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الشييك إن لإلمييام احلسيين  منزلة 
عظيميية عنييد اهلل سييبحانه وتعالييى 
وكراميية حبيياه اهلل بهييا، فهييو خامييس 
أصحاب الكساء الذين اذهب اهلل عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيييرا، وانه االمتداد 
الطبيعي خلط النبوة الرسالي، وملا جعل 
اهلل تعالييى ألنبيائييه املعاجييز واملناقييب 
والكرامييات.. فال بييد لهييذه الكرامات أن 
تشييمل خييط اإلماميية »ومنهييم اإلمام 
احلسيين« فتنبع منها املعاجييز واملناقب 
كما تنبع من األنبياء واملرسييلن ، وقد 
نقلت الكتييب خملتلف الفرق اإلسييالمية 
كراماٍت عديدة ألبي عبد اهلل احلسن منذ 
والدته وفي حياته وحتى بعد استشهاده 

يوم الطف بكربالء ومنها :
• جاء في كتيياب اخلرائج واجلرائح – ملا 
ولييد اإلمام احلسيين  أميير اهلل تعالى 
جبرائيييل أن يهبييط في مأل ميين املالئكة 
فيهنييئ محمييداً، فهبييط وميير بجزيييرة 
فيهييا َملَيييك يقييال لييه فطييرس بعثييه 
اهلل فييي شيييء فأبطأ عنه فكسيير اهلل 
جناحه وألقيياه في تلك اجلزيرة فعبد اهلل 
سبعمائة عام،فقال فطرس جلبرائيل :إلى 
أين؟ قال :إلى محمد، قال : احملني معك 
إلييى محمد لعلييه يدعو لييي، فلما دخل 
جبرائيل واخبر محمداً بحال فطرس، قال 
له النبي : )قل له ميسييح بهذا املولود 
جناحييه( فمسييح فطرس مبهد احلسيين 
فأعيياد اهلل عليييه فييي احلييال جناحه ثم 
ارتفع مع جبرائيل إلى السييماء، فسييّمي 

عتيق احلسن.
• جيياء في مدينة املعاجز عن السيييد 
الرضييي في عيييون املعجزات عيين جعفر 
بيين محمد بن عمييار عن أبيه عيين اإلمام 
الصييادق   عيين أبيييه عيين جييده قال: 
جاء أهييل الكوفة إلى علي  فشييكوا 
إمسيياك املطيير وقالييوا له استسييِق لنا، 
فقال للحسيين : قم واستسِق، فقام 
وحمد اهلل وأثنى عليه وصّلى على النبي 
وقييال: »اللهييم معطييي اخليييرات ومنزل 
البركات، أرسل املاء علينا مدراراً، واسقنا 
غيثاً مغزاراً، واسييعاً غدقاً مجّلالً سييّحا 
سييفوحاً، ثجاجاً تنّفس بييه الضعف من 
عبييادك وحتيي به املَْيَت من بالدك آمن رب 
العاملن« فلمييا فرغ  ميين دعائه غاث 

. اهلل غيثاً ببركته
• جيياء فييي املناقب البن شهرآشييوب 
عيين صفييوان بيين مهييران قال: سييمعت 
الصادق  يقييول: رجييالن اختصما في 
زمن احلسيين  في امرأة وولدها فقال: 

هييذا لي، وقال اآلخيير: هذه لي، 

فمر بهما احلسن  فقال لهما: فيما 
متْرُجان؟ قال احدهمييا: إن املرأة لي، وقال 
اآلخيير: إن الولد لي، فقال للمدعي األول: 
اقعد فقعييد، وكان الغالم رضيعاً، فقال 
احلسن : يا غالم ما تقول؟ انطق بإذن 
اهلل تعالى، فقييال له الغالم: ما أنا لهذا 
وال لهييذا، وما أبييي إال راٍع آلِل فالن، فأمر 
برجمها، قال جعفر  فلم يسمع أحد 

نُْطقَ ذلك الغالم بعدها.
• فييي كتيياب محمييد بيين شيياذان بن 
نعيييم روي عن حمييران بن أعيين أنه قال: 
سييمعت أبا عبد اهلل  يحدث عن أبيه 
عن آبائييه  أن رجييالً من شيييعة أمير 
املؤمنيين  كان مريضاً شييديد احلمى، 
فعاده احلسيين  فلما دخل الدار طارت 
احلمى عيين الرجل، فقال له: قد رضيت مبا 
أوتيتم به حقاً حقاً واحلمى تهرب منكم، 
فقييال  واهلل مييا خلق اهلل شيييئاً إال 
وقد أمييره بالطاعة لنا، يا كناسيية!! قال 
الرجل:؛ فإذا نحن نسييمع الصوت وال نرى 
الشييخص يقييول: لبيك، قييال: أليس 
أمير املؤمنن أمرِك أن ال تقربي إال عدواً أو 
مذنباً لكي تكوني كفارةً لذنوبه فما بال 
هييذا؟ وكان الرجل املريض هو عبد اهلل بن 

شداد الليثي.
• في اخلرائج واجلرائح روي عن بن هارون 
  عن آباءه  بن خارجيية، عن الصادق
قال إن احلسن  إذا أراد أن ينفذ غلمانه 
فييي بعض أمييوره قييال لهييم: ال تخرجوا 
يوم كييذا، واخرجييوا يوم كييذا، فإنكم إن 
خالفتموني قطع عليكم، فخالفوه مرة 
وخرجييوا فقتلهييم اللصييوص وأخذوا ما 
معهم واتّصل اخلبر باحلسيين  فقال: 

لقد حذّرتهم فلم يقبلوا مني.
ثم قام من سيياعته ودخل على الوالي 
فقييال الوالييي، يييا أبييا عبييد اهلل بلغني 
قتل غلمانييك فآجييرك اهلل فيهم، فقال 
احلسيين : فإني أدلك على من قتلهم 

فاشدد يدك بهم.
قال: أوَ تعرفهم يا بن رسول اهلل؟

قييال: نعييم كمييا أعرفك وهييذا منهم 
)فأشييار بيييده إلى رجييل واقف بيين يدي 

الوالي(.
فقييال الرجل: ومن أييين قصدتني بهذا 

ومن أين تعرف إني منهم.
فقييال احلسيين : إن أنييا َصَدقْتييك 

تُصِدقني؟
فقال الرجل: نعم واهلل ألصدقنّك.

فقييال : خرجت ومعك فييالن وفالن 
)وذكرهم كلهم( فمنهم أربعة من موالي 

املدينة والباقون من حبشان املدينة.
فقال الوالي للرجييل: ورب القبر واملنبر، 

لتصدقني أو ألهرأنَّ حلمك بالسياط.
فقال الرجل: واهلل ما كذب احلسن وقد 

صدق وكأنه كان معنا.
جميعيياً  فأقييرّوا  الوالييي:  فجمعهييم 

فضرب أعناقهم.
• وجيياء في نييوادر املعجييزات حملمد بن 
جرييير الطبييري أن أبا احلسيين محمد بن 
هييارون قال عن أبيه عيين أبي علي محمد 
بن همام قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن 
مالك...إلييى أن قال عن احلييارث بن وكيدة 
  قال: كنت فيمن حمل رأس احلسيين
فسمعته يقرأ سييورة الكهف، فجعلت 
أشييك في نفسييي وأنييا أسييمع )نغمة( 
احلسيين  فقييال لي: يا بيين وكيدة أما 
علمت إنا معشيير األئمة أحييياء عند ربنا 

نرزق؟
• جاء في كتيياب أبي عبدا هلل محمد 
بن علي الشجري )367-445هي( في فضل 
تربة قبر احلسيين  ما نصه: أخبرنا أبو 
احلسيين بن الوزييير بن أحمد بيين علي بن 
سييعيد الدهقان الكوفي ببغداد، قال لنا 
أبييو العباس أحمد بن محمد بن سييعيد، 
قييال أحمييد بن احلسيين بيين عبييد امللك 
قييال ذبيان بيين حكيم قييال حدثنا يونس 
بيين ظبيييان عن أبييي عبييد اهلل جعفر بن 
محمد  قال: طن قبر احلسيين شفاء 
من كل داء، فإذا أكلته )أخذت منه شيئاً( 
فقل بسم اهلل وباهلل، اللهم اجعله رزقاً 
واسعاً وعلماً نافعاً وشفاًء من كل داء انك 
على كل شيء قدير، اللهم رب هذه التربة 
املباركة الذي وارتييه صّل على محمد وآل 
محمد، واجعل هذا الطن شفاًء من كل 
داء وأماناً من كل خييوف، وفي رواية أخرى 
عنه  إنه قال: إن مريضاً ممن يعرف حق 
أبييي عبد اهلل وحرمته وواليته أخذ له من 

طينه على رأسه كان له دواء.
• وال بأس في هذا املقام من ذكر معجزة 
حسييينية معاصييرة عاشييها طفل في 
عصرنييا احلاضر، فقد أصيييب هذا الطفل 

مرور  بعييد 
سييتة أشييهر علييى والدته بحمييى عجز 
األطباء عن معرفة سييببها )واسييتمرت 
ألكثر من سيينة( فأوعزوا إلى ذويه بإجراء 
والتحاليييل  الفحوصييات  أنييواع  شييتى 
اخملتبرييية وكانييت النتائج تؤكد سييالمة 
الطفييل ميين كل داء أو عارض، فتسيياءل 
اجلميييع بحيييرة ميين أييين هييذه احلمى؟ 
فأشييار أحد األطباء وهو حي يرزق ويدعى 
»د.إبراهيييم الناصر« اختصاصي بأمراض 
الييدم واألطفال بأن يجرى لييه آخر حتليل 
قبييل القيييام بييزرع النخيياع الشييوكي 
ملعرفة سييبب احلمى، وهو اختبار املناعة، 
فظهييرت النتيجة أن مسييتويات املناعة 
منخفضة إلى )الصفر( »وحسييب تعبير 
الطبيييب اخملتص« هي حاليية والدية نادرة 
جداً حتييدث مرة بيين كل مئييات الوالدات 
وأنها حاليية ميئوس منهييا علمياً وليس 
لهييا دواء إال أن يُحقيين الطفييل بن فترة 
وأخييرى مبصييل املناعة طيليية حياته كي 
يعيييش وإال فسيييموت ال قييدَّر اهلل، فما 
كان ميين أمه إال أن توجهت من فورها إلى 
اإلمام احلسيين  باكيًة متوسييلًة إلى 
اهلل بكراميية احلسيين وحرميية عبد اهلل 
الرضيع على اهلل أن يشييفي ولدها، فجاء 
إليهييا أحد املؤمنن ببعييٍض من تراب قبر 
احلسيين ووضعته في فم طفلها احملموم 
وذهبييت إلجييراء الفحص الييدوري الثاني 
ملستويات املناعة وكانت النتائج  مذهلة 
فقييد ارتفعت نسييبة األجسييام املناعية 
في الدم لدرجيية قال عنها الطبيب »هذا 
مسييتحيل!! طبياً وعلمياً، ال بد من وجود 
خطأ في عملية التحليل« وأعيد الفحص 
مرات بأمر الطبيب وفي مختبرات اختارها 
هو لوثاقته بعملهييم ونتائجهم فكانت 
َّبَها الطبيب  كل النتائج متطابقيية فكَذ
قائالً لييم تصادفني مثل هييذه احلالة في 
حياتي ألن حالة الطفل البد أن تكون نحو 
األسييوأ فأنا ال أصييدق أي نتيجة لتحليل 
إال أن تكييون )صفييراً( ومييا عداهييا فهييو 
مسييتحيل طبياً، فميياذا فعلتم؟ فقالت 
األم بثقٍة وعينها مغرورقة بالدموع: »لقد 
أعطينا الطفل شيييئاً من تربة قبر اإلمام 
احلسن قبل أن جنري له الفحص اخملتبري« 
فبهييت الطبيب ولم ينبس ببنت شييفة، 
وبعدها ببرهة قال اذهبوا فال حاجة لكم 
بأن تراجعونييي ثانيًة. وهكييذا فقد عاش 
الطفييل بفضييل ميين اهلل وبركيية اإلمام 
احلسيين وعمره اآلن ثمان سنوات معافى 
واحلمييد هلل والشييكر له فهييو واحد من 
معاجز اإلمام احلسن  التي ال تنتهي.
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وردت الكثي��ر من الرواي��ات من مصادر 
أهل الس��نة تتحدث ع��ن بعض الظواهر 
عق��ب  ظه��ر  وم��ا  واحل��وادث  الكوني��ة 
استش��هاد اإلم��ام احلس��ن  أس��فا 

وحزناً..
 وما روي من كسف الشمس :

ع��ن أب��ي قبي��ل : مل��ا قتل احلس��ن بن 
علي  انكسفت الش��مس حتى بدت 
الكواك��ب نصف النهار حت��ى ظننا إنها 
هي )أي القيامة( رواه الطبراني واس��ناده 
حس��ن ونقل ذلك الس��يوطي في تاريخ 
اخللفاء 207 وأرسله من املسلمات فقال: 
ومل��ا قتل احلس��ن مكثت الدنيا س��بعة 
أيام والش��مس على احليط��ان كاملالحف 
املعصف��رة، والكواك��ب يض��رب بعضها 
بعضاً، وكس��فت الش��مس ذل��ك اليوم، 
واحمرت آفاق الس��ماء س��تة أشهر بعد 
قتله، ثم ال زالت احلمرة ترى  بعد ذلك ولم 

. تكن ترى فيها قبل قتله
 عن الزهري قال: قال لي عبد امللك أي 
واحد أنت إن علمتني أي عالمة كانت يوم 

قتل احلسن.
فقل��ت لم ترفع حصاة بيت املقدس إالّ 

وجد حتتها دم عبيط.
فقال لي: إني وإياك في احلديث لقرينان 

)رواه الطبراني ورجاله ثقات(.
 وعن الزهري قال:ما رفع بالشام حجر 
يوم قتل احلس��ن بن عل��ي  إال عن دم 

)رواه الطبران��ي ورجال��ه رجال الصحيح(. 
كم��ا روي ذلك البهيقي ف��ي دالئل النبوة 
وأب��و نعي��م األصفهان��ي ف��ي )معرف��ة 

الصحابة(.
 قال ابن كثي��ر في تاريخه220/8 وأما 
ما روي من األحادي��ث والفنت التي أصابت 
م��ن قتله فأكثرها صحي��ح، فانه قّل من 
جن��ا من أولئك الذين قتلوه من آفة وعاهة 
في الدنيا، فلم يخ��رج منها حتى أصيب 
)رواه  اجلن��ون  أصاب��ه  وأكثره��م  مب��رض، 

الطبراني ورجاله رجال الصحيح(. 
ش��هادة  ي��وم  الس��ماء  أمط��رت   
احلسن  دماً، فأصبح الناس وكل شئ 
مل��ئ بالدم، وبق��ي أثره ف��ي الثياب مدة 
حتى تقطعت، وان ه��ذه احلمرة التي ترى 
في السماء ظهرت يوم قتله ولم تُر قبله 
الصواعق  العقبى 150-145-144،  )ذخائر 
احملرق��ة 166،192، ينابيع املودة للحموين 

.)320،356
 لم تبك السماء إالّ على اثنن: يحيى 
بن زكريا واحلسن بن علي، وبكاء السماء 
أن حتم��ر وتصي��ر وردة كالدهان)الصواعق 
احملرق��ة 192،ينابي��ع امل��ودة322، تفس��ير 

القران البن كثير162/9(.
 وج��د مكتوباً عل��ى بعض جدران دير 

»أترجو أمة قتلت حسينا... شفاعة 
ج��ده ي��وم احلس��اب« فلما س��ألوا 
الراهب عن السطر ومن كتبه قال: 

مكت��وب هنا م��ن قبل أن يبع��ث نبيكم 
بخمس��مائة ع��ام. )حياة احلي��وان 60/1، 
كفاية الطالب 290، إحقاق احلق567/11-

)568
 ابُتل��ى رج��ل بالعط��ش ح��ال ب��ن 
احلس��ن  وب��ن امل��اء ي��وم عاش��وراء، 
دع��ا عليه احلس��ن  بقول��ه: »اللهم 
أظمئه«، فصار يصيح من احلر في بطنه، 
والبرد في ظهره حتى انقد بطنه كانقداد 
البعي��ر )ذخائ��ر العقب��ى 144، الصواعق 

.)195
 ملا ق��ال رجل للحس��ن : ابش��ر 
بالنار، فدعا عليه احلس��ن  وقال: رّب 
ُح��ّزه الى الن��ار، فاضطرب به فرس��ه في 
جدول فوقع عليه وتعلقت رجله بالركاب 
ووقع رأس��ه في األرض ونفر الفرس  فاخذ 
مي��ر ب��ه فيضرب برأس��ه كل حج��ر وكل 
ش��جر حتى م��ات )املعج��م الكبير 146، 
ذخائ��ر العقبى 144، الكام��ل في التاريخ 

.)289/3
 ق��ال رجل: ما اح��د أعان على قتل 
احلسن إال أصابه بالء قبل أن ميوت، قال 

ش��يخ كبير ؛ إنا ممن شهدها وما أصابني 
مكروه الى ساعتي هذه، عندئذ خبا ضوء 
السراج فقام يصلحه فأخذته النار وخرج 
مب��ادراً الى الف��رات والقي بنفس��ه فيه 
وصار فحمة.)تاريخ دمشق340/4، كفاية 

الطالب 297، ينابيع املودة 322(.
 في ج��الء العيون: يوم قتل احلس��ن 
أظلم��ت علين��ا ثالث��اً ولم مي��س احد من 
زعفرا نهم ش��يئاً فجعله على وجهه إال 
احترق ول��م يقلب حجرا في بيت املقدس 

إال وجد حتته دماً عبيطاً.
 وف��ي الصواع��ق احملرقة ع��ن قرطة 
بن عبيد اهلل قال: أمطرت الس��ماء يوماً 
نصف النهار، على شملة بيضاء، فنظرت 
ف��إذا ه��و دم، وذهب��ت اإلب��ل ال��ى الوادي 
للش��رب فإذا هو دم، فسألنا اخلبر فإذا هو 

اليوم الذي قتل فيه احلسن.
 وع��ن الثعلب��ي ف��ي تفس��ير قوله 
تعالى) فما بكت عليهم السماء واألرض( 
قال : إن احلمرة التي مع الش��فق لم تكن 

قبل قتل احلسن.    

إن ما حدث يوم عاش��وراء وبعدها 
مباشرة من الظواهر الكونية واآليات 
ف��ي الطبيع��ة ثاب��ت ف��ي املصادر 
الروائي��ة والتاريخية ل��دى مختلف 
الف��رق اإلس��المية بل ت��كاد تصل 
الى حد التوات��ر، وهناك من املصادر 
التاريخي��ة املعتم��دة عن��د الغرب 
والذي تعتمده املوسوعة  البريطانية 
 the Anglo-Saxon( كتاب بعن��وان 
chronicle( الذي وضع س��نة 1954 
وه��و يحوي األحداث التاريخية التي 
مرت بها األمة البريطانية من عهد 
املسيح الى يوم تأليف هذا الكتاب، 
حيث تُ�ذكر فيه لكل سنة أحداثها 
حتى يأت��ي على ذكر أحداث س��نة 

685 ميالدي��ة وهي  
تقابل سنة 61 

أي  هجرية 
س��نة 

شهادة اإلمام احلسن ، حيث 
يق��ول املؤل��ف )إن ف��ي هذه 
السماء  أمطرت  السنة 
دم��ا وأصبح الناس 
بريطاني��ا  ف��ي 
أن  فوجدوا 

ألبانهم وازباده��م حتولت الى دم( 
وان هذا التطابق الكامل بن محتوى 
الروايات في التاريخ اإلس��المي وبن 
ما أثب��ت ف��ي املص��ادر البريطانية 
له��و من اآليات واملعج��زات اإللهية 
الت��ي تصف ه��ول مصيب��ة اإلمام 
أبي عبد اهلل احلس��ن  وكيف أن 
هذا الدم الزكي الذي أحيا اإلس��الم 
واإلنس��انية له من الكرامة والعزة 
والعظم��ة عن��د اهلل تعالى بحيث 
إن الك��ون انتفض واقش��عر لِِعَظِم 
املصيبة وهول اجلرمية بحق احلس��ن 
وأه��ل بيت��ه، وميكن للق��ارئ الكرمي 
أن يطلع عل��ى الصفحة املقصودة 

على املوقع : 

عاشوراء في التاريخ البريطاني

 www.britannia.com/history/docs/676-99.html
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أن الدم��اء الزكية التي اس��تبيحت على 
ث��رى كرب��اء ق��د كش��فت الزي��ف األموي، 
وأظهرته على حقيقته.. ليس هذا فحسب 
بل س��اهمت الى حد كبير في تقويض دولة 
البغي واقتاعها من اجلذور.. ليس في الشرق 

العربي بل في كل أنحاء العالم.
التضلي��ل  البعي��د متك��َن  املاض��ي  ف��ي 
اإلعام��ي األموي من خداع الن��اس ردحا من 
الزم��ن.. ولك��ن فاجعة الط��ف كانت مبثابة 
حٍد فاصٍل له��ذا الزيف، فاس��تفاقت األمة 
من غفوتها، ودَّب الذعر في أوصال السلطة 
اجلائ��رة، وُجّن ُجنونَها، وله��ذا نراها ال تتوانى 
ع��ن انته��اك احلرمات، وقتل س��يد ش��باب 
أه��ل اجلنة وذوي��ه وأصحابه الغ��ر امليامني.. 
لك��ن هنا نتس��ائل..؟ ملن كان��ت الغلبة في 
النهاي��ة.. ؟ وأين يكمن النص��ر..؟ وأين تقبع 
الهزمي��ة..؟ في ه��ذه املنازلة غي��ر املتكافئة 
بني احل��ق والباطل.. ؟ حينم��ا نّحكم منطق 
األشياء، ونس��تنطق سنن اهلل في خلقه، ال 
يخاجلنا أدنى ش��ك بأن أبا الش��هداء  قد 
أحلَق الهزمية النك��راء بالطغيان األموي.. بل 
بكل الطغاة في األرض.. رغم التباين الكبير 
في العدد والع��ّدة.. ارتبطت ملحمة كرباء 
بتاريخ الشهادة واحلزن فا توجد ارض مدماة 
مث��ل ارض كرب��اء ول��م يحزن ش��عب على 
بطله مثل ح��زن املوالني ألهل البيت بصورة 
خاصة.. واإلنس��انية جمعاء بص��ورة عامة.. 
فاس��تحالت اآلالم في صدور الناس الى لذٍة 
كبرى.. بل في صدور اإلنسانية جمعاء حتى 
ش��عروا حيال الدم املس��فوح.. كأنه شفق 
من ش��عاع الروح. وكما نعلم إن ثورة اإلمام 
احلسني  لم تكن ضد احلكم األموي ويزيد 
فحس��ب..أمنا كانت تواجه خطراً عاملياً.. انه 
خطر الدول��ة الرومانية التي كانت تس��تتر 
أهدافها بأهداف يزيد من وراء كواليس أركان 
حكمه الطاغوتي فكانت تستهدف اإلسام 
ب��كل مكوناته.. وبهذا تصبح ثورة احلس��ني 
نهض��ٌة ش��املٌة تتضم��ن أبع��اداً عقائدية 
وروحي��ة واجتماعية وسياس��ية وتاريخية.. 
وأبعادا نفس��ية ودنيوي��ة وأخروي��ة.. وبهذا 
تتج��اوز اإلُطر اإلس��امية لتص��ل الى اإلطر 
اإلنسانية الفطرية.. وتخترق محددات الزمن 
وتربط املاضي باحلاضر واملس��تقبل، وعندما 
ننُفذُ من خ��ال هذه الوريق��ات الى الذاكرة 
اإلنس��انية ونتطلع الى امللحمة احلس��ينية 
في جميع العالم اإلنس��اني.. نرى أن احلسني 

ش��علة مضيئة في الوجدان اإلنساني كما 
يق��ول العامة املصري عب��د اهلل العا يلي: 
»فان في إنس��انيته السامية تلتقي شعلة 
النبوة املقدس��ة بالفط��رة املثالي��ة الفذة، 
وتزدح��م املعان��ي والص��ور، ورم��وز العال��م 
اجمله��ول.. وس��ر الش��خصية لم ي��زل يغزو 
القل��وب ويقتح��م النفس.. ويس��يطر على 

الفضاء النفسي«.
أنها احلقيق��ة األكيدة.. هي ذروة مأس��اة 
التاريخ.. ولهذا ليس غريبا أبدا أن يدخل حب 
أه��ل البيت  »با اس��تئذان« ال��ى أفئدة 
أحرار العالم، على اختاف مشاربهم وتباين 
مساربهم، سواء في العصور اخلوالي، أم في 
وقتنا احلاضر.. فكان أول رد فعل غير إسامي.. 
عندما أعلن راهب مس��يحي في صومعته.. 
إس��امه عندما جيء برأس احلسني  مع 

السبايا الى الشام.
والثاني��ة يوم حاجج َحبْر يهودي يزيد فأمر 
يزي��د أن يضربه فق��ال له احلَبْر: »أن ش��ئتم 
فاضربون��ي أو فاقتلوني فاني أجد في التوراة 
أن��ه من قتل ذرية نبي ال ي��زال مغلوبا أبدا ما 
بق��ي، فإذا م��ات يصليه نار جهن��م«. وحتى 
الهن��دوس تعلموا الكثير من دروس أبي عبد 
اهلل  فه��ذا زعيمهم محرر الهند غاندي 
يقول عبارته املشهورة: »تعلمت من احلسني 
كي��ف أكون مظلوما فانتص��ر.. ولو كان لي 
عش��رة رجال من أصحاب احلس��ني لفتحت 

الدنيا..«.
أم��ا الكاتب��ة االنكليزية )فريا بس��تارك( 
فتقول عن واقعة الطف:»وهي من القصص 
القليلة التي ال اس��تطيع قراءتها قط.. من 
دون أن ينتابني البكاء.. الن التاريخ قد توقف 
في كرباء.. والناس اخذوا يعيشون فيها على 

ذكرى الكراهية ألعداء احلسني املظلوم«.
أما السير بيرس سايكس يقول: »أن اإلمام 
احلس��ني وعصبته القليلة املؤمن��ة.. عزموا 
عل��ى الكفاح حت��ى املوت وقاتل��وا ببطولة 
وبس��الة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر 

القرون وحتى يومنا هذا..«.
والصحف��ي اللبنان��ي املس��يحي)حافظ 
إبراهيم خير اهلل( قال »دخلت مقام احلسني.. 
فصعق��ت وذهل��ت.. ه��و ذا من استش��هد 
فأصب��ح رم��زا لانتف��اض عل��ى الظل��م.. 
استش��هد في س��بيل العدل وت��رك املايني 
تتطلع إليه مثاالً لإلنسان الذي أفنى جسده 

في سبيل الكمال البشري«.

أصب��ح  وبه��ذا 
ي��وم عاش��وراء رمزاً 
إلنتص��ار الدم على 
قال  لذلك  السيف 
األدي��ب  الكات��ب 
أنطوان  املس��يحي)
ب��ارا( يفتت��ح كتاب��ه 
ف��ي  )احلس��ني  القي��م 

الفكر املسيحي( إذ يقول:
»الثورة التي فجرها احلس��ني 
ب��ن علي علي��ه وعلى أبيه أفضل الس��ام، 
في أعم��اق الصدور املؤمنة والضمائر احلرة، 
حكاي��ة احلرية املوؤودة بس��كني الظلم في 
كل زم��ان ومكان وجد بهم��ا حاكم ظالم 
جائر،ال يقي��م وزنا حلرية اإلنس��ان وال يصون 
عهدا لقضية بش��رية وه��ي قضية األحرار، 
حتت أي لواء انضووا،وخلف أي عقيدة ساروا«، 
فها هو املؤرخ الش��هير االنكلي��زي )غيبون( 
يقول »إن مأساة احلسني املروعة بالرغم من 
تق��ادم عهدها وتباين موطنه��ا ال بد أن تثير 
العط��ف واحلنان ف��ي اقل القراء إحساس��ا 
وأقس��اهم قلب��ا«، وعندما قال املستش��رق 
االنكليزي)دواي��ت دونالدس��ون( »إن فجيعة 
العال��م اإلس��امي باإلمام احلس��ني  قد 
جعلته في مس��توى املسؤولية وهي مأساة 
ال نظي��ر لها ف��ي التاريخ وس��تبقى خالدة 
مع األيام«، كما ق��ال في ذلك املفكر العربي 
)عباس محمود العقاد( »ال بقاء لإلنس��انية  
بغير االستشهاد، هذه احلقيقة املوجودة في 
كل زم��ان وم��كان ف��ي األرض فنلتفت نحن 
العرب ال��ى ذكرى ش��هيدها األكبر فنحني 

الرؤوس إجاال ألبي الشهداء«.
وف��ي عصرنا احلدي��ث واملعاصر ب��رزت لنا 
أس��ماء المعة في دنيا األدب واملعرفة، فهم 
عش��اق احلس��ني، س��ائرون على درب��ه، وهو 
مهوى أفئدتهم، وبهذا ارتفعوا الى سموهم 
اإلنس��اني  وجتاوزوا ضيق األفق، رغم كونهم 
نص��ارى، وم��ن اإلنص��اف أن نش��ير إليه��م 
ومنهم )ج��ورج جرداق( مؤل��ف كتاب اإلمام 
عل��ي صوت العدالة اإلنس��انية و)س��ليمان 
كتان��ي( و)روكس ب��ن زائد العزي��زي( و)مارون 
عبود( وغيرهم الكثير، وهناك أسماء جديدة 
تلمع في األفق احلس��يني.. بل في كل سنة 
يزداد عشاق احلس��ني على امتداد األرض من 
الشرق والغرب، وبعد هذه اجلولة ال يسعنا إال 
أن نقف بإجال إزاء الش��اعر املنصف )بولس 
سامة( الذي لم حتل نصرانيته بينه وبني أن 
يصدح باحلق.. فيتغنى بأمجاد آل بيت النبوة 
عليهم السام ويذرف الدموع السواكب ملا 
حل��ق بهم من ظلم وحيف، ولعمق عش��قه 
لهذه الدوحة الكرمية آثر أن يحس��ب عليها، 
وه��ا ه��و يقول ف��ي مقدم��ة ملحمته عيد 
الغدير »بقي لك بعد هذا أن حتسبني شيعيا، 
فإذا كان التشيع تنقصاً ألشخاص، أو بغضاً 
لفئ��اٍت، أو تهوراً في املزالق اخلطرة فلس��ت 
كذلك، أما إذا كان التش��يع حباً لعلي وأهل 
بيت��ه الطيبني األكرمني، وث��ورة على الظلم 
وتوجعاً ملا حل باحلس��ني وم��ا نزل بأوالده من 

النكبات في مطاوي التاريخ، فإنني شيعي« 
فتحية لبولس سامة ولذكراه العطرة.

وحتضرنا هناك جتارب رائدة لشعراء آخرين 
م��ن النص��ارى وم��ن أبرزهم )عبد املس��يح 
اإلنطاك��ي( وصاح��ب امللحم��ة العلوية في 
مدح آل البي��ت   و)ادوار مرقص( و)حليم 
دموس(... وغيره��م والقائمة تطول وتتجدد 
مادام احلس��ني باقيا قبلة ومن��ارا يحج إليه 
الثائ��رون عل��ى أم��د الده��ر، وحينم��ا بكت 
الس��ماء على اإلمام احلس��ني  شاطرها 

بيت املقدس بالبكاء.
وهكذا كتبت تلك الدماء الزاكيات اخللود 
  مدى الدهر، الن الصراع بني اإلمام احلسني
وبني يزيد ب��ن معاوية ليس صراعاً بني رجلني 
أو جيش��ني، ب��ل كان صراع��اً ب��ني مبدأي��ن 
مختلفني..صراعاً كان بني اخلير والش��ر، بني 
احل��ق والباطل، بني الكرم واللؤم، بني اش��رف 
ما في اإلنس��ان وأوضع ما ميكن أن تبتلى  به 
النفس البش��رية، وعندما استشهد اإلمام 
احلس��ني  أصبح عنوانا لسمو الشهادة 
وكرامة البطولة وطهارة األس��رة الشريفة، 
معنى كرميا يحفظُه كل مس��لم في صدره 
وف��ي ضمي��ره، ب��ل كل إنس��ان يع��رف قدر 

الشهادة في سبيل احلق.
لق��د جتس��د اإلس��ام كل��ه ف��ي نهضة 
احلس��ني ، وأجتم��ع احلق كله ف��ي ثورته 
على الطغ��اة املردة حتى ص��ارت تلك الثورة 
احلم��راء القانية رمزاً ل��كل حركة حتررية في 
العال��م... ترفض الضيم واخلض��وع للظلم 
واالس��تبعاد واالضطهاد،وأضح��ت ش��عاراً 
ل��كل الثورات اإلنس��انية واإلس��امية التي 
ال ترى حرمًة وقدس��يًة لكل حاكم مستبد 

مزيف ما لم يلتزم اإلسام عقيدةً.
ويبقى احلسني  أكبر من كل الكلمات، 
فق��د اصبح تاج��اً على هامة التأري��خ، زهّواً 
وإباًء، وألقاً وإكليل غار وأنش��ودة لألحرار في 
جميع أنحاء العال��م.. فيما انزوى قاتلوه في 
مزابل التأريخ.. أس��فل السافلني وصمة عار 

ولعنة أجيال بعد أجيال الى يوم يبعثون.
الكلم��ات  ه��ذه  ع��ن  س��يدي  وع��ذراً 

املقتضبة.. 
الكت��ب  وألَّْفن��ا  كتبن��ا  مهم��ا  ألنن��ا 
واملوس��وعات واملؤلف��ات.. ونظمنا القصائد 
واملاح��م التفي  قط��رةُ دٍم اُس��ُتبيحْت من 

جسدك الطاهر يا أبا عبد اهلل..
وعزائنا إن ه��ذه الدماء الزكي��ة الطاهرة 
ستبقى أمد الدهر نبراسا يُضئ درب اإلبداع 
واملبدعني واملفكرين والعلماء واملستشرقني 
بغض النظر عن انتمائهم الديني والعقائدي 

واملذهبي..
وعذرا سيدي.. سيد احلق وأبا األحرار..

كان قلم��ي حبره دموعي التي تتس��اقط 
بعفوية كلما ذكرتك يا حسني..

وهذه الدموع هي التي ستش��فع لي عند 
رب��ي يوم ال ينفع ماٌل وال بنون إالّ من أتى اهلل 

. بقلب سليم وبضميٍر يعشق احلسني

..  ثورة الحسين
 في الذاكرة اإلنسانية  

غانديعباس العقادانطوان باراجورج جرداق
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إن اإلم��ام احلس��ن بن عل��ي  كان 
كعب��ة القل��وب واألبص��ار ف��ي جزيرة 
العرب بعد أن ُقِتل أبوه علي واستشهد 
أخوه احلس��ن . هكذا قال عنه أمير 
الش��عراء أحم��د ش��وقي.. فاحلس��ن 
س��ّجل مجداً م��ن فيض نح��ره ونحور 
أبنائه وإخوت��ه وبني عمومته وأصحابه 
فغ��دا رمز األحرار وعن��وان الثورات احلرة 
التي تص��ّدت للظلم واجل��ور والعبودية 
وال��ذل ،فنهض��ة احلس��ن  كان��ت 

أنش��ودة النص��ر للش��عوب املظلوم��ة وبعزم��ه انتصر 
احل��ق على الباطل حيث انتص��ر دم احلرية والكرامة على 
س��يف الظلم واالس��تعباد في أعظم نهضة إصالحية 
ش��هدها التاريخ ، فاإلمام احلس��ن  يبقى خالداً رغم 
أنوف الطغاة واجلباب��رة ويبقى رمزاً عظيماً للثائرين على 
األوض��اع الفاس��دة حيث ولد ي��وم مماته وس��جل خلوده 

حينما هوى صريعا مضرجاً بدم الكرامة واإلباء.
وأجاد األديب والشاعر املسلم )محمد إقبال ( حيث قال 
: »ارفعوا الورد والشقائق إكليَل ثناٍء على ضريح الشهيد 
احلس��ن  ذاك لون الدم الذي انب��ت اجملد وروى به حياة 

اخللود«.
فبعد استشهاد اإلمام احلس��ن  مباشرة تفجرت 
قرائح الشعراء واألدباء كالبركان الثائر الستنصاره وبيان 
مظلوميته وتوضيح رسالته اخلالدة ورثائه فكان أول من 
رثاه وقال فيه شعراً هو: )عبد اهلل بن احلر اجلعفي ( حيث 

ابتعد عن نصرته وأعلن الندم في قصيدٍة منها :
فيا لك حسرًة نادمُت حيــــا

ُتـــرّدُد بني حلقي والتراقي
حسنٌي حنَي يطلُب بذل نصري 

عـلى أهل الضاللة والنفاق
ومن ش��عراء القرن األول الذين رثوا احلسن  )عقبة 
بن عمرو الس��همي( و)بش��ير بن حذلم( الذي انشد عند 

رجوع السبايا  الى املدينة:
 يا أهل يثرب ال ُمقام لكم بها

ُقتَِل احلسني فأدمعي مدراُر
اجلسُم منُه بكربالء مضــرٌج

والرأُس منه على القناةِ يداُر

ومن شعراء القرن الثاني الذين رثوا احلسن)الُكميت 
والسيد احلميري  واإلمام الشافعي(:

ولع��ل قصيدة الكمي��ت الرائع��ة، قد ص��ورت مقتل 
احلسن أروع تصوير ومنها :

قتيٌل بجنب الطِف من آلـــ هاشٍم
فيا لك حلمًا ليَس عنه مذبُب

وقال السيد احلميري : 
ليس أنساُه حيث أيقن باملوت

دعـاهم وقـام فيهم خطيبا
ثم قال ارجعـوا الـى أهلكم

ليس سواَي أرى لهم مطلوبا
ومن شعراء القرن الثالث الهجري) دعبل اخلزاعي وعبد 
الس��الم ديك اجلن واحلسن بن الضحاك وغيرهم(.. وهذه 

بعض األبيات اآلتية الرائعة لدعبل اخلزاعي ..
اًل أفاطم لو خلِت احلسني ُمجدَّ

وقد مات عطشانًا بشط فرات
إذًا للطمت اخلد فاطم ُعندُه

وأجريت دمع العني في الوجناِت
وم��ن أدباء وش��عراء الق��رن الرابع )منصور بن س��لمة 
اله��روي واألمي��ر أبو ف��راس احلمداني والناش��ئ الصغير 
والصاحب بن عباد والشريف الرضي( وقد وضح  الشريف 
الرض��ي مظلومية بنات الرس��الة في قصي��دة عصماء 

منها:
ُتصاُن بنُت الّدعي في ُكلِل امللك

وبنــُت الرســــول تبتذُل
يرجى رضَا املصطفى فوا عجبًا

ُل أوالده ويحـــــتمُل ُتَقــتَّ
وألبي فراس احلمداني أبيات تدمي القلوب وهي:

واحتز رأسًا طاملا من حجـــره
أدنته كفــــــا جـــده ويداُه

أما الناشئ الصغير فله رثاء ٌ يقرح العيون :-
أال يا يوم عاشـــورا رمــــاني

مصــابي منك بالداء ِالدخــيِل
كأني بابن فاطمٍة جــــدياًل

ُيـــالقي التـرب بالوجه اجلميِل
ومن شعراء القرن اخلامس) املهيار الديلمي وأبو العالء 

املعري والشريف املرتضَى(
وللشريف املرتضى قصيدة رائعة منها:

أال أن يوم الطف أدمَى محاجرا
وأدوى قلــــوبًا ما لـهن دواُء

فليس دموعي من جفوني وإمنا
تقاطـرن من قلبي  فُهّن دماُء
ومن شعراء القرن السادس )اخلطيب اخلوارزمي- قطب 

الدين الراوندي- ابن الهبارية(.
وهذه أبيات من شعر اخلوارزمي:

 بناُت محمٍد في الشمس عطشى
ـُ يزيِد فــي ظلِّ القباب وآلــ

آللــِ يزيِد من أدٍم خيـــــــــــاٌم
وأصحـاب الكــساءِ بال ثياِب
ومن ش��عراء القرن الس��ابع )ابن سناء 
امللك والبوصي��ري »صاحب البردة« وكمال 
الدين الش��افعي وعالء الدين الشفهيني( 
ولع��ل عل��ي بن عيس��ى األربل��ي خير من 

وصف مقتل احلسن  حيث قال :
يا قتيال ثـــوى بقتله الديــُن

وأمسى اإلسالُم واهي العمودِ
وصريعا تبكي السماُء عليـه

فترّوى بالدمع ظامي الصعيد
أما أدباء وشعراء القرن الثامن فقد قالوا في أبي األحرار 
الكثير ومنهم :أبي الورد الشافعي حيث رثى احلسن في 

قصيدة تصدع األنفس ومنها :
أرأس السبط ُينقل والسبايا

ُيطاُف بها وفوَق األرِض رأٌس
ولش��عراء القرن التاس��ع ب��اٌع طويل في جتس��يد ثورة 
الط��ف ورثاء احلس��ن  ومنهم )اب��ن العرندس ورجب 

البرسي( الذي رثاه بقصيدة منها :
فيا لك مقتواًل بكته السما دما

وُثّل ســــريُر العز وانهدم اجملُد
بروحي قتيال غسُلُه من دمائِه

سليبا ومن سافي الرياح له ُبرُد
ومن شعراء القرن العاش��ر وهو العصر الذي ركد فيه 
األدب والش��عر وخمدت جذوتهما وهم الس��يد حس��ن 
الغريف��ي ومحمد البالغي والش��يخ جم��ال الدين الذي 
أش��اد في رثاء شهيد اإلنسانية في قصيدة يوضح فيها 
كيف أن احلس��ن  يدعو القوم ال��ى منهج احلق وهم 

يتمادون في الغي والضاللة:
يوم أضحى بكربال بني قــوٍم

جـــــّدلوُه وأظهروا ُبغضاُه
وهو يدعوُهُم الى منهج احلق

وهم في عمى الضاللة تاهوا
أما القرن احلادي عشر فشعراؤه كثيرون منهم الشيخ 
جعفر اخلطي والش��يخ محمود الطريحي والش��يخ ابن 
جمال والس��يد نعم��ان األعرجي والش��يخ البهائي الذي 
  أجاد في قصيدة وّضح فيها عظم مصيبة احلس��ن

واحلزن عليه:
مصابك يا موالي أورث ُحرقةً 

وأمطَر من أجفاننا هاطُل املُزِنِ
ها فلو لْم يُكْن ربُّ السماء منزَّ

عن احلزن قلنا أنُه لك في احلزِن
ومن أدباء وش��عراء القرن الثاني عش��ر الش��يخ أحمد 
الب��الدي والش��يخ يون��س الغ��روي وعب��د الرض��ا املقري 

الكاظمي.
 ولع��ل أبيات )احلر العاملي( من أكثرها ش��جونا حيث 

يقول :

سأنوح ما غّنت حمائُم حاجرٍ
ويبوح مني بالغرام محاجري

.. ُالحسين
في ضمائر الشعراء

الشيخ د. أحمد الوائلي
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وكأن قلبي من هوًى أودى بـه

قـــد أوثقوُه الى قوادِم طائرِ
والقرن الثالث عش��ر حافل بالش��عراء واألدب��اء الذين 
جس��دوا نهضة احلس��ن  وبطولته التي خطها بدم 
الش��هادة ومنه��م )الس��يد محمد مهدي بح��ر العلوم 
واملاُّل كاظم األزري والش��يخ علي األعسم وعمر الهيتي 
والش��يخ صادق العاملي والس��يد حس��ن بح��ر العلوم 
والش��يخ جابر الكاظمي والشيخ علي كاشف الغطاء( 
وغيرهم كثيرون ولعل الس��يد حيدر احللي قد فّجر آماق 

العي��ون في قصائده الرائعة  ومنها أبيات نظمها بعد أن 
رأى الزهراء  في هذه الرواية )في الطليعة أخبر السيد 
حيدر احللي قال رأيت في املنام فاطمة الزهراء  فأتيت 

إليها ُمسلِّما عليها ُمقبِّال يدها فالتفتت إلي وقالت:
أناعَي قتلى الطف ال زلت ناعيًا

تهيُج على طول الليالي البواكيا
يق��ول الس��يد فجعلت أبك��ي وانتهيت وأن��ا أردد هذا 

البيت ففتح اهلل علي أن قلت:
أِعْد ذكرهم في كربال إّن ذكرهم

طوى جزعًا طي السّجل فؤاديا
ودْع ُمقلتي حتمرُّ بعد ابيضاضها

بَِعّد رزايــــا تترُك الدمَع داميا
ومن ش��عراء الطف الذين جس��دوا معرك��ة الكرامة 
والوف��اء واإلباء معرك��ة انتصار الدم على الس��يف أروع 
جتسيد ورس��موا لوحات البطولة لبني هاشم وأصحاب 
احلس��ن  األوفي��اء بريَ��ِش العقيدة وأصب��اغ من دماء 
فيض العيون هم ش��عراء القرن الرابع عش��ر فقد شهد 
هذا القرن كوكبة كبيرة بل مئات من الشعراء واألدباء من 
العرب واألجانب ومنهم )الشيخ د.أحمد الوائلي ومحمد 
حس��ن دكسن ومحمد رضا الشيبي والسيد حسن بحر 
العلوم والس��يد صالح احللي والشيخ مهدي الطالقاني 
واألدي��ب محمد مجذوب والس��يد علي العالق والش��يخ 
جعفر الهر والسيد جواد القزويني واألديب جعفر النقدي 
ومحمد رضا آل ياسن وحسن األعظمي والشاعر األديب 
محمد مهدي اجلواهري والسيد د.مصطفى جمال الدين 
والشيخ كاظم آل نوح وبدر شاكر السياب و د. مصطفى 
ج��واد ومحمد عل��ي اليعقوبي وعبد امله��دي مطر وعبد 

احلسن احلويزي(.
 ولع��ل القصي��دة العينية للجواهري وم��ا احتوت من 
البدي��ع واخليال قد أصبحت م��ن القصائد اخلالدات حيث 

ُخطت في حرم اإلمام احلسن ومنها هذه أبيات :
شممُت ثراك فهـب النسيم

نســيم الكـرامة من بلقِع
الى أن قال ...

 كأن يدًا من وراء الضـــــريح

حـمـراَء مبـــتورَة اإلصـبِعِ
ُتَُد الى عالـــــٍم باخلنـوع

والضيم ذي شـــــــرٍق ُمترِع
ومن شعراء القرن الرابع عشر الذين أجادوا في جتسيد 
ش��خصية اإلم��ام احلس��ن  وتوضي��ح ث��ورة الطف 
اإلصالحية أحمد ش��وقي واألديب محمد إقبال الذي أجاد 
ف��ي رثاء احلس��ن برائعة أبك��ت العيون وأدم��ت القلوب 

ومنها :
في الكعبة العليا وقصتها

نبٌا يفيُض دمًا على احلجرِ
بـدأْت بإسماعـيل عـبرتها

ودم احلسني نهــاية العبرِ
وهناك ش��عراء ال بد لنا من أن نذكرهم ونلتمس العذر 
في عدم ذكر أبيات من ش��عرهم لعدم س��عة اجملال وهم 
)األديب عبد احملسن الكاظمي واألديب علي احليدري وعبد 
األمير ال��ورد و د.محمد علي احلس��يني و د.حميد مجيد 
ه��دو و ج��واد أمن ال��ورد وراضي مهدي س��عيد ومحمد 
حس��ن آل ياسن والشيخ محمد حس��ن آل ياسن و د.

حسن علي محفوظ ومحمد مهدي الصدر وسيد جواد 
العطار(.

الش��عراء  وم��ن 
املعاصرين املبدعن في 
الكاظمي��ة املقدس��ة 
الذين ما زالت أصواتهم 
تصدح في م��دح ورثاء 
آل البي��ت  والذي��ن 
خش��باتهم  وضع��وا 
عل��ى أكتافه��م ول��م 
ينتهوا من نظم الشعر 
وإنشاده في أبي األحرار 
عليهم  ما ج��رى  رغم 
من اضطهاد وتعسف 

ومط��اردة من قب��ل أعوان أعتى طاغي��ة على وجه األرض 
ومنهم الش��اعر األدي��ب احلاج مهدي جن��اح الذي ترجم 

حبه للحسن  في قصيدة رائعة نذكر منها :
حلفُت مببتورة اإلصبــــع

وما رّضت اخليل من أضلِع
وبالرأس راح ُيقيُم الصالة

وجوبا علـى األَسـِل الُشّرِع
الى أن قال :

فإن لم يبايعك مني الفؤاد
َتبرأُت منه ومن مرضعي

وهناك شاعر اجملالس األدبية عامر عزيز االنباري :
أرى كل شيءٍ في احلسني قليال

وكــل جــوادٍ بالـرثاء بخيال

وأرى أحــّباَء احلســـني أِعــّزًة
يوم احلساب وُفّضلوا تفضيال

وأرى احلسني هو النجاة وال أرى
غير احلسني عن احلسني بديال
وكذلك للشاعر األديب السيد نبيل أبو العيس قصيدة 

في حب سيد الشهداء هذه أبيات منها :
ُقل يا لساني للحسني سالما

فـالروح هـامت باحلسني هـياما
والقلب في حب احلسني ُمتّيٌم

صـــٌب عليٌل ُينِشُد األحــالمـا
والعني من نور احلسني تكحلت

والعقل من هدي احلسني تسامى
وهذه مقتطف��ات من بعض القصائ��د الرائعة ومنها 

قصيدة إبن العرندس التي يقول فيها :
ْقتُل ظمآنا حسنٌي بكربال ـُ أي

وفـي كــل عضـٍو فـي أنامله بحُر
ووالده الساقي على احلوض في غٍد

وفــاطمٌة مــاُء الفــراِت لها مهُر
فيا لهف نفسي للحسني وما جنى

عليه غداة الطف في حربه الشمُر
وهذه أبيات من قصيدة لألديب حسن األعظمي حيث 

قال :
يزيُد طغى في األرض حتى تزلزلت

بطغيانه وأنهّد من ظلمه الصبُر
أيرضى إمـام احلّق والدين أن يـرى

َعّدَو الهدى والدين في يده األمُر
يــريدون منـه أن يبايـع فاجــرًا

وفي بيعة الفّجار لو علموا ُفجُر
وكذلك أبيات للشاعر كرمي البحراني قال فيها:

ال لم تك����ن في الغ����اضرية 
أو ف��ي مح����رَِّمها الرزية 

كانت ع���لى أرض الغ������دير
وح���ن م��زق�ت الوص��ية

قتل احلس��������ن وصح���به 
بس���يوف أه��ل اجلاهلية

وكذلك أبيات للشاعر عاصف الفتالوي حيث قال:
فيا أيها اجملُد كن كاحلسني

ويــا أيها الَصبر كن زينبا
ويـا أيها الَعطش املُسَتعر

حَترى أبا الَفضل كي تشربا
وأخيرا نرجو من اهلل تعالى أن يكتب لنا شفاعة احلسن 
ي��وم الورود ويثّبت لنا ولكل من كت��ب حرفا واحدا أو قال 
كلمة يتيمة في حق احلس��ن  وأه��ل بيته وأصحابه 

َقدَم صدٍق مع احلسن  انُه سميٌع مجيب.

املصادر:
*موسوعة شعراء الغري.

*كتاب شعراء الطف.
*الشريف الرضي.

محمد مهدي الجواهري

محمد إقبال
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إن احلدي��ث عن عظماء التأري��خ من الذين 
تركوا ورائه��م إرثاً إنس��انيا ومعاٍن س��اميًة 
يجرنا بالتأكي��د للحديث ع��ن الواقع احمليط 
بهم وانعكاس وتأثير هذه الشخصيات على 
ذل��ك الواقع من رجاالت متيزت في س��لوكها 
ومتيزت بس��يرتها ومب��ا تركته لألجي��ال، ومن 
تلك الش��خصيات التاريخية العظيمة التي 
ينبغ��ي اإلش��ارة له��ا ونحن بص��دد احلديث 
عن أب��ي عبد اهلل احلس��ن  هم أصحابه 
اخلُلَّ��ص الذين ش��هد لهم بأنه��م خيرةَ من 
عل��ى وجه األرض من أصح��اب، وعودة لبداية 
املسيرة احلسينية ومسبباتها وما َنََم عنها 
وم��ا جناه أصحابها من ثم��ارٍ ال بد لنا من أن 
نعرّج على املرحلة التي س��بقت استش��هاد 
اإلمام علي بن أبي طالب  وما كان بعدها 
مما آل��ت إليه األح��داث التي م��رّْت بها األمة 
اإلس��امية في الصراع الذي ش��نه بنو أمية 
وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان من أجل 
  سلب اخلافة الشرعية من اإلمام احلسن
والتي على أثرها اُجبر اإلمام احلسن  على 
إب��رام ُصل��ٍحٍ م��ع معاوي��ة يقتض��ي مبوجبه 
ع��ودة اخلافة ال��ى اإلم��ام احلس��ن أو اإلمام 
احلس��ن  بع��د وف��اة معاوي��ة، فنق��ض 
معاوي��ة العهد وأوصى باخلافة الى ابنه يزيد 
فوجد اإلمام احلسن   أن بني أمية متكنوا 
من تروي��ض إرادة الن��اس وتطويعهم بعامل 
الترهي��ب والترغيب وهنا حاول بن��و أمية أن 
يس��تعيدوا معان��ي ومفاهي��م اجلاهلية في 
مجتمع اإلسام اجلديد دون أن يجدوا مقاومة 
صحيح��ة من األمة، فكان ال بد من هزٍة قويٍة   
لنفوس الناس تعيد إليهم إرادتهم املسلوبة 
وال تتم هذه الهزة القوية إالّ بتضحية فريدة 
  في تأريخ اإلنسانية فأعد اإلمام احلسن
أهل بيته وأصحابه ملثل هذا املوقف التاريخي 
واملشهد املأساوي فتوجه اإلمام  بهم من 
مكة الى الكوفة وأعلن أكثر من مرة أنه سوف 
يلق��ى مصرعه مع أصحاب��ه وقد بدأ خطابه 
بتق��دمي صورة زاهية وجميل��ة للموت متهيداً 
  لهذه الثورة العقائدي��ة والفكرية فقال
)ُخَط املوت على ِولْ��ِد آدم مخط القادة على 
جي��د الفتاة( وعلى امتداد الطريق الى كرباء 
كان اإلمام احلس��ن يَُصرُّح للناس وألصحابه 
بأنه��م س��ائرون الى امل��وت ال��ذي ال بد منه 
وكان أصحاب��ه عل��ى يقن من ه��ذا األمر وإن 
مصيرهم الشهادة 

وهذه هي الصفة املميزة لواقعة الطف وتعد 
من الصفات النادرة في تأريخ الثورات واحلروب 

على مدى العصور.
لق��د برهن أصحاب اإلمام احلس��ن  إن 
األمة الت��ي متتلك الق��درة على حت��دي املوت 
وال جتزع منه في س��بيل إحق��اق احلق وإزهاق 
الباط��ل، متتلك القدرة على جتاوز املوت بحيث 
ال ميكن ترويضه��ا وتذليلها إلرادة الطواغيت 
واجلبابرة وال ميكن مصادرة إرادتها ومقاومتها، 
وعندم��ا جمع اإلمام احلس��ن أصحابه وأهل 
بيته ليلة العاش��ر م��ن محرم احل��رام طلب 
منهم أن ينطلقوا ف��ي رحاب األرض ويتركوه 
وح��ده وقد أراد أن يكونوا على هدىً وبّينة من 
أمره��م فقال له��م )اُثني على اهلل أحس��ن 
الثن��اء وأحمدُه على الس��رّاء والضرّاء، اللهم 
إن��ي أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة وجعلت 
لنا أس��ماعا وأبصارا وأفئ��دة وعلمتنا القرآن 
وفقهتنا في الدين فاجعلنا لك من الشاكرين، 
أّم��ا بعد فإني ال أعل��م أصحابا أوفى وال خيراً 
م��ن أصحاب��ي وال أهل بيت أب��رُّ وال أوصُل من 
أهل بيت��ي فجزاكم اهلل جميع��ا عني خيرا، 
أال وإن��ي ألظ��ُن يومنا من هؤالء األع��داء غداً، 
وإني ق��د أذنت لك��م جميع��ا فانطلقوا في 
ِح��لٍّ ليس عليكم مني ذم��ام وهذا الليل قد 
غش��يكم فاتخ��ذوه جما،وليأخ��ذ كل رجل 
منكم بيد رجل م��ن أهل بيتي فجزاكم اهلل 
جميع��ا، ث��م تفرقوا في الباد في س��وادكم 
ومدائنك��م، حتى يف��رج اهلل ف��إن القوم إمنا 
يطلبونن��ي ول��و أصابون��ي للهوا ع��ن طلب 
غي��ري(. ولم يكد يفرغ اإلمام  من كلماته 
حت��ى هبت الصف��وة الطيبة م��ن أهل بيته 
وه��م يعلن��ون اختيار الطريق الذي يس��لكه 
إمامهم،ويتبعونه في مس��يرته وال يختارون 
غير منهجه،فانبروا جميعا وعيونهم تفيض 
دموعاً قائلن )لَِم نفعل هذا،لن نبقى بعدك، 
ال أرانا اهلل ذلك أبدا(،بدأهم بهذا القول أخوه 
أب��و الفض��ل العب��اس  وتابعت��ه الفتية 
الطيب��ة م��ن أبن��اء األس��رة النبوية،والتفت 
اإلمام  الى أبناء عمه من بني عقيل فقال 
لهم )حسبكم من القتل مبسلم اذهبوا فقد 
أذن��ت لكم( فهبت فتية آل عقيل وأصواتهم 
تتعالى قائلن بلسان واحد )وما نقول للناس؟ 
نقول تركنا ش��يخنا وس��يدنا وبني عمومتنا 
خير األعمام،ولم ن��رِم معهم ولكننا نفديك 
بأنفسنا وأموالنا وأهلينا، ونقاتل معك حتى 

نرد موردك فقبح اهلل العيش بعدك(.
وبع��د ذل��ك انب��رى مس��لم بن عوس��جة 
ودموع��ه تتحادر على وجه��ه مخاطباً اإلمام 
احلس��ن  »أنحن نخلي؟ ومب��اذا نعتذر الى 
اهلل ف��ي أداء حقك،أم��ا واهلل ال أفارقك حتى 
أطعن في صدورهم برمحي واضرب بس��يفي 
ما ثبت قائمه بيدي،ولو لم يكن معي س��اح 
أقاتله��م لقذفته��م باحلج��ارة حت��ى أموت 
معك«، وتكلم سعد بن عبد اهلل احلنفي قائاً 
»واهلل ال نخلي��ك حتى يعلم 

اهلل أنّ��ا قد حفظن��ا غيبة رس��وله فيك،أما 
واهلل ل��و علم��ُت أني أُقتل ثم أحي��ا ثم أُحرق 
ثم أُذرى، ويفعل ذلك س��بعن مرة ملا فارقتك 
حتى ألقى ِحمامي دونك وكيف ال أفعل ذلك 
وإمنا هي قتل��ٌة واحدةٌ،ثم هي الكرامة التي ال 
انقض��اء لها أبدا«. وقال زهير بن القن »واهلل 
لوددُت أني قتلت ثم نش��رت ث��م قتلت حتى 
أُقت��ل كذا ألف م��رة،وأن اهلل ع��ز وجل يدفع 
بذلك القتل عن نفس��ك وع��ن أنفس هؤالء 
الفتيان من أهل بيتك...«، وأكدَّ بقية أصحاب 
اإلمام احلس��ن  إعانهم الترحيب باملوت 

في سبيله والتفاني في الفداء من أجله.
فجزاه��م اإلمام خيرا، وأك��د لهم جميعا 
أنه��م س��ياقون حتفه��م فهتف��وا جميعاً 
»احلم��د هلل ال��ذي أكرمن��ا بنصرك،وش��رفنا 
بالقت��ل معك،أوَ ال ترض��ى أن نكون معك في 
درجتك يا بن رسول اهلل؟« فلما أستوثق اإلمام 
احلسن  من أصحابه وأهل بيته وإقبالهم 
على املوت وعزمهم على الشهادة في سبيل 
اهلل ق��ال لهم »يا قوم،إني غداً أُقتل، وتقتلون 
كلكم مع��ي، وال يبقى منك��م واحد«.. عند 
ذلك، أكدوا له العهد بالنصرة له واملوت دونه 
حتى يكونوا جميعا معه في درجات العلين 

فقال لهم  »جزاكم اهلل خيراً«.
عن��د ذل��ك كش��ف ع��ن أبصارهم ف��رأوا 
ما حباه��م اهلل م��ن نعيم اجلن��ان وعرّفهم 
منازلهم فيها. لقد كانت الليلة العاشرة من 
محرم على أهل بيت النبوة ش��ديدة ومليئة 
باملكاره واحملن ألنها س��تصبح على يوم ش��ر 
وآذان باخلط��ر،وكان ف��ي ه��ذه الليل��ة جميع 
أصحاب اإلمام احلسن  وأهل بيته يعانون 
من ش��دة العط��ش بعدما من��ع عنهم املاء 
ث��اث أيام،وقد أخذت أص��وات األطفال ترتفع 
طلب��ا للماء ونَوِح النس��اء من اله��م واحلزن، 
وكان الرجال يحيون هذه الليلة بتاوة القرآن 
والص��اة والدع��اء فنراهم بن قائ��م وقاعد 
وراكع وساجد كأنهم خلية نحل،فهم اسود 
آل عبد املطلب والصفوة اخمللصن من أصحاب 
اإلمام احلس��ن سيد الش��هداء وأبي األحرار، 
وبالرغ��م م��ن كل ه��ذه األجواء املش��حونة 
والعطش الش��ديد واحلصار العسكري الذي 
أحيط مبعسكر اإلمام احلسن إال إن أصحابه 
كانوا ال يأبهون بأي ش��يء حتى إن )برير( اخذ 
مي��ازح عبد الرحم��ن األنصاري فق��ال له عبد 
الرحم��ن:  ما هذه س��اعة باطل فق��ال برير:  
لقد علم قومي ما أحبب��ت الباطل كها وال 
شابا ولكني مستبش��ر مبا نحن القون، واهلل 
م��ا بينن��ا وبن احل��ور العن إال أن ميي��ل علينا 
هؤالء بأس��يافهم ولوددت أنه��م مالوا علينا 
الس��اعة، وكذل��ك خ��رج حبيب ب��ن مظاهر 
يضحك فق��ال له يزيد بن احلصن الهمداني:  
ما هذه ساعة ضحك! قال حبيب:  وأي موضع 
أحق بالسرور من هذا؟ ما هو إال أن مييل علينا 

هؤالء بأسيافهم فنعانق احلور.

انقالب احلر بن يزيد الرياحي الى احلق
  ملا س��مع احل��ر خطبة اإلمام احلس��ن
جلي��ش عبي��د اهلل بأنهم دع��وه لينصروه ثم 
عدوا عليه ليقتلوه واستغاثة احلسن وطلب 
النصرة، اقبل احلر على عمر بن سعد وقال له:  
أمقات��ل أنت هذا الرجل؟ ق��ال عمر:  أي واهلل 
قتاال أيس��ره أن تس��قط فيه الرؤوس وتطيح 
األي��دي، فق��ال احل��ر:  مالك��م فيم��ا عرضه 
عليكم من اخلصال؟ فقال عمر:  لو كان األمر 
إلي لقبلت، ولكن أميرك أبى ذلك، فتركه احلر 
ووقف مع الناس وكان الى جنبه قرة بن قيس 
فقال لقرة:  هل س��قيت فرسك اليوم؟ قال: 
ال، فقال احلر: فهل تريد أن تسقيه؟ فاخذ احلر 
يدنو من احلس��ن  قليا فقال املهاجر بن 
أوس:  أتري��د أن حتم��ل؟ فس��كت احلر وأخذته 
الرعدة،فارت��اب املهاج��ر من هذا احل��ال وقال 
له: ل��و قيل لي من أش��جع أه��ل الكوفة ملا 
َعدوْتُ��ك، فما الذي أراه من��ك؟ فقال احلر:  إني 
أخّير نفس��ي بن اجلنة والن��ار، واهلل ال اختار 
على اجلنة شيئا ولو أْحِرق�ُْت، ثم ضرب جواده 
نحو احلس��ن منكّسا رمحه قالبا ترسه وقد 
طأطأ برأس��ه حي��اء من آل الرس��ول إلدخاله 
الرع��ب ف��ي قلوبه��م وجعجعت��ه لهم في 
هذا املكان على غير م��اء وال كأل فرفع صوته 
وه��و يق��ول:  اللهم إلي��ك أنيب فت��ب علي، 
فقد أرعبت قلوب أوليائ��ك وأوالد نبيك، يا أبا 
عب��د اهلل إني تائب فهل لي م��ن توبة؟ فقال 
احلس��ن: نعم يت��وب اهلل عليك،فس��رّه قول 
احلسن وتيّقن احلياة األبدية والنعيم الدائم، 
وتوضح له قول الهاتف الذي سمعه ملا خرج 
من الكوفة واخبر به احلسن قائا:  ملا خرجت 
من الكوفة نوديت ابش��ر يا حر باجلنة فقلت 
ويل للحر يبش��ر باجلنة وهو يس��ير الى حرب 
ابن بنت رس��ول اهلل، فقال له احلس��ن: لقد 

أصبت خيرا وأجرا.
سعيد بن عبد اهلل احلنفي

درع للحسن  عند الصاة
ف��ي نهار العاش��ر من محرم وعن��د الزوال 
أقام احلسن الى الصاة مبن بقي من أصحابه 
صاة اخل��وف فتق��دم أمام احلس��ن زهير بن 
الق��ن وج��اء  س��عيد ب��ن عب��د اهلل احلنفي 
ليحمي احلس��ن ويفديه  بجسمه لكي يتم 
احلس��ن صاته،حتى امتأل جسده بالسهام 
والنبال وطعنات السيوف والرماح وهو يقول:  
اللهم العنه��م لعن عاد وثم��ود وابلغ نبيك 
مني الس��ام وابلغه ما لقيت من الم اجلراح 
فإني أردت بذلك ثوابك ف��ي نصرة ذرية نبيك 
)ص(، والتفت الى احلس��ن  قائ��اً )أَوََفْيُت 
يا بن رس��ول اهلل؟(، قال له احلسن : )نعم 
أنت أمامي في اجلنة(،فاستش��هد فوجد فيه 

ثاث عشر سهما غير الضرب والطعن.
اإلم��ام  أصح��اب  س��طر  فق��د  وهك��ذا 
احلسن  أروع الدروس في اإليثار والتضحية 
ونص��رة احلق م��ن خال نصرة آل رس��ول اهلل 
وإع��اء كلم��ة اهلل لتبقى ه��ي العليا،فهم 
حقاً كإمامهم احلس��ن  مدرس��ة ينهل 
منها أصحاب املبادئ والثائرون ضد الطواغيت 
ومنهم يتعلم األجي��ال كيف ينتصرون على 
ظامليه��م، فا يجب على املس��لمن فقط أن 
يفتخروا باحلس��ن بل واجب عل��ى كل أحرار 

العالم أن يفتخروا ويقتدوا به.

حواريو الحسين..
قرابين الشهادة
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إن نهض��ة أب��ي عبد اهلل احلس��ن بن عل��ي  هي صراع 
اخلير مع الش��ر األزلي ووقوف احل��ق بوجه الباطل، وهي أعظم 
دعوة في التأريخ لتحقيق العدالة اإلنس��انية وأقوى نداء الى 
تطبيق اإلسالم الصحيح عوضا عن اجلاهلية اجلَْهالء وتطبيق 
حكم اهلل والعمل بش��ريعته الس��ماوية بدال عن الغطرسة 
واجلب��روت والتحكم برقاب املس��لمن وأمواله��م وأعراضهم 
وكراماته��م وإزال��ة البدع باس��م اإلس��الم وإص��الٌح في أمة 

. الرسول األعظم
لقد بذل اإلمام احلسن  في سبيل حتقيق هذه األهداف 
املقدسة نفسه الزكية ونفوس آله األطهار وصحبه البررة في 
أرض كربالء، واستطاع في هذا املوقف أن يزلزل عروش األموين 
األجالف فحقق ما كان يطمح إليه في محراب الشهادة، حتى 
انقلب األمر على آل أبي سفيان وانكشف للمسلمن ما كانوا 
يكّنونه في محاربة اإلس��الم وإحياء ُس��ن اجلاهلية، إن واقعة 
الطف منوذجاً خال��داً نهلت منها جميع الث��ورات اإلصالحية 
على مر التأريخ، واستلهم منها املصلحون من املسلمن وغير 
املس��لمن ثورة عاملية أذهلت العالم كله، فتحدث بعظمتها 
كبار املفكرين وأعالم النوابغ كمفخرة للبش��رية جمعاء دون 

أن تقتصر على املسلمن.
لقد سجل آل الرس��ول  في هذه املعركة أعظم الصور 
واملالحم في البطولة والش��جاعة واإليث��ار، وواجهوا فيه احملن 
والرزاي��ا فانتصروا بصبٍر ق��ّل مثيله في التأري��خ، وفي مقابل 
ذلك ضرب اجليش األموي جيش الضاللة والّردة أس��وأ األمثلة 
  وأبش��عها في التجني واجلور على عترة الرس��ول األعظم
حيث لم يفرق��وا بحقدهم األعمى بن كبي��ر وصغير، وامرأة 
ورجل، فمنعوا عنهم املاء وورود الفرات وأحرقوا اخليام ووضعوا 
األغالل الثقيلة مقيدين السبايا وسلبوا ثياب الشهداء، وذلك 

هو الفارق اجلوهري بن أبناء األنبياء وسقط الطلقاء !.
كان يزي��د ب��ن معاوية يجهر بفس��قه صراح��ًة فهو ينادم 
املغنن ويصاحب أهل الفس��وق أمثاله، وكان شّر خلف لشّر 
سلف، معاوية بن آكلة األكباد، حامل لواء املشركن واملنافقن 
للقضاء على الدعوة احملمدية والدين اإلس��المي احلنيف، فلما 
اشتاقت له النار وقبضه ربه ملعونا مدحورا، َعلَِم أن مشروعه 
س��يبقى قائما باس��تخالف يزيد )أميراً للمؤمن��ن( وهو أمير 
املدمنن الفجرة،  وأن القضاء على اإلس��الم خطوة أثر خطوة 
ستتم على يد ذلك اللعن، وقد أستخلف معاوية ابنه يزيد من 
  بعده ودعا له بالبيعة،  وعلى أثرها أنطلق اإلمام احلس��ن
ومعه أهل بيته األطهار م��ن املدينة املنورة الى مكة املكرمة 
مس��تأذناً جده س��يد الكون��ن املصطفى  ليق��ود الركب 
  الشريف الى الكوفة..،  وبعد استشهاد مسلم بن عقيل
عل��ى يد زياد بن أبي��ه ُضّيَق عليه فنزل كرب��الء في الثاني من 
محرم احلرام للعام احلادي والس��تن للهجرة، وقد اختار أبطال 
آل هاشم أخوة اإلمام احلسن  وأوالد أخيه وأبناء عمومته 
)عليهم السالم(،  اختاروا طريق البطولة والفداء ولم يتخذوا 
من الليل س��تاراً ليتركوا اإلمام احلسن  وقد عزم أن يقاتل 
جي��ش الضاللة وحده،  فالتف من حوله بضعة من أهل بيته،  
وعش��رات مع��دودة من األخيار م��ن صحبه، مقابل عش��رات 

األلوف من جموع البغي.
ودارت معركة الطف واستش��هد أصحاب احلسن ثم أهل 
بيته األطهار، فاحلس��ن  بن بن��ت النبي ،  ولم ينج من 
  املعركة الظاملة هذه س��وى علي بن احلسن زين العابدين
ال��ذي ش��اءت العناي��ة اإللهي��ة أن حتفظه لإلمام��ة الواجب 
إمتداده��ا كم��ا امتدت النب��وة.. أما أه��ل بيت النب��وة الذين 
استش��هدوا بن يديه فال تغني سيرتهم كتب متتد الى عنان 

الس��ماء، ولعل هذه السطور املقتضبة تقف عند كل منهم 
تعريفا به... وليس اعطاًء حلقه.

 علي األكبر بن احلس��ن : ولد في أوائل خالفة عثمان 
بن عفان وفيه شجاعة بني هاشم وزهوهم وسخائهم، وفيه 

قال الشاعر :
لم تر عـيـٌن نظــرت مثــلـــــه

                            من محتٍف ميشي ومن منتعِل
ال يـؤثر الـدنيـا علـى ديـــنــــه

                           وال يبـيــع احلــق بالبـــاطـل
قاتل يوم الطف قتاال ش��ديدا ثم عاد ال��ى أبيه وقال له )يا 
أبت لقد قتلني العطش وثُق��ل احلديد أجهدني فقال له أبوه 
اإلم��ام احلس��ن  »يا بني قات��ل واصبر فما أس��رع امللتقى 
بجّدك املصطفى  فسيس��قيك بكأس��ه ش��ربة ال تظمأ 
بعدها أبدا«، َفَكّر على الق��وم وقتل منهم جمعا كبيرا حتى 
رم��اه ُم��ّرة بن منقذ العب��دي ليكون أول ش��هداء الطف بعد 

. أصحاب احلسن
 العباس بن علي بن أبي طالب : ولد لس��ت وعشرين 
  س��نة خلون من الهجرة، وأمه أم البنن فاطمة بنت حزام
وكان العباس  من أسخى الناس يداً، فارساً شجاعاً وسيماً 
جس��يماً، فدى أخاه بنفس��ه حتى أصبحت قصة فدائه أخاه 
  مضرباً لألمثال يوم امتنع عن ش��رب املاء وأخوه احلس��ن
في املعسكر قد أعطش��ته شمس الهجير وحصار الظاملن، 

فأبى على نفسه شربة تروي ظمأه وصار يردد أبياته اخلالدة:
يا نفــس من بعد احلســني هــوني

                                     وبعــده ال كـــنت أو تــكــوني
هـــذا احلــســـني وارد املنــــــون

                                    وتشـــــربـــني بـــارد املعــــني
ُقِت��ل  غ��درا إذ أصابت��ه الس��هام احلاقدة، لتح��ول دون 
إيصاله املاء للعطاشى من ذريِة املصطفى ، وقد استشهد 
م��ع العباس  إخوان��ه من أم البنن  الش��هداء امليامن 

. عثمان،  وعبد اهلل،  وجعفر( أبناء علي بن أبي طالب(
 أبو بكر بن علي بن أبي طالب : وهو محمد األصغر وأمه 
ليلى بنت مسعود،  تقدم الى احلرب مدافعاً عن دين احلق وهو 

يقول :
شيخي علي ذو الفقار األطول

                                    من هاشم وهاشم لم تعدل
ول��م ي��زل يقاتل حتى اش��ترك ف��ي قتله جماع��ة ومنهم 
زج��ر النخع��ي وعقب��ة الغن��وي عليهم لعن��ة اهلل أجمعن 
فاستش��هد بعد ما قتل من فرس��انهم ما يزيد على عش��رة 

فرسان من أهل الضاللة والكفر.
 القاس��م بن احلسن بن علي : كان غالماً في معركة 
الطف ووجهه كأنه ش��قة قم��ر،  قاتل قت��ال األبطال وصال 
على جيش الكفر صولة الفرسان فقتله عمر بن سعد األزدي 
ضارباً رأس��ه الش��ريف بالس��يف،  فضرب احلسن  عمر 
األزدي بالسيف وقطع ميينه فحملت اخليل عمراً ليستنقذوه 
من احلس��ن ،  فلما اجنلت الغبرة وإذا باحلس��ن على رأس 
الغالم وه��و يقول : »بُعداً لقوٍم قتلوك وخصمهم فيك جدك 

الرسول  يوم القيامة«،  فحمله احلسن  الى اخمليم.
 عبد اهلل بن احلسن اجملتبى: ويصغر شقيقه القاسم 
بأعوام، خرج للقتال وهو لم يبلغ احللم،  فشّد حتى وقف الى 
جانب عمه احلس��ن ،  امتنع احلس��ن عن خروجه للقتال،  
فخرج وزينب  حتاول حبس��ه فلم تفلح،  ثم أخذه احلسن 
وضمه الى صدره وعبد اهلل يقول: واهلل ال أفارق عمي احلسن،  

فأه��وى علي��ه بحر بن كعب بالس��يف، 
فق��ال له عبد اهلل :ويلك يا ب��ن اخلبيثة.. أتقتل عمي، فاتقاها 
الغ��الم بيده فقطع��ت، ثم دعا احلس��ن  والغالم يحتضر 
ب��ن يديه :اللهم فّرقهم بددا واجعلهم طرائق قددا وال ترضي 

الوالة عنهم أبدا.
 عون بن عبد اهلل بن جعفر الطيار  : أمه زينب 
العقيلة بنت أمير املؤمنن  برز للقتال وهو يقول :

إن تنكــروني فأنـــا ابن جـــعفر

                                شهـيد صـدٍق فـي اجلنـــان أزهـرِ
يطـــير فيــــها بجـــناٍح أزهــر

                               كـــفى بهــذا شرفا في احملشر
فضرب فيهم بسيفه حتى قتل منهم ثالثة فوارس وثمانية 

عشر رجال ثم ضربه عبد اهلل بن قطنه النبهاني فقتله.
 محم��د بن عبد اهلل بن جعفر: ويصغ��ر عونا بعامن،  أمه 
اخلوص��اء بنت ثقيف بن ربيعة،  تقدم محمد قبل عون للقتال 

فبرزوا إليه وهو يقول :
أشكوا الـــى اهلل من العــدوان

                                فعــال قـــوم في الردى عميان
قد بّدلوا معــــــــالم القــــــرآن

                               ومــحــكم التــنزيل التـبيان
استش��هد وهو لم يبلغ احللم وبكته زينب كما بكت ابنها 

. عون
 عبد اهلل بن مس��لم بن عقي��ل : أمه رقية بنت علي 
بن أبي طالب ،  تقدم عبد اهلل بن مس��لم للحرب فحمل 

على القوم وهو يقول :
اليوم ألقـى مســـلمًا وهــو أبــي

وعــصــبة بادوا عـلى ديـن النبي
كان صنديدا بطال، قتل من جيش يزيد ثمانية وتسعن رجال 
ث��م رماه عمر بن صبيح الصائدي بس��هم ثم ت��اله آخر فآخر 
حتى استشهد، وكان استشهاده الشريف عقب على األكبر 

. بن احلسن
 محمد بن مسلم بن عقيل : وأمه أم ولد،  حمل على 
معس��كر األعداء فقتل منهم جباّلً كثيرا عقب استش��هاد 
أخيه عبد اهلل بن مسلم ، فقتله لقيط بن إياس اجلهني.
 جعف��ر بن عقيل بن أبي طال��ب : قاتل مع أخيه عبد 
الرحمن بن عقيل ، فقتال اثني وثالثن فارساً، وكان يضرب 

بالسيف وهو يقول :
أنا الغـــالم األبطــحي الطـالبي

من معشـــر في هـاشم من غالب
قتله اللعن بِْشر بن حوط بعدما ضّمخ سيفه بقتل أخيه 

. عبد الرحمن
وبذا، فقد استش��هد مع احلس��ن  خمس��ة من إخوته 
وه��م )العب��اس وعثم��ان وجعف��ر وأبو بك��ر وعب��د اهلل أوالد 
علي (، وكذلك أوالدُ أخيه احلس��ن )أبو بكر وقاس��م وعبد 
اهلل(، ومن اوالد عقيل  )مسلم وعبد الرحمن وجعفر(، أما 
أوالد احلسن املستش��هدين بن يديه فهم )علي األكبر وعبد 
اهلل(، وولدا مس��لم )محمد وعبد اهلل(، كما واستش��هد بن 
يدي��ه )عون ومحمد( ولدا عبد اهلل ب��ن جعفر الطيار ، أما 
عب��د اهلل الرضيع فق��د ولد في املدينة وقي��ل ولد في الطف 
وأمه الرباب بنت امرؤ القيس وقصة استشهاده تظهر خسة 
الق��وم الظاملن إذ طلب احلس��ن  طفل��ه الرضيع وكبده 
يكاد يش��تعل من ش��ّدة العطش واحلس��ن يبتغي له جرعة 
ماء تطفئ ظمأه، إذ أتاه س��هم فوقع في نحره فذبحه، فأخذ 
احلس��ن  دمه بكّفه ورمى به الى السماء وقال »اللهم ال 
يك��ن عليك أهون من دم فصِل ناقة صال��ح، اللهم انتقم لنا 
من القوم الظاملن فلقد هّون ما بي أنه بعينك يا رب العاملن«، 
ف��روي عن اإلم��ام الباقر  أن��ه قال »لم تقع م��ن ذلك الدم 
قطرة ال��ى األرض«،  وفاضت روح الرضيع الطاهرة وقد رفرفت 

على أرواح الشهداء أجمعن.

دماء زاكيات..دماء زاكيات..على أرض كربالء
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تخلي��داً وعرفان��اً بالدماء الزاكي��ات التي 
س��الت على ارض كربالء وال��دور الذي لعبته 
نهضة احلس��ني  في حترير املظلومني في 
كاف��ة بق��اع العالم ومن اج��ل دميومة وبقاء 
هذه املراس��يم احلس��ينية التي كرمها اهلل 
واراد له��ا ان تبقى بخلود احلس��ني  دأبت 
املواكب احلسينية في كافة الدول االسالمية 
عل��ى اقامة ش��عائر احلس��ينية وممارس��تها 
وانتش��ارها احياءاً لتضحية اب��ي عبد اللله 

. احلسني
كان لنا لقاء مع خادم احلسيين  األخ 
حسن ناجي االنباري، املشرف على موكب 

عزاء طرف االنبارين، فاجاب مشكوراً:
 متى تأسس موكب االنباريني؟

� تأس��س املوكب سنة 1946م، وقد شارك 
في تأسيس��ه ابناء املنطق��ة من خدمة اهل 
البيت  وكان املوكب منذ تاسيسه يشرف 
عليه املرحوم احلاج ناجي مجيد االنباري ويدير 
جميع جوانب ومتطلبات الشعائر احلسينية 

فيه.
 املواكب حتت��اج الى ام��وال الغراض 
اكمال املستلزمات اخلاصة باملواكب، كيف 

يتم احلصول على هذه االموال؟
� قب��ل ان اجي��ب على هذا الس��ؤال أود ان 
اذكر ان املواكب،الرئيسية ذات التاريخ العريق 
تق��وم بصرف أموال طائل��ة لتجديد ودميومة 
املس��تلزمات اخلاصة بالش��عائر عل��ى مدار 
الس��نة ولي��س في ش��هر محرم فق��ط، اما 
كيفية استحصال تلك االموال فانها بفضل 
اهلل وببركة أهل بيت النبوة  فان القسم 
االكبر منها تكون بتمويل ذاتي والباقي يأتي 

عن طريق املتبرعني من اهل اخلير من محبي 
اهل البيت.

تدي��ر ش��ؤون  هيئ��ة  هن��اك  ه��ل   
املواكب؟

� نع��م.. توج��د هيئة خاصة تدير ش��ؤون 
املواكب احلسينية في الكاظمية وهي هيئة 
املواكب احلس��ينية؛ وقد اخذت هذه الهيئة 
عل��ى عاتقها تنظيم املواكب اثناء ممارس��ة 
الش��عائر احلس��ينية في م��دن الكاظمية 
وكربالء والنجف االشرف، ونحن في الشوارع 
داخل املدينة املقدس��ة، ونبارك لهم اجلهود 
االس��تثائية خلدم��ة املواك��ب وخاص��ة ايام 

محرم.
والتقينييا باحليياج عبد العظيييم احلاج 
جمهييور  موكييب  ميين  احلييداد  حميييد 

الكاظمية.. 
 متى تأسس املوكب؟

� ان تاري��خ تاس��يس املوك��ب وِقَدِمِه غير 
موثق الن املوكب كان ضمن عدة مواكب من 

منطقة الشيوخ ولكنه انفرد باسم موكب 
جمهورالكاظمية سنة 1337 ه��.

 كيف تستقبلون شهر محرم؟
� ان هذا الش��هر يعتبر ش��هر ح��زن وألم 
وأس��ى بس��بب الفاجعة الكبرى التي جرت 
على آل��� الرس��ول  والتي ل��م ولن يكون 
له��ا مثيل ف��ي التاري��خ ونحن ف��ي كل عام 

نس��تقبل هذا الش��هر مبا يتناسب هذه 
الفاجع��ة حي��ث نقوم بتهيئ��ة مواكب 
العزاء واس��تقبال الزوار واملعزين واقامة 
مأدبة طعام لهم واقامة مجلس ارش��اد 

والوعظ والتوعية الدينية.

ب��ني اقام��ة الش��عائر  الف��رق  م��ا   
احلس��ينية في زم��ن املقبور ص��دام وبعد 

سقوطه؟
� ان الف��رق شاس��ع وجذري،حيث كنا في 
الس��ابق ُننع من اقامة الش��عائرو نُحاَسب 
ونتع��رض لالعتقال ولكننا م��ع كل ذلك لم 
نتوق��ف عن اقامة الش��عائر وكانت بطريقة 
س��رية وباخلفية، ام��ا االن فنحمد اهلل الذي 
ازاح هذه الغمة عنا حيث عادت هذه املراسيم 

للظهور بالشوارع العامة وبحرية كاملة.
واخي��راً نتقدم بالش��كر لهيئ��ة املواكب 
احلسينية في الكاظمية املقدسة ولكل من 
س��اهم في اجناح هذه املراس��يم وبذل جهداً 

في خدمة أهل البيت.
التقينا  وكذلك 
مبوكب عزاء فضوة 

آلييي ياسن:
 متى تأسس 
آل���  فضوة  موكب 

ياسني؟
تاس��يس  يعود   �
ال��ى  املوك��ب 
وكان  س��نة1823م 
يش��رف عل��ى ادارة 
املوك��ب  ش��ؤون 

املرحوم خادم احلسني  حسن علي منصور 
وبعد وفاته اصبح ولده رس��ول حس��ن علي 

املنصور املشرف عليه وحلد اآلن.
 ماهي اخلدمات التي يقدمها املوكب 

في رحاب المواكب الحسينية

تشابيه لواقعة الطف

والئم التعزية في المواكب الحسينية
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خ��ال ش��هر مح��رم احل��رام واملناس��بات 
الدينية؟

ـ يقدم املوكب كل انواع الطعام والشراب 
ــرم وباقي  ــهر مح ــى الزوار الكرام خالل ش ال

املناسبات الدينية وله مشاركة في اربعينية 
ــالء  كرب ــة  مدين ــي  ف   ــن احلس ــام  اإلم
ــيم  ــارك خالل مراس ــة، واملوكب يش املقدس
عاشوراء بقراءة املراثي احلسينية والتشابيه 

. مواساًة لإلمام احلسن
املش��رف عل��ى موك��ب  ب���  اللق��اء  ومت 
اجلواهري��ة )حيدر اجلواهري جنل احلاج عبود 

اجلواهري(.
 متى تأسس موكب عزاء اجلواهرية؟

ـ موكب عزاء اجلواهرية من املواكب القدمية 
ــؤونه  ــة الكاظمية وكان يدير ش ــي منطق ف
  ــن ــات املوكب احلاج خادم احلس ومتطلب
احلاج عبود اجلواهري وبعد رحيله اصبح ولده 

حيدر عبود اجلواهري املشرف على املوكب.
ماه��ي   
املوكب  مش��اركات 
مراس��يم  خ��ال 

عاشوراء؟
ــوم  يق ــب  املوك ـ 
ــن  الزائري ــة  بضياف
ــدم  ويق ــن  واملعّزي
ــراب  والش ــام  الطع
ــرم  ــهر مح ــالل ش خ
الدينية  ــبات  واملناس
في مدينة الكاظمية 

املقدسة؟
 ماهي مشاركاته في اربعينية اإلمام 

احلسني ؟
ــارك بتجسيد رجوع السبايا  ـ املوكب يش
ــام الى مدينة  ــجاد  من الش واإلمام الس

كربالء ويسمى بـ)ضعن السجاد(.
خدم��ة  موك��ب  تأس��س  مت��ى   

اجلوادين ؟
ــي مدينة  ــب )1142هـ( ف ــس املوك ـ تأس
ــت  ــك الوق ــذ ذل ــة ومن ــة املقدس الكاظمي
ــعائر  الش ــاء  احي ــي  ف ــاهم  يس ــب  واملوك
ــريف وكذلك  ــينية داخل الصحن الش احلس
ــهر  ــرات الدينية على مدى ش ــة احملاض اقام
ــوراء وزيارة  ــام عاش ــيما أي ــرم احلرام س مح

األربعن.
 ماهي اخلدمات التي يقدمها املوكب 

للزائرين؟
ــزوار الكرام  ــدم كل انواع اخلدمات لل ـ يق
ــكل  ــارك على ش ــراب ويش ــام وش من طع
ــيم عاشوراء وله مشاركة  )رّدات( اثناء مراس
ــن  في مدينة  في اربعينية اإلمام احلس

كربالء املقدسة.
الش��يخ س��عد الطائي املش��رف على 

موكب عزاء طرف البحية
 مت��ى تأس��س موك��ب ع��زاء طرف 

البحية؟
ـ تأسس املوكب سنة 1850م وكان يشرف 
ــد فليح ثم تولى  ــم محم عليها احلاج جاس
ــم  ــراف عليه احلاج املرحوم خليل جاس اإلش

عام 1950م.
 كيف كانت جتري مراس��يم عاشوراء 

أيام النظام السابق؟
ــي البيوت  ــرية ف ــت جتري بصورة س ـ كان
ــبب املالحقة التي تعرض لها املوكب من  بس
ــد تعرض والدي  ــل أزالم النظام البائد، وق قب
املرحوم احلاج خليل لالعتقال واملسائلة عدة 
ــه كان الكفيل ملوكب عزاء طرف  مرات ألن

البحية.
 كيف جتري املراسيم هذه األيام؟

ــيم هذه األيام  ــد هلل، جتري املراس ـ احلم

ــم من  ــع بالرغ ــورة أوس ــة وبص ــة تام بحري
التهديد الذي نتعرض له من قبل التكفيرين 
ــب  ــاط املواك ــد نش ــا تصاع ــن وم واإلرهابي

احلسينية إالّ حتديا لهؤالء اجملرمن.
 باعتبارك��م متثل��ون أح��د املواك��ب 
الرئيسية في الكاظمية ما رأيكم مبستوى 
الوض��ع األمن��ي ف��ي مدين��ة الكاظمي��ة 

املقدسة؟
ــي الكاظمية اآلن جيد  ــع األمني ف ـ الوض
ــا  ــد إن مدينتن ــد هلل وأعتق ــتقر واحلم ومس
ــي مدينة  ــي املناطق ف ــل أمنيا من باق أفض

بغداد.
 كي��ف يتم توفي��ر األم��وال اخلاصة 

باملوكب؟
ـ يتم توفير أكثر األموال عن طريق التمويل 
الذاتي ويأتينا قسم منها عن طريق املتبرعن 

. من خدمة اإلمام احلسن
 ما ه��و عدد املواكب احلس��ينية في 

الكاظمية؟
ـ إن عدد املواكب أصبح كبيرا وهذه الكثرة 
ــينية وحب  ــى عظمة القضية احلس تدل عل
الناس ألهل البيت، ولكن هذه الكثرة أدت الى 
ــرا لقلة املمرات  ــيم نظ ازدحام في أداء املراس
ــاطات املواكب مما أدى  ــة الحتواء نش اخملصص
ــت متأخر من  ــر الكثير منها الى وق الى تأخ

الليل إلكمال مراسيمها اخلاصة.
ــى الدور الكبير الذي تقدمه  ونحن ال ننس
ــات األمنية  ــة تنظيم املواكب واملؤسس هيئ
ــعائر  ــيم والش واخلدمية من أجل إمتام املراس

ــاري يظهر  ــلوب حض بصورة صحيحة وبأس
ــكر كل من  ــة أهل البيت  ونش مظلومي
ساهم في إجناح هذه الشعائر وإظهار مدينة 
ــام  ــق مبق ــة تلي ــة مبكان ــة املقدس الكاظمي

. اإلمامن الهمامن
وهذا ما يتسع له اجملال بذكر بعض املواكب 
ــيكون لنا لقاءات أخرى مع باقي املواكب  وس

في اعداد الحقة إنشاء اهلل.

تشبيه السبايا في طريقها إلى الشام



اخلطاب��ة أفض��ل وس��يلة يتمك��ن به��ا 
امل��رء من مخاطبة عموم الن��اس،  واالتصال 
املباش��ر به��م وتثقيف نفوس��هم،  وتقومي 
أودهم،  وتوجيهه��م الى الصالح واإلصالح،  
وهي أحسن وسيلة اتصال في نشر الدعوة 
اإلس��المية،  وتبلي��غ احلجة وب��ث املوعظة 
واحلكم��ة،  واخلطاب��ة م��ن مس��تودع س��ر 
البالغة ومجامع احلكم،  باعتبارها تخاطب 
مختلف الش��رائح والعق��ول،  وقد كثر عدد 
اخلطباء في القرون السالفة كثرة مدهشة 
وفي جميع أمصار العالم العربي واإلسالمي 
واألوروبي،  وكان العراق محطة أنظار جميع 
الناس في العالم،  وخاصة بعد استش��هاد 
س��يد األح��رار ومنير درب املظلومني وس��يد 
الش��هداء اإلمام احلس��ني  سنة )61(ه�،  
أخ��ذت اخلطاب��ة صبغ��ة حس��ينية،  وأخذ 
اخلطباء يتبارون في إيصال أس��باب ومغازي 
ثورة احلسني ،  وفي القرون األخيرة امتازوا 
بقوة البيان وشدة التأثير على سلوك الناس 
لتعريفهم احلقائ��ق ونبذ مخلفات أعداء آل 
محمد  م��ن بني أمية والعباس��يني ومن 
واالهم الى يومنا هذا،  فاخلطيب إذاً هو أحد 
محاور األمة وعليه قوام نظامها ومدار سير 

اعتدالها. 
وس��نورد عددا من اخلطب��اء األجالء الذين 
كان  له��م تأثير على البش��رية جمعاء في 
ورد التأريخ الصحيح ودحض الباطل ونش��ر 

: علوم ومعرفة أهل البيت
 من ال يع��رف الدكتور الش��يخ )احمد 
الوائل��ي( في جميع أرج��اء الدنيا فقد ُعرف 
الش��يخ أحمد بن الشيخ حس��ون الوائلي،  
ه��و ذلك اخلطيب اإلس��المي الفذ الذي رفد 
اجملتمع والساحة اإلسالمية مبختلف العلوم 
واملع��ارف عل��ى م��دار أكثر من نص��ف قرن،  
حت��ى لق��ب ب�)مكتبة أهل البيت � ولس��ان 
الش��يعة الناطق � وعميد املنبر احلسيني(،  
حي��ث عمد رحمه اهلل الى توجيه ونش��ر ما 
ج��اء به أه��ل البيت  في الع��راق خاصة 
وف��ي كثير من البل��دان العربي��ة واألوروبية،  
وداف��ع دفاع احملام��ي بقوة ع��ن أحقية ثورة 
اإلم��ام احلس��ني  اخلالدة ض��د األصوات 

واألق��الم املزيف��ة،  وكان له��م باملرص��اد يرد 
عليهم مستشهدا بالقرآن الكرمي واحلديث 
النب��وي الش��ريف،  ولد )رحم��ه اهلل(في 17/
ربي��ع األول/1347ه��� ف��ي النجف األش��رف 
وحصل على ثالث ش��هاداٍت أخرها دكتوراه 
في الشريعة اإلسالمية قسم االقتصاد )دار 
العلوم في القاهرة(،  بعد أن أستمد علومه 
في دراس��ات اجلوامع واألوليات والس��طوح 
ومرحلة البحث اخلارج واستهلكته عشرون 
س��نة،  وله مطبوعات سبعة ومخطوطات 
أربعة،  وبعد تلك الس��يرة الغراء التي س��ار 
عليه��ا الوائل��ي،  وبُعدُه عن الوطن س��نني 
عدي��دة،  أث��ر فراق��ه للوط��ن عل��ى صحته 
ونفس��يته وم��ا يعاني��ه الش��عب العراقي 

م��ن اآلالم، فمرض مرض��ا أدى الى فراق املنبر 
احلس��يني ولب��ى نداء رب��ه ف��ي الكاظمية 
املقدس��ة بع��د س��قوط النظ��ام البائ��د،  
فُحِمَل على رؤوس األش��هاد والقلوب باكية 
قب��ل العيون محموال عل��ى أكف األيدي من 
الكاظمي��ة الى كربالء،  ث��م النجف،  حيث 
ُدِفَن في صحن الكميل بن زياد  وذلك عام 

1424ه�. 
 الش��هيد عبد الزه��رة الكعبي: حني 
تس��تمع إلى هذا الصوت احلزين ال يس��عك 
ك إليه مبا  إال أن تس��كب العب��رة فهو يش��دُّ

ميتلك��ه من صوت ش��جي وطاق��ة ضخمة 
وتأخذه��م  س��احل  يح��ده  ال  بح��ر  فه��و 
الدهش��ة،  مبرحلة االعتراف بأنه كان فارسا 
من فرسان املنبر احلسيني الذي ما انفك عن 
مقارع��ة الظلم والظامل��ني وال ميكن وصفه 
باخلطي��ب فقط ولكن��ه موجه للش��بيبة 
املؤمنة، وله الباع الكبير في صوته الصّداح 
الش��جي الذي يش��ُد النفوس م��ع جدارته 
العلمي��ة واألدبي��ة واملعرفي��ة،  وقد أس��س 
جمعية منتدى النش��ر في كرب��الء وأصبح 
عميدها،  وله من األثر البالغ في س��رد قصة 
مقتل اإلمام احلس��ني ، وال��ذي نقل عبر 
اإلذاع��ة العراقي��ة ع��ام 1959م ولم يتمكن 
أح��د أن يك��ون مبس��توى أداءه ال��ذي ش��اع 
صيته وصوته ليومنا هذا في س��رد القصة 
احلسينية بش��جن حزين،  وفي عام 1969م 
بعد انقالب 17مت��وز امتدت له األيادي اآلثمة 
واملستكبرة، حيث ُدَس له السم في القهوة 
م��ن قب��ل جالوزته��م، وه��و رحم��ه اهلل أول 
خطيب يذهب ش��هيدا ف��ي العراق من قبل 
النظام البائد أسكنه اهلل فسيح جناته مع     

. أصحاب احلسني
 م��ن ش��هداء الكاظمي��ة املقدس��ة 
الس��يد عب��د اللطيف ال��ورد املتولد س��نة 
1314ه� هو اخلطيب الورع الفاضل الس��يد 
عب��د اللطي��ف ب��ن الس��يد عبد احلس��ني 
ال��ورد و يرج��ع نس��به الى زيد الش��هيد بن 
اإلم��ام زين العابدي��ن،  درس العربية على يد 
العالمة الس��يد محس��ن احلي��دري والفقه 
على الشيخ حس��ني الرشتي واملنطق على 
الس��يد علي الزجناني،  والسيد )رحمه اهلل( 
لم يدرس اخلطابة على رجل ما،   و قد ارتقى 

املنبر احلس��يني س��نة 1342ه���،  وكان في 
طليع��ة اخلطباء البارزين،  وقدوة إلخوته من 
رج��ال املنبر احلس��يني و مدرس��ا لهم،  ولع 
في حف��ظ الغرر من القصائ��د، وتكونت له 
قابلي��ة وملكة الش��عر،  وله ديوان ش��عري 
يحتوي على )1500( بيت من الش��عر،  ولكن 
الق��در أختطفه من الس��احة اخلطابية في 
اليوم الس��ابع من عاش��وراء س��نة 1961م،  
حيث تصدت له زمرة ضالة فاجرة فاس��قة 
بإط��الق عياراتهم النارية عليه عند خروجه 
من داره،  قاصدا الى أحد اجملالس احلس��ينية 
بع��د صالة الفج��ر فأردوه قتي��ال صريعا في 
منطقة س��كناه ق��رب داره،  فعليه من اهلل 
الرحم��ة،  وأدخله فس��يح جنات��ه مع جده 
احلس��ني  وقد ورثه أبنه املرحوم الس��يد 
مه��دي ال��ورد ف��كان كأبيه و نس��خه منه،  
وأعقبه حفيده الس��يد مرتض��ى الورد و هو 
م��ن اخلطباء األذكي��اء يحفظ م��ن القرآن و 
نهج البالغة الكثير إضافة الى ش��عر جده 
وم��ن الش��عراء اآلخرين،  وم��ا زال الى يومنا 

هذا في خدمة املنبر احلسيني. 
املوض��ح  عب��اس  الش��هيد  الس��يد   
املوس��وي الذي أستش��هد 1426ه� لقد بلغ 
السيد في فن اخلطابة بلوغا محموداً،  حتى 
أصب��ح من اخلطب��اء املمتازين وال��ذي برهن 
عل��ى مهارتها وال ينكر انه ق��د امتاز بلباقة 
لس��انه وأعذوبة منطق��ه وجرأته اخلطابية 
وكانت له مكانة مرموقة لدى أهالي مدينة 
الكاظمية املقدس��ة،  كما انه مارس العلم 
واألدب ول��ه حافظة خارق��ة و ال يتكلف في 
إلقائه و كان يداف��ع عن الدين واملذهب وعن 
ش��ريعة محمد وال��ه الطيب��ني الطاهرين،  
ول��ه املقدرة ف��ي احملاججة ولك��ن النواصب 
التكفيريني لم ميهلوه فبعد إلقاء محاضرة 
عند أطراف مدينة احلرية وعند رجوعه أردوه 
قتيال فذهب ش��هيدا على درب أبي عبد اهلل 

احلسني  فأنا هلل وإنا اليه راجعون. 
 الش��هيدان السيد س��الم اليعقوبي 
والش��يخ مس��لم الطائي :عرف اليعقوبي 
بعلم��ه الوفير و أدبه و فطنته و له القابلية 
الكبيرة في اخلطابة و له جماهيره الغفيرة 
لس��ماع  الصب��ر  بف��ارغ  تنتظ��ره  كان��ت 
محاضراته القيمة ف��ي الصحن الكاظمي 
الش��ريف وعندم��ا يتحدث كأنه س��يٌل من 
الفك��ر و العل��م و كان موّجه��اً و مبّلغ��اً و 
مدافعا عن بيضة اإلس��الم احلنيف وممجدا 
   بتعبيره اخلاص عن سيرة الرسول األكرم

. وأهل بيته
 الش��هيد الش��يخ مس��لم الطائ��ي 
اقتف��ى خط��ى زمالئ��ه اخلطب��اء و كان رمزا 
عبقريا في اخلطابة بعد أن اخذ نصيبا وافرا 
من العلوم اإلس��المية واخلطابة و صار مثال 
أعلى لألديب الكامل و ُعّد من أخيار اخلطباء 
الس��ابقني النابغني و قد قام بأحس��ن وجه 
في أداء الرسالة احملمدية العلوية احلسينية 
على أمته��ا و كان رحمه اهلل س��لس الكالم 
معروف��ا بأداء دروس��ه م��ن على املنب��ر و قد 
رقى املنبر احلس��يني في الصحن الكاظمي 
الش��ريف و ول��م يعب��أ تهدي��دات احلاقدين 
االرهابي��ني ف��كان م��ن خالل��ه ينش��ر احلق 
والفضيل��ة، ولكن األيادي الق��ذرة اإلرهابية 
قد اغتالت الس��يد اليعقوبي عند باب داره،  
كذلك بعده الشيخ مسلم بنفس الطريقة،  

فإنا هلل وإنا اليه راجعون. 
املصادر:

1� خطباء املنبر احلسيني. 
2� أدب الطف. 

المنبر الحسيني
من أعالم

يسر )منبر الجوادين( أن تستقبل مساهماتكم ونتاجاتكم في األعداد الالحقة
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