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كلمة المؤسّسة
م
بسم اهلل الرحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم ىلع خري األنام واملرسلني
أيب القاسم حممد وىلع آهل الطيبني الطاهرين ،وبعد.
تعد املنظومة الفكرية العقدية من أهم داعئم شخصية اإلنسان
وتمّيه البرشي؛ فيه اليت حتدد نظرته العامة للكون وعالقته به،
وهلا تأثري مبارش ىلع مساره السلويك وطبيعة تعاطيه مع حميطه ونمط
احلياة اليت يعيشها ،هذا ىلع صعيد الفرد ،وأما ىلع صعيد املجتمع
فإن املنظومة الفكرية العقدية تنعكس ىلع جممل العالقات بني
أفراد املجتمع ،كما أنها حتدد نوع انلظم (السياسية واالقتصادية
واالجتماعية) اليت حتكم تلك العالقات.
وىلع هذا فاملنظومة الفكرية والعقدية تتحكم بمصري اإلنسان،
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ً
ً
ً
ً
واستقرارا وحياة كريمة ،وإما أن تغرقه يف
فإما أن تصنع هل سعادة
شقاء وفوىض وإذالل.
فينبيغ لإلنسان أن يعتن بعقيدته ،وأن يطمنئ لسالمتها من
االحنراف والتشويه ،وأن يبادر ملعاجلة ما يشوبها بسبب الشبهات.
فايلوم ويف ظل الظروف الراهنة اليت يعيشها العالم اإلسالم
ً
ً
كبريا
بشك اعم ،وبدلنا العراق بشك خاص ،ندرك أن هناك تهديدا
للفكر والعقيدة اإلسالمية احلقة ومن دوائر خمتلفة ،ونستشعر
حاجة جمتمعنا املاسة وامللحة بليان معالم العقيدة الصحيحة ،ورفع
الشبهات اليت ألبست ىلع بعض انلاس عقائدهم.
من هنا جاء مرشوع مؤسسة ادليلل للبحوث وادلراسات العقدية
ً
اتلابعة للعتبة احلسينية املقدسة؛ تلبية لهذه احلاجة ،ويلحمل ىلع
اعتقه مسؤويلة اتلصدي دلفع الشبهات ،واتلأكيد ىلع العقائد احلقة
بالوسائل واإلماكنيات املتاحة؛ وذلك للمساهمة يف سد الفراغ
الفكري العقدي اّلي يعاين منه املجتمع.
ومن أبرز تلك الوسائل املعتمدة يف مرشوعنا أسلوب ابلحث وفق
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رؤية علمية موضوعية ،وخبطاب سلس شيق يتناغم مع أغلب
رشائح املجتمع ،فاكن قرار املجلس العليم املوقر يف املؤسسة إطالق
مرشوع سلسلة الكراسة العقدية ،ويه مؤلفات موجزة يف شلكها
وحجمها ،كبرية يف مضمونها وأهدافها؛ ملعاجلة موضواعت حمددة،
وحسب احلاجة الفعلية.
وبما أننا يف لك سنة نعيش أيام اعشوراء اإلمام احلسني ،
وجدنا من املناسب إصدار كراسة بهذه املناسبة ،حتتوي ىلع
مضامني معرفية وعقدية مستوحاة من مواقف اإلمام احلسني 
وأهل بيته وأصحابه يف ذلك احلدث اخلادل ،فاكن عنوان هذه
الكراسة اليت بني أيديكم (إرشاقات معرفية يف املواقف احلسينية).
ويف انلهاية ال يفوت مؤسسة ادليلل أن تتقدم بالشكر واتلقدير
إىل عضو وحدة ابلحوث املعرفية فيها ابلاحث األستاذ عقيل ابلندر؛
ملا بذهل من جهد قيم يف كتابة هذا ابلحث ،ونرجو هل اتلوفيق
والسداد ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصل اهلل ىلع
سيدنا حممد وآهل الطيبني الطاهرين.
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مدخلٌ
يف هذه الكراسة قراءة مبسطة بلعض مواقف اإلمام احلسني 
ً
ولكماته اخلادلة ،اليت ما انفكت حّت ايلوم اعلقة يف أذهان انلاس.
لقد ألقت فقرات هذه الكراسة الضوء ىلع صور ومعان شّت
لصالبة اإليمان والعقيدة ،فلم تكن تلك املواقف يف اعشوراء لوال
وجود العقيدة الصلبة والراسخة .وكذلك تناولت الكراسة رضورة
التسلح بالصرب ىلع املصيبة ،واتلحيل بمستويات رفيعة من الويع
واملعرفة ،وذلك بأسلوب بعيد عن اتلبطني واتلعقيد.
إن الغاية من كتابة مضامني كهذه يه دعوة اجلميع  -ال سيما
أهلنا يف العراق  -إىل اتلأّس واالقتداء احلقييق بالسلوك اّلي
انتهجه اإلمام احلسني  وأهل بيته وصحبه الكرام ،بالتسلح
ً
خصوصا يف زمننا اّلي حنن
بالويع وايلقظة واملعرفة يف لك زمن،
أحوج فيه إىل ذلك.
حتتوي هذه الكراسة ىلع مدخل وعرش فقرات ،ومنه نستمد
العون ،إنه خري معني.
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اإلصالح محور الثورة
إن الويع بأهداف اثلورة ومقاصدها أمر ٌّ
مهم نلجاح أي ثورة أو
حركة ترم إىل اتلغيري واتلصحيح ،وهو األمر اّلي ختفق يف حتقيقه
كثري من اثلورات وحراكت اإلصالح ،فما لم تكن هناك إحاطة
ومعرفة حقيقية بغايات تلك احلراكت واثلورات ومراميها ،فسوف
يصعب جناحها وبقاؤها.

ً
خروجا اعديًّا ،ولم
من هنا لم يكن خروج اإلمام احلسني 
ً
ًّ
يكن سفره ً
طبيعيا إطالقا؛ بل اكن خروجه وسفره ملفتًا وغري
سفرا
مألوف ملن اغبت عنه أهداف اثلورة واحلركة احلسينية .لقد خرج أبو
عبد اهلل  يوم اثلامن من ذي احلجة وهو يوم الرتوية ،ويعلم
ً
ً
ً
املسلمون أن هذه األيام تشهد شعرية دينية اغية يف األهمية ،خرج
من مكة متوجها ً إىل الكوفة ً
بناء ىلع دعوة أهلها هل ،وهو يعلم
مصريه ونهاية من معه ،ورغم لك ذلك اصطحب معه النسوة
ً
عنصا ًّ
ً
مهما وفاعال يف املحافظة
واألطفال؛ لعلمه بأنهم سيكونون
ىلع مكتسبات اثلورة ومبادئها ،وأنهم سيقفون بوجه ادلاعية
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املغرضة اليت سيحاول العدو إشاعتها لتشويه املسرية احلسينية
الظافرة ،لقد أعرب احلسني  وأفصح عن رس هذا اخلروج
ر
ر
أشا وال ر
بقوهل« :وإّن لم أخرج ر
بطرا وال مفسدا وال ظالما ،وإنما
خرجت لطلب االصالح يف أمة جدي  ،أريد أن آمر باملعروف
وأنىه عن املنكر ،وأسري بسرية جدي حممد  وأيب عيل بن أيب
طالب .)1(»
نعم بهذه اللكمات ويف ظل هذا املنهج وهذا ايلقني وبهدف
اإلصالح خرج اإلمام احلسني  ومن معه.
أجل فيف مثل هذه األيام يستعد انلاس حلج بيت اهلل العتيق،
وحيزمون أمتعتهم للطواف حول الكعبة الرشيفة ،ولكن اإلمام
احلسني  وأهل بيته يستعدون لسفر طويل ،وسيلتقون  -عندما
حيطون رحاهلم  -مع أسنة الرماح وقعقعة السيوف وحوافر اخليول

المجالس وزينة َ
 1ـ حممد بن أيب طالب احلسين املوسوي ،تسلية ُ
المجالس

(مقتل احلسني  ،)ج  ،1ص 160؛ ع ٌّ
يل األمحدي امليانج ،ماكتيب

األئمة ،ج  ،3ص  113و.114
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وصهيلها .ولما اكن اإلمام احلسني  يدرك احلملة اإلعالمية
واتلضليلية اليت اكن يعدها العدو لتشويه ثورته وخروجه وحركته،
فقد أفصح  عن هوية هذه اثلورة وانلهضة بقوهل« :إّن لم أخرج
َ
م
َ
أ ر ر
شا وال ب رط ررا ،ولكن خرجت لإلصالح يف أمة جدي» ،وهو من
ابليانات األوىل اليت أراد اإلمام احلسني  من خالهلا غرس الويع
وايلقظة يف نفوس األمة ،وبه يهدف إىل الكشف عن حقيقة املسرية
اجلهادية العظىم اليت رسمها هو وأهل بيته  وأصحابهم .
ي ونضوجه
عدم االكتراث بالمصير ثمرة الوعي المعرف ّ
حيدث أن يرتدد املرء أو يتهيب من القيام بأمر ما أو مزاوتله؛
بسبب جهله وقلة معرفته بطبيعة ذلك األمر ،وعدم يقينه بتحقق
انلتائج املطلوبة جراء القيام بذلك الفعل ،وباتلايل قد يعزف عن
سلوكه ،وأما إذا أراد اإلقدام عليه بهذا املستوى من اخلوف واحلذر،
فإنه قد يفشل ،وإذا ما جنح فهو ال حيقق انلتيجة األفضل عند القيام
بذلك األمر؛ نتيجة اخلوف واخلشية والريبة اليت تعرتيه.
وىلع العكس ً
تماما من ذلك؛ فإن املرء اّلي يتحل بويع اكف ملا
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يريد القيام به ،ويتسم بمعرفة طبيعة السلوك اّلي يريد اإلقدام
عليه ،وإيمانه الراسخ بتحقق انلتائج املطلوبة جراء فعله ّللك ،فإن
مستوى احلماس ودرجة اإلقدام بالنسبة إىل ذلك الفعل يكون أكرب
وأقوى ،وباتلايل سوف ينعدم االكرتاث ويزول اخلوف من نفسه.
وأحوج ما حيتاجه شبابنا ايلوم هو وضوح الصورة لألفعال
والسلوكيات اليت يمارسونها؛ حّت يتضح هلم صوابها من خطئها،
فيمكنهم القيام بها بهدوء واطمئنان وثقة ،أو تركها واالبتعاد عنها،
وهذا ما جتل يف عيل األكرب ابن اإلمام احلسني  ،وهو يسري بفتوة
وثقة إىل كربالء.
فلما اكن اإلمام احلسني  يف طريقه إىل كربالء ومعه أصحابه

وأهل بيته وجبانبه ودله ع ٌّ
يل األكرب ،أخذته  غفوة ،وعندما أفاق
ي َ
َّ
ُ َ
ون َو ي َ
َ َّ َ ي
اْل يم ُد هللر َر ِّب العال رمني» ،فيقول ع ٌّ
يل
جع
قال« :إرنا هللر وإرنا إريل ره را ر
َ ي َي َ ي
َ ي َ
()1
َتجعت؟» فيذكر هل ما سمعه من اهلاتف
ألبيه« :م َّرم حردت اهللر واس

اّلي قال هل« :أرى القوم يسريون واملنايا تسري معهم» ،عندها سأل
َّ
َي ُ ي َ
ََ َ
جع ال رعبا رد
الودل وادله« :ألسنا ىلع اْلق؟!» قال« :بل واهللر اَّلري مر ر
 1ـ ابن طاووس ،اللهوف يف قتل الطفوف ،ص .43
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َ
ً
ً
إ ر ييله» ،فقال ع ٌّ
يل اّلي امتأل فتوة وشجاعة ،واتصف بأمجل الصفات
َ ً ُ ً َ ً َ َّ َ َ َ ُ َ َ ي
ومنطقاَ« :فإرننا إرذن ما نب راِل أن
اليت امتاز بها رسول اهلل خلقا وخلقا
َ ُ َ ُ ِّ
نموت حمرقني»(.)1
كم يه درجة ايلقني اليت بلغها هذا الفّت الشجاع! وأي حقيقة
ومعرفة حتل بها يلنطق بمثل هذا الالكم!
إن أهل بيت انليب ورثوا ابلالغة والفصاحة وعذوبة ابليان،
ً
وامتازوا بعمق املعرفة وايلقني ،فضال عن الشجاعة والكرم وصفات
أخرى ،ذلك ما جتسد يف عيل األكرب بن احلسني  عندما قال:
َ َ ُ َ َ ي َ ُ َ ُ ِّ
«إرذن ما نب راِل أن نموت حمرقني».
ً
وهو ما حصل فعال عندما جسد ع ٌّ
يل األكرب هذه اللكمات أعمق
إربا ً
وأحل جتسيد ،حينما بذل نفسه وتقطع جسده الرشيف ً
إربا يف
ً
وسريا ىلع نهج وادله احلسني .
ساحة املعركة يف سبيل اهلل،

 1ـ أبو خمنف الكويف ،وقعة الطف ،ص  176و177؛ حممدباقر املجليس ،حبار
األنوار ،ج  ،44ص 379؛ املفيد ،اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل ىلع العباد،

ج  ،2ص 82؛ فتال انليشابوري ،روضة الواعظني وبصرية املتعظني ،ج ،1
ص .180
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عمق المعرفة يعزّز الصبر ويعطي للباليا معنى آخر
هيجان العاطفة وتدايع املشاعر واألحاسيس من األمور املألوفة

دلى الاكئن البرشي حينما يواجه ألوان ابلاليا واملحن ،وما أكرثها

وأعمقها يف بدلنا! بل رزايانا ومعاناتنا متلونة ومتغرية ،ويه تزداد
ً
يوما بعد آخر؛ وّللك ال بد من اتلفكري جبد وحنن نواجه األلم

واملرارة واألذى بشك مستمر بما يعيننا عليه ويساعدنا ىلع حتمله.
أجل يمكن أن تكون واقعة كربالء خري معني وأفضل درس ينفعنا
ً
يف هذا اجلانب ،وإيلك صورة من صور ذلك ادلرس العظيم:
ً
اغبلا ما تتأثر النساء خبطوب الزمن وتنكرس أمام رزايا األيام،
وتنهار عند فقد األهل واألحبة؛ ملا تملك من اعطفة جياشة وشعور
ً
نساء من لون آخر ونوع ممّي ،هلن
مرهف ،ولكن يبدو أن هناك
لكمة أخرى عند حلول الواقعة ونزول املصيبة ،تلك يه نساء
كربالء ،فهن ىلع الرغم من تأثرهن بما جرى يف ساحة الطف ،بيد

أن املبادئ والقيم وحجم املعرفة املتوفرة دليهن ،وعشق الرسالة اليت
ً
حارضا بقوة وبسالة يف املواقف اليت سطرنها يوم
يؤمن بها ،اكن

اعشوراء.
ً ًّ
أجل لقد اكنت زينب احلوراء  مثاال فذا ّللك ،وقد سأهلا

اجلهل واتلعصب قمة اخلطيئة ........................ 15 ............................. ................................

أدل أعدائها عبيد اهلل بن زياد« :كيف رأيت صنع اهلل بأخيك؟»
ر م
ٌ
قالت « :ما رأيت إال مجيال .هؤالء قوم كتب اهلل عليهم القتل،
َ
فربزوا إىل مضاجعهم ،وسيجمع اهلل بينك وبينهم فتحاج وختاصم،

فانظر ملن الفلج يومئذ ،ثكلتك أمك يابن مرجانة»(.)1
ً
وتكرر ذات املوقف أيضا حينما سئلت زينب العقيلة  من
قبل يزيد بن معاوية اّلي اكن منتشيًا بزهو انلص« :كيف رأيت

صنع اهلل بأخيك؟» فأجابته زينب  يف تلك الظروف الصعبة
ر
واملرة ويه يف الشام« :ما رأيت إال مجيال».
ً
لكمات تتضمن معاين اغية يف الرسوخ واالعتقاد وقوة يف ايلقني
واملعرفة ،ويه مفردات حتيك القصة بأكملها ،حيث اكنت بطلتها
املرأة الفريدة زينب العقيلة  ،ويف يوم اكن من أشد األيام عليها

وىلع النساء اللوايت كن معها ،نعم إن أهم ما ساعد تلك النسوة ىلع
حتمل ما جرى هو قوة املعرفة وعمقها.

الجهل والتعصّب قمّة الخطيئة
ً
ً
يشتد القتال ويزداد هجري كربالء حرارة وقسوة واإلمام
 1ـ عبد الرزاق املقرم ،مقتل احلسني  ،ص .324
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احلسني  يقاتل القوم لوحده ،وقد اشتد به العطش بعدما أتته
أربعة آالف نبلة ،وال زال عمر بن سعد ومن معه مصين ىلع قتله،
ً
ً
فيقاتلونه ساعة ويتعرضون حلرمه ساعة أخرى ،وهم ىلع تلك احلال
اليت جتلت فيها أشد معاين القسوة والغلظة ،واغبت عن قلوبهم لك

معاين الرقة والعطف ،حّت ىلع صغار عيال احلسني وبناته ،يف ذلك

احلني يعيش اإلمام احلسني  أشد سااعت ابلالء واملحنة
ً
العصيبة ،فينادي القوم قائال« :ياشيعة آل أيب سفيان ،إن لم يكن
لكم ٌ
ر
أحرارا يف دنياكم ،وارجعوا
دين وكنتم ال ختافون املعاد فكونوا

إىل أحسابكم»(.)1

ً

سنتوقف اآلن عند نداء من انلداءات املهمة اليت بقيت خادلة
ً
إىل يومنا هذا ،مقاومة لك مقاطع النسيان ،أجل يه حلظات اغية يف
القسوة واملرارة ،تنهار هلا اجلبال الرواّس ،ويتصدع من هوهلا

الصخر األصم ،زمن مر ،وقد قاىس احلسني  فيه أشد ألوان

ابلالء ،لكنه جسد فيه لك معاين اإليمان الصلب ،ولم يظهر ىلع

 1ـ عبد الزهرة الكعيب ،مقتل اإلمام احلسني  ومسري السبايا ،ص 79؛
عبد الكريم احلسين القزوين ،الوثائق الرسمية ثلورة اإلمام احلسني ،

ص 220و.221

اجلهل واتلعصب قمة اخلطيئة ........................ 17 ............................. ................................

مالحمه أي نوع من أنواع االنتاكس واتلخاذل أو االنكسار ،وظلت
ً
لكماته تصدح واحدة تلو األخرى يف رقعة من األرض اليت خدلها
اتلاريخ بفخر واعزتاز.

يقول اإلمام احلسني  خماطبًا العدو« :ياشيعة آل أيب سفيان،
إن لم يكن لكم ٌ
ر
أحرارا يف
دين وكنتم ال ختافون املعاد فكونوا
ُ ر
دنياكم ،وارجعوا إىل أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون».
وحنن نتوقف عند خطاب أفصح عنه اإلمام احلسني  بعد

مقتل لك من معه ،ولم يتبق إىل جانبه سوى النسوة واألطفال اّلين

تعرض األعداء هلم مستغلني انشغال اإلمام احلسني  بنفسه

واحلرب.

هذه اللكمات تكشف عن عمق اجلهل ونضوب الويع دلى

القوم ،وهذا اخلطاب يظهر مستوى انعدام املعرفة وغياب ايلقني يف

قلوب الكثريين من جيش عمر بن سعد ،أجل! فبعد أن أيقن

احلسني  حجم اجلهل واالحنراف واتلطرف اّلي طال عقول
ً
أحرارا؛ حّت تزرع من
هؤالء وقلوبهم وسلوكهم خاطبهم بأن يكونوا
جديد بذور املعرفة وايلقني والعلم يف قلوب األمة ،ويدعوهم إىل
الرجوع للقيم العربية األصيلة ،بيد أنهم لم حيرتموا ولم يرعوا حّت

تلك اتلقايلد والقيم اليت دأب عليها العرب ،بل البرش.
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أجل ما يهمنا ايلوم هو اتلخلص من بعض املوروثات اخلاطئة

واتلعصب املرض اّلي حيجب املرء عن املعرفة ،ويقصيه عن سبل
ايلقني ،فإن اتلحرر من عبودية القبيلة واألفاكر املتطرفة عنص آخر

من عنارص القضاء ىلع اجلهل ،ووسيلة مهمة تفتح نوافذ ابلصرية

وينابيع اتلعرف ىلع ما هو أمجل وأكمل.

ً
أحرارا وأن حياولوا
ّللك داع اإلمام احلسني  القوم أن يكونوا

جاهدين اتلخلص من ادلاعية والكذب اّلي لقنهم به بنو أمية،

وجرهم الرتكاب أكرب خطيئة عرفها اتلاريخ ،ويه قتل ابن بنت

انليب  سيد شباب أهل اجلنة.

الدين والدنيا ..اليقين والشكّ
اإليمان واتلدين احلقييق يغرس يف انلفس االطمئنان والسكون
وايلقني ،فتتجل معاين احلق والعدل واجلمال ،خبالف ادلنيا؛ فإنها
ً
ً
إن لم جتعل مزرعة لآلخرة ،وقنطرة يعرب بها اإلنسان إىل رىض اهلل
وغفرانه ،فإن الغور يف تفاصيلها واالستغراق يف مذلاتها وشهواتها
يزرع يف القلب االضطراب والقلق والشك ،وتتحول لك معاين اخلري
واجلمال ومفردات العدل واحلق إىل لكمات جوفاء خايلة من املعىن،

ادلين وادلنيا ..ايلقني والشك ........................ 19 ............................... ................................

وهذا ما عرب عنه اإلمام احلسني  بقوهل« :انلاس عبيد ادلنيا،
ٌ
وادلين لعق ىلع ألسنتهم ،فإذا حمصوا بابلالء قل ادليانون»(.)1
نعم لكمات كررها اإلمام احلسني  يف أكرث من مناسبة يف
مسريته إىل كربالء ،وقد احتفظ بها اتلاريخ؛ ألنها كزن من الكنوز
اثلمينة ،ولون من ألوان ابليان العذب اّلي اخزتل املشهد الكويف
واألموي بأمجعه ،ويسترشف الواقع القادم للمسلمني ،ويقرب
الوضع البرشي ،ويصفه بأظهر وأبرز الصفات ،إذ يبني هذا اللكم
ً
ً
ً
ً
ً
ً
الطيب نزعة برشية ممّية وصفة إنسانية فريدة طاملا اتصف بها
كثريون.
إذ يسري اإلمام احلسني  بأهله وصحبه إىل املوت املحتوم،
ولكه إيمان وثقة ويقني بما سيحصل عليه من اجلزاء اإلليه ،وهو يف
طريقه إىل هناك تصله بني الفينة واألخرى أخبار أهل العراق،
وحتضريات جيش الشام لقتاهل ،يف ظل الرتغيب والرتهيب اّلي

 1ـ حممدباقر املجليس ،حبار األنوار ،ج  ،44ص .383
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تمارسه السلطة آنذاك ،وىلع ضوء هذه املعطيات وحبسب تلك
الظروف احلذرة واملرتقبة يردد اإلمام احلسني  هذه اللكمات
ٌ
أكرث من مرة« :انلاس عبيد ادلنيا ،وادلين لعق ىلع ألسنتهم ،فإذا
حمصوا بابلالء قل ادليانون».
ماذا يعن اإلمام  بهذه اللكمات؟ وأي رشحية من املجتمعات
يقصد؟ ومن هم عبيد ادلنيا؟ وكيف يكون ادلين ولكمات اإليمان
ً
لعقا ىلع ألسنتهم؟
عندما تذبل املعرفة ويسود اجلهل واخلرافة ،ويضعف االعتقاد
وايلقني ،وحيل حمله الشك واالضطراب ،تكون انلتيجة أن لك
لكمات اإليمان واتلدين جمرد لقلقة يف األلسنة ،وترديد يف األفواه؛

ومن هنا يكون اتلدين أجوف خايلًا من املعىن والذلة ،وينتيه
باإلنسان إىل الضياع واالنكسار ،ال سيما عند حلول ابلالء
واالمتحان.
صالبة اإليمان واألخوّة الحقّة
ً
يتقدم أصحاب احلسني وأهل بيته إىل القتال واحدا تلو اآلخر،

صالبة اإليمان واألخوة احلقة ........................ 21 ............................. ................................

ولم يبق معه سوى العباس بن عيل  أخيه من أبيه ،وإذا به
يستأذن اإلمام احلسني  يف الرباز ،فيأذن هل بمرارة ،فيميض أبو

الفضل للمعركة بشجاعة واستبسال أقر بها العدو قبل الصديق،
ً
حامال معه القربة ولكه ثقة بأن يمألها ويسيق بمائها عيال

احلسني  ،تستعر احلرب ويشتد به العطش ،فيكشف القوم عن

الفرات ويزنل إىل انلهر ليرشب املاء ،وعندما يغرتفه يمثل أمامه

عطش اإلمام احلسني  ،عندها يسجل هل اتلاريخ أكرب موقف يف

األخوة والوفاء للحسني  قائده وأخيه ،أجل رىم املاء من يده

وصدح ببالغة آل عيل:

يا نفس من بعد احلسني هوين

من بعـده ال كنت أن تكوين

هـذا حسـني شارب املنـــون

وتشــــربني بــارد املــعني

هيهات ما هـذا فعــال ديــن

وال فعــال صــادق ايلقـني

()1

موقف مشهود من مواقف العباس بن عيل  ،جسد فيه روح
ًّ
اإليثار واتلفاين يف سبيل املبدإ وادلين ،وقد أعطى بذلك معـىن فـذا

للمعرفة وايلقني العميق.

ً
اعطفيا أو ًّ
ًّ
قلبيا ،ولم يبادر إىل
اندفااع
إن العباس  لم يندفع

 . 1ابن حيون ،رشح األخبار يف فضائل األئمة األطهار  ،ج ،3ص.192

 ................................ 22إرشاقات معرفية يف املواقف احلسينية ...........................

املشاركة يف القتال بدافع اتلعصب العريق واألخوي ،ورغم حبه أليب
ً
عبد اهلل  وعالقته الوثيقة به ،بيد أن هناك ما هو أسىم رفعة
ً
وأىلع مزنلة ،وهو احلق والصدق واخلري وادلنو والقرب منه سبحانه،

وحيث إن احلسني  هو إمام هذه املناهج والسبل ،اتلحق به أبو
الفضل؛ ليسطر أروع األمثلة يف اتلفاين واإليثار واّلود عن

الكرامة.

المعرفة بالقائد المعصوم تحول دون التخلّي عنه
يتحدث احلسني  إىل أصحابه يف آخر يللة من العمر ،بعدما
ً
قسطا ً
ممّيا من العبادة واتلهجد ،فيقول هلم« :اّن ال أعلم
قضوا

أصحاب را أوىل وال ر
خريا من أصحايب ،وال أهل بيت أبر وال أوصل من
ر
مجيعا ر
خريا .أال وإّن أظن يومنا من
أهل بييت ،فجزاكم اهلل عن
ر
م
ر
هؤالء األعداء غدا ،أال وإّن قد أذنت لكم فانطلقوا مجيعا يف حل،
ر
ٌ م
ليس عليكم من ذمام ،هذا الليل قد غشيكم فاختذوه مجال .ثم

يلأخذ ك رجل منكم بيد رجل من أهل بييت[ ،و]تفرقوا يف
سوادكم ومدائنكم حت يفرج اهلل ،فإن القوم إنما يطلبوين ،ولو

املعرفة بالقائد املعصوم حتول دون اتلخيل عنه ........................ 23 ....................................

قد أصابوين هلوا عن طلب غريي»( .)1ويف قوهل إشارة منه إىل تقديم
اإلذن هلم واإلعراب عن املوافق ِة ىلع مفارقتهم وتركهم هل ،فقالوا
م
ً
ً
لكمة واحدة« :واهلل ال نفارقك ،ولكن أنفسنا لك الفداء ،نقيك
َيَ
بنحورنا وجباهنا وأيدينا ،فإذا حنن قتلنا كنا َوفينا ،وقضينا ما
علينا»(.)2
نتناول هنا موقف األصحاب وفدائهم وتضحيتهم وصربهم وبذل
لك ما دليهم يف سبيل اهلل؛ ًّ
حبا يف اإلمام احلسني  ،لقد رضب

ً
مثال ً
رائعا يف الصرب واثلبات واتلضحية والفداء،
األصحاب 
ً
فاكن لك واحد منهم مثال للمواقف انلبيلة ،وصدق ربنا إذ قال:
َ ُ
َ َ َ ْ
َ َ
َ
﴿م َن ال ْ ُم ْؤمن َ
اهلل ه َعليْ ِه ف ِمن ُهم همن قَض
ني ِر َجال َصدقوا َما َاعه ُدوا
ِ
ِِ
هُ َ ً
َْ ُ ْ
حنبَه َو ِمن ُهم همن يَنتَ ِظ ُر َو َما بَدلوا تبْ ِديال﴾( ،)3فما هو الرس اّلي داع
هذه اثللة الختاذ هذا املوقف الواضح القوي والصيح ،وجعلهم

 1ـ أبو خمنف الكويف ،وقعة الطف ،ص .97
 -2املصدر السابق ،ص .199
 - 3سورة األحزاب.23 :
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ً
مجيعا بكلمة واحدة جميبني دعوة اإلمام احلسني 
ينطقون
للرحيل وتركه يواجه القوم لوحده.
ً
مرة أخرى إنه اإليمان ..إنه ايلقني ..إنه الويع واملعرفة باملايض
واحلارض واملستقبل.
اإلمااام الحسااين  وطفلااه الرضاايم ..مااو ٌ ماار وصاابٌر
عظيمٌ
إن اّلي يطالع واقعة الطف ،ويقرأ األشخاص اّلين احتفظ
اتلاريخ نلا بأسمائهم ممن نصوا اإلمام احلسني  ورافقوه إىل
ساحة القتال ،ييع حجم اتلنوع اّلي اكن يف معسكر اإلمام ،فتجد
ً
فيهم الكهل والشاب والطفل ،ومن بني هؤالء النسوة أيضا ،وقد
توزع أوٰلك ىلع أعمار خمتلفة ،ولك واحدة من تلك املراحل
العمرية جسدت أنصع صور يف اإلنسانية والشجاعة والقيم انلبيلة
ٌّ
عدو جسد أبشع صور
واملعرفة احلقة ،لكن يف الضفة األخرى هناك
ً
القسوة وانعدام الضمري وفساد املعرفة ،حّت أنه لم يرحم طفال جاء
به اإلمام احلسني  وهو يقول« :إن اكن هناك ٌ
ذنب للكبار فما

ر
ذنب الصغار؟ ألم تروه كيف يتلظى عطشا؟» ،فاختلف العسكر

اإلمام احلسني وطفله الرضيع ..موت ٌّ
مر وصرب عظيم ........................ 25 ..........................

فيما بينهم؛ بعضهم يقول« :اسقوه؛ فإنه ال ذنب هل» .واآلخر يقول:
ً
ً
«ال تسقوه أبدا وال تبقوا من أهل هذا ابليت باقية»( ،)1إال أن حرملة
بن اكهل األسدي قطع هذا الزناع بسهمه ،فذبح الطفل من الوريد
إىل الوريد.

ويتجل أمامنا هنا مشهد ٌّ
مر ومؤلم أفجع قلب اإلمام

احلسني  وقلوب شيعته ،وهو ذبح األعداء لطفله الرضيع ،وصرب
أبيه ىلع ذلك ،فما اّلي رآه اإلمام احلسني  من القوم عندما
أخذ معه طفله الرضيع إىل ساحة املعركة وكيف أجابوه؟ دعونا
ً
نتساءل هذه املرة عن حقيقة ما وصل إيله القوم حّت يقتلوا طفال
ً
رضيعا! وما اّلي صنعه أبو عبد اهلل  عندما شاهد طفله
ً
مذبوحا ،وماذا قال؟ إنه مشهد يف اغية األلم واملرارة قابله احلسني

بن عيل بثبات وصرب وإيمان ويقني.
أجل ،هكذا اكنت الصورة اليت رسمها نلا اتلاريخ؛ يلعطينا اإلمام

 -1عبد الكريم احلسين القزوين ،الوثائق الرسمية ثلورة اإلمام احلسني ،
ص219؛ حممد الصدر ،أضواء ىلع ثورة اإلمام احلسني  ،حتقيق :اكظم
العبادي ،ص .179
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درسا ً
احلسني  من خالهلا ً
رائعا آخر.
جوف الليل وتجّليّا

زينب  المعرفيّة

بعد مقتل األهل واألحبة واألخوة واألبناء تميس زينب 
ً
وحيدة يه ومن تبّق معها من النساء واألطفال ،يرم إيلهم عمر بن
سعد خبيمة بايلة جيتمع فيها آل ابليت يلمضوا سواد يللتهم،

ويلكونوا يف يوم غد ىلع موعد مع أكرب فاجعة صنعها آل أمية ،ويه

سيب نساء رسول هلل  من كربالء إىل الكوفة ،ومنها إىل الشام،

ويف أطول سفر صعب وشاق ومر ،يف جنح ظالم الليل تطمنئ

زينب  ىلع األطفال وسائر النساء ،وبعد أن تتأكد من نومهم
ً
مجيعا ،تميض إىل اجلسد الرشيف ،وجتلس عند ذلك اجلسم املقطع
ّٰ
م
تلقول لكمتها اخلادلة «اللهم تقبل منا هذا القربان»(.)1
نعم دعونا نتوقف هنا مع زينب والعيال وبايق النساء ،وهن

يمضني يللتهن الليالء يف صحراء كربالء ،لكن هذه املرة دون

 -1عبد اهلل بن نور اهلل ابلحراين األصفهاين ،عوالم العلوم واملعارف واألحوال
من اآليات واألخبار واألقوال (مستدرك سيدة النساء إىل اإلمام

اجلواد  ،)ج  ،11القسم  ،2فاطمة  ،ص .958
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احلسني والعباس وسائر اآلل واألصحاب ،يف ساعة متأخرة من الليل
تنسل زينب تتفقد القتل ،وكأنها تبحث عن يشء ،وما أن جتده

جتلس عنده تلقول أىلغ لكمات اإليمان واالعتقاد واملعرفة وايلقني
ّٰ
م
اخلالص« :اللهم تقبل منا هذا القربان».
أجل قالت هذه اللكمات عند جسد اإلمام احلسني  وهو

مقطوع الرأس مبضع األوصال؛ تلكشف عن عمق الروح اإليمانية

اليت حتلت بها وحتل بها أهل ابليت الكرام  ،وعن مستوى
ايلقني الصادق اّلي اعشه أهل ابليت وزينب مع اهلل جل اسمه.

كيف نقهر تصاريف الزمن ونستوعب ضروب الحياة؟
لقد تمكن اإلمام احلسني  ومن معه من اثللة الصابرة
وجبدارة أن يسجلوا لألمة واإلنسانية بأرسها ً
درسا يف معاين احلياة
ً
ً
انلبيلة والقيم السامية ،ويسطروا ملحمة اغية يف الروعة واجلمال،

وىلع الكتاب وابلاحثني يف قضية اإلمام احلسني  وثورته أن ال
يسلطوا الضوء ىلع توصيف ذلك واستعراضه فحسب ،بل األهم منه
هو كيفية اتلمكن من استلهام تلك العربة ،واستيعاب تلك
امللحمة ،وتوظيف مواقف اإلمام احلسني  ولكماته وصربه
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وإيمانه ورقة قلبه وسمو نفسه وروحه يف إنارة دروبنا ،هل استطعنا
ًّ
حقا التسلح بهذه الرثوة احلافلة بكل ألوان احلياة احلرة الكريمة لقهر
نوائب ادلهر واستيعاب تقلبات احلياة وتصاريفها؟ وكيف نتمكن
بعد اعتناقنا للنهضة احلسينية وقناعتنا ببطوالتها وأبطاهلا من أن
حنيم ديننا ومبادئنا وعرضنا وأرضنا؟ نزعم أن هذا هو السؤال
ً
األهم ،واإلجابة العملية املقنعة عنه يه أكرث أهمية.

املصادر ........................ 29 .............................. ................................ ................................
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