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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 َوال ََتَْسََبَّ 

 الَِّذيَن قُِتُلوا ِف َسِبيِل اهلِل أَْمواتاً 
ْم يـُْرَزُقونَ   َبْل َأْحياٌء ِعْنَد َرِّبِه

 
 صدق اهلل العلي العظيم
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 كلمة الناشر
 

 
 

وحجـة اهلل علـخ قلقـط قطـر اعـت ء  لقد أدرك سيد الشهداء اإلمام احلسني بن علـي 
ســق زيديــد علــخ منــرب اال  ــة اإلســ مية والــذا زــان يســعخ قبقــاً  ــا رســم لــط للق ــاء رجــل  ا

، زمــا زـــان لتغلــل قغـــاة بــا أميـــة ِف أوســـا  علــخ مـــا تبقــخ مـــن اإلســ م وآ ـــار الرســـول 
اجملتمع وبسرعة واختاذهم مال اهلل دوالً وعباده قـواًل، عوامـل افـا ية عجلـق ِف قيـام أ  عبـد 

جههــــم مــــن أجــــل احلمــــال علــــخ اإلســــ م وا ســــلمني وان اســــتلدم األمــــر ِف و  اهلل احلســــني 
 .الت حية بنمسط 

نعم، ان ديـن اهلل والعقيـدة اإلسـ مية صـارت ِف معـر  قطـر المنـاء والـدوال...  لـم يبـق 
من اإلسـ م اال اهـط ومـن القـرآن اال رهـط وعـادت شـجرة اإلسـ م يابسـة بعـد مـوت جـذورها 

هناك أمل بإحيائها واعادة احلياة اليها من جديد سـو  ذلـا الـدم  وسقو  أوراقها،  لم يكن
 .الدازي أل  عبد اهلل احلسني 

ســبا النــب وابــن علــي والدهــراء  صــلوات اهلل   لقــد أحيــا الــدم الطــاهر لســيد الشــهداء 
عليهم أمجعني( وأصحابط األبرار تلـا الشـجرة العظيمـة وأعـاد حلـا احليـاة ومةهـا ِّبجـة ون ـارة 

 ث صار ا سلمون وغري ا سلمني يقطمون مثارها ا بارزة واىل يومنا هذا.حبي
ا بارزـــة زانـــق  قـــا مـــن أجـــل رفـــا اهلل واحيـــاء واســـتقامة  ان هن ـــة ســـيد الشـــهداء 

 العقيدة اإلسـ مية وااا ظـة عليهـا مـن قطـر االوـراو والـدوال،  لـم يكـن اإلمـام احلسـني 
يــة، بــل ســعخ يفلســاً ِف ســبيل اهلل وفــحخ بنمســط وأهــل لــط قمــع ِف احلكومــة والرئاســة الدنيو 

 بيتــط وأصــحابط  رفــوان اهلل علــيهم أمجعــني( مــن أجــل الــدين وبقــاء شــريعة ســيد ا رســلني 
وزانوا يعلمون بأهنم سينالون الشهادة ِف سبيل اهلل وقد فّحوا حبيث تعجبق م ئكة السماء 

ط، وقـد أصـاب قلـ  اإلمـام احلسـني من ت ـحيتهم، حـق قتـل الطمـل الرفـيع الـذا ال ذنـ  لـ
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  ا قدس سهم حمدد ذو   ث شـع  وزـان جسـده الطـاهر مـأو  للسـهام والسـيوو ومـن
مث قطع رأسـط ا بـارك وأقـرياً داسـق االيـول جسـده الشـرير ور ـع رأسـط ورهوس أصـحابط علـخ 

 الرماح وسري ِّبم من بلد اىل بلد، زل ذلا زان ِف سبيل اهلل وحماظاً علخ اإلس م.
لقد زانق  اجعة زـرب ء حبـق شـديدة علـخ أهـل السـماوات واألرفـني واإلنسـانية مجعـاء، 
ولقد  اقق زل  اجعة منذ قلق اهلل األر  ومـن عليهـا اىل قيـام السـاعة، ولـذا  ـإن صـرقات 

ســترتد ِف زــل جيــل  يســتجي  حلــا زــل أ  وغيــور زمــا ســيبقخ  ونــداءات اإلمــام احلســني 
تقامة والشـــجاعة والت ـــحية ِف ســـبيل احلريـــة يقـــ  م ـــاجع مظهـــراً ل ســـ اســـم احلســـني 

 الظا ني.
والنه ـة احلســينية ِف زا ـة جوانبهــا لـط أول ولــي  لــط  ان احلـديث عــن اإلمـام احلســني 

 آقر، ولكن ميكن أن نستخلص النتيجة التالية وهي:
م أصـــبد  ـــداء للعقيـــدة اإلســـ مية، وان اإلســـ م قـــد اســـتقام بقيـــا ان اإلمـــام احلســـني 

وشهادتط، وزان سبباً لوصـولط الينـا اليـوم ِّبـذه العظمـة والقـدرة وبعـد م ـي  اإلمام احلسني 
 أزثر من ألر وأربعمائة سنة علخ البعثة النبوية الشريمة،  لواله  ا زان هذا.
ونشـــر أهـــدا ها  ومـــن هنـــا يلـــدم الســـعي مـــن أجـــل ااا ظـــة علـــخ هن ـــة اإلمـــام احلســـني

ت ـــمن لنـــا بقـــاء الـــدين حيـــاً،  ا ظـــة علـــخ هن ـــة اإلمـــام احلســـني وأ كارهـــا دائمـــاً،  ـــإن اا
 البكـاء علـخ الشـهيد يسـنع  وذلـا مـن قـ ل اقامـة  ـال  العـداء وا ـعا والشـعائر احلسـينية،

احلماسة ِف النموس وهكذا بقيـة الشـعائر ا قدسـة، ووـن نأمـل أن تـدداد وتنتشـر هـذه الشـعائر 
يـوم وبسـورة أ  ـل زـي تعطـي مثارهـا ِف نشـر الثقا ـة والـوعي  احلسينية و ال  العداء يوماً بعد

حيــة ما لــة أمــام العيــون، عنــدها تكــون  ِف صــموو األمــة وتبقــخ أهــداو اإلمــام احلســني 
 احلماسة احلسينية زالدم الموار يمور ِف عروق اجملتمع    يبقخ  ال للظلم والظا ني.

هـــو مـــن مؤلمـــات  الحسوووينية()مووووجز عووون النهضوووة ان هـــذا الكتـــاب الـــذا بـــني يـــديا 
هاحــة آيــة اهلل العظمــخ اإلمــام الراحــل الســيد حممــد احلســيا الشــريازا  قــدس ســره الشــرير( 

ويشـــتمل علــخ حمتـــو عـــال  ويت ــمن بشـــكل مــوجد أهـــداو قيــام وشـــهادة اإلمـــام احلســني 
 وموافيع مميدة بالرغم من صغر حجمها.

اهلل تعاىل أن ينمع بط ا سلمني وغـريهم وان مؤسسة اجملتىب اذ تقوم بطبعط ونشره تأمل من 
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وجيعل منط منار هداية لةجيال القادمة وأن مين علخ صاحبط اإلمام الراحل با غمرة والرفوان، 
 انط هيع  ي ، واحلمد هلل أوالً وآقراً.

 
 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر

   51/  9595بيروت لبنان  ص.ب: 
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 المقدمة
 

 
 

الطيبـني الطـاهرين، واللعنـة  طوالسـ م علـخ نبينـا حممـد وآلـ والسـ ة ني،عا احلمد هلل رب ال
 .قيام يوم الدين اىل الدائمة علخ أعدائهم أمجعني

 ؟لماذا استشهد اإلمام الحسين
ا بارزــة،  هنــاك عــدة أســللة حــول شــهر حمــرم وواقعــة عاشــوراء وهن ــة اإلمــام احلســني 

 ينبغي اإلجابة عليها.
 ؟اإلمام احلسني  لماذا استشهد 

وقــد اشــرتزوا ِف ا هــاد وفــحوا ِف  مــع أن ا ســلمني زــانوا قــريب عهــد بنــب اإلســ م 
؟ وعـدة أقـر  مـنهم سبيل اهلل تعاىل،  كيـر اشـرتزق عـدة مـنهم ِف قتـل اإلمـام احلسـني 

 بقيق سازتة ومل تعرت  علخ جرائم يديد؟
بتلا السـورة المجيعـة مـع  لنبوزير استطاع النظام احلازم لبا أمية من قتل سبا ا

 ؟من الم ائل الكثرية اليت زان يؤزد عليها رسول اهلل  ما لإلمام احلسني
 للجواب علخ هذه األسللة ينبغي من متهيد مقدمة.
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 الدولة اإلسالمية بعد وفاة الرسول 
 

حلكـام بعد اتساع رقعة الدولة اإلس مية واقبال الناس علـخ الـدين اإلسـ مي أقـذ بعـ  ا
باالبتعاد عن السرية النبوية الشريمة حيث ورد التأزيد علخ اتباع القرآن الكرمي والعـرتة الطـاهرة 

وحماربتهم وزـان معاويـة بـن أ  سـميان قـد هيـأ األجـواء للقيـام   أقذوا مبخالمة أهل البيق 
نسـي  منذ عشرين سنة،  ـإن عمـر قـام بت مبثل هذا العمل المجيع وهو قتل اإلمام احلسني

 معاوية والياً علخ قسم من ب د الشام، وزانق تلا الب د تقسم اىل أربع واليات هي:
 األوىل: لبنان.

 والثانية:  لسطني.
 والثالثة: دمشق.
 والرابعة: حل .

أما األردن  كانق جدًء من الشام ومل يكن حلـا وال  مسـتقل، وزـان ا مـرو  أن يبعـث حلـا 
 أربعة والة.

 ب د الشام وجعلها ِف قب تط ومل يتظاهر بالعسيان فد عمر.  سيطر معاوية علخ
وبعد أن مات عمر استوىل عثمان علخ اال  ة، وزان هذا الرجل ـ زما جاء ِف التواريخ ـ 
أقـــذ يـــوزع الواليـــات وا ناصـــ  احلكوميـــة علـــخ أقربائـــط مـــن قومـــط وعشـــريتط مـــن دون م حظـــة 

مـــة للدولـــة اإلســـ مية والـــيت يعـــرب عنهـــا اليـــوم الكمـــاءة،  مـــث ً قـــد أعطـــخ منســـ  األمانـــة العا
بـــ األمني العــام( اىل مــروان بــن احلكــم، وزــان مــروان معرو ــاً بـــ قريد رســول اهلل(، يعــا أن نــب 

 .5قد قرده وأبعده عنط اإلس م 
زمـا أن عثمــان أقـذ يقــرب اىل نمسـط  احلكــم( والـد مــروان، وهـذا أي ــاً زـان انســاناً غــري 

علـخ شـدة صـربه وَتملـط  مـال قبيحـة وغـري الئقـة، حـق أن رسـول اهلل صاحل، وقد قام بأع

                                                           

 ، َتقيق السيد علي عاشور.91و 11راجع النداع والتخاصم للمقريدا: ص (1
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 .2رأ  أن من الس ح عدم بقاء مروان ووالده ِف ا دينة،  قام بنمي اال نني من ا دينة
وأصــبد أبــو بكـر حازمــاً  عنــد  وهـذان اال نــان زانـا ِف ا نمــخ اىل أن تــوِف رسـول اهلل 

ويعيدمها من ا نمخ،  لم يقبـل أبـو بكـر وقـال:  ال آوا ذلا جاءه عثمان ليشمع  روان وأبيط 
 .1من قرده رسول اهلل(

وبعـــد أن مـــات أبـــو بكـــر وتســـدا عمـــر، جـــاءه عثمـــان مـــرة أقـــر  ليشـــمع حلمـــا ويرجـــع 
 اال نني من ا نمخ  لم يقبل عمر زذلا.

صـ  اىل أن صارت اال  ة اىل عثمان،  قام  وراً باعادة هؤالء ا خرجني وتسليمهما ا نا
 احلساسة ِف الدولة اإلس مية!.

 

 الحكم وأوالده
 وقد وردت روايات عديدة ِف ذم احلكم وأوالده حق من زت  العامة، نشري اىل بع ها:

يقــول  أقــرا ابــن مردويــط عــن عائشــة أهنــا قالــق  ــروان بــن احلكــم: هعــق رســول اهلل 
 .4«انكم الشجرة ا لعونة ِف القرآن»ألبيا وجدك: 
 .9«ولد احلكم ملعونون: »اهلل وقال رسول 

والشجرة الملعونةوقال السيوقي ِف تمسري قولط تعاىل:
 .7:  يعا احلكم وولده( 6

مث ان مروان زان بعيداً متام البعد عـن التعـاليم اإلسـ مية،  إنـط عنـدما نُمـي هـو وأبـوه زـان 
ث زـان بعيـداً عــن عمـره سـبع سـنوات  لــم يتخلـق بـاألق ق اإلســ مية ومل يتـأدب بعداِّبـا حيــ

وتعاملــط وزــذلا عــن أصــحابط الكــرام، باإلفــا ة اىل أن أبــاه  مشــاهدة أقــ ق رســول اهلل 
                                                           

 ، نشر اهاعيليان قهران.34ص 1راجع أسد الغابة: ا (1
 ، نس  معاوية بن أ  سميان وذزر بعد أقباره.339ص 1راجع شرح هنج الب غة: ا (3
  .، نشر عامل الكت140ص 3 تد القدير للشوزاين: ا (4
، َتقيــق بكــرا حيــاين 31739بــاب أمــر بــا احلكــم ح 398ص 11زنـــد العمــال للمتقــي احلنــدا: ا  (9

 والشيخ صموة السقا، نشر مؤسسة الرسالة ـ بريوت.
 .60سورة اإلسراء:  (6
 ، مطبعة المتد جدة، نشر دار ا عر ة.1369عام  1  151ص 4الدر ا نثور: ا (7
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 .8احلكم الذا زان عدواً شديداً لإلس م قد توىل تربية هذا الطمل
، 5ِف ذمهـم وحلذا السـب   قـد زـان النـاس يتنمـرون مـن مـروان  ـا ورد عـن رسـول اهلل 

لســيلة  ــإن عثمـان عنــدما ســيطر علــخ اال  ــة قــام بإعــادة مــروان ولكـن مــع زــل هــذه الســوابق ا
مـــــن ا نمـــــخ والعطـــــر عليـــــط ومل يكتـــــر بـــــذلا، بـــــل عينـــــط ِف منســـــ  األمـــــني العـــــام للدولـــــة 
اإلســــ مية،  أصــــبحق الدولــــة اإلســــ مية الكبــــرية بعــــد مقــــام االليمــــة تــــدار َتــــق رأا ونظــــر 

 مروان!.
اصـ  والواليـات علـخ أقربائـط مـن قومـط وهكذا زانق سياسة عثمـان تـنص علـخ توزيـع ا ن

وعشـريتط،  قــد أقـر معاويــة بــن أ  سـميان علــخ الواليـات األربعــة وبــ د الشـام  أصــبحق زمــام 
وبــايعوه  األمــور بيــد معاويــة و ــا قــام ا ســلمون بقتــل عثمــان وجــاءوا اىل أمــري ا ــؤمنني علــي 

، وهـذا لـي  بـأول متـرد لـط  قـد 50ليط إنط قام بعدل معاوية عن والية الشام ولكن معاوية مترد ع
 من قبل، حيث ذزر صاح  زتاب  شواهد التنديل(: مترد علخ رسول اهلل

وقــد نــدل بنــا  عــن حذيمــة بــن اليمــان قــال:  زنــق واهلل جالســا بــني يــدا رســول اهلل 
علــخ قدميــط  قــال:  غــدير قــم، وقــد غــص اجمللــ  با هــاجرين واألنســار،  قــام رســول اهلل 

يا أيَها الرَُّسوُل بَولِّْغ ما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبِّوكَ ناس ان اهلل أمرين بأمر  قـال: يا أيها ال»
55 »

يا أيها الناس أمل تعلمـوا أين أوىل مـنكم »مث ناد  علي بن أ  قال   أقامط عن ميينط مث قال: 
االه، وعـاد من زنق مواله  علي مواله، اللهم وال مـن و »، قالوا: اللهم بلخ، قال: «بأنمسكم

 قـال حذيمـة:  ـو اهلل لقـد رأيـق معاويـة قـام «. من عاداه، وانسر من نسره واقذل من قذلط
ومتطــخ وقــرا مغ ـــبا وافــعاً ميينــط علـــخ عبــد اهلل بــن قـــي  األشــعرا ويســاره علـــخ ا غــرية بـــن 
شــعبة مث قــام ميشــي متمطيــا وهــو يقــول ال نســدق حممــدا علــخ مقالتــط وال نقــر لعلــي بواليتــط، 

                                                           

 1باب ِف الرزعتني اذا جاء الرجـل واإلمـام بطـ ،   19ص 3ا راجع َتمة األحوذا للمبازمورا: (8
 ، نشر دار الكت  العلمية ـ بريوت. ه1410عام 

، َتقيـــق بكـــر 31739بـــاب أمـــر بـــا احلكـــم ح 398ص 11انظـــر زنــــد العمـــال للمتقـــي احلنـــدا: ا (5
 حياين والشيخ صموة السقا، نشر مؤسسة الرسالة ـ بريوت.

 17و 10و 5و 6اىل معاويــة ِف هنــج الب غــة، الكتــاب رقــم  ؤمنني راجــع زتــ  ورســائل أمــري ا ــ (10
 وغريها. 79و 64و 99و 45و 48و 37و 31و 30و 18و
 .67( سورة ا ائدة: 11
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ََولَّى اهلل تعاىل:   أندل ََودََّ  َوال  ِلوِ   َولِكوْن َكوبََّب َوََووَولَّى  فَوال  َْ وَ  ِإلوى َأ ََ ثُومَّ َذ
يَوَتَمطَّووى

ال ََُحوورِّْ  بِووِ  ِلسوواَنَك أن يــرده  يقتلــط  قــال لـط جربئيــل:   هـم بــط رســول اهلل 52
لِتَوْعَجَل ِب ِ 

 .54  سكق عنط( 51
 

 بنو أمية
ة وردت ِف ذم بـــا أميـــة وقـــد ذزراـــا مســـادر العامـــة هنـــاك آيـــات شـــريمة وروايـــات عديـــد

 أي اً، نشري اىل بع ها: 
أريـــق بـــا أميـــة ِف صـــورة القـــردة واالنـــازير : » مـــي  تـــاريخ بغـــداد(: قـــال رســـول اهلل 
إنا أنزلناه في ليلة القدريسعدون منربا،  شق علّي ذلا  أندلق: 

59»56. 
 هل بن سعد قال: رأ  رسول اهلل وقال اآللوسي ِف تمسريه: وأقرا ابن جرير عن س

بــا أميــة ينــدون علــخ منــربه نــدو القــردة،  ســاءه ذلــا  مــا اســتجمع فــاحكا حــق مــات عليــط 
ـــدل اهلل تعـــاىل هـــذه اآليـــة:  وموووا جعلنوووا الرتيوووا التوووي أرينوووا  اال فتنوووة الســـ ة والســـ م، وأن

للناس
57،58. 

 .55«شر قبائل العرب بنو أمية: »وقال رسول اهلل 
 .20«أول من يبدل سنيت رجل من با أمية»: وقال 

                                                           

 .33-31( سورة القيامة: 11

 .16( سورة القيامة: 13

ـــــل للحـــــازم احلســـــكاين: ا (14 ـــــق 1411عـــــام  1،  1041ح 351-351ص 1شـــــواهد التندي ، َتقي
 ر اامودا.الشيخ حممد باق

 سورة القدر. (19
، َتقيـــــق: مســـــطمخ عبـــــد القـــــادر عطـــــا، نشـــــر دار  ه1417عـــــام  1  49ص 5تـــــاريخ بغـــــداد: ا  (16

 الكت  العلمية، بريوت.
 .60( سورة اإلسراء: 17

 قبع دار احياء الرتاث العر ، بريوت. 107ص 19تمسري روح ا عاين لآللوسي: ا (18
 .66ح 96ب 76ص 1ينابيع ا ودة للقندوزا: ا (15
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 .25  ث مرات« ويل لبا أمية: »وقال 
 .22وعن ابن مسعود قال:  ان لكل دين آ ة، وآ ة هذا الدين بنو أمية(

أريــق بــا أميــة علــخ : »وأقــرا ابــن أ  حــاا عــن يعلــخ بــن مــرة قــال: قــال رســول اهلل
 .21«منابر األر  وسيتملكونكم  تجدوهنم أرباب سوء

اللهـم : » وعن الرباء بن عازب قال: أقبل أبو سميان ومعط معاويـة،  قـال رسـول اهلل 
 .24«العن التابع وا تبوع

أبــا ســميان مقــب ً علــخ محــار ومعــط ابنــط معاويــة يقــوده ويديــد يســوقط  ورأ  رســول اهلل 
 .29«لعن اهلل الراز  والقائد والسائق» قال: 

علــخ  م، قــال: هعــق علــي ابــن أ  قالــ  وِف  زنــد العمــال( عــن قــي  بــن أ  حــاز 
 .26«أال لعن اهلل األ جرين من قريش، با أمية وبا مغرية»منرب الكو ة يقول: 

 .27«لكل أمة آ ة، وآ ة هذه األمة بنو أمية»قال:  وعن أمري ا ؤمنني علي 
ـــط تعـــاىل:  والشوووجرة الملعونوووة فوووي القووور نوقـــال القـــرقب ِف تمســـري قول

عـــن ابـــن  28

                                                                                                                                                                      

، نشـر مؤسسـة 31063ح 3زتاب المنت واألهـواء و  167ص 11زنـد العمال للمتقي احلندا: ا  (10
 الرسالة ـ بريوت.

، نشـــر دار الكتـــ  العلميـــة ـ  ه1419عـــام  1،  1819ح 104ص 1اإلصـــابة البـــن حجـــر: ا (11
 بريوت.

 .38013باب ِف   ائل القبائل ح 87ص 14زنـد العمال للمتقي احلندا: ا  (11
 ، مطبعة المتد جدة، نشر دار ا عر ة.1369عام 1  151ص 4الدر ا نثور للسيوقي: ا (13
عــام  1مــا ورد مــن األحاديــث ِف شــأن معاويــة،   118-117وقعــة صــمني لنســر بــن مــداحم: ص (14

 ، َتقيق عبد الس م حممد هارون، نشر ا ؤسسة العربية احلديثة. ه1381
 ار احياء الكت  العربية.، نشر د179ص 19شرح هنج الب غة: ا (19
 .31793 نت با أمية ح 363ص 11زنـد العمال للمتقي احلندا: ا  (16
، َتقيـــق: د. ســـهيل  ه1414بـــاب آقـــر مـــن ملـــا بـــا أميـــة، قبـــع  71زتـــاب المـــنت للمـــروزا: ص  (17

 ززار، نشر دار المكر _ بريوت.
 .60سورة اإلسراء:  (18
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 .25هذه الشجرة بنو أميةعباس: 
: وال اقـت و بـني والشجرة الملعونة في القر نوقال الطربا عند ذزر قولط تعاىل: 

 .10أحد أنط أراد ِّبا با أمية
 

 معاوية يمّهد الطريق
وزـان ذلـا مـن أسـباب  لقد سعخ معاوية اىل ايلة األجـواء للقيـام مبحاربـة أهـل البيـق

اسـتماد معاويـة مـن  رصـة توليـط علـخ الشـام منـذ أن نسـبط ،  لقـد جرمية قتل اإلمـام احلسـني
ِف بســا ملكــط علــخ  عمــر وهكــذا ِف زمــن عثمــان وِف  ــرتة متــرده علــخ أمــري ا ــؤمنني علــي

النــاس،   كــان يظهــر للنــاس بأنــط هــو الكــل ِف الكــل ِف الدولــة اإلســ مية، وال  ــق ألحــد أن 
 بالمط بأشد العقوبة.يعرت  علخ أعمالط،  كان مستبداً جائراً يواجط من 

ومبا أن ب د الشام زانق بعيدة عن مرزد الدولة اإلس مية، ومل يكن للنـاس آنـذاك ا عر ـة 
الكاملة باألحكام الشرعية واآلداب والسنن اإلس مية، لذا  إن زثرياً مـنهم زـان يتقبـل زـل مـا 

ؤالء النـاس الـذا يسمعط من معاوية.  وحلذا السب  متكن معاوية من اعداد جيش زبـري مـن هـ
وأن يشـعل نـار  عمل عليهم مدة عشرين سنة ليقاتل بط أمـري ا ـؤمنني علـي بـن أ  قالـ  

المتنة ِف حرب صمني،  قد متكن قيلـة هـذه المـرتة الطويلـة مـن أن بـدع النـاس ويبعـدهم عـن 
 وعدالتهم و  يلتهم وتقواهم وأق قهم اإلس مية. حقيقة أهل البيق 

، استمر معاوية عشرين سنة أقر  ِف سيطرتط علـخ زرسـي ا ؤمنني وبعد شهادة أمري 
اال  ة اإلس مية، قبعاً اال  ة السورية، واليت ميكن القول عنها بأهنا  حكومة ا راسم( واليت 

، وهذه زناية عن الوحشـية واالسـتبداد الـيت 15تعرب عنها النسوص التاربية بـ ا لا الع و (
 با أمية.متيدت ِّبا سياسة حكام 

  تبني مما ذزر:
                                                           

 مؤسسة التاريخ العر  _ بريوت.، نشر  ه1409قبع  186ص 10تمسري القرقب: ا (15
 .189ص 8تاريخ الطربا: ا (30
: الشد باألسنان علخ الشيء وزذلا عـ  احليـة وملـا ع ـو : شـديد  يـط عسـر وعنـر  (31 الَع ُّ

 مادة ع  (. 151و 188ص 7 لسان العرب: ا
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أ: أن معاويــة قــ ل هــذه األربعــني ســنة يعــا عشــرين ســنة مــن الواليــة وعشــرين ســنة مــن 
اال  ــة ا غتســبة، متكــن مــن تغيــري أ كــار النــاس وجرهــا اىل مــا يريــد وأن جيــرا علــيهم عمليــة 

  غسيل ا خ( حبس  اصط ح اليوم.
 كـــر أن جيـــر األمـــة اإلســـ مية اىل قريـــق ب: وأنـــط متكـــن بواســـطة أنـــواع احليـــل واالـــداع وا

 االوراو وال  ل ويبعدهم عن تعاليم الكتاب والعرتة.
 ا: وأقرياً ايأ ا و ا ساعد إلجراء أهداو ونوايا معاوية.

 

 المخطط المشؤوم
ومــن أقــبد مــا أقــدم عليــط معاويــة قــ ل  ــرتة وجــوده بالشــام هــو األمــر بلعــن وســ  أمــري 

وأصـحابط علـخ منـابر ا سـلمني!، مـدعياً بـأهنم ـ والعيـاذ بـاهلل ـ  قال  ا ؤمنني علي بن أ  
واحـــداً مــن هــؤالء، وزــان معاويــة يرســل قطبـــاء  مــن قطــاع الطــرق، والكــذابني، وأن عليــاً 

 ويمرتوا عليط. قاصني اىل النواحي والبلدات ليلعنوا أمري ا ؤمنني علي 
يأمر بشراء بع  األغنام السغرية وا ميلـة زما ان بع  ا ؤرقني نقلوا: بأن معاوية زان 

ليعطوهـــا اىل األقمـــال بعنـــوان  هديـــة معاويـــة(!! حـــق اذا تعلـــق الطمـــل بواحـــدة منهـــا واشـــتغل 
باللع  ِّبا، زان يأمر عدة من ج وزتط االشنني بأن يذهبوا وي ـربوا األقمـال ويأقـذوا مـنهم 

 هذه األغنام ويقولوا: بأهنم من عمال علي بن أ  قال .
 معاوية ِّبـذه احليـل واالـدع السياسـية زـان يسـعخ السـتمالة النـاس اىل حمبتـط وجعلهـم مـن 

ـ  ،  هـو يريـد أن يسـور للنـاس بأنـط مظهـر اابـة!! وأن عليـاً أعداء علي بن أ  قال  
 والعياذ باهلل ـ مظهر االشونة.

وقعــة صــمني ِف  ومــن عظــيم مــا قــام بــط معاويــة أنــط حــارب اإلمــام أمــري ا ــؤمنني علــي 
اذا رأيـتم معاويــة وعمـرو بــن العـاص  تمعــني  مرقــوا : ».  وقــد قـال رســول اهلل 12ا شـهورة

                                                           

 اع ن احلرب. 101انظر زتاب وقعة صمني: ص (31
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 .11«بينهما،  إهنما لن جيتمعا علخ قري
بالســم الــذا دســط اليــط عــرب جعــدة بنــق  زمــا قــام معاويــة أي ــاً بقتــل اإلمــام احلســن 

رحـــا وســـرورا حـــق ســـجد أظهـــر معاويـــة   ،  لمـــا أتـــاه قـــرب و ـــاة اإلمـــام احلســـن14األشـــعث
 .19وسجد من زان معط

 .16وزذلا قتلط السحا  ا ليل حجر بن عدا وأصحابط األقيار
 .17زما قتل العديد من ا ؤمنني بالسم، وزان يقول:  ان هلل جنوداً من عسل(

                                                           

ِف شــــأن معاويــــة، وِف مســــادر العامــــة زنـــــد  مــــا ورد مــــن األحاديــــث 115-118وقعــــة صــــمني: ص (33
 .31713ح 393ص 11العمال: ا

 .14ح 11ب 148-147ص 44حبار األنوار: ا (34
 .موت احلسن بن علي  156ص 1اإلمامة والسياسة: ا (39
 ما روا ِف اقباره عن مقتل حجر بن عدا وأصحابط. 191ص 6راجع البداية والنهاية: ا (36
. و يــط: عــن عبــد 734ح 30ب 951-985ص 33حبــار األنــوار: ا مــنهم: مالــا األشــرت. انظــر (37

اهلل بن جعمر ذا ا ناحني قـال:  ـا جـاء علـي بـن أ  قالـ   صـلوات اهلل عليـط( مسـاب حممـد بـن 
مــا أقلــق »أ  بكــر حيــث قتلــط معاويــة بــن حــديج الســكوين مبســر جــدع عليــط جدعــا شــديدا وقــال: 

 قلـــق:  ـــد، «   يســـلد حلـــا  وجهتـــط اليهـــامســـر أن يـــذه  آقـــر الـــدهر  لـــوددت أين وجـــدت رجـــ
بســم اهلل » دعوتــط،  كتــ  لــط عهــده وزتــ  معــط: « ادعــط ي»؟ قلــق: األشــرت، قــال: «مــن» قــال: 

الرمحن الرحيم من علي بن أ  قال  اىل ا ة من ا سـلمني الـذين غ ـبوا هلل حـني عسـي ِف األر  
اليـط وال منكـر يتنـاهخ عنـط، سـ م علـيكم، وفـرب ا ـور بأرواقـط علـخ الـرب والمـاجر  ـ  حـق يسـرتاح 

 إين أمحد اليكم اهلل الذا ال الط اال هو، أما بعد  قد وجهـق الـيكم عبـدا مـن عبـاد اهلل ال ينـام أيـام 
االوو والينكل عن األعداء حذار الدوائر أشد علخ المجار من حريق النار، وهـو مالـا بـن احلـرث 

إنــط سـير مــن سـيوو اهلل ال نــا  ال ـريبة وال زليــل احلــد، األشـرت أقــو مـذحج،  ــاهعوا لـط وأقيعــوا  
 إن أمرزم أن تنمروا  ـانمروا، وان أمـرزم أن تقيمـوا  ـأقيموا، وان أمـرزم أن َتجمـوا  ـاحجموا،  إنـط ال 
يقدم وال  جم اال بـأمرا وقـد آ ـرتكم بـط علـخ نمسـي لنسـيحتط لكـم وشـدة شـكيمتط علـخ عـدوزم، 

ال تأقــذ علــخ الســماوة  ــإين أقــاو علــيكم »، مث قــال لـط: «ليقنيعسـمكم ربكــم باحلــد  و بــتكم بــا
معاويـــة وأصـــحابط ولكـــن الطريـــق األعلـــخ ِف الباديـــة حـــق ختـــرا اىل أيلـــة، مث ســـاحل مـــع البحـــر حـــق 

 معــل،  لمــا انتهــخ اىل أيلــة وقــرا منهــا صــحبط نــا ع مــوىل عثمــان بــن عمــان  خدمــط وألطمــط « تأتيهــا
؟ قــال: مــن أهــل ا دينــة، قــال: مــن أيهــم؟ قــال: مــوىل عمــر بــن حــق أعجبــط شــأنط،  قــال: ممــن أنــق
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وأقــرياً  إنــط مل يكــن يقاتــل النــاس ِف ســبيل اهلل، بــل لكــي يتــأمر علــيهم، قــال ســعيد بــن 
الكو ة مث قطبنا بالنخيلة يعـا قـارا الكو ـة،  قـال: مـا قـاتلتكم لتسـلوا  سويد: دقل معاوية

وال لتحجوا وال لتدزوا، قد عر ق أنكم تمعلون ذلا، ولكن امنـا قـاتلتكم ألتـأمر علـيكم،  قـد 
 .18أعطاين اهلل ذلا وأنتم زارهون

  ومــن ناحيــة أقــر   قــد ســعخ لبنــاء ع قــات و يقــة ِف ذلــا الوقــق مــع دولــة الــروم الــيت
 زانق تعادا اإلس م وا سلمني.

                                                                                                                                                                      

االطــاب، قــال: وأيــن تريــد؟ قــال: مســر، قــال: ومــا حاجتــا ِّبــا؟ قــال: أريــد أن أشــبع مــن االبــد  إنــا 
النشبع با دينة،  رق لط األشرت وقال لط: الدما  ـإين سـأجيبا زبـد،  لدمـط حـق بلـز القلـدم وهـو مـن 

مـرأة مـن جهينـة  قالـق: أا الطعـام أعجـ  بـالعراق  أعا ـط لكـم، قـال: مسر علخ ليلـة  نـدل علـخ ا
احليتان الطرية،  عا تها لط  أزل وقد زان ظل صائما ِف يوم حار،  ـأزثر مـن شـرب ا ـاء  جعـل ال 
يــرو   ــأزثر منــط حــق نعــر يعــا انــتمخ بطنــط مــن زثــرة شــربط،  قــال لــط: نــا ع ان هــذا الطعــام الــذا 

 العســل،  ــدعا بــط مــن  قلــط  لــم يوجــد، قــال لــط: نــا ع هــو عنــدا  عتيــا بــط، أزلــق ال يقتــل هــط اال
قال: نعم  أتا بط،  أتخ رحلط  حافر شربة من عسل بسم قد زان معط أعده لط،  أتـاه ِّبـا  شـرِّبا، 
 أقذه ا ـوت مـن سـاعتط وانسـل نـا ع ِف ظلمـة الليـل  ـأمر بـط األشـرت أن يطلـ   طلـ   لـم يسـ ، 

مر: وزان  عاوية مبسر عني يقال لط مسعود بن رجرجة  كت  اىل معاويـة ِّبـ ك قال عبد اهلل بن جع
األشرت،  قام معاويـة قطيبـا ِف أصـحابط  قـال:  ان عليـا زـان لـط ميينـان قطعـق أحـدمها بسـمني يعـا 
عمـــارا، واألقـــر  اليـــوم، ان األشـــرت مـــر بأيلـــة متوجهـــا اىل مســـر  ســـحبط نـــا ع مـــوىل عثمـــان  خدمـــط 

جبـط واقمـأن اليـط  لمـا نـدل القلـدم حافـر لـط شـربة مـن عسـل بسـم  سـقاها لـط  مـات وألطمط حق أع
 أال وان هلل جنودا من عسل(.

، َتقيـــق: علـــي شـــريا، نشـــر دار  ه1408عـــام  1ترمجـــة معاويـــة،   140ص 8البدايـــة والنهايـــة: ا (38
 احياء الرتاث العر  ـ بريوت.
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 كفر معاوية وأبي سفيان
ان االرتبا  بالروم زـان ذا أمهيـة قاصـة بالنسـبة اىل معاويـة، وزـان لـط التـأ ري الكبـري عليـط، 

 ورمبا زان ذلا من أسباب ما قام بط من أعمال فد اإلس م وا سلمني.
أشهد أن حممـداً »... ؤذن يقول: وِف أحد األيام هع معاوية صوت األذان عالياً وزان ا 

 غ   وبان الشر ِف عينيط،  التمق اىل جلسـائط ا قـربني لـط وقـال:  أال تـرون « رسول اهلل...
ـ يــذزر اهــط رــ  مــرات ِف ا ــعذن،  أقســم اال أن أد ــن هــذا  اىل هــذا ـ أا النــب حممــد

 .15اإلسم َتق الرتاب(
، ومـع ذلـا  مع أصل اإلسـ م ونبيـط وهذا امنا يدل علخ شدة عداء معاوية وقسامط 

، ال بــــل هــــو قليمــــة اهلل ِف زلــــط  قــــد زــــان يســــور نمســــط للنــــاس بأنــــط قليمــــة رســــول اهلل 
 .40أرفط

وِف الواقـــع ان معاويـــة وأبـــاه أبـــا ســـميان مل يســـلما منـــذ اليـــوم األول عـــن رغبـــة، بـــل زـــان 
،  اهنمــا  45قــتلهماســ مهما لنجــاة أنمســهما مــن القتــل حيــث قا ــا مــن ا ســلمني أن يقومــوا ب

 إن قوماً آمنـوا بألسـنتهم ليحقنـوا بـط »زانا من مجلة األشخاص الذين ورد ذزرهم ِف الدعاء: 
 .42«دمائهم

يوماً  عاوية: اتنسخ يا معاوية الشعر الذا زتبتط اىل أبيـا  ـا  ولقد قال اإلمام احلسن
 هم أن يسلم، تنهاه عن ذلا: 

 
                                                           

أقبـار متمرقـة عـن  130-115ص 9 احلديـد: اراجع تمسيل القسة ِف شرح هنج الب غة البن أ  (35
 معاوية.

م، َتقيـــق د. 1556/   ه1417عـــام  1معاويـــة بـــن أ  ســـميان،   17ص 9أنســـاب األشـــراو: ا (40
 سهيل ززار ود. ريا  زرزلي، نشر دار المكر _ بريوت.

القـــــاهرة، مطبعـــــة   ه1375عـــــام  4،  71ص 1راجـــــع ســـــبل الســـــ م البـــــن حجـــــر العســـــق ين: ا (41
 لبا  احللب.مسطمخ ا

  سل  يما نذزره من أدعية تتكرر زل ليلة منط وقق السحر. 4ب 71اقبال األعمال: ص (41
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 يوووووا َوووووخر ال َسووووولمن يوموووووا فتفضوووووحنا
 
 

  
 بعووووووووود الوووووووووبين ببووووووووودر أَوووووووووبحوا فرقوووووووووا     

 
 

 خوووووووووووالي وعموووووووووووي وعوووووووووووم ا م ثوووووووووووال هم
 
 

  
 وحنظوووول الخيوووور قوووود أَوووود  لنووووا ا رقووووا   

 
 

 ال َوووووووووووووووركنن إلوووووووووووووووى أمووووووووووووووور َكلفنوووووووووووووووا
 
 

  
 والراقصووووووووات بوووووووو  فووووووووي مكووووووووة الخرقووووووووا   

 
 

 فووووالموت أَووووون موووون قووووول العووووداة لقوووود
 
 

  
 43حووواد ابووون حووورب عووون العوووز  إذا فرقوووا   

 
 

 

 حقيقة أبي سفيان
ا أبــو ســميان والــد معاويــة  قــد ورد ِف التــاريخ: أنــط جــاء اىل عثمــان  ــا أصــبد قليمــة! وأمــ

 قال لط:  تلقموها تلقر الكرة،  والذا  لـر بـط أبـو سـميان مـا مـن عـذاب وال حسـاب وال 
 .44 من جنة وال نار وال بعث وال قيامة(

لر بط أبو سميان( وا  حظ هنا أن أبا سميان مل يقسم باهلل عدوجل بل قال:  والذا  
أا بتلا األصنام اليت زانق ِف  رتة ا اهلية،  اذا؟ ألنط زان وما زال يعتقد ِّبا، مث انط أعلـن 

 وبسراحة بقولط هذا انكاره للمعاد والقيامة وأظهر زمره.
 

 أبو سفيان في كت  العامة
أئمووة الكفوورقــال الســيوقي: عــن قتــادة ِف قولــط: 

ميــة قــال: أبــو ســميان بــن حــرب وأ 49
 .46 بن قلر وعتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وسهيل بن عمرو

                                                           

ممـــاقرة بـــني احلســـن بـــن علـــي ورجـــاالت مـــن  185ص 6شـــرح هنـــج الب غـــة البـــن أ  احلديـــد: ا (43
 قريش.

 من أقبار يوم الشور  وتولية عثمان. 93ص 5شرح هنج الب غة البن أ  احلديد: ا (44
 .11سورة التوبة:  (49
 ، مطبعة المتد _ جدة، نشر دار ا عر ة. ه1369عام  1  114ص 3الدر ا نثور: ا (46
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 . 47قال: أبو سميان فقاَلوا أئمة الكفروقال ابن عسازر: عن  اهد: 
 . 48أبو سميان ونظراههم فقاَلوا أئمة الكفروقال الطربا ِف تمسريه: 

 . 45وروا عن ابن عباس ذلا أي ا
إن الووبين كفووروا ينفقووون أموووالهم ليصوودوا عوون وقــال الديفشــرا ِف تمســري قولــط تعــاىل: 

سووبيل اه
قيــل: اهنــا ندلــق ِف أ  ســميان وقــد اســتأجر ليــوم أحــد ألمــني مــن األحــابيش  90

 . 95سو  من استجاش من العرب وأنمق عليهم أربعني أوقية واألوقية ا نان وأربعون مثقاال
ثمنا قلويالاشتروا بآيات اه وقال السيوقي: عن  اهد ِف قولط تعـاىل: 

قـال: أبـو  92
 .  91سميان بن حرب أقعم حلماءه وترك حلماء حممد 
إن البين كفروا لن َغني عونهم أمووالهم وال وذزر المخر الرازا ِف تمسري قولط تعاىل: 

أوالدَم من اه شيئا وأولئك أَحاب النار َم فيها خالدون
94: 

ا شرزني يوم بـدر وأحـد ِف عـداوة النـب  اهنا ندلق ِف أ  سميان  إنط أنمق ماالً زثرياً علخ
99. 

ميشـي والنـاس يطـأون  ونقل ابن زثري عـن ابـن عبـاس قـال: رأ  أبـو سـميان رسـول اهلل
عقبيــط،  قــال بينــط وبــني نمســط: لــو عــاودُت هــذا الرجــل القتــال،  جــاء رســول اهلل حــق فــرب 

                                                           

 ، نشر دار المكر. ه1419، َتقيق: علي شريا، قبع عام 438ص 13تاريخ مدينة دمشق: ا (47
 ، نشر دار المكر. ه1409، قبع عام 87ص 10تمسري الطربا: ا (48
ــــان للشــــيخ الط (45 ــــ  قســــري 1405عــــام  1،  183ص 9وســــي: اتمســــري التبي ــــق: أمحــــد حبي ، َتقي

   العاملي.
 .36سورة األنمال:  (90
 .نشر دار المكر _ بريوت 196ص 1الكشاو: ا (91
 .5سورة التوبة:  (91
 .، مطبعة المتد _ جدة، نشر دار ا عر ة ه1369عام  1  114ص 3الدر ا نثور: ا (93
 .116سورة آل عمران:  (94
 ، نشر دار الكت  العلمية _ قهران.1  153-151ص 8: االتمسري الكبري (99
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 .96«اذاً بديا اهلل»بيده ِف صدره  قال: 
ا أميـــة،  معاويـــة ال يطيـــق هـــاع األذان ويســـعخ لـــد ن اإلســـم نعـــم، هـــؤالء زبـــار أســـرة بـــ

، وأبـو ســميان منكـر هلل وليـوم ا ــداء، واحلكـم وابنـط مــروان مهـا قريـدا رســول ا قـدس للنـب 
، وبشــكل عــام  ــإن هــؤالء مــن عائلــة زــا رة معاديــة لإلســ م وا ســلمني وألهــل بيــق اهلل 

 ء:العسمة والطهارة، وِف هذا يقول أحد الشعرا
 عبووووووووود شوووووووووم  قووووووووود أ ووووووووومرت لبنوووووووووي

 
 

  
 َاشوووووووووم نوووووووووارا  يشوووووووووي  منهوووووووووا الوليووووووووود   

 
 

 97فوووووربن حووووورب للمصوووووطفى وابووووون َنووووود
 
 
 

  
 98لعلوووووووووووووووووووووي وللحسوووووووووووووووووووووين يزيووووووووووووووووووووود   

 
 

لقد متكن معاوية بن أ  سميان من احلكم علخ قسم مـن الدولـة اإلسـ مية عشـرين عامـاً 
لكـــي  ـــر  النـــاس فـــد وعشـــرين عامـــاً أقـــر  علـــخ زـــل الدولـــة اإلســـ مية،  جنـــد زـــل قـــواه 

والعلــويني، بـل فــد روح اإلسـ م وجــوهره، زمـا أراد أن يطبــق  اإلمـام علـي بــن أ  قالـ  
منطـــق النســـار  حيـــث يقولـــون:  مـــا هلل هلل ومـــا لقيســـر لقيســـر(. زمـــا زـــان يـــدعم بـــأن بـــ د 

ر  اإلس م و روااا هي ملا لـط وأن القـانون هـو رأيـط وتسـوراتط.  قـد قـال معاويـة يومـاً:  األ
 .95هلل وأنا قليمة اهلل  ما أقذت  لي وما ترزتط للناس  بالم ل ما(

وبــذلا  قــد هيــأ معاويــة ا ــو ا ســاعد للحكــم ا ــائر واالســتبدادا لبــا أميــة، حيــث قــام 
بتنسي  ابنط الماسق  يديد( بعنوان االليمة من بعده أوالً مث أقذ البيعة لط من ا ميـع بـاإلزراه 

النسوص التاربية: وأقذت البيعة ليديد من الناس علخ أهنـم عبيـد لـط، ومـن  انياً،  قد ورد ِف 

                                                           

حماولــة أ  ســميان ا قاومــة، َتقيــق: مســطمخ عبــد الواحــد،  976ص 3الســرية النبويــة البــن زثــري: ا (96
 ، نشر دار ا عر ة _ بريوت. ه1356عام  1 
عـم النـب  ء هند: زوجة أ  سميان آزلة األزباد والـيت مثلـق بالبـدن الطـاهر حلمـدة سـيد الشـهدا (97

 .الزق زبده بأسناهنا  جعلط اهلل تعاىل حجراً  لمظتط من  مها 
، نشـــر دار البيـــان العـــر  الـــروي  _  ه1414، قبـــع عـــام 100تقويـــة اإلميـــان امـــد بـــن عقيـــل: ص (98

 بريوت.
م َتقيــــق د. 1556/   ه1417عـــام  1معاويـــة بــــن أ  ســـميان: ا 17ص 9أنســـاب األشـــراو: ا (95

 ريا  زرزلي نشر دار المكر _ بريوت. سهيل ززار، ود.
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 .60أىب ذلا  جداهه السير
 قد زان شاباً ندقاً مل تسقلط التجارب بعد، ومل يرتّب برتبية اس مية ومل يتخلق باألق ق 

ند معظـم واآلداب الشرعية،  لم يكن الئقاً للخ  ة اإلس مية أصً ، باإلفا ة اىل أنط زان ع
 ا سلمني والرأا العام اإلس مي ذا موقع سيئ وهعة سيلة.

حسـ   هـو اإلمـام مـن بعـد أقيـط احلسـن وِف ا قابل زان اإلمام احلسني بن علي 
، وزان يتمتع بسـابقة واإلمام أمري ا ؤمنني واإلمام احلسن  النص الوارد عن رسول اهلل 

وتقـــو  واجـــ ل عنـــد مجيـــع ا ســـلمني وزبـــار م ـــيلة وهـــو مـــن عائلـــة قـــاهرة ومـــن بيـــق علـــم 
ــــة مرموقــــة وموقــــع مهــــم وقابــــل ل حــــرتام  أصــــحاب النــــب  ــــابعني،  كــــان يتمتــــع مبكان والت
 من أهل بيق النبوة وموفع الرسالة ويفتلر ا  ئكة.  والتقدير،  إنط

وقهارتــط اقت ــق منــط الت ــحية وأن ال يبخــل بدمــط  نعــم، ان عظمــة اإلمــام احلســني 
 ألجــــل الــــدين اإلســــ مي، وبقــــاء القــــرآن والعقيــــدة اإلســــ مية وســــرية رســــول اهلل  الطــــاهر

وموا لكوم  استشهد هـو ِف سـبيل اهلل ومجيـع أوالده وأصـحابط وجعـل شـعاره قـول اهلل تعـاىل: 
ال َقاَلون في سبيل اه والمستضعفين

65. 
 أواًل، ومــن ان هــذه اآليــة الكرميــة توجــ  علــخ اإلنســان أن جياهــد وي ــحي ِف ســبيل اهلل

 أجــل ةــاة النــاس ا ست ــعمني مــن قب ــة الظــا ني وا ســتبدين  انيــاً،  كــان اإلمــام احلســني 
 قري قدوة وأسوة ِف ذلا.

أما يديد،  قد ش  ِف تلا العائلة اليت زان شعارها الكمر والمسق، وقد اودر من ذلـا 
بالنســبة اىل يديـد وبــا أميــة  األب وا ـد مــع تلـا الســوابق ا خديـة، قبعــاً زــل مـا وصــل بأيـدينا

 هــو قليــل بالنســبة اىل حقيقــتهم، حيــث قمــي علــخ النــاس الكثــري مــن أعمــاحلم،  ــإهنم زــانوا 
مينعون من زتابة احلقائق، وهناك العديد من الكتـ  الـيت فـاعق أو أحرقـق ومل تسـل بأيـدا 

 األجيال.

                                                           

نشــر ا كتبــة اإلســ مية _ بــريوت َتقيــق: حممــد حمــي الــدين عبــد  75ص 3انظــر مــروا الــذه  : ا (60
 احلميد، و يط:  وبايع الناس علخ أهنم عبيد ليديد، ومن أىب ذلا أمره مسرو علخ السير(. 

 .79سورة النساء:  (61
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 من َو يزيد؟
ا زـان يرتكـ  أزـرب ا عاصـي زشـرب يديد بن معاوية بن أ  سميان الماسق الماجر، الـذ

 االمور وقتل النم  اارمة والدنا بااارم.
  ًجده: أبو سميان، وزان منكراً هلل وليوم ا داء،  مـي أحـد األيـام وبعـدما أصـبد فـريرا

قــال لغ مــط: قــذين اىل قـــرب محــدة،  أقــذه الغـــ م مــن ا دينــة حـــق أوصــلط اىل قــرب محـــدة، 
حــداً عــن ا دينــة،  عنــدما وقــر علــخ قــرب محــدة ســيد الشــهداء والــذا زــان يبعــد  رســخاً وا

  فــرب قــربه برجلــط وقاقبــط مســتهدئاً:  يــا أبــا عمــارة ـ زنيــة محــدة ـ ان األمــر الــذا
، اىل غــري ذلــا ممــا مــر 62اجتلــدنا عليــط بالســير أمســخ ِف يــد غلماننــا اليــوم يتلعبــون بــط(

 ذزر بع ط آنماً.
 ق ِف ا اهلية ـ يعـا قبـل أن يظهـر اإلسـ م ـ مـن جدتط: هند بن عتبة، هذه ا رأة زان

لتســلم ظــاهراً  ، و ــا جــاءت اىل رســول اهلل 61البغايــا ا شــهورات، ومــن ذوات االعــ م
عليهــا أن ال تــدين  يمــا بعــد، وتــ  عليهــا هــذه اآليــة  قو ــاً علــخ نمســها، شــر  النــب 

 وال يسوووورقن وال إذا جووووال  المؤمنووووات يبايعنووووك علووووى أن اليشووووركن بوووواها بارزــــة: 
يزنين

64. 
وِف التــاريخ: ان نســاء مــن قــريش مشــق اىل هنــد بنــق عتبــة ـ ِف قســة بــدر ـ  قلــن: أال 
تبكـــني علـــخ أبيـــا وأقيـــا وعمـــا وأهـــل بيتـــا؟  قالـــق: حـــةين أن أبكـــيهم  يبلـــز حممـــدا 
وأصــحابط  يشــمتوا بنــا ونســاء بـــا االــدرا حــق أ ــأر حممـــدا وأصــحابط والــدهن علــّي حـــرام ان 

رأسي حق نغدو حممدا، ولو أعلم أن احلدن يذه  عن قلب لبكيق ولكن ال يذهبط اال دقل 
أن أر   أرا بعيا من قتلة األحبة،  مكثق علخ حاحلا ال تقـرب الـدهن وال قربـق  ـراش أ  

                                                           

ذزــــر بعــــ  مــــا دار بــــني علــــي ومعاويــــة مــــن  136ص 16: اشــــرح هنــــج الب غــــة البــــن أ  احلديــــد (61
 الكت .

نس  معاويـة بـن أ  سـميان وذزـر بعـ   336ص 16راجع شرح هنج الب غة البن أ  احلديد: ا (63
 أقباره.

 .11سورة ا متحنة:  (64
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 سميان حق زانق وقعة أحد.
وأمــرت النســاء با ثــل و ــدع  وزانــق هنــد بنــق عتبــة أول مــن مثــل بأصــحاب النــب 

 نوو واآلذان  لم تبق امرأة اال عليها مع دان ومسكتان وقدمتان.األ
 وزان من الشعر الذا ار دت بط هند بنق عتبة يوم أحد: 

 شووووووووفية موووووووون حمووووووووزة نفسووووووووي برحوووووووود
 

  
 حووووووووووين بقوووووووووورت بطنوووووووووو  عوووووووووون الكبوووووووووود   

 أذَوووووووو  عنووووووووي ذا  مووووووووا كنووووووووة أجوووووووود 
 

  
 موووووون لوعووووووة الحووووووزن الشووووووديد المعتموووووود   

 و الحووووووووورب َعلووووووووووكم بشوووووووووؤبوب بووووووووورد 
 

  
 نقوووووووووووودم إقووووووووووووداما علوووووووووووويكم كا سوووووووووووود   

مـع نسـاء قـريش متنكـرة  بقتلهـا لكنهـا جـاءت اىل رسـول اهلل وقد أمر رسول اهلل  
متنقبة حلد ها الذا زان ِف اإلس م وما صنعق حبمدة حني جدعتـط وبقـرت بطنـط عـن زبـده، 

عنــط: حبــد ها ذلــا،  لمــا دنــق منــط وقــال حــني باي  كانــق ختــاو أن يأقــذها رســول اهلل 
 ، قلن: نعم.«علخ أال يشرزن باهلل شيلا»

 «.وال يسرقن»قال: 
 قالــق هنــد: واهلل أنــا زنــق ألصــي  مــن مــال أ  ســميان احلنــة واحلنيهــة  مــا أعلــم أحــ ل 

 ذلا أم ال؟
 ؟.«وانا حلند: » قال رسول اهلل 

ر عمـا قالق: نعم أنا هند وأنا أشهد أن ال الط اال اهلل وأنا رسول اهلل،  ـاعر عمـا سـل
 اهلل عنا.

 «.وال يدنني: »  قال رسول اهلل
  قالق هند: وهل تدين احلرة!.

 «.ال، وال يقتلن أوالدهن» قال: 
  قالق هند: قد لعمرا ربيناهم صغارا وقتلتهم زبارا ببدر  أنق وهم أعرو.

  أبــوه: معاويــة بــن أ  ســميان، الــذا زــان ال يتــورع عــن أا معســية ِف ســبيل
ة واحلكومــة،  مــث ً أرســل واليــاً لــط علــخ الــيمن  قــام بقتــل النــاس حــق الوصــول اىل الرئاســ
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األقمــال مــنهم، ليــدرع ِف قلــوب النــاس االــوو، وزــان الــواي اهــط  بســر بــن ارقــاة( وزــان 
شقياً وقاسـي القلـ  ومـا أسـال زـل تلـا الـدماء اال ارفـاًء لشـهوة معاويـة وارسـاًء لقواعـد 

حــق ِف داقــل قســر معاويــة. ينقــل  الــدمريا(  حكمــط ا ــائر. وقــد زــان المســاد متمشــياً 
ِف بــاب الميــل: بــأن معاويــة هــع بــأن  ــي ً  69أحــد علمــاء العامــة ِف زتابــط  حيــاة احليــوان(

جــــاءوا بــــط ويريــــدون أن ميــــروا بــــط مــــن جانــــ  قســــره،  ســــعد معاويــــة علــــخ ســــطد القســــر 
وهـو يـدين   شـاهدة الميـل، عنـد ذلـا وقـع نظـره علـخ احـد  الغـرو   حـظ رجـ ً أجنبيـاً 

 بإحد  جواريط،  ندل معاوية، وقال للرجل: ما جرأك علخ ذلا؟
  قال ِف جوابط: حلما!. 

 عمخ عنط مث وه  لط تلا ا ارية، مع العلم بأن الشرع اإلس مي ال جييد ذلـا  ـإذا ز  
شــخص بــامرأة ذات بعــل َتــرم ا ــرأة علــخ الــداين حرمــة مؤبــدة. وبغــ  النظــر عــن اإلســ م  ــإن 

 لشرو والغرية ليسق حلا معىن عند معاوية. قيم ا
زذلا  قد جاء ِف بع  التواريخ بأن معاوية زان يأيت با ارية  يجردها عن  ياِّبا حب رة 

. يقــول قــديج االســي مــوىل معاويــة: اشــرت  معاويــة جاريــة بي ــاء مجيلــة  أدقلتهــا 66جلســائط
رجهـا ـ ويقـول: هـذا ا تـاع لـو  عليـط  ـردة، وبيـده ق ـي ،  جعـل يهـوا بـط اىل متاعهـا ـ يعـا  

 .67زان ي متاع، اذه  ِّبا اىل يديد بن معاوية، االرب
وقد استمع معاوية يوما علخ يديد ذات ليلة،  سـمع عنـده غنـاء أعجبـط،  لمـا أصـبد قـال 

 .68لط: من زان ملهيا البارحة؟ قال: سائ  قا ر، قال:  أزثر لط من العطاء
 تعتقـد بوحدانيـة اهلل وال برسـولط أصـً ، وزانـق  أمط: امـرأة نسـرانية تـدعخ  ميسـون( ال 

                                                           

ــــاة احليــــوان: ا  (69 ــــع القــــاهرة عــــام 181ص 1زتــــاب حي م، مطبعــــة مســــطمخ 1570_   ه1350، قب
 البا  احللب.

، زتــاب القيــان، َتقيــق: عبــد الســ م حممــد هــارون، نشــر مكتبــة 199ص 1ا 1رســائل ا ــاحظ: م (66
 م.1575- ه1355عام  1االاةي بالقاهرة،  

، َتقيـــق: علـــي شـــريا، نشـــر دار  ه1408عـــام  1ترمجـــة معاويـــة،   145ص 8البدايـــة والنهايـــة: ا (67
 احياء الرتاث العر  _ بريوت.

 م، نشر دار الكتاب العر  _ بريوت.1583_   ه1403قبع عام  45ص 6العقد المريد: ا (68
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زثــــريا مــــا تســــطحبط اىل الباديــــة حــــول تــــدمر حيــــث تقــــيم قبيلتهــــا، وهنــــاك شــــرب االمــــر 
وانغمــ  ِف اللــذات وأقــذ منهــا مــا شــاء لــط هــواه و ســقط وقــد زــانوا يســمونط يديــد القــرود 

 ويديد االمور.
يهــا عــن نمســها،  حملــق أن ميســون بنــق  ــدل أمكنــق عبــد أب 65وقــد ذزــر ا ؤرقــون

 بيديد  لعنط اهلل(.
 قال الشاعر:

 فوووووووووووونن يكوووووووووووون الزمووووووووووووان أَووووووووووووى علينووووووووووووا
 

 بقتووووووووووول التووووووووووور  والمووووووووووووت الووووووووووووحي 
 فقووووووووووود قتووووووووووول الووووووووووودعي وعبووووووووووود كلووووووووووو  

 
 بووووووووووووووووورر  الطوووووووووووووووووف أوالد النبوووووووووووووووووي 
 هذه هي أسرة يديد وشجرتط،  ذلا ا د واألب، وهذه ا دة واألم. 
الـيت زانـق حـول دمشـق، وزـان مشـغوالً  وزان يق ي أزثر أوقاتط ِف ا ساير وا نتدهـات

بطل  اللذة اارمـة والمسـاد، وشـرب االمـر ولعـ  القمـار، واللعـ  بـالك ب والقـردة، واتيـان 
المحشــاء وا نكــر وغريهــا مــن ا ماســد، باإلفــا ة اىل اهانتــط للمقدســات اإلســ مية، وعنــدما 

  قيل لط مرة: مِلَ ال تسلي؟ فحا متساقراً وقرأ هذين البيتني:
 دع المساجد للعباد َعبودَا

 
وقووووووف علووووووى دكووووووة الخمووووووار  

 واسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووقينا
 

مووووا قووووال ربووووك ويوووول للووووب  
 شوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووربوا

 

 بوول قووال ربووك ويوول للمصوولينا 
 إنط قرأ نسر اآلية القرآنية ومل يقرأها زاملة، مثلـط مثـل مـن يـدعي بـأن القـرآن يقـول:  ال  

الووبين َووم  ل للمصوولين فويووالـط( وال يكمــل  اال اهلل(،  اآليــة الشــريمة هــي قولـط تعــاىل: 
عن َالَهم ساَون

70. 
وقــد ذزــر بعــ  ا ــؤرقني: بــأن يديــد زــان يــدين حــق مبحارمــط قسوصــاً عمتــط، والــيت يقــول 

 عنها ِف احد  قسائده:
 ولوووووو لوووووم َمووووو  ا ر  فا ووووول ذيلهووووووا

 
  
 لمووووووووا جووووووووال عنوووووووود  بووووووووالتراب التوووووووويمم   

لــا ا ــرأة الدانيــة مبعــىن أن شــرو األر  مــن شــرو ذيــل عمتــط، وهــو يم ــل شــرو ذيــل ت 
                                                           

 ، َتقيق: مدرسة اإلمـام ا هـدا البحراين. للشيخ عبد اهلل 601: ص العوامل، اإلمام احلسني (65
 قم.

 .9-4سورة ا اعون:  (70
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 علخ شرو األشياء األقر .
زما ذزروا عنط: بأنط قام يوماً  ع  عمتط  شرعق بالبكاء مـن شـدة األمل،  وصـر يديـد 

 تلا احلالة ِّبذا البيق من الشعر:
 فوووووورمطرت لؤلووووووؤا  موووووون نوووووورج  وسووووووقة

 
  
 وردا  وعضوووووووة علووووووووى العنووووووواب بووووووووالبرد   

اويــة أول مــن ســن ا  هــي ِف اإلســ م ورو  صــاح   األغــاين( وقــال: زــان يديــد بــن مع 
مــن االلمــاء وآو  ا غنــني وأظهــر المتــا وشــرب االمــر، وزــان ينــادم عليهــا ســرجون النســراين 

 .75مواله واألقطل ـ الشاعر النسراين ـ 

 .72وقال الب ذرا: وزان يديد أول من أظهر شرب الشراب
 .71وقال ابن زثري: اشتهر يديد با عازو وشرب االمر والغناء

وعلــخ زــل حــال  ــإن مــا ورد ِف ذم بــا أميــة ِف يفتلــر مســادر ا ســلمني هــو زثــري، وِف 
ا قابــل  قــد ورد ِف زتــ  ا ســلمني مجيعــاً مــن الم ــائل والســمات احلســنة ِف حــق بــا هاشــم 

 الكثري الكثري مما ال يسع ا قام لبيانط. وأهل بيق النب 
لــيهجم علــخ الــيمن  قــام مبجــدرة عظيمــة  مــثً : ان معاويــة زــان قــد أرســل بســر بــن ارقــاة 

 وقـــد قتـــل ابـــا عبيـــد اهلل بـــن العبـــاس الـــذا زـــان واليـــاً هنـــاك مـــن قبـــل أمـــري ا ـــؤمنني علـــي 
 .74  رب أعناقهما بالسير

عطو ــاً ورحيمــاً،  مــي أحــد األيــام شــاهد  وعلــخ عكســط  قــد زــان أمــري ا ــؤمنني علــي 
ثـرياً حـق جـرت دموعـط علـخ قديـط مث أقــذ ز  يتيمـاً ِف أحـد أزقـة الكو ـة وهـو يبكـي،  تـأمل

                                                           

م، نشــــر مؤسســــة 1550_   ه1410، قبــــع عــــام 11ص 3انظــــر معــــامل ا درســــتني للعســــكرا: ا (71
 ريوت عن األغاين.النعمان _ ب

 م، نشر دار المكر _ بريوت.1556_   ه1417عام  1،  155ص 4أنساب األشراو: ا  (71
، َتقيـــق: علـــي شـــريا،  ه1408عــام  1ترمجـــة يديــد بـــن معاويـــة،   198ص 8البدايــة والنهايـــة: ا  (73

 نشر دار احياء الرتاث العر  _ بريوت.
،  ه1419بســر بــن أ  أرقــأة، قبــع عــام  194ص 10راجــع تــاريخ مدينــة دمشــق البــن عســازر: ا (74

 َتقيق: علي شريا، نشر دار المكر.
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 ميسد بيده الكرمية علخ رأس اليتيم وقرأ هذين البيتني:
 موووووا أن َروَوووووة مووووون شووووويل رلئوووووة بوووووو 

 
  
 كمووووووووا َروَووووووووة ل يتووووووووام فووووووووي الصووووووووغر   

 قووووود موووووات والووووودَم مووووون كوووووان يكفلهوووووم 
 

  
 79فووي النائبوووات وفوووي ا سوووفار والحضووور   

  

                                                           

، َتقيـــق جــواد القيـــومي األصـــمهاين،  ه1410عــام  1،  111راجــع بشـــارة ا ســطمخ للطـــربا: ص (79
 نشر مؤسسة النشر اإلس مي ـ قم.
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 ؟من َو اإلمام الحسين 
 هو حجة اهلل علخ األر . سني اإلمام احل

  جده: نب اإلس م العظيم حممـد بـن عبـد اهلل ،الطـاهر، اجملاهـد، العابـد ،
ــــع الســــمات  الداهــــد، التقــــي، النقــــي، ا عســــوم عــــن زــــل رجــــ  وةــــ ، وا وصــــوو  مي

 اإلنسانية العالية.
  جدتــط: أم ا ــؤمنني الســيدة ا ليلــة قدجيــة الــيت زانــق مــن ســيدات نســاء ،
ني، وهـــــي أول امـــــرأة اقتـــــارت اإلســـــ م وفـــــحق  ميـــــع أمواحلـــــا ِف ســـــبيل الـــــدين العـــــا 

اإلس مي، حق أهنـا  ـا ماتـق مل تكـن متلـا سـو  جلـد غـنم زمـراش َتـق رجليهـا وجـرة 
 ماء، وأما تلا الثروة العظيمة  قد أنمقتها ِف سبيل اهلل عدوجل.

   والــــده: اإلمــــام أمــــري ا ــــؤمنني علــــي بــــن أ  قالــــ ن قمــــة ِف والــــذا زــــا
الم يلة، واإلميان، والتقو ، وا هاد ِف سبيل اهلل، والسخاء والكرم، وبكلمـة واحـدة زـان 

 لم يكن لط مثيل ِف عامل البشرية وال يوجـد،  ـإن  الشخسية األوىل بعد نب اإلس م 
 إنط نم   هو أ  ل قلق اهلل ومن بعده اإلمام علي بن أ  قال   النب األزرم 

 .76ا صرح بط القرآن الكرميزم  النب 
  أمط: السديقة الكرب   اقمة الدهراء ،سيدة نساء الدنيا واآلقرة، العابدة ،

الداهــــدة، القائمــــة، الســــائمة، اجملاهــــدة، الســــابرة، الطــــاهرة، ا عســــومة، النديهــــة، وبكلمــــة 
 واحدة  هي غري قابلة للوصر والتسور لعظمتها وج لتها  صلوات اهلل عليها(.

 إلمام احلسن اجملتىب  صلوات اهلل عليط( ذلا اإلمام الطاهر، ذو االلق أقوه: ا
 السامي، واحلنكة السياسية الر يعة، ا امع لكا ة الم ائل اإلنسانية.

الشــريمة، م ــا اً اىل ســائر أقربائــط الكــرام مــن األعمــام  هــذه هــي أســرة اإلمــام احلســني 

                                                           

وأبنووالكم فموون حاجووك فيوو  موون بعوود مووا جووال  موون العلووم فقوول َعووالوا نوودع أبنالنووا قولــط تعــاىل:  (76
ســـورة آل  ونسوووالنا ونسوووالكم وأنفسووونا وأنفسوووكم ثوووم نبتهووول فنجعووول لعنوووة اه علوووى الكوووافرين

 .61عمران: 
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مـن أهـل الطهـر والم ـيلة. وبشـكل عـام  ـإن  والعمات واألقوال واالاالت والذين زانوا مجيعـاً 
عائلــة بــا هاشــم، زانــق عائلــة قــاهرة، ختــاو اهلل، وختــدم النــاس، وملتدمــة بــالعهود وا وا يــق 

 اإلس مية واإلنسانية. 
ال ميكنــط بــأا وجــط أن يبــايع يديــد، وال أن يســكق علــخ ظلمــط  ومثــل اإلمــام احلســني 

واسـتخر با سـلمني وجعلهـم َتـق ال ـغا والقهـر،  وجوره، حيث ان يديد اختذ دين اهلل لعباً 
 ِف احــــــــــد  قطبــــــــــط بأنــــــــــط مل بــــــــــرا أشــــــــــراً وال بطــــــــــراً  ولقــــــــــد صــــــــــرح اإلمــــــــــام احلســــــــــني

 .وال ممسداً وامنا قرا لطل  اإلص ح ِف أمة جده رسول اهلل
 ِبْســِم اللَّــِط الــرَّمْحِن الــرَِّحيِم هــذا مــا أوصــخ»:  قــال ِف وصــيتط ألقيــط حممــد بــن احلنميــة 

بط احلسني بن علي بن أ  قال  اىل أقيـط حممـد ا عـروو بـابن احلنميـة أن احلسـني يشـهد أن 
ال الط اال اهلل وحـده ال شـريا لـط و أن حممـداً عبـده و رسـولط جـاء بـاحلق مـن عنـد احلـق و أن 

َعوُ  َموا نة و النار حق  ْن ِفوي اْلُقبُوورِ َو َأنَّ السَّاَعَة  ََِيٌة ال رَيْوَ  ِفيهوا َو َأنَّ اللَّوَ  يَوبوْ
77 ،

وأين مل أقــــرا أشــــراً وال بطــــراً وال ممســــداً وال ظا ــــاً و امنــــا قرجــــق لطلــــ  اإلصــــ ح ِف أمــــة 
أريـــد أن آمـــر بـــا عروو وأهنـــخ عـــن ا نكـــر وأســـري بســـرية جـــدا وأ  علـــي بـــن أ   جـــدا
  مــن قبلــا بقبــول احلــق  ــاهلل أوىل بــاحلق ومــن رد علــيَّ هــذا أصــرب حــق يق ــي اهلل قالــ 

ُر اْلحاِكِمينَ بيا وبني القوم باحلق  ََُو َخيوْ َو
َوما ََوْوِفيِقي ، وهذه وصييت يا أقي اليا 78

ِإالّ بِاللَِّ  َعَلْيِ  ََووَكَّْلُة َو ِإلَْيِ  أُنِي ُ 
75»80. 

 

 المسلمون في عهد يزيد
زان ا سلمون ِف عهد يديد يعيشون ِف جو من اإلرهاب وال غا السياسي والعقائدا، 

إن معاويـــة ويديـــد وبــــا أميـــة بســـورة عامــــة زـــانوا قـــد حبســــوا األنمـــاس ِف الســـدور، وقنقــــوا  ـــ
األصوات ا نادية باحلرية وزموا األ ـواه،  كانـق سياسـتهم السـجن والقتـل وال ـرب والتعـذي  

                                                           

 .7سورة احلج:  (77
 .105سورة يون : (78
 .88سورة هود:  (75
 .37ب 330-315ص 44حبار األنوار: ا (80
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وزم األ ـواه وتسـميد األيـادا بـالقيود، باإلفـا ة اىل مسـادرة األمـوال وحـرق البيـوت،  معاويـة 
  سلمني، وأقاو برهوسهم من بلد اىل بلد، وقد تعلم يديد هذا العمل من أبيط.قام بقتل ا

 ــأول شــخص قــام ِّبــذا العمــل القبــيد ِف اإلســ م زــان معاويــة، واســتمرت مســرية الظلــم 
وا ور حبكومة يديـد، وزـان احلـدو ظلـم العبـاد وقمـ  آ ـار النبـوة ومـن هنـا  قـد هنـ  اإلمـام 

 يعة وهذه احلكومة ا ائرة.فد هذه األعمال الشن احلسني 

 َكبا حارب يزيد اإلمام الحسين 
وايلــة جــيش زبــري فــده عــرب  لقــد متكــن يديــد بــن معاويــة مــن حماربــة اإلمــام احلســني 
 اإلع م ا  لل واإلغراء با هل ونشر جو اإلرهاب واالوو.

م ســـنة علـــخ بـــ د الشـــام، وأقـــذ بإبعـــاد أهلهـــا عـــن اإلســـ  40 قـــد حكـــم أبـــوه معاويـــة 
احلقيقي،  سيطر علخ الب د بالظلم وا ور، مث جاء من بعده ابنط يديد ليستوي علخ ا سلمني 
بالقوة والقهر، م ا اً اىل ما أوجدوه مـن جـو اإلرهـاب واالـوو  كـان مـن ال بـرا اىل حماربـة 

يُقتـل أو ُيسـجن، وزـان زثـري مـن النـاس اليعر ـون احلـدو مـن هن ـة اإلمـام  اإلمام احلسني 
، وزانق  موعة زبرية مـنهم تقبـع ِف السـجون،  قـد ورد ِف التـاريخ: ان ِف زمـان سني احل

 والية ابن زياد زان هناك ا نا عشر ألر شخص ا القاء القب  عليهم وسجنهم ِف الكو ة.
عنــد مــا امتنــع مــن بيعــة يديــد وصــمم علــخ الشــهادة، زانــق  نعــم، ان اإلمــام احلســني 
تط قد قُتلق بأيدا ج دا با أمية، و موعة أقر  زانق تقبـع هناك  موعة زبرية من شيع

 بأصحابط ا عروِف.  ِف السجون،  خرا اإلمام احلسني 
 قد جـاءوا امـا مـن بـاب االـوو واإلزـراه وامـا  أما الذين جاءوا ااربة اإلمام احلسني 

عهم بنـــو أميـــة، مـــن بـــاب ا هـــل واإلغـــواء،  ـــإن زثـــرياً مـــنهم زـــانوا مـــن أهـــل الـــدنيا الـــذين قـــد
،  هــؤالء بإعطــائهم األمــوال وا ناصــ ، ووعــدوهم بــذلا ان قرجــوا ااربــة اإلمــام احلســني

ق ل أربعني سنة ـ ال يوم واحد وال شهر واحد وال سنة واحدة ـ وعن قريق اع م معاوية قد 
 ا تغيري أ كارهم واجراء عملية غسيل ا خ عليهم  تغريوا. 

بنــو أميــة مــن اإلقــدام علــخ مثــل هــذه ا رميــة النكــراء بقــتلهم ومــن هنــا يت ــد زيــر متكــن 
 .اإلمام احلسني 
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 الهجوم على مدينة رسول اه 
وقتلــط بتلــا الطريقــة ا مجعــة  مل يقتســر يديــد بــن معاويــة علــخ حماربــة اإلمــام احلســني 

قـد جهـد  قا، بل هجم علخ ا دينة ا نورة ومكة ا كرمة وأ بق شقاءه وجوره بذلا أي اً،  
جيشــاً ســمازاً وأرســلط إلرــاد  ــورة ا دينــة ا نــورة، وقــد اســتباح هــذا ا ــيش ا دينــة  ــدة    ــة 

وبـــالقرب مـــن القـــرب  أيـــام،  قتـــل أهـــل ا دينـــة حـــق ســـال الـــدم زالســـيل ِف مســـجد النـــب 
 الشرير وقد وصل الدم اىل الرز ، هذا من ناحية القتلخ.

نســـاء والبنـــات العـــذار ،  كـــان بعـــد هـــذه الوقعـــة وأمـــا هتـــا األعـــرا ،  قـــد اغتســـبوا ال
 ا خدية عندما يتقدم أحد الطبة  تاة ما،  إن أباها زان يقول: ال أفمن بكارة ابنيت. 

وقال لط: أنق أمري ا يش،  إذا  ان يديد بعث مسلم بن عقبة علخ مدينة رسول اهلل 
رت علــيهم  أحبهــا    ــا،  مــا  وردت ا دينــة  ــادع النــاس،  ــإن أجــابوك واال  قــاتلهم،  ــإن ظهــ

زــان ِّبــا مــن مــال أو ســ ح أو قعــام  هــو للجنــد،  أبــاح ا دينــة    ــة أيــام يقتلــون ويأقــذون 
 ا تاع ويعبثون باإلماء ويمعلون ما ال  بط اهلل.

 .85وهذا ما رواه ا سلمون بأمجعهم، وقد ذزره الب ذرا ِف  أنساب األشراو(
م احلرة زانوا سبعمائة من وجوه الناس من قريش واألنسـار وقال ابن ا وزا: ان القتلخ يو 

وا هـاجرين ووجــوه ا ـواي، وأمــا مـن مل يعــرو مــن عبـد أو حــر أو امـرأة  عشــرة آالو، وقــا  
وامـتةت الروفـة وا سـجد، قـال  الناس ِف الدماء حق وصلق الدماء اىل قـرب رسـول اهلل 

 .82ه والسير يعمل  يهم اهد: التجأ الناس اىل حجرة رسول اهلل ومنرب 
وقــال ا ســعودا: ســرّي يديــد بــن معاويــة ا يــوش مــن أهــل الشــام علــيهم مســلم بــن عقبــة 
الــذا أقــاو ا دينــة وهنبهــا وقتــل أهلهــا، وبايعــط أهلهــا علــخ أهنــم عبيــد ليديــد، وهاهــا نتنــة ـ 

 .81قيبة وقيل: قبيثة ـ وقد هاها رسول اهلل 
بـن عقبـة اىل ا دينـة  ظمـر ِّبـا وأباحهـا للجنـد    ـة وقال الشرباوا: ان يديد بعث مسـلم 

                                                           

 ت.م، نشر دار المكر ـ بريو 1556/   ه1417عام  1  340ص 9أنساب األشراو: ا  (81
 بريوت. م، نشر مؤسسة أهل البيق1581ـ /  ه1401قبع عام  195تذزرة االواص: ص  (81
، َتقيـق: حممـد حمـي الـدين عبـد احلميــد، نشـر ا كتبـة اإلسـ مية ـ 78ص 3انظـر مـروا الـذه : ا (83

 بريوت.
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أيــام وقتــل  يهــا وــوا مــن عشــرة آالو انســان، وا ــت   يهــا وــو ألــر بكــر، ومحــل  يهــا مــن 
 النســـــــــــاء الـــــــــــ يت ال أزواا حلـــــــــــن وـــــــــــو مـــــــــــن ألـــــــــــر امـــــــــــرأة، مث ســـــــــــار اىل مكـــــــــــة وحاصـــــــــــر 

 .84عبد اهلل بن الدبري وحرق احلرم
ديـد ِف بيـق امـرأة مـن األنسـار ِف ا دينـة ا نـورة وزـان وِف التاريخ: أنط دقـل أحـد جنـود ي

وليــدها ِف حجرهــا،  طلــ  منهــا أ ــاث البيــق وشــيلاً مــن أمواحلــا،  قالــق ا ــرأة: أقســم بــاهلل مل 
 يبق لنا شيء وقد أقذوا زل ما عندنا.

  قال ا ندا: جي  أن تعطيا شيلاً واال قتلتا وقملا هذا.
ابـــن أ  زبشـــة األنســـارا مـــن أصـــحاب رســـول اهلل قالـــق: و ـــا هـــذا الطمـــل مـــن ذريـــة 

. 
لكــن ا نــدا هجــم علــخ الطمــل  نظــرت األم اىل قملهــا وقالــق: أا بــا أقســم بــاهلل لــو  

 زنق أملا شيلاً لمديتا بط.
وقــام هــذا ا نــدا القاســي القلــ   ــر الطمــل مــن رجلــط وزــان قــد تعلــق بثــدا أمــط   ــربط 

 باحلائا  تنا ر يفط علخ األر .

 عبة المشرفةرمي الك
وزذلا هجم جيش يديد علخ مكة ا كرمة ونسـبوا ا نجنيـق علـخ جبـل أ  قبـي  وأرادوا 

 رمي الكعبة وهدمها. 
قـال الـب ذرا: ِف عهـد يديـد بـن معاويـة نسـ  حسـني بـن منـري ـ مبعـوث يديـد ـ ا نجنيـق 
علــــخ الكعبــــة لريميهــــا،  ارتمعـــــق ســــحابة  اســــتدارت علـــــخ أ  قبــــي  مث رعــــدت وأصـــــعقق 

 .89 أحرقق ا نجنيق ومن َتتها  لم يعيدوا الرمي
وذزر ا سـعودا: أنـط رمـخ البيـق،  تـواردت أحجـار اجملـانيق والعـرادات علـخ البيـق ورمـي 
مـــع األحجـــار بالنـــار والـــنما ومشـــاقات الكتـــان وغـــري ذلـــا مـــن اارقـــات واهنـــدمق الكعبـــة 

شر رجً ، وقيـل: أزثـر واحرتقق البنية ووقعق صاعقة  أحرقق من أصحاب ا نجنيق أحد ع
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 .86من ذلا

 كفر يزيد
من قـ ل معر ـة هـذه الوقـائع وغريهـا يت ـد لنـا بـأن يديـد زـان ال يعتقـد بـاهلل وال بـالقرآن 
وال بالكعبــة ا شــر ة، وزــان زجــده وأبيــط قــد أظهــر زمــره،  عنــدما وصــل الــرأس ا قــدس لإلمــام 

أقــراو دمشــق، زــان يديــد  وبقيــة رهوس شــهداء زــرب ء مــع أســر  بــا هاشــم اىل احلسـني 
جالسـاً علـخ ســطد القسـر ينظـر اىل مرتمعــات جـريون بــالقرب مـن دمشـق،  عنــدما الحـق لــط 
 قا لة األسر  والرهوس ا ر وعة علخ الرماح من علخ جريون، أنشد هذا الشعر غروراً و رحاً:

 لمووووووا بوووووودت َلووووووك الوووووورتوس وأشوووووورقة
 

  
 َلوووووووك الشوووووووموس علوووووووى ربوووووووى جيووووووورون   

 ة َوووو أو ال َصووووَوووال الغوووراب فقلووو 
 

  
 87فلقووووووود قضوووووووية مووووووون النبوووووووي ديووووووووني   

زان قد قتل من أسريت ِف ا اهلية وها أنا ذا اقتص منـط بقتـل   يعا: ان نب اإلس م  
 ذريتط.

زيدرانة زانـق ِف يـده،  وِف شعر آقر لط عندما أقذ ينكث  نايا أ  عبد اهلل احلسني
 قال:

 ليوووووووووووووووووووة أشووووووووووووووووووواخي ببووووووووووووووووووودر شووووووووووووووووووووهدوا
 

 ن وقووووس ا سوووولجووووزع الخووووزر  موووو 
  َلّوووووووووووووووووووووووووووووووا واسووووووووووووووووووووووووووووووتهلوا فرحووووووووووووووووووووووووووووووا   

 
 ثوووووووم قوووووووالوا: يوووووووا ليووووووود ال َشووووووول 
 قوووووووووووووود قتلنووووووووووووووا القوووووووووووووورن موووووووووووووون سوووووووووووووواداَهم 

 
 وعووووووووووووووودلناه ببووووووووووووووودر فاعتووووووووووووووودل 
 لعبووووووووووووووووووووة َاشووووووووووووووووووووم بالملووووووووووووووووووووك فووووووووووووووووووووال 

 
 88خبوووووووور جووووووووال وال وحووووووووي نووووووووزل 
 هو يتمىن ح ور الكمار زمن ا اهلية واألشخاص الذين اشـرتزوا ِف غـدوة بـدر فـد نـب  

                                                           

 َتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، نشر ا كتبة اإلس مية ـ بريوت. 81ص 3مروا الذه : ا (86
، مطبعــة أمــري  ه 1407عـام  1،   417للشـيخ عبــد اهلل البحــراين: ص العـوامل، اإلمــام احلســني  (87

 / قم.
،  نشــر دار األســوة،  ه 1416عــام  1،  144و 41و 31ص 3راجــع ينــابيع ا ــودة للقنــدوزا: ا (88

 َتقيق: سيد علي مجال اشرو احلسيا.
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من رماحط،  رتتمـع ه هـل النسـاء  رحـاً وقربـاً حلـذه  85ا آهات االدرا، ليشاهدو اإلس م 
ـــا يديـــد، بـــأن قتلـــق ســـاداام وشـــجعاهنم ِف مقابـــل  ـــوا لـــط: ال شـــلق ميينـــا ي الواقعـــة، مث ليقول

 قت نا،  أدرزنا بأقذ الثأر للكمار من آبائنا الذين قتلوا ِف بدر باالنتقام من آل حممد.
لن زمـره بقولـط: بـأن بـا هاشـم قـد لعبـوا با لـا واحلكومـة، وِف البيق األقري من شعره يع

 . ليسق هناك نبوة وال قرب من اهلل ومل يندل وحي علخ النب 
 ؟من هنا يت د أنط زير و اذا استشهد اإلمام احلسني 

 وزير متكن يديد من اإلقدام علخ مثل هذه ا رمية النكراء؟
، بالكبـــق اربـــة اإلمـــام احلســـني نعـــم هكـــذا متكنـــق بنـــو أميـــة مـــن تشـــكيل جـــيش ا

والقهــر، والظلــم والطغيــان، والت ــليل واإلغــواء،  سياســتهم هــي: اراقــة الــدماء وســجن األبريــاء 
 وسحق احلقوق، ور   الم يلة، وظلم العباد والب د.

 عمر بن عبد العزيز
هل بيق وميكن القول، بأن زا ة حكام با أمية زانوا فد اإلس م واإلنسانية، وأعداًء أل

 ، وحــق  عمــر بــن عبـــد العديــد( زــان يتظــاهر بالـــدين ريــاًء، وحبــ  أهــل البيـــق النــب 
مسلحة وحمظاً للنظام األموا مـن االهنيـار،  قـد قتـل عمـر بـن عبـد العديـد عـدداً مـن األقيـار 

، وِف هنايــة األمــر و اقمــة الدهــراء ومــن أهــل الم ــل، زمــا قــام ِّبــدم بيــق أمــري ا ــؤمنني
بــط ا ــوت عمــل علــخ قــ و القــرآن والســنة النبويــة،  نســ  واحــداً مــن األمــويني عنــدما نــدل 

ال  تط ِف احلكم يدعخ  الوليد بن يديد( وعندما ذهبق  موعة مـن ا سـلمني وتبـاحثوا معـط، 
 اذا أقدمق علخ هذا العمل؟ اعتذر بأعذار واهية زانق أشد مـن  علـط،  حـق عمـر بـن عبـد 

 بس حط زانق أعمالط للرياء وا سلحة.العديد الذا يدعم البع  

 الحجا  بن يوسف ال قفي
وزــان مــن مثــار حكومــة بــا أميــة: احلجــاا بــن يوســر الثقمــي، وقــد زــان ســمازاً جــائراً، 
حكم الكو ة بعد ابن زيـاد مـن قبـل األمـويني، وزـان ِف الظلـم واراقـة الـدماء حبيـث قلمـا يـذزر 

                                                           

وأصـحابط قـد ولـدوا ِف ا دينـة لـذا يطلـق  ، ومبـا ان اإلمـام احلسـني االدرا: اسم أنسار النـب  (85
 عليهم االدرا.
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زــان قــد مــات ِف ســجونط أزثــر مــن مثــانني ألــر التــاريخ شخســاً مثلــط، ويــوم نــدل بــط ا ــوت،  
انســان بســب  رداءة ا كــان وســوء التغذيــة ومــا أشــبط، حبيــث تكدســق عظــامهم  ــوق بعــ ، 
وقــد مــةت رائحــة تمســخ أجســادهم الســجون، ألنــط عنــدما زــان ميــوت أحــد هــؤالء ا ســازني  

ن بــــأنواع زــــان احلجــــاا يــــأمر برتزــــط بــــني الســــجناء اىل أن يتمســــخ، ولــــذا زــــان يســــاب البــــاقو 
األمــرا  وميوتــون تــدرجيياً، وهــؤالء غــري الكثــري مــن األبريــاء الــذين زــانوا يقتلــون ب ــرب رقــاِّبم 

 بالسيوو ارفاًء لشهوات للحجاا.
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 فصل: الوالية في اإلسالم
ومــن األســللة ا طروحــة أنــط:  ــاذا اتبــع بنــو العبــاس مــن بعــد بــا أميــة نمــ  األســلوب ِف 

 بل عملوا أسوء من ذلا؟ االستبداد والظلم والطغيان
ِف ا ـواب ينبغــي القـول: بــأن مـن أهــم األرزـان والقواعــد اإلسـ مية الــيت ترزتهـا األمــة هــي 
ق ــية الواليــة واإلمامــة،  ــإن مــؤه ت وشــرائا الواليــة زانــق متــو رة ِف األئمــة ا عســومني مــن 

ألمـــة ولكــن ا 50علــيهم باالســم واحـــداً بعــد واحــد وقــد نـــص رســول اهلل  أهــل البيــق 
 اهلـــق زـــل ذلــــا،  ـــابتلوا بأمثــــال بـــا العبــــاس علمـــاً بــــأن قـــانون الواليــــة يعـــد روح القــــانون 
األساسي ِف اإلس م، وهـو مـن أهـم العوامـل ِف  بـات الـدين، ونظـام احلكـم واسـتمرار سـعادة 

 البشر.
علـخ  وبالرغم من اعرتا  بع  السحابة منـذ األيـام األوىل بعـد و ـاة الرسـول األزـرم

عــن التســدا للحكــم، وزــان علــخ رأس  ِف مســألة اال  ــة وابعــاد أهــل البيــق  مــا حــدث
، ولكــن ولةســر  ــإن الرواســ  ا اهليــة الــيت زانــق ا عرتفــني اإلمــام أمــري ا ــؤمنني علــي 

قبــل اإلســ م، وتــأ ري االمرباقوريــة المارســية واالمرباقوريــة الروميــة علــخ نمــوس بعــ  ا ســلمني  
 الباقل وابدال ق  ة اهلل والرسول بالسلطنة وا لا.زان سبباً ِف دعم جبهة 

ان نظرة اإلسـ م بالنسـبة اىل مسـألة الواليـة ال تتماشـخ مـع سـرية حكـام بـا أميـة وال بـا 
وا نســوبني  هــي لةئمــة ا عســومني  العبــاس، بــل ان اإلســ م يعتــرب اال  ــة بعــد النــب 

 من قبل اهلل تعاىل.
يكــــون قمــــة ِف الطهــــارة واإلميــــان والعلــــم والتقــــو  لكــــي  أن زمــــا يشــــرت  ِف اإلمــــام 

ألن اإلمـام جيـ  أن يكـون معسـوماً ومندهـاً عـن زا ـة  يستحق منسـ  ق  ـة رسـول اهلل 
األرجــاس، أمــا ِف عســر الغيبــة  تكــون النيابــة العامــة للمقهــاء، وتكــون الواليــة لشــور  المقهــاء 

 ا راجع.
 سر شرقان:اذن يشرت  ِف موفوع الوالية ِف هذا الع

                                                           

 .3ح باب ما جاء ِف اال ا عشر والنص عليهم  917ص 1راجع الكاِف: ا (50
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األول: جيــــ  أن يكــــون حــــازم ا ســــلمني  قهيــــاً جــــامع لشــــرائا التقليــــد، ومــــع تعــــددهم 
  شور  المقهاء ا راجع.

الثاين: يلدم أن يكون انتخاب الوي ِف زمن الغيبة وزذلا شور  المقهـاء مـن قبـل أزثريـة 
ور  ا رجعيــة األمـة أو أزثريــة أهــل االــربة مـنهم، وبــذلا يــتم انتخــاب احلـازم اإلســ مي أو شــ

للمجتمع اإلس مي عرب انتخابات حرة  ق للجميـع ا شـارزة  يهـا، السـغار والكبـار، الرجـال 
 والنساء.

وبالنســبة اىل أمهيــة الشــور  واالستشــارة  قــد تطــرق القــرآن الكــرمي اىل ذلــا ِف آيتــني مهــا 
م في ا مرقولط تعاىل:  وشاوَر

م شور  بينهم، وقولط سبحانط: 55 وأمَر
52. 

 أزد ِف أحاديثط الشريمة علخ مبدأ االستشارة. ما ان أمري ا ؤمنني ز
 .51«ال غىن زالعقل، ال  قر زا هل، ال مرياث زاألدب، ال ظهري زا شاورة: »قال
 .54«من استبد برأيط هلا ومن شاور الرجال شارزها ِف عقوحلا: »وقال
 .59«االستشارة عني احلداية: »وقال
 . 56«ن استغىن برأيطقاقر بنمسط م: »وقال

وال بمــخ أن اإلمامــة امنــا تكــون بــالنص مــن اهلل ورســولط ومشــروقة بالعســمة، أمــا الــذين 
شـعراً، باقـ  بـط  تقمسوا اال  ة  لم يـأتوا بـنص وال شـور ، لـذا يـؤ ر عـن أمـري ا ـؤمنني 

 أحد الذين سبقوه ِف اال  ة يقول:
م  فووووونن كنوووووة بالشوووووور  ملكوووووة أمووووووَر

 
  
 ا والمشوووووووووويرون  يّوووووووووو فكيووووووووووف بهووووووووووب   

 وإن كنوووة بوووالقربى حججوووة خصووويمهم 
 

  
 57فغيووووووووووور  أولوووووووووووى بوووووووووووالنبي وأقووووووووووورب   

                                                            

 .195سورة آل عمران:  (51
 .38سورة الشور :  (51
 .94هنج الب غة، قسار احلكم:  (53
 .161هنج الب غة، قسار احلكم:  (54
 .10066 وائد ا شاورة ح 1و 4ب 6ق 441غرر احلكم ودرر الكلم: ص (59
 .5ح 68اجملل   447األماي للسدوق: ص (56
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  مي هذين البيتني باقبط اإلمام ويقول: بأا وجط شرعي وصلق اىل احلكومة واال  ة؟ 
 إن قلق: عـن قريـق الشـور  وانتخـاب األمـة،  كيـر متـق هـذه االنتخابـات وأصـحاب 

 زانوا غائبني؟   الرأا من ا سلمني واألصحاب
 منا؟  غريك أقرب للنب  واذا زنق تدعي قرابة النب 

ومنسـوباً  هذا: ان احلازم يلـدم أن يكـون مـن أهـل بيـق النـب  ومعىن قول اإلمام 
مــن قبلــط وبــأمر مــن اهلل تعــاىل، ولــو ســلمنا غــري ذلــا  يلــدم أن يكــون منتخبــاً مــن قبــل أزثريــة 

 بشر  أن يكون جامعاً لكا ة الشرائا اإلس مية ا قررة. األمة ِف استشارة مجاعية صحيحة 
اذن  اإلمام الذا يستحق اال  ة والوالية هو ا نسوب وا عني من قبل اهلل تعاىل ورسـولط 

  وأمــا ِف زمــن الغيبــة  يكــون هــو مــن اجتمعــق  يــط الشــرو  ا ــذزورة مــن المقاهــة والعدالــة
 .ل البيق اليت أزدت عليها الروايات الشريمة عن أه

الواجـ  ِف حكـم »قـال:   مي رواية عن سليم بن قي  احل ي عن أمري ا ؤمنني علي
اهلل وحكم اإلس م علـخ ا سـلمني بعـد مـا ميـوت امـامهم أو يقتـل، فـاالً زـان أو مهتـدياً، أن 

ورعــاً،  ال يعملــوا عمــً ، وال يقــدموا يــداً وال رجــ ً قبــل أن بتــاروا ألنمســهم امامــاً عميمــاً عا ــاً 
 .58 «عار اً بالق اء والسنة، جيب  يلهم، ويقيم حجهم ومجعهم، وجيب صدقاام

: بـــــأن اإلمامـــــة مـــــن ال ـــــروريات حســـــ  القـــــانون  مـــــي هـــــذه الروايـــــة يقـــــول اإلمـــــام 
اإلس مي،  علـخ ا سـلمني  يمـا اذا مـا مـات أو قتـل والـيهم ـ سـواء زـان فـاالً أم علـخ احلـق ـ 

تحرزــــوا قطــــوة قبــــل أن ينتخبــــوا واليــــاً وامامــــاً ذا عمــــة وســــداد، وعلــــم أن ال يعملــــوا شــــيلاً والي
وتقــو ، عار ــاً بالق ــاء والســنة وعا ــاً ا ســائل المقهيــة، حــق جيمــع حلــم غنــائمهم، ويعــني حلــم 
أمــرياً للحـــج وأئمـــة لســـ ة ا معـــة، ويأقـــذ احلقـــوق مـــن ززـــاة وصـــدقات، ويقـــوم بـــإدارة الـــب د 

 والعباد...
ذه الشرائا ال زمة  يمن تسد  للحكم علخ األمة اإلسـ مية مـن ولةسر مل تتحقق ه

 بــا أميــة وبــا العبــاس ومــن أشــبط، وقــد ا ابعــاد األئمــة ا عســومني مــن أهــل بيــق النــب 
هـــم: اإلمـــام زيـــن العابـــدين،  ووفـــعهم جانبـــاً، يعـــا: أن تســـعة أئمـــة بعـــد اإلمـــام احلســـني 

اإلمـام موسـخ الكـاظم، اإلمـام علـي الرفـا، اإلمـام  اإلمام حممد الباقر، اإلمام جعمـر السـادق،
                                                                                                                                                                      

 .  416ص 18شرح هنج الب غة: ا (57
 .6305ح 9ب 14ص 6مستدرك الوسائل: ا (58
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 ـإهنم  حممد ا واد، اإلمام علي احلادا، اإلمام احلسن العسكرا، واإلمام صـاح  الدمـان 
أصـبحوا جلسـاء البيـوت واستشـهدوا ظلمـاً وعـدواناً واحـداً تلـو اآلقـر ـ مـا عـدا اإلمـام ا هـدا 

  األمــة عــن التســدا لقيــادة األمــة وجعلــتهم ـ وذلــا زأنبيــاء بــا اســرائيل الــذين أبعــدام
 جلساء البيوت أو قتلوهم.

أمـــا اإلمــــام ا هـــدا ا نتظــــر  أرواحنـــا  ــــداه(  قـــد غــــاب عـــن األنظــــار، وذلـــا مــــن أجــــل 
ا سلحة اإلحلية ولكي ال ختلو األر  من احلجة، وأنط سوو يظهر ِف يوم من األيام ان شـاء 

 ما مللق ظلماً وجوراً.اهلل تعاىل ومية األر  قسطاً وعدالً بعد
 لــم يســتلم احلكــم  وعلــخ زــل حــال  إنــط مل َتســل احلكومــة الشــرعية بعــد رســول اهلل

اال لعـــدة ســـنوات  قـــا، وذلـــا ِف حكومـــة أمـــري ا ـــؤمنني علـــي واإلمـــام  اإلمـــام ا عســـوم 
جاهــداً اىل اصــ ح اجملتمــع ولكـــن بقــاء آ ــار ا اهليـــة ِف  وقــد ســعخ اإلمـــام  احلســن 
ع  أد  اىل أن ال تعمــل األمــة بــالنص ِف أمــر الواليــة واال  ــة الــيت زانــق تســرح نمــوس الــب

دون غــريهم، وال عملــق مبســألة الشــور  واالستشــارة، بــل عــم اجملتمــع  ز  ــة أهــل البيــق 
الظلــم واالســتبداد وا ــور والطغيــان،  وصــل األمــر اىل  ــيء معاويــة اىل احلكــم بقــوة الســير 

مـن بعـده يديـد وار ـاً لـط، ومـن بعـده جـاء مـروان بالورا ـة، وأقـرياً  ـإن  والدعوة ا  للة مث نسـ 
احلكــام األمــويني واحــداً بعــد اآلقــر زــانوا قــد اســتلموا اال  ــة بــل ا لــا والســلطنة بــالتوارث ال 
بـــا وازين الشـــرعية، مث ان مجـــيعهم قـــد عملـــوا فـــد اإلســـ م وا ســـلمني بـــل وفـــد اإلنســـانية، 

سيون،  أوحلم أبو العباس السـماح جـاء اىل احلكـم بقـوة السـير ومـن وزذلا زان احلكام العبا
بعـده سـائر العباسـيني ور ـوا احلكـم، ال حـق مـن السـابق بقـوة السـير أي ـاً، اىل أن جـاء دور 
ا ــأمون وهــو أي ــاً تســّلم احلكــم بقــوة الســير وقتــل أقــاه األمــني، مث ور ــط هكــذا بعــده بقيــة 

 احلكام العباسيني.
أن اال  ـــة والواليـــة حرّ ـــق عـــن موافـــعها  لـــم يســـتلمها اإلمـــام ا عســـوم وق صـــة األمـــر 

 ومل تتحقـــق حـــق حكومـــة األزثريـــة واالستشـــارة، بـــل زانـــق حكومـــة احلـــراب والســـيوو ،
وهــؤالء الطغــاة هــم الــذين تولــوا قيــادة ا ســلمني، ألن احلكومــة الورا يــة مــن دون مراعــاة ا ــوازين 

احلــازم هــو الــذا يعــني وار ــط لتســدا احلكــم بــالقهر الشــرعية هــي نمســها حكومــة الســير  
واالستبداد، وزل من اليقبل ذلا وبالر  إنط ي رب عنقـط بالسـير، وهـذا مـا عملـط معاويـة 
عندما أراد أن ينس  يديد ال  تط،  أعد  لساً من الشعراء واالطباء ووعال الس قني و رق 
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يقـول قطبـة أو شـعراً ِف مـدح يديـد وأنـط عليهم األموال الكثرية وقل  من زل واحد منهم أن 
االليمة من بعد معاوية،  قام أحد احلافرين ومن الذين باع دينط بدنيا غريه  معاوية(، حب ـور 
ا ميــع وقــادة ا ــيش ورجــال احلكــم والـــب   واقمــاً، وأشــار اىل معاويــة وقــال:  أمــري ا ـــؤمنني 

(، وبعـدها قـب  علـخ سـيمط وسـلط مـن هذا(، مث بعدها أشار اىل يديد وقـال:   ـإن مـات  هـذا
 .55غ  ط وقال:  ومن أىب  هذا( يعا من ال يقبل بذلا  جداءه القتل

 سـارت احلكومـة لغـري ا ـؤهلني،  من هنا ترزق األمة حكومـة اهلل وقلمـاء رسـول اهلل 
ـ زمــا ِف احلــديث وا ثــل ا شــهور ـ  ــإن أزثــر النــاس  500ومبــا أن  النــاس علــخ ديــن ملــوزهم(

 ن قريقة حكامهم وسرية والام ِف القول والعمل.متبعو 
 ــإن زــان القــادة والــوالة مــن أهــل التقــو  والــدين والم ــيلة  النــاس يســريون علــخ هــداهم 

 ويقلدوهنم.
واذا زانوا علخ العك   كانق القادة مـن أهـل االمـور وارتكـاب الدنـا والمحشـاء، ولعـ  

 علخ قطاهم ِف ارتكاب ا نكرات. القمار وتربية الك ب والقردة،  إن الناس يسريون
ومــن هنــا  ـــإن زثــرياً مـــن النــاس ِف حكـــم يديــد وبــا أميـــة أقــذوا يتبعـــون ســبل الشـــيطان، 

  أصبد اإلس م وا سلمون ِف قطر عظيم .

                                                           

 َتقيق: علي شريا ـ قم.  ه1413عام  1،  153ص 1جع اإلمامة والسياسة للدينورا: ارا (55
، نشــر دار  ه1408عــام  1،  1750ح 311ص 1زشــر االمــاء ومديــل األلبــاس للعجلــوين: ا  (100

، َتقيـــق حممـــد حمـــي الـــدين عبـــد 398ص 1الكتـــ  العربيـــة ـ بـــريوت،  مـــع األمثـــال للميـــداين: ا
 م نشر دار المكر ـ بريوت.1571/   ه1353عام  3احلميد،  
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 نتائج استبداد الحكام
زــان مــن نتــائج حكومــة األمــويني والعباســيني أن رحلــق التعــاليم واآلداب اإلســ مية مــن 

 ــا بقــي مــن اإلســ م شــيء  مــع بشــكل ملحــول، ولــوال وجــود األئمــة األقهــار أوســا  اجملت
لنشــر ا عـارو اإلسـ مية، وأقـذوا بإرشـاد النـاس وهــدايتهم  وقـد تسـد  أئمـة أهـل البيـق 

حس  ا تيسـر حلـم،  ـإهنم زـانوا يسـعون حـق ِف اصـ ح السـلطة احلازمـة ِف ا ملـة، والسـد 
حيث أصـبحق الواليـة للمقهـاء ا راجـع مـع  ام ا هدا عن ظلمهم للعباد. وبعد غيبة اإلم

مراعـــاة مســـألة الشـــور  واالستشـــارة، زـــان الـــ زم االلتمـــاو حـــوحلم ولكـــن اســـتمرت حكومـــة 
العباســـيني والعثمـــانيني ومـــن أشـــبط،   أصـــي  ا ســـلمون بـــالتخلر وشـــدة ا عانـــاة وال ـــنا ِف 

  سل وعدل أرافـي األنـدل  الكبـرية ـ احلياة لتخليهم عن القيادة الشرعية،  مي تلا األيام ا
يعــا دولــة اســبانيا اليــوم ـ عــن اإلســ م وقُتــل اآلالو مــن ا ســلمني، زمــا تعرفــق األرافــي 
اإلســ مية ا قدســة حلمــ ت الســليبني  قتلــوا مــن ا ســلمني الكثــري الكثــري وهتكــوا األعــرا ، 

يوت، ومن مث تسلا السليبيون حق األقمال األبرياء مل يسلموا من القتل، وا حرق آالو الب
 مائيت عام علخ بيق ا قدس، وبقوا هناك.

و تيمـور  502و هوالزـو( 505ومن ناحية أقر   إن جيوش ا غول بقيـادة  جنكيـد قـان(
قــد هجمــق علــخ األرافــي اإلســ مية ِف الشــرق،  قتلــوا وأغــاروا وســمكوا الــدماء  501 لنــا(

                                                           

م( أنشــــأ اإلمرباقوريــــة ا غوليــــة وأق ــــع مجيــــع الــــدول بــــني الســــني 1117-1167جنكيــــد قــــان   (101
والبحــــر األســــود. اهــــط األصــــلي تيمــــور جــــني بــــن يشــــوزي اشــــتهر مــــن ســــ لتط باتوقــــان وهوالزــــو 

 وتيمورلنا. 
م(، حميــــد 1191ايــــران  م( مؤســــ  دولــــة ا غــــول اإليلخانيــــة ِف 1169-1117هوالزــــو  وــــو  (101

ـــوت(  
َ
م(، ق ـــخ 1196جنكيـــد قـــان، قطـــع هنـــر أمودريـــا وأق ـــع أمـــراء المـــرس واإلهاعيليـــة ِف  أ 

م( واحتـــل ســـورية، عــاد اىل ايـــران بعـــد مــوت أقيـــط منكـــو، 1198علــخ اال  ـــة العباســـية ِف بغــداد  
 م( قلمط ابنط أباقا.1160 هاجم ا مالا جيشط ِف  عني جالوت( وأبادوه  

م( ملا ا غول، حميد جنكيد قـان، اعتلـخ العـرش 1409-1336تيمور لنا أو تيمور األعرا   (103
م(، أق ـــع ايـــران وآســـيا مـــن دحلـــي اىل بغـــداد، اجتـــاح العـــراق وســـورية وغـــدا روســـيا 1370ِف عـــام  

م(، 1401م( انتســر علــخ بايديــد األول ِف أنقــرة عــام  1401و 1351واحلنــد، قــرب بغــداد عــام  
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اإلســ مية   504دقـل ا غـول اىل مدينــة سـبدوار وأشـعلوا احلرائـق، وقــد ورد ِف التـاريخ أنـط عنــدما
زــان تعــداد نموســها مائــة ألــر نســمة وعنــدما قرجــوا منهــا مل يبــق  يهــا ســو  أربعــني شخســاً 
وأمــا البــاقون  قــد قتلــوا أو  ــروا، وزــان القتــل يــتم بشــكل وحشــي مثــل حــرقهم وهــم أحيــاء أو 

مــــوس ودمــــروا الــــب د قــــنقهم أو د ــــنهم وهــــم أحيــــاء، وهكــــذا أشــــاعوا الرعــــ  واالــــوو ِف الن
 والعباد.

وأما مدينة بغداد  يذزر ا ؤرقون أن هنر دجلة زان ميوا بالدم سـبعة أيـام ِف أ نـاء هجـوم 
 ا غول والتتار عليها.

ان زــل مــا جــر  مــن ويــ ت علــخ ا ســلمني زــان نتيجــة لتعــدا القــوانني اإلحليــة واالبتعــاد 
م، ونتيجـة تشــكيل احلكومـات الظا ــة ووز ئهــ عـن اال  ــة الشـرعية وعــن أئمـة أهــل البيـق

 وأهــــل بيتــــط  والــــدول االســــتبدادية والدزتاتوريــــة، وعــــدم االنســــياع لكــــ م اهلل والرســــول
 واالبتعاد عن العقيدة اإلس مية ا قدسة وقوانينها احليوية.

وبالنتيجــة  قــد جدئــق الــب د اإلســ مية الكبــرية، وقــد أهــني ا ســلمون أشــد اإلهانــة واىل 
 حيث نشاهد أا ذلة ألقق بظ حلا علخ مسلمي العامل، مثً : اليوم،

ِف دولة أ غانستان دقل الشيوعيون الكمرة علناً هذه الب د وقتلوا أزثـر مـن مليـون مسـلم 
 وشردوا أزثر من رسة م يني مسلم.

زما أن األعداء الكمرة من الغربيني حرزوا عم ئهم من أمثال صدام وأصـدروا لـط األوامـر 
عتداء علخ الشع  العراقي وحماربة الدول اجملـاورة،  بعـد م ـي سـنتني مـن احلـرب العراقيـة ـ باال

اإليرانيــة بلــز عــدد القتلــخ وا رحــخ نســر مليــون مــن الطــر ني، و   ــة اىل أربعــة م يــني مشــرد 
 .509بسب  هذه احلرب ا دمرة

                                                                                                                                                                      

عاصمة لط ومجـع  يهـا العمـال ا ـاهرين والمنـانني والعلمـاء مـن زـل بـ د دقلهـا  ـازدهرت اختذ هرقند 
  يها المنون والعلوم.

 100.000مدينــة تقــع ِف الشــمال الشــرقي مــن ايــران تابعــة اا ظــة قراســان عــدد نموســها تقريبــاً  (104
 نسمة تشتهر بسناعة السجاد زانق قاعدة السربدارية ِف القرن الرابع عشر.

ألـــر  900ألـــر قتيـــل ايـــراين وأزثـــر مـــن  300أ ـــادت تقـــديرات ايرانيـــة أن احلـــرب أســـمرت عـــن  (109
ألــر معــوق. ولكــن األرقــام احلقيقيــة أزثــر مــن ذلــا بكثــري، أمــا قســائر احلــرب  380جــريد بيــنهم 

  قد قدروها أزثر من ألر مليار دوالر.
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  منها بذلة.زما أن  لسطني بقيق ِف أيدا السهاينة ا غتسبني وقد أقرجوا ا سلمني
وأمــا لبنــان ذلــا البلــد اإلســ مي  قــد ا الســيطرة عليــط مــن قبــل عمــ ء الســهيونية وقــاموا 

 بقتل ا سلمني ِف  درة عامة.
زمــا ان األرافــي الكبــرية مــن الــب د اإلســ مية للجمهوريــات الســتة: آذرباجيــان، أرمينيــا، 

مـــرة االَتـــاد الســـو ييت مـــن قداقســـتان، ترزمنســـتان، الطاجيـــا، وازبكســـتان، صـــارت بأيـــدا ز
 الشيوعيني ا لحدين حيث أصبد مائة مليون مسلم تقريباً أسرياً ِف أيديهم.

 وِف السني أزثر من مائة مليون مسلم هم زاألسر  بأيدا ا  حدة الشيوعيني.
وِف الملبــني الــذا يبلــز تعــداد نموســها مثانيــة وأربعــني مليونــاً  ــإن ربعهــم مســلمون وهــم ِف 

 فيق وشدة.
 م ا اً اىل عشرات اآلالو من القتلخ ا دائريني.

وعشـــرات اآلالو مـــن ا ســـلمني األردنيـــني والســـوريني وا ســـريني الـــذين قـــتلهم اليهـــود ِف 
 الكيان السهيوين ق ل احلروب ا تعددة.

 وعشرون عاماً من قتل ا سلمني ِف أ يوبيا وارترييا وغريها.. 
لمني األبرياء هـو اإلعـرا  عـن القـوانني اإلسـ مية ان السب  ِف زل هذه الذلة وقتل ا س

ومون وقد ذزر القرآن ِف اآليـة الكرميـة:  اليت من أمهها القيادة الشرعية ووالية أهل البيق 
أعر  عن ذكر  فنن ل  معيشة  نكا  

506. 
وق صـة األمـر: ان نتيجـة عـدم اجـراء القـوانني اإلحليـة قاصـة ِف مسـألة الواليـة واحلكومــة 

والمقهـاء ا راجـع، زانـق هـذه ا نايـات،  مية اليت جي  أن  كمها اإلمام ا عسـوم اإلس 
 واراقة الدماء، واشعال احلرائق والتعاسة والذلة.

                                                           

 .114سورة قط:  (106
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 فصل: واجبنا َجاه القضية الحسينية؟
 ومن األسللة ا طروحة: ما هو واجبنا  اه الق ية احلسينية؟

 وما هي مسؤوليتنا ِف الوقق احلافر؟
ب: يلــدم االهتمــام بالشــعائر احلســينية مبختلــر أنواعهــا والســعي لنشــر  قا ــة عاشــوراء ا ــوا

والنه ة احلسينية م ا اً اىل التبليز الديا  إن أ  ل  رصة الدمـة العقيـدة اإلسـ مية والتبليـز 
الــديا علــخ مســتو  العــامل، وايقــال وتوعيــة ا ســلمني، هــو شــهر حمــرم وصــمر، وزــذلا شــهر 

 حلج، وان زانق أيام احلج قليلة ولكنها  رصة مناسبة.رم ان وموسم ا
ويلــدم علينــا اقامــة  ــال  العــداء ِف ا ســاجد، احلســينيات، الطرقــات، ا كتبــات، النــوادا، 
ا ستشــميات، وحــق ِف منازلنــا الشخســية قيلــة أيــام الســنة وةعــل منهــا حمــ ً للتحــرك والتوعيــة 

 السحيحة للناس.
ال  ا  يني، توزع ق حلا م يني الكت  اإلس مية والتوعويـة ويلدم أن يبلز عدد هذه اجمل

وأشـرقة الكاســيق ا ميـدة بــني يفتلـر النــاس، زـي تــتمهم األمـة اإلســ مية ق ـاياها ومســائلها 
 قلي ً قليً ،  ريتمع مستو  الثقا ة عند ا ميع.

 َنظيم الشباب
لقــوة العظيمــة ِف زا ــة الــب د زمــا يلــدم علينــا حــد اإلمكــان تنظــيم الشــباب ا ســلم، هــذه ا

ــــاب وأشــــرقة  ــــة، وتوزيــــع الكت اإلســــ مية، عــــن قريــــق م يــــني ا نــــابر و ــــال  الــــوعظ واالطاب
الكاسيق، وارشادهم وو التطور واالزتماء الذايت ِف زا ة اجملاالت، يعـا أن ال نسـتورد شـيلاً 

ـــأمني مـــن الشـــرق وال الغـــرب، وتشـــكيل الســـوق اإلســـ مية ا شـــرتزة، وبـــذلا ميكـــ ـــام بت ن القي
 وانتاا زا ة احتياجاتنا من الب د اإلس مية.

احــتج اىل مــن شــلق تكــن أســريه، واســتغن عمــن شــلق : »يقــول أمــري ا ــؤمنني علــي 
 .507«تكن نظريه، وأ  ل علخ من شلق تكن أمريه

 علخ مسلمي العامل أن يدرزوا هذا األمر  إهنم ما دامـوا حباجـة اىل الشـرق أو الغـرب  هـم 
                                                           

 ِف وصر اإلنسان. ومن ز مط 303ص 1اإلرشاد للشيخ ا ميد: ا (107
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ههم، ومـــا مل يـــتم تشـــكيل منظمـــة اســـ مية عا يـــة ت ـــم م يـــني ا ســـلمني ِف العـــامل  ـــ  أســـرا
 ميكننا النجاة من الشرق أو الغرب.

ِف شـهر حمـرم وصـمر وشـهر رم ـان وغريهـا مـن أيـام السـنة  ان  ال  اإلمام احلسـني 
لـات التنظيميـة هي من أ  ل الطرق للدعوة اىل تشكيل الربامج الدينية واحلرزات المكريـة واحلي

 والدعوة ل زتماء الذايت وما أشبط.
ينقـــل أحـــد زبـــار علمـــاء اإلســـ م انـــط التقـــخ بأحـــد القساوســـة ا ســـيحيني،  ـــأقربه ذلـــا 

الــذا عنــدزم  علنــا الــدنيا زلهــا تــؤمن  القســي  وقــال لــط: لــو زنــا منلــا اإلمــام احلســني 
ونشـر مظلوميتـط، ومجـع ، وذلا عن قريـق نسـ  األعـ م السـوداء ِف زـل مكـان با سيد 

 الناس حول هذا العلم وهدايتهم اىل الدين ا سيحي.
 مث قــال القــ  ا ســيحي لــذلا العــامل ا ســلم: انكــم ال تــدرزون قــدر اإلمــام احلســني 

 وعظمتط، وال تعر ون مد  أمهية هذه القوة ا عنوية اليت بأيديكم أيها ا سلمون.
حن ا سـلمني حلـد اآلن مل نـدرك القـوة ا عنويـة نعم ان ذلا ا سيحي قد قـال احلقيقـة،  ـن

ومل نســتمد مــن ذلــا،  ــإن أحــد األلقــاب الــيت تطلــق علــخ اإلمــام  لنه ــة اإلمــام احلســني 
هي  يا رمحة اهلل الواسعة، ويا باب ةاة األمـة(  ـإذا زنـا مـن أتبـاع اإلمـام احلسـني  احلسني 
  الســهاينة وا ســيحيون والشــيوعيون، وهــو بــاب ةــاة األمــة الواســعة،  لمــاذا تســلا علينــا

 والبعثيون والقوميون والغربيون ومن أشبط.
وتعاليمط، حبيث يظهر ِف أعمالنا  اذن يلدم علينا أن نتمسا بأهداو اإلمام احلسني 

أننـا قـد اعتمــدنا علـخ رمحـة اهلل الواســعة وبـاب ةـاة األمــة، زمـا علينـا أن نعمــل بـالقرآن الكــرمي 
ِف هن تط ا بارزـة، عندئـذ ميكـن  ة اليت فحخ من أجلها اإلمام احلسني والقوانني اإلس مي

 استعادة قدرة اإلس م وقوة ا سلمني وما ذلا علخ اهلل بعديد.
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 من عوامل قوة الغرب
ان التطور احلاصل ِف الغرب لط عدة أسباب، وما دام العدو متمسكاً بأسباب القـوة  إنـط 

م وـن قـد ترزنـا أسـباب القـوة  سـنبقخ ِف مكاننـا ا تـأقر،  ـإن يكون دائماً ِف ا قدمـة، ومـا دا
أىب »الســنة اإلحليــة ِف األمــور التكوينيــة هــي قــانون األســباب وا ســببات،  قــد جــاء ِف الروايــة: 

 .508«اهلل أن جيرا األمور اال بأسباِّبا
 يعــــا: ان اهلل تعــــاىل قلــــق الــــدنيا وجعــــل حلــــا علــــ ً وأســــباباً،  تجــــرا األمــــور و ــــق تلــــا

 األسباب، اال ِف بع  احلاالت النادرة حيث تقع ا عجدة بأمر اهلل تعاىل وارادتط.
يقــول تعــاىل ِف القــرآن اجمليــد بالنســبة اىل ســب  تســلا ذا القــرنني علــخ الشــرق والغــرب: 

ثم أَبس سببا
 يعا: زان يتبع األسباب والعلل، حق وصل اىل النتيجة. 505

 راا علخ العامل،  منها:أما أسباب وعوامل تقدم الغرب وسيط
أواًل:  مـــع الثـــروة مـــن عـــدة قـــرون مافـــية،  ثـــروة الســـيطرة علـــخ العبيـــد مث  ـــروة األرافـــي 

 واإلقطاع، مث اىل الرأهالية، وأقرياً احتكار االقتساد واألموال.
  انياً: افاعة وسرقة احلقوق وا سادر الطبيعية للعامل الثالث.

علــخ مســتو  العــامل،  مــث ً متلــا أمريكــا  قــا مــا بــني  الثــاً: تشــكيل أزــرب قــوة عســكرية 
 .550 ألمني ورسمائة اىل ألمني ومثامنائة قاعدة عسكرية ِف العامل

 رابعاً: التطور السريع للتكنولوجيا والسناعة.
قامســاً: اغمــال الشــباب مــن ا نســني بواســطة اســتعمال ا ــواد ا خــدرة واشــاعة المحشــاء 

                                                           

 .6باب قط  النكاح ح 373ص 9راجع الكاِف: ا (108
 .51و 85سورة الكهر:  (105
مــن  ــارة الســ ح الدوليــة. ومــن ا توقــع  %99وِف بعــ  اإلحســاءات: أن أمريكــا تســيطر علــخ  (110

أن الواليــــــات ا تحـــــــدة تســـــــبد ِف القـــــــرن الواحـــــــد والعشـــــــرين البـــــــائع األول ألنظمـــــــة التســـــــليد ذات 
ألـر سـ ح نـووا منتشـر  70جيا العالية.  زما أن أمريكـا وروسـيا وبريطانيـا و رنسـا ميتلكـونالتكنولو 

ألــر قــن مــن الســ ح الكيمــاوا ِف حــوزة روســيا،  40ِف قواعــد عســكرية حــول العــامل. وأن هنــاك 
 باإلفا ة اىل آالو األقنان ِف يفازن أمريكا.
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 ما بينهم.وا نكرات وبيوت الدعارة  ي
 هذه العوامل اجتمعق ِف الغرب وسببق سيطرام علخ الشعوب.

وِف ا قابـل وـن ا سـلمني ال منلـا تلـا القـدرة العسـكرية وال ا اليـة، وال القـوة الســناعية، 
 وال التكنولوجيا ا تطورة، حبيث نتمكن من َتجيم العدو.

ات وان زــان بع ــهم فــعير نعــم، ا ســلمون ميلكــون اإلميــان بــاهلل وهــذا مــن أزــرب القــدر 
اإلميـــان، ولكـــن اإلميـــان بوحـــده ال يكمـــي، بـــل جيـــ  أن يكـــون مقرونـــاً مبعر ـــة الســـنن الكونيـــة 

وأعودوا لهوم موا اسوتطعتم والقوانني اإلحلية الـيت سـنها البـارا عدوجـل،  ـالقرآن اجمليـد يقـول: 
بوووون بوو  عوودو اه وعوودوكم موون قوووة وموون ربووات الخيوول ََر

زا ـــة   ، يعــا: يلــدم اعــداد555
عناصر القوة ِف مقابل العدو... زي تـتمكن األمـة مـن السـمود وا قاومـة ِف مقابـل احلجمـات 

 ااتملة.

 اَحاد ا عدال
ان أعــداء اإلســ م ِف ا عســكر الشــرقي والغــر  متحــدون،  إنــط يوجــد ِف ا عســكر الغــر  

السـوق األوربيـة ألر مليون شـخص متحـد، سـتمائة ورسـون مليونـاً ِف الـدول التسـعة  نظمـة 
 ا شرتزة، والبقية ِف دول أمريكا وزندا، هؤالء ألر مليون.

 وهكذا بالنسبة اىل ا عسكر الشرقي.
 يلــدم علينــا أن نــدرك قــوة العــدو وقدرتــط، ونســعخ لنكــون أقويــاء مــثلهم بــل أقــو  مــنهم، 

 وذلا للحمال علخ األمة من االعتداءات.
العدو وحمل اجتماعهم ومرازد قواهم، وذلا يسأل دائماً عن قوة  زان نب اإلس م 

 لكي يتمكن من الد اع عن اإلس م وا سلمني.
وعلينـــا اليـــوم أي ـــاً بالســـعي لوحـــدة الكلمـــة وتوحيـــد الســـر زـــي نتحـــرر مـــن قيـــود أســـر 

 األعداء، ان شاء اهلل تعاىل.

                                                           

 .60سورة األنمال:  (111
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 خاَمة
 وإلنقاذ ا سلمني من هيمنة األعداء يلدم تو ر الشرو  التالية:

ألول: اصـــ ح نظـــام احلكـــم، حبيـــث تكـــون احلكومـــة شـــرعية،  يلـــدم علـــخ زا ـــة الشـــر  ا
ا سـلمني أن يعر ـوا األســلوب الشـرعي للحكــم اإلسـ مي والقيـادة اإلســ مية ِف عسـر الغيبــة، 
حبيـــث أن يكـــون علـــخ رأس الدولـــة، المقيـــط العـــادل أو شـــور  المقهـــاء ا تشـــكلة مـــن مراجـــع 

علـخ أن تكـون هـذه الشـور  أعلـخ  لـ  إلدارة ألـر مليـون التقليد ا نتخبني من قبـل األمـة، 
 .552مسلم

الشــر  الثــاين: التعدديــة السياســية ا شــروعة، م ــا اً اىل لــدوم اةــاز أعمــال أقــر  تكــون 
َتـــق اشـــراو مراجـــع التقليـــد، ومـــن مســـاديقها تشـــكيل األحـــداب اإلســـ مية احلـــرة، واذا مـــا 

ور الكمــــاءات بســــورة قبيعيــــة، وســــتكون َتققــــق هــــذه ا ســــألة  إهنــــا ســــتؤدا اىل بــــروز وظهــــ
ا نا ســـة الســـليمة والنا عـــة بـــني أوســـا  األمـــة، ألن اهلل تعـــاىل جعـــل ا نا ســـة حـــق ِف قلـــ  

وفي ذلك فليتناف  المتنافسونالوصول اىل ا نة، حيث يقول عدوجل: 
551. 

رتاعـات واذا ما حسلق ا نا سة،  إهنا ستؤدا اىل تطور التجارة والدراعة والسـناعة واالق
واالزتشــا ات، ونشــر الثقا ــة والــوعي، وبالنتيجــة ِف مــدة قســرية ســتعود عــدة وعظمــة اإلســ م  
زما زانـق ِف أيـام صـدر اإلسـ م، وهـذا مـن أ  ـل الطـرق للنجـاة مـن أسـر الغـرب والشـرق، 

 بإذن اهلل تعاىل.
وأهلــط،  اللهــم انــا نرغــ  اليــا ِف دولــة زرميــة، تعــد ِّبــا اإلســ م وأهلــط، وتــذل ِّبــا النمــاق»

 «.و علنا  يها من الدعاة اىل قاعتا، والقادة اىل سبيلا، وترزقنا ِّبا زرامة الدنيا واآلقرة
ســـبحان ربـــا رب العـــدة عمـــا يســـمون، وســـ م علـــخ ا رســـلني، واحلمـــد هلل رب العـــا ني، 

 وصلخ اهلل علخ حممد وآلط الطاهرين.
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 لمقدسة قم ا                                               
 َو5402ذ  الحجة                                                

 محمد الشيرال                                                
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