيـث مل يعـرف احلـال، وعنـد الـصباح       .." عليك يا أبا عبد اهللا   
عليهم ن علي بن أيب طالباستخرب من القوم فقالوا له إنه رأس احلسني ب

تبًا : ، فقال هلم  صلى اهللا عليه وآله وسلم     وأمه فاطمة بنت حممد    السالم
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لكم أيها اجلماعة، صدقت األخبار يف قوهلـا إذا قتـل متطـر الـسماء دمـًا،                 
وأراد منهم أن يقبل الرأس فلم جييبوه إال بعد أن دفع إلـيهم دراهـم، مث            

و هـذا هـو  ،)١(وح دون الدعوة اإلهليـة ربكة املذب أظهر الشهادتني وأسلم ب   
عنوان إسالم املؤمنني كلهم باهللا، ورسله، وكتبه، ومواثيقه، ومنها ميثاق 

. الشهادة

عليـه   احلـسني  اإلمـام رأس الـشهيد     َلثُـ َمويف جملس الطاغية يزيـد    
، الطاغيـة عنـد  رأس الشهيد النيب حيىي بـن زكريـا        َلُث، كمثل ما َم   السالم

الرجل –كانت لرسول قيصر هن مشهد الشهادة ذكر أنويف ذات املوقع م
وهو حاضر آنـذاك، وقفتـه املـستنكرة لـذلك املـشهد      –املسيحي املنصف  

الفظيع واخلـارج عـن قـيم األديـان، ممـا بـدر مـن يزيـد يف ضـربه بعـصاه                
ن هذا الرجل قد ذكر هلم مشهدا من مشاهد التقـدير          إفللرأس الشريف،   

: إليها بصلةالنبوة وميت إىلدينه لكل ما يؤول أهلعند 

ن عندنا يف بعض اجلزائر حافر محـار عيـسى وحنـن حنـج إليـه يف        إ"
كل عام من األقطار ودي إليه النذور ونعظمه كما تعظمـون كعبـتكم،         

). ٢٣"(شهد أنكم على باطلأف

ويظل هكذا النفس املسيحي يف الشهادة توأم النفس اإلسـالمي          ..
سيح ومكابدتـه مـع الطغـاة هـي نفـسها معانـاة       ن معاناة الـسيد املـ   إفيها،  
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ــدة  ــل شــهادته، وقــد ارتقــى   اإلمــامومكاب احلــسني، وشــهادته هــي كمث
ن كالمهــا علــى خــشبة الــشهادة ورؤوســهما تعلــو إىل الن املــبّجاالقديــس

ا زلنا كل عـام نـستمع إىل   مالسماء منتصبة على سواري اد واخللود، و     
احلسني اإلمامربون يف ذكرى استشهاد    املسيحيني يف بلدنا وهم يع     طاباألق

عن صدق مشاعرهم ووالئهم ملشهد الشهادة، وهو عنـوان      عليه السالم   
الوالء للـشهداء الرسـاليني يف كـل ديـن، وقـد كانـت اإلشـارة يف الـذكر                  

إلخـوام مـن مـؤمين اإلسـالم، مـا      ) النـصارى (القرآين ملودة املـسيحيني    
ومعرفتهم للحق يف كل رسالة يكون من صدق إميان القسيسني والرهبان    

: من رساالت اهللا

لَتَجِدن أَشد الناسِ عداوة لِّلَّذِين آمنوْا الْيهود والَّذِين أَشركُواْ "

 ى َذِلكارْا إِنَّا نَصقَاُلو وْا الَِّذيننآم لِّلَّذِين ةدوم مهبأَْقر نَلتَجِدو

همِن بِأَنونتَكْبِرسالَ ي مأَنَّهاًنا وبهرو يسِنيقِس ا موْا ممِعإِذَا سو

 ُفوْا ِمنرا عِع ِمممالد ِمن تَفِيض مهنيى أَعوِل تَرسأُنزَِل إَِلى الر

نُؤمِن الْحق يقُولُون ربنا آمنا فَاكْتُبنا مع الشاهِدِين وما لَنا الَ 

بِاللّهِ وما جاءنَا مِن اْلحق ونَطْمع أَن يدخِلَنا ربنا مع الْقَومِ 

الِِحني٨٤-٨١: املائدة" (الص .(

هـم جيـدون يف شـهادة    ئة وبوكمثل ذلك ما نرى من موقـف الـصا       
حضور الشهادة لنبيهم الشهيد حيىي بن زكريـا  عليه السالم  احلسني اإلمام
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وأم يف موطنـهم يف جنـوب العـراق ووسـطه قـد عاشـوا               ،لسالمعليه ا 
جنبًا إىل جنب مع املـوالني ألهـل بيـت النبـوة، وانـدجموا معهـم حـىت يف                    

ئي املعـروف عبـد الـرزاق عبـد الواحـد      بأمسائهم، وقد تغىن الشاعر الـصا  
يف قصيدة رائعة تعرب عن كامل املعرفة احلسني عليه السالم اإلماممبلحمة 
: ر ملشهد الشهادة احلسينية يف الطفوالتقدي

  
  
  
  



بني شواخص الشهادة 

اإلماممقامي النيب حييى و

عليهما السالماحلسني





٥٩

ظة التاريخ، وموعظة الدينع

ــهدت والدة      ــيت ش ــن األرض ال ــصلة م ــدودة واملت ــة احمل ويف الرقع
وانبعاث الرسـاالت الدينيـة الـسماوية ومعهـا انبعـاث احلـضارات األوىل              

ــسانلإل ــشهد الروحــي اإل –ن ــل امل ــساينمتث ــا والدن ــضحياته، ومعه ة وت
الــضمري الروحــي الــذي اســتقر شاخــصًا يف مــشاهد حيــة وعلــى امتــداد  
األرض من بلدان الشام، وما جاورها من أرض الرافـدين وحاذاهـا مـن           
أرض مـصر، ومـا امتـد إليهـا إىل أرض اجلزيـرة العربيـة، روافـد متــصلة        
ــود للمواقــف      ــا صــورة اخلل ــسمت فيه للمجــد احلــضاري والروحــي ارت

ثلى، وقد انتصبت فوق مرتقياا وسهوهلا مقامـات        ية امل نسانالروحية واإل 
ولـد  " قابيـل "اد الروحي، فعلى املرتقى من أرض سوريا يـشمخ مقـام     

آدم الذي سجل مأثرة الوداعة واحللم مقابل بغي وعدوان أخيـه هابيـل،        
فكان له نصيب من الذكر يف مزار معترب يؤمه النـاس علـى مـدى الـسنني        

بينهما، نزاع بني اخلري والشر، وعلى مـدى آخـر          الطويلة من حادثة الرتاع     
من تفاوت الزمن انتصب مشهد الرحلة الطويلـة أليب األنبيـاء املوحـدين              
إبراهيم اخلليل يف أكثر من موقع من بالد الشام، وبالد الرافدين، وأرض 
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مصر، وارتقت يف أرض اجلزيرة العربية مأثرته الروحية يف مشهد بيت اهللا 
ملشرفة يف مكـة املكرمـة، وارتقـت مـشاهد النبـوة وأوليـاء              احلرام وكعبته ا  

النبــوة شــواخص للــذكر، وعلــى مرتقيــات األرض وســهوهلا فانتــصبت  
املساجد والكنائس واملعابد إىل جانب مقامات األنبيـاء واألوليـاء تتعـانق            

بـني الرسـاالت الدينيـة، ويكـون الوفـود علـى مقامـات              اإلميان  ا ألوية   
كمـا هـو احلـال يف     –أكثر حرارة حيمل فيه املؤمنـون        الشهادة منها وفوداً  

املقامني املتقابلني يف اجلامع األمـوي بدمـشق ملرقـد الـنيب حيـىي بـن زكريـا             
مشاعر مـشتركة مـن املهابـة        )عليهما السالم (احلسني   اإلمامومقام رأس   

مان الذي جيمـع مـا بـني األديـان     والتقديس هي عالمة دالة ملشتركات اإل  
الــشهداء وااهــدين مــن أجــل شــرائعها، وحيــث ظلــت  ورموزهــا مــن

الـديين، ويف  اإلميـان  الشريعة ومعها الشهادة هي األكثر إضـاءة يف تـاريخ       
": شعياأ"ذلك صح قول 

الشريعة والشهادة، من مل ينطق ذا الكالم فال يضيء لـه            اسألوا"
). ٢١: ٨شعيا أ" (الصبح

شواخص تلك الشهادة وجيد القاصد لدمشق ما بني مشاهلا وجنوا
ذكراهــا علـى طــوال األزمــان، لتقـام تلــك املنــائر والقبــاب   تالـيت امتــد 

املهيبة، كمثل ما يكون يف ريـف دمـشق مـن املقـام املهيـب ملرقـد الـسيدة          
، والـيت حـضرت     عليـه الـسالم    احلـسني  اإلمامأخت  السالم اعليه زينب
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مها، وسارت بكربالء وجترعت حمنها وآالالطف مسرح الشهادة يف واقعة
يف موكب الشهادة مـع الـرؤوس املنتـصبة علـى الرمـاح يف رحلـة طويلـة             

ة وشاقة ما بني كربالء يف العراق إىل دمشق يف بالد الشام، وجترعـت حمنـ    
اإلقامة يف اخلربة إىل جوار قصر احلاكم اجلـائر، والـيت حتولـت بعدئـذ إىل          

اليت فارقـت احليـاة   و" رقية"احلسني عليه السالم اإلماممقام مهيب لطفلة    
ذلك السالمزينب عليها فيها وهي تعانق رأس والدها، وقد كان للسيدة 

وقــد .. أمــام احلــاكم اجلــائر وخطبتــها املــثرية يف جملــسه ءاملوقــف اجلــري
اندرست قصور أولئك احلكام الطغاة ومل يبق هلم من الـذكر مـا يـستحق                

ألولياء النبوة يف معاقل بإزاء ذلك الذكر واملقام املشهود آلل بيت النبوة و     
أولئك احلكام، وفيما انتصبت وعلى مسافة من األرض مـا بـني جنبـات               
دمشق منارات وقباب شاخمة تـزدان علـى مـدار األيـام والـسنني بعـدد ال          
حيـصى مـن الزائـرين، واملتــربكني ـم، واملـستذكرين للمواقـف اجلهاديــة       

عترب ملقام النيب الـشهيد  لسليليت النبوة، وكمثل ذلك ما يكون من املشهد امل  
احلسني، والنـاس  اإلمامحيىي بن زكريا والذي يقابل مقام الرأس للشهيد         

على مدار األيام والسنني تقصدهم للزيارة والتربك ـم، مقامـات مهيبـة              
هلا يف نفوس املاليني من الناس على مـدى األحقـاب كـل هـذا االعتبـار            

دة األنبياء واألولياء، والـيت     والتقديس، هو ذلك االعتبار والتقديس لشها     
كانت العالمة اليت رمسـت علـى وجـه األرض، ويف نفـوس البـشر داللـة          
الثبات على املنهج الرسايل القومي، والتضحية من أجل أن تظل كلمة اهللا        
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:بلغه برساالته هو احملفوظأهي العليا، وإرادته هي الغالبة، وذكره الذي 

"نَز نإِنَّا نَحافُِظونلَح إِنَّا لَهو ا الذِّكْر٩احلجر " (لْن .(

اإلمامويوثق شاعر العربية حممد مهدي اجلواهري يف قصيدته عن    
ن بعقـوهلم مـآثر     والنفـوس املـدرك    أحـرار ملا آمن بـه     عليه السالم  احلسني

خلود احلقيقـة يف خلـود       ،الشهادة وصروحها سر اخللود الرسايل للشهادة     
: ثراا وصروحها اخلالدةأمالشهادة يف 
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عامًة، والتاريخ الرسايل منـه خاصـًة      نساينما يشهد التاريخ اإل   نيبو
ن ، مــا كــاواألعبــاءحــاالت مــن العــزم والعزميــة، والــصرب علــى املكــاره 

منه احلـصة وعلـى القـدر املتفـاوت مـا جئنـا علـى ذكـر           واألولياءلألنبياء
ن يف إفـ -األديـان شواهد منه يف مبحثنا عـن رمـوز الـشهادة والفـداء يف           

عليهمـا  -احلسني   اإلماممشهد الصرب على الفجيعة ما كان للنيب أيوب و        
ني يشكل جانبًا ممـا يـصح التمثـل واالعتـداد بـه، مـع الفـارق بـ         -السالم

.عوامل وآثار الفجيعة لكليهما

وان املقابلة املوضوعية بني مـشهد املعانـاة واملكابـدة للـنيب أيـوب،           
رسـم صـورة    تبعادهـا وتبعاـا     أيف   -عليهمـا الـسالم      -احلسني   اإلمامو

للمقارنة املوضوعية بني حالتني متقابلتني يف جمـال الـصرب، ومتفـاوتتني يف             
ــة علي   ــائج املترتب ــة والنت ــذكر    الطبيع ــشهد ال ــا يف م ــل تفاوم ــا، كمث هم

.األحقابواالحتفاء ما على مر 
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مـن  ) سـفر أيـوب   (يـروي    -عليـه الـسالم   -فبالنسبة للنيب أيـوب     
انه كـان رجـًال مـستقيمًا يتقـي اهللا          : العهد القدمي يف الكتاب املقدس عنه     

وجيانب الشر، وولد لـه سـبعة بـنني وثـالث بنـات، وكانـت قنيتـه سـبعة             
ومخس مئة فدان بقر ومخـس مئـة   اإلبلغنم وثالثة آالف من آالف من ال  

أتان، وله عبيد كثريون جدا، وكان بنوه يذهبون فيصنعون مأدبة يف بيـت     
فـإذا الثالث ليأكلن ويشربن معهم،      أخوامكل منهم ويبعثون فيدعون     

املأدبـة كـان أيـوب يبعـث فيقدسـهم مث يبكـر يف الغــداة       أيـام مـا مت مـدار   
علـى عـدد مجـيعهم الن أيـوب كـان يقـول لعـل بـينَّ                 )١(فيصعد حمرقات 

األيــامخطئــوا وجــدفوا علــى اهللا يف قلــوم، وهكــذا كــان يــصنع كــل  
).٦-١:١أيوب(

الشيطان باله أليوب أملىأنالرب ان خيترب تقوى أيوب بعد وأراد
انه اتفق يوما ان بنيه وبناته كـانوا يـأكلون        : فكانت له من فتنته يف البالء     

: أيـوب وقـال لـه     إىلقبل رسـول    أف األكربأخيهمن مخرًا يف بيت     ويشربو
سـبأ وأخـذوها     أهـل كانت البقر واألتـن ترعـى يف جانبـها فوقـع عليهـا              

قبـل  أأنـا ألخـربك، وفيمـا هـو يـتكلم      فّلتُّأوقتلوا الغلمان حبد السيف و  
الغــنم والغلمــان وأحرقــتآخــر وقــال قــد ســقطت نــار اهللا يف الــسماء  

قبل آخر وقال قد افترق الكلدانيون ثـالث   أا هو يتكلم    ، وفيم ..وأكلتهم
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، وفيمـا  ..وقتلوا الغلمان حبد السيف   فأخذوهااإلبلفرق وهجموا على    
كان بنوك وبناتك يأكلون ويـشربون مخـرًا يف   : قبل آخر وقال أهو يتكلم   

بريح شـديدة قـد طلعـت مـن عـرض الـصحراء          فإذابيت أخيهم األكرب،    
أنـا وأقبلـت فـسقط علـى الغلمـان فمـاتوا          بـع األروصدمت زوايا البيت    

ه وحـز شـعر رأسـه وخـر علـى           ءوحدي ألخربك، فقام أيـوب وشـق ردا       
هناك، إىلعريانًا خرجت من جوف أمي وعريانا : وسجد وقالاألرض

، ويف هذا كله مل خيطأ ..الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم اهللا مباركًا
).٢٣-١: ١أيوب " (أيوب ومل يقل يف اهللا جهًال

، ..جلـدًا جبلــد أصـبح قبـل الـشيطان أليــوب وقـد    أومـرة أخـرى   
قمته، فأخذ له خرقة ليحتك ـا  إىلوليصبُه بقرح خبيث من باطن قدمه       

معتـصم   أنـت أإىل اآلن   : "وهو جالس علـى الرمـاد، فقالـت لـه امرأتـه           
إحـدى كالمـك كـالم   إمنـا : ، فقال هلـا  "بسالمتك جّدف على اهللا ومت    

ويف هـذا كلـه مل خيطـأ    " اخلري من اهللا وال نقبل منه الشر   السفيهات، أنقبل   
).١٢-٢:١(أيوب بشفتيه 

وتــستبد بعدئــذ بــأيوب الظلمــات وظــالل املــوت وليقــر عليــه   .. 
، )٤-٣: ٤(ور  غمام، ولتروعه كواسف النهار، وليشمله يف الليل الدجي       

قبـل كـًال مـن    أمـن البلـوى ف  أصـابه مـا   ئهخّالأوذات يوم مسع ثالثة من      
من بعيد فلـم يعرفـوه، فرفعـوا    بصارهمأوا له ويعزوه، فرفعوا قكانه لري م
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رؤوسهم حنو اه وذروا ترابًا يف ءوبكوا وشق كل واحد منهم ردا    أصوام
حـد  أوسبع لياٍل ومل يكلمـه    أيامسبعة   األرضإىلالسماء، وجلسوا معه    

).١٣-١٢: ٢" (رأوا ان كآبته كانت شديدة جدًاألمة؛بكلم

أليوب بعدئذ فقد رد من جالئه حني صلى العاقبة باحلسىنوكانت 
ئـه وزاده اهللا ضــعف مـا كــان لـه قــبًال، وزاره مجيـع أخوتــه     خّالأألجـل  

من كان يعرفه من قبل وأكلوا معه خبزًا يف بيته، ورثوا لـه        وأخواته وكلُ 
له كل واحد منهم نعجة وخرصـًا مـن         وأهدى. .وعزوه عن كل البلوى   

من أوالده، وكان لـه مـن الغـنم          فأكثرآخرة أيوب،   ذهب، وبارك الرب    
أربعة عشر ألفًا، ومن اإلبل ستة آالف وألف فدان من البقـر وألـف مـن     

أربعةإىلربعني سنة، ورأى بنيه وبين بنيه   أوعاش بعد هذا مئة و    . .األتان
).١٦-١١: ٤٢أيوب " (األيام، مث مات شيخا قد شبع من أجيال

ختبارًا لصربه علـى البلـوى مبـا وردتـه          وهكذا كانت معاناة أيوب ا    
من أخبارها وقد تقبلها بالرضا واالطمئنان، والثقة باهللا لتسجل له مـأثرة       
الصرب اعتبارا وعربة للناس يف كل زمان، وفيما كانت له حصة وافرة من            

مل ينبـأ    -عليـه الـسالم   -احلـسني    اإلمـام اجلزاء املعجل يف دنياه، فيما ان       
اسـتقبلها مفـردات مريـرة وشـاقة يف وقـائع مأسـاوية            بواقعات البالء بـل     

فصوًال متتابعة من العناء واملكابدة املصحوبة برتيف   الطف   متثلت يف واقع  
الــدم، وقــد قــصد ســاحة املواجهــة بكــل خماطرهــا لتكــون لــه وألســرته  
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وخلاصة صحابته منها تلك احلصة البالغـة مـن التنكيـل والـبطش والـذي               
ومـا بعـدها، وفيمـا مل يـشهد         الطـف    واقعـة تالحقت فصوله الدمويـة يف      

علـى  -عليـه الـسالم  -التاريخ مثل تلك احلالة النادرة يف وفـود احلـسني         
ساحة اهلالك احملقق مع أهله، وقد واتته فرصة اخلالص ليستكني اىل دعة 
احلياة ونعيمها لو راودته نفسه الرضوخ ملطالـب احليـاة الـدنيا، ولـو كـان              

قد فعل ذلك حلكم على نفسه بغـري هـذا احلكـم    -عليه السالم  -احلسني  
الذي ارتضاه له التاريخ ان يسجل امسـه وذكريـات الواقعـة الـيت انتـصب              

من الذكر واالحتفاء األثريبشموخ فيها، وال ان يكون له مثل هذا املشهد 
األرضبدوره البطويل يف الطف، وفيما مل يكن له من حياته التالية علـى          

يف خامتـة حياتـه ممـا    -عليه السالم-ن للنيب أيوب   ه املعجل كما كا   ؤجزا
–احلسني اإلمامورد ذكره، ومل يصح ذلك يف أهل بيت النبوة من ساللة 

والذين لقوا من بعده حصة مؤجلة من الكيـد والتنكيـل          -السالم معليه
و دّسأحىت انه مل يسلم أحد من ذريتـه مـن الكيـد واملالحقـة، مث القتـل                   

م كوفئـوا بالقـدر   إن تلك احملنة اجلارية يف حيام فـ   السم له، وعوضًا ع   
الكبري مـن شـخوص الـذكرى، واالحتفـاء املتجـدد بـسريم ومـواقفهم،               

يف موقعهـا، كمثـل مـا يقـام      الطـف    وحيث تقام احتفالية الشهادة لواقعة    
ذلك لكل الشهداء من آل بيت النبوة، حصة مؤجلة ودائمة مـن التكـرمي               

ة الصرب يف ساحتها، وبكل مظاهر االحتفاء ومعامله، ملشهد الشهادة، وملأثر
وسـاللته يف  احلـسني عليـه الـسالم    لإلمـام حالة ارتقى فيها مشهد الـذكر     
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معامل وصور مل يبلغها مشهد من الذكر اال يف االستشهاد، عظـة واعتبـارًا           
بالشهادة وبالصرب معًا، وفيما مل تقم ملشهد الصرب أليوب وحمنته فيها مثـل          

عليه السالم-احلسني اإلمامحتفالية املتكررة يف كل عام لشهادة  هذه اال 
ومثـل هــذا التكــرمي واالحتفـاء مبقامــه هــي مـن بعــض مــشاهد الــذكر    -

ــاءلتــضحيات  ــشهادة  األنبي ــاء، ومــوارد الــذكر ل ــها .. األولي وهــي يف كل
العنوان ملا يف الشهادة من مكانة ال تدانيها مكانة يف الوجود، شهادة مـن             

تعمد بالوالء هللا تعـاىل، والتـضحية مـن اجـل اهللا الـذي              أوالدم،  تعمد ب 
.ارتبط مبجده وخلوده جمد وخلود من آثر الصلة والتواصل باهللا
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ــى ســوار الــشهادة ومبثــل  ــدة مل تنتــصب رؤوس عل ــاة ومكاب معان
اإلمـام ن للـسيد املـسيح و  ان الـشريف امـا انتـصب الرأسـ     شخوصها كمثل 

واالطمئنـان   اكما مل ميتثل رجال لقـدرمها بالرضـ       . احلسني عليهما السالم  
واالعتـداد بـالنفس كمثلـهما، وقـد كانـت سـريما يف              األنفةومبثل تلك   

لرسـايل، ويـورد   يف سـفر الـشهادة يف التـاريخ ا   األرقـى الشهادة هي املثال  
ان : العهد اجلديد من الكتاب املقدس عن مأساة الشهادة للـسيد املـسيح           

جنود احلاكم اخذوا يسوع اىل مقره، ومجعوا الكتيبـة كلـها، فرتعـوا عنـه             
كلـيال مـن شـوك ووضـعوه علـى      إلبسوه ثوبا قرمزيا وضفروا لـه    أثيابه و 

: بـه فقـالوا    مامـه واسـتهزؤوا   أرأسه، ووضعوا يف ميينه قصبة، مث ركعـوا         
خذوا يضربونه ـا    أمسكوا القصبة و  أ، و "!ملك اليهود السالم عليك يا  "

على رأسه وهم يبصقون عليه، وبعدما استهزؤوا بـه نزعـوا عنـه الثـوب        
لبسوه ثيابـه، وسـاقوه ليـصلب، وبينمـا هـم خـارجون مـن               أالقرمزي، و 

املدينة صادفوا رجال مـن قرييـن امسـه مسعـان، فـسخروه ليحمـل صـليب              
ــا وصــلوا . وعيــس ــه اجللجلــة إىلومل ــال ل أي موضــع -املكــان الــذي يق
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مخــرا ممزوجــة بــاملر، فلمــا ذاقهــا رفــض ان يــشرا،  أعطــوه-اجلمجمــة
ــه واقتــسموها، وجلــسوا هنــاك حيرســونه،    فــصلبوه واقترعــوا علــى ثياب

هذا يسوع  : "ووضعوا فوق رأسه الفتة مكتوب عليها سبب احلكم عليه        
ه لـصني، واحـد عـن ميينـه وواحـد عـن مشالـه          ، وصلبوا مع  "ملك اليهود 

هادم اهليكل وبانيـه  يا: "وكان املارة يهزون رؤوسهم ويشتمونه ويقولون  
، "!، ان كنت ابن اهللا، فخلص نفسك وانـزل عـن الـصليب   أياميف ثالثة  

: ون بـه ويقولـون    ئالشريعة والشيوخ يستهز   ومعلمووكان رؤساء الكهنة    
اآلنفسه، هو ملك إسرائيل، فليرتل    خّلص غريه، وال يقدر ان خيلص ن      "

وعريه اللصان املصلوبان معه "!.. عن الصليب لتؤمن به، توكل على اهللا 
).٤٤-٢٧: ٢٧مىت ..." (أيضًا، فقاال مثل هذا الكالم

ي اسـتحق عليـه كـل ذلـك العنـت           ذوكل ذنب السيد املسيح، وال    
اليهـودي  للمتزمتني يف الوسـط  األعمىوالكيد انه كان قد قاوم التمسك      

ــد ال متــت      ــة بتقالي ــشريعة وشــيوخ املدين ــسيني ومعلمــي ال ــن الفري إىلم
الشريعة بصلة، وسـلوكهم النفعـي يف ذلـك وقـد تواصـل تعنيفـه هلـم يف          

:بالويلإياهمذلك منذرا 

..."وانتم ملون وصية اهللا ومتسكون بتقاليد الشريعة"

ــرعكمومــا " ــى تقاليــدكم  أب " يف نقــض شــريعة اهللا لتحــافظوا عل
).٤-٨: ٧مرقس (
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بيـوت  تأكلون، املراءونمعلمي الشريعة والفريسني الويل لكم يا  "
..".تطيلون الصالةأنكموانتم تظهرون األرامل

الويل لكم تعطون العشر من النعنع والصعتر والكمون، ولكنكم "
...".ما يف الشريعة، العدل والرمحة والصدقأهمملون 

).٦٣-١: ٢٣مىت (..." والويل لكم.... الويل"

ــورة   ــت ث ــك كان ــل ذل ــاموكمث ــسالم احلــسنياإلم ــه ال ــى علي عل
امسهـا،  اخلارجني علـى منـهج الـشريعة واملتـسلطني علـى رقـاب النـاس ب               

بـأي الـذي عـرف عنـه حترجـه مـن الطعـن           -ويذكر املؤرخ ابن خلـدون    
اإلمـام عن يزيد بـن معاويـة، والـذي امتنـع          -ام املسلمني حّكحاكم من   

خالفتـه   أيـام قـد ظهـر الفـسق       : "انـه  -عن مبايعتـه   السالم عليه احلسني
اخلـروج عليـه ونقـض    رأىنه، فمنـهم مـن   أواختلف الصحابة حينئذ بـش  

وعبـد اهللا بـن    -عليـه الـسالم      -جل ذلك كما فعـل احلـسني      أبيعته من   
ثـارة الفتنـة وكثـرة    إملا فيه مـن  أباهالزبري ومن اتبعهما يف ذلك ومنهم من    

ن الوفاء به، وألن شوكة يزيد يومئذ هـي عـصابة بـين         القتل مع العجز ع   
ــريش، وتــستتبع عــصبة مــضر   أهــلومجهــور أميــة احلــل والعقــد مــن ق

.)١("مجعأ

قد آثر املرتقـى الـصعب يف   عليه السالماحلسنياإلمامن  إوهكذا ف 
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مبــدأ أمســى يف الوقــوف ضــد اجلــور واالســتبداد واالحنــراف عــن منــهج  
إىلأضــيفشــاقة وغــري متكافئــة، وقــد الــشريعة، ويف مواجهــة عــسرية و

ما مل يكـن مـن مثـل مـشهدها يف فجيعـة الـسيد       الطف مشهد الفجيعة يف  
أوالدهقد شهد مقتل عليه السالماحلسنياإلمام، ان عليه السالماملسيح

واخوته، ونفر من بـين عمومتـه وخاصـة صـحابته، ووقـف بنفـسه علـى            
رهم يف زاويـة اهلـالك،    العطـش وحـصا    إىلبإجلـائهم مشهد الترويـع هلـم      

واستتبع ذلك ما كان من التنكيل جبثث القتلـى، وسـيب النـساء، وترويـع              
قتلـهم واحـدا   إىلوتشريدهم ومالحقة من بقي منـهم والـسعي          األطفال

اإلمـام ، ومحـل رؤوس القتلـى علـى الرمـاح يتقـدمهم رأس              اآلخـر بعد  
.عليه السالماحلسني

، والفتـك بالرجـال     واألطفالوان مشاهد التنكيل والترويع للنساء      
ما جـرى يف  نساينقسوة ودموية يف التاريخ اإل وأكثرهااملشاهد   أفظعويف  

وباألخص، والذي تفصلت يف مشاهدها كتب السري  األليمةالطف   واقعة
التنكيـل وفظاعـة    أصـناف خمنـف وغـريه، مـن        أبـو منها ما ذكـره املـؤرخ       

ــبني اإل    ــه ج ــدى ل ــا ين ــع م ــسانالتروي ــاه ن ــا تأب ــسماوية  ية وم ــشرائع ال ال
ية، وخباصة منها ما كان من مشاهد التمثيل بـالقتلى، وقـد ذكـر            نسانواإل

ال جتوز املثلـة ولـو      "بأنهواحليوان   نساناحلديث النبوي حرمته بالنسبة لإل    
ممـا  اإلجرامما قّدر العرض الكامل لتفاصيل  إذاوانه  "... بالكلب العقور 

مـشاهد الترويـع يف    وأشـنع أفظـع فاـا سـتعد مـن بـني         الطـف    جرى يف 
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، واــا تعيــد الــذاكرة لكــل مــشاهد الترويــع والتنكيــل نــساينالتــاريخ اإل
مـا جـرى   بـاألخص يف التـاريخ الرسـايل كلـه، ومنـها           واألوليـاء باألنبياء

عليـه  وخاصة تالميذه، وللنيب حيىي بـن زكريـا  عليه السالم للسيد املسيح 
ن الطغاة مبثل ما محـل رأس  م قاتله إىلالشريف   رأسه، وقد محل    السالم
بنكـث رأس    إجرامـه ، وقد متادى الطاغيـة يف       عليه السالم  احلسني اإلمام
بقضيبه وحبضور من بقي من أسرته الشريفة،       عليه السالم  احلسني اإلمام

الـصالة  أذانالنبوية بذكر امسهـا ريـاء يف     األسرةواالستهانة بقدر ومكانة    
على عليه السالمجاء السيد املسيح   واليت هي كمثل صالة املرائني الذين     

عليـه  احلـسني اإلمامذكرهم يف تقريعه للكهنة وشيوخ املدينة، وقد التقى       
علـى  عليـه الـسالم   الشريف مع الـسيد املـسيح      رأسهيف انتصاب    السالم

.سارية من سواري اد الرسايل

ي الطبيعة والـصورة الـيت كانـت عليهـا الفجـائع يف           أنه وب إويقينا ف 
وعنـده الغايـة   إليـه ا على اخلط الواحد الذي تنتـهي  إريخ الرسايل، ف  التا

الرســالية، وان االنبــاء املــسيحي يف اخلــالص حــني جتــيء النهايــة وتعلــن 
عـن اللقـاء   اإلسـالمي األنبـاء ، هي ذاا اليت اقرهـا     "بشارة اهللا يف العامل   "

يف القدس، واإلسالمياملرتقب لوثبة الشهادة يف التقاء اللواءين املسيحي     
احلــسني، اإلمــام، وحفيــد عليــه الــسالمجمــسدة بــشخص الــسيد املــسيح

العامل من الـشرور  إنقاذاملهدي عليهما السالم، ومها يتوليان مهمة   اإلمام
واملؤمنـون  واألوليـاء األنبياءاليت نال منها ، األحقاباليت توالت على مر    
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ش، وليـسطع  معهم حصـصا متفاوتـة القـدر مـن الكيـد والتنكيـل والـبط            
النجم الرسايل من جديد، وبكل عنفوانه لريسم صورة اخلالص من حمنة           

توحـد لـواءي     ىلإاألمـر يف العامل، وانه عندما جتـيء النهايـة يـؤول           الشر
اإلمـام الـسابق والالحـق جمـسدًا بـشخص الـسيد املـسيح وحفيـد            اإلميان  

هد الـيت تـش  لـيحمال معـا مهمـة اخلـالص الكـربى       احلسني عليهم الـسالم   
.األديانبوقائعها 

الـذي  إن املنقـذ العـاملي الواحـد،       ويف تقدير السيد حممد الـصدر فـ       
مساه اإلسالم باملهدي ومساه السابقون اليهود والنـصارى باملـسيح، ومسـاه       

أخرى، ومعه يـتعني ان يكـون املـسيح واملهـدي لفظـني أو           بأمساءآخرون
، وان القيمـة  )١(ودصفتني لشخص واحد، هو املنقذ العاملي الواحد املوعـ        

االعتبارية هلذا االجناز يف اية الشوط الرسايل ان حتقيق ذلك سـيتم عـن            
قدرة على فهـم وجـوه املعانـاة مـن املظـامل      األكثرطريق الذوات الرسالية  

كوا قد ورثت عناء الظلم وجترعت مرارته، واا قد اختريت ملثل ذلـك        
اة سـابقة، لتمتثـل لـه يف    الدور الذي امتثلت له يف حضور شاخص يف حي  

عاليـة  بـإرادة دورة جديدة تتعاىل فيها على املعاناة والكيد وتنتـصر عليـه            
.مستمدة بقوة من السماء

 



احلسني عليه السالم مأثرة 

يف الشهادة 
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اِّـواساة واِّـواالة الخالدة

واملواساة كمثل ما هي املواالة حالة من التعاطف والنصرة مرهونة 
وعلـى وفـق االعتبـارات      ،فها وحالتها يف سلوك البشر يف كـل جيـل         بظر

وتكون املواالة هي األخـص يف وحـدة التعـاطف املنحكمـة إىل          ،السائدة
ن مــن وجـوه التعــاطف والنـصرة معــاً   اموقـف مبــدئي تنـدرج فيــه احلالتـ   

ويالحــظ متامــًا أن الــوالء ،ليــشكل ذلــك عنوانــًا مــن عنــاوين االعتقــاد 
وهـي   ،هي النصرة فيه تتفوق على مـا سـواها يف ذلـك           كمثل ما    ،الديين

األكثــر شــأنًا وقــد كــان تطورهــا ورســوخها جتــسيدًا للبعــد املعتقــدي يف  
ــان ــراد      ،األدي ــاة األف ــل يف حي ــدى الطوي ــى امل ــه عل ــرى مفعول ــد س وق

ويف حيـاة الـشعوب      ،وكان لألنبياء واألولياء حصة من ذلك      ،والشعوب
ــذلك يف حيو  ــارخيي ل ــشاهد الت ــربة لتلــك   جنــد ال ــة املعت ــدور واملكان ــة ال ي

يف  عليه الـسالم   احلسني اإلماموحالة   ،الشخوص املؤثرة يف جمرى حياا    
املواساة واملواالة هي من بني تلك املشاهد األثرية لـذلك اللـون التـارخيي             

،واليت حيمل تاريخ األديان ألوانًا منـها ،املتجدد من املواساة واملواالة معًا    
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ــزال   ــت وال ت ــؤد   كان ــوس ومراســيم ت ــق طق ــى وف ــوم عل ــالطرق ىتق ب
ومـن بعـض   ،والوسائل اليت يعهدها كل شعب حبسب موروثه املعتقـدي     

ــواالة مــا    ــذكرى تلــك املــشاهد يف التعــبري عــن املواســاة وامل يكــون يف ال
على هذا النحـو الـذي تتعـدد مظـاهره يف خمتلـف        الطف   املتجددة لواقعة 

عليـه الـسالم   مـام احلـسني   والـون لال  البلدان اليت يقيم فيهـا املتأسـون وامل       
هي عنوان ذلـك االمتـداد العـاطفي    ،معامل االستذكار هلا بوسائل متعددة    

ــة مــن الغلــواء،يف حالــة مــن الرشــد مــا يــويف بــه املواســون  ،أو يف حال
أو  ،واملـستوعبون لدروسـها    ،لطفاالعارفون بتفاصيل واقعة     ،واملوالون

،ق وسائلهم يف التعـبري عـن ذلـك      ن بعواطفهم يف ذلك وعلى وف     واملنغمر
متأسني مبا كان من بشاعة وفظاعـة مـا جـرى آلل بيـت النبـوة يف واقعـة           

والتمثيل جبثـث الـشهداء فيهـا ومحـل رؤوسـهم          ،عمن القتل املروّ  الطف  
ومـا حلـق بالـسبايا مـن النـساء واألطفـال         ،على الرماح وملسافات طويلـة    

ن املـشاهد االنتقاميـة   وما مـر بعدئـذ مـ   ،خالل ذلك من العسف والعنت   
الفظة األخرى اليت جرت آلل بيت النبوة علـى مـر الـسنني الـيت أعقبـت              

،واليت حركت بواعث احلزن واألسـى يف نفـوس مـواليهم           ،لطفاواقعة  
ــا بــني إقامــة جمــالس األحــزان         ــد تنوعــت مظاهرهــا وأشــكاهلا م ،وق

اء والتـهافت علـى مراقـد األوليـ     ،لطـف اواحتفاليات االسـتذكار لواقعـة      
حبقـائق الـسرية الدينيـة    وجاهـلٌ ،الشهداء من آل بيت النبوة ومناصـريهم  

للشعوب من ينكر على الناس مثـل هـذه املـشاهد وطقـوس التعـبري عـن               
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يففقـد شـاهدت  ،املواساة واملواالة لرموز األديان واملضحني مـن أجلـها     
أثناء زياريت لبعض املعابد يف اهلنـد ذلـك اإلقبـال علـى أضـرحة األوليـاء                

مـع االعتـداد بـسجل األحـداث املرتبطـة حبيـام          ،ومظاهر التقديس هلم  
وكمثــل ذلــك مــا شــاهدته يف زيــاريت لــبعض املعابــد يف  ،واالحتفــاء ــا

وقد رأيت خيوط األقمشة بألواا املتعددة معقـودة علـى جانـب        ،اليابان
مــن ســاحة النــصب التــذكاري للقنبلــة الذريــة الــيت ألقيــت علــى مدينــة  

وماء التربك يف أفنية الكنائس واملـزارات      ،كما شاهدت النذور   ،هريوشيما
ويف كل ذلك ما يقيم الدليل على أن مشهد التعبري عن املواساة ،املسيحية

واملواالة لألولياء هي على احلالـة الواحـدة مـن املكانـة يف النفـوس معـربًا        
وهي متتد لتشمل كل نفس مـن كـل ديـن      ،عنها بشىت الصيغ واألساليب   

هي تتعاطف مع الفجيعة، وهو هذا الذي دفع بـالبعض مـن املـسيحيني          و
للمشاركة يف مواكب العزاء احلسيين وانه لعـزائهم بفجيعـة الـسيد املـسيح       

ــسالم( ــه الـ ــم   )عليـ ــسينية، واـ ــب احلـ ــصابئة يف املواكـ ــشاركة الـ ، ومـ
، وينـصب   )عليه السالم (ليستذكرون يف ذلك فاجعة النيب حيىي بن زكريا         

صينيني العاملني يف احدى شركات التسويق يف مدينة الناصـرية          نفر من ال  
موكبًا الستقبال زوار كربالء املـارين عربهـا وأليـام، مث لينتقلـوا منـها اىل       

" ليون"، ويذكر )عليه السالم(احلسني اإلمامأربعينيةمدينة كربالء وحىت  
هـي قـضية   احلـسني عليـه الـسالم       اإلمامان قضية   : الرجل البوذي منهم  
ية، وهو هذا العائد الرسايل الكبري لثـورة احلـسني          نسانعاملية ختص كل اإل   
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، يف توايل، وتواتر، وشيوع استذكارها وعلى هـذا النحـو           )عليه السالم (
املتجــدد، واملتفــاوت املــشاهد، وهــو هكــذا جيــسد الغايــة مــن اســتذكار   

.نسايناإلاملأساوية يف التاريخ األحداث

يف املواساة واملواالة تكتسب خصوصيتها وقد ظلت احلالة احلسينية 
ففــي املــشهد الواحــد مــن  ،وتنــوع مظــاهره،يف طبيعــة املــشهد وتكــرره

جتد ألوانـًا مـن التعـبري    عليه السالم احلسني اإلماممواكب الذكرى ملأساة    
مع جلسات االستذكار ملا ،متتزج فيها العاطفة املرهفة املعرب عنها بالدموع     

خللها جوانب من الوعظ واإلرشـاد مـع أناشـيد     تتالطف   جرى يف واقعة  
وميـضي الـشوط هكــذا يف مـسريات تتنـوع فيهــا     ،احلـزن ترافقهـا الــدموع  

متفاوتـة بـني الـضرب     ،مشاهد التعاطف مع األحداث املروعة يف ألطـف       
ــا تأســيًا    ــوي عليه ــرؤوس إىل الــضرب الق ــى الــصدور وال ــف عل ،اخلفي

األسى واليت تبلغ ذروا وتتجاوزها إىل ما هو أبعد من ذلك من حاالت      
يف مسرية احلزن الراجلة ملسافات طويلة متتد من املدن البعيدة مـن كـربالء       
وإليها وهي حتمـل معهـا كـل مـا ميكـن التعـبري فيـه عـن صـدق املواسـاة                  

مع ذلـك الـسخاء يف تقـدمي املآكـل واملـشارب لوفـود الزائـرين                 ،واملواالة
وقـد وجـدنا مـن     ،ء وحواليهـا  وعلى امتداد املسافات البعيدة عـن كـربال       

ــام     ــذبائح الــيت حيــرص علــى يئتــها خصيــصًا ألي املــوالني مــن ينحــر ال
وهـو  ،ومثة من خيصص جزءًا من حمـصول أرضـه هلـذه الغايـة     ،عاشوراء

يرى أن الربكة حتـل يف إيرادهـا ويف املـال الـذي يبذلـه بـسخاء ملثـل هـذه                   
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املـدن والقـصبات     وفيمـا تتـوزع حمطـات اخلدمـة للـراجلني بـني            ،املناسبة
ويقدم فيها من بـني مـا يقـدم        ،البعيدة والقريبة من مدينة كربالء املقدسة     

املـادة الغنيـة بالطاقـة       ،"الراشـي "خملوطـًا بعـصارة السمـسم       " التمر"فيها  
أا هـي الـيت متـنح سـكان         : واحليوية واليت نوه ا الدكتور صربي القباين      

واملناعـة   ،والطـول  ،شـاقة الصحراء القوة وبعض صـفام األخـرى كالر       
وفيما كان يف تاريخ العرب وقـصص حيـام وحـروم            ،ضد األمراض 

دور كبري للتمـر كغـذاء رئـيس مـن أغذيتـهم وبـصورة تفـسر كيـف أـم            
اســتطاعوا أن جيــدوا القــوة علــى أن يفتحــوا الــبالد واألمــصار ويقــاتلوا  

ن ابـن   وذكـر ا   ،وليس يف جوف املقاتل العريب سوى بضع مترات        ،الدول
احلمام السلمي يف غزوة بـدر قـد انتحـى ناحيـة لـه ليمـضغ بـضع متـرات              

، وما يدرينا فلعل مـن املقـاتلني العـرب يف           )١(حسب عادة احملاربني يومئذ   
.من كان له مثل ذلك مما مل ننبأ عنه خبرب يقنيالطف واقعة

ومن الشواهد ذات الداللة يف مشهد املواساة بالصرب والفجيعـة مـا            
الـذي  " موكـب الـنيب أيـوب    "يف ذلك املوكـب الـذي محـل اسـم            وجدناه

عليـه  (احلـسني  اإلمـام أربعينيـة انتظم خلف الفتته لفيف من املواسني يف        
) عليـه الـسالم  (احلـي اـاور ملقـام الـنيب أيـوب      أهـل وهـم مـن     ) السالم

والكائن يف منطقة ما بني ناحية القاسم ومدينة احللة مركز حمافظـة بابـل،            
اإلمـام هاهنـا يعـزي مـن خـالل هـؤالء      ) عليه السالم(يب أيوب فكأن الن 
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ــه الــسالم(احلــسني  ــدورة  ) علي ــه والــيت اشــتملت يف مأســاته ال يف فجيعت
.الكاملة للشهادة يف التاريخ الرسايل

يف مسرية اآلالم و،مشقات الزحام الشديدمناألثريةومن املشاهد   
وما يكون ،من عثرات الطريقالناجتة الوالء والعزاء ما مل تكن فيه اآلالم 

وما يصيب البعض مـن الكـدمات       ،من الضرب على الصدور والرؤوس    
مؤذية او مؤملة هلم ومثاهلا يف اجلانب االعتباري من أثناء ذلك يفواجلروح

أثنـاء  يفاليت ال تبايل مبشهد األمل والدم النازف منهاذلك ما يكون للمرأة    
وتعليـل ذلـك أن   ،علـى صـحتها    الوالدة وال يكون لذلك من أثر سـليب       

وكمثل ما يكون للرجـل وهـو يتحمـل عنـف الـصدمات              ،املرأة يف ذلك  
وأهوال املواجهة ألقداره معتدًا بإرادته يف ذلك ما يفسر جانبًا ممـا ذكرنـاه          

يف أن مثـة مـا يكـون    " الصحة النفسية والطب اإلداري "يف موضوعنا عن    
صـيدلية جتهـزه يف احلـاالت    نـسان وأن يف جـسم اإل     ،من املعاجلـة بالـصرب    

،الطارئة وحبسب الطلب من مركز القرار فيه حباجته إىل املـادة العالجيـة             
وان مثة ما يشبه مركز اإلسعاف الداخلي والذي يتوىل إسعاف األجـسام          
املتحفزة واملتوقدة اإلرادة مبـا يلزمهـا للـصمود يف مواقـع املواجهـة وعنـد           

ــاء اجلــسيمة  ــد  ،األعب ــذي ق ــو هكــذا ال ــزم  وه ــاء أويل الع حــصل لألنبي
أـم قـد اسـتطاعوا بعـزائمهم معـززين مبـوارد             ،وألوليائهم من الشهداء  

ومـع ذلـك القـدر غـري احملـدود مـن إسـعاف        ،اإلمداد الروحي يف ذواـم   
السماء وهي متدهم بالفيض من القدرات اإلضافية الـيت تقـوي عـزائمهم      
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تبعاته ومع كل مـا كلفهـم   يف ان ميضوا قدمًا يف تبليغ ما كلفوا به وحتمل    
رمـوز  "ذلك من الكيد وألوان الـبطش مـا ذكرنـا نبـذا منـه يف موضـوعنا           

، ليكون هلم من ذلك شاهد من الـذكر يف          "الشهادة والتضحية يف األديان   
هي التعـبري    ،األرض تتعاىل معه شواهد االستذكار باملواساة واملواالة هلم       

من أجل أن يظل الذكر ،الغالبةاحلي عن فيوض املشيئة اإلهلية يف إرادا      
الرسايل ومشاهده هذا الذكر وعالماته يف التضحية والشهادة شاخصة يف         
الوجـود مـا شـاء اهللا هلـا أن تـشخص معـربة يف ذلـك عـن خلـود املـشهد           

.ان عنوانًا خللود اهللا يف الوجودالرسايل يف كل األزم
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محمد جواد مالك شيعة العراق وبناء الوطن  

حسين النصراوي المالئكة في التراث اإلسالمي  

الـــــــــــــــسيد عبــــــــــــــــد الوهــــــــــــــــاب  
األسترآبادي

شعبة التحقيق: تحقيق–شرح الفصول النصيرية   

محمد التنكابنيالشيخ –صالة الجمعة  

علي كاظم مصالوي. د المقولة واإلجراء النقدي–الطفيات   

الشيخ محمد حسين اليوسفي أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السالم  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   

السيد نبيل الحسني ايا آل محمد صلى اهللا عليه وآله وسلمسب  

السيد نبيل الحسني    

السيد نبيل الحسني حكيمأمالسالمعليهطالبأبيبنعلي: الحراماهللابيتفيالمولود
؟حزامبن

 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبياألثرحقيقة  

السيد نبيل الحسني ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى اهللا عليه وآله 
وسلم

 

صباح عباس حسن الساعدي علم اإلمام بين اإلطالقية واإلشائية على ضوء الكتاب والسنة  
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