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 القربان وطني كربالء

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

زينب )ع(: )اللهمَّ تقبَّْل ِمنَّا هذا القرباَن(؟ وماذا عن طنِي اإلماِم احلس   نِي  يدِةالس   َّ ماذا عن قوِل

 علينا سالُمُه؟

 

ََ لسوَدَدنانز نينب (: : (اللَّمَّ نقلَّ م نانَّز ا ا القابزَن  او لولغ ُ ص يحد،     َمإنَّ القوَل اْل نسوو

 صَوروَن أنََّّز كزنت جتَّشص بزللكزءا على اإلنزِم احلسنِي علدنز سالنصهص!!ألنََّّم يص

نثزلص  واو وجَّزن: األوَّلص حممودغ يقَدنصهص الوييُّ زودلد ص بطالِن ا ا القوِل أنَّ كلمة (القابزِن  هل

 القابزِن ال ي لدََّنهص الوييُّ ازبد  (م   والثزني ن نومغ واو نثزلص القابزِن ال ي لدََّنهص لزبد ص (لع .

فأا ص اللدتا (:  مل يصقَدنوا اإلنزَم احلسووني علدنز سووالنصهص لابزنبز  ب  ال ي لزَم بتقديِم القابزِن  

زد ومشا بن ذي اجلوشون وعما بن سعد  و  ككنص أن يكوَن  او يزيدص اللعنيص وأنلزعصهص علدد اهلل بن ني

 لابزنصَّصم حممودبا أو نقلوً  لقوله نعزىل: (ِإنََّمز َيَتَقلَّ ص الّلهص ناَن اْلمصتَّقانَي   و  ككنص أن يكوَن لابزنص الَضَد

وََّعتم َلهص يف لوله نعزىل: (َفَطعلدنز سالنصهص  ب  إنَّ ا ا يقعص يف أخدَّم كمز ولَع القت ص  احلسنيص اإلنزمصاو 

َنْفسوصهص َلتمَ  َأخادها َفَقَتَلهص َفَأيومَلَ، ناَن اْلَازسواِايَن   واإلنزمص احلسونيص علدنز سالنصهص لدَخ أخزام  ب  يقعص     

ْه َننمهص َنز َلَّصم باها نانم عاْلم  ِإ ِ   َنَلزَ: الِظَن َوَنز َلَتلاوهص ا فدوه لولوه نعزىل: (َوِإنَّ اِل ايَن اخمَتَلفاوْا فادها َلفاي شوووَو

 َيقادنبز .

َْ الْ   مصاْلولو أنَّ  ََ َعَافوا قََّّ اإلنزِم احلسونِي علدنز سوالنصهص َلَمز سِلَا اهللا علدَّم نل آسي نن َمقصَوا

ٍَ وَنم  وضوَوكزٍء وَلْطبص  كابالَء بزعماَّم نابَةحظوِر قنَي لدَّسوووا  َموا بزْلعصَلكتفوا بَّ ا  ب  َوطل    ومل َيا

أنََّّز شواَبتم نن دِم اإلنزِم احلسونِي علدنز سوالنصهص!! فنسَولصوا نصوربا إىل اإلنزِم الصوَّزدِي علدنز سالنصهص أنَّه      

رِب احلسنِي  ل نزَت ننهص مل أاَيَ  علدها  إِ  طنيص لزل: (الطِّنيص كلُّهص قاامغ كلحِم اخلنزيِا  وَنن أكَلهص ثمَّ

شووووفزءب نن كَ  داٍء  وَنن أكَلهص بٍووووَّوٍَ مل يكن فدها شووووفزءغ !! فَّ  نتلعص ا ا النُّو:ص نن  نَّ فدهإف

َْ األقزديثا الْ َماألقزديثا اْل هص نسووبةا لاسووِل اهللا (   يف يحد، اللازري بأنَّ  َمنسووبةا لئممَّةا عن نل

َص بوَل اإلبِ  فزنَّاَ هص الواَّزبدُّوَن سصنًَّة هلم!!  كزَن يٍا
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َا إذن َيلكوَن على اْلزْلف قتوِل يف كابالَء وَيلطمصوَن أنفسوووَوَّم يف عزشوووووراء  كمز َيحزنص َممصقصوووَوَا

َا يف يوِم اجلمعةا احلزينةا نع أنَّ سَددنز اْلَممصٍَلََّةا على اْلاْل َنن َنزَت  سد، (:  لزَل: (نلعونغ ك َُّمصلو

ٍََلٍة   لاَن َص.في أن يكوَن او اْلنصَعِلًقز على َخ  َمصلو

اهلَل َرَفَع اإلنزَم  قتوِل يف كابالء ألنََّموَقدوَن فال َنلكي على اْلمصأنَّز حننص العلويُّوَن النُّصوو يُّوَن اْل

 على سدَ، (:  إلدها  و  َنحزنص على انتصزِر احلَََّماحلسنَي علدنز سالنصهص إلدها كمز رفَع النَّيبَّ عدسى اْل

ٌغ َعَلدمَِّمم الِلهص ثصمَّ اسم لنَي لقوِل اهللا: (ِإنَّ اِل ايَن َلزلاوا َربَُّنزثاَتممبن نعزوية لعنَّمز اهلل نصَيزيَد  َتَقزنصوا َفال َخوم

  اصمم َيحمَزنصوَن .َو 

لزَعَّم سوولمنَي وأنمصوسووَتلقى لعنةا اإلنزِم احلسوونِي علدنز سووالنه نالقَّص الواَّزبَدني واإلخواَن الْ  

َّجاَ اْلحصممَتالعني  وَسَماْل  .قاآِنلعونة يف الَمواصَّم نن الوجودا كمز َنَحتم سزبًقز قصكَم بين أندََّة ال

 

 نكتفي لعدم اإلطزلة واهلل أعلم

 اللزقث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


