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مة ُمقدَّ

وقد  احلضارّي،  موروثها  مَع  تتامشى  التي  اخلاّصة  طقوُسها  ــٍة  ُأّم لكلِّ 
ولكنَّ  ِره،  وتطوُّ الّزَماِن   ِ تغيُّ حسب  املوروثات  تلَك  عىل  ٌل  تبدُّ أو   ٌ تغيُّ يطرأ 
بتلَك  تعتزُّ وتفتخُر  ٍة  أمَّ أو  بامهيَّتها، وكلُّ شعٍب،  تبقى أصيلًة  املوروِث  فكرَة 
ممّا  َفُهو  وختِليدهم،  وعظامِئها  أبطاِلا،  ذكرى  متجيِد  يف  ُخُصوصًا  املوروثات، 
يبعُث األمَل يف نفوِس أبناِئها يف الّسِي عىل ُخطى ذلك القائِد العظيم، ونرى 
التتبُِّع أنَّ مجيَع األدياِن واملذاهب واملعتقدات، حّتى غي الساموّية،  ِمن خالل 
عام  بشكٍل  والّطقوس  الشعائِر  إىل  ننظَر  أن  أردنا  فإذا  هبا،  خاّصٌة  شعائُر  لا 
نجُدها مقبولًة ِمن الناحيِة العقلّية ما مل تتعارض مَع الِقيم الُعرفّية، واألخالقّية، 
األّمَة  وتربُط  وحّية،  الرُّ الِقَيَم  ي  ُتنَمِّ الشعائر  هذه  كانت  لو  فكيف  والدينّية، 
برموِزها وعظامِئها، لذلَك دأبِت احلضاراُت عىل ختليِد علامِئها وقاَدِتا، وتشييد 
أو  القائد،  ذلك  بأّن  الّشعِب  اعتزاِز  عن  فضاًل  هبم،  األّمِة  لتذكي  لم؛  رموٍز 
العامِل ينتِمي له، فاَم باُل األّمِة اإلسالمّية التي َنِكرت فضَل أعظِم قائٍد يف تاريخ 
هم،  البرشّية، وهو النبيُّ األكرُم حمّمد ، وَنِكروا فضَل أهل بيتِِه، وغصُبوا حقَّ
والتنكيِل  لم،  مِّ  السُّ وَدسِّ  وترِشيِدهم،  بقتِلهم،  قاُموا  بل  بذلَك،  يكتُفوا  ومل 
َأَما آَن لذِه األّمِة أن تصُحو؟،  بكلِّ َمن  يُمتُّ لم بصلٍة ِمن قريٍب، أو بعيد، 
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وجِه   عىل  البيِت  أهِل  أتباَع  وإنَّ  الطاهرِة؟،  الِعرتِة  ُتاَه  َجفاؤها  يكِفي  َأَما 
ك هبم قوالً وفعاًل، وعدم  اخلصوِص أوىل بحفِظ تراِث أهِل البيت ، والتمسُّ
القرآِن  بنصِّ   الزمٌة  البيِت  فاملوّدُة ألهِل  العاطفِة واحلّب،  التعامل بمجّرِد 
البيِت  أهِل  ُخُلَق  ولكنَّ   ،(1(الُقرَبى فيِ  املوّدَة  إّل  َأْجَرًا  َعَليهيِ  َأسأُلُكم  َل  ُقْل 
فَلم  واحلياتيَّة،  الِعلميَّة،  اجلوانِب  مجيَع  َغطَّى  الزاخَر  وتراَثهم  وِعلَمُهم،   ،
ِمْن  نحُن  فَأْيَن  فيها،  وسبياًل  َمنَهجًا  َلنَا  َرسُموا  إاّل  كبيًة  وال  صغيًة،  يرتُكوا 
َأْهِل البيِت ، يف هذِه اجلوانب اجلليلِة، التي َمن َعِمَل هبا َساَد العامَلَ، وَمَلَك 
وال  برتاثِها،  تتمُّ  ال  التي  فاألُّمة  وإاّل  الدنيا،  له  وانقاَدت  والقلوب،  الّضامئَر 
ُم الذليَل عىل الَعزيِز، حريٌّ هبا أن يصيَبها  ُتَعظُِّم قاَدَتا، وحتّرف تارخَيها، وتقدِّ
أْن يسيوا  يف ركِب قادِتم،   إالّ  البيِت  أتباُع أهل  لُّ والوان، وقد أبى  الذُّ
وأن خيلُِّدوا ِذكَراهم، ِمن ِخالِل إحياِء َأْمِرهم، امتثاالً ألمِر أئّمتِِهم، قاَل اإلماُم 
َم اهللُ َمن َأحيا َأمَرنا، فربزت الشعائُر احلُسينّيُة  :َأحُيوا أمَرنا َرحيِ الصادُق 
التي  املصائب  ِعَظَم  لتحكي  أبرزها،  ِمن  بل  األمر،  إحياء  مظاهِر  ِمن  مظهرًا 
جرت يف الطفِّ عىل اإلماِم احلُسني وأهِل بيتِه ، وقد متّيزت البرصُة بموروثِها 
احلُسينيِّ الزاخِر باملواالِة، واملوّدِة، ألهِل هذا البيِت الطاهِر، منُذ الِقدم، َفَظَفر 
 ، بعُض أهلهاِ بفوِز الفتِح احلُسينّي، فخلطوا دماَءهم بدِم احلُسني وأهل بيتِه

عن علٍم وحزٍم ودرايٍة ورشٍف، ال عن تقليٍد وبدعٍة جاهلّيتني .

)1) من سورة  الشورى، من اآلية 23.
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خاّصٌة،  روحّيٌة  لا  تزاُل  وما  كانت  البرصِة  يف  احلُسينّيِة  الشعيِة  إقامَة  إّن 
ففي بداياِت الَقرِن الِعرشين –مثاًل- ُأنشئت  يف البرصِة عّدُة مواكَب للعزاء، 
واألَُسِ  التّجاِر  ِمَن  البرصّي،  املجتمِع  ِمَن  خمتلفٌة  أطياٌف  إحيائها  يف  شارك 
املوفورة احلاِل، والوجهاِء، والَكَسَبُة، والشباُب، وغيهم، منها مأتُم البّقالنَي، 
ومأَتم  الَكَسَبة،  مجعّية  ومأَتم  اخلّياطني،  مجعّية  ومأَتم  والقّصابني،  واخلّبازيَن، 
آِل  ومأَتم  الُعاّمل،  مجعّية  ومأَتم  املالبس،  بائعي  مجعّية  ومأَتم  العاّمل،  مجعّية 
َكك يف املعقل...، وقد  السِّ العّشار، ومأَتم باي كوكل، ومأَتم عاّمل  املاّلك يف 
الشعائِر  إقامِة  واليئات عىل  املآتِم  احلايل، وعملت هذه  وقتِنا  إىل  بعُضها  بقي 
تعّرَض  وقد  واملعروف،  والّصالح،  العقيدِة،  نحَو  الشباِب  وشدِّ  احلُسينّيِة، 
 ، أصحاُب هذِه الّطريق إىل الَقتِل والتعذيِب والترشيِد إّبان ُحكم النظاِم البعثيِّ
النفوُس مهداًة، من  تزاُل  قائمًة، وما  الركُب مستمّرًا، والتضحياُت  يزاُل  وما 
أجِل الدفاِع عن مذهبِهم وعقيدِتم، وال خيفى عىل أحٍد أنَّ األعداَء يستهدفوَن 
هذه  ويستهدفوَن  وحمبِّيهم،  وشيعَتهم  الطاهرة،  ومراقَدهم   ، البيت  أهَل 
 ، البيِت  أهِل  بمذهِب  حُتيُط  التي  ياِت  التحدِّ إنَّ  و  باخلصوص،  الشعائَر 
 ،(1(َويأَبى اهللُ إّل أْن ُيتيِمَّ  نوَرُه ِوأتباِعه خطيٌة وكبيٌة، تدُف إىل إطفاِء نوِر اهلل
 ، فينبغي التكامُل واالرتقاُء باملستوى الفكرّي الذي رسَمه اإلماُم احلُسنُي
متّثُل  ألّنا  األربعينّية؛  املسيُة  ومنها  بأمجِعها،  الشعائِر،  هذه  عىل  واملحافظُة 

)1) من سور ة التوبة، من اآلية 32.
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شوكًة يف عيوِن األعداِء واحلاقديَن، وال ينبغي االقتصاُر عىل اجلانِب العاطفّي 
أبرِز  ِمن  عيُة احلُسينّيُة  فالشَّ الكبية،  ّيتِِه  غم ِمن أمهِّ الرُّ القضّيِة احلُسينيِة عىل  يف 
؛ ألّنا تدُف إىل اإلصالِح، و نرِش الِقَيم األخالقّية التي  مظاهِر االرتقاِء املعنويِّ
، وينبغي احِليطُة واحلَذُر، والتعامُل بمسؤولّيٍة ووعٍي   قاَم عليها الّديُن اإلسالميُّ
يتناسُب مَع حجِم هذا التهديِد الكبي، فصاحُب املوكِب-مثاًل- ال ُبدَّ أن هيتمَّ 
باملسائِل العقائدّيِة، والتثقيفّيِة للشباب، وإرشادهم إىل منهِج أهِل البيِت ، وإىل 
االبتعاِد عن تقليِد الغرِب باألمور املنافية لتعاليِم اإلسالِم، والعودِة إىل تذيِب 
النّفِس واملظهِر، وهذا يتطّلُب أن يكوَن صاحُب املوكِب واعيًا، وخُمِلَصًا يف عمِلِه؛ 
تتعاَمُل  التي  املجتمِع،  ِمَن  َة  املهمَّ الِفئَة  هذِه  تَمُع  مناَسَبٌة  األربعنَي  زيارَة  ألّن 
بعاطفٍة جّياشٍة َمَع القضّيِة احلُسينّيِة، وكذلك اخلطيُب، والشاعُر، وصاحُب الّرّدِة 
احلُسينّيِة، ينبغي أن يتعاَمَل بوعٍي وإيامٍن َمَع قضيَّتِِه الرئيسِة؛ ألّنا متّثُل عقيدَتُه 
ومذَهَبُه، وأن يعَي مَع َمن يتعامُل، وَمن خيدُم، إّنُه خيدُم َمْن ضّحى بنفِسِه الطاهرة، 
وبأهِلِه، وأصحابِِه، وُسبَِيت نساؤُه، ِمن أجل هذه القضّيِة اخلالدة، فإحياُء ذكراهم 
إّنام هو تسيٌد للموقِف البطويّل يف مسيِة الشهادِة واإلصالح، وَما مقولُة اإلماِم 
َبطيِرًا، ول ُمفسدًا ول ظاملاً، وإّنام خرجُت  ًا ول  إينيِّ مل أخرج أرشيِ  : احلُسني 
لطلب اإلصالح ف أّمة جّدي... إاّل نرباٌس، وشعاٌر لنا ينبغي أن نجعَلُه منهاجًا 
يف كلِّ أعاملِنا، ومنها إقامُة الشعائِر احلُسينّيِة، لكي تنهَض هذه األّمُة النهوَض 
وبذل  املقّدسة،  نفَسه  فدى  أجِله  من  الذي   ، احلُسني  اإلماُم  لا  أراَدُه  الذي 

 . دًا ِقَيَم الّسامِء وتعاليَم األنبياِء مهجَتُه الرشيفة، جمسِّ
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ويأتـي كتابنُا )ِمن َعطاِء النَّهضِة احلُسينّية( ضمَن مسيِة الَعطاِء احلسينّي، 
ِة رؤًى وأفكارًا ارتأوا بحَثها يف جماالِت النّهضِة  لـُتسطَِّر مجلٌة من األقالِم الفذَّ
املتأبِّد، مستلهمنَي جوانَب خمتلفًة ِمن  املتجّدد، واخللود  الَعطاء  احلُسينّية ذاِت 
رتُه يف قلِب األّمة اإلسالمّية من ثامٍر زاكَيٍة،  ، وما جذَّ نضِة سّيد الشهداِء 
، ودماِء أهِل بيتِِه وأصحابِِه ، وجهاد موكب ُأستِِه امُلَقاد  كيِّ هي ثامُر دِمِه الزَّ
إىل الشام، وآالم العلوّيات الطاهرات، ومآيس حّجة اهللِ اإلمام زين العابدين 
إخراَجها،  املقّدسة  العّباسّية  للعتبة  التابع  البرصة  تراث  مركز  فارتأى   ،
ونرَشها إعاممًا للفائدة، واستلهامًا لألجر، يف أّيام احلُزن الصفرّية األليمة، أّيام 
طريق األحرار، حيث يتوّجُه الزّوار مشّيًا عىل أقدامهم، من البرصة إىل كربالء، 
هداء  وذوهيم، وأن يديَم هذه  سائلنَي اهللَ  أن حيفَظ مجيَع زّوار سّيد الشُّ
النِّعمة عىل املؤمننَي كاّفة، حّتى ظهور القائم من آِل حمّمٍد ، واحلمُد هللِ ربِّ 

العاملنَي.

                                                                 مركز تراث البرصة

ر 1436هـ- ترشين الثاين 2014م                                                            صفر املظفَّ
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ِحَداُد الَكْوِن

أرشف عبد احلسن/مركز تراث البرصة

تؤثِّر  التي  اليومّيِة،  اإلنساِن خالل حياتِِه  وُر عىل عنِي  الصُّ تتوارُد  ما  كثيًا 
سلبًا، أو إجيابًا داخَل نفِسِه، وقد مترُّ حلظاٌت، ومشاهُد، حُتِدُث تغييًا جوهرّيًا 
النّفِس  لبدايٍة جديدٍة يف حياتِِه، وبقدِر استعداِد  يف اإلنساِن، أو تكوُن منطلقًا 
ور عليها، التي تبقى عالقًة يف ذهنِِه، وتستدِعيه  وصفائها يكوُن تأثُي تلك الصُّ

إىل التأّمل والتفّكر.
نرى  احلرام،  حمّرٍم  شهِر  خالَل  وشوارِعها  البرصِة  أزّقِة  يف  نتجّول  وحينام 
صوَر احلُزِن قد غمرتا، إْذ تُد الراياِت الّسود، وشعاراِت احلُزِن، قد جّللت 
 ، الشوارَع والبيوت، إيذانًا بإعالِن احلُزن، واحِلداد عىل أيب عبِد اهللِ احلُسني
وَما ذلَك إاّل تعبٌي، ووالٌء لإلماِم احلُسني وأهل بيتِه ، الذيَن ضّحوا بأنفِسهم 
املنكِر،  َعن  والنهِي  باملعروِف  واألمــِر  يِن،  الدِّ جوهِر  عىل  احِلَفاِظ  أجِل  ِمن 
وِر الوالئّيِة  وإقامِة الّصالِة، وتصحيِح مساِر األّمة، فرتاُث البرصِة زاخٌر بالصُّ
العاشورائّية، التي كانت وَما تزاُل متّثُل منهجًا لإلصالِح، ووسيلًة ُعظمى لتغيِي 
الواقِع املؤملِ وانتشالِه، للَّحاق بركِب اإلماِم احلُسني . فرفُع الراياِت، ولبُس 
واد، وتقديُم الطعاِم والرّشاب، مجلُة أفعاٍل لا مدلوالٌت روحّيٌة كبيٌة ملن  السَّ
قد  تِِه  بُرمَّ فالكوُن  منها..  والََدِف  الشعيِة  معنى  يف  يتفّكَر  أو  ّكَر،  يذَّ أن  أراَد 
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خطبتِها  يف  بذلَك    زينُب  السّيدُة  رّصحِت  فقد  األليمِة،  الفاجعِة  هبِذِه  تأّثر 
 ، امءيِ والسَّ األرضيِ  طيِالَع  شوهاَء،  خرقاَء  هبا  أتيُتم  الكوفة:...ولقْد  ألهِل 
  قولا  فِفي   ،...أخَزى اآلخرةيِ  ولعذاُب  دمًا،  الّسامُء  َمَطَرت  أْن  بُتم  أفَعجيِ
ترصيٌح واضٌح بالّتَغيُّ الكوينِّ غِي املعهود الذي غّطى األرض، الذي ماتزال 
تظهُر بوارُقُه بإعجاز إليٍّ بني وقٍت وآخر، عالمًة عىل احلداِد الكوينِّ املستمّر 
الذي َطَبَع الكوَن بسبِب شهادتِِه ، فقد امحرَّ الرتاُب املأخوُذ ِمن قرِب اإلماِم

 

ِمن  العارِش  يوَم  احلُسينّيِة  الَعَتبِة  متحِف  يف  زجاجٍة  يف  واملوجوُد   ، احلُسني 
املحّرم سنة 2012م-1434هـ، وقد قاَمت قناُة كربالَء ببثِّ هذا اخلرِب مبارشًة، 
العاّمِة واخلاّصة حوَل  الرواياُت يف مصادِر  تواترت  إْذ  املئات،  َعيانًا  وشاهَدُه 
اِب دمًا عبيطًا يوَم الَعارِشِ ِمن املحّرم)1) ، وال ينكُر  ِل الرتُّ حديِث القارورة، وحتوُّ
احلديَث إال َمن َسِفَه نفَسه، وَعِمَي قلُبه، وقد شاعت الوثيقُة التارخيّيُة الربيطانّيُة 
فقد جاء يف كتاب  الَعظيم وقَت حدوثِه سنة #61،  احلدِث  أّرخت لذا  التي 
)وقائُع العرِص األنكلو ساكسون The Anglo-Saxon chronicl(، الذي 
َحُه ِميشيل اسوانتون)MICHAIL SWANTON(، وَصَدر يف  ترمَجُه ونقَّ
بريطانيا عام 1996م، وُأِعيَد طبُعُه ثانية من قبل جامعة اكسرت)Exeter( يف 
والية نيويورك األمريكّية عام 1998م، جاء يف الصفحة 38 من هذا الكتاب 

ُه: ما نصُّ

للخوارزمي:  احلسني  مقتل   ،12/3 املــودة:  ينابيع   ،93  /4 التاريخ:  يف  الكامل   (1(
95،96،97/2. وغيها.
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(A.D.685 Here in Britain there was Bloody rain and 
milk and butter were turned to blood(.
َل  ومعناه: )يف عام 685-للميالد- هنا يف بريطانيا، َمطرت الّسامُء دمًا، وحتوَّ
بدُة إىل دٍم، و صاَر لوُنام أمحر(، وعند مقارنِة هذِه الّسنة امليالدّية  احلليُب والزُّ
الّسنُة  وهي  للهجرة،   61 سنة  تطابُق  أّنا  نجُد  الجرّية،  الّسننَي  مَع   ،)685(
التي اسُتشِهَد فيها موالنا أبو األحرار اإلماُم احلُسنُي ، وأهُل بيته األطهار، 
وأصحاُبُه األخيار)صلواُت اهللِ عليهم أمجعني(، فأيُّ قلٍب هذا الذي ال حيزُن 
عىل مصيبِة اإلماِم احلُسنِي ؟ وأيُّ عنٍي تلَك التي ال تذِرُف الّدمَع عىل أعظِم 
املآتم  ، وُأقيَمت  الّسامء ضّجت من مقتله  الكوِن؟، فاملالئكُة يف  فاجعٍة يف 
واجِلناُن  وسّكاُنا،  الّسامُء  وبكتُه  الِعني،  احلوُر  عليه  وَلَطَمت  األعىل،  املأل  يف 
وخّزاُنا، واحِليتاُن والبحاُر، والّطُي واألشجاُر، وحّتى احلَجُر واملَدُر، وبكت 
احلرام،  واملشعُر  مّكة  بكته  و  والبِّقاع،  واألرُض  باُع،  والسِّ الوحوُش،  عليه 
  الزهراء  النساِء  سّيدُة  به  وُفِجَعت   ، األنام  سيُِّد  به  ُفِجع  وَقْد  ال  كيَف 
فهي صاحبُة الَعزاء، وجاءت املالئكُة تعّزي َجّده وأباُه، والكوُن بأمجِعه، وِمن 
وحِة الَعلوّية، ما يف األمايل للّصدوق  شواهِد ذلَك يف اآلثاِر النبوّية، ومعاملِ الدَّ
َضا  أّوَل يوٍم ِمن املحّرِم،  ، عن ابِن شبيب، قال: دخلُت عىل اإلماِم الرِّ
إىل  َنزَل  لقتِلِه، ولقد  الّسبُع واألرضوَن  الّسامواُت  بكِت  ... ولقد   : فقال 
األرِض ِمن املالئكِة أربعُة آالٍف لنرِصه، فوجُدوُه قد ُقتِل، فُهم عنَد قرِبِه ُشْعٌث 
ُغرْبٌ إىل أن يقوَم القائم ، فيكوُنوَن ِمن أنصاِرِه، وشعاُرُهم: يا لِثاراِت احلُسني 
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جّدَي  ُقتَِل  مّلا  أّنه   ، ه  جدِّ عن  أبيه،  عن  أيب،  حّدثني  لقد  شبيٍب  بَن  يا   ،
 أمطرِت الّسامُء دمًا وترابًا أمحَر...)1) . فإْن عِجبوا ألهِل الكهِف  احلُسني 

فاحلُسنُي  أعجب.
َبَكْت   يف قولِه تعاىل:فاَم   وَعن حمّمِد بن عيلٍّ احللبي، عن أيب عبِد اهلل 
اَمُء َواألْرُض)2)، قاَل:مل تبكيِ الّسامُء واألرُض َأحدًا منُذ ُقتليِ حييى  ُم السَّ َعَلْيهيِ
ابنيِ زكرّيا، حّتى ُقتيَِل احُلسنُي، َفَبَكت َعَليهِ)3) ، ويف ذلَك أيضًا ما ذكَرُه الّسيوطي 
يف كفايِة الطالب، قال:) وأخرَج البيهقيُّ وأبو ُنعيم عن برصَة األزدّية، قالت: 
مّلا ُقتَِل احلُسني  َمطَرت الّسامُء َدَمًا، فَأْصَبْحنا َوِخباؤنا، جراُرنا، وكلُّ يشٍء 
َلنَا مآلُن َدَمًا()4)، وذكَر ابُن عساكَر يف تاريِخ دمشَق، بسنِدِه، قال:)حّدثنا جعفُر 
عيلٍّ  بُن  احلُسنُي  ُقتَِل  مّلا  قالت:  سلمة،  أمُّ  خالتي  حّدثتني  قال:  سليامَن،  بُن 
ِم عىل البيوِت واجلُُدر، قال: وبلغنِي أّنه كاَن بخراساَن والّشاِم  ُمطِْرَنا َمطرًا كالدَّ
آفاُق  )امحّرْت  قال:  بسنِدِه،  النُّبالِء  أعالِم  ِسَيِ  الذهبيُّ يف  والكوفِة()5)، وذكر 

ِم()6) .  الّسامِء بعَد قتِل احلُسني سّتَة أشهٍر ُترى كالدَّ
فهذه الرواياُت، واآلياُت الواضحاُت، لا مفاهيُم ودالالٌت كثيٌة، وكبيٌة، 

)1) األمايل: 192.
)2) سورُة الدخان ِمن اآلية 29.

)3) ينابيع املوّدة: 3/ 101.
)4) كفاية الطالب اللبيب: 126.

)5) تاريخ دمشق: 228/14، 229.
)6) تاريخ اإلسالم: 5/ 15، سي أعالم النبالء: 312/3.
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يعَجُز حّتى الِعلُم احلديُث عن تفسِيَها، فاإلماُم احلُسنُي  رحيانُة رسوِل اهللِ 
الّسامُء دمًا، فاهللُ َخَلَق الّسمواِت واألرَض ِمن أجِل  ، وال َعجبًا أن بَكِت 
َما  الِكساء:  حديُث  أبرزها  نصوٍص،  ِة  عدَّ يف  ذلك  ُذِكر  كام   ، البيِت  أهل 
خلقُت َسامًء َمبنّيًة، ول أرضًا َمدحّيًة، إّل ف حمّبةيِ هؤلءيِ اخلمسةيِ الذيَن ُهم حتَت 
الكساء..)1)، واإلماُم احُلسنُي  نوُر اهللِ يف أرِضِه، ووارُث األنبياِء واملرسلنَي، 
ال  النّهاِر،  رائعِة  يف  الّشمس  كوضوِح  واضحٌة  اإللّيُة  والرباهنُي  واآليــاُت 
هييِْم آياتيِنَا  َ بُحُجب الظُّْلَمة،َسنُريِ تنحجُب إاّل عّمن أغمَض عينيِه عنها، أو تسرتَّ
م َأّنُه احَلقُّ َأَومَلْ َيْكفيِ َبربيَِّك َأَنُه َعَل ُكليِّ َشٍء  م َحّتى َيَتَبنّيَ َلُ هيِ فيِ اآلَفاقيِ َوفيِ َأْنُفسيِ
ْيٌد)2)، بل العجُب إْذ مل تنقِلْب األرُض عىل َمن فِيها، ومل ُيِصْبُهم العذاُب  َشهيِ
األليُم، عىل هوِل ما َفعُلوا من جريمٍة تكاُد الّسامُء أن تقَع عىل األرِض، وخترُّ 

اجِلباُل هّدًا.
نَي يف   َنْسأُل اهللَ أن جيعَلنا ِمن الّسائريَن يف رْكِب اإلماِم احلُسني ، واملضحِّ
وا َعَليها  سبيِلِه، وِمَن الذيَن إذا َرَأوا آياِت اهللِ أو سمُعوَها زادُتم إيامنًا، ومل يمرُّ

ُصاّمً َو ُعْمَيانًا)3) . 

)1) مفاتيح اجلنان:  681، طبعة مؤسسة احلكمة للثقافة اإلسالمية، 1434هـ-2013م.
لت اآلية،53. )2) سورة ُفصِّ

)3) مضموُن بعض آيات القرآن الكريم، سورة األنفال، اآلية: 2، وسورة الفرقان اآلية73، 
لت، اآلية: 53. وسورة ُفصِّ
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فل�سفُة ال�ّسهادِة
 أ . د. حسني عيل املصطفى 

جامعة البرصة- كّلية الرتبية   

الرّشيعِة،  بنَي  الَعالقِة  تسيُد    هي  فلسِفيًَّا،   مفهومًا  بوصِفها  الشهادَة  إّن 
وصيورِة التاريِخ حدَّ االستشهاِد)1)، والشهادُة تعنِي االختياَر الواِعي، الذي 

ُيقِدم عليه اإلنساُن طوعًا، وبوعٍي، وإدراٍك، وخيتاُرُه بدافٍع ذايتٍّ بعيٍد.
والشهادُة يف سبيِل اهللِ ِهَي إحَدى الطُُّرق للوصوِل  إىل ِرَضا اهللِ والُقرِب منه، 

.  ِومعنى الّشهادِة أن ُيقتَل األنساُن يف سبيِل هدٍف ساٍم، ونبيٍل يف طاعِة اهلل
يرى البعُض أنَّ الشهادَة خسارٌة، وُثغرٌة  ُتفَتُح يف جسِد األُّمة؛ ألنَّ ُفقداَن 
جيِل الّشباِب عىل اجلبهاِت خسارٌة للجيِل الناِمي يف األّمة، ُمتناسنَي أنَّ الشهادَة 
الّسيطرَة   يريُد  الذي  الُعدوان،  تداعي  ِمن  األوطاِن  إلنقاِذ  الوحيُد  احللُّ  ِهَي 

وفرَض أفكاِره عىل املجتمعاِت، وجعَلهم عبيدًا  له. 
والشهادُة ُهنا ال تعني خروجًا ِمن احلياِة، ولكنَّها تعني تسيدًا حلقيقِة احلياِة 
نيا  هيِ احلياُة الدُّ التي يصُفها القرآُن الكريُم بـ)احلََيَوان(، يف قولِِه تعاىل:  َوَما َهذيِ
، أي: احلياُة  َيْعَلُموَن  َرَة َلَي احَلَيَواُن َلو َكاُنوا  إّل لٌو وَلعيٌِب، وإنَّ الّداَر اآلخيِ

)1) ينظر : نظرّية الشهادة بني الظاهراتّية والواقع، رؤية فلسفّية حتليلّية للموت والشهادة، 
اإلمام عيّل  مثاالً ، حمارضة  لألستاذ الدكتور وليد سعيد البّيايت، )الّشبكة األلكرتونّية(. 
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َقًا ُمطلقًا إاّل  تها، أو احلياة املطلقة، التي ال تتحّقق حتقُّ األبدّية،  تأكيدًا عىل حيويَّ
يف عواملِ اآلخرِة .

ا  ، وإاّل فإنَّ هادُة قيمَتها احلقيقيَّة ِمن موافقتِها املوقَف الرشعيَّ وتكَتِسُب الشَّ
وِح اليكوُن شهادًة إاّل إذا استَقى رشعيَّتُه ِمن  التكَتِسُب قيمًة حقيقّيًة، فبذُل الرُّ

نّة املطّهرة(. )القرآُن، والسُّ النصِّ اإلليِّ

كام يكتسُب ُمصطلَحا الّشهيِد والّشهادِة، أمهّيًة خاّصًة يف تأريخ اإلسالِم عىل 
واملعارِص،  األخي  اآلوِن  يف  يَّتها  أمهِّ ازدادت  وقد  واألزمنة،  العصوِر  اختالف 
خصوصًا بعَد الجمِة الرِشسة للتكفيّينَي )الدواعش(، الذيَن استخَدُموا مفردة 
الشهادَة )بمفهوِمها املنَحِرف( لقتِل املسلمنَي والنّاس، فيجُب أن تأيَت الشهادُة 

)بمفهوِمها الصحيُح(، وهو الدفاُع عن النّاس، ومحايُة أرِضهم.
املعاين  ألعظم  ومستودعًا  ينُضُب،  ال  معينًا  عاشوراَء  مدرسُة  اآلَن  وتربُز 
كالتضحية،  واإلنسانّيَة،  الدينّيَة  الِقَيَم  اإلنساُن  تعّلم  فمنها  السامية،  األخالقّية 
واإليثار، والبذل، وعّزة النفس، و االستقامة يف احلياة، وقبل كلِّ ذلَك تصحيُح 

. مساِر الّديِن احلقِّ
ب أروَع  ُذُه، إْذ رَضَ   هو رائُد هذا الّدوِر، وُملِهُمُه ومنفِّ واإلماُم احلُسنُي 
َدرٍس، وَأعظَم ِحكمٍة، وأبلَغ عربٍة وِعظٍة، ِمن أجِل إنقاِذ الضامئر املّيتة، واملريضة، 

واملنحرفة، و املتزلزلة، إنقاذًا سيمتدُّ إىل أن يرَث اهللُ األرَض وَمن َعليها.
فقد فدى اإلماُم احلُسنُي  العقيدَة اإلسالمّيَة الصحيحَة بنفِسِه وعيالِِه، وأعزِّ 
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، أكرَب ملحمٍة إصالحّيٍة يف تأريخ البرشّيِة  ما يملُك، وخطَّ بدِمه الّطاهِر الزكيِّ النقيِّ
هوِر، وسّجَل َأْعظَم شهادٍة أكسبتُه ُمنفِردًا وساَم سيادِة  عىل اختالِف العصوِر والدُّ

الشهداء، بعد أن كاَن محزُة بُن عبِد املّطلِب   هو صاحُب هذا اللَّقِب. 
يعِة عىل إحياِئها، واملبالغِة يف  َّ الذي يكُمُن يف إرصاِر الشِّ وِمن هنا ُندرُك السِّ

تعظيِم شعائِر ومراسيم ذكرياِتا اخلالِدة .
َل إىل ثورٍة ضدَّ حالِة االنياِر والرتاجع يف األّمِة  إنَّ اإلماَم احلُسنَي  حتوَّ
أّدى  وقد  َسالة،  والرِّ م،  الدَّ وجهاِن:  ثورٍة  لكلِّ  أنَّ  املعلوِم  وِمَن  اإلسالمية، 
اإلماُم احلُسنُي  الّرسالَة بدِمِه الطاهِر، وِدَماِء أهِل بيتِِه وأصحابِِه ، وجهاد 
 ، السّيدُة زينُب  الطالبّينَي  ، وعىل رأِسهم عقيلُة  البيت  العلوّيات ِمن آل 
املجّللة بجالل  الامدة  الّدِم، ونداُء األجساد  العاملِ صوُت  إىل مسامِع  فوصَل 

. األمواِت املتحّركنَي  القدس، بنَي
لقد انتهت مأساُة كربالِء الشهادِة، لتبدَأ مسيُة كربالء.. انتهت هذه املأساُة 
ماء، وسبي أطهِر النِّساء، وحدوِث فاجعٍة مل يسبِق لا مثيٌل عرَب  بسفِك أزكى الدِّ
التاريِخ، لتبتدَئ بعَد ذلَك مسيٌة جديدٌة، حتّولت إىل حقائَق راسخٍة، توّغلت 
االستجابُة  وما  منه،  جزءًا  أصحبت  حّتى  بالّشهادِة  املؤمِن  اإلنساِن  عمِق  يف 
، من مجوِع  الفورّيُة لدعوِة املرجعّيِة الدينّيِة يف النجِف األرشِف باجِلهاِد الِكفائيِّ
الّشعِب العراقّي، بكلِّ محاسٍة، إاّل دليٌل عىل روحّيِة الشهادة التي استَقوها ِمن 

.  عاشوراء احلُسني
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أ.د. جواد كاظم النرص اهلل

جامعة البرصة - كلية اآلداب

يف رجب سنة 60 هـ تويّف معاويُة بُن أيب سفياَن بعد أن مّهد الطريق لولِده 
يزيد، الذي بدوِره - وحاملا توىّل احلكَم- كتَب إىل وايل املدينِة أن يأخَذ البيعَة 
من اإلمام احلُسني ، لكّن اإلماَم  رفّض ذلك، قائاًل: ) إّن مثيل ال يبايُع 

مثَله(.
 هذا املوقف ُيعدُّ إعالنًا لبدايِة ثورتِِه املباركة، بعَدها ارحتَل  بأهِل بيتِه ِمَن 
املدينِة يف 28- رجب- سنة60 هـ، إىل مّكة التي وصلها يف 3 شعبان، وبقي 
فرتات  أطوُل  يومًا، وهي  يقُرُب من )125(  ما  أي  احلجة،  فيها حتى 8 ذي 

الثورة احلُسينّية.
يزيد، فأخذوا  بيعَة    احلُسنِي  برفِض اإلماِم  الكوفِة  أهُل  َعِلَم   ويف مّكة 
بمكاتبتِه، ودعوتِه للقدوِم إىل الكوفة؛ لغرض مبايعته باخلالفة، فأجاهبم اإلماُم 

احلُسني  بكتاٍب، وأرسَل لم ابَن عّمه مسلم بَن عقيٍل ليستخرَب حاَلم. 
بنفِسِه  قاَم  مّكَة  يف  وهو    احلُسنَي  اإلماَم  أّن  للنظر  الاّلفت  األمَر  لكنَّ 
أّنُه  إىل  يشُي  ما  إْذ مل نجد  ِمن دوِن األمصاِر اإلسالمّيِة،  البرصِة  أهِل  بمكاتبِة 

 كاتَب مرصًا آخَر . 
ه:  وقد كاَن ُحسنٌي َكتَب إىل أهِل البرصِة  فقد جاَء يف تاريخ الطربّي ما نصُّ
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عثامن  أيب  عن  زهٍي  بُن  الّصقعُب  حّدثني  خمنف:  أبو  قاَل  هشاُم:  قاَل  كتابًا، 
إىل  بنسخٍة  وكَتَب  ُسليامن،  له  ُيقال  لم  موىًل  مَع  ُحسنٌي  كتَب  قاَل:  النهدّي، 
رؤوِس األمخاس بالبرصة، وإىل األرشاِف، فكتَب إىل مالِك بن مسمٍع البكرّي، 
املنذِر بن اجلارود، وإىل مسعوِد بن عمرو، وإىل  بِن قيٍس، وإىل  وإىل األحنِف 
قيِس بن اليثم، وإىل عمرو بن عبيِد اهلل بن معمر، فجاءت منه نسخٌة واحدٌة 

إىل مجيِع أرشافها. 
ا بعُد، فإنَّ اهللَ اصطفى حمّمدًا )صىّل اهلل عليِه ]وآله[وسّلم( عىل َخلِقِه،  أمَّ
َغ  وبلَّ لعبادِه،  نصَح  إليِه، وقد  اهللُ  قبَضُه  ثّم  لرسالتِه،  واختاَرُه  تِه،  بنبوَّ وأكرَمُه 
وأوصياَءُه،  وأولياَءُه،  أهَلُه  وكنَّا  وسّلم(،  عليِه]وآله[  اهللُ  )صىّل  بِه  ُأرسَل  ما 
فرضينا  بذلك،  قوُمنا  علينا  فاستأثَر  الناِس،  بمقامِه يف  الناِس  وأحقَّ  وورثَتُه، 
وكرهنا الفرقَة، وأحببنا العافية، ونحُن نعلُم أنَّا أحقُّ بذلَك احلقِّ املستحقِّ علينا 
، فرمَحهم اهللُ، وغفَر لنا ولم،  وا احلقَّ ممَّن توالُه، وقد أحسنوا، وأصَلُحوا، وحترَّ
نبيِِّه  اهللِ وسنَِّة  كتاِب  إىل  أدُعوكم  وأنا  الكتاب،  إليكم هبذا  بعثُت رسويل  وقد 
ُأحييْت،  البدعَة قد  ُأميتْت، وإنَّ  نََّة قد  السُّ فإنَّ  )صىّل اهللُ عليِه]وآله[ وسّلم(، 
الُم عليكم  وإْن تسمُعوا قويل، وتطيُعوا أمري، أهِدكم إىل سبيِل الرشاد. والسَّ

ورمحُة اهللِ(.

ِمن خالِل النصِّ أعاله يمكن اإلشارُة إىل مجلِة أموٍر:
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أّولً: َما الذي كاَن يريُده اإلماُم ؟
ثانيًا: ملاذا كاتب اإلماُم  أهَل البرصة؟

ثالثًا: َمن هو رسوُل اإلماِم  ؟
رابعًا: َمن هم الذيَن كاَتبُهم اإلماُم ؟

خامسًا: ما هي ردوُد أفعاِلم؟ 
وسنستعرُض اإلجابَة َعن هذِه األسئلِة، كام يأيت:

أّوًل: ما الذي كان يريُده اإلماُم   ؟  
تضّمنَت رسالُة اإلماِم احلُسني  عّدَة أموٍر:

بتبليغ  القيام  يف    النبيِّ  جهوِد  إىل    أشاَر  إْذ   : حمّمد  النبيُّ  أّولً: 
الدعوِة اإللّية خَي قيام.

بمقاِم  األحقُّ  ُهم    البيِت  أهَل  أّن    أّكد  فقد   : البيت  أهُل   ثانيًا: 

النبيِّ ، إْذ ُهم:  
. ريًا َرُكْم َتْطهيِ ْجَس َأْهَل اْلَبْيتيِ َوُيَطهيِّ َب َعنُْكُم الريِّ يُد اهللَُّ ليُِيْذهيِ اَم ُيريِ 1 ـ أهُلُه.  إيِنَّ

اَلَة  يُموَن الصَّ يَن ُيقيِ يَن َآَمنُوا الَّذيِ اَم َوليِيُُّكُم اهللَُّ َوَرُسوُلُه َوالَّذيِ 2 ـ أولياُؤُه : إيِنَّ
. َكاَة َوُهْم َراكيُِعوَن َوُيْؤُتوَن الزَّ

املضموُن  هذا  تواَتر  كام  أوصياُؤُه،  وهم   ، ويصٌّ نبيٍّ  فلكلِّ  أوصياُؤُه:  ـ   3
باألحاديِث النبوّيِة، باألسانيِد احِلَساِن.

4 ـ ورثُتُه: يرُثوَنه ماّدّيًا، كام يرثوَن مقاَمه يف الِقياِم عىل أمِر الرّشيعِة.
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،  فُهم أحقُّ النّاِس بمقاِمه يف النّاِس، سواًء بالقرابِة الَقريبِة،  5 ـ طِبقًا ملا مرَّ
أو بالنصِّ اإلليِّ .

  إىل الظُّلِم الذي حِلَق أهَل البيِت  أشاَر : ثالثًا: مظلومّيُة أهِل البيِت
ْقِشِقّيِة، مانعنَي  حاَل وفاِة النبيِّ ، كام وّثَق ذلك أمُي املؤمننَي يف خطبتِِه الشِّ
أهَل البيِت ِمن أداِء دوِرهم الرسايّل، ليَس يف قيادِة األّمِة فقط، بل حتى يف القياِم 

عىل الرشيعة. 
رابعًا: موقُف أهِل البيِت : اضطّر أهُل البيِت  إىل قبوِل األمر الواقع، 
  وُيضيُف اإلماُم ،فرِضينا، وكِرهنا الُفرقة، وَأحببنا العافية حياطًة لإلسالم

.ونحُن نعلُم أّنا أحقُّ بذلَك احلقيِّ املسَتَحقيِّ علينا ممّن توّلُه  :دًا مؤكِّ
منَي: َوَرَد يف رسالِة اإلماِم  التي أورَدها  سًا: املوقُف ِمن منهِج املتقدِّ َخاميِ
، كأنَّ اإلماَم ُيشيُد بدوِر َمن تقّدَم عىل أهِل البيِت  من احلّكام الثالثِة،  الطربيُّ
فهل هذا الكالُم صدَر صحيحًا ِمن اإلماِم  ،أم أنَّه ُدسَّ يف نصِّ رسالِة اإلماِم 
؟ وإذا كاَن صحيحًا، فهل اإلماُم  ُيشُي فِعاًل إىل واقٍع صحيٍح، أو أّنه إْذ 

خياطُب هؤالِء التابعنَي لم، يستحسُن مراعاَتم عنَد ِذكِر أسالفِِهم؟!! .
قد    حمّمٍد  الكريِم  النبيِّ  سنَّة  أّن    أّكد   : اإلسالميُّ الواقُع  سادسًا: 
يشٍء،  يف  الّديِن  ِمَن  ليست  أموٍر  استحداُث  وتّم  هبا،  ُيعَمل  يُعْد  ومل  ُأِميَتت، 

وها ُسنًّة، وما ِهَي إاّل بَِدٌع. وسمَّ
العمِل  إىل  الرجوع  هنا جيُب  نِّة: من  والسُّ بالكتاِب  للعمِل  الدعوُة  سابعًا: 
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بكتاِب اهللِ تعاىل والّسنّة النبِوّية الصحيحة، التي ال يوجُد لا مصداٌق متكامٌل 
إاّل عنَد أهِل البيِت ، إْذ ُهم َأْدَرى بالرشيعِة؛ ألّنا نزلت عليهم، فقد ُروي 
أهَل  اهلليِ وعرتيت  كتاَب  الَثَقَلنييِ  فيكم  تارٌك  إيّن    قال:  َأّنه    اهللِ  عن رسوِل 

 .َدا عيلَّ احلوَض َقا حّتى َيريِ بيتي، فإّناَُم َلْن َيفرتيِ
وبناَء  داَد،  والسَّ الدايَة  يعني    اإلماِم  دعوَة  أولئَك  استجابَة  إنَّ  سابعًا: 
الكريُم إىل خصاِئِصه، وَسَعى  القرآُن  الذي أشاَر  املجتمِع اإلسالميِّ األمثل، 

النبيُّ حمّمٌد ، وِمْن َبْعِدِه أمُي املؤمننَي  إىل إرساِء قواِعِدِه.
ثانيًا: ملاذا كاَتَب اإلماُم  أهَل الَبرصِة؟ 

عّدة  تكُمُن يف  يومَذاك  اإلسالميِّ  العاملِ  الُقوى يف  مراكَز  إنَّ  القوُل  يمكُن 
ومنُهاَم  يوَمذاك،  اإلسالمّي  العاملِ  ثِقُل  فُهاَم  والكوفُة،  البرصُة  أبرُزها  ُمُدن، 
تنطلُق اجليوُش لنرِش مبادِئ اإلسالِم يف اخلليج واملرشق، فضاًل عن معرفِة أهِل 
املدينتنِي باإلمام احلُسني، ففي البرصة َقِدم اإلماُم احلُسنُي  مَع أبيِه أمي 
املؤمنني  يف أحداِث اجلمل، وبقَي بينهم )72( يومًا، واستمّرت هذه املعرفة 
منها  ين،  الدِّ أموِر  يف  ويسألوَنه  يراسلوَنه  كانوا  إْذ   ، اإلمام  مع  والتواصل 
َمد، كام ذكر الشيُخ الّصُدوُق يف كتابِِه  عىل سبيِل املثاِل سؤاُلُم عن معنى الصَّ

التوحيد)1) . 
ثالًثا: َمن ُهو رسوُل اإلماِم ؟  

)1) ص 90 - 91.
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 يظهر أنَّ اإلماَم احلُسنَي  قد أرسَل رسوَلنِي ِمن مّكَة، األّوُل: مسلُم بُن 
عقيل إىل الكوفة، والثاين: سليامُن بُن ُرزين إىل البرصة، لكنَّ مسؤوليَة الرسوَلني 
تباَينْت، ففي الوقِت الذي كاَن ُمسلٌم ممثَِّل اإلماِم احلُسنِي إىل أهِل الكوفِة، 
ُة سليامَن عىل إيصاِل رسالِة اإلماِم  إىل أهِل البرصِة، وسليامن  اقترصْت مهمَّ
ج  هذا ُهَو ُسَليامُن بُن ُرَزين، ويظهُر أن أباُه كان موىًل لإلماِم احلُسنِي؛ لذا تزوَّ
يِّدِة ُرقيََّة أم إسحاَق زوجِة اإلماِم احلُسنِي، فولدْت  من كبشة وهي جاريٌة للسَّ
 ُه ممَّن ساَر مع اإلماِم لُه سليامَن الذي بقَي موىًل لإلماِم احلُسنِي ، ويظهُر أنَّ
لذا  ؛    املدينِة إىل مّكة، ولعّلُه كان ذا مكانٍة متميِّزٍة عند اإلماِم احلُسنِي  من 

اختارُه ليوصَل رسالتُه إىل رؤوِس األمخاِس وأرشاِف البرصِة.
رابعًا: َمن ُهم الذيَن كَاتَبُهم اإلماُم ؟ 

ِمن خالِل نصِّ كتاِب اإلماِم  إىل أهِل البرصة يّتضُح أّن كتاَبه ُأرِسل إىل 
جمموعتنِي، املجموعُة األوىل: زعامُء األمخاِس، والثانيُة: األرشاف، فاَم املقصوُد 

باألمخاس؟ وَمن ُهم أولئَك الزعامء واألرشاف؟ .
لقْد كانت البرصُة َأّوَل مدينٍة ُتبنى عىل الّطراز اإلسالمّي سنة 14 هـ، لكنّها 
َمت أرُضها َحْسَب الَقبائِل التي نزلتها،  مل ختُرج َعن إطاِر اجلانِِب الَقَبيّل، إذ ُقسِّ
وُأِعيَد تقسيُمها يف عهِد زياٍد أّيام ُمعاوية، لغرِض الّسيطرِة عليها إىل مخسِة أقساٍم 
ِمَن الَعشائِر، وقد توّزَعت  إدارّيٍة ُتدَعى األمخاس، وكاَن ُكلُّ مُخٍْس يضمُّ عددًا 
القبائُل عىل هذِه األمخاِس ، َوِهَي، مُخس بني متيم،  ومُخس األزد، ومُخس عبِد 
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فُهم:  األمخاس،  زعامُء  أّما  العالية،  أهِل  ومُخس  وائل،  بن  بكر  ومُخس  اَلقيس، 
مالك بن مسمٍع البكرّي شيُخ بكر بن وائل، و األحنف بن قيس زعيم بني متيم، 
الذي تباينت الرؤى يف موقِفه من أمي املؤمنني ، ومسعود بن عمرو بن عدي 
األزدّي، وقيس بن اليثم الّسلمي، و املنذر بن اجلارود العبدّي زعيم عبد القيس، 
أّما األرشاُف، فَلم تذُكر ُكُتُب التاريخ إال واحدًا، وهو يزيُد بن مسعوٍد النهشيّل.

خامسًا: ما هي ردوُد أفعاِلم؟
باملستوى  تكن  ومل  لآلمال،  خمّيبًة  كانت  املواقَف  تلك  أنَّ  املؤسِف  ِمَن   
املطلوب، ما عَدا موقٍف واحٍد، أال وهو موقف يزيَد بن مسعوٍد النهشيّل، كام 

سنراُه الِحقًا. 

�سهيُد الثورِة احُل�سينّيِة الأّول:

الّشهداِء،  من  لا  حرَص  ال  أعدادًا  تزاُل  وما  احلُسينّيُة،  الثورُة  قّدمت  لقد   
وُيَعدُّ ُسليامُن بُن ُرزيٍن الشهيَد األَّوَل لذِه الثورة، ويظهُر أّن ُسليامن رافَق اإلماَم 
اإلمام  اختياِر  من  ونستدلُّ  مّكة،  إىل  املنّورة  املدينِة  ِمن  حتّرِكِه  يف    احلُسني 
لذا  ؛  اإلماِم  ثقِة  موضَع  كاَن  أّنه  البرصة  أهل  إىل  رسوالً  إّياُه    احلُسنِي 
اختاَره لذِه املهّمة، ويظهُر أّنه ُأرِسَل يف الوقِت الذي َأرَسَل اإلماُم  فيه مسلَم 
بَن عقيٍل إىل الكوفة، فانطلَق كلٌّ إىل وجهتِِه، مَع اختالِف مهّمِة كلٍّ منُهام، إْذ 
إنَّ مهّمَة ُمسلٍم أّنه كاَن ممثِّاًل َعن اإلماِم احلُسنِي  إىل أهِل الُكوَفِة، أّما ُسليامُن 



ِة ِة احُل�َسيِنيَّ ه�سَ .................................   ِمْن َعَطاِء النَّ 32

األمخاِس  زعامِء  إىل    اإلماِم  رسالِة  إيصاِل  عىل  اقترصت  مهّمَتُه  أّن  فيظهُر 
وأرشاِف البرصة، الذيَن كاَن موِقُفُهم سلبّيًا، لكنَُّهم كَتُموا أمَر الّرسالِة، ما َعَدا 
املنذر بِن اجلارود، الذي كانت تربُطُه عالقَة مصاَهَرٍة مَع ابِن زياٍد؛ لذا فإّنه قاَم 
عيًا فيام بعُد  بإبالِغ ابِن زياٍد بأمِر الرسالِة، ثمَّ قاَم بتسليِمِه رسوَل اإلماِم ، مدَّ

أّنه َخِشَ أن يكوَن هذا الرسوُل ُمندّسًا ِمن ابِن زياد. 

املوقُف الب�سريُّ ِمَن الثورِة احُل�سينّية:

من خالل ما َوَصَلنا ِمَن النصوِص التارخيية، نجُد أّن املوقَف البرصيَّ متّثَل 
بقبيلَتي عبِد الَقيس، ومتيم، وكام يأيت: 

أّولً: مؤمتُر عبديِ الَقيس  
بيِت  يف  ُعوَن  يتجمَّ أخَذوا  الَبرصِة  شيعَة  أّن  إىل  التارخيّيُة  النُّصوُص  ُتشُي 
قبيلِة  ِمْن  وهَي  َسْعٍد،  ابنَة  أو  منقٍذ،  ابنَة  مارية  وتسّمى  البرصِة،  نساِء  إحَدى 
وُيمكُن وصُف هذا   ، احلُسني  اإلماِم  أمِر ُنرصِة  يتباحثوَن يف  الَقيس،  عبِد 
استمرَّ  وقد  القيس،  عبِد  من  البرصِة  شيعُة  حرَضُه  سيٌّ  مؤمتٌر  أّنه  االجتامع 

َأّيامًا، َفَمْن ِهَي ماِرية؟ وملاَذا كان االجتامُع يف بيتِها؟. 
ِة معلوماٍت َعن هذِه املرأِة ِسوى  ِمَن املؤسِف أّن ُكُتَب التاريِخ تضنُّ علينا بأيِّ
َِذ بيُتها  أّنا ِمن قبيلِة عبِد الَقيس، وأّنا كانت ِمن شيعِة أمِي املؤمننَي ، وقد اختُّ
مكانًا لتداول الرأي يف كيفّية ُنرصِة اإلماِم احلُسنِي ، ويظهُر أنَّ األسباَب التي 

َدَعت إىل ذلَِك، هي:
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1 ـ إّنا شخصّيٌة ذاُت مكانٍة مرموقٍة، وجاٍه ورشٍف يف جمتمِعها آنَذاك. 
احلذر  عىل  يــُدلُّ  والتباحث،  لالجتامع  مكانًا  داَرهــا  اختياَرهم  لعلَّ  ـ   2
والتكّتِم، الذي كانت تعيُشُه شيعُة البرصِة؛ لذا اختاروا تلك الّدار للتمويه عىل 

لطِة، التي وضعت العيوَن للتضييِق عليهم . السُّ
ويظهُر أنَّ امُلجتمعنَي واجهْتهم صعوبُة اخلروِج من البرصِة واللحاِق باإلماِم 
َِذْت ِمن ِقَبِل احلكومِة املحليَِّة  ارمِة التي اختُّ احلُسنِي، وذلَك لإلجراءاِت الصَّ
ابُن زياٍد إىل عاملِه عىل البرصِة )أخوُه عثامن(: )أْن يضَع  يف البرصِة، إذ كتَب 
الُعيوَن ويأخَذ الطَّريَق(، لذا مل يستطْع أهُل البرصِة اخلروَج واللحاَق باإلماِم 
ى  ، إالَّ بشكٍل فرديٍّ وفيِه كثٌي من املجازفِة، فُيذَكُر أنَّ أحَد املؤمتريَن وُيسمَّ
وكاَن  واخلروَج،  املجازفَة  َر  قرَّ القيِس  عبِد  قبيلِة  ِمن   ) الَعبديَّ نبيٍط  بَن  )يزيَد 
لُه عرشٌة من األوالِد، فقاَل لم: أيُّكم يرافقني؟ فخرَج معُه اثناِن ِمن أوالدِه، 
روُه  حذَّ لكنّهم  قرارِه،  عىل  املؤمتريَن  باقي  أطلَع  ثمَّ  اهللِ،  وعبيُد  اهللِ  عبُد  ومها 
من املسالِح التي نرَشها ابُن زياٍد يف كلِّ مكاٍن، فقاَل: )إينِّ واهللِ لو قد استوت 
َن من  أخفاُفهام باجلدِد  لاَن عيلَّ طلب َمن طلبني(، وفعاًل خرَج مع ولديه ومتكَّ
ي واإلفالِت من أيدي تلَك املسالِح، والوصوِل إىل اإلماِم احلُسنِي يف  التخفِّ

األبطح.
هذا  من  آخروَن  خرَج  وإنَّام  وولديِه،  يزيَد  عىل  يقترْص  مل  األمَر  أنَّ  ويظهُر 
 باإلماِم وااللتحاِق  الوصوِل  ِمَن  نُوا  فتمكَّ القيِس  عبِد  ِمن  وكلُّهم  املؤمتِر، 
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مسلِم  بُن  وعامُر  القيِس،  عبِد  من  ُأميََّة  بُن  األدهــُم  وهم  األبطِح،  يف  وهو 
، وساملُ موىل عامِر بِن ُمسلٍم، وسيُف بُن مالٍك العبديُّ . العبديُّ

ُ أنَّ االجتامَع خاصٌّ بقبيلِة عبِد القيِس، فقد ُعِقَد يف بيِت امرأٍة  من هنا يتبنيَّ
من عبِد القيِس، فضاًل عن ذلك أنَّ الذيَن خرُجوا من هذا االجتامِع ُكلُّهم من 

؟. عبِد القيِس، ولكْن ملاذا عبُد القيسيِ
 كانت عبُد الَقيِس معروفًة بالتشّيِع، ولعّل تشّيَعها يرجُع إىل أّياِم النبيِّ حمّمٍد 
، وهو مقرتٌن مَع إسالِمها، إْذ وفَد زعيُمها اجلارود العبدّي عىل النبيِّ حمّمٍد 
 مَع قوِمِه لُيعِلنُوا دخوَلُم يف اإلسالم سنة 6هـ، ويظهُر أّن اجلاروَد، -وهو 
، عن وصيِِّه؟، ثمَّ استقّرت القبيلُة يف البرصة،  نرصاينٌّ سابقًا- سأَل النبيَّ 
ويظهُر أّن عدَدًا ِمن أفراِد هذه القبيلة تعّرُضوا للنفي إىل الشام يف أّياِم عثامَن إّبان 
واليِة عبِد اهللِ بن عامر بن كريز عىل البرصة؛ بسبِب مواِقِفهم الرافضِة سياسَة 
وايل البرصة، ولعلَّ الوايل أدرَك ميوَلم العلوّية فقاَم سنة 33هـ بتهجِي عدٍد ِمن 

أهايل البرصة، من ضمنِِهم جمموعٌة ِمن شيعِة عبِد الَقيس. 
الَقيس  عبِد  رفِض  يف  جيلٍّ  بشكٍل  العلوّيُة  الَقيس  عبِد  ميوُل  ظهرت  وقد 
وجوَد أصحاِب اجلمِل يف البرصة، ثمَّ الدخول معهم يف مواجهٍة عسكرّيٍة يف 
مجوَع  العبدّي  َجَبلة  بن  ُحكيم  فيها  قاَد  التي  األصغِر،  اجلمِل  باسِم  ُعِرَف  ما 
البرصّيني ِمن عبد الَقيس، وغيها يف سبعامئة مقاتٍل، اسُتشهد منهم ثالثامئة، 
منهم سبعوَن ِمن عبِد الَقيس، وبعَد ذلَك خرَجت عبُد الَقيس يف ألفنِي منهم 
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نَي. للقاِء أمِي املؤمننَي يف ذي قار، وكانوا ِمن أهمِّ أنصاِره يف اجلمِل وصفِّ
ومن هنا نجُد أنَّ موقَف عبِد القيِس من اإلماِم احلُسنِي مل يتمثَّْل بشخِص 
زعيِمها الذي تمَّ رشاؤُه من قبِل الوايل األموي، وإنَّام ِمن قبل أفراٍد من قبيلِة 
ي واالجتامِع يف بيِت إحدى نساِء عبِد القيِس،  وا إىل التخفِّ عبِد القيِس اضطرُّ
ُة، وقد أسفَر عن هذا االجتامِع خروُج سبعٍة من عبِد القيِس  وهي ماريُة العبديَّ
أنَّ  يعني  ال  هذا  ولكنَّ   .يديِه بنَي  واالستشهاِد   ،احلُسنِي اإلماِم  للقاِء 
أولئَك السبعَة هم فقط َمن خرَج لنرصِة اإلماِم ، وإنَّام ال يبعُد خروُج آخريَن 
ِة، وتمَّ القضاُء عليهم، أو إعادُتم إىل البرصِة. قد وقعوا يف قبضِة املسالِح األُمويَّ

ثانيًا: مؤمتُر متيم
أشارت املدّوناُت التأرخيّية إىل أنَّ الشخصّيَة الوحيدَة التي استَجاَبت لنداِء 
بُن مسعوٍد  يزيُد  البرصة، هو  ِمن أرشاِف    هم   ممّن خصَّ احلُسنِي  اإلماِم 
، لذا مجَع مجوَع بني متيم،  النهشيّل، الذي اخّتَذ قرارًا بنرُصِة اإلماِم احلُسنِي 
وقاَم خطيبًا داعيًا لنرصة اإلمام ، وقد كاَن موقُف كلٍّ من بني حنظلَة، وبني 
عامر إجيابّيًا، أعَجَب يزيَد بن مسعود، لكنُّه تأّسَف ملوقف بني سعد، وحّذرهم 
من وخيمة ذلك، ثّم كتب يزيد بن مسعود إىل اإلماِم احلُسني  ملبِّيًا دعوَته، 
وقد أرسَل الكتاَب بيد أحد رجاالِت بني متيم، وهو احلّجاُج بُن بدٍر التميمّي 
الّسعدّي، فلاّم قرأ اإلماُم احلُسنُي  الكتاب، دعا ليزيَد، قائاًل:ما َلَك آَمنََك 

 . َك َوَأْرواَك َيْوَم اْلَعَطشيِ ، َوَأعزَّ ْوفيِ اهللُ َيْوَم اخْلَ
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ثمَّ أخَذ يزيُد يتجّهُز للخروِج للقاِء اإلماِم وُنرصته، لكن ممّا يؤَسف له أّن 
اإلجراءاِت األمنّيَة املتشّدَدَة التي اختذتا احلكومة املحّلّية يف البرصة، فضاًل عن 
تسارِع األحداث، وُسعِة حتّرك اجليش األموّي، ولقائه اإلماَم قبل أن تصله 
أنصاُره من البرصة والكوفة، سارع يف قتِل اإلماِم  ، لذا ُفوِجئ يزيُد النهشيلُّ 

بمقتِلِه ، فجَزَع لذلَك جزعًا شديدًا. 
أّما بالنسبة إىل احلّجاِج بِن بدٍر التميمّي، فقد التَحَق باإلمام ، وبِقَي معُه 

 .حّتى اسُتشهد بنَي يديِه يف كربالء
وَهناَك شخصّيٌة برصّيٌة ال نعلُم شيئًا عن كيفّيِة ِعلِمها بتحّرك اإلماِم احلُسني 
، وال كيف متّكنت ِمن اخلروج واللحاق به ، ذلك ُهو الفهاف بُن املهنّد 
يف    احلُسنِي  باإلماِم  والتحَق  البرصة،  من  خرج  الذي  الراسبّي،  األزدّي 
  احلُسني  اإلماِم  عن  فسأل  الظهر،  بعد  العارش  اليوم  يف  فوصَلها  كربالء، 
فانتىض سيَفه، وأخذ  مح،  الرُّ فوَق  رأَسه  ترى  أما  ابِن سعد:  له مجاعُة  فقالَت 
  إْذ قاَل   ،   مل يشهْده أحٌد، بشهادِة اإلماِم عيلِّ بن احلُسني  يقاتُلهم قتاالً 
عن شجاعتِه: فام رأى النّاُس منُذ بعَث اهللُ حمّمدًا  فارسًا-بعد عيلِّ بِن أيب 

  .َقَتَل بيِده َما َقَتل - طالٍب
وخالصُة القوِل إّن َمن اسُتشِهَد مَع اإلماِم احلُسنِي  ِمن أهِل الَبرصة ُهم 
تسعٌة)1)  فقط، مخسٌة ِمن عبد الَقيس، وواحٌد ِمن متيم، وواحٌد ِمَن األزد، وهم:

)1) ُيغِفل الكثُي ِمن الباحثني ِذكَر ُقعنب بِن عمرو النَِّمري، ِ وهو مّمن اسُتشهد مَع اإلمام 
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 يزيُد بُن ُنبيٍط العبديُّ وولداُه عبُد اهللِ وعبيُد اهللِ، واألدهُم بُن أمّيَة العبديُّ 
 ، العبديُّ مسلٍم  بِن  عامر  موىل  وساملٌ   ، العبديُّ مسلٍم  بُن  عامُر  و   ، البرصيُّ
، الّسعِديُّ  ، التميميُّ بدٍر  بُن  احلّجاُج  و   ، البرصيُّ  ، العبديُّ مالٍك  بُن   وسيُف 

. والفهاُف بُن املهنِّد األزديُّ الراسبيُّ

احلُسني ِمن أهل البرصة، وقد ورَد التسليُم عليِه يف زيارِة النّاحيِة املقّدسة، ينظر:  إقبال 
من  الطفِّ  شهداُء  وُينظر:   ،281/6 احلديث:  رجال  علم  مستدركات  األعــامل:78/3، 

البرصِة، إعداُد مركز تراث البرصة: ص20.
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دوُر املراأِة الب�سرّيِة يف الّنه�سة احُل�سينّية
ليلى النه�سلّية ومارية العبدّية اأمنوذجًا

ياسني يوسف اليوسف- مركز تراث البرصة

، واألُخُت،  َما ال شكَّ فيه أنَّ للمرأِة دورًا رئيسًا وأساسيًَّا يف احلياِة، َفِهَي األُمُّ
ُتصنَُع  للبيِت، ومنها  الركيزُة والدعامُة األساسّيُة  َوِهَي  يُة،  والّزوجُة، واملضحِّ
اللَّوايت  النّساِء  لتلَك  النامذِج  ِمَن  بالكثِي  اإلسالميُّ  تراُثنا  وقد حَفل  الرجاُل، 

ُر عىل الّساحِة اإلسالميَّة. كاَن لُنَّ الدوُر الكبُي واملؤثِّ
املؤمناِت،  النّساِء  تلَك  ِمن  بالَعطاِء والتضحياِت  البرصيُّ زاخٌر   والرتاُث 
يف  َقَضوا  الذيَن  وشباهِبا  أبناِئها  ِخَيَة  البرصّيُة  املرأُة  قّدمِت  القريِب  فباألمِس 
فاِع َعن َمْبَدِئهم، وعقيدِتم ِضّد بطِش النظاِم البعثّي، وُطغيانِِه، وما  سبيِل الدِّ
أْجِل  ِمن  واألنُفِس  األمواِل  وبْذُل  قائمًة،  والتضحياُت  ُمستِمّرًا،  الَعطاُء  يزاُل 
مدرارًا،  احلُسينّية،  النّهضِة  ركِب  يف  بثباٍت  ي  والسَّ ساِت،  املقدَّ عىل  احِلَفاِظ 
وهذا ما َسَعى إليِه اإلماُم احلُسنُي  يف نضتِِه اإلصالحّيِة، الّتي ارتكزت يف 
اثنتنِي، الركيزُة  مباِدِئها، وحتقيِق َأهدافِها اإلصالحّية، عىل دعامتنِي وركيزتنِي 
األوىل: قيادُة اإلماِم احلُسني  ودورُه يف النّهضة، وتضحيُته، وتضحيُة الّثّلِة 
املؤمنِة معه، بكلِّ غاٍل ونفيٍس، حتى بذلوا أرواَحهم وكلَّ ما يملكوَن يف سبيِل 
ئيس واإلجيايّب  حتقيِق أهداِف النّهضة، والركيزُة الثانية، هي املرأُة، ودوُرها الرَّ
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وحتقيق  الّثورة،  انتشار  يف  ساعدت  ًة  وحيويَّ ًة  مهمَّ أدوارًا  لعبت  فقد  فيها، 
  الّطالبّينَي زينب بنت عيّل بن أيب طالب  غاياتا، وممّا الريب فيه أنَّ عقيلة 
كان لا الّدور الّريادي، واملشاركة الفاعلة يف إنجاح النَّهضة احلُسينّية، ونرصتا 
رب  بالصَّ عًة  ُمتدرِّ جأٍش،  ورباطِة  صالبٍة  بكلِّ  وقفت  فقد   ، احلُسني  اإلماَم 
واإليامن واالستقامة، صارخًة يف وجه الّظلِم والّظاملنَي، يف وقٍت عزَّ فيه النّارُص 
دت أدوارها بدءًا من حضوِرها مع اإلمام  عند خروجه  من الّرجال، وتعدَّ
األشّداء  فيها  يصرُب  قّلام  ومواقَع  ظروٍف  يف  كربالء  نحو  وسيه  املدينِة،  من 
ر لم، مرورًا  ُقدِّ الذي  املحتوم  بالواقع  الّرجال، خصوصًا عندما يعلموَن  من 
بتضحيتها بكلِّ ما متلُك بنَي يَدي إماِم زماِنا اإلماِم احلُسني بن عيّل ، فضاًل 
عن أّنا وقفت مدافعًة عن اإلمامة املتمّثلة باإلمام زين العابدين ، بعد شهادِة 
سّيد الّشهداِء اإلماِم احلُسني ، وكان لدوِرها اإلعالميِّ األثُر البالُغ يف الّدفاع 
وشجاعُتها  وصرُبها  عطاؤها  واستمرَّ  املباركة،  احلُسينّية  النّهضة  أهداف  عن 
معاوية  بن  يزيد  آنذاك،  عرِصها  طغاِة  إىل  وّجهتها  التي  خطاباتا  خالل  من 
النَّهضة، ومتزيقًا لشموخ  استمرارًا جلذوة  زياد، فكانت كلامُتا  بن  اهلل  وعبيِد 
الّطواغيت، وتبديدًا لسورهم بنرصهم املزعوم، ومع كلِّ هذه املواقف كانت 
البالء واالختبار اإللّي، عىل  صابرًة حمتسبًة متَّزنًة غَي جزوعٍة ملا نزل هبا من 
ا امرأٌة متتلُك الّرقَة والعاطفَة، وهذا ما مل حيصل المرأٍة عىل امتداِد  الّرغم من أنَّ
الّتاريخ، ومل تفّرط السيِّدُة زينُب  بحجاهِبا وعّفتِها، حتى يف أصعب املواقف 
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ت هبا، فذكرها املؤّرخون عندما ُقتل اإلماُم احلُسنُي  بّأنا جاءته  التي مرَّ
سياط  َتُردُّ  وكانت   ، الّزهراء  أّمها  حال  ذلك  يف  حالا  بأذياِلا،  تتعّثُر  وهي 

الّظاملني بيٍد وتسرُت وجهها باألخرى، ِحفاظًا عىل الَعفاف واحِلشمة.
عن  اللِّساُن  يِكلُّ  مرّشفٌة،  وأدواٌر  عظيمٌة،  مواقُف  كثياٍت  لنساٍء  كاَن  كام 
والنهضة  الرسالّية،  امللحمِة  هذِه  بياِن حالا، شاركَن يف  والقلُم عن  وصِفها، 
زهي  زوجة  عمرو«  بنت  »دلم  احلرص  ال  املثال  سبيِل  عىل  منُهنَّ  اإلنسانّية، 
راسَخني  وإيامٍن  عقيدٍة  ِمن  حتِمُله  كانت  ملَِا  زوجها  يف  أثَّرت  التي  الَقني،  بِن 
كب  بأهداف اإلماِم احلُسنِي ونضتِه، فحملْتُه عىل االنخراط ضمن قافلِة الرَّ
احلُسينّي، فكان له الّدور الكبي يف انتصار الّدم عىل الّسيف، مع أنَّه كان بعيدًا 
، وكذلك أمُّ وهب زوجُة عبِد اهللِ بن َعمرو الكلبّي، تلَك الّشهيدُة  عن هذا اخلطِّ
الّصابرُة املحتِسَبُة، وَطْوعُة تلَك املرأُة الّصاحلُة التي عجَز الّرجاُل أن يقوموا بام 
قامت به ُتاَه سفي اإلماِم احلُسني  إىل الكوفة، مسلم بن عقيل )رضوان اهلل 
عليه وعليها(، وغيهن ِمن النّساء الاليت سطَّرَن أروَع ُصور البطولة والفداء، 

وسّجلَن أسامَءهنَّ عىل صفحات الّتاريخ بأحرٍف ِمن نوٍر.
: ن نضةيِ اإلماميِ احُلسني ليل النّهشلّيُة، وَموقُفها ميِ

برزت  فقد  هذه،  والعطاء  البذل  ساحة  عن  غائبًة  البرصِة  نساُء  تكن  مل 
ُسلم بن جندل  بن  بن ربعي  بن مالك  بنت مسعود بن خالد  ليىل  بينهنَّ  من  
الرّشِف  صاحبُة  الّتميمّية،  النَّهشلّية  حنظلة  بن  مالك  بن  دارم  ابن  نشل  بن 
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وقد  البرصَة،  دخولِِه  عنَد  له  زوجًة    املؤمننَي  أمُي  اختاَرها  التي  األصيِل، 
بن  يزيُد  أخوها  منهم  والكرم،  والّشهامة  بالّشجاعة  بنو نشل  قبيلُتها  ُعِرَفْت 
مسعوٍد النّهشيّل، الذي حثَّ قومه وجّهز جيشًا لنرصِة اإلماِم احلُسني ، ومل 
، ويركْن إىل الباطل، وهي إحدى األزواج األربع الّلوايت  يعُش َعن نوِر احلقِّ

. بقنَي بعد استشهاد اإلمام عيّل بن أيب طالب
مصائَب  من    سول  الرَّ آل  عىل  جرى  وما  الطَّفِّ  واقعَة  شهدت  وقد 
مت  وقدَّ اهللِ،  سبيِل  يف  ذلك  حمتسبًة  صابرًة  كلِِّه،  ذلك  يف  وشاركْتُهم  وحمٍن، 
  ولدهيا حمّمدًا األصغر املكنّى بأيب بكر، وعبيد اهلل، فداًء خلطِّ اإلماِم احلُسني
احلِة امُلساندِة للنَّهج احلُسينّي، وحريٌّ بنسائنا  ونضتِِه، فكانت مثاالً للمرأِة الصَّ

بل برجالنا أن تقتدَي هبا.
:  ِن نضةيِ اإلماميِ احُلسنيي ماريُة العبدّيُة، وَموقُفها ميِ

– والُدها  القيس  عبد  لقبيلة  – نسبة  العبدّية  سعيٍد  أو  منقٍذ،  بنت  مارية   
منقُذ بُن النعامن العبدّي، أحد مَحََلِة رايات عبد القيس مع أمي املؤمنني  يف 
حربِِه مَع أصحاِب اجلمل، وهي من النّساء الَوِرَعات، ولا مكانٌة عاليٌة، ومن 
نحَبهم يف ُنرصِة  قَضوا  وأمٌّ لشهداَء  لشهيٍد،  أرملٌة  البرصة،  ف يف  الرشَّ ذوات 

أمي املؤمنني  يف حرب اجلمل يف البرصة.
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، دفاعًا عن  وعىل الّرغم ِمن أنَّ مارية فقدت زوَجها وأبناَءها يف طريِق احلقِّ
جاعِة  البِة، والشَّ اإلسالم، ويف ركِب أمي املؤمنني  إاّل أّنا َبَقت ِمثاالً للصَّ
ورباطِة اجلأِش، فعنَدما علمت بخروِج اإلماِم احلُسني ، واستنهاِضه ضمَي 
األمخاِس  ورؤساِء  أرشاِف  إىل  رسالًة  بعَث  وأّنه  اإلصالحّية،  ونضتِه  األّمِة، 
بتقاُعِسهم،  وعلمت  النرّصة،  منهم  ويطلُب  القياَم،  َيسَتِحثُّهم  البرصة،  يف 
اإلماِم  دعوَة  استجابت  إْذ  مغايٌر،  آخُر  موقٌف  لا  كان  ُنرصته،  يف  وتباطؤهم 
احلُسني ، وفتحت داَرها؛ لتكوَن ملتقى أنصارِهِ ، ومألفًا لشيعتِِه وأتباِعِه 
يًة  لطة األموّية، متحدِّ يف البرصة)1)، يف ُخطوٍة ُتعدُّ معاَرضًة علنّيًة ألجهزِة السُّ
بذلك كلَّ األحكاِم املفروضِة، والّظروِف القاهرة، حتت سلطة الّطغاة يف املدينة.
ويتدارسوَن  وحُمّبوه،    احلُسني  اإلمــاِم  شيعُة  داِرهــا  عىل  يــرتّدُد  فكان 
احللقاُت  ُتدار  بيتِها  ويف  اإلسالمّيُة،  ــُة  األمَّ هبا  مترُّ  التي  الّسياسّية  األوضــاع 
هداء، إذ ُيذكُر أنَّ ِمن بنِي َمن كاَن  النّقاشّية، فكان جملُسها مدرسًة لتخريج الشُّ
هادِة  جيتمُع يف داِرها ِمن الّشيعِة َمْن التحَق باإلماِم احلُسنِي ، وناَل رشَف الشَّ
كيزيَد بِن ُثبيٍط العبدّي، وولديه عبد اهلل، وعبيد اهلل، ومواله عامر، وسيف بن 
مالك، واألدهم بن أمّية، فكانت أنموذجًا للمرأة املساندة للّدين، ولنهضِة سّيِد 

الّشهداء  اإلصالحّية.

باكيًة غاضبًة،  )1) تذكُر بعُض املصادر-أيضًا- أنّا كانت تلُس عىل باِب داِرها صارخًة 
بسبِب املوقِف املتخاِذل من البعض، وقد بذلت أمواالً لتسليِح َمن اعتذَر بحّجِة عدِم املاِل 

والّسالح،. ينظر: ثمراُت األعواد، عيّل بن احلسني الاشمّي النجفّي: 1 / 169.
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وما زالت البرصة تلُد من النّساء َمن لنَّ مواقُف كمواقف ليىل النّهشلّية، 
ِقَمَم اخللود،  الّلوايت تسنَّمَن  العبدّية، وغيهنَّ من عظيامت اإلسالم،  ومارية 
، والتحقَن بركب اإلماِم احلُسني ، وُكنَّ أنموذجًا حُيتذى  واخرتَن جانب احلقِّ
والفداء،  والوعي  الّتضحية  يف  وليىل  كامرية  نامذَج  ُتقّدُم  البرصُة  تزل  ومل  به، 
جون املظلمة  ْلن جوَر الّطواغيت وُظلَمُهم، وقبعَن يف السُّ فالكثُي ِمن نسائنا حتمَّ
هداَء  ْمَن الشُّ دور، والكثي ِمنُهنَّ قدَّ من أجل العقيدِة واملبدأ الذي محْلنَُه يف الصُّ
ِمن مواِكبنا ومآمتنا  الكثي  اليوم  القويم، ونرى  سايلِّ  الرِّ قرابنَي يف سبيِل اخلطِّ 
احلُسينّية البرصّية ُترشف عليها وتديرها نساٌء برصّياٌت واعياٌت بأهداف نضة 
، وسائراٌت عىل نِجِه  الّشهداء اإلمام احلُسني بن عيل  أيب األحرار، وسّيد 

يبتِغنَي فضاًل ِمَن اهللِ ورضوانًا.
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 َوْم�ساٌت ِمن دوِر ال�ّسّيدة زينب

يف واقعِة الطفِّ

أ.د  رحيم حلو البهاديل

 جامعة البرصة - كلّية الرتبية للبنات

زمخًا  احلُسينّيِة  للنهضِة  الطفِّ  واقعة  يف    زينب  السّيدِة  دوُر  أعطى  لقد 
الوقت،  ذلك  يف  والطُّغياِن  الّظلِم  ضدَّ  اإلسالميِّ  املجتمِع  تعبئِة  يف  وديمومًة 
ثورتِِه  يف    احلُسني  اإلمــاُم  به  نَض  الذي  اإلصالحيِّ  للدوِر  واستكامالً 
اخلالدة، فعىل امتداِد تاريِخ الُعظامء توجُد هنالَك امرأٌة ِمن خلِفهم تسانُدهم، 
وتعاضُدهم، إّما علنًا، أو يف اخلفاِء، فالرتاثُّ احلُسينيُّ زاخٌر بالنساِء املؤمناِت 
  ياِت ِمن أجِل القضّيِة احلُسينّية، والتأّمُل يف ما قاَمت به الّسّيدُة زينب املضحِّ
، جيعُلنا ننساُق إىل القوِل بأنَّ املرأَة أّدت ما عليها  ِمن دوٍر بطويلٍّ يف واقعِة الطفِّ
امرأًة أّدت هذا  أّن  التأريِخ  من دوٍر مرّشٍف، بل وفوَق طاقتِها، فال نعلُم عرَب 
الّدوَر كام أّدتُه الّسّيدُة زينب  يف مثِل هكذا موقَف، وأّنا تستحقُّ عىل َوفق 
ا َلِعَبت دورًا كبيًا يف ثورِة أخيها اإلماِم  تلَك الرؤيِة لألحداِث أْن نقوَل عنها إِنَّ
احلُسني ، فكانت خَي أنيٍس، وكانت أفضَل رفيٍق، وكانْت خَي مدافٍع عن 
ِعَياالِت  َعىل  املؤمَتَُن  األمنُي  ونِْعَم   ، الّسّجاد  اإلماِم  أخيها  ابِن  اهللِ،  حّجِة 

اإلماِم احلَُسنِي ، وسبايا الطّف.
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 مل  الّسّيدَة زينب  أّن  انتهاِء املعركة ُيشُي إىل   ولكنَّ واقَع األحداِث بعَد 
تتوّقف عنَد هذا احلدِّ فحْسب، إّنام يمكُن القوُل إنَّ الّسّيدَة زينب بدأت حّقًا 
من حيُث اسُتشِهَد اإلماُم احلُسنُي ، بدأت حّقًا لتكمَل ما بدأُه اإلماُم احلُسني 
  إال بدايٌة للدوِر احلقيقيِّ للّسّيدة زينب  فام استشهاُد اإلماِم احلُسني ،

س . يف ذلك التحّرك احلُسينيِّ املقدَّ
إّن الثورَة احلُسينّيَة مل َتنتِه باستشهاِد اإلماِم احلُسنِي  يف ساحِة املعركة، إّنام 
بدأت حّقًا باستشهاِدِه ، فقد خرج من بعِد استشهاِدِه الكثُي من منارِصيه، 
وشيعتِِه، وآِل بيتِِه ممّن كاَن ُيطالُب بدِمه، أو االقتصاص من قتلتِِه، كثورِة املختاِر 
سَة أصبحت شعارًا لكلِّ َمن كاَن  ، مثاًل، أو أنَّ ثورَتُه املقدَّ بِن أيب عبيٍد الثقفيِّ
يريُد النيَل ِمن الدولِة األموّية، فكانت ثوراٌت كثيٌة جّدًا، منها الثورُة العّباسّية 
التي كانت ترفُع شعاَر الّرضا ِمن آِل حمّمد، وتلَك الثوراُت واحلركاُت كانت 
املبّكر عام 132هـ عىل  األموّية، وسقوطها  الدولِة  تصّدع  الرئيس يف  السبَب 
تلَك  ملا سقَطت    احلُسنِي  اإلماِم  ثورُة  لوال  آخر،  بمعنًى  أو  العّباسّيني،  يِد 

الدولُة، وبتلك الّسعِة.
أّوَل َمن بدأت ذلك   كانت  الّسيِّدة زينب  وقْد ال نغايل حينام نقوُل بأنَّ 
النّاُس  ، وساَر  الدوَر اجلهاديَّ ضدَّ األَُمِوّينَي بعَد استشهاِد اإلماِم احلُسنِي 
َنبٍل،  ِمن بعِدها عىل هذه الّسبيل، ولكنَّها مل تكن حتاِرُب بسيٍف، أو ُرمٍح، أو 
إّنام كانت  ُتقاتُل بلساِنا، وفصاحتِها العلوّية الاشمّية املعروفة، وهو سالٌح 
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األموّي  الوايل  مقّر  الكوفِة  يف  دخُلوا  فحينام  الّسيِف،  استخداِم  ِمن  قّوًة  أكثُر 
لِّ والََواِن، حاشا تلَك  عبيد اهلل بن زياد، مل تدخل الّسّيدة زينب  مدخَل الذُّ
ِل والَوان، بل َدَخلت مدخاًل غّيت فيه بكالمها  املرأِة العلوّيِة الطاهرِة ِمن الذُّ
 املوازين القائمة آنذاك، ما يصفُه لنا رجٌل ِمن أهِل الكوفة، ُيدعى بشي بن 
َخِفَرًة  َأَر   يومئٍذ فَلم  ُخزيم األسدّي، قائاًل: » ونظرُت إىل زينَب بنِت عيلٍّ 
 ، طالٍب  أيب  بِن  عيلِّ  املؤمننَي  أمِي  لساِن  عن  ُتفِرُغ  كَأّنا  منها،  أنطَق  واهللِ 
وقد أومَأت إىل النّاس أن اسُكُتوا، فارتّدِت األنفاُس، وهدأِت األجراُس، ثمَّ 
، يا  قالت: » احلمُد هلليِ والّصالُة عل أيب رسوليِ اهلليِ، َأّما بعُد: يا أهَل الكوفةيِ
أهَل اخلتليِ والَغْدر ! أتبكوَن؟ فال رقأتيِ الّدمعُة، ول هدأتيِ الّرّنة، إّنام مثُلُكم 
ن بعديِ قّوٍة أنكاثًا، تّتخذوَن أيامَنُكم َدَخاًل بينكم، أل  كمثليِ التي نقضت غزَلا ميِ
وهل فيِيُكم إّل الّصليُِف النّطيِف، والّصْدُر الّشنيِف؟ خّوارون ف الليِّقاءيِ، عاجزوَن 
أنفُسكم  لُكم  قّدَمت  ما  فبئَس   ، للّذّمةيِ مضّيعوَن   ، للبيعةيِ ناكثوَن   ، األعداءيِ عن 
فابُكوا  واهلليِ  إي  ؟  أتبُكوَن  خالدون،  أنُتم  العذابيِ  وف  عليكم،  اهللُ  َط  سخيِ أن 
ُلوا َدَنَسها عنُكم  ها، ولن تغسيِ َها َوَشنَاريِ كثريًا، واضحُكوا قلياًل، فلَقد ُفْزُتم بيَِعاريِ
ريتكيِم، ومفزُع  ، ومالُذ خيِ ، وسّيُد شبابيِ أهليِ اجلنّةيِ الّرسالةيِ َفَسليُل خاتميِ  أبدًا، 
نازلتيُِكم، وأمارُة حمّجتيُِكم، ومدرجُة حّجتكم، َخَذلُتم، وَلُه َقَتْلُتم؟ أل َساَء َما 
ت الّصفقُة،  َ ي، وَخسيِ َبت األيديِ عُي، وتريِ ُروَن، َفَتْعَسًا وَنْكَسًا، فلَقد خاَب السَّ َتزيِ
لَُّة واملسَكنُة، َويَلُكم أتدُروَن َأيَّ َكبيٍِد  َبت عليُكم الذيِّ َن اهلليِ، وُضيِ وُبؤُتم بغضٍب ميِ
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ًا،  ئُتم شيئًا إدَّ ملحّمٍد َفَريُتم، وَأيَّ دٍم لُه سفكُتم، وَأيَّ كريمٍة لُه َأصبُتم؟ » لَقْد جيِ
أتيُتم  ولقْد  ًا«،  هدَّ اجلَباُل  وختيِرُّ  األرُض،  وَتنشقُّ  منُه،  َيتفّطرَن  الّسمواُت  تَكاُد 
بُتم أن مَطَرت الّسامُء دمًا؟!،  هبا خرقاَء شوهاَء، طالَع األرضيِ والّسامء، أَفَعجيِ
نَُّكُم امَلَهل، فإّنه ل حيفُزُه البيَِّدار، ول ُياف  فَّ وَلَعَذاُب اآلخرةيِ َأخَزى، فال يستخيِ
الّسّيدُة  َسَكَتت  ثمَّ  الراوي:  يقوُل   ،َلبيِامليِرَصاد ربََّك  إّن  كاّل  الثأر،  َفوَت  عليهيِ 
وا َأيِدهَيُم يف َأفواِهِهم،  زينب  َبعَد هذا اخلطاب، فرأيُت النّاَس َحَيارى، قد ردُّ

ورأيُت شيخًا َقْد َبَكى حّتى اخضّلت حليُته، وهو يقوُل : 
وَنسُلُهم الكهوِل،  خُي  إذا ُعدَّ نسٌل ال خييُب وال خَيَزى .ُكهوُلم 

الذيَن  الكوفة،  أهل  الكبية يف جمتمِع  التأرخيّية  اخلُطبِة  املتمّعَن يف هذه  إّن 
 أثناَء خالفتِِه، يقُف عىل  كانوا باألمِس جندًا مَع اإلماِم عيلِّ بن أيب طالِب 
السّيدة  وثائُرها  تّوًا،  بدأت  ثورًة جديدًة  أّن  لنا  إّنا تكشُف  أّولا:  أموٍر،  مجلِة 
زينب ، أو ُقل: هي استكامٌل للنهضِة احلُسينّيِة املقّدسة، إْذ الشكَّ أنَّ السّيدَة 
زينب   أرادت بتلَك اخلُطبة إيقاَظ الّشعوِر الوجداينِّ عنَد أهِل الكوَفِة، الذيَن 
كاُنوا يومًا َما أتباعًا لوالِدها أمِي املؤمننَي ، وقْد نجَحت الّسّيدُة زينب  يف 
ذلَك نجاحًا كبيًا، بعَد أن أخَذت تؤنُِّب أهَل الكوفِة؛ خلذالِنم اإلماَم احلُسنَي 
، وامتناِعهم عن تقديِم يِد الَعوِن واملساعدِة، وهَو يف أشدِّ احلاجة لا، فكاَن 
 ، خطاهُبا قد أشعَر أهَل الكوفِة َأّنم -حّقًا- قد ظلُموا أخيها اإلماَم احلُسنَي
َما دَفَعُهم إىل امليضِّ ُقدمًا للتكفِي عن ذنوهِبم، وَبَدأوا بذلك القيام باالشرتاِك 
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الثوراِت  تلَك  األموّية،  الّدولِة  عىل  املتعاِقبِة  الثوراِت  ِمَن  طويلٍة  بسلسلٍة 
املبّكر سقوطها  ثمَّ  وِمن  األموّية،  الدولِة  إضعاِف  يف  رئيسًا  سببًا  كانت  التي 

 

وثوراِت  الثقفّي،  ُعبيد  أيب  بِن  املختار  وثورِة  التّوابنَي،  كثورِة  هـ،   132 عام 
املوايل، وثورِة زيِد بِن عيّل، بل حّتى الثورة العّباسّية كانت تنادي هي األُخرى 

باملطالبِة بدماِء آِل بيِت الرسوِل ، والّرَض لُم.
وِمن جانٍب ثاٍن أرادِت السّيدُة زينب  أن تبنّيَ بخطبتِها لعاّمِة أهِل الكوفة 
بيِت  أهُل  ُهم   ، الطفِّ أّنا وَمن كاَن معها يف واقعِة  - وهم عارفوَن بذلك - 
ُهُم اهللُ  منُذ َخَلَق األرَض بتلَك املكانِة املرّشفة،  النبّوِة واإلمامِة، الذيَن َخصَّ
وهي بذلَك َأوصَلت رسالًة إىل الرأي العاّم يف الكوفِة خاّصة، والِعراِق عاّمة، 
َأنَّ َمن قاَتَلُهم ُهم خوارُج الّديِن اإلسالمّي حّقًا، ُهم زنادقُة اإلسالِم، ُهم َكَفَرُة 
الذيَن  الطُّلقاُء  ُهم  واملسلمنَي،  اإلسالِم  َعن  حّقًا  املرتّدوَن  ُهم  واملِّلة،  يِن  الدِّ
أعتَقُهُم الرسوُل  يوَم فتِح َمّكَة عام 8 هـ، وبذلَك أصبَح النّاُس يف الِعراق 
وأتباِعهم،  األموّيني،  ِمن  بِه  املتظاهريَن  ِمَن  ًا،  حقَّ املؤمننَي  املسلمنَي  يمّيزوَن 

سواء يف الِعراِق، أم يف بالِد الّشاِم .
كام بّينت الّسّيدُة زينب  يف خطبتِها أّنا كانت عىل قْدٍر كبٍي ِمن الّشجاعِة، 
وَأّنا عىل الّرغِم من كوِنا أسيًة، ويف موضٍع ال حُيَسُد عليه، كانت امرأًة اختذت 
موضَع الُقّوَة بدالً ِمن موضِع الّضْعِف.. اخَتَذت موقَع املرؤوِس بدالً ِمن موقِع 
التابع.. اخَتَذت موضَع املرِشد بدالً ِمن موضِع املتلّقي، اخَتَذت موضَع املظلوِم 
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بدالً ِمن موضِع الظاملِ..اخَتَذت موضعًا أرادت به أن تبنّيَ لعاّمة أهِل الِعراق أّنا 
ماِت القّوِة  امرأٌة، وأسيٌة، وغريبٌة، َوَوحيدٌة، وَمَع ذلَك كانت متتلُك ُكلَّ مقوِّ
بثورٍة كبيٍة ضدَّ  للقياِم  الِعراق  أهِل  إيقاَظ شعوِر  فأرادت بذلك  والشجاعِة، 
األموّيني، ثورٌة إن ُعِرَف َأّوُلا، فقد ال ُيعَرف آخُرها، وفعاًل حتّقَق لا ذلك بقياِم 

دٍة ضدَّ احلُكِم األموّي، كام أسلفنا . أهِل الِعراق بثوراٍت متعدِّ
وزادت الّسّيدُة زينب  ِمن َصالبِة موقِفها أماَم أهِل الِعراق حينام شاهدوها 
ُتنُي عبيَد اهللِ بن زياد وايل الكوفة، يومذاك يف جمِلِسه – وَمن يستطيُع منهم ذلك؟- 
َ للنّاِس َأّنم خوارُج عن اّلدين والدولة، لكّن الّسّيدة زينب  فقد أراَد ابُن زياٍد أن يبنيِّ
 وقفت بكلِّ شجاعٍة بوجِه ابِن زياٍد حينام قال لا: » احلمُد هللِ الذي َفَضَحكم 
وَقَتَلُكم، وَأكَذَب ُأحُدوثتكم«، فردَّت عليه السّيدة زينب  بكلِّ ثقٍة وشجاعٍة 
ُه: » احلمُد هللِ الذي أكَرَمنا بمحّمٍد، وطّهَرنا تطهيًا، إّنام يفضُح اهللُ الفاسَق،  َما نصُّ
وُيكذب الفاجر«، ثّم قالت حينام سألا عن حاِل َمن ُقتَِل من أهِل البيت يف الواقعِة، 
ُزوا إىل مضاِجِعهم، وسيجمُع اهللُ بينََك وبينَهم  قالت: » ُكتَِب عليهم القتُل، َفرَبَ

فَتحاّجون إليه وختتصموَن عنَده .
راِت، وابنُة سّيد الوصّينَي، وإمام املّتقنَي  هذي هي عقيلُة الطالبّيني، وفخُر املخدَّ
عيّل بن أيب طالٍب ، ابنُة الرسالِة واألنبياِء، ابنُة البضعِة الزهراء، ستبقَى تزلزُل 
بفضِلها، وبفضِل  تتساقُط  الّشاِم، وخوارُج عرصنا  فها هي يف  الّطغاة،  عروَش 

الّدماِء الزكّيات بكربالء.
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  اأهمُّ املواقِع اجلغرافّية يف م�سرية الإماِم احُل�سني 
بنَي مّكَة وكربالء

 أ.د عبد اإلمام نّصار ديري

 كلّية الرتبية للعلوم اإلنسانية - قسم اجلغرافية

عرَب االمتداد الصحراوّي الكبي لصحراء ِشبه اجلزيرة العربية، ويف 8 ذي 
احلّجة سنة 60# )685/9/10م(، بدأت أعظُم رحلٍة يف التاريخ، رحلُة اإلباِء 
ولكّن  معروفًة،  نتائُجها  كانت  رحلٌة  الباطل،  ضدَّ  احلقِّ  ورحلُة  والشموخ، 

اإليامَن باملبادِئ كاَن أقوى.
واستغرقت  )1470كــم(،   احلُسني اإلماُم  قطَعها  التي  املسافُة  بلغت 
لتبدَأ  )680/10/3م(،   #61 سنة  حمّرم   2 يف  انتهت  إذ  )23(يومًا،  الرحلُة 

رحلُة اخللود.
 تتمّيُز صحراء شبه اجلزيرة العربّية بقساوِة ظروفها املناخّية والبيئّية، بحكم 
النقل  وسائل  طبيعِة  َعن  فضاًل  املدارّية،  وِشبه  املدارّية،  املنطقة  يف  موقعها 
املعتِمَدة عىل احليوانات، ما جعَل من رحلِة اإلماِم تأخُذ خّطًا معّينًا، إذ تتوّفر 

. مصادر املاء بشكٍل خاصٍّ
 يّتضُح ِمن التتبُِّع اجلغرايفِّ أّن خّط الرحلِة انحرَص بنَي وادي الّرّمة من جهٍة، 
العراق ِمن حدوِده  املنورة من جهٍة أخرى، وأّنا دخلت  وبنَي حائل واملدينة 
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اجلنوبّية الغربّية.
اإلماِم  مروُر  وكاَن  موقعًا،  بـ)38(  مسيته  خالل    احلُسنُي  اإلماُم  مرَّ 
يف بعِضها سيعًا، فيام استقرَّ يف بعِضها اآلخر للّراحِة والتزّوِد باملياه؛ لذلَك 

شملت املعلوماُت اجلغرافّيُة )27( موقعًا فقط، وهي:
- التنعيُم: وهو واٍد يف رشق مّكة، يبعُد بـ13كم، ويبعُد عن املسجِد احلرام 

ي هبذا االسم؛ لوجوِد جبل الناعِم القريِب منه. 6كم، وسمِّ
سكنَه  فيه،  صغٍي  جبٍل  إىل  نسبًة  ُسّمي  مّكة،  غرَب  يقُع  العقيق:  وادي   -

اإلمام ، وصوالً إىل املنطقة التالية، )ذات ِعرق(.
توّقَف  العراقّيون،  ذاُت ِعرق: هي منطقٌة عىل طريق مّكة، يدخُل منها   -

فيها اإلماُم مّدَة يومني.
َفاح: منطقٌة تقُع شامَل الطريِق بنَي مّكة وكربالء، وتبُعُد عن املسجِد  - الصِّ
، ويف هذه  َفاح هي األرُض املجاورُة لسفٍح جبيلٍّ احلرام بحدود 28كم ، والصِّ

املنطقة التقى اإلماُم  الشاعَر الفرزدق.
منخفضٌة،  أرٌض  وهي  العراق،  إىل  مّكَة  طريِق  يف  تقُع  منطقٌة  -الَغمرُة: 

يغمُرها املاُء، ومعناها األصيّل حمّل اجتامِع النّاس، وتراكُم األشياء.
. املعدُن: منطقٌة بنَي مّكة والعراق، مّر هبا اإلمام -

- الُعْمق: منطقٌة يسُكنها بني غطفان بنَي مّكة والعراق، وهي منطقٌة ذاُت 
آباٍر وُعيوٍن.
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غطفان،  لقبيلة  وادي  وهو  والعراق،  مّكة  طريِق  عىل  منطقٌة  الّسليلّية:   -
وُعرفت هذه املنطقة باسم )سليل بن زيد(، فيها ماٌء وآباٌر كثية.

- النُّقرة: منطقٌة عىل طريِق مّكة إىل الِعراق، تقُع عىل مفرتِق ُطرٍق، فيها آباٌر 
وبرك مياٍه.

- احلاِجز أو احلاِجر: منطقٌة تقُع بنَي مّكة والعراق، وملتقى طريقي الكوفة 
والبرصة، عند املسِي إىل املدينة، ومعنى احلاجز، املوضُع الذي حُتَجُز فيِه املياه، 

ويف هذِه املنطقة تسّلم اإلماُم  كتاَب مسلِم بِن عقيٍل  من الكوفة.
- أْجَفر: وتقُع عىل أطراِف الكوفة، ومعناها البئر الواسعة، فيها ماٌء وشجٌر 

كثٌي.
إىل  نسبًة  ُسّميت  والكوفة،  مّكة  بنَي  الطريِق  عىل  تقُع  منطقٌة  اخلُزيمّية:   -

ور. ُخزيمة بن حازم، تكثُر فيها املياه واألشجار والدُّ
- أْقَساس: اسُم قريٍة يف الّصحراء قرَب الكوفة.

نخلَة  ووادي  اليامنّية،  نخلَة  وادي  جيمُع  بستاٌن  وهو  َمْعَمر:  ابن  ُبستاُن   -
الشامّية.

- َزُرود: هي منطقٌة عىل طريِق الكوفة، أرٌض منبسطٌة، رماُلا محراء، غُي 
فإّنا  رملّية،  أرَضها  أّن  وبام  التتفون،  لصحراء  طبيعيٌّ  امتداٌد  وهي  متامسكٍة، 
املنطقِة  هذه  ويف  البالوعة،  أي  )زرود(  االسم  هبذا  ُسّميت  لذلك  املاَء؛  تبتلُع 

التقى اإلماُم زهي بن القني الَبَجيل ، وُأخرِبَ بمقتِل مسلم بِن عقيٍل، 
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.وهاينء بن عروة
- الثَّعلبّية: منطقٌة قرب الكوفة مرَّ هبا اإلماُم وهو يف طريِقِه إىل كربالء، 

ه. التقى فيها بالطرّماح، وأسلَم فيها رجٌل نرصاينٌّ وأمُّ
وبِركٌة،  ماٍء،  بئُر  فيها  أسٍد،  لبني  كانت  الكوفِة،  ُقرَب  منطقٌة  ِقيق:  الشَّ  -

وكانت تنزُل هبا القوافُل التجارّيُة.
- ُزبالة: منطقٌة عىل طريق الكوفة، ومعناها املوضع الذي جيتمُع فيه املاء.

- َبطُن الَعقبة: ومعناها اجلبل املمتد، هي منطقٌة عىل طريق الكوفة.
ُزبالة والعقبة، أرُضها سهلٌة،  الَقاع: منطقٌة عىل طريِق الكوفة، تقُع بنَي   -

وفيها ماٌء ودور، وتنزُل فيها القوافل.
ثالثة  مسية  الكوفة  عن  وتبعُد  والكوفة،  مّكة  بنَي  تقُع  منطقٌة  واِقصٌة:   -

أيام، وقد مرَّ هبا اإلماُم  يف مسيه إىل كربالَء.
اف: ومعناها املوضُع املرتفُع، وتقُع عىل طريق مّكة والكوفة، وهي  - رَشَ
منطقٌة يكثُر فيها املاء واألشجار، ويف هذه املنطقة أغلَق احلرُّ بن يزيد الرياحّي 

.الطريَق عىل اإلماِم احلُسني
ى بُحَسم، اتَه  - ذو ُحَسم: هي منطقٌة بنَي مّكة والكوفة، فيها اجلبل املسمَّ
إليها اإلمام  عندما بدأت تظهُر بوضوح طالئُع جيِش الكوفِة القاِدم لقتاله.
 اإلمام وصلها  اِلجانات،  وأرض  واقصة  بنَي  منطقٌة  هي  البِيضُة:   -
طريِق  عن  تياَسَ  إذ  يسُلكه،  كان  الذي  الطريق  غي  آَخر  طريقًا  سلك  عندما 

الُعَذيب والقادسّية.
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املاء  لكثرة  بالُعذيب  ُسّميت  الكوفة،  قرَب  منطقٌة  اِلجانات:  ُعذيب   -
هذا  ويف  واملغيثة،  القادسّيِة  بنَي  وتقُع  متيم،  لبني  وهي  فيها،  املوجود  الَعْذب 
، وَمنِْع    يأُمُره بالتضييِق عىل اإلماِم  ابِن زياد إىل احلُّر  املوضع ورد كتاُب 

ِي. قافَِلتِِه ِمن السَّ
بن  ملقاتِل  قرٌص  وهي  وكربالء،  مّكة  بنَي  تقُع  منطقٌة  هي  ُمقاتل:  َقرْصُ   -

حّسان، وتقُع بنَي عنِي التَّمِر وقطقَطانة.
  ونزل   ،   احلُسني  اإلمام  مسية  يف  األخية  املحّطُة  هي  كربالء:   -

جنوهبا عىل بعد 3 كم رشقًا، و2كم جنوبًا.
ساَر اإلماُم  خالَل مسيته بمعّدِل سعٍة مقداُرها) 63،91كم/يوم( ، 
وأكرب مسافة قطَعها يف اليوِم الواحد هي) 144كم(، وأقّل مسافٍة هي )1كم( 

بنَي نِينوى والّطّف.
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ِمن اأقدِم احُل�سينّياِت واأ�سهِرها

يف مدينِة الَب�سَرة

د. عبد اجلبار عبود احللفي

 جامعة البرصة -اإلدارة واالقتصاد

عىل  الشعوُب  َدأَبــت  وَقد  هبا،  خاّصٌة  وهوّيٌة  حضاريٌّ  إرٌث  ــة  ُأمَّ لكلِّ 
والرتاُث  يتِها،  وهوِّ مكانتِها  َعن  انطباعًا  لتعطَي  واملنجزات؛  املعامِلِ  تلَك  إبراِز 
االسالميُّ الَبرصيُّ زاخٌر بالَعطاِء، إْذ للبرصِة مكانٌة مميَّزٌة يف التاريِخ اإلسالميِّ 
التي  اإلسالمّية  احلوارض  إحدى  فِهي  خاّصة،  احلُسينيِّ  الــرتاِث  ويف  عاّمة، 
دوٌر  لا  كاَن  التي  الفكرّيِة  املدارِس  ِمن  ومدرسٌة  الُعلامء،  ِمَن  الكثَي  َجت  َخرَّ
مميٌَّز، ولا بعُد مواقُف مرّشفٌة مَع أهِل البيِت ، فقبيلُة عبِد القيس، وبكر بن 
وائل، كان لام موقٌف مسانٌد لإلماِم عيلٍّ  يف معركِة اجلََمل، ومنها تقّدم عّدٌة 
ِمن أصحاِب اإلماِم احلُسني ، فبذُلوا أنفَسهم دوَنه ، ولعلَّ ما يميُِّز البرصَة 
َعن بقّية امُلدن اإلسالمّية، ويف القضّية احلُسينّية بالّذات، أنَّ آخر رجٍل استشهد 
من أصحاب احلُسني  هو ِمن أهلها، حسب ما ذكرْتُه املصادُر املوثوقة، إْذ 
ارحتَل  إْذ  املعركِة،  أرِض  إىل  َوَصَل  َمن  آخُر  الراسبّي(  املهنِّد  بَن  إّن)الفهاَف 
يف  تسِعْفه  مل  املسافِة  ُبعَد  لكنَّ   ، احلُسني  اإلماِم  بركِب  لَِيْلتحَق  البرصِة  ِمَن 
اإلماِم  َعن  فسأَل   ، الطفِّ معركُة  انَتَهت  أن  َبْعَد  وصَل  إْذ  رًا،  مبكِّ الوصوِل 
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!! فتفاَجأ باحلَدِث اجلَلل، وراح  محِّ احلُسني ، فقيَل له: َأَما ترى رأَسه عىل الرُّ
يرضُب بسيِفه األراذَل ِمن األموّيني، فَقتل َمن َقتل، ثمَّ اسُتشِهد.

البرصِة،  تراِث  ِمن  فالكثُي  احلايل،  وقتِنا  إىل  احلُسينيُّ  الوالُء  استمرَّ  وقد 
حافٌل باملعاملِ، واملجالِس، والشخصّياِت احلُسينّية، التي كاَن لا قَدم صدٍق مَع  

اإلماِم احلُسني ، وسّجلوا أسامَءهم بأحرٍف ِمن نوٍر عىل جبنِي التاريخ.
  ِمن هنا امتازت مدينُة البرصِة بكثرة جمالِس الَعزاء عىل اإلمام احلُسني

َيت فيام بعد باحلُسينّيات. التي ُسمِّ
نا  ويف هذه املقالة سنوجُز ذكر أهّم تلَك احلُسينّياِت وأقدَمها ، ومَع ذلك فإنَّ
قد ال نفي بالَغرِض املطلوب، إذ ال يّتسع املجال لذكر مجيع تلك احلُسينّيات، وممّا 
َست منذ ثالثينيَّاِت الَقرن املايض، يأيت  تلطف اإلشارُة إليه أّن يف البرصة مقهى أسِّ
إليها خطباُء املنرُب احلُسينّي، تقُع يف سوِق املقام، فيذهُب إليها أصحاُب احلُسينّيات 
قبَل حلوِل عاشوراء لالتفاِق مَع اخلطيب )القارئ(، ومعظُم هؤالِء اخلطباء ُهم 

ِمن ُمدن النّجف، كربالء، الّديوانية، الّساموة، وهذه احلسينّياُت كام يأيت: 
ست يف ثالثينيَّاِت  1- حسينّيُة الّشيوخ: تقُع يف ناحيِة النّشوة – شّط العرب، ُأسِّ

القرن العرشين، أشهُر اخلطباِء فيها املاّل عبد احلّي املاّل حُمِسن. 
2- حسينّيُة احلاج مجيل ميزا محزة: تقُع يف حمّلِة برهية، قرب املدرسة اإليرانّية 
يخ  َست يف ناية األربعينيَّاِت ِمَن الَقرِن املايض، وأشهر اخلطباء فيها الشَّ آنذاك، ُأسِّ

اموي )حامُل مروحة اخلُوص(. كاظم السَّ
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وكانت ُتقام بعَد قراءِة مقتِل اإلماِم احلُسني  وقت العرِص)تشابيه(، وهي 
يتمُّ تشبيُه املعركِة بنَي  إذ  الَعرب، ورّبام يف البرصة،  الّتشابيه يف شطِّ  ِمن أشهر 
تراجيدّية،   – درامّية  بصورٍة  األُموي  واجليش   ، احلُسني  اإلمام  أصحاب 
، وقد يبقى بعُضهنَّ دوَن عشاء ُحزنًا  تأثُّرُهنَّ النّسوَة يف املنطقِة يشتدُّ  حتى أنَّ 

وأملًا.
ست يف  أسِّ العرب  – شطِّ  الفيحاء  تقُع يف جزيرِة  الفريُدون:  3- حسينّيُة 

العام 1935م، أشهر اخلطباء فيها، الّشيخ حمّمد حسني.
الَقرن  ثالثينّيات  يف  ست  أسِّ املفتّية،  حمّلِة  يف  تقُع  احلــالف:   حسينّيُة   -4
حمّمد  مدرسة  مدير  احللفّي،  عيّل  حمّمد  يخ  الشَّ فيها  اخلطباِء  أشهُر  العرشين، 

اجلواد الدينّية حاليًا. ) يف النّجف األرشف(.
– الّدواسة،  اخلندق  حمّلِة  يف  تقُع  كوكل(:   باي  )جيتا  احلاج  حسينّيُة   -5
الندي اجلنسّية،  املايض، مؤّسسها احلاج )جيتا(  القرن  أربعينّياِت  ست يف  ُأسِّ
أعدمه النّظام املباد يف الَعام 1973م بُتهمة التَّجسس ظلاًم؛ ألنَّه ِمن حمّبي أهل 

. يخ أمحد الوائيّل البيت ، وأشهُر اخلطباء فيها الشَّ
القرن  من  الثالثينّيات  يف  ست  ُأسِّ الَعاشور:  داود  احلــاج  حسينّيُة   -6
العرشين، يف قضاء )أيب اخلصيب(، ُأعيَد نشاطها وترميمها يف عام 1991م، 

قرأ فيها عدٌد ِمن القّراء، ونشطت احلُسينّية بعد سقوط النّظام البعثي. 
والّشيخ  الفايّل،  باقر  حمّمد  الّسّيد  الشاهرودّي،  مرتىض  الشيخ  قرائها  من 

جعفر اإلبراهيمّي، وغيهم.
ست قبل   7- حسينّيُة احلاج )أبو خضي(: تقُع يف حمّلة الّرباط الكبي، أسِّ
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بعينيَّات  العام 1950م، والقّراء فيها كثيوَن، ُتركت ألسباب معّينة يف ناية السَّ
ِمن القرن املايض. 

ست يف اخلمسينيَّات ِمن القرن املايض،  8- حسينّيُة احلاج عيل مشيمش: ُأسِّ
. من اخلطباء املشهوريَن فيها الّسّيد مي حمّمد القزوينّي

ست عام 1956م،  9- حسينّية املربد القديم، يف الزبي –املربد القديم، ُأسِّ
فتحها  وُأعيد  فُأغلقت،  النظام،  قبل  ِمن  املضايقات  من  للكثي  وتعّرضت 
)َمولد(  مهرجان  أّول  فيها  ُأقيم  إْذ  تقريبًا،  1996م  عام  يف  أنشطتها  وممارسة 
بمناسبة والدة السيّدة فاطمة الزهراء  يف أّيام الالنظام احلاكم، عام 1998م، 

ولعّله األّول من نوعه يف املحافظة، ورّبام البلد، وماتزال أنشطُتها عامرة. 
 10- حسينّية سّيد داود: نر خوز – أبو اخلصيب – أّسست سنة 1957م. 
َست سنة 1964م عىل  11- حسينّيُة احلاّجة خدجية: يف حمّلة العّباسّية، ُأسِّ

ادة آل شرّب. شارع اجلزائر )جانب العّباسّية(، أشهُر خطبائها السَّ
ست يف العام 1965م، حمّلة  12- حسينّيُة أهِل البيت )احلالف سابقًا(: ُأسِّ
. العالية: أشهُر اخلطباء فيها: الّشيخ حمّمد رضا احللفّي، والّسيد عزيز الرّشع
التأميم،  شارع  )احليانّية(،  احلُسني  حّي  حمّلُة  الّسهاليّن:  حسينّيُة   -13

. ست سنة 1972م، َأشَهر الُقّراء فيها الّشيخ رشيف أبو عيل ُأسِّ
عىل  املوضوع  نطاق  خارج  ذلك  ألنَّ  البرصة؛  يف  اجلوامع  إىل  نتطّرق  ومل 

. غم من أنَّ هذه اجلوامع ُتقام فيها التَّعزية عىل اإلمام احلُسني الرَّ
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هاين نمر - مركز تراث البرصة

عبة التي مّرت هبا البرصة خصوصًا والِعراق  عىل الّرغم من الّظروف الصَّ
عمومًا، سواء كانت الّسياسّية منها أم االجتامعّية، فإّنا مل تستطع أْن تؤّثر عىل 
انتشار ظاهرة املنرب احلُسينّي، أو تقيض عليه، إْذ بات وجوُده وديمومُته ُمتَّصَلني 
بديمومة احلياة يف األوساط اإلسالمّية الّشيعّية، فقد شاءت القدرة اإللّية أْن 
وأْن  معّينٍة،  زمنيٍَّة  ِحقبٍة  يقترص عىل  وأْن ال  يدوم،  وأْن  احلُسينّي  املأتم  يستمّر 
ة  ال ينُضَب َمِعينُُه أو يتالشى، ملا لُه ِمن دوٍر نضويٍّ كبٍي امتدَّ مَع تاريخ األمَّ
اإلسالمّية واإلنسانّية مجيعًا، فقد اكتسَب املنرُب احلُسينيُّ ُقدسيَّتُه هذه منُذ نشأتِِه 
زين  اإلماُم  ُأِخَذ  عندما   ،#61 عام    احلُسني  اإلمام  استشهاد  ُبعيد  األوىل 
العابدين  ونساء أهل البيت  سبايا إىل الكوفة والّشام، فصار اإلمام زين 
مدينة حطُّوا  النّاس يف كلِّ   خيطبون يف  زينب  العقيلة   وعّمته  العابدين 
من  ورَد  ممّا  أيضًا  قدسّيته  اكتسَب  وقد  للواقعة،  األليمة  احلقائق  ليبّينوا  فيها، 
وحثَّت  الّتواتر،  حدَّ  بلغت  التي   ، األئّمِة  عِن  وممارسات  وأخبار  روايات 
الّشيعَة عىل إقامة جمالس العزاء لإلمام احلُسني  والبكاء عليه، ومنها ما ورد 
احُلسني  لقتل  عيناه  دمعت  مؤمن  أيَّام  قال:  أنَّه    العابدين  زين  اإلمام  عن 
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 ،أُه اهللُ هبا ف اجلنّة ُغَرَفًا يسُكنُها أحقابًا ه بوَّ ابن عيل دمعًة حتى تسيَل عل خديِّ
وعن أيب هاروٍن املكفوف، قال: دخلت عىل أيب عبد اهلل  فقال يل: أنشدين، 

فأنشدُتُه، فقال: ل، كام تنشدون، وكام ترثيه عند قربه، قال: فأنشدُتُه:
ــســني ـــــَدِث احلُ ـــــُرر عـــىل َج ـــةُام ـــّي ـــّزك فـــقـــل ألعـــظـــِمـــِه ال

دين،  دين زيِ  قال: فلاّم بكى أمسكُت أنا، فقاَل: ُمر، فمررُت، قال: ثمَّ قال: زيِ
قال: فأنشدُتُه: 

ــُديب َمــوالك ــان ــي ف ــوِم ــُم ُق ببكاِكمــري فأسِعدي  احلُسني  وعىل 

َمن  أبا هارون  يا  أْن سكتَن، قال يل:  فلاّم  النّساء، قال:  قاَل: فبكى وتايج 
دًا،  واحيِ دًا  واحيِ ُينقيِص  جعل  ثمَّ  اجلنّة،  فله  عرشة  فأبكى    احُلسني  ف  أنشَد 
حّتى بلغ الواحد، فقاَل: َمن أنشد ف احُلسني فأبكى واحدًا فلُه اجلنّة، ثمَّ قال: 
َمن ذكرُه فبكى فلُه اجلنّة، وِمن تلك الوصايا وغيها أخذ الّشيعُة مرشوعّيتهم 

يف احِلفاظ عىل استمرارّية املنرب احلُسينّي بنَي أوساطهم.  
تلك  من  الّرغم  عىل  ينُضب،  ال  ومعينًا  يتجّدد،  عطاًء  احلُسينيُّ  املنرُب  ظلَّ 
الّظاملة  احلكومات  تعاقب  ومنها  مسيته،  اعرتضت  التي  واملوانع،  الّصعاب 
ها القضاء عىل ظاهرة املنرب  عىل العراق – والبرصة بشكلٍّ خاصٍّ – التي كان مهُّ
َقُه من أهداٍف اسرتاتيجّيٍة إجيابّيٍة عىل الواقع منذ تأسيسه، إذ  احلُسينّي، ملا حقَّ
مبيِّنًا مباِدَئها  العظيمة،   ورسالته  املنرب احلُسينّي ثورة اإلمام احلُسني  ترجم 
الّثورّية واألخالقّية واإلنسانّية الّسامية، التي أقّضت مضاجع الّظاملني وأّرقتهم.
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علمّيًة  ومعرفًة  واسعًا،  دينّيًا  وعيًا  امتلكوا  أكَفاء،  خطباء  البرصة  يف  برز 
والّشيخ  اخلطيب،  مهدي  الّسّيد  األفذاذ،  اخلطباء  أولئك  بني  ومن  متنّوعًة، 
حمّمد حسن الّدكسن، والّشيخ حسن فرج اهلل، والّشيخ عبد األمي املنصورّي، 
إحياء  يف  الّسبق  قصب  لم  كان  وأعالمها،  البرصة  علامء  من  وهم  وغيهم، 
رفع  من  خاللا  متّكنوا  البرصة،  يف    احلُسني  اهلل  عبد  أليب  العزاء  شعائر 

ة.  ة واخلاصَّ املستوى الفكرّي واملعريّف للنّاس يف املسائل اإلسالمّية العامَّ
اخلطباء  من  الكثي  األُخر،  العراق  مدن  باقي  ِمن  أيضًا  البرصة  إىل  وَقِدَم 
األعالم، نذكُر منهم،  الّشيخ عبد احلُسني احلّجار، والّشيخ سلامن األنبارّي، 
أمحد  الّدكتور  الّشيخ  احلُسينّي  املنرب  وعميد  القّسام،  عيل  حمّمد  والّشيخ 
 ، الوائيل)رمحهم اهللُ مجيعًا(، فقد َصَدحت حناجُرهم بذكر اإلمام احلُسني 

وبّينوا أهداَف ثورتِِه النّبيلة عىل منابر املساجد واحلُسينّيات البرصّية.
أّدى ارتقاء املنابر من خطباَء نوعّيني يتمّتعون بإمَكاناٍت علميٍَّة مرموقٍة إىل 
اهتامم الّطبقة الواعية من رّواد املنرب احلُسينّي باخلطيب النّاقد واملعالج ملشاكل 
واألفكار  للّثقافة  وانتهاالً  للمعرفة،  طلبًا  يقصدونه  فصاروا  والِعباد،  البالد 
احلُسني  اإلمام  برثاء  احلُسينّي  املنرب  خطيُب  يكتِف  مل  إذ  األصيلة،  اإلسالمّية 
، واالقتصار عىل اجلانب العاطفّي للمصيبة فقط، ومل يقترص-أيضًا- عىل 
ُيعالج خمتلف شؤون حياة  الّدينّي فحسب، بل راح  الوعظ واإلرشاد  جانب 
البنّاء من خالل رصد مشاكل  النقد  اإلنسان املسلم واهتامماته، وتبنّى مسألة 
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النّاجعة  احللول  وطرح  واخلَلل،  الِعلل،  لتشخيص  املختلفة؛  بأبعاده  الواقع 
لا، ومناقشتها من باب األمر باملعروف والنّهي عن املنكر، إذ إنَّه يمّثل الدَف 
األصيَل الذي من أجله خرج اإلمام احلُسني ، وقّدم نفسه وأهله قربانًا له، 
ًا ول َبطيِرًا، ول ُمفسدًا ول ظاملًا، وإّنام خرجُت لطلب  إذ قال: إينيِّ مل أخرج أرشيِ

.  ... اإلصالح ف أّمة جّدي رسول اهلل
عىل  املحافظة  يف  وجيلٌّ  واضٌح  دوٌر  البرصّية  العلمّية  األَُس  لبعض  كان 
بني  وِمن  الادف،  التوعوي  لدوره  احلُسينّي؛  املنرب  أداء  واستمرارّية  ديمومة 
آِل  وُأسُة  ايف،  الصَّ آِل  أسُة  واألصيلة،  العريقة  البرصّية  العلمّية  األَُس  تلك 
هاليّن،  ويج، وآُل الُقرينّي، وآُل السَّ ، وآُل السُّ ، وآُل شربَّ ر، وآُل القزوينيَّ املظفَّ

وغيها الكثي ممَّن يطوُل املقاُم بذكرهم.
املنرب  عىل  املحافظِة  طريَق  أنَّ  عنده،  والوقوف  إليه،  اإلشــارُة  جيُب  وممّا 
احلُسينّي وديمومته مل يكن ُمعبَّدًا بالورود، بل كان مليئًا باألشواك، التي زرعها 
م  َقدَّ ّيته، فقد   وذرِّ الظَّاملون واحلاقدون، ضدَّ نِج أمِي املؤمننَي اإلماِم عيلٍّ 
الّشيعة من أجل بقائه الكثي من الّدماء الّطاهرة والّزكّية منذ تأسيسه حّتى يومنا 
اخلطباء  من  بدءًا  لطات،  السُّ من  والقتل  للمطاردات  اجلميع  تعّرَض  إْذ  هذا، 
الذين حازوا وساَم الّشهادِة واخللود، وسّطروا أروع معاين الفداء والّتضحية 
البرصة  قّدمت  فقد  الّطاهر،  منرِبِه  وديمومة    احلُسني  اإلمام  نج  يف سبيل 
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ْكِسن)1)،  من أبنائها اخلطباء قرابنَي، من مثِل الشيخ اخلطيب عبد الرؤوف الدَّ
والشيخ اخلطيب عبد الزهرة التميمّي)2) )رمحهام اهللُ( يف سبيل القضّية احُلسينّية، 
املنرب  برّواد  وانتهاًء  احلُسينّي،  املنرَب  احتضنت  التي  العلمّية  باألِس  ومــرورًا 
احلُسينّي، واملصّلني يف املساجد واحلُسينّيات التي ُتعقد فيها مآتم اإلمام احلُسني 
لطات وحقدهم عىل املنرب احلُسينّي، وعداؤهم   يف البرصة، وتعّدى ظلم السُّ
له إىل انتهاك حرمة املساجد واحلُسينّيات، تارًة بإغالقها وأخرى بتهديمها، وال 
  احلُسني  اإلمام  أعداء  مارَسُه  الذي  والّتهجي  عب  والرُّ اخلوف  ذاك  خيفى 
ادح باحلقِّ عىل شيعتِِه وحمّبيه، الذين ظّلوا عىل العهد باقني لنرصته  ومنربه الصَّ
عىل  املحافظة  أجِل  من  كبيًة  تضحياٍت  اجلميع  قّدم  فقد  نعم  ذكِرِه،  وإحياِء 
ايف الذي اغرتَف منُه األحرار حّتى خلدوا يف صفحات الّتاريخ،  ذلك النّبِع الصَّ
وحافظوا عىل تلك الّشعلة النّورانّية التي ما فتئت تتوّهج عرب الّدهور والّسنني.
لوحَة  لنا  لرتسَم  احّتدت  التي  والّدموع  الّدماء  تلك  ثمرات  نعيُش  واليوم 
ائرين، بحناجر أتعبتها  ين والزَّ الّصرب واإلباء والوالء، ممزوجًة بصيحاِت املعزِّ

البرصة  مواليد  من  الّدكسن،  حسني  الشيخ  عسكر  الشيخ  الرؤوف  عبد  الشيُخ  هو   (1(
1922م، خطيٌب وأديٌب، اسُتشهد يف عام 1988م، بحادث سّيارة ُأِعدَّ الغتياله يف مفرق 

حيِّ احلسني)احلّيانّية( يف البرصة، بالقرِب من كّلّية الرتبية الرياضّية يف البرصِة.  
1944م،  الزبي  البرصة-  مواليد  من  التميمّي،  حمسن  حامد  الزهرة  عبد  الشيخ  هو    (2(
خطيٌب، وعاملٌ، اعُتقل بعد انتهائه من صاليَت املغرب والعشاء،  وُأِخَذ إىل جهٍة جمهولٍة، ومل 
ُيعَرف مصُيُه إاّل بعد ستِّ سنواٍت ِمن اعتقاله، وقد ُأبلغ أهُله عام 1988م، بإعدامه بعد 

اعتقالِِه بشهٍر واحٍد. 
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نني الُعجاف، وهي تقول: )لّبيك يا حسني، لّبيك يا حسني(، ويرى العاملُ  السِّ
ياديَّ ألهايل البرصة يف إحياء ذكرى اإلمام احلُسني ، ابتداًء  ور الرِّ اليوم الدَّ
والّرواديد  الكبار  اخلطباء  واستقطاب  العزاء،  جمالس  يف  الكبي  احلضور  من 
والتزاٍم  حبٍّ  من  يملكونه  ملا  البرصّيني  يف  ضاّلتهم  وجدوا  الذين  املعروفنَي، 
اخلدمة،  مواكب  بنصب  –مرورًا  ابق  السَّ يف  كام   – الّتعزية  جمالس  حضور  يف 
)الّظاهرة احُلسينّية العاملّية(، التي    والتحضي لزيارة أربعني اإلماِم احلُسني 
فاز أهايل البرصة بكونم أّول من يرشع بإحياء هذه الشعية العظيمة من خالل 
اإلمام  األحرار  أيب  املوىل  قاصديَن  املقّدسة،  كربالء  نحو  بالّزحف  انطالقهم 
احلُسني ، وكذا تأسيس املعاهد اخلاّصة بتعليم وحفظ القرآن الكريم، وتشييد 
سات،  واملؤسَّ الدينّية،  املدارس  وبناء  األيتام،  ورعاية  كفالة  ومؤّسسات  دور 
واملراكز الفكرّية والثقافّية، التي ُتعنى بإحياء تراث أهل البيت  وشيعتهم، 
ق ما خافه الظَّاملون  ًا منه، وحتقَّ وبالفعل فقد أثمَر املنرُب احلُسينّي ما كان مرجوَّ
واحلكومات  للّسلطات  التَّحّدي  هذا  كلُّ  فكاَن   ،احلُسني ملنهج  واملعادون 
الادف  احلُسينّي  املنرب  نتاج  إاّل  ما هو  يعة،  الشِّ قبل  نني من  السِّ مرِّ  الّظاملة عىل 

وتأثيه يف النّاس.
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الإماُم احُل�سنُي  يف الِفكر العاملّي

أ. د. حسني عيل املصطفى

جامعة البرصة -كّلّية الرتبية

واملفّكرين  الِفكر  عىل  الواسعة،  بظاللا    احلُسني  اإلمــاِم  ثورُة  ألقت 
فكُر  وكذلك  املسيحّي،  والِفكر  اإلسالمّي  الِفكر  التقاِء  إىل  وأدَّت  العامل،  يف 
إىل  اجلميع  وصل  َثمَّ  وِمن  احلّرة،  الّشخصّياِت  فِكُر  وحتى  األَخر،  ياناِت  الدِّ
الّسامء، وكلمة اهلل،  لنداء  ، واالستجابة  أنَّ رسالَة احلقِّ ُمفادها  نتيجٍة واحدٍة، 
، يوّحد كلمة الِعباد مهام اختلفت  والنّضال يف سبيلها، لو أمٌر رائٌع ومصييٌّ

األجناس والعقائد.
عّدِة  إىل    احلُسني  اإلمــاِم  ثــورِة  قضّية  يف  املفّكرين  آراء  تقسيم  يمكُن 

اتاهاٍت، نستطيُع حرَصها باآليت: 
ا  أنَّ أي  عاّمة:  إصالحّية  ثورة    احلُسني  اإلماِم  نضُة  ُل–  األوَّ الجتاُه 
  احلُسني  اإلماُم  أراد  الذي  يزيد،  تبنّاه  الذي  األموي  النّهج  تغيي  أرادت 

. سوُل األعظُم فضَح َزيِفِه، وُبعِدِه عن اإلسالم الذي جاء به الرَّ
 ولنا أْن نستشهد بأقوال بعض املفّكرين يف هذا املجال، ومنها:

عيم الندّي غاندي، الذي تأثَّر بشخصّيِة اإلماِم احلُسني  تأثُّرًا حقيقيًَّا،  الزَّ
فخاطب شعَبه بقوله: 
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ٍة حياة  تعّلمُت ِمن احلُسنِي كيف أكوُن مظلومًا فأنترص... لقد طالعُت بدقَّ
اإلمام احلُسني  شهيد اإلسالم الكبي، ودقَّقت النَّظَر يف صفحات كربالء، 
 .  واّتضح يل أنَّ النَد إذا أرادت أْن تنترص فعليها أْن تقتدَي باإلمام احلُسني
 األملاين ماربني، يف كتابه الّسياسة اإلسالمّية إنَّ احلُسني  كاَن يبثُّ روَح 
، فازدادت نفرُة  الثَّورة يف املراكز اإلسالمّية املهّمة، كمّكة والعراق، وأينام حلَّ

.قلوب املسلمني التي شّكلت مقّدمة الّثورة عىل بني ُأمية
الكاتب اإلنكليزي موريس دوكايري: ِمن املعلوم أنَّ احلُسني  ضّحى 
يرضخ  ومل  اإلسالم،  حرمِة  وحلفِظ  النّاس،  وأعراض  رشِف  لصيانِة  بنفِسه، 
لتسّلط ونزوات يزيد، إذن تعالوا نتخذه لنا قدوًة، لنتخّلَص ِمن ني االستعامر، 

.وأْن نفّضَل املوت الكريم عىل احلياة الّذليلة
الجتاه الّثاين: نضُة اإلماِم حلُسني  مثاُل الّتضحية واخللود، وهذا واضٌح 

من بداية رحلة االستشهاد من مّكة وحتى كربالء. 
ونستشهد لذا االتاه ببعض األقوال، منها:

املسترشق الفرنيس لويس ماسينون: لقد أخذ احلُسنُي عىل عاتِِقه مصَي 
.وح اإلسالمّية، وُقتَل يف سبيل حتقيق هذا الدف فوق بِطاِح كربالء الرُّ

 املسترشق األميكي غوستاف غروينيام:
ملقتِل  امُلحزنة  ورة  الصُّ أّثرت  فلقد  كونّية،  أمهّية  ذات  كربالء  واقعة  إنَّ 
ُة شخصيٍَّة  جاع يف املسلمني تأثيًا مل تبلغه أيَّ جل النّبيل الشُّ احلُسني  ذلك الرَّ
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.إسالميٍَّة أخرى
الّتضحية  يف  درســًا    احلُسني  م  قدَّ أخــرى:  مقولٍة  يف  ماربني  األمل��اين 
إثبات مظلومّيتِِه  لديه، ومن خالل  النَّاس  بأعزِّ  الّتضحية  والفداء، من خالل 

.وأحقّيته، وأدخل اإلسالم واملسلمني إىل سجّل الّتاريخ ورفع صيَتُهام
الكاتب اإلنكليزي الّسي بريس سايكس يف كتابة تاريخ إيران، ردَّ عىل َمن 
إْن كان اإلماُم  ة بقوله:  ا ملنافع دنيويَّ  وأنَّ ُك بتضحية اإلمام احلُسني  ُيشكِّ
احلُسني  قد حارب من أجل أهداف دنيويٍة، فإنَّني ال ُأدرك ملاذا اصطحب 
أجل  من  فقط  ضّحى  أنَّه  حيكم  العقل  إذن  والّصبية؟  واألطفال  النّساء  معه 

 .اإلسالم
الجتاُه الثالث: اإلشادة بشجاعة اإلمام احلُسني  بكونا أسمى شجاعٍة 

عرفها الّتاريخ، ومن هذه األقوال: 
م احلُسني بن عيّل  أبلغ شهادة  اآلثارّي اإلنكليزي وليم لوفتس: لقد قدَّ

 .يف تاريخ اإلنسانّية، وارتفع بمأساته إىل مستوى البطولة الفّذة
الكاتب فردريك جيمس: إنَّ نداَء اإلماِم احلُسني ، وأيِّ بطٍل شهيٍد آخر 
محة واملوّدة ال تغيي لا، ويؤّكد  هو أنَّ يف هذا العامل مبادَئ ثابتًة يف العدالة والرَّ
لنا أنَّه كّلام ظهر رجاٌل للّدفاع عن هذه الّصفات، ودعا النّاس إىل التمّسك هبا، 

.ُكتَِب لذه الِقيم واملبادئ الثباُت والديمومة
توماس كارليل )صاحب كتاب األبطال(:أسمى درٍس نتعّلمه من مأساة 
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كربالء هو أنَّ احلُسني وأنصاره كان لم إيامٌن راسٌخ باهلل، وقد أثبتوا بعلمهم 
ذاك أنَّ الّتفّوق العددي ال أمهّية له حني املواجهة بني احلقِّ والباطل، والذي أثار 

.رغم قّلة الفئة التي كانت معه  دهشتي هو انتصاُر احلُسني
بريس سايكس وإعجابه ببسالة وشجاعة اإلمام احلُسني وصحبه بقوله: 
حّتى  الكفاح  عىل  عزموا  املؤمنة،  القليلة  وعصبته    احلُسني  اإلمــاَم  إنَّ 
القرون،  تتحّدى إعجابنا وإكبارنا عرب  ببطولٍة وبسالٍة، ظلَّت  املوت، وقاتلوا 

.حّتى يومنا هذا
عوب التي تريد  ابع: نضُة اإلمام احلُسني  هي قدوٌة لكلِّ الشُّ الجتاُه الرَّ

الّتخّلص من الظُّلم، ومن األقوال يف ذلك:
الفكر  يف    احلُسني  اإلمام  كتاب  صاحب  بارا،  إنطوان  املسيحّي  القسُّ 
املسيحّي: لو كان احلُسني  لنا، لرفعنا له يف كلِّ بلد بيقًا، ولنصبنا له يف 

. كلِّ قريٍة ِمنربًا، َوَلَدَعْوَنا النّاَس إىل املسيحّيِة باسم احلُسني
احلُسنِي  مأساَة  إنَّ  يقول:  العراق(  إىل  كتابه رحلة  جون أرش )يف  الكاتب 
.تنطوي عىل أسمى معاين االستشهاد يف سبيل العدل االجتامعّي ، ابِن عيلٍّ

واحلامسة  وأتباعه،  احلُسني  يف  الكامن  الــورع  أنَّ  أيقنُت  ليل:  توماس 
صحيحًا،  توجيهًا  َهًا  ُوجِّ لو  فيام  ًا،  هزَّ العامل  ا  هَيُزَّ أْن  بوسعهام  منهم،  املتدّفقة 

.بَل القويمة وانتهجا السُّ
ابق للمؤمتر الوطنّي الندّي تامالس توندون: هذه الّتضحيات  ئيس السَّ الرَّ
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الكربى لشهادِة اإلمام احلُسني  رفعت مستوى الفكر البرشي، وخليٌق هبذه 
.الذكرى أْن تبقى إىل األبد، وُتذكر عىل الّدوام

جاعة والّتضحية؟  وأخيًا ماذا تعّلم النّاس ِمن هذه املدرسة، مدرسة الشَّ
اختالف  عىل  لإلنسانّية  كربى  دروســًا  مت  قدَّ اإللّيَة  امللَحمَة  هــذِه  إنَّ 
، وما جاؤوا به من  الّساَمء، ودعواُت األنبياء  تثبيُت رسالِة  ها  مشارهبا، أمهُّ
قيٍم ومبادَئ تسُمو باإلنسان، ثمَّ ما تىّل عىل أرضها من قيٍم وعرب ومعاٍن تزُّ 
ُه فجائَع الواقع، ولتدفَعُه بقّوٍة إىل  َ ، وتوقظ الضمَي النائم؛ لتبرصِّ الوجداَن احليَّ
  الوقوِف بوجِه الظُّلِم والظاملني، وهذا هو سُّ اخللود لثورِة اإلماِم احلُسني

عرب الّتاريخ.
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 ِمن ُعيون ال�ّسعِر الَب�سريِّ يف الإماِم احُل�سني

َل هذا العطاء ببعِض روائِع الّشعِر البرصيِّ يف اإلماِم احلُسني  ارتأينا أن نذيِّ
َة الّشعر وناِصيَتُه. ، ِمن شعراَء ُعِرُفوا بمهارِتم، وامتالِكِهم َأزمَّ

1-ابُن مّحاٍد البرصّي)1):
. ، البرصيُّ ، الَعبديُّ أبو احلسن عيلُّ بن مّحاد بِن عبيِد اهللِ بِن مّحاٍد، العدويُّ

ِمن شعراِء أهِل البيت ، وكاَن والُدُه مّحاد كذلك، وقد ذكَرُه ولُدُه عيلٌّ يف 
شعره بقولِه من قصيدٍة:

عــلــّيــًا ــم  ــُدك ــب ع ــَد  ــب ــَع ال ــُدكــم األديــــُبوإنَّ  ــــاُد عــب كـــذا مّح
َقبيل عِر  بالشِّ والـــِدي  ــم  ــاُك ــُبرث ــي َأِغ ال  أْن  بـــِه  وَأوصـــــايِن 

يعة، وفذٌّ ِمن أفذاِذها، وِمن صدوُر شعرائها،  وابن مّحاد علٌم من أعالم الشِّ
 ، ومن َحَفَظة احلديث املعارصيَن للشيِخ الّصدوق ونظرائه، وقد أدركه النجايشُّ

وقال يف رجالِِه: قد رأيُته. 
عر، وعاِقِدي بنوده، ومنظِّمي صفوفه...،  وابُن مّحاد ِمن نارِشي ألوية الشِّ
وجامعي شوارده، وهو من املكثريَن يف أهِل البيِت  مدحًا ورثاًء، ولقد أكثر 

وأطاب، وجاهَر بمدحِيهم، وأذاَع.
 مجَع شعَره فيهم صلواُت اهللِ عليهم العاّلمُة الّسامويُّ يف ديواٍن يرُبو عىل 

)1) تنظر ترمجُة الّشاعر، وقصيدُته يف الغدير، للعاّلمة األميني: 153/4. بترّصٍف يسي.
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مه الظاهر يف األدب، وأشواطِه البعيدة  2200 بيتًا، وُجلُّ شعِرِه يشفُّ َعن تقدُّ
أنَّه ينمُّ َعن ِعلِمِه  يف فنوِن الّشعر، وخطواتِِه الواسعة يف صياغِة الَقريض، كام 
عوِة إىل  َبَذَلُه يف  َبّث فضائِل آِل اهلل، وإقاَمِة الدَّ ِعِه يف احلديث،  املتدّفق، وتضلُّ
ُسنَِن الُدى، فِشعُره لساُن حجاٍج وبرهنة، ال سباحٌة يف األخيلة.. وِمن روائِعه 
نجُم  قال  فضاِئِلهم،  وِذكر   ، البيت  أهل  َمْدِح  يف  طويلٌة  قصيدٌة  عرّية،  الشِّ
بن  عيلِّ  أبو  أنشدين  عيل:  بن  زيد  ولد  ذكر  يف   ] املجدي   [ يف  العمري  ين  الدِّ
دانيال، وكاَن ِمن ذي رمحِي  ِمن قصيدٍة أنشَدها إّياُه الشيُخ أبو احلسن عيلُّ 

،  لنفسه. ، الشاعُر البرصيُّ ابُن مّحاِد بن عبيٍد العبديِّ
األََسى ِمَن  ُأالقي  عاّم  أسائلتي  َسيِل الّليَل عنّي َهْل َأِجنُّ إَذا َجنّا ؟! 
اجلََوى ِمن  فنوٍن  يف  أيّن  ِك  َفنّالُِيخرِبْ يِب  ُل  يوكِّ َفــنٌّ  انَقىَض  َما  إَذا 

وهذا ُهَو مطلُع القصيدةيِ، ثمَّ يُلص إىل ذيِكر اإلماميِ احُلسني فيقول:



ِة ِة احُل�َسيِنيَّ ه�سَ ................................. ِمْن َعَطاِء النَّ 89

عليُكُم سالِمي  َنجٍد  ساِكني  الظنَّاَأيا  فاخلفُتُموا  َظنَّا  بُكم  َظنَنا 
وصحَبُه احلُسنَي  َمــوالَي  أسنَاُأَمثُِّل  أو  البدُر  بينها  ليٍل  كأنجِم 
ــُه ــاُت ــن ـــُه وب ـــُت ــــــُه أخ َأحنَىفــلــاّم رأْت قد  باملهنَّد  عليِه  وِشمٌر 
ْمِر اللَّعنِي وُقلَن: َدْع حسينًا فال تقُتْلُه يا شمُر واذبحنَاتعلَّقَن بالشِّ
ْجنَا فــحــزَّ وريــَديــِه ورّكـــَب رأَســـُه مِح ِمثل الّشمِس فارَقت الدَّ عىل الرُّ

أخُتُه زينُب  الَويِل  بطوِل  ْدَنافناَدت  وقْد صبَغت ِمن نحِرِه اجليَب والرُّ

نا اقتَضت والّضْغنَاأال يا رسوَل اهللِ يا جدَّ احِلقد  بعَدك  منّا  ُأمّيُة 
ٍة بِذلَّ اإلمـــاُء  ُتسَبى  كام  وُشتِّْتنَاُسبِينَا  الباِلِد  ُعرَض  بِنا  وطِيَف 
عليِهُم بالبكاِء  َحيايِت  هِر ال َيْفنىسَتفنَى  وُحزين لُم باٍق َمَدى الدَّ
ُظلَمُهم َسنَّ  الذي  اهللُ  لعَن  استنَّا أال  وبِِه  لُه  َأمال  الذي  َوأخَزى 
جاِهدًا أمحــَد  آَل  يا  وأمنُح َمن عاَداُكُم الّسبَّ واللَّعنَاسأمَدُحُكم 
ألنَُّكم أوىل  باملْدِح  ِمنُكُم  الُبْدَنا وِمن  َنحر  وَمن  َلبَّى  َمن  أَلكرُم 

ي احلّجار )املتوّف 1358ه�( 2-الشيُخ َمهديِ
فقيٌه  عاملٌ  باحلّجار،  الّشهي  داود  بن  بن سلامن  داود  بن  مهِدي  الشيُخ  هو 
ه، أّما والُدُه  يًَّا، وكذلَك َجدُّ ُأمِّ وأديٌب شهٌي، ُولِد عام 1318هـ، وكاَن والُده 
واألدب،  للعلِم  مّياالً  نشأ  الولَد  أّن  غي  أنقاِضها،  ِمن  احِلجارَة  ينقُل  فكاَن 
فدرَس املقّدمات، وهو ابُن عرش سنوات، ونظَم الّشعر يف اخلامسَة عرشَة ِمن 
وحي  الرُّ الّزعيم  وتتلَمَذ عىل  الُعلامء،  فيه، واخَتلف عىل مشاهِي  وبرَع  الُعمر 
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الشيخ أمحد كاشف الغطاء، كام حرض عىل املرجِع الدينّي امليزا حممدُحسني 
ي الّشباَب  النائينّي يف األصوِل، وملَعت مواهُب الشيِخ احلّجار، وراَح يغذِّ
بالُعلوِم الدينّيِة، والّدروس اإلسالمّية، مضافًا إىل حلقٍة أدبّيٍة تضمُّ العرشات 
وَن برأيه، إذ كاَن  ، ويعتدُّ ِمن الّشباِب الِذيَن كانوا يعرضوَن عليه نتاَجهم األديبَّ
آنذاك، فكاَن  العقائد نرشتا املطابُع  أقرانِِه يومذاك، له قصيدٌة طويلٌة يف  أبرَع 

بوَن حيفُظوَنا، وهي املسامة )الَبالُغ املبنُي(.  املتأدِّ

: قاَل يف رثاِء الإمام احُل�سني
بـأصـواتِـَها تــُعـــــجُّ  ــرهـــــا  ــهــاَأثـــِ ـــ ــاراتِ ـــ وث ــهــٍر  ـــ ــف َل ــا  ـــ ي أال 
الَفـال ألِــْفــَن  ِعـرابـًا  ــاوُقـْدَهـا  الــَعـــــنَــا يف اســتـــــراحــاِتَ كـــأنَّ 
فـرساِنا تـحـِت  ــن  ِم ـــــَهــاختـايُل  ــَلــهــم فـــــي أريـــــكــاتِ ختــايـــُ
غـاّلبٌة الّصـيـد  ِمـــــَن  بغاباتِـَهاَعليـها  األســـــــوَد  تــصـــــيــُد 
يـقـتاُدَهـا هـاشـَم  ــاطـــــالئــُع  ــاِتَ بــقــيَّ َخـــــــْيُ  احلـــــــرِب  إىل 
الـّسالِِفـنَي َخـَلَف  يا  ــاحناَنـْيَك  ــَه ـــِ ــات ـــهـــا فـــــي كــراَم ووارثــــَ
لـَِمـن ــؤيٍّ  ـــ ل آُل  تـــْــَك  ــاأعــــــــدَّ ـــ ــاِت ـــ لـــِــواهــا وُســـــــــّوُد راي
الَغيوُر وأنــَت  ُتغـيِض  َم  ــىل َهــضــِمــهــا واغــتــصــاَبــاِتــافحـّتى  ع
حمـبوهُبا ــرِب  ـــ احل إىل  ــَل إجـــــابــاتـــِــهــاَدعــاهـــــا  ــب فــخــاَضـــــتــه ق

ُتبُّ فِـيَمن  وناِهـيَك  ــاِتــاوهـبـَّت  ــبَّ ــَب هبـــ ــي ــب لـِـــــرُتيِض احلـــ
العبِي َنـرَش  النّقـِع  يف  أنَّ  ذاِتـــاترى  َشـــــَذى  إال  ذاَك  ــا  ومـــ
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الّصفاِح بِيُض  الَعزِم  مـِن  ــاتـــِــهــاَجَلتها  ـــــهــا وكـــــنــيَّ كـــــأحـــــســابِ
الُكـاَمة ِمنها  َتـقرُأ  ــهــاصحـائـُف  ــا( وآيـــــاتـــِ ـــــتــحـــــنَ ـــا َف ــــ )إّن
الفراُر وكيـَف  الِفـراَر  هامـاتِـهافتـبغي  ــوَق  ـــ ف ــا  ــه ــُل وأرج
البتول ابـــــن...يـــُــمــيــُت  ــامـثُل  ــاِت ـــّ بـــــفـــــادِح َخـــــْطـــــِب رزي
الـتي تـلك  ـــــَة  أمـــــّي بـحاناِتاومـــــثـــــُل  َنـــــشـــــاوى  تـبـيُت 
غـالٍب بـني  مـثَل  َمـقاماِتاتـُغـالُِب  َعــــــــن  وتـدفـُعها 
ــا اإلب ربُّ  ذاَك  أبـــــى  ــالــــــــذاك  ــاِت ــارضّي ــى عـــــىل غـــ ــأرس ـــ ف
أطـــــواَدهــا الـطفِّ  ِمـــــَن  وســـــاداتِـــــهــاوَدكَّ  فـهـٍر  بـــــآســـــاِد 
بطَشها ــّردى  ـــ ال يـهاُب  ـــــامٌة  مالقاِتاُك ِمــن  الـقضا  ويـخشى 
النفوِس يف  ــا  رهبَّ تاجرت  تـجاراِتالـقد  فـي  ربـَِحت  وقـد 
للُهدى سوَمها  أرخـَصت  مـنيَّاِتاوُمـْذ  فـي  الـُمنى  ــا  ـــ أراه
كربال نـزلت  َحى  الـضُّ بـجنّاِتابـــــرأِد  بـاتت  الـّليِل  وفـي 
النّجوُم ُتعاُب  ولـيَس  كـعاداِتاتـهاوت،  تـــــهـــــاَوت  مــا  إذا 
الُبدور مثَل  بـهاالِتاوباتت عىل األرض  الـُكسوُف  َعـراهـا 
جـــــراحــاِتــا فــي  ــلــًة  ــًة فــــــــي شـــــهـــــاداِتــاُمـــــَغـــــسَّ ــنَ ُمـــــكـــــفَّ
أنـــــصــاَره بُط  الـسِّ رأى  ــاّم  بـَكاَساِتاولـــ الـُحُتوُف  سـقـْتها 
سـاَعاتـِهاَرَقــى َضــاِمـــــَرًا وَنــىَض َصــاِرمــًا أشـــــراَط  َب  َفـــَقـــرَّ
هاماِتا نـحو  انبـَرى  ــِي بـــــرّيــاِتــاوحـــــنَي  ــُن خـــ ـــ ــا اب ــراه ـــَ ب



ِة ِة احُل�َسيِنيَّ ه�سَ ................................. ِمْن َعَطاِء النَّ 92

سـيـُفه بـــــآجـــــاِلــا  ــادي  ـــ ــن ـــُ أوقـــــاِتــاي َقـــــبــِل  ِمـــــن  فـتـأتيه 
ــٌة ــوف ــغ ــش ــــَم م ــــامج ــــاكــــــأّن اجل ــِه ِمــــن ذاِتَ ــي ــأت ــي ت ــه بــــِه ف
حتتِِه ِمن  ترُجُف  األرَض  ــهــاترى  ـــِ ــأمـــــوات ـــ ــهــا وب ــاِئ بـــــأحــيـــ
ثابٍت عن  أرُض  يا  الوهُن  ــَع ســـــامواِتــالِك  ــب ـــ ـــزُل س ـــزل ــــُ ي
النُّفوس هـِذي  أنَّ  رأى  ــاوملـّا  ــاِت ــَق ـــ ــي ــيــعــًا رهـــائـــــــَن ِم مجـــ
الّصاحليـَن منـزلُة  لِـَغاياتـِهافشاقـْتُه  ـــًا  ــــ َرواح ــاَق  ــَت ـــ ف
ــا هاشٍم ــَي َف عـــــيلٍّ  ــُن  ـــ اب ــىَض  ـــَ ــاق ــَه ـــِ ت مــذالَّ ــَدُه يف  ـــ ــع ب ــي  ــِع ـــَ ق
للـَوَرى بعـِده  ِمـن  أنــِت  لـــِــَحــاَجـــــاتِـــــَهــاملــن  أم  آلرائـــِــَهــا 
َبعِدما ِمــن  الّصـدِر  عىل  ــاأَلــْطــاَمً  ــاراِت ــَن غ ـــ ــــدُرُه َره ـــدا ص َغ

تـُبلَّ أن  غـــــالــٍب  عـىل  ـــراٌم  ــَهــاح ـــاِء َحـــــــرَّ ُحـــــشــاشــاتـــِ ـــامل ب
َتشـَتـِكي يـَتاَمـاُهـُم  ــاوتــلــَك  ــاِتَ ــكــاّي شـــ ُجــــلُّ  املـــــاِء  ويف 
أن ُحـــــقَّ  لـقـْد  فِهـٍر  آَل  يــا  ــاو  ــاِت ــوّي ــل ــا عـــ ــَب ـــ ــوا ِخ ــط ـــ ــي مُت
ــُر فـــــي َكـــــرَبــال ــرائ ـــ ــوَه بـــــراحــاِتــافــتــلــَك احل ـــ ــوج َســـــرَتَن ال
وَقـد ـــُدوَر  اخلــــُ تــرفــعــوَن  ــامَلــن  ــاِت ــرّب ـــ ـــدور ب ــــ ــلــَن اخل ثــكـــ
تستغيُث لـكافِِلَهـا  الستـغاثاِتا)1) وجـــــاءت  الــِعــَدى  وَتبِكي 

)1) ينظر ترمجُته  وكذا القصيدة، يف أدب الطف: 10/ 313.
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3-بدر شاكر السّياب
شاعٌر عراقيٌّ برصيٌّ متمّيز، ُولَِد يف جيكور يف قضاء أيب اخلصيب، جنويب 
البرصة، سنة 1926م، تأّثر كثيًا بوفاِة أّمه التي فارقها عام 1932م،  وهي يف 
الثالثة والعرشين ِمن عمِرها، وهو يف ُعمر الّسادسة، والُده، شاكر بن عبداجلّبار 
ابن مرزوق السّياب، ُولد يف قرية )بكيع(، وأكَمَل دراسَتُه يف املدرسِة الرشيدّية 
يف أيب اخلصيب، زاوَل التجارَة واألعامَل احلُّرة يف البرصة أثناء العهِد العثاميّن ، 
وأوالده  تويف يف 1963/5/7م،  أيب اخلصيب(،  )متوين  دائرة  توّظَف يف  ثّم 
)د. عبداهلل، وبدر، ومصطفى(، عاَش السّياب فقيًا، ومات فقيًا، وإليِه ُينَسُب 
ابتداُع شعِر الّتفعيلة )الّشعر احلّر(، اشتَغل يف الّصحافة والّتدريس، تقّلب يف 
اضطر  حّتى  بسببها،  الّسجن  وأوِدع  اخلدمِة،  ِمن  ُفِصل  التي  وآرائه  قناعاته 
للّسفر إىل إيران، ثمَّ إىل الكويت، التي تويّف يف إحدى مستشفياتا عام 1964م، 
عن عمٍر بلغ 38 سنة، بعَد إصابتِِه بأملٍ يف أسفل ظهِرِه، وُدفَِن يف مقربِة احلسِن 

الَبرصّي يف الّزبي، له مؤّلفاٌت وديواُن شعٍر.
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قال ِمن ق�سيدٍة له ُعنوانها)الّدمعُة اخلر�ساُء(، يهُجو بها يزيَد  لعنُه اهلُل: 

اســتـهـزاِء بـنـظرِة  الّسـامَء  و اجَعل شــراَبَك ِمــن َدم األشالِءإرِم 
عـَفاِءو اسَحق بظلـَّك كلَّ عـِرٍض ناصٍع و أبــِْح لنـَعـلـَك أعظـَُم الـضُّ
األثــداِء و امـْأْل ساَجك إْن تـَـقـَضـّى زيُتُه نــواضـِـُب  تــدرُّ  مـمـّـا 
ضيِع و حـِلـْمـََة العذراِءو اخـَلْع عـلـيـِه كـام تشـاُء ذبـالـًة هـُْدَب الرَّ
عـنَك الـُحـَسنُي مـَُمـّزَق األحشاِءو اسُدْر بغـيـَِّك يا يـزيـُد فـقد ثوى
بــلـْهاِءو الليُل أظـَلَم و القطيُع كـام ترى بـأعـــْـُيـٍن  إلـيـَك  يـَرنو 
أيــَن الــمـُهيُب بِه إلــى الــعـَـليــاِءو إذا اشتكى فمـَن املغيُث وإْن َغـَفا
ُزلزلْت أعضائيَمـثــّلـُْت غْدَرَك فاقـشـَعـّر لـِهـَـْولِه ثـاَر و  قـلـبي و 
خـــرســاِءو استقطرت عيني الَدموَع و رنـّـقْت دمــعـٍة  بـقـايـا  فـيـهـا 
موُج الـلـهيـِب و عاصُف األنـواِءأبرصُت ظـلـّـَك يا يـزيـُد يـرجـُّه
رقـــطـــاِءرأٌس تـكلََّل باخلنى، واعـتاض عن بـحـّيـٍة  النــُّضـار  ذاَك 
وِط الذي قد كان يــعبـُث أمــِس باألحـــيـاِءو يـداِن مـُوثـَـقـَتاِن بالسَّ
فـي ناظــرّي كواكُب الصــحـراِءعـصـَفــَْت يَب الذكرى فألقْت ظلـّها
أشـباُح ركـٍْب لــجَّ فــي االسـراِءمبهورَة األضواء يغـشى َوْمـَضها
عـُرف اجلـِنان ومن ظـِالل " حـِـراِء"أضـفى عليِه الليُل سـِتـْرًا ِحيَك من
باسـِْم احلـُسـَنِي و جهشُة استبكاِءأســرى، و نــاَم فـلـَيَس إالّ هـمـسٌة
ــلـمـاِءتلَك ابنُة الزهـراِء ولـْهـَى راعـَـها حـُـلـُـٌم ألـَـمَّ بـها مـَع الــظَّ
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ذعـْـرًا، و تـلوي اجلــِـيَد يف إعــياِءتـُـنـْـبي أخاها و هي تـُخفي وجَهها
يف األفِق مثل الـغيــمِة الـــّسـوداِءعن ذلك السهل الـملـبـّد يـرتـمي
الـامِءيـكـْـَتـظُّ باألشـباِح ظمأى حرشجْت انتــظـار  يف  اشــرأبــّْت  ثـُّم 
من غــي رأٍس لــُطـّـخـْت بـدماِءمـفـغـــورة األفـــواِه إالّ جـــثــّــٌة
تـبـْلـُغـْـُه فانكـَفأْت علـى احلصباِءزحـَـفـَْت إىل مـاٍء تـراءى ثـمَّ لـم
رؤيا .. فـكـُـفـّـي يا ابنَة الزهـراِءغـَُي احلـُسـَنِي تـُصـّده عـّمـا انَتَوى
ـعاف إذا استغاثوا والتظـَْت عـيـنا " يـزيـَد " ســوى فـتى اليجاِءمـن للضِّ
صـُفـْـَر الوجوِه خـامئَص األحشاِءبـأبـي َعـطـاشـًى الغبنَي و رضـّعـًا
تـرنـو إىل الـامِء الــقريِب الــنـَّائـيأيٍد تـُـمـَـدُّ إىل السـمــاِء وأعــــيـٌن
ِرّي الـقــلــيل بـخـطـٍة نــكــــراِءعـّز الــحـُسيـُن و جلَّ عن أن يشـرتي
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