نشرة األبرار تصدر عن مؤسسة
األبرار اإلسالمية مرة كل أسبوعين
السنة التاسعة عشرة ،العدد 634
 36-64اغسطس 2222

إقرأ في هذا العدد:

اعتداء عنصري على فتاة في ايطاليا
(ص)3

في خطى الحسين (ع) (ص)4

كتاب النقود العربية (ص)7

لنقرأ تاريخ عاشوراء لكي نصنع مستقبل األمة
برغم فداحة ما حدث في كربالء في العاشر من
محرم من العام  16بعد الهجرة ( 61اكتوبر
 186بعدد الميالد) ما تزال أمة المسلمين
ترفض فتح ملف تطورات نصف القرن الذي
أعقب وفاة رسول هللا عليه أفضل الصالة
والسالم .تلك الحقبة التي بدأت بمنع الرسول
من كتابة وصيته لألمة وهو على فراش
الموت ،وانتهت باستشهاد حفيده الحسين بن
علي عليه السالم في كربالء .وهنا يتجلى
الخطب باتجاهين :أحدهما يسعى الختصار تلك
الحادثة ضمن المشاعر االنسانية واألحاسيس
العاطفية ،واآلخر يرفض إعادة قراءة الحقبة
المذكورة التي أدت لقتل الحسين ولم تتوقف
آثارها عند ذلك الحدث.
يمكن عرض عدد من تبعات ما جرى آنذاك.
أولها :الفصل بين الدين والدولة ،فلم يعد مطلوبا
من الحاكم ان يكون متفقها ،بل اصبح منصب
رئاسة الدولة (او الخالفة) سياسيا فحسب ،ولم
يتم التوقف عند آثار ذلك التحول اال نادرا،
ورحم هللا الشهيد سيد قطب الذي التفت في
كتابه (العدالة االجتماعية في اإلسالم) لتلك
الهفوة التي دفع المسلمون اثمانها مضاعفة في
القرون الالحقة .ثانيها :مصادرة المشروع
اإلسالمي الذي جاء به محمد بن عبد هللا عليه
أفضل الصالة والسالم ،وهو مشروع مؤسس
على اإليمان باهلل واعتبار اإلسالم عقيدة
وشريعة متكاملة ،وان المسلمين مطالبون
بإقامة حكم هللا (اقرأ اآليات  06-06من سورة
إقرار
ثالثها:
المائدة).
تطورات تلك الحقبة خصوصا
في جانب الحكم الذي تم
تحويله من منظومة إسالمية
متكاملة في مجاالت العقيدة
والحكم واألخالق ،إلى نظام
حكم توارثي .هذا إقرار
للدعاية األموية التي عبرت
عنها ابيات ابن الزبعرى
ومنها (لعبت هاشم بالملك فال
خبر جاء وال وحي نزل).
ونجم عن ذلك تغيير الدين
عمليا عن الحياة ،وتغيرت
هوية مجتمعات األمة .فما هي
اال بعض سنوات بعد استشهاد

الحسين حتى تحولت مدينة الرسول الى عاصمة
للغناء والمجون ،يتوجه اليها من يبحث عن ذلك
رابعها :بشكل تدريجي تشوشت هوية األمة
بالفصل الكامل بين الدين والحياة ،وتم تحويل
الدين الى شأن شخصي خاص بينما تركت الحياة
العامة تحت رحمة حكام بني أمية وبني العباس.
من هنا يأتي اإلصرار على إحياء ذكرى استشهاد
االمام الحسين بهدف إعادة فتح تلك الحقبة
التاريخية الفاصلة في مسار اإلسالم .والهدف من
ذلك ليس البكاء على الحسين فحسب ،بل البحث
عن استعادة مرجعية الدين في الحياة العامة
وأعادة االعتبار للتركة المقدسة لرسول هللا عليه
افضل الصالة والسالم .ونظرا لحجم المشروع
الكبير الذي جاء به الرسول ،فقد نزل عليه أمر
إلهي في األسابيع االخيرة التي سبقت وفاته ،بان
يبلغ الرسالة ويكملها﴿ :يا أيها الرسول بلّغ ما
أنزل إليك من ربك ،وان لم تفعل فما بلغت
رسالته﴾ ،وبعد االجتماع التاريخي العمالق في
غدير خم خارج مكة ،نزلت اآلية الكريمة﴿ :اليوم
أكملت لكم دينكم﴾.
الحديث هنا ليس من أجل إعادة اجترار حوادث
تاريخية يبدو للبعض عدم جدواها ،بل بهدف
إعادة التوازن لحركة اإلسالم واألمة خصوصا
في ضوء استهداف اإلسالم بشكل ممنهج وتراجع
دور األمة في مجاالت الدين والحياة وإعمار
األرض كما طلب القرآن الكريم .من هنا فان
االهتمام بما حدث في كربالء يفترض ان يكون
فرصة إلعادة قراءت الملفات التي قرأها الحسين
بوضوح وجرأة وتحرك بهدف
التعاطي معها بجدية بلغت حد
التضحية بأعز ما يملك ،وهل
هناك أغلى من آل رسول هللا؟ من
هنا تنطلق الدعوة العتبار موسم
عاشوراء فرصة إلعادة استنطاق
تاريخ القرن األول لإلسالم فلعل
في ذلك ما يحيي النفوس ويحرك
كوامن العقول من أجل هللا .إن
حدث ذلك فسيكون المسلمون قد
استوعبوا شيئا من تراثهم القادر
على إحياء مشروع محمد بن عبد
هللا عليه افضل الصالة والسالم،
الذي كان طمسه من أهم اهداف
قتل حفيده.

أخبار محلية
نشاطات مؤسسة األبرار االسالمية
بمممممنمماسممبممة ذكممرى دفممن
األجساد الشريفة لشمهمداء
كربالء ،أٌقامت مـمؤسمسمة
األبرار اإلسالمية مجلمسما
ونـممدوة تممحممت عممنمموان:
” دور المرأة المؤمنة فمي
كممربممالء وممما بممعممدهمما“،
استضافت فيها الـدكمتمورة
مريم الرفـيعي (باحثة في
الفكر اإلسالمي) .تحدثت المحاضرة عن نممماذج
من النساء الرساليات الالتي شاركمن فمي المثمورة
الحسينية أمثال عقيلة الهاشميين زينب بنت أمميمر
المؤمنين (ع) وأم وهمب المكمالبميمة ،وأم جمنمادة
األنصاري .شاركت تلك النساء عمليا في المثمورة
الحسينية بأبنائهن وأزواجهن ،ثم شاركن بعد ذلك
في حفظ الثورة من الضميماع ،كممما شماركمن فمي
الدفاع عن القيم والمبادئ اإلسالمميمة ،خصموصما
موضوع الحجاب.
وبعمد ذلمك تمممت قمراءة
مممجمملممس دفممن األجسمماد
الطاهرة من قبل سماحمة
الشمميممخ الممدكممتممور عمملممي
المممكمممربمممابمممادي (بممماحمممث
وخمممطممميمممب) .تمممحمممدث
سممممماحممة الشمميممخ عمممن
فمممممممريضمممممممة األممممممممر
بالمعروف والنمهمي عمن
المممممنممكممر الممتممي كممانممت
الشعار الكبير في حركة اإلمام الحسين (ع) ،كمما
تطرق إلى أهم أحمكمام تملمك المفمريضمة ،وكميمفميمة
أقامتها في وقتنا الراهن.
كان ذلك يوم الخميس  66أغـمسمـمطمـمس ،1611
وأدار البرنامج الشيخ حسن التريكي.

مؤسسة اإلمام الخوئي (ره) تكرم
خطباء وخدام اإلمام الحسين (ع)
أُقامت مؤسسة اإلممام
الخوئي المخميمريمة فمي
قمماعممة مممركممز االمممام
الممخمموئممي االسممالمممي
بلندن ،يموم المخممميمس
 61محمرم 6000هـم،
الموافق  66أغسطمس
 ،1611حفال تكريمميما
لممملمممسمممادة المممعممملممممممماء
والخطباء والممبملمغميمن
مممممراء الممممممعممممممزاء
وقم ّ
الحمسميمنمي والمرواديمد
وخدام مجالس ابو عبدهللا اإلمام الحمسميمن (عملميمه
السالم) ،وإعضاء موكب النجمف االشمرف .وقمد
حضر وفد دبلوماسي من السفمارة المعمراقميمة فمي
لندن ،وممثملمو المممسماجمد والمممراكمز اإلسمالمميمة
والحسينيات والجمعيات المفماعملمة ،وشمخمصميمات
علمائيمة وثمقمافميمة وفمكمريمة واجمتممماعميمة وأدبماء
وشعراء واعالميون.
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كممان فممي اسممتممقممبممال
المممممدعممويممن آيممة هللا
الدكتور السيد فماضمل
الميالني (إمام ممركمز
االمممممام الممممخمممموئممممي
االسممالمممي بمملممنممدن)،
والسمممميممممد صمممماحممممب
المخموئمي (أمميمن عممام
مممممؤسممممسممممة اإلمممممام
الخوئي الخميمريمة فمي
لندن).
وبدأ اإلجتماع بمتمالوة
آيات بينات من القرآن الكريم ،ثم مجملمس حسميمنمي
تاله سماحة السيمد ممرتضمى المكمشممميمري (ممممثمل
المرجعية العليا في بريطانيا وأوروبا) ،تماله رثماء
باللغة الفارسية قرأه الحاج علي مصمالئمي ،وبمعمده
رثاء باللغة العربية قرأه المال أمير الكاظممي .كممما
كانت هناك مشاركة بالتعريف والشعر للحاج نزار
الحداد (أبو أحمد) .وفي الختام تناول الجميع طعمام
الغداء.

مؤسسة اإلمام علي (ع)
تقيم مجلسها الحسيني السنوي
ّ
يعمظمم شمعمائمرهللا
(ذلك ومن
فانها من تقوى القلوب).
قمال رسممول هللا (صمملمى هللا
عليه واله وسملمم) ” :حسميمن
منّي وأنا من حسين“.
بممنماسمبمة ذكمرى اسمتمشمهماد
االئممممممة األطمممهمممار اإلممممام
الحسين (ع) واإلمام السمجماد
(ع) واإلمام الحسن المجتبمى
(ع) ومسميمر السمبمايما تمقميمم
مؤسسة اإلممام عملمي (ع) ـ
مكتب اإلرتباط بمالمممرجمعميمة
العليا ـم ممجملمسمهما السمنموي
وذلممك فممي تمممممام السمماعممة
التاسعة مساءا ابتداء من يموم
االحد  60اب 1611م ولمدة عشر ليالي ،ويتضمن
البرنامج التالي:
ـ تالوة عطرة لكتاب هللا العزيز
ـ محاضرة ومجلس عزاء لسماحة العالمة
السيد منير الخباز.
وتهيب المؤسسة بمالمممؤممنميمن والمممؤممنمات كمافمة
الحضور والمشاركة لتحصيل االجر والثواب.
المكان :ديوان الكفيل
616Alperton Ln, London HA6 6HD

ملتقى أحباب الحسين (ع)
في مركز أهل البيت الثقافي
أقام مركز أهل البيت (ع)
الثقافي فمي لمنمدن مملمتمقمى
أحممبمماب الممحممسمميممن (ع)
األول ،وذلك يموم السمبمت
 61أغسمممطمممس ،1611
وتضمن برنامج الممملمتمقمى
محورين :تضمن الممحمور
األول كمملمممممات كممل مممن
سماحة السيد عبد المممنمعمم
حسممن (السممودان) حممول:
حركة المتمصموف وثمورة المحمسميمن (ع) حملمقمات
مفقودة .وكلمة الشيخ حسمن المتمريمكمي (المعمراق)
حول:ثمورة اإلممام المحمسميمن (ع) عماممل لموحمدة
المسلمين .وتضمن المحور الثاني كلمات كمل ممن
الدكتور محمد الحساني (الممغمرب) حمول :المخم
الحسيني عقبات في الطريق .وكلمة الدكتور أحمد
حسميمن (مصممر) حمول :تممقمويمم الممتمراث السمنممي،
وتصحيح العالقة مع أهل البيت (ع).

إقامة مسيرات عاشوراء
في مختلف المدن البريطانية
بمناسبمة المعماشمر
من محرم ذكمرى
اسممتممشممهمماد سمميممد
الشممهممداء وسمميممد
شباب أهل الجمنمة
اإلمام الحسين بن
علي (ع) أقميمممت
الممممسمميممرات الممعمماشممورائمميممة فممي مممخممتمملممف المممممدن
البريطانية .حيث أقيم بالعاصمة البريطانميمة لمنمدن
مسيرتان ،األولى يوم اإلثنين  8أغسطمس 1611
وانطلقت ممن ممنمطمقمة الممماربمل آرتم وسمارت
باتجاه المجمع اإلسالمي العالمي في منطقة هولنمد
بارك .وأقيمت المسيرة الثانية من قمبمل المممجملمس
الحسيني يوم الثالثاء  9أغسمطمس  ،1611حميمث
اجتمممع المممعمزون فمي ممنمطمقمة الممماربمل آرتم
واستمعوا للمقتل الحسيني الذي قرأه سماحة السيد
مضر الحلو ،وبعدها انطلقت المسيرة لتمممر عمبمر
شارك اكسفمورد وتمنمتمهمي فمي ممنمطمقمة المطمرف
األغر.
كما أقيمممت مسميمرات مممماثملمة فمي أبمرز المممدن
البريطانية واألسكتلندية في مانشستر وبرمنمجمهمام
وغالسكو وغيرها.

األبــــرار
نشرة تصدر مرة كل اسبوعين عن مؤسسة األبرار اإلسالمية ،وتهتم بشؤون
المسلمين عموما ،وتسعى لتركيز قيم اإلسالم ومفاهيم القرآن ،في ما يشيع اإليمان
والخير والحب والتسامح واإلعتدال بين الناس .لإلتصال والمراسلة:
45 Crawford Place ،London W1H 4LP. Tel: 02077243033
Website: www.abraronline.net
email: abrarhouse@hotmail.com
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القمر الصناعي "خيام" سيتم التحكم
فيه من األراضي اإليرانية

اعلنت دائرة العالقات العامة في منمظمممة المفمضماء
االيرانية ان القمر الصناعي المتطور "خيام" الذي
يخضع لسيادة وتشمغميمل المجمممهموريمة اإلسمالمميمة
االيرانية ،سيتم توجيهه والتحكم فيه من المحمطمات
في أراضي البالد.
وأضافت دائرة العالقات العامة في منظمة الفضماء
االيرانية في تصريح خاص لمممراسمل وكمالمة إرنما
"مساء يوم االحد" أنه سيتم توجيه القمر الصناعمي
والتحكم فيه من قبل خبراء إيرانيميمن فمي المقمواعمد
الفضائية التابعة لوزارة االتصاالت وتمكمنمولموجميما
المعلومات االيرانية.
واوضحت:أن مركز التحكمم فمي قمممر الصمنماعمي
"خمميممام" ومممحممطممات إلرسممال األوامممر وتمملممقممي
المعلومات التي سيسجلها يمقمعمان عملما األراضمي
االيرانية مؤکدة ال يمکن لدولة ثالثة الوصمول إلما
المعلومات التي سيرسلها وفندت بمعمض المممزاعمم
واإلشاعات واألخبار الزائفة حول استخدام الصور
المرسلمة ممنمه ألغمراض عسمكمريمة لصمالمح دول
أخرى.
وأضافت من جملة مجاالت اسمتمخمدام المممعمطميمات
الفضائية التي سيرسلها القممر الصمنماعمي "خميمام"
الى االرض يمممكمن االشمارة المى تمعمزيمز قمدرات
البالد على التخطي وإدارة في المزراعمة ،المممسمح
الدقيق للموارد المائية في المبمالد ،ادارة المكموارث
الطبيعية ،مسح ومراقبة عمليات المبمنماء واالنشماء،
مراقبة المخاطر البيئية ،مسح المناجم واالكتشافات
المنجمية ،رصد حدود البالد ،والعديد ممن المممهمام
األخرى.
يذکر أن القمر الصناعي المتطور "خيام" سيطملمق
الى الفضاء خالل االيام المقبلة بالتعاون مع روسيا
ومن محطة بايكونور الفمضمائميمة فمي كمازاخسمتمان
وسيمحممملمه الصماروو سمويموز المحماممل لمالقمممار
الصناعية.
ويتمتع القمر الصناعي "خيام" بمجسمات واجمهمزة
استشعار عن بعد دقيقة توفر االمكانيمة لمالمسمتمفمادة
من المعطيات الفضائية الدقيمقمة السمتمخمداممهما فمي
االدارة الذكية للقطاعات في البالد وله القدرة علمى
التصوير بدقة متر واحد وفي اطياف مختلفة.
تجدر اإلشارة إلى أنه بسبمب الموزن المثمقميمل لمهمذا
القمر الصناعي اإليمرانمي  ،فمقمد أوكملمت عممملميمة
إطالقه إلى وكالة الفضاء الروسية ليتم إطالقه إلمى
الممفممضمماء بممواسممطممة الصمماروو حممامممل األقمممممار
الصناعية سويوز ووضعه في المدار.

اعتداء عنصري على مسلمة
بمحطة قطارات إيطالية
استمرارا ً لمسلسمل االعمتمداءات المعمنمصمريمة ،قمام
رجل إيطالمي ( 10عمامماً) بمانمتمزاع بمرقمع اممرأة
مسلمة ودفعها بعنف أمام أعيمن ابمنمهما المبمالمغ ممن
العمر  66عاما ً لمنعها من صعود القطار بمممديمنمة
كالينزانو اإليطالية ،رغم كونها حامل فمي الشمهمر
السابع ،مرددا ً عبارات عنصرية رافضة لوجودهما
في البالد.
يأتي ذلك االعتداء في وقت تتمصماعمد فميمه جمرائمم
العنصرية والكراهية ضد المسلمين فمي إيمطمالميما
بفعل خطابات الكراهيمة المتمي يمنمتمهمجمهما الميممميمن
المتطرف.
ووفق ما أعلنته الشرطة اإليطالميمة فمإنمه تمم إلمقماء
القبض على المممعمتمدي ،المذي يمواجمه اآلن تمهمممة
االعتداء المتعمد والتسبب بضرر جسدي ومعنموي
فممي حممق المممممرأة وابممنممهمما الممقمماصممر .ومممع تممكممرار
االعتداءات العنمصمريمة بماتمت المكمراهميمة ال تمقمل
خطورة عن اإلرهاب فكالهما يمثالن عمقمبمة أممام
استقرار المجتمعات وتآلمف أبمنمائمهما ،كممما أنمهممما
يهددان حياة اآلمنين لذا يُعد تغليظ العقوبات للمحمد
من هذا النوع من الجرائم خطوة مهمة فمي سمبميمل
إنهاء أشكال العنصرية والتمييز كافة.

تشييع جثمان شهداء مسيرة
عاشوراء  6666في نيجيريا

ودعت عائلة الشهيد محسن بدمماصمي ابمن شمقميمق
الشيخ ابراهيم الزكزاكي أحد الشهداء السبعة الذين
استشهدوا ظهر العاشر من شهر محرم بمرصماص
الشرطة النيجيريمة خمالل مشماركمتمهمم بمالمممسميمرة
الحسينية.
حيث أطلقت قوات الشرطة النيجيمريمة المرصماص
الحي ،وقنابل الغاز على المشماركميمن فمي ممراسمم
الممعممزاء الممحممسمميممنممي ،لممدى وصممول المممممسمميممرة
العاشورائية إلى مكان التجمممع المخمتماممي لمهما فمي
ممديممنممة زاريما ،فممي ممحمماولممة لمقمممممع الممممشمماركمميممن
ً
فضمال
وتفريقهم ،ما أدى إلى سقوط سبعة شمهمداء
عن عدد غير محدد من المصابين بجروح.
ويشارك أتباع ومحبّو أهل البيت عليهم السالم فمي
هذه الممجمالمس ،إحميما ًء لمذكمرى اسمتمشمهماد اإلممام
الحسين (ع) في كمل عمام ،رغمم الضمغموط المتمي
يتعرضون لها على يد السلطات النيجيرية.
وقالت اخت الشهيد محسن بدماصي مسملمممة عمبمد
القادري عقوب :كان اخي محسن شمخمصما ممهمذبما

فضـاءات إسالمية
ومدافعا عن الدين .لقد أكرمه هللا بالشهادة ،ونحن
نفتخر بذالك .بدورها قالت والدة الشمهميمد ممحمممد
سعميمد يموسمف حمواء طماهمر :خمرج ابمنمي إلمى
المسيرة وهو مريض .كانموا يمممارسمون عممملميمة
خدمة المشاركين عندما أتت الشمرطمة واطملمقمت
النار عليهم ،كما أخبرنا شهود عيان .وقمال والمد
الشهيد موسى الكاظم عممر مموسمى :كمان دائممما
يتمنى الشهادة ،ولقد تلقها االن .هو من يقف معى
دائممممما ويسمماعممدنممى فممى األعمممممال .أسممأل هللا أن
يحشره مع سيد الشهداء عليه السالم .بمدوره قمال
جد الشهيد محمد شهيد ،طاهر بصميمر يماكماسمى:
رغم صغر سنه اال ان كل واحد في بلدتنما يمحمبمه
ويندب لفقده ألنه كان ولدا مطيعا .لمقمد اسمتمشمهمد
أبوه عام  1660اثر مجزرة زاريا.

عدد زوار كربالء بلغ أكثر من
 4ماليين يوم عاشوراء
أعلن نائب محافظ كربالء المممقمدسمة (المعمراق)،
علي الميالي ،ان عدد زائري المممحمافمظمة خمالل
زيارة عاشوراء بلغ أكثر ممن  1مماليميمن زائمر،
مبينما ً أن "السماعمات المقملميملمة المممقمبملمة سمتمعملمن
احصائية مفصلة بشأن أعداد الزائرين".
وأضاف ،أن "القوات األمنيمة نشمرت أكمثمر ممن
 16كاميرا حراريمة فمي المممحمافمظمة وتمم مسمك
االرض قبل يوم واحد محمرم" ،ممؤكمدا ً أنمه "لمم
يحدث ولو خرق واحد خالل الزيارة وهذا دلميمل
على نجاح الخطة األمنية".
وأوضح ،أن "عدد المممواكمب بملمغ نمحمو 1166
موكب ،ومشاركة أكثر من  1666عماممل بملمديمة
من مركز محافظة كربالء ،و  066عجلة ثمقميملمة
من مركز المدينة أيضاً ،ممع مشماركمة  16ألمف
عنصر أمني".
من جهتها أعلنت هيئة اإلعالم واالتصماالت فمي
العراق ،عن مشماركمة  691ممؤسمسمة إعمالمميمة
و 06فمريممقما ً لضمممممان جممودة االتصمماالت خممالل
زيارة عاشوراء.
ووفقا ً لالحصائيات التي اعمدتمهما هميمئمة اإلعمالم
واالتصمماالت فممإن "أكممثممر مممن  691مممؤسممسممة
إعالمية بينها  18قمنماة فضمائميمة اشمتمركمت فمي
تغطية الزيارة في مدينة كربالء وحدها ورافمقمهما
في نشاطها الممميمدانمي  11سميمارة نمقمل ممبماشمر
 ،SNGفض مالً عممن مشمماركممة قممرابممة الـ م166
إعالمي بينهم عمرب واجمانمب نمقملموا تمغمطميمات
ميدانية من المدينة المقدسة".
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في خطى الحسين عليه السالم
الدكتور سعيد الشهابي
هاهي السماء تتمجمهمم ممن جمديمد ويمتممملمك المكمون
شممعممور مممخممتمملم مممن األلممم واألمممل ،مممن المميممأس
والرجاء .أما ّ
إن الدنيا قد أدبرت وتن ّكرت وتغيّرت
صبمابمةٌ كصمبمابمة
وانشمرت ،حتّى لم يبقَ منها إال ُ
خسيس ع ْي ٍ كالمممرعمى الموبميمل ،أال
اإلناء ،وإال
ُ
ّ
الحق ال يُتآمر به ،والمنكر ال يُتناهى عمنمه،
ترون
ْ
أما إنّي ال أرى الممموت إال سمعمادة ،والمحميماة ممع
الظالمين إال بَ َرماً .إن رسل المقموم المذيمن أرعمبموا
آخر الرجال الواقفين على ثرى الطف ما يمزالمون
يرعبون اآلمنين ،ويتوارثون الحقد المقمبملمي بمدون
انقطاع .لم يكن يومها ثمة من يمطميمق الموقموف او
يرغب فيه او يمتلك الشجاعة للتمرد على القمعمود
او االنبطاح او المسايرة او االستسالم سوى رجمل
جاء من بطن المتماريمخ ممتمممردا عملمى أعماصميمره
وزوابعه ،وكمل مما اسمتمهمدف األممم السمابمقمة ممن
“ الجراد والقمل والضفادع والدم” .كمان آخمر ممن
ورث تراث األنبياء منذ آدم .شهد بعينيه كيف قتمل
هابيل قابيل في معمركمة ربممما كمانمت األولمى فمي
الصراع األزلي بين الحمق والمبماطمل ،والمممغمالمبمة
لتحديد الموقف ،ورأى فعل الغراب المذي كمان لمه
موقف مكتنز باالنسمانميمة والمجمالل والموقمار ،فملمم
يسمح للجسد المدمى بالبقماء عملمى المثمرى ،ممائمدة
للضباع ،كان مبعوثا من هللا لميمري المقماتمل كميمف
يواري سوأة أخيه ،فأدى مهمته علمى خميمر وجمه،
فقد أدخل الندم في قلب كان يقترب ممن الضميماع
ويصبح عبدا للشيطمان والمطمممع والمجمشمع وحمب
الدنيا والالمسؤولية .أترى من المستعد ألن يمكمون
مصداقا ألدائها؟ من ممنما نمفمذ اإليمممان إلمى قملمبمه
وعقله فأصبح ينظر بعين هللا ،ويتمعن في كمتمابمه؟
وقفوهم إنهم مسؤولون.
لم يمض على إغماض محمد بن عمبمد هللا عميمنميمه
سوى أقل من نصف قرن ،ولكنها تبدو وكأنها بمال
عدد او حدود .وحده الحسين كان يمؤسمس مموقمفمه
انطالقا من إحساسه بالمسؤولية في زمن قمل فميمه
الممسمؤولمون ،وكمثمر فميمه المنمائمممون والمخمانمعمون
والراكعون واالنهزاميون .أتكفي نصف قرن لمهمذا
التراجع القيمي واألخالقي في أمة كمانمت ممؤهملمة
ألن تكون خير أممة أخمرجمت لملمنماس؟ مما أسمرع
النكوص على األعقاب .وما محممد إال رسمول قمد
خلت من قبله الرسل ،أفإن ممات أو قمتمل انمقملمبمتمم
على أعقابكم؟ كيف يستطيع المرء ان يتمحمول ممن
كرمنا بني آدم﴾
كرمه هللا ﴿ولقد ّ
ذلك المخلوق الذي ّ
الى حربماء ممتملمونمة ،ام جسمدا خموارا ال يصملمح
لشيء أبدا؟ او يصبح كيانا اجتث من فوق األرض
ما له من قرار .أهذا هو من قضى محمد بمن عمبمد
هللا حياته لكي يخلق منه خليفة هللا عملمى األرض؟
لبئس الخالفة هذه التي مارسها أهل السقيفة المذيمن
وضع األمويون األحاديث لتمجيمدهمم“ :أصمحمابمي
كالنجوم بأيمهمم اقمتمديمتمم اهمتمديمتمم” .وفمات همؤالء
الوضاعين المرتشيمن المذيمن بماعموا ديمنمهمم بمدنميما
غيرهم قول القرآن المكمريمم﴿ :وممممن حمولمكمم ممن

األعراب منافقون ،ومن أهل المديمنمة ممردوا عملمى
النفاق ،ال تعلمهم ،نحن نعلمهم ،سنعذبهم مرتين﴾.
أيها الواقف في وهج الصيف القائض :لست وحدك
وان كنت تنظر فال ترى أحدا .فاألفالك تتحرك من
أجل دعمك وعسالن المفملموات سمتموفمر لمك المكمفمن
وتحفر لك اللحمد ،فمقمد تمعملمممت ممن ذلمك المغمراب
مهمتها .يا من تحدق في عيون المعمبميمد أمماممك فمال
ترى فيهم اال الوضيع والدنميء والسماقم والمتمافمه،
فكأن تلك الحمشمود سمراب ال يملمبمث ان يمتمالمشمى.
وتحدّق تارة أخرى في تلك الثلة القليملمة فمتمرى فمي
عينيها اإليمان والصدق والشهامة والمبمطمولمة .همنما
يشيد صرح اإلسالم ،ومن هنا يعاد كتابة المتماريمخ،
وتجدد سنة محمد بن عمبمد هللا .لمقمد مضمى نصمف
قرن على منع كتابة حمديمثمه ،ولمكمن ذلمك المحمديمث
مختزن في نفموس كمبميمرة تمتمسمع لملمحمق والصمدق
واإلنسانية وتضيق بالكذب والنفاق والمدجمل .تمرى
بعينيك في ذلك الفضاء الشاسع وتتساءل في نفسك:
أين هم األصحاب الموصوفون بالنجوم؟ الصادقون
منهم كانوا ثلة قليلة تجسدت فيمهمم صمفمات الصمدق
والشجاعة والكرامة واإلباء والبصيرة فرأوا الجمنمة
رأي العين ،وحسموا خميمارهمم :ارواحمنما لمروحمك
الوقاء ،ونفوسنا لنفسك الفداء .لمقمد سمجمل المتماريمخ
بحروف من ذهب أسماء الصحابمة الشمهمداء :أنمس
بمن المحممارث ،وحمبمميممب بممن مممظمماهمر ،ومسمملمم بممن
عوسجة ،وعمبمد المرحمممن بمن عمبمد ربّ  ،وعمممار
الداالني ،لمقمد جمممع همؤالء حسمنمات عمدة :أوالهما
صحبة رسول هللا وثانيتها الثبات ،وآخمرهما المفموز
بالشهادة مع إمام معصوم في كربالء.
يا أبا عبد هللا:
عندما التقت األس ّنمة كمنمت شماهمدا وشمهميمدا ،كمنمت
شاهدا على أمة انقلبت على نمبميمهما لمحمظمة وفماتمه،
فكان إسالمها ما نصت عليه اآلية الكمريمممة :قمالمت
األعراب آمنا ،قل لم تسلموا ولكن قمولموا أسملمممنما،
ولما يدخل اإليمان في قلوبكم .قضيت خمسين عاما
بعد رحيل جدك ،تراقب تمغميمر تموازن المقموى فمي
الجزيرة العربية وفي العمالمم ،كمنمت صمغميمر السمن
حين حدث االنقالب األول على ما جرى في غمديمر
خم ،ورأيت أمك حاملة لواء االحمتمجماج ،يمعمتمصمر
قلبها ألما على رسالة أبيها ومشروعه ،فوقفت معها
في كل لحظة احتجاج تصدرته بصالبة إيمانية بمال
نظير ،وبالغة على غرار زوجمهما ،رائمد المبمالغمة

واألدب .وفجعت عندما رحلت بعد بضعمة شمهمور
من رحيل والدها .فما أشد وقع ذلمك عملمى قملمبمك.
لكن سلواك أن مشروعه لم يمقمبمر ممعمه ،بمل بمقمي
عنوانا لحركة ضمميمريمة تمواصملمت اربمعمة عشمر
قرنا ،وما تزال تتوسمع .لمم يسمتمطمع االنمقمالبميمون
اقممتممالع مشممروع مممحمممممد مممن قمملمموب المممممؤمممنمميممن
وصدورهم ،برغم ما مارسوه من اضطهاد لم يكن
يمر ببال أحد ،وهو اضطهاد يخجل الكثيرون عمن
ذكره اليوم النه ال يليق بالتمركمة المممحمممديمة المتمي
غذتها دماء شهداء بمدر وأحمد ،وعملميمهما بصمممات
حمزة وأبي ذر والمقداد وعمممار وسممميمة .لمكمنمهمم
زادوا الممشمهمد تمعمقميمدا ،وحم ّمملمونما أوزارا كمبمارا
أنهكت ظهور األجيال وما تزال أمة محمد بن عبد
هللا تدفع ثمنها حتمى الميموم .فمقمد كمانمت المممؤاممرة
كبيرة وخطة االنقالب شاملة ،حتى كمادت تمممحمو
ذكر محمد من التاريخ ،وأسست لشتم ابن عمه من
المآذن خمسين عاما .وقفت مع أبيك ثالثيمن عمامما
صابرا محتسبا ولسانه يمردد :أرى تمراثمي نمهمبما.
عشت المحنة الكبرى التي واجهت بميمت المرسمالمة
بعد رحيل نبيها العظيم ،وما أعظم وقمع االنمقمالب
على نفسك ،ولكنك كنت مستمرا في رشف ممعميمن
النمبموة والمرسمالمة ،ثمم أصمبمحمت وريمث اإلمماممة
وأعلنت والءك إلبراهيم وحنفيته ،وتقلدت اإلمامة
ضمن المشروع اإللهي الذي بدأه ابراهيم ونهض
به محمد .ورايت بعينيك ما تعرض له أخموك ممن
حروب ومؤامرات وأمور سياسية مضطربة حتى
حملت لواء اإلمامة ووقفمت أممام المفمتمنمة األممويمة
الكبرى ،وقلبك يعتصر ألما ولكنه يمنمضمح إيمممانما
وصدقا وشجاعة.
رأيت بعينيك تقلبات أوضاع األمة وكميمف أصمبمح
سفهاؤها يتحكمون في مسارها ويعيمدون صميماغمة
المشروع اإللهي الذي اراد به استنقاذ هذه البشرية
المعذبة ،فإذا برموز القبلية والعصمبميمة المجماهملميمة
يتصدرون المشهد ويمعنون في عمبماد هللا تمنمكميمال
وظلما .فكيف يسكمت المحمسميمن وأذنماه تسمتمقمبمالن
أخبار الكوفة وان زياد بن أبيه قد دشن عهدا حالكا
من الظلم لم يسبق له مثيل .وبملمغ بمه االنمحمراف
عن روح الدين ان فاجأ الكوفيميمن ممتملمثممما والمقمى
عليهم خطبته البتمراء المتمي لمم يمبمدأهما بمحمممد هللا
والثناء عليه ،بمل قمال :أقسمم بماهلل آلخمذن المولمي
بالمولى ،والمقيم بمالمظماعمن ،والمممقمبمل بمالمممدبمر،
والمطيع بالعاصي ،والصمحميمح ممنمكمم فمي نمفمسمه
بالسقيم حتى يلقي الرجل منكمم أخماه فميمقمول :انمج
سعد فقد هلك سعيد ،أو تستقيم لمي قمنماتمكمم .ثمقمافمة
جديدة ليس لها في كتاب هللا وسنة رسولمه وسميمرة
أبيك وأخيك ما ينسجم ممعمهما ،فمكميمف تمعميم ممع
الظلم وانت الذي ورثت العمدل بمال ممنمازع .ومما
أكثر مما سمممعمت ممن أهموال تشميمب لمهما رؤوس
االطفال .وكيف ان البيت األموي انقلب على علي
وآل علي وأصحاب علي بال وازع من ضمير وال
رادع من أخالق.
لقد شاء هللا ان يراك قتيال ،فذلك شرط الخلود ،وال
تحسبن الذين قتلوا في سبيل هللا أممواتما بمل أحميماء
عند ربهم يرزقون .لكن موتك لم يكن كاآلخريمن،
بل كان شهادة قدمتمهما لملمتماريمخ ،كمتمبمتمهما بمأزكمى
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الدماء وأنقاها ،وممن بميمنمهما دمماء طمفمل رضميمع
اقتنصه القتلة من بين يديك عمطمشمانما .وقميمل أنمك
رميت ببعض دممه المى السممماء ولمم يسمقم ممنمه
شيء .كيف تح ّملت آالم الموت في وهج المهمجميمر
بصحراء قاحلة بين أيمدي قموم مما جمعمل هللا فمي
قلوبهم من الرحمة شيئا .همنما ال بمد ممن تسمجميمل
محضر ينطق بالظالمة ويمروي فصمول مملمحمممة
بدأت يومذاك ولم تكتمل حتى اآلن .أكثر ما يمثميمر
االستغراب بقاء الدم القاني مسمفموحما ال يمتموقمف،
سمميمماال ال يممجممف ،فممممما سممر هممذا الممدم؟ أتممرى ان
استمرار تدفق الدم عنوان لبمقماء المقمضميمة؟ أم ان
الجراح التي أحدثمتمهما السميموف كمانمت غمائمرة ال
يمكن تضميدها؟ أم أن هذا الدم تحول الى بركة ال
تنضب ومصدر حياة لمممن يسميمر عملمى خمطماك؟
يقولون أن زياد ابن أبيمه دفمن عمبمد المرحمممن بمن
حسان العنزي ،حيا ،فبقي يقاسي غصص الممموت
حممتممى مممات ،وأنممه كممان اول مممن دفممن حمميما ً فممي
االسالم .ولكن ماذا عن طعنة الرمح التي أصابمت
رأستك فشقته حتى اندفع الدم كالميزاب.
في تلك اللحظات كنت تتحدث عن المستقبل المذي
ينتظر أمة لم ترعو عن قتل ابن بنت نبيها:
”أما إنّكم ال تقتلون رجالً بعدي فتهابون قتلمه ،بمل
وأيمم هللا ،إنّمي
يهون عليكم ذلك عند قتلمكمم إيّماي.
َ
ألَرجو ْ
أن يكرمني هللا بالشهادة ،ث ّم ينتقم لي ممنمكمم
من حيث ال تشعرون“
فكان ذلك ،كما تنبّات .يمقمولمون ان المحمجماج قمتمل
حطيطا الزيات الكوفي ،العابد المزاهمد المذي كمان
يصدح بالحق ،قتله ألنه كان يوالي عليا .ويقولون
انه غرز في جسمممه المممسمال طمول الميموم ،وهمو
صابر ثم لفه في بارية والقاه حتى مات .رحمم هللا
حطيطا فقد ذاق من آالمك بعضها.
أما خالد بن عبد هللا القسرى فقد أم الناس فمى يموم
األضحى ،وبعد أن حمد هللا وأثنى عليه ،قال :أيها
الناس انصرفوا إلى منازلكم وضمحموا -بمارك هللا
لكم فى ضحاياكم ،-فإنى مضحٍ اليوم بمالمجمعمد بمن
درهم ..ثم حمل سيفه وذبحه أمام الممصملميمن وهمم
ينظرون .وبدال ممن االحمتمجماج عملمى ذلمك أثمنمى
بعض شهداء الزور على ذلك ،وقال بمعمضمهمم أن
ذلك “ أفضل وأعظم أجمرا ممن األضمحميمات ألن
فيها قطعا لدابر المفمتمنمة والشمر والمفمسماد ،ثموابمهما
أعظم من ثواب األضحية“.
وسمعنا عن آالم ممنمصمور المحمالج المتمي تمقمطمع
القلب ،ولكن همل كمانمت أشمد مممما حمل بمك يموم
عاشوراء؟ فقد جلد  666جلدة حمتمى اهمتمرأ جملمده
وما تأوه ،وقطعت يداه وقدماه من خالف وهمو ال
يزال حيًا يشعر ،ثم رفع عملمى المجمذع مصملموبًما،
وتُرك هكذا حتى صباح اليوم التالي ينتظر ضربة
الرحمة ،لتصيح أبواق الطغاة“ :اقتله ،فمفمي قمتملمه
صالح المممسملممميمن ” ،لمتمسمقم رأسمه عمن جسمده
أخيرا فجمعت أعضاؤه وأحرقت ،وألمقموا رمماده
ً
في نهر دجلة ،وعُلقت الرأس في بغداد .كان قمتمال
سياسيا ،وليس ألنه قال “أنا هللا“.
أما أسماء بنت أبي بكر فقد وجدت نفسها مضطرة
للتوس لدى الحجماج النمزال ولمدهما بمعمد صملمبمه
زمنا .فقد خرج عبد هللا بن الزبير لقتمال المحمجماج

خارج مكة ،وسق جريحا :فصاحت إحدى جواريه :
“ يا أسفي على أمير المؤمنين” فعرفوه .قطعوا رأسه
وطافوا به في مصر أما بقايا جسده فقد علقوها عملمى
الصليب داخل جدران الكعبة؟ وبقمي ممعملمقما خمممسمة
عشر يوما إلى أن مرت أمه الكفيفة بجانبه وهمي فمي
عامها التسعميمن فصماحمت بمأحمدهمم ” :أمما آن لمهمذا
الفارس أن يترجل ؟” فمأنمزلموه بمأممر المحمجماج عمن
الصليب ودفنوه
ويقول ابن األثير ان قائدا من الخوارج يدعى ممحمممد
بن عبادة أسر في أيام المعتضد باهلل سلمخ جملمده كممما
تسلخ الشاه.
يا سيد الشهداء :عندما وقفت يوم عماشموراء ممنماديما:
أما من ناصر ينصرنا؟ لم تكن تمبمحمث عمن خمالص
من الموت الذي كان محتومما ،بمل أردت ان تمحميمي
النفوس التي ماتت والقلوب التي توقفت عن النبمض،
لماذا؟ ألنك ورثت الرحمة المهمداة ممن جمدّك .كمنمت
حزينا أن تتلطخ أيدي القوم بدمائك الزاكية فميمنمالمون
لعنة الدنيا وعذاب اآلخرة ،كانت صرخة استغاثة من
أجل األمة التي خذلت ابن بنت نبيمهما ،فملمعمل بمعمض
أفرادها يتمرد على الشيطان فينحاز للجانب الممقمدس
في معادلة مادية ومعنوية غير ممتمكمافمئمة .همنما تمقمف
الجيوش الجرارة بخيلها وخيالئها ،يمقمابملمهما عصمبمة
يقودها رجل ليس على وجه األرض ابمن بمنمت نمبمي
غيره .كنت إماما تسعى لخير الناس حتى الملمحمظمات
األخيرة من حياتك ،فكلما نزفت د ًمما ازددت رحمممة
وشفقة على قاتملميمك .فمممن أيمن تملمك المقميمم؟ وكميمف
استطعت ان تتجاهل ألم الجرح وتنشغل بألم المنمفمس.
الكثيرون يموتون ووخز الضمير يقتلهم قبل السيمف،
أما أنت فقد فشل السيف ان ينال من قيمك وأخالقمك،
فكلما أصابتك ضربة ازددت يقينا بموقف :الملمهمم ان
حجبت عنا النصر في العاجل ،فاجعل لنا ما هو خير
في اآلجل .لم تزدك الجراح إال ايمانا وثقة وحمبما هلل:
اللهم أنت ثقتي في كل كرب ،ورجائي في كمل شمدة،
وأنت في كل كرب نزل بي ثقة وعدة .وانطمالقما ممن
رساليتك الراسخة عشقت الحرية وأبيمت االسمتمسمالم
ي بمن المدعمي ركمز
لمن تعتبرهم عبيدا :أال وإن الدع ّ
بين اثنتين :بين السلة والذلة ،وهيهات منا الذلة ،يأبى
هللا لنا ذلك .واستغربت من صلف القتلة والسمفماحميمن
وتمنيت علميمهمم فمي لمحمظماتمك األخميمرة ان يمكمونموا
أحرارا “ ،إن لم يكن لكم ديمن ،فمكمونموا أحمرارا فمي
دنياكم” .وهي رسالة كمتمبمتمهما بمالمدم لمتمصمل لملمعمالمم
ويصبح ممحمبموك أحمرارا حمقما بمالمجمهماد والمنمضمال
والتحدي .تلك الرسالة تتضمن حقيقة مفادهما ان ممن
يسكت على الحق ويتماهى مع الظلمة ويمنمخمرط فمي
مشاريعهم فقد فقد حريته.
يا أبا عبد هللا :عذرا إن خذلتك أمة جدّك ماضيا ،فهل
أصبحت أقل خذالنا اليوم؟ لن يفي أحمد حمقمك حمتمى
يسير على دربك ويقرأ فيك سفر نضال مستمر ضمد
الظلم والطغيان واالسمتمبمداد واالنمحمراف ،فمال والء
ليزيد ونهجه ،الن ذلك مناقض لنهج الحمسميمن عملميمه
السالم.
*كلمة القيت فيي ميؤسيسية االبيرار االسيالمييية فيي
اليوم االول من شهر محرم اليحيرام  6666هيجيري
الموافق  32يوليو )2222

مـنـبـر األبـرار
موضوع لماذا ثار الحسين؟ من ص 4
"ال تتركوا األمر بالمعروف والنّهي عن المممنمكمر
فيولّي عليكم شمراركمم ثمم تمدعمون فمال يسمتمجماب
لكم"؟! وقال اإلمام أبي جعفر الباقر عليه السمالم:
"إن األمر بالمعروف والنهي عن المممنمكمر سمبميمل
األنبياء ،ومنهاج الصلحاء ،فمريضمةعمظميمممة بمهما
تقام الفرائض ،وتأمن المذاهب ،وتحل المممكماسمب
وترد المظالم ،وتمعمممر األرض ،ويمنمتمصمف ممن
األعداء ،ويستقيم األمر"؟!
ووقال عليه السالم« :األمر بمالمممعمروف والمنّمهمي
عن المنكر خلقان من خملمق هللا ،فمممن نصمرهممما
أعزه هللا ومن خذلهما خذله هللا"؟.
ّ
كما تقدم فإن األمر بالمعروف والنهي عن المنكمر
ببعض مراتبها واجبان كفائيان ،وهما فمي بمعمض
مراتبها األخرى واجبانعيمنميمان كموجموب الصمالة
اليوميّة .كما في إظهار الكراهة فعالً أو قوالً ممن
ترك المعروف وفعل المنكر.
فقد بلغ أن أمير المؤمنين عليه السالم قال" :أمرنا
رسول هللا صملمى هللا عملميمه وآلمه أن نملمقمى أهمل
مكفهرة"
المعاصي بوجوه
ّ
واألمر بالمعروف والنّهي عن المنكر إنما يمجمبمان
مع توفر الشروط التالية:
6ـ أن يكون الشخص اآلمر بمالمممعمروف المنماهمي
عن المنكر عارفا ً بالمعروف والمنكمر حمتمى ولمو
صملمة،يمكمفمي أن
كانت معرفته غير شاملة وال ممفم ّ
يعرف أن هذا العمل معروف ليأمر به أو أن همذا
منكر محرم لينهى عنه.
1ـ أن يحتمل ائتمار المأمور بمالمممعمروف بمأممره،
وانتهاء المنهي عنه المنكر بنهيه ،بأن ال يعلم ممنمه
انّه ال يبالي وال يهتم وال يكترثبأمره ونهيه.
1ـ أن يكون تارك المعروف ،أو فماعمل المممنمكمر،
مصرا ً على تمرك المممعمروف أو فمعمل المممنمكمر،
بمعنى انه بصدد االستمرار على فعاللمنمكمر ،أمما
إذا احتمل انمه ممنمصمرف عمن االسمتمممرار عملمى
المنكر لم يجب أمره ونهيه.
0ـ أن ال يكون فاعل المنكر أو تمارك المممعمروف
معذورا ً في فعملمه لملمممنمكمر أو تمركمه لملمممعمروف
العتقاده مثالً أن ما فعله ليس حراما ً أوأن ما تركه
ليس واجبا ً وكان معذورا ً في ذلك االشتباه .وإالّ لم
يجب عليك شيء.
0ـ أن ال يخاف اآلمر بمالمممعمروف والمنّماهمي عمن
المنكر من ترتّب ضرر عليه في نفسه أو عرضمه
أو ماله بالمقدار المعتد به أو بأحدممن المممسملممميمن
كذلك من جراء أممره بمالمممعمروف أو نمهميمه عمن
المنكر.
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لماذا ثار اإلمام الحسين (ع)؟
حديث الجمعة لسماحة الشيخ حسن التريكي
يتساءل كثير من الناس هذا السؤال :اإلمام الحسميمن
(ع) كان ملتزما بصلح أخيمه اإلممام المحمسميمن (ع)
لمدة عشرين عام ،منهاعشرة في حياة اإلمام الحسن
(ع) وعشرة سنوات بعد شهادته ،فملممماذا قمرر فمي
سنة  16للهجرة القيام بالثورة؟
يمكن تلخيص الجواب النقاط التالية:
 6ـ نقض آخر شروط الصلح:
نقض معاوية شروط الصلح واحدا تلمو اآلخمر ممنمذ
اليوم األول لدخوله الكوفة ،وقال مقولته المشهورة:
"إني صالحت الحسن بنمعملمي عملمى شمروط ،وأنمي
أضعها تحت قدمي هذه".
ولكن اإلمام بقي ملتزما بالصلح حتى يتحقق نمقمض
آخر شرط ممنمهما وهمو (إعمادة المحمكمم إلمى اإلممام
الحسن (ع) أو الحسين(ع)).
وهذا ما نقضه معاوية قبل موته بأخذ البميمعمة البمنمه
يزيد اللعين.
 1ـ حكم يزيد يشكل خطر وجودي على اإلسالم:
معاوية بكل سيمئماتمه ولمكمنمه كمان سميماسمي ممخمادع
يتظاهر باإلسالم ،أما يزيد فمكممما قمال عمنمه اإلممام
الحسين (ع) عند تقييمه لواليالمدينة:
"أيها األمير إنا أهل بيت النبوة ،ومعدن الرسالة ،و
مختلف المالئكة ،وبنا فتح هللا ،وبنا ختم هللا ،ويمزيمد
رجل فاسق شاربالخمر ،قماتمل المنمفمس المممحمرممة،
معلن بالفسق ومثلي ال يبايمع ممثملمه ،ولمكمن نصمبمح
وتصممبممحممون ،ونممنممظممر وتممنممظممرون أيممنمما أحممق
بالبيعةوالخالفة ،ثم خرج عليه السالم.
ورآه مروان بن الحكم الحقا فقال :أبا عبد هللا! إنمي
لك ناصح فأطعني ترشد وتسدد.
فقال الحسين :وما ذلك قل حتى أسمع! فقال مروان:
أقول إني آمرك ببيعة أمميمر المممؤممنميمن يمزيمد فمإنمه
خولك في دينك ودنياك.
قال :فماسمتمرجمع المحمسميمن وقمال :إنما هلل وإنما إلميمه
راجعون وعلى اإلسالم السمالم إذ قمد بملميمت األممة
براع مثل يزيد.
 1ـ قيمام المحمجمة عملمى اإلممام المممعمصموم بموجمود
الناصر الظاهري:
وضع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) قواعد
تبين متى تقوم الحجة على اإلمام المعصوم ،فيمجمب
عليه القيام باألمر ،وذلك عند قوله:
"أما والذي فلق الحبة ،وبرأ النسممة ،لموال حضمور
الحاضر ،وقيام الحجة بوجود الناصر ،وما أخذ هللا
على العلماء أن ال يقارواعلى كظة ظالم ،وال سغب
مظلوم ،أللقيت حبلها على غاربها ،ولسقيت آخرهما
بكأس أولهما ،وأللمفميمتمم دنميماكمم همذه أزهمد عمنمدي
منعفطة عنز".
المؤرخون أرقاما ً مختلفة حول الرسائل المتمي
سجّل
ّ
وصلت إلى اإلممام المحمسميمن عملميمه السمالم ،فمقمال
البعض بأنّها ( )606رسالة،وك ّل واحدة تحمل اسما ً
واحدا ً أو اسمين اثنين أو أربعة منها:
ي حول عدد تلك الرسائل بما يقرب ممن
كتب الطبر ّ
ي ( ..)06وأ ّما ابن سعد فقد روى ّ
أن
والبالذر
()01
ّ
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الذين أرسلوا الكتمبميمصمل عمددهمم إلمى ( )68ألمفماً،
وكذلك ما ذكمره ابمن طماووس حميمث قمالّ :
إن مما
وصل إلى اإلمام عليه السالم في بعض األيّمام همو(
 )166رسالة حتّى اجتمع لديه اثنا عشر ألفا ً منها.
المممؤرخميمن
ولو أردنا أخذ نتيجة ممن خمالل أقموال
ّ
حول هذا الموضوعّ ,
فإن األقرب إلى الصواب همو
القول ّ
بأن عدد الرسائل بلمغ( )606بماعمتمبمار كمثمرة
القائلين به ،باإلضافة إلى نقله في بعمض المممصمادر
القديمة.
 -0علم اإلمام (ع) بقرار اغتياله:
اإلمام (ع) يعلم علم اليقين أنمه شمهميمد ممقمتمول كممما
أخبره جده النبي األكرم (ص) .وقد وصل الى عملمم
اإلمام (ع) إن الطاغية يزيدقد ارسل مجمموعمة ممن
زبانيته الغتيال االمام الحسيمن (ع) فمي ممكمة ولمو
كان متعلقا ً باستار الكعبة.
كان اإلمام الحسين (عليه السمالم) يمعمتمرض عملميمه
عبدهللا بن الزبير وغيره ويقال« :ل َِم تخرج؟»..
قال (عليه السالم)« :وهللا ألن اُقمتمل خمارجما ً ممنمهما
بشبر أحبّ إلي من أن اُقتل داخالً منها بشبمر ،وأيم ُم
هللا لممو كممنممت فممي حممجممر هممامممةمممن هممذه الممهمموام
ي حماجمتمهمم ،ووهللا
الستخرجوني حتّمى يمقمضموا فم ّ
ليعتدن علي كما اعتدت اليهود في السبت».
قممولممه (عمملمميممه السممالم) لمملممفممرزدق« :لممو لممم أعممجممل
الُخذت» ،وقوله (عليه السالم)« :وهللا! ال يدعمونمي
حتّى يستخرجوا هذه العلقة منجوفي».
0ـ وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
رغم أن حكم األمر بالمعروف والنهي عن المممنمكمر
األولي هو الوجوب الكفائي كما سيأتي ،ولمكمنمه قمد
يصبح وجوبا عينيا في بعضالمحماالت عملمى بمعمض
األفراد ،إذا كان عدم القيام به قد يمؤدى إلمى ضمرر
أكبر على مستوى المجتمع أو الدين .وهذا ما حمدث
معاإلمام الحسين (ع) مع وجود األسباب السابقة.
وهذا ما أكده اإلمام الحسين (ع) في بعض كلمماتمه،
عندما تحدث عن وجوب التغيير باألمر بالممعمروف
والنهي عن المنكر ثم قال" :وأنا أحق من غيمر" أو
"وأنا أحق بذلك".
ولهذا صح أن يقال أن ثورة اإلمام الحسين (ع) هي
ثورة األمر المعروف والنهي عن المنكر.
ـ ثورة اإلمام الحسين (ع) ثورة األمر بمالمممعمروف
والنهي عن المنكر:
جاء في وصية اإلمام الحسين (ع) ألخيه محمد بمن
الحنفية عند خروجه من المدينة:
"وأني لم أخمرج أشمرا وال بمطمرا وال ممفمسمدا وال
ظالما وإنما خرجت لطلب االصالح في أممة جمدي
صلى هللا عليهوآله أريد أن آمر بالممعمروف وأنمهمى
عن المنكر ،وأسير بسيرة جدي وأبي علي ابن أبمي

طالب عليه السالم فمنقبلني بقبول الحق فاهلل أولمى
بالحق ،ومن رد علي هذا أصبر حتى يمقمضمي هللا
بيني وبين القوم بالحق وهوخير الحاكمميمن ،وهمذه
وصيتي يا أخي إليك وما تموفميمقمي إال بماهلل عملميمه
توكلت وإليه أنيب.
وعندما نزل اإلمام الحسين (ع) في كربمالء كمتمب
إلى أشراف الكوفة ممن كان يظن أنه على رأيه:
بسم هللا الرحمن الرحيم من الحسين بن عملمي إلمى
سليمان بن صرد والمسيب بن نجبة ،ورفماعمة بمن
شداد ،وعبد هللا بن وأل،وجماعة المؤمنين:
أما بعد فقد علمتم أن رسمول هللا صملمى هللا عملميمه
وآله قد قال في حياته" :من رأى سملمطمانما جمائمرا
مستحال لحرم هللا ،ناكثمالمعمهمد هللا ،ممخمالمفما لسمنمة
رسول هللا ،يعمل في عباد هللا باالثم والمعمدوان ثمم
لم يغير بقول وال فعل ،كان حقيقا علىاهلل أن يدخلمه
مدخله".
وقمد عملمممممتمم أن هممؤالء المقمموم قممد لمزممموا طمماعممة
الشيطان ،وتولوا عن طاعمة المرحمممن ،وأظمهمروا
الفساد وعطلوا الحدود ،واستأثروابالفيم ،،وأحملموا
حرام هللا ،وحرموا حالله ،وإني أحق بمهمذا األممر
لقرابتي من رسول هللا صلى هللا عليه وآله.
وقال (ع) في خطبة له بعد أن منعه الحر بن يمزيمد
الرياحي من العودة وأنزله في كربالء:
"قام (عليه السالم) خطيبا ،فحمد هللا وأثنى عملميمه،
ثم قال:
انه قد نزل من االمر ما ترون ،ان همذه المدنميما قمد
تغيرت وتنكرت ،وادبر معروفها ،فلم يبق منها اال
صبابةكصبابة االناء وخسميمس عميم كمالمممرعمى
الوبيل.
اال ترون ان الحق ال يمعمممل بمه ،وان المبماطمل ال
يتناهى عنه ،ليرغب المؤمن فمي لمقماء هللا ممحمقما،
فمانممي ال أرى المممموت االسمعممادة وال المحمميماة مممع
الظالمين اال برما.
ان الناس عبيد الدنيا ،والدين لعق عملمى ألسمنمتمهمم،
يحوطونه ما درت معايشهم ،فإذا محصوا بمالمبمالء
قاللديانون".
 -1نصرة اإلمام الحسين (ع) فتح والشمهمادة ممعمه
جنة:
لقد جاء في الرسالة الشريفة لالمام عليمه السمالم :
"من الحسين ابن علي ابن ابمي طمالمب المى أخميمه
محمد وسائر بني هاشم:
"أما بعد فإنه من لحق بي استشهد ومن لم يلحق لم
يبلغ الفتح والسالم".
شروط األمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
األمر بالمعمروف والمنّمهمي عمن المممنمكمر بمبمعمض
مراتبهما واجبان كفائيان فإذا قام المبمعمض بماألممر
بالمعروف والنّمهمي عمن المممنمكمر ،فمقمدسمقم عمن
الجميع .وإن لم يقم بهما أحد أثم الجميع.
وقال النبي الكريم محمد صلى هللا عليمه وآلمه" :ال
تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ،ونمهمو عمن
المبمر ،فمإذالمم يمفمعملموا ذلمك
المنكر ،وتعاونوا على ِ ّ
نزعت منهم البركات ،وسل بعضهم على بعمض،
ولم يكن لهم ناصر في األرض وال في السماء"؟!
وقال اإلمام علي عليه السالم:
التتمة ص 5
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النقود العربية وعلم النُ ِّ ّميّات
يوضح لنا كتاب "النقود العمربميمة وعملمم المنُم ِ ّمميمات"
لمؤلفه األب الكرملي أنستاس ماري الصادر أخيمرا ً
عن دار الرافدين في بيروت ،تاريخ صك النقود في
اإلسالم والعالم العربي ،وممعمانمي المنمقمود المتمي لمم
نسمع بأغلب أسمائها وأصولها ومعانيها.
ويتضمن الكتاب معجمين صغيرين مرتبين بحمسمب
ترتيب حروف الهجاء ،أحدهما للنقمود المتمي كمانمت
شائعة إلى أخر عهد العباسيين ،واآلخر للنقمود بمعمد
ذلك العهد.
بحسب كتاب النمقمود ألحمممد بمن يمحميمى بمن جمابمر
البغدادي الشهير بالبالذري ،فقد تداول أهل مكة في
الجاهلية دنانير هرقل ودراهم الفرس "البغلية".
وكان المثمقمال وزنمه اثمنمان وعشمرون قميمراطما ً إال
كسراً .ووزن العشرة دراهم سبعة مثاقيل.
أما المرطمل فمكمان اثمنمي عشمر أوقميمة وكمل أوقميمة
أربممعممون درهمممماً .وقممد أقممر تمملممك األوزان لمملممنممقممود
الرسول محمد (ص) ومن بعده الخلمفماء المراشمدون
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبقمى ممعماويمة ذلمك
على حاله .ثم ضرب مصعب بمن المزبميمر فمي أيمام
عبد هللا بن الزير دراهم قليلة كسرت بعد.
فلما تولى عبد الملك بن ممروان المحمكمم كمتمب المى
الحجاج بن يوسف أن يضرب الدراهم على خممسمة
عشر قيراطا ً من قمراريم المدنمانميمر ،وضمرب همو
الدنانير المدمشمقميمة وهمو أول ممن ضمرب المذهمب
والورق بعد عام الجماعة.
ثانياً :كتاب النقود القديممة األسمالمميمة لملمشميمخ تمقمي
الدين الشافعي .بحسب كتابه ،كانت النقود كما يلي:
 .6المنمقمود الممقمديمممة :كممنمت نمقمود الممعمرب المفمضممة
والذهب ،وكانت دنانير الذهب "قيصريّة" من قمبمل
الروم ،وكمانمت دراهمم المفمضمة "السمود الموافميمة".
وفرض النبي محمد (ص) زكاة األموال فجعل فمي
كل خمس أواقي من الفضة الخالصة التي لمم تمغم
خمسة دراهم ،وهي النواة وفرض في كل عشمريمن
دينارا ً نصف دينار.
 .1النقود اإلسمالمميمة :ضمرب المخملميمفمة عمممر بمن
الخطاب النقود على شكل نق الكسرويّة وزاد فمي
بعضها كلمممة "المحمممد هللا" وفمي بمعمضمهما عمبمارة
"محمد رسول هللا" وفي بعضها عبمارة "ال إلمه إال
هللا وحده" .ثم ضرب المخملميمفمة عمثمممان بمن عمفمان
دراهم نقشها بعبارة "هللا أكبمر" ،وضمرب ممعماويمة
الدراهم السود الناقصة ودنانير عليها تمثال.
أما عبد هللا بن الزبير فكان أول من قمرب المدراهمم
المستديرة ونق على أوجهها عبارة "محمد رسول
هللا" وعلى الوجه اآلخر عمبمارة "أممر هللا بمالموفماء
والعدل" .وضرب عبد الملمك بمن ممروان المدراهمم
والدنانير ووضع السكة اإلسالمية ونق عملمى أحمد
وجهي الدرهم عبارة (قل هو هللا أحد) وعلى الوجه
اآلخر عبارة (ال إله إال هللا) وطموق المدرهمم عملمى
وجهيه بطوق.
وأتت دولة بني العباس فضرب عبد هللا بمن ممحمممد
السفاح الدراهم باألنبار وكتب عليها السكة العباسية
وقطع منها ونقص حبة ثم حبتين .ثم جاء ممن بمعمده
أبو جعفر المنصور فنقصها ثالث حمبمات فصمارت

تلك الدراهم ثمالثمة أربماع قميمراط .وضمرب األمميمن
دنانير ودراهمم وأسمقم ممنمهما ،وسممميمت فمي عمهمد
المأمون بـ(الرباعيات) .أما همارون المرشميمد فصميّمر
السكك المى السّمنمدي فضُمربمت المدراهمم عملمى وزن
الدنانير .وفي عهد عبد هللا المأمون نُمقمشمت المدراهمم
بالمخراط .ولما قتل المتوكل بدأ المغم فمي المدراهمم
وأول من غ عبد هللا بن زياد.
 .1نقود مصر :نقد مصر في الجاهلية واإلسالم همو
الذهب ،الى أن ضعفت مملكتهما بماسمتميمالء اإلفمرنمج
عليها فأصبح نقدها الدرهم ،وعندما فتح المممسملمممون
مصر كانت سكتها سكة بني أمية ثم بني العبماس .إال
أن الحاكم أبا العباس أحمد بمن طمولمون ضمرب فمي
مصر دنانير تعرف باألحمدية.
وعندما بنيت القاهرة المعزية (نسبة إلى المعز لمديمن
هللا من الفاطمييمن) ضمرب المقمائمد جموهمر الصمقملّمي
الدينار ال ُمع ِّزي .فلما زالت الدولة المفماطممميمة قُمررت
السكة في القاهرة بماسمم المممرتضمي بمأممرهللا وبماسمم
الملك العادل نور الدين بن محمممود زنمكمي صماحمب
بالد الشام فرسم اسم كل منها على وجه.
أما صالح الدين األيوبي فضرب الدراهم النماصمريمة
وجعملمهما ممن فضمة خمالصمة وممن نمحماس نصمفميمن
بالسوى ،وضرب الدينار ذهبا ً مصرياً.
الملك الكامل ناصر الدين محمد بمن المعمادل ضمرب
الدراهم المستديرة وأبطل الدرهم الناصمري وجمعمل
الدرهم الكامل ثالثة أثالث ،ثلثاه من فضة وثلثمه ممن
نحاس.
وفي عهد الظاهر بيبمرس ضمرب دراهمم ظماهمريمة،
واستمرت الدراهم الكامملميمة والمظماهمريمة فمي الشمام
ومصر حتى دخول الدراهم المحمممويمة فمقمام األمميمر
محمود بن علي فضرب الفلوس (من النحاس) ولمهما
من الشرف والفضل الكثير فقد كانت خالصة.
ثممم ضممرب الممممملممك (المممممؤيممد عممز نصممره) الممدراهممم

خير جليس

المؤيدية وكانت من الفضة الخالصة ال الممغمشموشمة
وموافقة سمنمة رسمول هللا(ص) ،ولممما كمانمت أيمام
محمود بن علي كثر ضرب الفلموس ،وصمار يمقمال
دينار بكذا من الفلوس.
كل
ٍ
ثالثاً :مقادير النقود المممتمداولمة فمي مصمر :المدرهمم
والمثقال لم يختلفا في عهمدي المجماهملميمةً واإلسمالم،
وكان تقدير اليونان للدرهم :ما يعادل ( )0166حبمة
وللمثمقمال ( )1666حمبمة .وقمدّروا بمحمب المخمردل
البري كونه ال يختلف باختالف األممكمنمة واألزممنمة
خفة ورزانةً.
المثقال :دره ٌم وثالثة أسباعه لتكون النسبة بميمنمهممما
كالنسبة بين وزن المذهمب الصمافمي ووزن المفمضمة
الصافية وإنما جعلوا الدرهم والمثمقمال عملمى قميماس
هذه النسبة لقلة استخدامها في التعدين ممع اشمتمهمار
الدرهم في الفمضمة والمممثمقمال فمي المذهمب .وجمعمل
المصريين المثقال في أواخر المقمرن المثمانمي عشمر
المثقال أربمعمة وعشمريمن قميمراطما ً فميمكمون درهممما ً
ونصف درهم .أما الرطل (وهو البغدادي) فهو مائة
وثمانية وعشمرون درهممما ً وأربمعمة أسمبماع درهمم.
وبالمصري ماية وأربعة وأربعون درهم.
رابعاً :لمحة في تاريخ النقود :قبمل ظمهمور المنمقمود،
كان البيع والشمراء يمجمريمان ممقمايضمة ،وأول أممة
عرفت النقود وتعاملت بها هي اللوذية وكان أهملمهما
يثمنون األشياء بقطع الفضة بأوزان معلومة وكانت
األوقية أول وزن استعملوه .وكان الذهب نادرا ً جدا ً
وتساوي القطعة منه ثقلها من الفضة خمممس عشمرة
مرة .وقد علّم اللوذيون المعمالمم المنمقمود المممقمطموعمة
بحجم معين ووزن معين ،وطبعها بطابع الممملمك أو
الملكة ،وهكذا شاع استعمال النقود الممطمبموعمة فمي
اليونان وأوروبا .وفي أوروبا كان الفرنك الفرنسي،
والليرة اإليطالية والكورون النمساوي.
كان قوام الثروة العقارات والمواشي عملمى نمقميمض
العرف السائد اليوم وعندمما عمظمممت تمجمارة أثميمنما
كانت نقودها تحتل مركزا ً ملحوظا ً في أسواق البحر
المتوس  .أما الرومان فلم يستعملوا النمقمود اال بمعمد
طرد الملوك األترسكيين بنحو مائة وخمسائمة سمنمة
وضربوا النقود الفضية على أساس الدراخمة.
كان القرطاجيون أسبق األمم الى اسمتمنمبماط المنمقمود
الجلدية .واقتبس األنباط في جمنموب شمرق األردن
ضرب النقود من اليونان ،وكان لملمدولمة المتمدممريمة
نقود على أحد وجهيها صورة رأس زنوبيا وكتفيها،
وحول الصورة اسمها باألحرف اليمونمانميمة ،وعملمى
الوجه الثاني صورة ثانية.
أما عرب الجاهلية فكانوا يتعامملمون بمنمقمود كسمرى
وقيصر وهي الدراهم والدنانير.
وكانت الدراهم الفارسية ثالثة أنواع:
البغلية :وزن أحدهما مثقال أو عشرون قيراطا ً
الدرهم الذي وزنه اثنا عشر قيراطا ً
الدرهم الذي وزنه عشرة قراري
والدنانير نوعان:
 الهرقلية أو الرومية الكسروية أو الفارسيةولما ضرب العرب نقودهم بعد اإلسالم أبقوها على
شكليها الرومي والفارسي بكتابتها ونقوشها.
وضربت النقود في عهد عبد هللا بن الزبير وغيره،ا
أما اول من ضرب النقود الرسمية عربية مسمتمقملمة
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في اإلسالم وأوجب التعامل بها وأبطل المفمارسميمة
والرومية همو عمبمد الممملمك بمن ممروان وعمرفمت
دنانيره بالدنانير الدمشقية.
وكان أجود أنواع النقود األموية ثالثة:
-6الهبيرية :التي ضربها لهم عمر بن هبيرة.
 -1الخالدية :التي ضربهاخالد بن عبد هللا البجلي.
-1اليوسفية :ضربها يوسف بن عمر اليوسفية.
وعممنممدممما آلممت الممخممالفممة الممى بممنممي الممعممبمماس كممان
المنصور يأبى قبول نقود بني أميمة إال المهميمبمريمة
والخالدية واليوسفية .وعندما غلب هارون الرشيمد
نقفُور ملك الروم فرض عليه غرامة مالية يمنمقم
على أحد وجهيها (هارون الرشيد) وعملمى الموجمه
اآلخر (األمين والمأمون) ،وقد استعمل العباسيون
الحجارة الكريمة كما تستعمل المحمواالت المممالميمة
اليوم.
خمامسماً :الممنممقمود األردنميممة :كمانممت شممرق األردن
كالوديعة يسلمها فاتح الى فماتمح ،تمتمعماممل بمنمقمود
المسيطرين عليهما وبمقميمت بمال نمقمد خماص ،فمقمد
تعاملوا في عهد الدولة العثمانية بالمنمقمود المذهمبميمة
الفرنسية ،ومن نماذج المنمقمود المتمي راجمت فميمهما
أيضاَ( :لاير مجيدي -لاير حميدي -لاير رشمادي-
نص المجيدي-ربع المجيدي) ويقولون لاير تركي
أو مجيدي تركي لئال ينصرف الذهن المى المريمال
المصري او اإلنكليزي.
وراجت في شرق األردن كذلك النقود المممصمريمة
الورقية والفضية والنكلية وظلت النقود الممصمريمة
الرسمية لشرق األردن الى سمنمة  ،6911فمحملمت
محلها النقود الفلسطينية.
سادساً :السكة إلبمن خملمدون :وهمي المخمتمم عملمى
الدنانير والدراهم المتعامل بها بين المنماس بمطمابمع
جديد ،ولفظ السكة كان اسممما َ لملمطمابمع تمنمقم بمه
صور أو كلمات مقلوبة ويضرب به على الدنانميمر
والدراهم ،وكان ملوك العجم يتخذونها ويمنمقمشمون
فيها تماثيل تكون مخصوصة بهم.
ولما جاء اإلسالم كان الناس يمتمعمامملمون بمدنمانميمر
الفرس ودراهمهم الى أن تفاح الغ فيها فمأممر
عبد الملك الحجاج بضرب الدراهم وكتبت علميمهما
عبارة "هللا أحد ،هللا الصمد" وميز المغشوش ممن
الخالص.
والبد من ذكر حقيقة الدرهم والدينار فهما مختملمفما
السكة في المقادير والموازين والشرع علق كمثميمر
من األحكام بهما فمي المزكماة والمزواج .فمالمدرهمم
الشرعي هو الذي يزن العشرة منه سبعة ممثماقميمل
من الذهب وهو على هذا سبمعمة أعشمار المديمنمار،
ووزن المثقال من الذهب الخالص اثنتان وسبعون
حبة من الشعير الوس .
سابعاً :علم الن ِ ّمميمات :المنممميمات :فمرع ممن فمروع
الممتمماريممخ وهممو عمملممم تممعممرف بممه أنممواع الممنممقممود
والرصائع التي ضربت في أزمان ممخمتملمفمة وفمي
أيام ملوك وقياصرة متنوعة .ونذكر فيما يلمي أهمم
ما يتعلق بهذا الفرع:
ما كان ينق على نقود العرب في عمهمد المخملمفماء
أسماؤهم أو أسماء أبنائهم أو والتهم أو عم ّممالمهمم:
وأول من نق اسمه على النقود هو المعتصم بماهلل
من الخلفاء العباسيين وتبعه في ذلك من جاء بمعمده

من أولئك الخلفاء ،وجاراهم الخلمفماء األنمدلسميمون
من األمويين ثم تأثر بهم الفاطميون.
النق على النقود :ما كان ينق على المنمقمود ممن
األلممفمماظ الممدالممة عمملممى الممرتممب والمموظممائممف وممما
ضارعها:
ومن هذه األلفاظ:
الخان :يطلق على شيوو األمراء في قبائل التتر.
خمماقممان :خمماص بممكممبممراء المممممغممول يممقممال خمماقممان
البحرين.
بادشاه :وقد يضم اليه كلمة "روي زمين" أي ملك
الدنيا.
راجا :لقب سالطين الهند.
سلطان" :سلطان البرين والبحرين" .المبمران هممما
بر آسيا وبر أوروبا والبحران بحر الروم والبمحمر
األسود.
ملكة :لكبيرات النساء.
شاه :لقب ملوك الفرس.
آغا :لقب شيوو األكراد.
الخليفة -األمير -أمير األمراء....الخ وغيرها.
ما كان ينق على النقود من األدعميمة ،بمعمد ذكمر
أسماء المملموك ،أو المعمممال وكمنماهمم ،وألمقمابمهمم،
ونعوتهم ،وأحيانا ً يضم الى اإلسم نسبته أو بملمدتمه
تعريفا ً له وتمييزا ً عمن يتفق اسممه ممع اسمم آخمر
يشبهه .ومن نماذج ذلك:
وجد على نقود فارسية من زمن نوح الثاني نمقم
"أبقاه هللا".
وفلس من عهد هارون الرشيد عملميمه اسمم عمامملمه
"علي بن عيسى أبقاه هللا".
ونقود ألمراء الفرس عليها طاهر هللا يلميمهما أعمزه
هللا.
العكي :نسبة الى مدينة عكا من ديار الشام.
سابمعماً :أسممماء المنمقمود المقمديمممة المى اخمر عمهمد
العباسيين
رتبت في الكتاب على حمروف المممعمجمم ،ونمذكمر
بعض أغرب أسماء النقود القديمة:
األس :أقدم نقد روماني.
اإلصبَهبذِية :اسم أعجمي نوع من دراهم العراق.
البدرية :من الدنانير العرب كانوا يضمعمونمهما فمي
البدرة ما كانوا يتخذون الصناديق يومئذٍ.
البندقية :الدراهم من ديار إيطاليا.
اليوسفية :أحسن الدنانير ضمربمت فمي عمهمد بمنمي
أمية.
القوقية :دنانير ملك الروم.
النٌميات :الفلوس أو الدراهم التي فيها رصاص أو
نحاس.
ثامناً :أسممماء المنمقمود المممسمتمحمدثمة بمعمد المعمصمر
العباسي
مرتبة على حروف المعمجمم فمي المكمتماب ونمذكمر
بعضها:
آقجة :نقد تركي عرف في مصر.
ي :نقد ذهبي تركي عراقي.
إسالمبول سليم ّ
إكلك :نقد صغير من الفضة قيمتها قرشان.
ِبربنجيس :نقد تركي ذهبي.
البرغوت :معروف عند أهل الشام والعراق.
بقشة :أساس النقد عند اليمانيين.

كلمة أخيرة
يو ٌم ليس كاأليام
لم تجف الدماء بعد ،والجروح ما تزال مفتوحة لم
تضمد ،واألجساد لم تدفن ،لكن الرؤوس معلّقة
على الحراب ،وبينها رأس يتلفظ بآيات من القرآن
وينطق بالظالمة .وثمة أصوات تنطلق من بين
الخيام تستغيث بآخر األنبياء الذي قال :ما أوذي
نبي كما أوذيت .ويتميز منها صوت واحد يخاطب
ذلك النبي :واجداه ،وا محمداه ،هذا حسين بالعراء،
مرمل بالدماء ،مقطع األعضاء ،وبناتك سبايا ،إلى
هللا المشتكى .ويعلو صوت فرس أبيض اللون ،قد
لطخته الدماء ،وبدا حزينا ومنكسرا وغاضبا ،وهو
يهرول خارج المكان والزمان ولسان حاله يقول:
الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها .ويلوح
في األفق دخان يعلو الى السماء من خيمات تحترق
بين صرخات أطفال تبحث عن ملجأ او مغيث .أهو
يوم المحشر؟ ما الذي جرى في الساعات األخيرة؟
الكون مكفهر ،وقد علت السماء غبرة ،وقال
بعضهم انها مطرت دما .الشمس تخجل ان تشع
بضيائها ،خشية ان تبدي وجوه نساء فررن
مذعورات من الخيام المحترقة .أجساد الصفوة
الطاهرة متناثرة في الصحراء ترفرف الطيور
عليها وتهاب الضباع االقتراب منها .وقلوب ذويها
تتفطر ألما وحزنا .وها هي المالئكة تصلي من
أجلها ،وتخاطب ربها﴿ :أتجعل فيها من يفسد فيها
ويسفك الدماء﴾؟ اإلنس والجن والمالئكة فزعون
مستنفرون .فما حدث في ذلك اليوم أوقف الزمن
فبقي جامدا بال حراك ،لقد انتهت فيه الحياة الحقيقية
وانتزعت الحرية واستهدفت الكرامة ،وقتلت فيه
الطفولة ،وأدميت فيه الرسالة واإلمامة معا .ها هو
فرعون يكرر فعله الدنيء :فيقتل الرجال ويستحيي
النساء ،إنه كان من المفسدين .فإنا هلل وإنا إليه
راجعون.
أنه يوم مشهود ،كان كألف سنة مما اعتاده البشر،
تواصلت حوادثه بدون انقطاع منذ الصباح الباكر.
لم يكن كسائر األيام ،بل غمره األسى والحزن،
ونزلت فيه المالئكة لتضلل األجساد الملقاة بالعراء،
والدماء تغطي مالمح أصحابها .فأية جريمة هذه
التي ارتكبت في صحراء كربالء؟ من القاتل ومن
المقتول؟ من الظالم ومن المظلوم؟ من هو الحي
ومن الميت؟ لقد اختلطت االمور ولكنها في نظر
زينب واضحة كضوء الشمس .فهو بداية نهاية
حقبة الرسالة وهيمنة الفساد واإلجرام والظلم ،فقد
بدأت فيه كل معالم االنقالب على آخر االنبياء.
وفيه تهدمت أركان الهدى ،وقتلت نفوس تنتسب
الى الرسالة وتنطق باإليمان والحق .أيها القاتلون
حسينا :لقد ارتكبتم جرما لم يرتكب غيركم مثله
طوال التاريخ ،فالعار لكم.

