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املقدمة

اخلالدة،  االنسانية  باملواعظ  ميلء  كربالء  تاريخ  ان 
بتمعن  يقرأها  من  كل  يف  تؤثر  التي  العظام  وال��دروس 
اجل  من  وتضحية  شهادة  كله  احلسيني  التاريخ  وتأمل، 
وقد  املستضعف،  املظلوم  ون��رة  واالن��س��ان  احلقيقة 
العزة  وطريق  لألحرار  احلرية  طريق  الشهيد  االمام  رسم 
يف  الناس  جتد  لذلك  للسعداء،  الشهادة  وطريق  للكرماء 
 كل عام تعيد ذكرى استشهاد االمام احلسني بن عيل
ينعش  الذي  املايض  العظيم،  املايض  اعادة ذلك  من اجل 
والثبات،  واليقني  والقدرة  القوة  هلم  ويعيد  الناس  حياة 
املايض الذي يعترب أسوة وقدوة يف العصور املتأخرة التي 

.تفتقر اىل قائد كاحلسني بن عيل
إننا ال نتعجب من كثرة حمبي اإلمام احلسني وال 
من املشاهد التي نراها يف كل عام، فذلك يعكس لنا عمق 



6

وعيهم، فهم اناس وجدوا ان احلسني الشهيد طريقهم اىل 
الصحيح،  العيش  اىل  طريقهم  العزة،  اىل  طريقهم  احلق، 
طريقهم اىل النبل واحلكمة، طريقهم اىل السعادة والرقي. 

  ان املناسبات التي ارتبطت بقضية االمام احلسني
كثرية، ابرزها مناسبة يوم العارش من حمرم )يوم عاشوراء( 
اليوم الذي استشهد فيه  وأهل بيته واصحابه، ومناسبة 
يوم االربعني، حيث تشهد كربالء زحفًا برشيًا عظياًم، ال 
تشهد له مثياًل يف كل بقاع االرض، اذ يفد ماليني الناس 
 احلسني سرية  اعادة  اجل  من  العامل  بقاع  خمتلف  من 
حماولة  االص��دار  هذا  جاء  لذا  السامي،  منهجه  واع��ادة 
متتد  التي  ومناسبته  االربعني  يوم  للحديث عن  متواضعة 
احلديث  وانصب  واالسالمي،  االنساين  التاريخ  عمق  يف 
عن معناها وفلسفتها وهدفها بطريقة قريبة من فهم اجلميع 

يف هذا الظرف.
2016 / 7 /21     
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املنبع التنظريي والعملي لزيارة االربعني

اليوم  العامل  بالد  خمتلف  يف  الشيعي  الواقع  يشهد 
االنسانية  التجمعات  تظهر  حيث  كبرية،  انسانية  حركة 
أهل  مدرسة  اتباع  من  الشيعة  فيه  يسكن  مكان  كل  يف 
البيت، اذ يقيمون ذكرى احلدث االكرب واملحزن يف 
تاريخ الشيعة، وهو ذكرى االربعني وتعني رمزيتها ذكرى 
مرور اربعني يومًا عىل استشهاد االمام احلسني بن عيل بن 

.ايب طالب
املظاهر  فهذه  قديمة،  تارخيية  جذور  الذكرى  وهلذه 
القدم بدأها االئمة  اليوم، بل هي عميقة يف  ليست وليدة 
بني  ش��اع  عفويًا  حدثًا  ليست  اهن��ا  كام   ،االطهار
نبعت من روح قضية يوم عاشوراء ذلك  اهنا  الناس، بل 
املشهد الدامي الذي راح ضحيته جمموعة كبرية من رجال 
 البيت اهل  التباع  دخل  وال  اهلي  فالتأسيس  اهلل، 
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هذا  يقيموا  ان  ارادوا  واحباء  انصار  هم  انام  بتأسيسه، 
احلدث وحييوا ذكراه بصورة معربة، فان النصوص الدينية 
قد أسست هلذه املصيبة واحلادثة التي ستقع يف املستقبل، 
 بمرع حفيده احلسني بن عيل فقد أخرب النبي
وثلة كبرية من أهل بيته واصحابه، كل ذلك من اجل قيام 
وقد  آنذاك،  الناس  عن  الظلم  ورفع  الباطل،  ودفع  احلق 
علم االمام احلسني لكنه مل ينثن عن عزمه رغم بشاعة 
ما سيحدث له، واذا كانت حياته تذهب من اجل دين اهلل 
 اهنا اعظم تضحية، وقد اخربه جده واحلق، فال شك 
ان له منزلة عند اهلل عز وجل ال يناهلا اال بالشهادة، لذلك 
لبس سيدنا االمام احلسني بن عيل لباس الشهادة يف 
التي سيسافر من  البقعة  حمراب اهلل، وشاهد كربالء تلك 
خالهلا اىل جنة احلبيب، فلقد كان حمبًا هلل، وال ريب ان هذا 
والقرب  الرقي  من  متناهية  ال  كامالت  اىل  سريفعه  احلب 
التي  املعركة  من  االنسحاب  يف  يفكر  يكن  مل  لذا  االهلي، 
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كانت  حركته  ان  كام  والضالل،  الظالم  وبني  بينه  دارت 
استجابة للناس الذين طلبوا منه وترجوه ان خيلصهم من 
جور يزيد وفساد جالوزته، حيث توالت اليه الرسائل من 
 ،الكوفة بيت اخلالفة االسالمية يف عهد أمري املؤمنني
االنسانية،  واالستجارات  النداءات  لتلك   استجاب
الرحيم،  والقلب  الوحيد  املنجد  يرونه  كانوا  حيث 
يكن  ومل   ،عيل بن  احلسني  بقلب  يعلم  فاجلميع 
توجهت  الفرتة  تلك  يف  احلالة  ان  بل  فقط،  عاطفيًا  طلبًا 
يف  رسيعًا  تدخاًل  تتطلب  وكانت  والكلامت  االنظار  اليها 
وقت قلت فيه الدعوة اىل الدين والقيم االسالمية، فوجد 
� وظروف كثرية نحن  بتكليفه االهلي    االمام احلسني
ال نعلمها كلها � ان يتقدم وحيرر الناس من تلك العبودية 
الدين  اهل  عن  والديني  الفكري  احلصار  ويدفع  املقيتة 

احلقيقني.
قبل  ظهرت  ع��اش��وراء  قضية  تأسيس  ب���وادر  ان 
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 حدوثها يف كربالء، وقد ظهرت نصوص خاتم االنبياء
ايب  بن  عيل  بن  باحلسني  الغدر  من  االسالمية  االمة  حتذر 
ما  ت��رشح  متضافرة  نصوص  وهنالك   ،طالب
واقعية واخبارًا  دقيق، واعطت مشاهد  بتفصيل  سيجري 

مستقبليةومن هذه النصوص. 
1� حممد بن جعفر الرزاز، عن ابن أيب اخلطاب، عن 
حممد بن سنان عن سعيد بن يسار أو غريه قال: سمعت أبا 
الله  أن هبط جبرئيل على رسول  يقول:»لما   عبد اهلل
صلى الله عليه وآله بقتل الحسين، أخذ بيد علي فخال به 
مليا من النهار فغلبتهما عبرة فلم يتفرقا حتى هبط عليهما 
جبرئيل- أو قال: رسول الله رب العالمين -فقال لهما: 
لما  عليكما  عزمت  قد  ويقول:  السالم  يقرئكما  ربكما 

صبرتما قال: فصبرا«.)1)
2� عن أنس بن مالك قال: استأذن ملك املطر أن يأيت 

)1) بحار االنوار: ج44،ص241.
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علينا  »احفظي  سلمة:  الم  فقال  له،  فأذن   اهلل رسول 
فوثب   عيل بن  احلسني  فجاء  أحد،  يدخل  ال  الباب 
حتى دخل، فجعل يقع عىل منكب النبي، فقال امللك: 
نعم، قال: فإن أمتك ستقتله، وإن   :أحتبه؟ فقال النبي
شئت أريتك املكان الذي يقتل فيه، قال: فرضب يده فأراه 
ترابا أمحر، فأخذته أم سلمة فصريته يف طرف ثوهبا، فكنا 

نسمع أن يقتل بكربالء«.)1)
سلمة:  أم  عن  بإسناده  احلافظ  اهلل  عبد  أبو  روى   �3
»أن رسول اهلل اضطجع ذات يوم للنوم فاستيقظ وهو 
ما  دون  خاثر  وهو  استيقظ  ثم  فرقد  اضطجع  ثم  خاثر، 
يده  ثم اضطجع واستيقظ ويف  األوىل،  املرة  منه يف  رأيت 
اهلل؟  رسول  يا  الرتبة  هذه  ما  فقلت:  يقبلها،  محراء  تربة 
العراق  ب��أرض  يقتل  هذا  أن   جبرئيل أخبرني  قال: 
-للحسني- فقلت: يا جبرئيل أرني تربة األرض التي 

)1) بحار االنوار: ج18،ص124.
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يقتل بها فهذه تربتها«)1).
 ان هذا التأسيس من قبل النبي االكرم، واخباره، 
مل يكن رأيًا او هاجسًا او خاطرة، بل هو اخبار ساموي، وقد 
 ،عرف هذه احلادثة اشخاص مقربون من النبي االكرم
 ،والسيدة فاطمة الزهراء منهم عيل بن ايب طالب

واوالدها، وكذلك زوجاته كأم سلمة.
الناس  بعض  تذكر  بدأت  احلادثة  وقعت  ان  وبعد 
اخبار النبي االكرم بام سيقع عىل االمام احلسني واهل 
بيته، وال تنفعهم هذه الذكرى بعد ان ذهب احلسني حيث 
تلك  فجيعة  من  الرغم  وعىل  ورضوانه،  وجنته  اهلل  رمحة 
هذا  حييون  اخذوا   البيت اهل  اتباع  ان  اال  احلادثة 

اليوم وهذه احلادثة؛ ألهنا تتمحور ببعدين:
 البعد االول: قيمة ما خرج من أجله االمام احلسني
االسالم،  بيضة  وحفظ   ،اهلل رسول  سنة  احياء  وهو 

)1) بحار االنوار: ج18،ص124.
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واالمر باملعروف والنهي عن املنكر، وقد أخرب عن هدفه 
بخطبته الشهرية والتي كانت وصيته الشهرية ألخيه حممد 
بن احلنفية التي قال فيها: »بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما 
أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد 
المعروف بابن الحنفية إن الحسين يشهد أن ال إله إال الله 
وحده ال شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق 
من عند الحق، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية ال 
ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج 
أشرا وال بطرا وال مفسدا وال ظالما وإنما خرجت لطلب 
آمر  أن  أريد  الله عليه وآله  أمة جدي صلى  االصالح في 
بسيرة جدي وأبي  المنكر، وأسير  بالمعروف وأنهى عن 
علي بن أبي طالب فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى 
بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين 
القوم بالحق وهو خير الحاكمين، وهذه وصيتي يا أخي 
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إليك وما توفيقي إال بالله عليه توكلت وإليه أنيب«)1).
االمام  حركة  ان  أقر  واملحققني  الباحثني  من  الكثري 
احلسني مل تكن دينية فحسب، بل كانت انسانية؛ حيث 
كشفت ظلم وفساد دولة بني أمية، وهذا الفهم دفع الكثري 
 احلسني االم��ام  هنضة  من  يتخذوا  ان  اىل  الناس  من 
يف  خالدًا  منهجًا  غدت  حتى  والطريق،  والقدوة  االسوة 
من  الكثري  عنها  كتب  وقد  االصالحية،  النهضات  تاريخ 
من  كبار  قادة  هبا  وتأثر  املسلمني  غري  من  حتى  املفكرين 
خمتلف اهلويات والقوميات، فهم وجدوا يف االمام احلسني 
ابن عيل االنسان املنقذ للفضيلة واحلق والعدالة من 
الضياع والتشتت، كام ان حركة االمام احلسني وهنضته 
تشكل رقاًم مهاًم يف تاريخ االصالح العاملي وحركة بالغة 
االمهية يف تاريخ االنسان الناهض ضد الظلم والطغيان، 
كبري  ووع��ي  هدفية  من  اخلالدة  احلركة  هذه  راف��ق  وما 

)1) بحار االنوار: ج44،ص329.
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االنسان  وج��دان  يف  انطبعت  صور  ومن  مثىل  وتضحية 
من  املنكرون  سعى  ومهام  خمتلفة،  ابعادًا  اعطتها  احل��ر، 
ختفيف حدة ما جرى وتزوير بعض احلقائق وتبديل بعض 
تتأثر ومل تتوقف، فام  مواقف عاشوراء، اال ان رسالتها مل 
يزال العامل اليوم يشهد هلذه النهضة املباركة قوهتا وامهيتها 
معها  يتعاطف  ان  حر  مفكر  كل  جترب  التي  وهدفيتها 

وينارصها ايًا كان املذهب او الدين.
البعد الثاين: قيمة االمام احلسني يف نفوس اتباعه 
وحمبيه كإمام اهلي معصوم؛ حيث انه يقع يف الرتبة االوىل 
واكتسب   ،البيت أهل  وحمبي  الشيعة  حسابات  يف 
هذا املوقع من موقعه االهلي، فال ريب ان احلبيب يتأثر بام 
جيري حلبيبه، كيف اذا سمع بمقتله، وكيف به اذا قرأ بانه 
قتل عطشان معذبًا، دارت عليه آالف الرجال، وحارصته 

قوى الضالل والظالم.
اذن وفق هذا التحليل يمكن لنا ان نفهم سبب اقامة 
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ذكرى  واحياء  العزاء   البيت أهل  وحمبي  الشيعة 
مقتله  ذكرى  حتني  عندما  عام  كل  يف   احلسني االم��ام 

ومصيبته.
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ملاذا يوم االربعني؟

أهل  واتباع  الشيعة  يقيمه  حدث  االربعني  ذك��رى 
البيت يف كل عام، حيث تتجمع الناس عند االمام 
واحلزن،  والدعاء  الزيارة  مراسيم  ويقيمون   احلسني
قضية  يف  والتفكر  الشديد  باحلزن  االج��واء  هذه  وتتسم 
اوالده  وقتل  عائلته  سبي  وتذكر   احلسني االم��ام 
حدثًا  ويبقى  اليوم،  ذلك  يف  عليهم  جرى  وما  واطفاله، 
جرى  وما   البيت أهل  لتذكر  االنسان  جير  عاطفيًا 
فقضية  العاطفة،  هذه  من  اهم  هو  ما  وهنالك  عليهم، 
كثرية  نصوص  فهنالك  واهلية،  ساموية  قضية   احلسني
حتث املؤمنني عىل اقامة العزاء واحلزن والبكاء عىل االمام 
من  توصيات  تعترب  اذ  كثرية،  نصوص  وهي   احلسني
عىل  البكاء  امهية  بعضها  سجلت  وقد   ،االئمة قبل 
والفوائد  ومعناه  البكاء  ذلك  وفلسفة   احلسني االمام 
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حدث  اليوم  ذلك  يف  جرى  الذي  فاحلدث  عليه،  املرتتبة 
كبري اهتز له العرش وبكت له الساموات واالرض، وبكت 
البحار، وصار حدثًا كبريًا يف السامء  له الطري واحليتان يف 
اليوم  ذلك  عن  كثرية  واحداث  تفاصيل  وهنالك  ايضَاً، 

.الذي قتل فيه االمام احلسني
الصحيح  املنهج  امامنا  اخلالدة تضع  احلادثة  ان هذه 
انتصار  اعادة  الظامل،  عىل  املظلوم  انتصار  ذكرى  إلعادة 
عندما  والظالم،  والقمع  السلطة  عىل  والعزيمة  االرادة 
اهلل،  وارادة  السامء  قيم  نتذكر  فإننا  عاشوراء  ايام  نتذكر 
وما عاشوراء إال اعادة احلق للحكم واعادة النظام واعادة 
القوة  الروح االيامنية واعادة الصرب واعادة االمل واعادة 
التوحيد  واع��ادة  الصحيح  املنهج  واع��ادة  النر  واع��ادة 
واعادة االنسان اىل احلياة، فاحلسني يعني الثبات عىل املبدأ 
واجلدية،  اهلدفية  يعني  واحلسني  القضية،  يعني  واحلسني 
الصرب  يعني  واحلسني  واالمل،  التضحية  يعني  واحلسني 
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االعتقاد  يعني  واحلسني  واالي���امن،  وال��ق��وة  والعزيمة 
الصحيح، واحلسني يعني االنسانية اخلالدة، احلسني يعني 
ونبذ  املعروف  وحب  الناس  وحب  والتفاؤل  التكامل 
الدين، واحلسني  املنكر، واحلسني يعني الشهادة من اجل 
يعني التضحية من اجل اهلل واحلياة الكريمة، احلسني يعني 
احلرية والعدالة واملساواة، احلسني يعني احلكمة والوعي 
والكامل  واخللود  االل��ق  يعني  واحلسني  القيم،  والفكر 

والكربياء، احلسني يعني عزة االنسان وقوته.
قلق  مصدر  يشكل   عيل بن  احلسني  كان  لقد 
احلكومة والساسة، ألنه الرجل الفطن الفذ، لقد اخافهم 
بيته، كانوا ال يرجون له اي حركة وال حيبون ان  وهو يف 
كان  فلقد  الناس،  تراه  ان  حيبون  وال  الناس،  بني  يميش 
هذه   ،وبرسوله وتعاىل  سبحانه  باهلل  يذكرهم  منظره 
الدين  هيبة  وت��زداد  بنفسها،  ثقتها  للناس  تعيد  الرؤية 
ورجاله، وتقل هيبة من غصب املنصب واخلالفة، وجود 
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احلسني يفضح وجود يزيد الظامل الفاسد القاتل السفاح، 
لقد كان احلسني الوجود والكامل املطلق، هذا الوجود 
يفضح وجود الفساد، يصبح وجوده اخلطر االكرب عىل اي 
مفسد، فال ينام املفسد ليله خوفًا من املصلح، بينهام عالقة 

تضاد ال جيتمعان ابدًا كاحلرارة والربودة.
واحلقيقة،  احل��ق  فهم  للناس  تعيد  ال��ذك��رى  ه��ذه 
وتعطيهم االمل بالعيش، وتذكرهم برمزهم االكرب كيف 

قارع الفساد والظلم والظالم واالستعباد.
االكرب  الرقم  الشيعة  تاريخ  يف  تشكل  الذاكرة  هذه 
 االمام احلسني احياء عاشوراء  ذكرى  فان  االهلام،  يف 
هو اهلام كبري وأثر عظيم يف نفوس اجلميع، وال يشء يؤثر 
فيهم أكرب من قضية االمام احلسني، كل من قرأ قصة 
مقتله وكل من تأمل يف واقعة الطف ومعركة اخللود، يتأثر 

هبا ويتعاطف معها اشد العطف والتأثر. 
يوم االربعني هو يوم اهلل عز وجل، ذلك اليوم الذي 
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شهر  اي��ام  يشبه  تعاىل،  اهلل  اىل  املؤمن  االنسان  به  يعود 
يوم  يعترب  فال  خالص،  وروحي  عبادي  موسم  رمضان، 
االربعني من ايام الدنيا، بل هو من ايام االخرة، فالذكرى 

.للحسني
تنهض الناس يف هذا اليوم من اجل احلياة الصحيحة، 
ظلم  من  الناس  تعبت  فلقد  الواقع،  اىل  احلقيقة  واع��ادة 

الباطل وجولته املريرة.
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كيف نفهم زيارة االربعني؟

اذا اردنا ان نفهم اهلدف من زيارة االربعني وفلسفتها، 
علينا ان نعرف منهج االئمة االطهار، ودراسة سرية 
االمام احلسني ونعرف حقه كام ينبغي، فاذا عرفنا من 
االربعني،  زيارة  نفهم  ان  استطعنا   احلسني االمام  هو 
واذا فهمنا يوم عاشوراء سنفهم االربعني وملاذا نقيم زيارة 
كل  من  والغاية  اهلدف  معرفة  نحرضها؟  وملاذا  االربعني 
يشء يفتح لنا الطريق السالك لقلب كل يشء، فاذا عرفنا 
سنصل  الكبري  االنساين  واحلشد  الزيارة  هذه  من  اهلدف 
االيامنية  املامرسات  فان   ،عيل بن  احلسني  لقلب 
جاءت  او  عاطفية  او  عبثية  تكن  مل  والدينية  والشعائر 
بالدين والرشيعة احلقة، ومل  صدفة، بل هي قضايا ترتبط 
تكن تلك الشعائر ممارسات تقليدية ال فائدة منها، فإن كل 
من يامرسها بوعي وفكر سيجدها هتدف اىل اشياء كثرية، 
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هذه  من  كثريًا  فان  الرشيعة،  روح  من  روحها  وتستقي 
اىل  بدين اهلل وبرشعه، وتوصلنا  تربطنا روحيًا  املامرسات 

اهلدف من اقامتها وترشيعها.
هذه  بركات  لنا  سيكشف  االربعني  بزيارة  فاهتاممنا 
يف  كبرية  وقوة  املعارف  من  مائدة  لنا  يقدم  كام  الزيارة، 
الثبات، اذ كلام عرف املرء الغرض واهلدف ازداد يقينه، كام 
حصل يف يوم عاشوراء، اذ وقف مسلم بن عوسجة يقول 
لإلمام احلسني بعد أن أِذن ألصحابه باالنراف: أَما 
واهللِ لو قد علمُت أيّن ُأقَتل ثّم ُأحيا، ثّم أحَرق، ثّم أذّرى.. 
بن  زهري  وقام  فارقُتك.  ما  مّرًة  سبعني  ذلك  يب  ُيفَعل  ثّم 
القني فقال: واهللِ َلَوِدْدُت أيّن ُقتِلُت ثّم ُنرِشت، ثّم ُقتلت.. 
َيدَفع بذلك  ُأقتَل هكذا ألَف مّرة، وأن اهللَ عّزوجّل  حّتى 
القتَل عن نفسك وعن أنُفس هؤالء الِفْتيان ِمن أهل بيتك.
هذان الرجالن عرفا احلق، وكان يقينهام عاليًا جدًا، 
وفهام الغاية واهلدف، وعرف كل واحد منهام طريق احلق 
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والصواب، وانكشف هلام ما كان مستورًا، وصار كل يشء 
يف متام الوضوح، ان نور احلق كشف هلم كل يشء وانساهم 
مع احلسني، وكذلك  فاصبحوا  ويزيد،  الشيطان  ذكر 
احلسني؛  مع  صار  ثم  وفكر  تأمل  فانه  يزيد،  بن  احلر 
فلسفة  وفهم   ،احلسني االمام  حركة  جيدًا  فهم  ألنه 
خروجه، وادرك قلب احلسني، هذا االدراك حتى لو 
املحب  ويربط  باملعشوق،  العاشق  يربط  فانه  رسيعًا  كان 
الفهم  وهذا  بالنور،  النور  اىل  يتوق  من  يربط  باملحبوب، 
احلال  مغاير عن  قبل هؤالء جعلهم يف حال  السامي من 

السابق.
بقالب  املايض  روح  اعادة  هي  االربعني  زيارة  اذن 
احلارض، والسري وفق منهج احلق والقيمة االصالحية التي 
لزيارة  الدقيق  الفهم  هذا  وان   ،احلسني االمام  ارادها 
اآلفاق  لنا  يفتح  االنساين  االربعني  ولتجمع  االربعني 
لفهم كل شعائر يوم عاشوراء القيمة التي تعيدنا اىل واقعة 
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والكرامة  العزة  وطريق  واحلقيقة  االصالة  واىل  الطف 
واالمل والبناء والعمل واجلد .

والتارخيي  االيامين  بمعناها  االربعني  زيارة  فهم  ان 
واالجتامعية  االنسانية  وامل��خ��اط��ر  الفتن  ك��ل  يعربنا 
الزيارة  البيان، ان هذه  والسياسية، وال غلو وال غرابة يف 
العلم  اه��ل  اىل  وال��رج��وع  احل��ق  بمبدأ  جذورها  ترتبط 
التأمل يف بعض نصوص  واحلكمة وااليامن، ومن خالل 
هذه  ومن  وفلسفتها،  مميزاهتا  بعض  نكتشف  الزيارة  هذه 

النصوص: 
السالم  الشهيد،  المظلوم  الحسين  على  »السالم   �1
اشهد  اني  اللهم  العبرات،  وقتيل  الكربات،  اسير  على 
الفائز  صفيك،  واب��ن  وصفيك  وليك،  واب��ن  وليك  انه 
واجتبيته  بالسعادة  وحبوته  بالشهادة،  اكرمته  بكرامتك، 

بطيب الوالدة«.
االمام  ان  القارئ  عند  يثبت  اعاله  الزيارة  نص  ان 
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ومل  احلق،  اجل  من  وحارب  احلق  عىل  مىض   احلسني
يتوقف يف ردع الباطل وعندما طلبه االسالم كان الرجل 
املحامي عنه، وان بذل املهجة والتضحية بالنفس له أثر يف 
الدنيا واالخرة، واما أثره يف االخرة فهو اجلزاء العظيم من 
عليه  سار  الذي  الطريق  النص  لنا  ويكشف  الكريم،  اهلل 
االمام  يتبع  من  لكل  وهنجًا  طريقًا  فيكون  الشهداء،  سيد 

.احلسني
2� »جعلته سيدا من السادة، وقائدا من القادة، وذائدا 
من الذادة، واعطيته مواريث االنبياء، وجعلته على خلقك 
وبذل  النصح،  ومنح  الدعاء،  في  فاعذر  االوصياء،  من 
مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة، وحيرة الضاللة، 
وقد توازر عليه من غرته الدنيا، وباع حظه باألرذل االدنى، 
في  وتردى  وتغطرس،  االوك��س،  بالثمن  اخرته  وشرى 
اهل  عبادك  من  واطاع  نبيك،  واسخط  واسخطك  هواه، 
النار،  المستوجبين  االوزار  وحملة  والنفاق  الشقاق 
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طاعتك  في  سفك  حتى  محتسبا،  صابرا  فيك  فجاهدهم 
دمه واستبيح حريمه«.

احلق،  جلامهري  القائد   احلسني االم��ام  كان  لقد 
وارث  وهو  واملظلومني،  املضطهدين  للناس  والنارص 
فقد  واملظلومني،  احلق  عن  الدفاع  يف  ومنهجهم  االنبياء 
اجلائرين،  جور  من  اهلل  عباد  انقاذ  اجل  من  مهجته  بذل 
يزيد  استعبد  فقد  وماديًا،  وروحيًا  وايامنيًا  فكريًا  انقاذًا 
يرىض  ال  مما  الفعل  وهذا  االسالم،  اعزهم  بعدما  الناس 
حكم  حتت  االمة  تصبح  ان  يمكن  وال  ورسوله،  اهلل  به 
املؤمنني  اخيار  يزيد  اغضب  فقد  فاجر،  فاسد  طاغية 
خروج  فكان  املسلمني،  بمقدرات  ولعب  اهلل  دين  وسفه 
االمام احلسني حركة النر والعالمة الفارقة يف تاريخ 

املسلمني آنذاك.
وعدو  واله،  لمن  ولي  اني  اشهدك  اني  »اللهم   �3
الله، اشهد انك  يا بن رسول  بابي انت وامي  لمن عاداه، 
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كنت نورا في االصالب الشامخة، واالرحام الطاهرة، لم 
تلبسك من مدلهمات  بانجاسها، ولم  الجاهلية  تنجسك 
من ثيابها...، واشهد انك االمام البر التقي الرضي الزكي 
الهادي المهدي، واشهد ان االئمة من ولدك كلمة التقوى، 
واعالم الهدى والعروة والوثقى والحجة على اهل الدنيا، 
ديني  بشرائع  موقن،  وبإيابكم  مؤمن  بكم  اني  واشهد 
المركم  وام��ري  سلم،  لقلبكم  وقلبي  عملي،  وخواتيم 
فمعكم  لكم  الله  يأذن  حتى  معدة،  لكم  ونصرتي  متبع، 

معكم ال مع عدوكم«.
االهلي  للقائد  التسليم  ثقافة  عىل  النص  هذا  يؤكد 
الباطل، وان ساللة  يأتيه  الرباين فهو احلقيقة واحلق، وال 
االمام احلسني واجداده كلهم نور واحد وطهر طاهر 
واوليائه  اهلل  رجال  سرية  من  وهذه  رشك،  وال  خبث  ال 
ومنبعهم النقي، يقدم االنسان شهادته بني يدي اهلل تبارك 
وتعاىل للسبط الشهيد، ويرتيض منهجه ويؤمن بالسري 
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مع  ال  معكم  )فمعكم  كلمة  بصدق  منه  تنبع  كي  عليه 
عدوكم(.

****
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