على ضفاف الطف ()3
قيمة النهضة الحسينية (القسم الثالث)
بقلم  :حيدر السندي

بِ ْسم اهلل الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على حممد واله الطاهرين.
األثر الثالث :المترتب على نهضة سيد الشهداء ( عليه السالم).
وهو األثر الرتبوي وما ترتب عليه اجتماعياً وسياسياً.
فلقد أعاد احلسني (عليه السالم) العزة والكرامة إىل نفوس املسلمني وعلمهم
دروساً يف التضحية والفداء من أجل املبدأ وتغيري الواقع الفاسد  ،ولكي يتضح هذا
األثر نتحدث يف ثالث نقاط:
النقطة األولى :هي أن األنظمة السابقة قامت على التخويف مث تعقب
ذلك التنكيل باملعارضني واملخالفني  ،ففي اليوم األول الذي أرحتل فيه النيب األعظم
(صلى اهلل عليه وآله) إىل الرفيق األعلى اجتمع املسلمون يف السقيفة  ،وأراد
األنصار أن يكون منهم األمري أو يكون منهم أمري  ،فواجههم املكيون املتواجدون
بالتهديد  ،حيث هددوهم باجليوش العربية املوالية لقريش واليت ال ترضى بزعيم من
غريها  ،فقال أبو بكر لألنصار ( :ومل تعرف العرب هذا األمر إال هلذا احلي من
قريش).

قال ابن حجر  :قوله  ( :ولن يعرف) بضم أوله على البناء للمجهول  ،ويف
رواية مالك  " :ومل تعرف العرب هذا األمر إال هلذا احلي من قريش  ،وكذا يف
روايةسفيان ويف رواية ابن إسحاق  " :قد عرفتم أن هذا احلي من قريش مبنزلة من
العرب ليس هبا غريهم وأن العرب ال جتتمع إال على رجل منهم  ،فاتقوا اهلل ال
تصدعوا اإلسالم وال تكونوا أول من أحدث يف اإلسالم .فتح الباري  :ج  21ص
.251
وهذا كما هو واضح هتديد مباشر بقريش وحلفائها والتابعني هلا الذي ال
يقبلون تسلط غريها  ،وهذا ما تقتضه طبيعة األمور يف ذلك الوقت  ،فقريش كانت
حمور العرب يف واجلزيرة  ،و قد زالت سلطتها و انكسرت شوكتها على يد رسول
اهلل (صلى اهلل عليه وآله) واألنصار وأفراد قليلني من قريش هاجروا إىل املدينة  ،ويف
مقدمتهم بنو هاشم  ،ويف مقدمة بين هاشم أمري املؤمنني ( عليه السالم)  ،و من
جهة أخرى قريش حديثة عهد باإلسالم  ،وأغلبهم كانوا إىل آخر حياة النيب (صلى
اهلل عليه وآله) من ألد اخلصام  ،ومل يظهروا اإلسالم إال بعد غلبة املسلمني
وتسلطهم على مكة  ،فدواعي إظهار اإلسالم خوفا من السيف  ،أو من أجل
االندماج يف اجملتمع اإلسالمي وحفظ مصاحلهم أو البقاء على عالقتهم األسرية
وعدم التفريق بني الكافر وزوجته املسلمة وحنو ذلك موجودة  ،فإسالمهم الباطين
غري حمرز  ،لعله هلذا قال حذيفة ( :إمنا كان النفاق على عهد رسول اهلل فأما اليوم
فإمنا هو الكفر بعد اإلميان) البخاري كتاب الفنت .و يف رواية ثانية ( :إن املنافقني
اليوم شر منهم على عهد النيب كانوا يومئذ يسرون واليوم جيهرون ) البخاري كتاب
الفنت.

فإن هؤالء الذي تظاهروا باإلسالم يف عهد رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله)
ومشلهم عفوه وصاروا من الطلقاء والعتقاء  ،من القريب جداً بعد ارحتاله وشعورهم
بضعف الدولة إسالمية أن يتحركوا من أجل إعادة أجمادهم  ،جبعل الزعامة يف
قرشي منهم  ،وليس يف غري قريش أو يف قرشي ينظرون إليه كعدو قوض حكمهم
وأزال ملكهم وناصر رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله ) عليهم  ،وهذا ما كانت
تدركه األنصار حىت قال اخلباب بن املنذر تربيراً لطلبهم اخلالفة فيهم يف السقيفة :
( ،فإنا واهلل ما ننفس عليكم هذا األمر ولكنا خناف أن يليها أقوام قتلنا آباءهم
وإخوهتم )  ،فقال عمر ( :إذا كان ذلك فمت إن استطعت) فتح الباري  :ج 21
ص .251
غري أن التهديد بقريش وحلفائها كان جدياً كسر إرادة األنصار  ،وكان أول
ما ترتب على هذا الضعف اهلجوم على كبري املعارضني للقرشيني يف السقيفة فقد
قال عمر وهو يبني ما جرى بعد بيعة أيب بكر ( :ونزونا على سعد بن عبادة فقال
قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة فقلت قتل اهلل سعد بن عبادة ).وزاد سفيان يف
روايته هنا  " :وإال أعدنا احلرب بيننا وبينكم خدعة  ،فقلت  :إنه ال يصلح سيفان
يف غمد واحد " ويف لفظ آخر ( بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخرينا وأحبنا إىل
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس فقال قائل
قتلتم سعد بن عبادة فقال عمر قتله اهلل) فتح الباري :ج 21ص . 251

وقد بينت عائشة حالة التخوف العامة اليت متلكت املسلمني يوم ذاك فقالت
 على ما نقل البخاري يف صحيحه ( : -لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقافردهم اهلل بذلك).
مث بعد اهلجوم على سعد هجمت السلطة على دار علي (عليه السالم ) و
روايات العامة يف اهلجوم تفيد القطع بوقوعه فقد رواها ابن عقبة يف مغازيه عن
بأكثر من طريق إىل ابن عوف وروى عنه مجاعة كثرية منهم أبو الربيع األندلسي و
الطربي وحممد بن يوسف الشامي و حسني بن حممد الدياربكري واحلاكم وقال :
صحيح بشرط الشيخني و البيهقي وأبو الفداء الشامي وقال  :إسناده جيد وغريهم
 ،كما أن سعيد بن منصور قال فيه :إنه حديث حسن.
ورواها أبو احلسن النوفلي و الواقدي ونصر بن مزاحم وروى عنه ابن عبد ربه
األندلسي وابن أيب احلديد و اخلطيب اخلوارزمي والقلقشندي وابن أيب احلديد
وغريهم.
كما رووا تأسف أيب بكر من كشف بيت فاطمة (عليها السالم) وممن روى
ذلك احلافظ بن عبيد وسعيد بن منصور واليعقويب والطربي و األندلسي و الطرباين
وبن عساكر والضياء املقدسي والذهيب وابن كثري والسيوطي وغريهم  ،نعم حاول
البعض التشكيك يف السند ولكن البحث ليس يف صحة آحاد الروايات وإمنا إفادة
اجملوع للتواتر  .ومما روى البالذري  :أن أبا بكر قال عن علي ائتين به بأعنف
العنف  .راجع أنساب األشراف ج  2ص .515

ونقل القوم هلا يفيد القطع بوقوعها ألهنا على خالف مذهبهم وال يعقل من
عاقل أن يتعمد وضع ونقل ما على خالف مذهبه  ،فهذه قرينة عقالئية على
صحة الواقعة .
ولوضوح وقوع اهلجوم صرح بوقوعها املخالفون و ممن صرح:
 .2ابن أيب دارم حيث نقل عنه الذهيب يف ميزان االعتدال أن الزهراء بسبب
رفسة أسقطت مبحسن .راجع ج  2ص . 231
 .1قال ابن تيمية  :حنن نعلم يقيناً أن أبا بكر مل يقدم على علي والزبري

بشيء من األذى ،بل وال على سعد بن عبادة املتخلِّف عن بيعته أوالً وآخراً ،وغاية
ما يقال :إنه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال اهلل الذي يقسمه ،وأن يعطيه
ملستحقه ،مث رأى أنه لو تركه هلم جلاز ،فإنه جيوز أن يعطيهم من مال الفيء .منهاج
السنة . 343/4
ودعونا نطوي احلديث عن هذه املرحلة لننتقل إىل احلقبة اليت حكم فيها أمري
املؤمنني (عليه السالم) لنقف على شيء من جرائم بين أمية بالتحديد  ،فقد خرج
معاوية ـ باتفاق الشيعة ومن يطلق علهم أهل السنة واجلماعة ـ على إمام زمانه
الشرعي  ،وسل السيف يف وجهه وقتل بذلك آالف املسلمني من الفريقني  ،وفيهم
من كبار الصحابة كعماربن ياسر الذي أخرب رسول اهلل( صلى اهلل عليه واله) يف
املتواتر  :بأنه تقتله الفئة الباغية  ،وقد كانت جليش الشام الباغي محالت إرهابية
إجرامية على بالد املسلمني اهلدف منها زعزعة األمن والنظام وإرباك احلكومة
اإلسالمية كما تفعل املنظمات اإلرهابية املنشقة يف هذا العصر  ،وقد حتدث أمري

املؤمنني (عليه السالم) عن بعض تلك احلمالت بقوله ( :لقد بلغين أن الرجل منهم
كان يدخل على املرأة املسلمة واألخرى املعاهدة فينتزع حجلها وقلبها وقالئدها
ورعاثها ما متتنع منه إال باالسرتجاع واالسرتحام  ...إىل أن يقول  :فواهلل لو أن امرء
مسلما مات من هذا أسفا  ،ما كان عندي ملوما بل كان عندي جديرا).
ومن محالهتم اإلجرامية اإلرهابية اليت هي سلف ما عليه الدواعش وأمثاهلم
اليوم احلمالت اليت سريهتا دمشق آنذاك إىل احلجاز واليمن بقيادة بشر بن أرطأة ،
فان معاوية بعث بسر إىل اليمن سنة أربعني ليعيث فيها  ،وكان الوايل عليها يومئذ
من قبل أمري املؤمنني ابن عمه عبيد اهلل بن العباس وأهلها كانوا من أولياء أمري
املؤمنني واملخلصني هلل تعاىل يف واليته  .فسامهم بسر سوء العذاب ! يذبح أبناءهم
! ويستحيي نساءهم ! ! على سنة من فرعون  ( .راجع أنساب األشراف للبالذري
ج  ، 455 - 453 / 1تاريخ الطربي ج  ، 241 / 5الكامل البن األثري ج / 3
 ، 313الغدير ج  21 / 22و  ، 11االستيعاب هبامش اإلصابة ج  15 / 2و
 ، 11وفاء الوفاء ج  ، 32 / 2البداية والنهاية ج  ، 311 - 321 / 5تاريخ
ابن عساكر ج  111 / 3و .)451
وما ينسى فلن ينسى ما فعله بنساء مهدان ( بإخالصهن هلل يف والية آل
حممد ) إذ سباهن فأقامهن  ( ،كما يف ترمجة بسر من االستيعاب ) يف السوق
وكشف عن سوقهن ! ! فأيتهن كانت أعظم ساقا اشرتيت على عظم ساقها ! !
قال ابن عبد الرب يف االستيعاب  :كن أول مسلمات سبني يف اإلسالم.
وما أدري أهذه أفظع وأفجع وأوجع  ،أم فعله بطفلي عبيد اهلل بن العباس ؟ ! الوايل

يومئذ على اليمن  ،فهرب من بسر واستخلف عبيد اهلل بن عبد املدان احلارثي وهو
جد الطفلني المهما  ،فقتله بسر فيمن قتلهم يومئذ من األلوف املؤلفة من خيار
املسلمني  ،وقتل ابنه وحبث عن الطفلني حىت وجدمها عند رجل من كنانة يف البادية
 ،فلما أراد بسر قتلهما قال له الكناين ( كما يف تاريخ ابن األثري )  :مل تقتلهما
ومها طفالن ال ذنب هلما ؟ ! فان كنت قاتلهما فاقتلين قبلهما  .فقتله ! مث ذحبهما
بني يدي أمهما ! ! ( كما نص عليه ابن عبد الرب يف ترمجة بسر من االستيعاب )
فهامت أمهما على وجهها جنونا مما ناهلا  ،وكانت تأيت املوسم تنشدمها فتقول:
يا من أحس بابين الذين مها * كالدرتني تشظي عنهما الصدف
يا من أحس بابين الذين مها * مخ العظام فمخي اليوم مزدهف
يا من أحس بابين الذين مها * قليب ومسعي فقليب اليوم خمتطف
من دل واهلة حريى مدهلة * على صبيني ذال إذ غدا السلف
نبئت بسرا وما صدقت ما زعموا * من افكهم ومن االمث الذي اقرتفوا
وقالت له امرأة من كنانة ملا ذحبهما ( كما يف تاريخ ابن األثري )  :يا هذا
قتلت الرجال ! فعالم قتلت هذين ؟ ! واهلل ما كانوا يقتلون يف اجلاهلية  ،واهلل يابن
أيب ارطاة ان سلطانا ال يقوم إال بقتل الصيب الصغري  ،والشيخ الكبري ونزع الرمحة
وعقوق األرحام لسلطان سوء .راجع النص واالجتهاد ص .425
وملا متكن معاوية من السلطة تتبع معارضة واشتغل تصفيةً فيهم  ،فسم االمام
احلسن (عليه السالم).

قال أبو الفرج االصفهاين املرواين يف كتابه مقاتل الطالبني ما هذا لفظه :
وأراد معاوية البيعة البنه يزيد فلم يكن شئ اثقل عليه من أمر احلسن بن علي ،
وسعد بن أيب وقاص  ،فدس إليهما مسا فماتا منه.
و من الذين قتلهم:
 .2حجر بن عدى الكندي الصحايب اجلليل وستة من أصحابه وهم:
 .1شريك بن شداد احلضرمي.
 .3وصيفى بن فسيل الشيباين.
 .4وقبيصة بن ضبيعة العبسى.
 .5وحمرز بن شهاب املنقرى.
 .1وكدام بن حيان العنزي.
 .5وعبد الرمحن بن حسان العنزي.
 .1عمرو بن احلمق اخلزاعي الصحايب العظيم ومحل رأسه وهو أول رأس محل يف
االسالم.
 .1مسلم بن زمير احلضرمي.
 .21عبداهلل بن جنى احلضرمي.
 .22مالك بن احلارث األشرت النخعي.

 .21حممد بن أىب بكر قتل ووضع يف جيفة محار مث احرق .
(راجع  :تاريخ الطربي ج  111 - 153 / 5و  ، 215 - 15عيون األخبار
البن قتيبة ج  ، 245 / 2الكامل البن األثري ج  355 - 351 / 3و - 411
 ، 411الغدير لألميين ج  ، 51 - 35 / 22أحاديث أم املؤمنني عائشة
للعسكري ج  ، 111 - 155 / 2األغاين أليب الفرج االصفهاىن ج – 1 / 21
.)22
وقد استمر التعذيب و القتل و الصلب يف دولة بين أمية على يد والة اجلور
كزياد بن أبيه وابنه واحلجاج وخالد القسري  ،ولعل مراجعة كتاب ( أخبار
املصلوبني وقصص املعذبني يف العصرين األموي والعباسي) لعبد األمري مهنا توقف
الباحث على شيء مما حفظه التاريخ من هذه اجلرائم اليت يندى هلا جبني و ترتب
عليها إركاع األمة  ،حيث ُخلق فيها اهللع واخلوف والفزع وسلبت منهم االرادة
وصودر الرأي  ،فأصبحت االمة خانعة خائفة ال جتدون سبيالً إال قبول ما عربنا
عنه بالثقافة الرائجة واليت ترى للسلطة مهما كان حاهلا من حيث الفساد واجلرم
شرعية حترم وجترم خمالفتها و االعرتاض عليها.
النقطة الثانية  :لقد حترك احلسني ( عليه السالم) يف هذا اجلو اإلرهايب
فخرج بأهل بيته ونسائه واخلُلص من أصحابه  ،وواجه املعسكر األموي بكل
شجاعة و بسالة  ،وقدم التضحيات اجلسام  ،بذل األهل حىت طفله الرضيع ،
وقدم األصحاب الذي كانوا مع أهله يتساقطون أما عينه كتساقط النجوم يف ليلة
سواء مظلمة  ،وما كان يبدوا منه الضعف والوهن  ،وإمنا كان كلما أشتد عليه األمر

يشرق وجهه ويزداد تأللؤاً حىت قال فيه بعض من حضر كربالء  :و اهلل ما رأيت
مكثورا قط قد قتل ولده و أهل بيته و أصحابه أربط جأشا و ال أمضى جنانا و ال
أجرأ مقدما منه و اهلل ما رأيت قبله و ال بعده مثله و إن كانت الرجالة لتشد عليه
فيشد عليها بسيفه فتنكشف عن ميينه و عن مشاله انكشاف املعزى إذا شد فيها
الذئب ،و لقد كان حيمل فيهم فينهزمون من بني يديه كأهنم اجلراد املنتشر.
وقبل يوم عاشوراء أطلق (عليه السالم) بياناته احلماسية املدوية اليت أخرب
فيها بأنه مشروع شهادة وأنه يريد اإلصالح بسفك دمه  ،وأنه شديد الشوق إىل
القتل يف سبيل اهلل حتدياً ألعداء اهلل و إعالءً لكلمة احلق  ،فهو الذي قام يف
خطبته يف مكة املكرمة قائال  ( :وخري يل مصرع أنا القيه كأين بأوصايل تقطعها
عسالن الفلوات بني النواويس وكربال ) وهو القائل للحر ومن معه  ( :إين ال أرى
املوت إال سعادة والعيش مع الظاملني إال برما ) وملا أراد احلر أن خيوفه باملوت قال :
( أفباملوت ختوفين وهل يعدو بكم اخلطب أن تقتلوين  ،ال أقول لك إال ما قاله
أخو األوس :
سأمضي وما باملوت عار على الفىت * إذا ما نوى ح ّقاً وجاهد مسلما
الرجال الصاحلني بنفسه * وفارق مثبوراً وخالف جمرما
وواسى ّ
مت مل أمل * كفى بك موتاً أن ت ّذل وترغ
فإن عشت مل أندم وإن ّ
وهو أيب الضيم القائل البن األشعث يوم عاشوراء ( :ال أعطيكم بيدي
إعطاء الذليل وال أفر فرار العبيد )  ،و هو املقبل على شهادة بقلب مطمئن خملص

مع ضعف جيشه وقوة خصومه قائال( :ال وإن الدعي بن الدعي قد ركز بني اثنتني
 :بني السلة والذلة  ،وهيهات منا الذلة  ،يأىب اهلل لنا ذلك ورسوله واملؤمنون
،وحجور طابت وطهرت  ،وأنوف محية  ،ونفوس أبية من أن تؤثر طاعة اللئام على
مصارع الكرام  ،أال وإين زاحف هبذه األسرة على قلة العدد وخذالن الناصر).
حقيق أن تكتب هذه الكلمات مباء الذهب على صفائح الفضة  ،ألهنا ِعبَـٌر
ودروس تربوية حتيي النفوس اخلانعة اخلائفة اليت أماهتا الوهن  ،وتزرع فيها العزة
والكرامة واإلقدام والبسالة  ،إن احلسني (عليه السالم) قد أراد لثورته املباركة أن
تتجلى فيها عدة عناصر  ،ليكون هلا تأثري تربوي يف نفوس األمة:
العنصر األول  :عدالة القضية  ،فأي عاقل جمرد عن العصبية يقبل أن يكون
يزيد على احلق  ،واحلسني (عليه السالم) على الباطل  ،خصوصا مع كونه( عليه
السالم) األحق حىت حبسب معتقد الثقافة الرائجة لوجود بند يف صلح اإلمام
احلسن (عليه السالم) مع معاوية  ،جيعل األمر للحسني ال لغريه بعد معاوية.
العنصر الثاني  :اتصال حركته بالنيب األكرم ( صلى اهلل عليه وآله) فاحلسني
بضعته ورحيانته وأحد الذي جللهم بكسائه وأخرب اهلل بطهارهتم  ،وسيد شباب أهل
اجلنة  ،و عدل القرآن.
العنصر الثالث  :األخذ باألسباب اليت تؤدي إىل جعل احلركة حمط عناية
الناس واهتمامهم باحلد األعلى  ،وتلك أسباب كثرية جداً من أمهتها السببان
التاليان:

 .2اإلعالم.
فقد أطلق عدة شعارات يف قوالب أدبية حترك املشاعر و هتز وجدان كل من
يسمعها  ،وقصد مكة وهي جممع املسلمني يف موسم احلج  ،مث خرج قبل املوقف
بيوم  ،وهذا ما يلفت النظر ويدعو اىل التساؤل  ،و أخذ الثقل اهلامشي ومعهم
النساء واألطفال  ،وسلك الطريق الرئيسي مع وضوح تعقب الدولة له و حتينها
الفرص للقضاء عليه  ،وقصد حاضرة من أهم احلواضر ذات التيارات املختلفة
واملتضاربة وهي الكوفة.
 .1ربط املوعظة بالعاطفة  ،والعِربة با َلعربة  ،و كشف الستار عن الوجه
الدموي القبيح للسلطة .
العنصر الثالث  :تفوق الفعل يف احلماسة و اإلقدام على القول  ،إن
احلسني ( عليه السالم ) كان يعلم بإخالص أصحابه له وعدم تركهم إياه  ،ومع
ذلك خريهم بني البقاء والشهادة أو الرحيل والسالمة  ،فقد مجع أصحابه ليلة
العاشر من احملرم مث قال  ( :أثين على اهلل حسن الثاء و أمحده على السراء والضراء
اللهم إين أمحدك على أن أكرمتنا بالنبوة وجعلت لنا أمساعا وأبصارا وأفئدة وعلمتنا
القرآن وفقهتنا يف الدين فاجعلنا لك من الشاكرين أما بعد فإين ال أعلم أصحابا
أويف وال أخري من أصحايب وال أهل بيت أبر وال أوصل من أهل بييت فجزاكم اهلل
مجيعا عين خريا أال وإين ألظن يومنا من هؤالء األعداء غدا وإين قد أذنت لكم
مجيعا فانطلقوا يف حل ليس عليكم مين ذمام هذا الليل قد غشيكم فاختذوه وليأخذ

كل رجل منكم بيد رجل من أهل بييت فجزاكم اهلل مجيعا خريا مث تفرقوا يف البالد يف
سوادكم ومدائنكم حىت يفرج اهلل فإن القوم يطلبوين ولو أصابوين هلوا عن طلب
غريي.
فقال له أخوته وأبناؤه وأبناء إخوته وأبناء عبد اهلل بن جعفر  :مل نفعل ؟ هذا
لنبقي ! بعدك ال أرانا اهلل ذلك أبدا فقال احلسني ( عليه السالم )  :يا بين عقيل
حسبكم من القتل مبسلم اذهبوا فقد أذنت لكم قالوا وما نقول للناس نقول تركنا
شيخنا وسيدنا وبين عمومتنا خري األعمام ومل نرم معهم بسهم ومل نطعن معهم برمح
ومل نضرب بسيف وال ندري ما صنعوا ال واهلل ال نفعل ولنا نفديك بأنفسنا وأموالنا
وأهلينا ونقاتل معك حىت نرد موردك فقبح اهلل العيش بعدك!
وقام إليه مسلم بن عوسجة األسدي فقال أحنن نتخلى عنك ومل نعذر إىل
اهلل يف أداء حقك أما واهلل ال أفارقك حىت أكسر يف صدورهم رحمي وأضرهبم
بسيفي ما ثبت قائمه بيدي واهلل لو مل يكن معي سالحي لقذفتهم باحلجارة دونك
حىت أموت معك  .وتكلم أصحابه بنحو هذا  ،فجزاهم اهلل خريا).
إن احلسني ( عليه السالم) هبذا أراد أن ينحت يف جدران قلوب الناس
مواقف عملية تنعكس على وجداهنم وسلوكهم  ،ليصبحوا أحراراً يف دنياهم متفانني
يف حتقيق أهدافهم ولو على حساب النفس واألهل واملال.
النقطة الثالثة  :لقد استطاع احلسني ( عليه السالم) من خالل هنضته
املقدسة أن حيقق هذا األثر الرتبوي العظيم  ،ولو أطلعنا على الدرسات املستقلة
اليت قام هبا عدد كبري من املستشرقني للنهضة احلسينية لوقفنا على رصدهم املدروس

لرتتب هذا األثر وغريه  ،فالصحايف األملاين جرهارد كنسلمان يقول  ( :إن احلسني
ومن خالل ذكائه قاوم خصمه الذي ألب املشاعر ضد آل علي وكشف يزيد عرب
موقفه الشريف واملتحفظ ) و يقول املستشرق اهلنغاري أجنانس غولد تسيهر ( :
قام بني احلسني بن علي والغاصب األموي نزاع دام ،وقد زودت ساحة كربالء
تاريخ اإلسالم بعدد كبري من الشهداء ..اكتسب احلداد عليهم حىت اليوم مظهراً
عاطفياً) .و يقول املستشرق الفرنسي ـ هنري ماسيه ( :يف هناية األيام العشرة من
شهر حمرم طلب اجليش األموي من احلسني بن علي أن يستسلم ،ولكنه مل
يستجب ،واستطاع رجال يزيد األربعة آالف أن يقضوا على اجلماعة الصغرية،
وسقط احلسني مصاباً بعدة ضربات ،وكان لذلك نتائج ال حتصى من الناحيتني
السياسية والدينية).
املروعة ـ على الرغم من
ويقول املؤرخ اإلنكليزي جيبون ( :إن مأساة احلسني ّ

تقادم عهدها ـ تثري العطف وهتز النفس من أضعف الناس إحساساً وأقساهم قلباً.
هزت العامل اإلسالمي هزاً عنيفاًى)  .ويقول الزعيم اهلندي
إن مذحبة كربالء قد ّ
املهامتا غاندي( :وبعد دراسة عميقة لسائر األديان عرف اإلسالم بشخصية اإلمام
احلسني ) وقال خماطباً الشعب اهلندي :على اهلند إذا أرادت أن تنتصر أن تقتدي
باإلمام احلسني ...تعلمت من احلسني كيف أكون مظلوماً فانتصر)  .و يقول :
العامل اإليطايل ـ الدومييلي  ( :نشبت معركة كربالء اليت قتل فيها احلسني بن علي،
وخلفت وراءها فتنة عميقة األثر ،وعرضت األسرة األموية يف مظهر سيء ،ومل يكن
هناك ما يستطيع أن حيجب آثار السخط العميق يف نفوس القسم األعظم من
املسلمني على الساللة األموية والشك يف شرعية وال يتهم) .ويقول الكاتب

اإلنكليزي توماس اليل ملا شاهد محاسة احلسني املتدفقة يف دماء املعزين يف املواكب
 ( :مل يكن هناك أي نوع من الوحشية أو اهلمجية ،ومل ينعدم الضبط بني الناس..
فشعرت يف تلك اللحظة وخالل مواكب العزاء وما زلت أشعر بأين توصلت يف
تلك اللحظة إىل مجيع ما هو حسن وممتلئ باحليوية يف اإلسالم ،وأيقنت بأن الورع
الكامن يف أولئك الناس واحلماسة املتدفقة منهم بوسعهما أن يهزا العامل هزا .فيما
وجها توجيهاً صاحلاً وانتهجا السبل القومية وال غرو فلهؤالء الناس واقعية فطرية
لو ّ
يف شؤون الدين)  .و يقول املستشرق األمريكي غوستاف غرونييام  ( :الكتب
املؤلفة يف مقتل احلسني تعرب عن عواطف وانفعاالت طاملا خربهتا بنفس العنف
أجيال من الناس قبل ذلك بقرون عديدة .ان واقعة كربالء ذات أمهية كونية ،فلقد
أثرت الصورة احملزنة ملقتل احلسني الرجل النبيل الشجاع يف املسلمني تأثرياً مل تبلغه
أيّة شخصية مسلمة أخرى).
إن هذه الكلمات وغريها مل تأت من فراغ وإمنا هي نتيجة رصد تارخيي ملا
وقع يف كربالء وبعدها إىل يوم الناس هذا  ،فقد تغريت شرحية كبرية من الناس و
اكتسبت من احلسني (عليه السالم) الشجاعة واإلقدام والتضحية يف سبيل املبدأ
والعقيدة  ،فقد انطلقت من النخيلة ثورة التوابني بقيادة سليمان بن صرد  ،وكان
الشعار ( يا لثارات احلسني )  ،وكانت هذه احلركة كحركة زيد فيما بعد يقودها
العلماء والفقهاء  ،ومن الواضح حبسبب السنن التارخيية أن القضاء على ثورة العامل
عسكرياً ال ينهي الثورة فكرياً وثقافياً  ،فالعامل ال يتحرك بدنيا فقط وامنا يتحرك
فكريا عالوة على ذلك  ،وهذا يعين بقاء من حيمل ثقافة العامل يف حركته  ،ويشتعل
إصراراً و إقداماً بسبب مشاهدته للتضحيات العملية اليت قدمها يف ميدان اجلهاد.

و حترك املختار داعياً للرضا من آل البيت  ،و استطاع أن يقضي على مجلة
من رؤوس الفساد ودعاة اإلرهاب  ،ومتكن إىل حد ما من إجياد بيئة مناسبة ألهل
البني ( عليهم السالم) و لرتعرع هنجهم ( عليهم السالم) يف الكوفة وغريها دون
خوف من بين أمية  ،وقد روي عن اإلمام الباقر (عليه السالم ) أنه قال ( :ال
تسبوا املختار فإنه قد قتل قاتلنا وطلب بثأرنا وزوج أراملنا وقسم فينا املال على
العسرة).
و ثار أهل املدينة ووقعت فيهم جمازر خلدها التاريخ على يد مسلم بن
عقبة  ،وقتل فيها خرية أهل املدينة ومنهم الصحابة  .وهكذا تتالت األحداث حىت
زال حكم آل أيب سفيان  ،واللطيف أن عبد امللك بن مروان ملا توىل احلكم صعد
على املنرب مهدداً يقول  ( :إين واهلل ما أنا باخلليفة املستضعف يعين عثمان  ،وال
باخلليفة املصانع يعين معاوية ! وإنكم تأمروننا بأشياء تنسوهنا منه يف أنفسكم ،
واهلل ال يأمرين أحد بعد مقامي هذا بتقوى اهلل إال ضربت عنقه ) ! ( أحكام القرآن
 ) 11 / 2 :ولكن ملا كتب إليه احلجاج  ( :كتب احلجاج إىل عبد امللك  :إن
أردت أن يثبت ملكك فاقتل علي بن احلسني) رد عليه ( :جنبين دماء بين هاشم (
أو بين عبد املطلب ) فإن آل أيب سفيان ملا غلوا فيها مل يلبثوا بعدها إال قليالً).
إن كل هذا الوعي العام الذي حتقق بعد كربالء وعصف بالدولة األموية واستمر اىل
اليوم  ،ونشاهده دئما يتجدد ما كان ليستمر لوال احلسني ( عليه السالم) وكربالء ،
فباحلسني بقاء الدين و هو منبع املعارضة واحلماسة  ،ومن عبق كرامته يستنشق
اجملاهدون أريح العزة واالباء.

احلمد هلل رب العاملني

