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بسم اهلل الرمحن الرحيم

﴿َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِإالَّ ِرَجااًل ُنوِحي ِإَلْيِهْم 
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َ ِللنَّاِس  ْكَر ِلُتَبيِّ ُبِر َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّ ِباْلَبيَِّناِت َوالزُّ

ُروَن﴾  َل ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ َما ُنزِّ

صدق اهلل العلي العظيم
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اإلهداء

اىل ...

   من لبوا نداء املرجعية

اىل ...   

     من وقفوا وقفة مرشفة للدفاع عن العراق

اىل ...  

   من ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن ومقدساته

اىل ...     

   شهداء احلشد الشعبي املقدس

أهدي هذا اجلهد املتواضع      
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املؤسسة مقدمة 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل عىل ما أنعم وله الشكر بام أهلم والثناء بام قدم، من عموم نعم 
ابتدأها وسبوغ آالء أسداها، ومتام منن واالها، والصالة والسالم عىل خري 

اخللق أمجعني حممد وآله الطاهرين.

أما بعد:

حيث  من  للعلوم  منهاًل  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  كالم  يزل  فلم 
العلوم  أو  العربية  اللغة  علوم  عىل  األمر  يقترص  ومل  والتبيني  التأسيس 
اإلنسانية، بل وغريها من العلوم التي تسري هبا منظومة احلياة وإن تعددت 
ما  الذي  الكريم  القرآن  مثلام جيري يف  التأصيل  أن  إال  الفكرية،  املعطيات 
ِمْن  اْلكَِتاِب  ِف  ْطنَا  َفرَّ ﴿َما  تعاىل:  قوله  يف  جاء  كام  يشء  من  فيه  اهلل  فرط 
ٍء أْحَصْينَاُه ِف إَِماٍم  ٍء﴾، كذا نجد جيري جمراه يف قوله تعاىل: ﴿َوُكلَّ َشْ َشْ
حينام  كافة  العلوم  يف  االختصاصات  أهل  أن  األمر  يف  ما  غاية  ُمبنٍِي﴾، 
يوفقون للنظر يف نصوص الثقلني جيدون ما ختصصوا فيه حارضًا وشاهدًا 
السالم(  )عليهم  النبوية  العرتة  وحديث  الكريم  القرآن  يف  أي  فيهام، 
العقول إىل تلك السنن والقوانني  فيسارعون وقد أخذهم الشوق إلرشاد 

والقواعد واملفاهيم والدالالت يف القرآن الكريم والعرتة النبوية.
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الدراسات  تتناول تلك  البالغة أن  من هنا ارتأت مؤسسة علوم هنج 
بن  عيل  اإلمام  املؤمنني  أمري  وبسرية  البالغة  هنج  بعلوم  املختصة  العلمية 
موسومة  وفكرية  علمية  سلسلة  ضمن  وفكره  السالم(  )عليه  طالب  أيب 
هذه  طباعة  عربها  يتم  والتي  اجلامعية(  واألطاريح  الرسائل  بـ)سلسلة 
هذه  إيصال  بغية  وخارجه  العراق  داخل  يف  ونرشها  واصدارها  الكتب 
الفكري  العطاء  هذا  تبني  عىل  واعانتهم  والدارسني  الباحثني  إىل  العلوم 
هديه  عىل  والسري  السالم(  )عليه  عيل  املؤمنني  أمري  علوم  من  واالنتهال 

وتقديم رؤى علمية جديدة تسهم يف إثراء املعرفة وحقوهلا املتعددة.

يف  املاجستري  شهادة  لنيل  أيدينا  بني  التي  اجلامعية  الدراسة  هذه  وما 
التاريخ إال واحدة من تلك الدراسات التي وفق صاحبها للغوص يف بحر 
بالدخول  له  أذن  فقد  السالم(  أيب طالب )عليه  بن  املؤمنني عيل  أمري  علم 
إىل مدينة علم النبوة والتزود منها بغية بيان أثر تلك النصوص العلوية يف 

اإلثراء املعريف والتأصيل العلمي يف حقل املعارف التارخيية.

فجزى اهلل الباحث خري اجلزاء فقد بذل جهده وعىل اهلل أجره.

السيد نبيل احلسني الكربالئي
رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة
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املقدمة
الفكرية مصدرا  واملنطلقات  واملبادئ  باملفاهيم  ترتبط  التي  الدراسات  متثل 
"مهاًم" للوعي التارخيي، وموردًا تعبويًا متجددًا يف صناعة احلياة، وهو ما يرتجم 

فلسفة التاريخ بمعناها املنتج الذي رسمه القرآن الكريم والسنة النبوية املرشفة 
هو  االجتاه  هذا  من  ينطلق  الذي  البحثي  فالتعامل   ، البيت  أهل  أئمة  وفكر 
تعامل منهجي هادف يؤسس ملسألة السعي نحو التكامل يف الطرح اعتامدا" عىل 
تكامل املصداق ومبدئيته، ومن ثم حماولة الوصول إىل األهداف املتوخاة وهي 
أهداف اصالحية تقويمية تتناغم مع اهلدف األساس الذي جسدته تلك املبادئ 

.وأهل بيته واألفكار القرآنية التي نادى هبا الرسول

تعود  عقالئية  مربرات  له   البيت أهل  ألئمة  وفكر  توجه  أي  دراسة  إن 
األطر  تبني  أهنا  بيد  املعنوية،  الصفة  تكتسب  بناءة  مفاهيم  لتحقيق  بالنتيجة 
الفكر  أي  والعميل  النظري  اجلانبني  بني  جيمع   فيهم فالبحث  أيضا"،  املادية 
التارخيي  البحث  يف  املصاديق  وأصدق  أصح  أن  اثنان  خيتلف  وال  ومصداقه، 
هو ما يتعلق بطرح األئمة، دون التقيد باجلزء الديني من شخصياهتم وإنام 
واملجتمع  اإلنسان  تبني  وأفكار  وقيم  مثل  من  ويقصدونه  يمثلونه  ما  ترسيخ 

اإلنساين عموما".



التجليات الفكرية ملبادئ هنج البالغة يف ثورة اإلمام احلسني ........................ 12

وعىل هذا األساس فإن التامثل والتواؤم يف طروحات األئمة حسب هذا 
املنطق هو أمر مفروغ منه بسبب وحدة اهلدف والنتيجة وربام باختالف اآلليات 
التي ترتبط بالبيئة الزمانية واملكانية إالّ أن هذه اآلليات ال تتناقض أو تتعارض 
يف الفكر واملبدأ، وهذا اهلدف وهذه النتيجة مها مبتغانا يف هذه الدراسة فضال" 

عن اآلليات املختلفة وبام فيها من أهداف.

من  فيه  )وما  واملادي  املعنوي  االشرتاك  ذلك  دراسة  اختيار  جاء  هنا  ومن 
التي طرحها االمام عيل منهجًا  بنائي( بني األفكار  واملبادئ  هدف تقويمي 
وسلوكًا يف هنج البالغة من جهة، وبني املبادئ واألفكار التي طرحت يف ثورة 
الفكرية  املنطلقات  جّسدت  والتي  ايضا"  وسلوكا"  منهجًا   احلسني اإلمام 
وقد   ،الشهيد وبولده  بنفسه  عمليا"  وطبقها   عيل اإلمام  إليها  أشار  التي 
جاءت هذه الدراسة حتت عنوان )التجليات الفكرية ملبادئ هنج البالغة يف ثورة 

.)االمام احلسني

وقد وقع اإلختيار عىل طرح االمام عيل يف هنج البالغة بالذات؛ ملا يمثله 
هذا الطرح من شهرة وسعة وشمولية موضوعية حتى أنك ال تكاد تطرق طرقًا 
مصدريًا  مادته  ختريج  يميزه  عاّم  فضاًل  النهج،  يف  صدى  له  ووجدت  إالّ  معينًا 
وسنديًا عىل السيد عبد الزهراء احلسيني يف كتاب مصادر هنج البالغة وأسانيده 
بطرائق  مادته  سند  اثبت  عندما  األلسن  أخرس  ما  وهو   )  1 جملدات)  أربع  يف 

سبقت الرشيف الريض جامع كتاب هنج البالغة.

وعىل العموم أردنا من هذه الدراسة أن نحقق مجلة أهداف علمية يمكن أن 
نجملها بام يأيت:

) 1 ( ينظر: احلسيني، مصادر هنج البالغة وأسانيده، صفحاته مجيعًا.
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ائمة  جسده  الذي  القرآين  التعامل  فلسفة  يف  التثقيفي  الرتبوي  البعد  إبراز 
أهل البيت مع التحديات التي تواجه املكلف عىل املستويات كافة وهو بعد 
أفكاره،  امتداد  حيث  من  شمويل  أنه  عن  فضاًل  الزمنية،  الناحية  من  شمويل 
وغري  وأخالقية  وعسكرية  وسياسية  دينية  جوانب  عكست  احلسينية  فالثورة 

ذلك، وهي دروس مستقبلية أيضًا.

اعتبار هذا االشرتاك هو املصداق العميل للرد عىل الفكرة القائلة باختالف 
إذ  وحسينيني،  حسنيني  إىل  وتقسيمهم  للتحديات  تصدهيم  درجة  يف   األئمة
إن هذا الطرح يثبت وحدة الفكر واملبدأ وتعدد اآلليات املتأثرة بالزمن والبيئة.

اإلمام  أبيه  من   احلسني اإلمام  شخصية  يف  الواضح  الصدى  ذلك  بيان 
عيل وهو صدى جيسد الدين عمومًا.

واالشرتاك  بينهم  الديني  التكامل  بداللة   البيت أهل  أئمة  إمامة  إثبات 
يف  ثبت  ما  حسب  ايضًا  اللفظي  االحيان  بعض  يف  وربام  الفكري  املعنوي 

النصوص.

جسدها  مثالية  اعتبارية  شخصية  من  يمثله  بام  للناس  القدوة  صورة  إبراز 
والبطل  والشجاع  واملريب  القائد  عن  طرحاه  فيام   احلسني وابنه  عيل  اإلمام 
للمرأة املضحية والعاملة  الكاملة  الشخصية  واملؤمن وغريها، فضاًل عن صور 

واملربية والقائدة والشجاعة واملؤمنة وغري ذلك.

الراقي ألئمة  أهل  البالغي  تسليط الضوء مرة أخرى عىل ذلك األسلوب 
لغوية  تفاصيل  يف  اخلوض  هذا  يعني  وال   ، عيل  اإلمام  والسيام   البيت
خارجة عن ختصص الدراسة إالّ أن املحصلة النهائية للطرح توحي عىل سبيل 
.االمجال لذلك البيان وتلك البالغة من سادة البيان والبالغة ائمة أهل البيت
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وليس   األئمة طرحه  الذي  بمفهومها  التاريخ  فلسفة  يف  النظر  إعادة 
بشكلها الشائع وهو شكل تقليدي روائي وإنام بام يؤكد عىل التشخيص وإجياد 
.العالج فيام بعد وهو األمر الذي حتقق ويتحقق بفضل ما طرحه اإلمام عيل

الثورة احلسينية فهو  املبدئية ورشعية املرحلية يف  اثبات  يف الوقت الذي هو 
اثبات صدقية هنج البالغة ونسبته لإلمام عيل للرد عىل القائلني بعكس ذلك.

الدراسة وطياهتا  أفكار  باستقراء  تتضح  ربام  التي  األهداف  ذلك من  وغري 
والتي قسمت إىل عدة فصول سبقها متهيد يف إستحقاق اإلمامة واملطالبة باحلق 
وتلتها خامتة. فكان الفصل األول يف فلسفة القيام ومقدماته ورشوطه، فتضمن 

املبحث األول فلسفة القيام وأهدافه، أما الثاين مقدمات القيام ورشوطه.

الباطل،  وأنصار  احلق  ألنصار  التشخيصية  املعادلة  يف  الثاين  الفصل  وكان 
وهو لبيان صفات كل من أنصار القيام وهو ما عكسه املبحث األول، وصفات 

أنصار جبهة الباطل يف املبحث الثاين.

القيام وبرزت فيه بشكل جيل شخصية  باملرحلية يف  الثالث  وعنون الفصل 
بالتضحية  أو  الناس  عىل  احلجة  إلقاء  يف  أو  الثورة  ثقافة  جتذير  يف  سواء  القائد 

والدفاع املقدس يف خيار املواجهة واإلعداد هلا بفكره العسكري الكبري.

وبام ان لكل ثورة آثارًا ودروسًا كان الفصل الرابع يف آثار القيام ودروسه، 
فقد عالج املبحث األول آثار القيام من خلود ونفس ثوري ضد الطغاة والظلمة 
إىل اإلعداد املستقبيل والثواب املستحصل نتيجة التضحيات، أما املبحث الثاين 
فكان يف دروس القيام األخالقية والوعظية يف التعاطي مع صفة الغدر وغريها.

ولعل  احلديثة  واملراجع  املصادر  من  جمموعة  عىل  الدراسة  اعتمدت  وقد 
أبرزها كتاب هنج البالغة وهو العمود الفقري للبحث، كونه حيتوي عىل خطب 
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اإلمام عيل ورسائله وحكمه التي مجعها الرشيف الريض.

الدراسة  رجعت  إذ  لألمهية،  بالنسبة  الثانية  باملرتبة  النهج  رشوح  وتأيت 
واإلضافة  األكثر  االستعامل  بحسب  أبرزها  القديمة  الرشوح  من  جمموعة  إىل 
البالغة  هنج  ورشح  679هـ(،  )ت  للبحراين  البالغة  هنج  رشح  كتاب  للبحث 
البن أيب احلديد )656 هـ(، ومنهاج الرباعة للراوندي )ت 573هـ(، ومعارج 

هنج البالغة للبيهقي )ت 565هـ( وغريها من الرشوحات.

هذا فضاًل عن الرشوح احلديثة التي أغنت البحث مثل منهاج الرباعة للخوئي 
)ت 1324هـ(، وتوضيح هنج البالغة للحسيني الشريازي )ت1422هـ(، ويف 
وغريها  للخرساين  السعادة  ومفتاح  1400هـ(،  )ت  ملغنية  البالغة  هنج  ظالل 

من املراجع احلديثة.

بكثرة  الباحث  استعملها  التي  العام  التاريخ  كتب  األخرى  املصادر  ومن 
الرسل  تاريخ  أمهها:  ومن  احلسينية  بالثورة  اخلاصة  القضايا  توثيق  يف  السيام 
وامللوك للطربي )ت 310هـ(، والكامل يف التاريخ البن األثري )ت 630هـ(، 
التاريخ البن  والنهاية يف  والبداية  279هـ(،  للبالذري )ت  وأنساب األرشاف 
كثري )ت 774هـ(، واملنتظم يف تاريخ امللوك واألمم البن اجلوزي )ت 597هـ(.

وكذلك وّظفت الدراسة كثريًا من املعاجم اللغوية خلدمة البحث مثل لسان 
العرب البن منظور )ت 711هـ(، والصحاح للجوهري )ت 393هـ(، والعني 
استخدمت  التي  املهمة  اللغوية  املعاجم  175هـ(، وغريها من  للفراهيدي )ت 

يف الدراسة.

استعملت املراجع احلديثة املتخصصة بالثورة احلسينية وباجلوانب األخرى 
موسوعة  للقريش،   احلسني اإلمام  حياة  ومنها  البحث  وأغنت  أثرت  والتي 
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1073هـ(،  )ت  للساموي  العني  إبصار  هاللة،  اللبو   احلسني اإلمام  أنصار 
ومستدركات سفينة البحار للنامزي )ت 1405هـ(.

هذا فضاًل عن كثري من املصادر واملراجع األخرى املتنوعة التي وضعنا ثبتًا 
هبا يف هناية الرسالة.

اهلل عىل  العاملني، وصىل  واحلمد هلل رب  التوفيق  إنه ويل  الكامل وحده  وهلل 
سيد املرسلني أيب القاسم حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين.



التمهيد
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التمهيد
استحقاق اإلمامة واملطالبة باحلق

أ/ استحقاق اإلمامة

اإلمامة حق ثابت يف أئمة أهل البيت دون غريهم، وهو ما ثبت بالعقل 
والنقل باألدلة التي ألفت فيها املؤلفات) 1 (، ولسنا بصدد رشح تفصييل لتلك 
األدلة وإنام بقدر تعلق األمر بموضوع دراستنا املرتبط بإمامتهم، التي حاول 

:بعضهم التطفل عليها عىل الرغم من قول الرسول

)إين خملف فيكم الثقلني ما إن متسكتم هبام لن تضلوا بعدي كتاب اهلل وعرتيت 
أهل بيتي وإهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض() 2 (.

وهنا أشار النبي إىل إىل وجوب التمسك بأهل البيت ملن يريد النجاة 
يف الدنيا واآلخرة، فقد جعلهم قرائن القرآن الكريم واهنام لن يفرتقا عن بعضهام 

) 1 ( ينظر: حممد السند، اإلمامة اإلهلية، صفحاته مجيعًا؛ زهري بيطار، اإلمامة تلك احلقيقة القرآنية، 

صفحاته مجيعًا؛ جالل الصغري، اإلمامة ذلك الثابت االسالمي املقدس، صفحاته مجيعًا.

14/3؛  أمحد،  مسند  حنبل،  ابن  ُيراجع:  خمتلفة،  وبصيغ  عديدة  بطرق  الثقلني  حديث  روي   )  2  (

الكايف،  الكليني،  ص15؛  الصحابة،  فضائل  النسائي،  328/5؛  الرتمذي،  سنن  الرتمذي، 

415/2؛ الرشيف املرتىض، اإلنتصار، ص80؛ الطويس، اخلالف، ص27.
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ثم   ،هبم التمسك  فعليهم  بالقرآن  التمسك  املسلمني  عىل  مثلام  أي  البعض، 
نجد الرسول يف مناسبة أخرى يشري وبرصاحة إىل تويل اإلمام عيل أمور 

املسلمني من بعده، وذلك بموجب حديث الغدير:

)من كنت مواله فعيل مواله() 1 (.

 الرسول خليفة   فهو بعدي  من  كذلك  فعيّل  وليه  أنا  كنت  من  أي 
عىل املسلمني واملنّصب من قبله، بموجب هذا احلديث الذي كان فيه اإلعالن 
التنصيب، ونجد الرسول بعد ذلك ال يقترص عىل ذكر اإلمام  الرسمي هلذا 

 :وإنام يشري إىل عدد األئمة من بعده حينام قال خماطبًا اإلمام عليًا عيل

يفتح  الذي  القائم  يا عيل، وآخرهم  أنت  أوهلم  إثنا عرش  بعدي  )األئمة من 
اهلل تعاىل ذكره عىل يديه مشارق األرض ومغارهبا() 2 (، وهذا نص مبارش من 

.أن من بعده اثني عرش إمامًا من أهل البيت النبي

أشار اإلمام عيل إىل تلك األحقية يف أكثر من مناسبة، وإنه ال يقاس أحد 
بأئمة أهل البيت ومن ذلك قوله:

)ال يقاس بآل حممد من هذه األمة أحد، وال يسوى هبم من جرت نعمتهم 

) 1 ( ابن حنبل، مسند أمحد، 84/1؛ ابن ماجة، سنن ابن ماجة، 45/1؛ الرتمذي، سنن الرتمذي، 

297/5؛ النسائي، فضائل الصحابة، ص14؛ الكليني، الكايف، 287/1.

) 2 ( ابن بابويه، اإلمامة والتبرصة، ص1؛ الصدوق، عيون أخبار الرضا، 67/1؛ وروي ما يشابه 

ينقيض  ال  األمر  هذا  )ان   :الرسول قول  منها  خمتلفة  بطرق  الصحاح  كتب  يف  احلديث  هذا 

حتى يميض اثنا عرش خليفة كلهم من قريش(. وكذلك قوله )يكون من بعدي إثنا عرش أمريًا 

كلهم من قريش( وغريها. ينظر: ابن حنبل، مسند أمحد، 87/5؛ البخاري، صحيح البخاري، 

سنن  الرتمذي،  309/2؛  داود،  أيب  سنن  داود،  أبو  3/6؛  مسلم،  صحيح  مسلم،  127/8؛ 

الرتمذي، 240/3.
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عليه أبدا. هم أساس الدين، وعامد اليقني، اليهم يفيء الغايل، وهبم يلحق التايل، 
وهلم خصائص الوالية، وفيهم الوصية والوراثة() 1 (.

من  أحدًا  فإن  األمة،  آل حممد عىل سائر  إىل فضل   اإلمام أشار  وهنا 
املسلمني ال يشبههم يف فضلهم ونبلهم وسائر مكارمهم، ولعل اإلتيان من هذه 
األمة ألجل إنه إذا مل يقس هبم أحد من األمة فعدم قياس غري األمة هبم بطريق 

يعادل  ال  أي  هبم(  يسوى  )وال   ،)  2 لِلَنّاِس﴾)  ْخرَِجْت 
ُ
أ ٍة  َمّ

ُ
أ ﴿َخْيَ  ألهنا  أوىل 

العليا  اليد  وإن  عليه  تفضل  بمن  يعادل  ال  املتفضل  فإن  عليه،  أنعموا  من  هبم 
خري من اليد السفىل، لذلك فإن هلم )خصائص حق الوالية( بمعنى الرئاسة 
العقل والواقع، وأهل  الناقص بحكم  العادل والية عىل  والسلطة، أي للكامل 
البيت أفضل وأكمل خلق اهلل بعد رسول اهلل وهبذا فيهم الوصية من اهلل 

.) 3 (والوراثة من النبي

اخللفاء  وهم   البيت أهل  أئمة  يف  ثابت  حق  اإلمامة  أن  عىل  تأكيد  وهذا 
الرشعيون للرسول حتى وإن انقلبت األمة عىل األعقاب وحاولت إبعادهم 
كالم  جتىل  وقد  عنهم،  اإلمامة  ينفي  ال  فهذا  املسلمني  أمور  تويل  يف  حقهم  عن 
اإلمام عيل هذا يف كتاب اإلمام احلسني الذي أرسله إىل أهل البرصة من 

أجل طلب نرصهتم وكان مما جاء فيه:

)أما بعد: فإن اهلل اصطفى حممدًا من خلقه وبّلغ ما أرسل به، وكنا أهله 

) 1 ( هنج البالغة، ص32.

) 2 ( آل عمران/ 110.

) 3 ( ينظر: مغنية، يف ظالل هنج البالغة، 82/1؛ احلسيني الشريازي، توضيح هنج البالغة، 57/1؛ 

اخلرساين، مفتاح السعادة، 104/2.
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بذلك،  قومنا  علينا  فاستأثر  بمقامه،  الناس  وأحق  وورثته،  وأوصياءه  وأولياءه 
احلق  بذلك  أحق  أنا  نعلم  ونحن  العافية،  وأحببنا  الفرقة،  وكرهنا  فرضينا، 

املستحق علينا مما تواله() 1 (.

حق  اإلمام  ترصيح  حسب  فهي  اخلالفة  عىل  األضواء  الرسالة  هذه  ألقت 
ألهل البيت ألهنم أوىل الناس بالرسول وأكثر وعيًا برسالته إال أن القوم 
الصرب عىل ذلك احلق، حفاظًا عىل  إال  الطاهرة  العرتة  فام كان من  استأثروا هبا 
اإلسالم والرسالة املحمدية، ففي هذه الرسالة إشارة مبارشة إىل النص والوصية 

وكذلك اإلشارة إىل انقالب األمة عىل األعقاب.

 اإلمام عيل متناغم مع كالم  الرسالة  اإلمام احلسني يف هذه  إن كالم 
يف خطبته املعروفة بالشقشقية التي أشار فيها إىل أحقيته باإلمامة دون غريه ممن 

ال يستحقها إذ قال:

حملُّ  منها  حميل  أن  ليعلُم  وإنه  قحافة[  أيب  ]ابن  فالٌن  تقمصها  لقد  واهلل  )َأما 
القطب من الرحا. ينحدر عنّي السيُل، وال يرقى إيّل الطرُي، فسدلُت دوهنا ثوبًا، 
أو  ]جد[،   (  ( جذاء)  بيد  أصول  أن  بني  أرتئي  وطفقُت  كشحًا،  عنها  وطويُت 

أصرب عىل طخية ]ظلمة[) 3 ) عمياء... فرأيت أن أصرب() 4 (.

اغتصبها،  من  عىل  وأفضليته  اخلالفة  يف  حقه  النص  هذا  يف   اإلمام بنّي 

) 1 ( الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 266/4؛ ابن كثري، البداية والنهاية، 170/8.

ابن منظور،  النهاية يف غريب احلديث واألثر، 250/1؛  ابن األثري،  ) 2 ( اجلذاء: املقطوعة. ينظر: 

لسان العرب، 479/3.

) 3 ( ينظر: الفراهيدي، العني، 294/4؛ اجلوهري، الصحاح، 2412/6

) 4 ( هنج البالغة، ص33.
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 نفسه ومّثل  هبا،  لتلبّسه  التقمص  لفظ  واستعار  بكر،  أبا  بفالن  أراد  إنه  إذ 
به  الذي  الرحى هو  الرحى ألهنا ال تستقيم بدونه، وملا كان قطب  بالقطب من 
نظام حركتها وبه حيصل الغرض منها فكان هو الناظم ألمور املسلمني عىل 
عن  بالكناية  ذلك  وأكد  الرشعية،  السياسة  بكيفية  والعامل  اإلهلية  احلكمة  وفق 
العايل  املنيع  اجلبل  أوصاف  من  بوصفني  عنه  العلوم  فيضان  مع  ورشفه  علوه 

ومها كونه ينحدر منه السيل وال يرقى إليه الطري) 1 (.

يستحقها،  ال  ممّن  الظاهرية  اخلالفة  اغتصاب  إىل   اإلمام أشار  أن  وبعد 
نّبه إىل إعراضه عنها ويأسه منها هبذا الشكل وقال )فسدلت( أي أرخيت دوهنا 
 انه أي  عنها،  والراغب  فيها  الزاهد  فعل  حجابًا،  وبينها  بيني  ورضبت  ثوبًا 

صرب عىل حقه املغتصب ملا يف ذلك مصلحة لإلسالم واملسلمني) 2 (.

وهذا ما أشار اليه اإلمام احلسني فعاًل يف كتابه ألهل البرصة كام أسلفنا، 
اذ إن حمصلة القول تقوم عىل:

أحقية أهل البيت الثابتة باإلمامة دون غريهم بموجب التنصيص عليهم 
.من اهلل تعاىل ورسوله الكريم

 البيت أهل  وسلب  استشهاده  بعد  أعقاهبا  عىل   الرسول أمة  انقالب 
حقهم يف اإلمامة وتويل أمور املسلمني.

أجل  من  املغتصب  حقهم  عىل   عيل اإلمام  والسيام   البيت أهل  صرب 
املحافظة عىل االسالم والرسالة املحمدية، السيام واهنا كانت يف بدايتها لذلك 
ولكنه  الدين  أجل  من  املسلوب  حقه  عىل  كثريًا  صرب   عليًا اإلمام  أن  نجد 

) 1 ( ينظر: البحراين، رشح هنج البالغة، 254/1؛ اختيار مصباح السالكني، ص91.

) 2 ( ينظر: اخلوئي، منهاج الرباعة، 44/3.



التجليات الفكرية ملبادئ هنج البالغة يف ثورة اإلمام احلسني ........................ 24

واصل تكليفه كإمام مفرتض الطاعة.

ب- املطالبة باحلق

قال تعاىل:

ُموَن﴾) 1 (.
َ
نُتْم َتْعل

َ
ََقّ َوأ َاِطِل َوتَْكُتُموا الْ

ْ
ََقّ بِال بُِسوا الْ

ْ
 تَل

َ
﴿َول

وهنا أمر اهلل سبحانه بعدم خلط احلق بالباطل ورضورة اظهاره) 2 (، ومن 
املرتتبة عىل ذلك،  اآلثار  كانت  مهام  باحلق  املطالبة  يؤكد عىل  فإن االسالم  هذا 

:ووجوب الوقوف بوجه الظلم والنطق باحلق، لذلك قال الرسول

)أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر() 3 (.

إعطائه  درجة  إىل  به  واملطالبة  احلق  إظهار  أمهية  عىل  يدل  احلديث  وهذا 
األفضلية يف اجلهاد، وهذا أيضًا من باب التحفيز للوقوف بوجه الظلم لتحقيق 

العدالة االجتامعية بني الناس، ومن هذا نجد الرسول يقول:

)قل احلق وإن كان مّرًا() 4 ). أي وإن كان صعبًا ومؤثرًا ألن اهلدف هلل تعاىل، 
فاملطالبة باحلق وإظهاره من أجل مرضاة اهلل سبحانه أوالً والوقوف بوجه الظامل 

) 1 ( البقرة/ 42.

) 2 ( ينظر: التسرتي، تفسري التسرتي، ص31؛ الرشيف الريض، تلخيص البيان يف جمازات القرآن، 

ص115؛ الطربيس، تفسري جممع البيان، 188/1؛ الكاشاين، زبدة التفاسري، 138/1.

الكبري،  املعجم  الطرباين،  النسائي، 161/7؛  النسائي، سنن  ابن حنبل، مسند أمحد، 19/3؛   )  3 (

282/8؛ القضائي، مسند الشهاب، 248/2.

) 4 ( ابن حبان، صحيح ابن حبان، 79/2؛ الصدوق، معاين األخبار، ص335؛ اخلصال، ص526؛ 

اهليثمي،  390/2؛  واآلثار،  األحاديث  ختريج  الزيلعي،  243/4؛  اإليامن،  شعب  البيهقي، 

موارد الظمآن، 195/1.
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ثانيا، وهذا ما أمر به االسالم.

لذلك نجد اإلمام عليًا ربط بني الصدع باحلق واجلهاد عندما قال:

حلديث  امتداد  وهذا   ،)  1 جماهد()  به  والصادع  احلديث،  أحسن  احلق  )إن 
الرسول يف إعطاء احلق األفضلية باجلهاد، وهو يدل عىل وجوب تبني احلق 

والنطق به وهو أمر رشعي وواجب من أجل إصالح األمة.

ان الذي يتبنى احلق سيجد التوفيق اإلهلي يف ذلك املسعى وقد أشار اإلمام 
عيل إىل هذا املعنى بقوله:

برضورة  رشعيًا  إذنًا  هناك  أن  أي   ،)  2 وّفق()  احلق  إقامة  عىل  جاهد  )من 
اجلهاد من أجل احلق واملطالبة به لكي يسود العدل بني الناس وترجع احلقوق 

:املغتصبة إىل أصحاهبا الرشعيني، ويقول اإلمام عيل

نقصه  إليه-وإن  أحب  باحلق  العمل  كان  من  اهلل  عند  الناس  أفضل  )ان 
وكرثه) 3 )- من الباطل وإن جّر إليه فائدة وزاده() 4 (، ان يف هذا الكالم جذبًا 
الغاية  استلزم  وإن  الباطل  عن  وتنفريًا  املذكورة  الغاية  إىل  أدى  وإن  احلق  إىل 
املذكورة بذكر األفضلية عند اهلل، فإن حبيب اهلل هو الذي يتبع احلق وإن خرس 
ماله  يف  زاده  وإن  الباطل  يتبع  وال  والكوارث  املصائب  عليه  وتراكمت  دنياه 

) 1 ( املفيد، األمايل، ص5؛ الطويس، األمايل، ص626؛ احليل، املحترض، ص63.

) 2 ( الليثي، عيون احلكم واملواعظ، ص440.

فارس،  ابن  290/1؛  الصحاح،  اجلوهري،  ينظر:  املشقة.  منه  وبلغ  عليه  واشتد  ساء  كرثه:   )  3  (

معجم مقاييس اللغة، 175/5؛ ابن منظور، لسان العرب، 180/2.

) 4 ( هنج البالغة، ص267.



التجليات الفكرية ملبادئ هنج البالغة يف ثورة اإلمام احلسني ........................ 26

وجاهه) 1 (.

اإلمام  مسؤولية  ضمن  جيعله   عليًا اإلمام  نجد  احلق  أمهية  ونتيجة 
احلسن حينام أوصاه قائاًل:

وحتمل  الشدائد  ادخل  أي   ،)  2 كان()  حيث  للحق  الغمرات  )وخض 
املصائب من أجل احلق) 3 (، ولذلك نجد مصداق هذه الوصية يف قيام اإلمام 

احلسني الذي جعل أحد أهداف قيامه إحقاق احلق.

والسنّة  اإلسالمي  الدين  عن  اإلنحراف   احلسني اإلمام  رأى  فبعدما 
البيت يف اإلمامة، جعل من ضمن  املحمدية عىل أشده واغتصاب حق أهل 
قيامه إحياء معامل احلق واملطالبة باحلقوق الرشعية، والوقوف بوجه الظامل، وأكد 

ذلك يف كتابه ألهل البرصة عندما قال:

)فإين أدعوكم إىل إحياء معامل احلق وإماتة البدع() 4 (.

وذكر يف خطبة له أمام أصحابه وأهل بيته:

)أال ترون أن احلق ال يعمل به، وأن الباطل ال ُيتناهى عنه لريغب املؤمن ف 
لقاء اهلل حمقًا() 5 (، أي جتميد احلق وعدم العمل به من أغلب املسلمني وابعاد 
أهل البيت وهم احلق عن حقهم الرشعي يف اخلالفة، ومن هذا املنطلق كان 

) 1 ( البحراين، رشح هنج البالغة، 129/3؛ مغنية، يف ظالل هنج البالغة، 236/2.

) 2 ( هنج البالغة، ص593.

) 3 ( ينظر: اخلوئي، منهاج الرباعة، 6/20؛ احلسيني الشريازي، توضيح هنج البالغة، 45/4.

) 4 ( الدينوري، األخبار الطوال، ص231.

الناظر،  نزهة  احللواين،  العقول، ص245؛  احلراين، حتف  ينظر:  التاريخ، 305/4.  الطربي،   )  5 (

ص88؛ األربيل، كشف الغمة، 242/2؛ الزرندي، نظم درر السمطني، ص216.
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من ضمن أهداف القيام هو املطالبة باحلق يف اإلمامة وتويل أمور املسلمني وهو 
الطريق بعد أن  أراد اصالح شأن األمة عن هذا  حق رشعي للحسني، ألنه 
تغري حاهلا وابتعدت كثريًا عن الرشع اإلسالمي، فرأى اإلمام أن من واجبه 
فهو  واألخالقية،  الرشعية  مسؤوليته  وهذه  االنحرافات،  لتلك  يتصدى  أن 
يف  وقدم  املقدس  بقيامه   فنهض الطاعة،  مفرتض  وإمام   الرسول خليفة 

سبيل ذلك من التضحيات كل ما يستطيع تقديمه.
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املبحث األول
فلسفة القيام وأهدافه

أوالً- األمر باملعروف والنهي عن املنكر:

التي  املبادئ  أهم  احد   )  2 املنكر)  عن  والنهي   )  1 باملعروف)  األمر  يعد 
وجدت يف االسالم وهو فرع من فروع الدين، إذ إن العمل به يرتتب عليه كثري 
املعروف هو  وقيل عن  اآلثار،  كثري من  عليه  يرتتب  أيضًا  تركه  وإن  اآلثار  من 
اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الرشع حسنه، واملنكر ما ينكر هبام) 3 (، أي كل 
فعل حتكم العقول الصحيحة بقبحه أو تتوقف يف استقباحه واستحسانه فتحكم 
القرآنية  اآليات  من  كثري  يف  الكريم  القرآن  رصح  لذلك   .)  4 الرشيعة)  بقبحه 

) 1 ( املعروف: ما يستحسن من األفعال وكل ما تعرفه النفس من خري وتطمئن إليه، )ابن منظور، 

لسان العرب، 9/ 239(.

األثري،  )ابن  ينظر  منكر،  فهو  الرشع وحرمه وكرهه  قبحه  ما  املعروف، وكل  املنكر: هو ضد   )  2 (

تاج  الزبيدي،  233؛   /5 العرب،  لسان  منظور،  ابن  115؛   /5 احلديث،  غريب  يف  النهاية 

العروس، 558/7(.

) 3 ( الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ص331.

) 4 ( ينظر الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ص505.
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بخصوص هذا املبدأ املهم.

ومنها قوله تعاىل:

َمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن 
ْ
ُمُروَن بِال

ْ
ْيِ َويَأ

َ  الْ
َ

ٌة يَْدُعوَن إِل مَّ
ُ
نُكْم أ َُكن مِّ

ْ
﴿َول

ُمْفلُِحوَن﴾) 1 (.
ْ
َِك ُهُم ال

َٰ
ول

ُ
ِر ۚ َوأ

َ
ُمنك

ْ
ال

وأيضًا قوله تعاىل:

َمْعُروِف َويَْنَهْوَن 
ْ
ُمُروَن بِال

ْ
ْوِلَاُء َبْعٍض يَأ

َ
ُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أ

ْ
ُمْؤِمُنوَن َوال

ْ
﴿َوال

َِك 
َ

ول
ُ
أ  ُ

َ
َوَرُسول  ََّ الل َويُِطيُعوَن  َكَة  الَزّ َويُْؤتُوَن  الَة  الَصّ َويُِقيُموَن  ِر 

َ
ُمْنك

ْ
ال َعِن 

يف  الداللة  واضحة  اآليات  وهذه   ،)  2 َحِكيٌم﴾)  َعِزيٌز   ََّ الل إَِنّ  اللَّ  َسَيَْحُُهُم 
توضيح األثر املرتتب عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر) 3 (.

:دعت السنة النبوية الرشيفة أيضًا إىل هذا املبدأ ومنها قول الرسول

عن  وينهى  باملعروف  ويأمر  كبرينا  ويوقر  صغرينا  يرحم  مل  من  منا  )ليس 
املنكر() 4 (.

املعنى  وأعطاه  كلها  وأشكاله  بمعانيه  املبدأ  هذا   عيل اإلمام  جسد  وقد 
بأن  الرعية  يثقف  أخذ   أنه عن  فضاًل  واملامرسة،  التطبيق  ناحية  من  احلقيقي 
رزق  من  ينقصان  وال  أجل  من  يقربان  ال  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر 

:وذلك بقوله

) 1 ( آل عمران/ 104.

) 2 ( التوبة/ 71.

) 3 ( ينظر العيايش، تفسري العيايش، 195/1؛ الطربيس، تفسري جممع البيان، 87/5.

الرتمذي،  سنن  الرتمذي،  ينظر:  ص202.  محيد،  بن  عبد  مسند  منتخب  الكيس،  نرص  ابن   )  4  (

216/3؛ ابن حبان، صحيح ابن حبان، 203/2.
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سبحانه،  اهلل  خلق  من  خللقان  املنكر  عن  والنهي  باملعروف،  األمر  )وإن 
وإهنام ال يقربان من أجل، وال ينقصان من رزق() 1 (، وهنا بنّي اإلمام ان اهلل 
يعتقد  األمرين، وال  الكتب إال ألجل هذين  ينزل  الرسل ومل  يرسل  مل  سبحانه 
أحد أنه إن أمر ظاملًا باملعروف، أو هنى ظاملًا عن منكر أن يكون ذلك سببًا لقتل 
ذلك الظامل املأمور أو املنهي إياه، أو يكون سببًا لقطع رزقه من جهته فإن اهلل قّدر 

األجل، وقىض الرزق وال سبيل ألحد أن يقطع عىل أحد عمره أو رزقه) 2 (.

وقد أشار اإلمام يف هذا النص إىل عدة أمور مهمة منها:

املنكر بكل األحوال والظروف ومهام  باملعروف والنهي عن  وجوب األمر 
كانت الصعاب.

إن اآلجال بيد اهلل سبحانه فعىل اإلنسان أن يقوم هبذا الواجب دون خوف 
هذا  يامرسوا  لكي  اخلوف  من  وحيررهم  الرعية  قلوب  يف  الثقة  ليزرع  وجل  أو 

املبدأ املهم.

إن اإلمام أراد احليلولة دون أن يؤدي عنرص اخلشية من اجلوع أو نقص 
إىل  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  باألمر  للعمل  التصدي  آثار  بفعل  األرزاق 

االمتناع عن األخري وهو ما يطرأ يف ذهن املتصدي أو من يرغب يف ذلك.

ومن ثم أخذ اإلمام بالتدرج أكثر هبذا املبدأ مبينًا مراتبه العليا من أجل 
مقومات  أهم   جعله فقد  خوف،  أو  تردد  دون  به  القيام  عىل  الرعية  حث 

اجلهاد حينام قال:

) 1 ( هنج البالغة، ص320.

) 2 ( ينظر: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 306/19؛ احلسيني الشريازي، توضيح هنج البالغة، 

.404/2
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املنكر..  عن  والنهي  باملعروف  األمر  عىل  شعب:  أربع  عىل  منها  )واجلهاد 
فمن أمر باملعروف شد ظهور املؤمنني، ومن هنى عن املنكر رغم أنوف الكافرين 

]املنافقني[() 1 (.

اجلهاد  أنواع  أحد  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر   اإلمام جعل  وهنا 
ألنه إلقاء النفس يف التعب، واجلهاد من اجلهد ألنه التعب من األمر، ويف القيام 

هبذا الواجب تقوية للمؤمنني، وفيه إذالل للمنافقني الكافرين) 2 (.

وقد بنّي اإلمام آثارًا مهمة مرتتبة عىل القيام هبذا املبدأ منها:

املادي  التصدي  مقدمات  مقدمة من  املنكر  والنهي عن  باملعروف  األمر  إن 
بمعناه  للجهاد  اإلعداد  حلقات  من  حلقة  يمثل  الذي  األثر  يرتك  فهو  للعدو 

الرشعي.

أداة  فهو  الواجب،  هبذا  بالقيام  مقرونة  ومتاسكهم  املؤمنني  وقوة  منعة  إن 
نحو  واجتاههم  املؤمنني  سري  بخطرها  هتدد  قد  كثرية  معنوية  جوانب  لتأمني 

الكامل.

يمثل  ألنه  والكافرين  للمنافقني  وخرسان  إذالل  فيه  التكليف  هبذا  القيام 
جبهة مبارشة يف إحباط املخططات والتصدي هلا.

عىل  الناس  تشجيع  وهو  ذكرناه  الذي  نفسه  السياق  يف  أمور  كلها  وهذه 
القيام هبذا التكليف ملا فيه من آثار مهمة يف احلفاظ عىل بيضة اإلسالم ووجوده 
واستمراره نتيجة إدراكه ملا سوف تكون عليه األمور واألوضاع فيام بعد، لذلك 
استمر اإلمام يف احلث عىل هذا التكليف وأخذ اإلمام يشخص وحيدد العالج 

) 1 ( هنج البالغة، ص723.

) 2 ( املجليس، مرآة العقول، 321/7؛ احلسيني الشريازي، توضيح هنج البالغة، 272/4.
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باملعروف  األمر  وشكل  صنف  حدد  انه  أي  متوازن،  وبشكل  نفسه  الوقت  يف 
والنهي عن املنكر تبعًا للنوع والبيئة وتبعًا للمتصدي نفسه.

ومن هنا أخذ اإلمام يقسم طرائق وأشكال األمر باملعروف والنهي عن 
املكلف هبذا األمر، وحسب طبيعة  الشخص  إيامن  يبدو حسب  ما  املنكر وعىل 

:املرحلة الزمنية، فلذلك يقول

)أهيا املؤمنون، انه من رأى عدوانًا يعمل به ومنكرًا يدعى إليه، فأنكره بقلبه 
ومن  أصحابه،  من  أفضل  وهو  أجر،  فقد  بلسانه  أنكره  ومن  وبرئ،  سلم  فقد 
فذلك  السفىل،  هي  الظاملني  وكلمة  العليا  هي  اهلل  كلمة  فتكون  بالسيف  أنكره 

الذي أصاب سبيل اهلدى، وأقام عىل الطريق، ونور ف قلبه اليقني() 1 (.

مع  متناغم  وتفسري  ترمجة  هو  هذا   عيل اإلمام  كالم  ان  القول  ويمكن 
حديث الرسول املشهور:

يستطع  مل  فإن  فبلسانه  يستطع  مل  فإن  بيده  فليغريه  منكرًا  منكم  رأى  )من 
 فبقلبه وذلك أضعف اإليامن() 2 (، أو هو بيان للمقامات التي كان الرسول

يقصدها يف حديثه.

وترفع  احلجة  تلقي   اإلمام وترمجها  بينها  التي  واألشكال  الصور  وهذه 
ذلك،  إىل  وما  والرتدد  واخلشية  اخلوف  من  وهناك  هنا  يظهر  قد  الذي  العذر 
التي  واملبادئ  واألشكال  والطرائق  الصور  هذه  ان  وبثقة  القول  ونستطيع 
متثلت  قد  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  بوظيفة  للقيام   اإلمام حددها 

) 1 ( هنج البالغة، ص816.

الكربى،  السنن  البيهقي،  50/1؛  مسلم،  صحيح  مسلم،  49/3؛  أمحد،  مسند  حنبل،  ابن   )  2  (

95/6؛ النووي، رياض الصاحلني، ص149.
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بكل أشكاهلا وصورها يف قيام اإلمام احلسني، إذ أصبح هذا املبدأ أحد أهم 
دوافع الثورة احلسينية وأهدافها، وكيف ال يكون ذلك واحلسني هو القائل 

:عند قرب جده

)اللهم وإين أحب املعروف، وأكره املنكر() 1 (.

العاطفي  باجلانب  يتعلق  املنكر ال  باملعروف والنهي عن  وهذا احلب لألمر 
وإنام باجلانب الرشعي، ومّثل بأنه حب للتشابه مع العشق اإلهلي الذي يقود إىل 
املنكر فهو عبادة أيضًا، لذلك كان  باملعروف والنهي عن  العبادة احلقة، فاألمر 
يرد عىل  يؤكده حينام  ما  اإلمام احلسني وهذا  فكر  القيام يف  أهداف  أهم 

املتقولني:

لطلب  خرجت  وإنام  ظاملًا،  وال  مفسدًا،  وال  بطرًا  وال  أرشًا  أخرج  مل  )إين 
اإلصالح ف أمة جدي، أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر، وأسري بسرية 

.) 2 ()جدي وأيب عيل بن أيب طالب

املحمدية  السرية  عن  اإلنحراف  شخص  أن  بعد   احلسني اإلمام  ان  أي 
ووجد عدم أهلية املتولني ألمور املسلمني، رأى أّن من واجبه وتكليفه اخلروج 
 ،والقيام، السيام وإّن هناك وصية مبارشة من اإلمام عيل له وألخيه احلسن

:وذلك ملا حرضته الوفاة إذ كان من ضمن وصاياه هلام

ثم  رشاركم  عليكم  فيوىل  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  ترتكوا  )ال 

) 1 ( ابن أعثم، الفتوح، 19/5. ينظر: املجليس، البحار، 328/44؛ البحراين، العوامل، ص177.

املناقب،  آشوب،  شهر  ابن  21/5؛  الفتوح،  اعثم،  ابن  ينظر:   .329/44 البحار،  املجليس،   )  2  (

241/3، البحراين، العوامل، ص179.
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تدعون فال ُيستجاب لكم() 1 (.

وهنا يبني اإلمام آثارًا مهمة مرتتبة عىل ترك األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر من تويل األرشار عىل الرعية، وعدم استجابة دعاء الداعني منهم.

اإلمام  وعى  وقد  املبدأ،  هذا  لرتك  اآلثار  حددت  املبارشة  الوصية  هذه 
إذ كانت يف ذهنه عند اخلروج، ويمكن أن  املبدأ وتلك اآلثار  احلسني ذلك 

نحدد هذه اآلثار بام يأيت:

اإلمام  شخصها  التي  النتيجة  وهي  املسلمني،  أمور  القوم  رشار  تويل 
احلسني بسبب تواين الناس عن التصدي لإلنحراف.

فال  العبادة  يف  املعنوي  والبعد  الروحية  العالقة  وقطع  تعاىل  اهلل  عن  البعد 
وجود  لعدم  الروح  من  خاليًا  الدعاء  يصبح  حتى  عليها،  املبتغاة  اآلثار  ترتتب 
عن  والنهي  باملعروف  األمر  ومنها  الفرائض  أداء  وأمهها  الصحيحة  مقدماته 

املنكر.

ومن هنا كان األمر باملعروف والنهي عن املنكر يمثل أبرز أهداف قيام االمام 
بأحد أعىل مراتب األمر   يقوم أن  اقتضت  املرحلة  احلسني، ولكن طبيعة 
بالسيف  القيام  وهي   عيل اإلمام  حددها  التي  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
اإلمام  وألن  املنحرفون،  يرتدع  أن  دون  السابقة  املرحلة  استيفاء  بعد  وذلك 
باملعروف  األمر  طريق  عن  مجيعًا  اخلري  خصال  يستكمل  أن  أراد   احلسني
 والنهي عن املنكر، أي أن يقوم هبا بقلبه ولسانه ويده، وقد أشار اإلمام عيل

إىل هذا املعنى بقوله:

خلصال  املستكمل  فذلك  وقلبه،  ولسانه  بيده  للمنكر  املنكر  )فمنهم 

) 1 ( هنج البالغة، ص642.
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يرتك  ومل  الثالث،  بالواجبات  وقام  وافيًا  كاماًل  عليه  ما  أدى  أي   ،)  1 اخلري() 
واحدًا منها، فقد أنكر بكل قواه، وأتم أسباب اخلري التي يطمح إليها) 2 (.

وقد جتىل هذا يف موقف اإلمام احلسني بعدما مل جيد آذانًا صاغية فرأى ان 
بيته األطهار، لذا كانت  املوقف حيتاج إىل هزة للضمري ودم مثل دمائه وآل 
القيام  املنكر وهو  والنهي عن  باملعروف  األمر  من  النوع  ذلك  مع  تتواءم  البيئة 

والثورة.

وآثار  اخللل  ملوارد  بتشخيصه  االختيار  ذلك   احلسني اإلمام  أكد  وقد 
عدم معاجلتها مبينًا الطريقة التي جيب أن تتبع مستشهدًا بكالم الرسول وهو 

العامل املشرتك إللقاء احلجة عىل الناس حينام قال:

)أهيا الناس إن رسول اهلل قال: من رأى سلطانًا جائرًا مستحاًل حلرم اهلل 
باإلثم والعدوان،  اهلل  لعهد اهلل، خمالفًا لسنة رسول اهلل، يعمل ف عباد  ناكثًا 

فلم يغري عليه بفعل وال قول كان حقًا عىل اهلل أن يدخله مدخله() 3 (.

بالقول  وإنام  فقط  بالقلب  اإلنكار  إىل  يرش  مل  انه  أعاله  النص  عىل  يالحظ 
الواقع  تطابق  التي  باملرحلة  القيام  وألن  أوالً،  حاصل  حتصيل  ألنه  وبالفعل، 
تشمل من باب أوىل املرحلة السابقة ثانيًا، وذلك نتيجة خطورة هذا السلطان عىل 
اإلسالم واملسلمني، ومن هذا املنطلق اختار اإلمام احلسني هذا املبدأ وجعله 

) 1 ( هنج البالغة، ص816.

احلسيني  البالغة، 436/4؛  مغنية، يف ظالل هنج  الرباعة، 419/3؛  منهاج  الراوندي،  ينظر   )  2 (

الشريازي، توضيح هنج البالغة، 443/4.

التاريخ،  يف  التاريخ  يف  الكامل  األثري،  ابن  ينظر:   .304/4 وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،   )  3  (

48/4؛ النويري، هناية اإلرب، 419/20.
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اهلدف األساس يف القيام، إذ إن اإلمام باستشهاده بحديث الرسول، كان 
يريد اإلشارة إىل حتقيق رشوط اخلروج التي أشار إليها النبي حممد وهي:

جور السلطان عىل الناس، أي باحلكم بغري ما أراد اهلل تعاىل.

استحالل هذا السلطان حلرم اهلل تعاىل، من قتل وانحرافات وغري ذلك.

نكث عهد اهلل تعاىل عىل املستوى العام مع الناس واخلاص مع اإلمام احلق، 
سواء باتفاق اهلدنة مع اإلمام احلسن بخصوص اخلالفة أو بخصوص أتباع 

.أهل البيت

لتلك  األفعال  كل  بنسبه  واإلدعاء  كلها  بجوانبها   الرسول سنة  خمالفة 
السنة، ومن هنا فقد شّخص اإلمام هذه األمور ومن ثم أراد أن يربر وحيشد 

عليها. للخروج 

عن  والنهي  باملعروف  لألمر   عيل اإلمام  رسمها  التي  الصورة  وكانت 
:املنكر تؤطر لذلك، ومنها وصيته لإلمام احلسن

)وأمر باملعروف تكن من أهله، وأنكر املنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله 
وأن  باملعروف  يأمر  بأن   احلسن لإلمام   اإلمام أشار  وهنا   ،)  1 بجهدك() 
يبتعد عّمن يفعل املنكر بكل ما يقدر عليه من جهد وأن يكون من أهل املعروف 

ألهنم االبرار الصاحلون) 2 (.

يف النص أعاله أيضًا جاءت اإلشارة إىل اليد واللسان دون القلب، وكام قلنا 
فهو حتصيل حاصل، ألن أعىل مراتب األمر باملعروف والنهي عن املنكر يشمل 

) 1 ( هنج البالغة، ص592.

) 2 ( ينظر ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 65/16؛ احلسيني الشريازي، توضيح هنج البالغة، 

.45/4
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الذي  املبدأ  أردنا ذكر ذلك االنعكاس بخصوص هذا  املراتب األدنى، وإذا ما 
أمكن   احلسني اإلمام  قيام  يف  وجتلياته  البالغة  هنج  يف   عيل اإلمام  ذكره 

حتديده بام يأيت:

جعل اإلمام احلسني أحد أهم أهداف قيامه هو األمر باملعروف والنهي 
جعل   عليًا اإلمام  وألن  ناحية،  من  األمة  شأن  إلصالح  وذلك  املنكر،  عن 
أحد أنواع اجلهاد هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر، إذ قام ذلك عىل أساس 

توفر الرشوط املوجبة للخروج كام مّر.

اختيار اإلمام احلسني أعىل مرتبة من مراتب األمر باملعروف والنهي عن 
الذي  اإلنحراف  تصحيح  أجل  من  وذلك   ،عيل اإلمام  حددها  التي  املنكر 
حدث يف تطبيق السنة املحمدية أوالً، ومن أجل أن ينال القائم بالسيف يف هذا 

املبدأ األجر العظيم من عند اهلل سبحانه ثانيًا.

املرتتبة عىل  باآلثار  لعلمه  قيامه  املبدأ يف  اإلمام احلسني هذا  استعامل  إن 
تركه والتي بّينها اإلمام عيل يف النهج، وملعرفته ان العمل هبذا املبدأ ال يقرب 

أو يؤخر من أجل، وهذا ما أشار اليه اإلمام عيل أيضًا.

ثانيًا
إحقاق احلق وطلب اإلصالح

أ- إحقاق احلق

أدنى  بناء  له  وليس  أيضًا  وحقاق  حقوق،  ومجعه  الباطل،  نقيض  هو  احلق 
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يستعمل  متعددةـ  وجوه  عىل  ويأيت  أيضًا  واملوافقة  املطابقة  وهو   ،)  1 عددًا) 
استعامل الواجب والالزم واجلدير، وأما حق اهلل فهو بمعنى الواجب والالزم، 
ربًا  يتخذ  مل  من  إىل  اإلحسان  ان  حيث  من  اجلدير  بمعنى  فهو  العباد  حق  وأما 

سواه مطابقًا للحكمة) 2 (.

وقد ورد احلق يف العديد من اآليات القرآنية ولعل منها قوله تعاىل:

وهذه   ،)  3 ُموَن﴾) 
َ
َتْعل نُتْم 

َ
َوأ ََقّ  الْ َوتَْكُتُموا  َاِطِل 

ْ
بِال ََقّ  الْ بُِسوا 

ْ
تَل  

َ
﴿َول

اآلية واضحة الداللة يف عدم خلط احلق بالباطل وذلك ملا له من تأثري يف العمل 
هبذا الواجب) 4 (.

واحلق هو منهج واجتاه وليس مفهومًا جمردًا، لذا مثل هذا املنهج الدين كله 
:بحق اإلمام عيل عندما قال الرسول

وصورة،  مبدأ  يف  يتجسد  منهج  فهو   ،)  5 عيل()  مع  واحلق  احلق  مع  )عيل 
فقد مّثل هذا املبدأ اإلمام عيل كام يفهم من احلديث السابق، وهو بمعنى أثر 
الرسول بحق  آخر عن  فلو طابقنا بني هذا احلديث وحديث  اإليامن،  يمثل 

العرب،  لسان  منظور،  ابن  1460/4؛  الصحاح،  اجلوهري،  6/3؛  العني،  الفراهيدي،   )  1  (

.49/10

) 2 ( الطرحيي، جممع البحرين، 148/5.

) 3 ( البقرة، 42.

جممع  تفسري  الطربيس،  ص115؛  القرآن،  جمازات  يف  البيان  تلخيص  الريض،  الرشيف  ينظر   )  4  (

البيان، 188/1.

اإلمامة،  يف  الشايف  املرتىض،  الرشيف  ص113؛   ،طالب أيب  بن  عيل  مناقب  مردويه،  ابن   )  5  (

202/1؛ اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 322/14؛ ابن جرب، هنج اإليامن، ص187.
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اإلمام عيل أمكننا فهم هذا املعنى، وهو قوله حينام برز اإلمام عيل يوم 
اخلندق لعمرو بن عبد ود العامري) 1 (، )برز اإليامن كله إىل الرشك كله() 2 (، 
اإلمام  يف  جتّسد  املوحد  املفهوم  وهذا  واحلق،  اإليامن  بني  املطابقة  يتضح  وهنا 
حرص  يبني  بشكل  البالغة  هنج  يف  ذلك  يرتجم  أن  نستغرب  ال  لذا   ،عيل
 املؤمنني عيل أمري  بن عباس: دخلت عىل  اهلل  عبد  قال  فقد  عليه،   اإلمام
قال:  هلا!  قيمة  ال  فقلت:  النعل؟  هذا  قيمة  ما  يل:  فقال   )  3 نعله)  خيصف  وهو 

)واهلل هلي أحب ايل من إمرتكم، إال أْن أقيم حقًا أو أدفع باطاًل() 4 (.

وقد بنّي اإلمام يف هذا القول عدة أمور منها:

رضورة العمل باجتاه احلق ممّن يتوىل أمور املسلمني يف األحوال والظروف 
كلها.

وهي  منه،  املبتغاة  الفلسفة  تتحقق  مل  ما  واملنصب  باحلكم  الزهد  يف  درس 
فلسفة قائمة عىل اإلصالح وإقامة احلق ودحض الباطل.

التأكيد عىل اإلطار املعنوي يف التعامل مع اآلخرين حتى ال يكون املقياس 
إليها  دعا  التي  واملساواة  العدالة  يف  درس  ذلك  ان  بل  املختل  املادي  البناء  هو 

اإلسالم.

البدء  البلخي،  239/2؛  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،  50/2؛  التاريخ،  اليعقويب،  ينظر   )  1  (

والتاريخ، 218/4؛ الذهبي، العرب يف خرب من غرب، 7/1.

البحار،  املجليس،  244/2؛  القلوب،  ارشاد  الديلمي،  ص137؛  الفوائد،  كنز  الكراجكي،   )  2  (

.215/20

) 3 ( خيصف نعله: أي كان خيرزها، وظاهر بعضها عىل بعض وخرزها، ينظر: ابن األثري، النهاية يف 

غريب احلديث واألثر، 38/2؛ ابن منظور، لسان العرب، 71/9.

) 4 ( هنج البالغة، ص83.



43الفصل األول فلسفة القيام ومقدماته ورشوطه ..........................................

القائل  وهو  الطريق  هذا  إتباع  عىل  احلرص  أشد  حريصًا   اإلمام كان 
من   ،)  2 الغي)   )  1 وخابط)  احلق،  خالف  من  قتال  من  عيل  ما  )ولعمري 
أو  أنه ال يصانع  إىل  القول  إذ أشار يف هذا   .) 5  ()) 4 إهياٍن)  3 ( وال  إدهاٍن) 
كان،  من  كائنًا  الدين  طريق  غري  عىل  احلق  خيالف  من  دينه  حساب  عىل  ينافق 

فإنه ال حيايب عىل ذلك وهو الشديد االيامن) 6 (.

احلق،  بمنهج  العامل  صالبة  وجوب  إىل  اشارة   اإلمام كالم  يف  يبدو 
الشهري   اإلمام قول  كان  هنا  ومن  وشدائد،  صعوبات  من  يالقيه  سوف  ملا 
)ال تستوحشوا من طريق احلق لقلة سالكيه() 7 (، يف إشارة إىل تلك املصاعب 

فاملعلوم ان القلة هي التي تعمل باحلق لقوله تعاىل:

َحِقّ َكرُِهوَن﴾) 8 (، بغض النظر عن نوعه سواء كان املنهج أو 
ْ
ْم لِل

ُ
ك َثَ

ْ
ك

َ
﴿أ

) 1 ( خابط: اخلبط، كل سري عىل غري هدى أو غري اتساق. ينظر: الطرحيي، جممع البحرين، 244/4؛ 

الزبيدي، تاج العروس، 230/10.

) 2 ( الغي: الضالل والفساد. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، 140/15؛ الزبيدي، تاج العروس، 

.32/20

) 3 ( اإلدهان: اللني واملصانعة، واملداهنة إظهار خالف ما يبطن أي ال خيلو من النفاق والغش. ينظر: 

الفراهيدي، العني، 27/4؛ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 308/2.

) 4 ( اإلهيان: من الوهن، وهو مصدر أوهنته أي أضعفته. ينظر: البدري، نزهة النظر، ص282.

) 5 ( هنج البالغة، ص64.

السالكني،  مصباح  اختيار  البحراين،  331/1؛  البالغة،  هنج  رشح  احلديد،  أيب  ابن  ينظر:   )  6  (

ص124؛ اخلرساين، مفتاح السعادة، 112/5.

) 7 ( الرضوي، مع رجال الفكر، 169/2.

) 8 ( الزخرف، 87.
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املوت أو ما إىل ذلك) 1 (.

 :يبني أفضلية ومكانة الشخص العامل باحلق وذلك بقوله بدأ اإلمام

نقصه  إليه-وإن  أحب  باحلق  العمل  كان  من  اهلل  عند  الناس  أفضل  )إن 
إىل   اإلمام أشار  وهنا   ،)  2 وزادُه()  فائدة  إليه  جر  وإن  الباطل  من  وكرثُه- 
العمل باحلق عند اهلل حتى وإن يوجب ذلك نقصانه ويوقعه  آثر  الذي  أفضلية 
الذي  الباطل  الواجب عىل حساب  يعمل هبذا  لكنه  املشقة  منه  الشدة ويبلغ  يف 

قد تكون فيه منفعة ذاتية له) 3 (.

ومن هنا أوضح اإلمام يف هذا القول بعضًا من األمور التي ترتتب عىل 
القيام هبذا الواجب وهي دروس جمانية تتحدد بام يأيت:

ان العامل باحلق له فضل كبري عند اهلل سبحانه، وهو مبدأ تشجيعي للناس 
من أجل القيام هبذا الفرض.

احلق  اتباع  عن  النامجة  واآلثار  للمصاعب  والتحمل  الصرب  يف  درس  إنه 
وهي قد ينظر إليها بعضهم عىل إهنا صورة منقصة إال أهنا رضيبة هلا نتائج وآثار 

دنيوية وأخروية.

إتباع  عن  تنجم  التي  الشكل  حيث  من  االجيابية  اآلثار  ترك  يف  درس  إنه 
تتعارض مع اآلثار  املادي وهي  آثار مؤقتة ويغلب عليها اجلانب  الباطل وهي 

املعنوية التي متتاز بالدوام.

) 1 ( ينظر: السمعاين، تفسري السمعاين، 117/5؛ البغوي، تفسري البغوي، 146/4.

) 2 ( هنج البالغة، ص267.

) 3 ( ينظر ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 106/8؛ الطرحيي، جممع البحرين، 262/2؛ اخلوئي، 

منهاج الرباعة، 180/8.



45الفصل األول فلسفة القيام ومقدماته ورشوطه ..........................................

وقد رسم اإلمام يف ذلك صورة مهمة للشخص العامل باحلق ومستقبله 
نتيجة قيامه هبذا الواجب وخمالفته أهواء أكثر الناس ممن انحرفوا عن احلق، وهو 
 يف املجتمع الذي عاشه، لذلك استمر اإلمام األمر الذي شخصه اإلمام

باحلث عىل العمل باحلق حتى قال:

)رحم اهلل رجاًل رأى حقًا فأعان عليه، أو رأى جورًا فرده، وكان عونًا باحلق 
عن  واجلور  الظلم  بوجه  الوقوف  باب  وفتح  تشجيع  وهنا   ،)  1 صاحبه()  عىل 
طريق احلق، بل ورضورة إعانة احلق وصاحبه مهام كان توجهه، وهذا األسلوب 
التدرجيي الذي أوجده اإلمام يف طرح قضية احلق والعمل به والصورة التي 

رسمها لصاحب احلق تبني التثقيف الكبري هلذا الواجب.

جتلت  قد   عيل اإلمام  رسمها  التي  الصور  تلك  بأن  نقول  أن  يمكن 
وانعكست يف شخص اإلمام احلسني يف هذا اجلانب –احلق- فليس بالغريب 
أن نرى أن اإلمام احلسني قد جعل أحد أهم أهداف قيامه هو إحقاق احلق، 
وهو األمر الذي ظهر يف الصور التي رسمها اإلمام عيل بالتثقيف للقيام هبذا 
بأسلوبه اخلاص  قيام اإلمام احلسني، ولكن  الفرض فقد جتلت وظهرت يف 
 له من اإلمام عيل الزمنية، السيام وأنه قد رشع  املرحلة  اقتضته طبيعة  الذي 

:وذلك بوصيته لإلمام احلسن

)وخض الغمرات للحق حيث كان() 2 (.

يبدو يف قول اإلمام عيل أعاله تكليف برضورة أن خيوض اإلمام يف ميدان 
احلق مهام كانت الشدائد والنتائج املرتتبة عىل القيام هبذه الوظيفة، وقد استعمل 

) 1 ( هنج البالغة، ص485.

) 2 ( هنج البالغة، ص593.
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حيث  احلق،  لطلب  فيها  والدخول  الشدائد  ملعاناة  مستعار  وهو  اخلوض  لفظ 
اعرتضت  التي  الشدائد  ورغم  النارص  قلة  مع   احلسني اإلمام  ذلك  خاض 

طريقه) 1 (.

لذلك كان احلق شعارًا للحسني ويف وصيته ألخيه حممد ابن احلنفية، إْذ 
يظهر ذلك حني قال له:

)فمن قبلني بقبول احلق، فاهلل أوىل باحلق ومن رد عيل هذا أصرب حتى يقيض 
اهلل بيني وبني القوم باحلق وهو خري احلاكمني() 2 (، لقد حدد اإلمام خروجه 
حوله  االلتفاف  إىل  احلق  باسم  األمة  ودعا  الباطل  وإماتة  احلق  أجل  من  بأّنه 
إذ  األمويني،  أيدي  عىل  اهنارت  التي  وعزهتا  كرامتها  وتصون  حقوقها  لتحمي 
جعل قبول الناس له ليس ألجل العالقات الشخصية أو مصلحة أو عصبية 

أو غري ذلك وإنام انطالقًا من احلق وانسجامًا معه) 3 (.

نجده يف مناسبة أخرى يف كتابه ألهل البرصة يقول:

سبل  هتتدوا  جتيبوا  فإن  البدع،  وإماتة  احلق  معامل  إحياء  إىل  أدعوكم  )فإين 
احلكم  أبان  معامله  طمست  احلق  ان   اإلمام قول  يف  ويبدو   ،)  4 الرشاد() 
األموي، ولذلك كان شعار وهدف اإلمام احلسني هو إحقاق احلق، والسيام 
 واحلسني احلسن  اإلمامني  إىل  مبارشة  وبوصية  أمر  قد   عليًا اإلمام  ان 

) 1 ( ينظر ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 65/16؛ البحراين، رشح هنج البالغة، 11/5.

املناقب،  آشوب،  شهر  ابن  21/5؛  الفتوح،  أعثم،  ابن  ينظر:   .330/44 البحار،  املجليس،   )  2  (

241/3؛ البحراين، العوامل، ص179.

) 3 ( ينظر: القريش، حياة اإلمام احلسني، 265/2؛ العاميل، خمترص مفيد، 70/1.

) 4 ( الدينوري، األخبار الطوال، ص231.
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برضورة العمل والقول باحلق وذلك حينام أوصامها قائاًل:

وللمظلوم  خصاًم  للظامل  وكونا  ]لآلخرة[  لألجر  واعمال  باحلق،  )قوال 
عونًا() 1 (.

يظهر يف قول اإلمام عيل توصية أالّ يقوال إال احلق، وهو ما ينبغي قوله 
من أوامر اهلل ونواهيه وأن يعمال ألجر اآلخرة أي تكون أقواهلام وأعامهلام مالزمة 
قول احلق والعمل به بدون خوف أو خشية من أحد) 2 (، إال أن اإلمام قد 
املرحلة  يناسب طبيعة  الذي  اختيار األسلوب  الباب مفتوحًا لألئمة يف  ترك 
القيام  ينبغي  انه   احلسني اإلمام  وجد  وعندما  لذلك  احلق،  بوظيفة  بالقيام 
هبذا الواجب قام به ولكن بأسلوب السيف البتعاد الناس عنه بشكل كبري، بل 
إليه اإلمام احلسني بخطبته يوم  وقد حورب من ينطق باحلق وهو أمر أشار 

عاشوراء أمام أصحابه وأهل بيته قائاًل:

)أال ترون أن احلق ال ُيعمل به وأن الباطل ال يتناهى عنه، لريغب املؤمن ف 
لقاء اهلل حمقًا() 3 (.

ليستجلب  وال  عواطفهم،  ليستدر  ال   ألصحابه اخلطاب  هذا  كان 
ليشاركوه  ذلك  قال  وإنام  األعداء،  به  أحاط  بعدما  عنه  يغنون  فامذا  نرصهم، 
اخلالدة،  لنهضته  صلبة  قاعدة  واختاره  به  آمن  الذي  احلق،  إقامة  يف  املسؤولية 

) 1 ( هنج البالغة، ص641.

) 2 ( ينظر البحراين، رشح هنج البالغة، 121/5؛ اخلوئي، منهاج الرباعة، 130/20.

150/3؛  األخبار،  النعامن، رشح  القايض  ينظر:   .305/4 وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،   )  3  (

الغزايل، إحياء علوم الدين، 157/15؛ الذهبي، تاريخ االسالم، 12/15؛ الزرندي، نظم درر 

السمطني، ص216؛ اهليثمي، جممع الزوائد، 192/9.
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به  قام  الذي  املناسب  ووقته  الواجب  هذا  رشعية  اخلطاب  هذا  يف   بنّي وقد 
بعدما مجد احلق وابتعد الناس عنه) 1 (.

وبذلك مّثل اإلمام احلسني صورة الشخصية احلقيقية التي رسمها اإلمام 
للحق   عيل اإلمام  ذكرها  التي  املبادئ  كل  جسد  وقد  باحلق،  للقائم   عيل

ولصاحب احلق وملربرات القيام والنطق به.

ب- طلب االصالح:

املسلمني وما هي  للتاريخ اإلسالمي كيف أصبح حال  املتتبع  ال خيفى عن 
االنحرافات التي وجدت بعد استشهاد الرسول وقد أشار بقوله:

)..كيف بكم إذا رأيتم املعروف منكرًا واملنكر معروفًا() 2 (، وهذا احلديث 
:يكفي لبيان اإلنحراف الذي حدث خاصة وهو ما أخرب به الرسول

﴿َوَما َينْطُِق َعِن اْلَهَوى﴾) 3 (.

عن  لإلنحراف  تصدى  قد  أحدًا  نجد  ال  التاريخ  صفحات  نقلب  وعندما 
السنة املحمدية واإلصالح يف اإلسالم غري أئمة أهل البيت، وكان املتصدي 
األول لذلك هو اإلمام عيل، إذ كرس كثريًا من جهده من أجل إصالح 
البالغة  إىل ذلك يف عدة مواضع من هنج  أشار  واملسلمني، وقد  حال اإلسالم 

منها قوله:

التامس  وال  سلطان،  ف  منافسة  منا  كان  الذي  يكن  مل  أنه  تعلم  إنك  )اللهم 

) 1 ( ينظر: املهتدي البحراين، من أخالق اإلمام احلسني، ص196.

) 2 ( الكليني، الكايف، 59/5. ينظر: الطرباين، املعجم األوسط، 129/9؛ املتقي اهلندي، كنز العامل، 

.688/3

) 3 ( النجم/ 3.
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شء من فضول احلطام، ولكن لنرد املعامل من دينك، ونظهر اإلصالح ف بالدك، 
فيأمن املظلومون من عبادك وتقام املعطلة من حدودك() 1 (.

أشار اإلمام يف قوله أعاله إىل أنه مل يكن قصده من توليه اخلالفة الظاهرية 
من أجل زخارف الدنيا وزينتها، فعندما نتتبع النص بعناية تظهر لنا مجلة أمور 

من أبرزها:

إن اإلمام عليًا وكام هو واضح مل يكن طالبًا خلالفة دنيوية وإنام كان مهه 
اإلصالح سواء توىل اخلالفة الظاهرية أم مل يتوهّلا.

يظهر النص مدى االنحراف الذي وصل اليه املسلمون بابتعادهم عن معامل 
الدين الصحيح والسنة املحمدية الرشيفة.

كان هم اإلمام عيل هو إعادة حدود اهلل سبحانه املعطلة نتيجة ملا أصبح 
.عليه حال اخلالفة بعد استشهاد الرسول

فيه إشارة إىل كثرة املظلومني يف األمة اإلسالمية، وهذا نتيجة تويل اخلالفة 
من مل يستحقها.

بوظيفة اإلصالح  يقوم  أن  املسؤولية  لذلك رأى اإلمام عيل ومن موقع 
:ألنه واجب مكلف به وقد أشار إىل ذلك يف أكثر من مناسبة، إذ قال

)وما أردُت إال اإلصالح ما استطعُت وما توفيقي إال باهلل عليه توكلُت وإليه 
أنيُب) ) ))) 3 (. أي أردت اإلصالح بقدر استطاعتي وما ذلك إال بتوفيق من 

) 1 ( هنج البالغة، ص276.

) 2 ( هود/ 88.

) 3 ( هنج البالغة، ص586.
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اهلل سبحانه يف أموري) 1 (.

إمارة  أجل  من  اخلالفة  من  غايته  تكن  مل   اإلمام بأن  تأكيد  أيضًا  وهنا 
املحمدية  السنة  وإعادة  الديني،  اإلصالح  وإنام  الدنيوية  اخلالفة  أو  املسلمني 
بشكل  املسلمني  ابتعاد  بعد   الرسول زمن  يف  عليه  كانت  ما  إىل  الصحيحة 

كبري عنها.

أن  رأى  عندما  قيامه  يف   احلسني اإلمام  عند  جتلت  الصورة  هذه  إن 
الدين اإلسالمي  معامل  املحمدية واالبتعاد عن  السنة  أشده عن  االنحراف عىل 
هنض بالواجب املكلف به، وجعل أحد أهداف قيامه هو طلب اإلصالح، وقد 

:أشار إىل ذلك بقوله

لطلب  خرجت  وإنام  ظاملًا  وال  مفسدًا،  وال  بطرا  وال  أرشًا،  أخرج  مل  )إين 
اإلصالح ف أمة جدي، أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر، وأسري بسرية 

.) 2 ()جدي وأيب عيل بن أيب طالب

ونجد ان اإلمام احلسني قد أشار إىل عدة أمور يف هذا النص ومنها:

الذي  األمر  فإن  َثمَّ  املحمدية، ومن  والسنة  اإلسالم  االنحراف عن  وجود 
اإلمام  أجله  من  خرج  اإلصالح،  وهو  أجله  من  اخلالفة   عيل اإلمام  توىل 

بالسيف.  احلسني

استمرار  هي  إمام  كل  سرية  وان  اإلهلية  الرسالة  يف  االمتداد  إىل  إشارة  فيه 
وتكملة ملا قبله وذلك بقوله: وأسري بسرية جدي وأيب.

) 1 ( احلسيني الشريازي، توضيح هنج البالغة، 33/4.

املناقب،  آشوب،  شهر  ابن  21/5؛  الفتوح،  أعثم،  ابن  ينظر:   .329/44 البحار،  املجليس،   )  2  (

241/3؛ البحراين، العوامل، ص179.



51الفصل األول فلسفة القيام ومقدماته ورشوطه ..........................................

وإنام  دنيوية  خالفًة  طالبًا  يكن  مل   احلسني اإلمام  أن  إىل  أيضًا  إشارة  فيه 
هدفه اإلصالح، وهذا تأكيد عىل منهج ومبدأ اإلمام عيل يف اخلالفة والذي 

.انعكس يف قيام اإلمام احلسني

وما يؤكد هذا النفس اإلصالحي ما ورد يف كتابه ألهل البرصة:

)إن السنة قد أميتت وإّن البدعة قد أحييت ونعشت() 1 (، إذ يذكر القريش: 
بأن احلسني قام ليقيض عىل البدع اجلاهلية التي تبناها األمويون وحييي سنة جده 
التي أماتوها، فكان قيامه اخلالد من أجل اماتة اجلاهلية ونرش راية اإلسالم) 2 (.

قد   اإلمام عيل كان  التي  البدع  تلك  القضاء عىل   اإلمام احلسني أراد 
قرر  إحيائها  إعادة   احلسني اإلمام  وجد  وعندما  اخلالفة،  توىل  عندما  أماهتا 

القيام باإلصالح وهو الدافع الذي يقع ضمن تكليف األئمة عليهم السالم.

ظل  يف  املظلومني  كثرة  إىل  أخرى  مناسبة  يف  أيضًا   احلسني اإلمام  أشار 
احلكم األموي وتعطيلهم حلدود اهلل وإظهارهم الفساد وذلك عندما قال:

)إن هؤالء قد ألزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرمحن وأظهروا الفساد 
بالفيء وأحلوا حرام اهلل وحرموا حالله، وأنا أحق  وعطلوا احلدود واستأثروا 

من غريي() 3 (.

) 1 ( البالذري،، أنساب األرشاف، 78/2. ينظر: الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 266/4؛ ابن نام، 

مثري األحزان، ص17؛ ابن كثري، البداية والنهاية، 170/8.

) 2 ( حياة اإلمام احلسني 289/2.

171/3؛  األرشاف،  أنساب  البالذري،،  ينظر:   .314/4 وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،   )  3  (

ابن أعثم، الفتوح، 81/5؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ يف التاريخ، 48/4؛ النويري، هناية 

اإلرب، 419/20.
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ان النصوص الواردة يف هنج البالغة تظهر لنا كثريًا من الصور والتجليات 
 التي تؤكد عىل مصداق منهج إمام بالنسبة إىل إمام آخر من أئمة أهل البيت

وهو رد عىل من يشكك يف ذلك.
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الثاين املبحث 
مقدمات القيام ورشوطه

أوالً- مقدمات القيام:

تويل معاوية اخلالفة

إّن منصب اخلالفة هو منصب مقدس، ألن الذي يتواله هو خليفة الرسول 
يتسنى ألي شخص  بعده، عىل وفق رشوط وضوابط ال  من  واإلمام   حممد
أن يدعي وجودها إال يف أناس خمصوصني من اهلل تعاىل، لذا كان تويل األمويني 
للحكم يمثل أهم االنحرافات التي كانت السقيفة املؤسس الفعيل واملجذر هلا، 
يف  امللعونة  الشجرة  فهم  نكبة،  بعدها  ما  نكبة  للحكم  األمويني  وصول  فكان 

القرآن، وذلك لقوله تعاىل:

ِف  ُعونََة 
ْ
َمل

ْ
ال َجَرَة  َوالَشّ لَنّاِس 

ّ
ِ ل فِْتَنًة   

َّ
إِل َرْيَناَك 

َ
أ ِت 

َّ
ال ْؤيَا  الُرّ َنا 

ْ
َجَعل ﴿َوَما 

ُقْرآِن﴾) 1 (، فإن بعض التفاسري تشري إىل أن الشجرة امللعونة هم بنو أمية) 2 (.
ْ
ال

وهلذا نجد ان اإلمام عليًا يذكر بني أمية يف كثري من املناسبات سواء بام 

) 1 ( االرساء/ 60

) 2 ( القمي، تفسري القمي، 20/1؛ الطويس، التبيان يف تفسري القرآن، 494/6.
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خيص نسبهم أو صفاهتم أو إسالمهم وغري ذلك، بل عَد تويل األمويني ملنصب 
:اخلالفة فتنة مظلمة للناس إذ أشار إىل ذلك بقوله

)أال وإن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية، فإهنا فتنة عمياء مظلمة 
]وظلمة[: عّمت خطتها، وخصت بليتها، وأصاب البالء من أبرص فيها، وأخطأ 
البالء من عمي عنها، وأيم اهلل لتجدن بني أمية لكم أرباب سوء بعدي، كالناب 
الرضوس) ) ) تعذم بفيها، وختبط بيدها، وتزبن برجلها، ومتنع درها، ال يزالون 

بكم حتى ال يرتكوا ]ال يكون[ منكم إال نافعًا هلم، أو غري ضائر هبم() 2 (.

يشري اإلمام عيل هنا إىل شّدة البالء يف هذه الدولة الطاغية عىل أهل العلم 
واالخالص إذ يصيبهم من عدواهنا السهم األوفر لصدقهم ومعارضتهم، وال 
أو عن  أباطيلهم عن جهل وعمى  يبارك  أحد يسلم من جور األمويني إال من 
قصد وطمع، وال يسلم من رشهم إال من يعمل لصاحلهم نتيجة طمع دنيوي، 

فإن كل واحد منهم مثل الناب الرضوس) 3 (.

إذا أمعنا النظر يف كالم اإلمام عيل نجده أشار إىل مجلة من اآلثار املرتتبة 
عىل تويل األمويني احلكم أبرزها:

كام  عليهم،  الفتن  أشد  هي  بل  للناس،  فتنة  للحكم  األمويني  تويل  عدَّ 
.وصفها

اجلوهري،  ينظر:  حالبها.  تعض  التي  اخللق  السيئة  النوق  من  املسنة  وهي  الرضوس:  الناب   )  1  (

الصحاح، 230/1 و942/3؛ ابن منظور، لسان العرب، 776/1 و118/6.

) 2 ( هنج البالغة، ص195.

) 3 ( ينظر الراوندي، منهاج الرباعة، 426/1؛ مغنية، يف ظالل هنج البالغة، 58/2؛ البدري، نزهة 

النظر يف غريب النهج واألثر، ص500.
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اهلمجية والعنجهية يف تعامل بني أمية مع الناس وتوزيع الظلم عليهم.

شّبه األمويني بالناقة املسنة السيئة اخللق التي تتعدى عىل اآلخرين بالرضب 
لتمنع احلليب عنهم، وهذا فيه إشارة إىل اجلانب االقتصادي وذلك أن األمويني 
مصالح  حساب  عىل  وهذا  غريهم  دون  فقط  هلم  باألموال  يستأثرون  سوف 

الرعية.

إال  املعارضني حلكمهم  األمويني سيقتلون ويضطهدون  أن  إىل  إشارة  وفيه 
املؤيدين هلم والذين وجدوا مصاحلهم معهم.

ان الذي يطلع عىل التاريخ األموي سيجد مصاديق كالم اإلمام وحتقق 
ما أشار إليه من آثار نتيجة توليهم احلكم، إذ إنه أشار وبشكل مبارش يف كتابه 

إىل معاوية حينام قال له:

وال  سابق  قدم  بغري  األمة؟  أمر  ووالة  الرعية  ساسة  معاوية  يا  كنتم  )متى 
رشف باسق، ونعوذ باهلل من لزوم سوابق الشقاء() 1 (.

أي أّن اإلمام يذكر ملعاوية بأنه ال سابقة لكم يف اإلسالم حتى تستحقوا 
عن  نفي  وهنا  بذلك،  لكم  يسمح  رفيعًا  عاليًا  رشفًا  وال  الرعية،  شؤون  تويل 
واجلهالء  واجلاهلية  الرشك  زعيم  كان  سفيان  فأبو  اإلسالم،  يف  سادة  كوهنم 
ورئيس البغي والعدوان قاد اجليوش ضد اإلسالم وملا قهرهم اإلسالم استسلم 
وابنه مضطرين، وملا قامت دولة األمويني باسم اإلسالم وسنحت الفرصة هلم 
 اإلمام مراد  يكون  هذا  عىل  وبناء  األوىل،  وجاهليتهم  طبيعتهم  إىل  عادوا 
والعدوان  البغي  سيادة  ال  العادلة،  احلقة  السيادة  أمية،  عن  ونفيها  السيادة  من 
أهل  الشقاء( أي سوابق  لزوم سوابق  باهلل من  بقوله: )ونعوذ  إىل ذلك  ويومئ 

) 1 ( هنج البالغة، ص557.
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السوء كزعامة أمية التي هي رش وبالء) 1 (.

انطباق  لعدم  وذلك  اخلالفة  لتويل  األمويني  أهلية  عدم  عىل  يدل  وهذا 
بني  بني  الفرق  إىل  يشري   اإلمام نجد  أخرى  مناسبة  ويف  عليهم،  الرشوط 

هاشم وبني أمية، وكذلك إىل النسب األموي حينام قال يف رده عىل معاوية:

)أما قولك: إنا بنو عبد مناف فكذلك نحن، ولكن ليس أمية كهاشم، وال 
حرب كعبد املطلب، وال أبو سفيان كأيب طالب، وال املهاجر كالطليق) ) )، وال 

الرصيح) 3 ) كاللصيق) 4 )، وال املحق كاملبطل وال املؤمن كاملدغل) ) ))) 6 (.

آباء  وبني  وأجداده  آبائه  بني  والكبري  الشاسع  الفرق   اإلمام بنّي  وهنا 
وأجداد معاوية، إذ ان كل واحد من آباء اإلمام هو أرشف ممن هو من آباء 
معاوية، وعىل الرغم من أن معاوية منتسب إىل عبد مناف حسب الظاهر لكن 
الفرق  وهذا  حقيقة،  الرشف  بيت  من  أخرجته  صفاته  ورذيالت  أموره  نيات 

البالغة، 405/3؛  مغنية، يف ظالل هنج  البالغة، 81/15،  احلديد، رشح هنج  أيب  ابن  ينظر   )  1  (

احلسيني الشريازي، توضيح هنج البالغة، 445/3.

) 2 ( الطليق: واجلمع الطلقاء، وهم الذين خىل عنهم الرسول يوم فتح مكة وكان فيهم معاوية 

وأبو سفيان، ينظر: الفراهيدي، العني، 102/5، الطرحيي، جممع البحرين، 208/5.

) 3 ( الرصيح: الرجل اخلالص النسب، ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 347/3؛ الزبيدي، 

تاج العروس، 118/4.

) 4 ( اللصيق: الدعي املنسوب لغري أبيه أي ملصق به. ينظر: الزخمرشي، أساس البالغة، ص855؛ 

ابن منظور، لسان العرب، 261/14؛ الزبيدي، تاج العروس، 428/13.

) 5 ( املدغل: صاحب مفسدة، أي الذي خيدع الناس ويظهر خالف ما يبطن. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، 

.244/11

) 6 ( هنج البالغة، ص565.
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صفات  بني  كبرية  ومسافة  فرقًا ظاهرًا  هنالك  ان  كام  إذ   اإلمام بّينه  الشاسع 
اإلمام ومعاوية كذلك احلال بني اآلباء) 1 (.

ان كالم اإلمام السابق يربز مجلة أمور منها:

أشار إىل الفرق الكبري والشاسع بني آبائه وأجداده وبني آباء وأجداد 
معاوية، ورفع مستوى اهلاشميني فوق األمويني.

التشكيك يف اإلسالم األموي، وذلك ألهنم الطلقاء الذين مل يعتنقوا اإلسالم 
عن قناعة وإنام استسالمًا.

فيه إشارة إىل النسب األموي، إذ إهنم اللصقاء املشكوك يف نسبهم وليسوا 
رصحاء ذوي نسب معروف مثلام هو حال بني هاشم.

التي  والصفات  األمويني  عن   عيل اإلمام  رسمها  التي  الصورة  وهذه 
األمر  لتويل منصب اخلالفة، ونجد هذا  ذكرها عنهم، جتعل منهم غري مؤهلني 
 إزاءهم، إذ ان اإلمام قد جتىل يف كالم وأفعال وترصفات اإلمام احلسني
نتيجة لصفاهتم وعدم  األمويني  اخلالفة حمرمة عىل  ان  إىل  مبارش  أشار وبشكل 

أهليتهم هلذا املنصب، وذلك حينام قال يف كالمه مع مروان بن احلكم:

).. وقد سمعت رسول اهلل يقول: اخلالفة حمرمة عىل آل أيب سفيان، وعىل 
الطلقاء وأبناء الطلقاء، وقال: إذا رأيتم معاوية عىل منربي فابقروا بطنه() 2 (.

بنّي اإلمام احلسني حرمة اخلالفة عىل األمويني بل أشار إىل وجوب قتل 
معاوية إذا رئي عىل منرب الرسول؛ ألنه الطليق ذو النسب الوضيع املغتصب، 

) 1 ( البحراين، رشح هنج البالغة، 393/4؛ اخلوئي، منهاج الرباعة، 258/8.

) 2 ( ابن أعثم، الفتوح، 17/5. ينظر: ابن نام، مثري األحزان، ص15؛ ينظر حديث الرسول يف 

املجليس، البحار، 217/33.
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الذي أشار اليه اإلمام يف مناسبة أخرى قائاًل:

)كأنك لست من هذه األمة وليسوا منك() 1 (.

ليسوا  بأهنم  اإلمام عيل عن األمويني  التي رسمها  تكرار للصورة  وهذا 
نفسه  والكالم  املنطق   احلسني اإلمام  استعمل  لذلك  رصحية،  انساب  ذوي 
مع معاوية، فاإلمام يقول له بأنكم لستم من أهل قريش، وهذا عىل املستوى 
األمة  وأن  معاوية  إسالم  بعدم  حكم  انه  منه  نفهم  آخر  مستوى  وهناك  املادي 
توليهم  حيرم  الديني  أو  النسبي  املصداق  فإن  ثم  ومن  املسلمة،  هي  املقصودة 

:اخلالفة وذلك لقول الرسول

اإلمام  قطع  وبذلك   ،)  2 قريش()  من  كلهم  عرش  اثنا  بعدي  من  )األئمة 
بوجه  رصاحة  وأعلنها  اخلالفة،  ادعائهم  يف  األمويني  عىل  الطريق   احلسني
معاوية عندما عّد خالفته فتنة ورأى من واجبه أن ال يعرتف بتلك اخلالفة، فقد 

خاطب معاوية قائاًل:

أعظم  وال  عليها،  واليتك  من  األمة  هذه  عىل  أعظم  فتنة  أعلم  ال  )وإين 
فعلت  فإن  أجاهدك،  أن  من  أفضل  وعلينا   ولديني وألمة حممد لنفيس  نظرًا 
إلرشاد  توفيقه  وأسأله  لديني،  اهلل  استغفر  فإين  تركته،  وان  اهلل،  إىل  قرب  فإنه 

أمري() 3 ).

) 1 ( ابن قتيبة الدينوري، اإلمامة والسياسية، 203/1؛ الطويس، رجال الكيش، 256/1؛ الطربيس، 

االحتجاج، 21/2؛ املدين الشريازي، الدرجات الرفيعة، ص435.

127/8؛  البخاري،  صحيح  البخاري،   ،87/5 أمحد،  مسند  حنبل،  ابن  األلفاظ  باختالف   )  2  (

مسلم، صحيح مسلم، 3/6؛ الصدوق، األمايل، ص387؛ اخلزار القمي، كفاية األثر، ص47.

والسياسة، 203/1؛  اإلمامة  الدينوري،  قتيبة  ابن  ينظر:  الكيش، 257/1.  الطويس، رجال   )  3  (
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ألنه  معاوية  حلكم  خضوعه  عدم  رصاحة   احلسني اإلمام  أعلن  وبذلك 
اخلالفة  عىل  املرتتب  واألثر  الصورة  عىل  بناء  وذلك  الرشعي،  اخلليفة  ليس 
 يف النهج، وهنا نجد ان اإلمام احلسني األموية التي أوضحها اإلمام عيل
اخلالفة  ملنصب  معاوية  تويل  يعدُّ  وهبذا  معاوية،  خلالفة  القطعي  رفضه  أعلن 
احد أهم مقدمات القيام، ملا ترتب عىل توليه من آثار وتبعات جرت الويالت 
عىل العامل اإلسالمي بشكل عام وعىل أئمة أهل البيت بشكل خاص، فكأنام 
كان  مثلام  آخر  بعد  واحدًا  يتوارثوهنا  سنة   البيت أهل  أئمة  اضطهاد  جعلوا 
أمية  بني  ملوك  بعده  من  وأخذ  معاوية  سنّها  إذ   عيل اإلمام  سب  قضية  يف 

يتوارثوهنا الواحد بعد اآلخر) 1 (.

التوارث  عىل  يقوم  اإلسالم  روح  عن  بعيد  لنظام  يؤسس  معاوية  وكان 
وكان   البيت أهل  وأئمة   الرسول رفضه  الذي  األمر  وهو  املادي  السلبي 
البد من الوقوف بوجهه، وهي املهمة التي اضطلع هبا اإلمام املفرتض الطاعة 

.آنذاك احلسني بن عيل

)- توريث احلكم

مل يكن يف اإلسالم قبل احلكم األموي مبدأ يسمى الوراثة يف احلكم، إذ إنه 
إنحراف عن اخلليفة الرشعي وهو اإلمام  السقيفة من  الرغم مما حدث يف  عىل 
من  وراثة  هناك  كانت  وإن  النسبي  بمعناها  وراثة  هناك  تكن  مل  أنه  إال   عيل

البحراين،  ص436؛  الرفيعة،  الدرجات  الشريازي،  املدين  ص534؛  النظيم،  الدر  الشامي، 

العوامل، ص92.

السب(  سياسة  يف  )دراسة  عيل  لإلمام  املضادة  األموية  الدعاية  اهليل،  أبو  رحيم  عيل  ينظر   )  1  (

صفحاهتا مجيعًا.
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من  الرسايل  للخط  والعداء  جهة  من  الّدين  ورد  املصلحة  عىل  تقوم  آخر  نوع 
جهة أخرى، إال ان أول من بايع لولده هو معاوية إذ نصب وأوىص البنه يزيد 
يكون  أن  دون  ملك  إىل  اخلالفة  معاوية  حّول  وبذلك   ،)  1 بعده)  من  باخلالفة 
اإلسالمية  الرشيعة  وضعت  وقد  أبيه،  كمثل  مثله  املنصب  هلذا  مؤهاًل  يزيد 
رشوطًا وضوابط هلذا املنصب ترمجها اإلمام عيل بام ذكره يف هنج البالغة إذ 

قال:

واملغانم  والدماء  الفروج  عىل  الوايل  يكون  أن  ينبغي  ال  أنه  علمتم  )وقد 
واألحكام وإمامة املسلمني البخيل فتكون ف أمواهلم هنمته، وال اجلاهل فيضلهم 
بجهله، وال اجلاف فيقطعهم بجفائه، وال احلائف ]اجلائف[ للدول فيتخذ قومًا 
دون قوم، وال املرتيش ف احلكم فيذهب باحلقوق ويقف دون املقاطع، وال املعطل 

للسنة فيهلك األمة() ) ).

وأن  املسلمني  أمور  يتوىل  ملن  مهمة  ضوابط  وضع   اإلمام أن  هنا  نجد 
يكون واليًا عىل الفروج بوصف أمره وهنيه يف احلرب جيعله الوايل عىل الدماء، 
أيدي  البخل، فشدة حرصه عىل ما يف  تنايف اإلمامة ومنها  وأشار إىل رذائل 
الناس الرعية يستلزم نفارهم عنه، واجلهل، فجهله بقوانني الدين وتدبري أمور 
عنه،  واالنقطاع  النفرة  يستلزم  جفاءه  فألن  اجلايف  وأما  ضالهلم،  يسبب  العامل 
واحلائف الذي حييف وجيور باملال، واملرتيش فلظلمه وذهابه باحلقوق والوقوف 
فيها عىل حيف دون املقاطع احلقة، وأما املعطل للسنة فلتضييعه قوانني الرشيعة 

ابن  224/4؛  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،  ينظر:   .242/3 االنافة،  مآثر  القلقشندي،   )  1  (

مسكويه، جتارب األمم، 37/2؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 503/3.

) 2 ( ص276.
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أحكام  ينفذ  ال  ألنه  وذلك  واآلخرة  الدنيا  يف  النظام  لفساد  املستلزم  وإمهاله 
اإلسالم ألن يف أحكام اإلسالم حياة األمة فإذا عطلت هلكت األمة وال خيفى 
أن اإلمام ذكر ابرز الصفات املنافية لألمري، ال كلها، واجلامع أن يكون متفقهًا 
الطاعة- رجاًل طاهر  الباعثة عىل  امللكة  –بمعنى  الدنيا والدين، عادالً  يف أمور 
وتعطيل  الدول  وحيف  اجلهل  وبرذيلة  الفقه،  فيه  فصل  مما  غريها  إىل  املولد، 

السنة املحمدية خرج معاوية عن الصالحية هلا) 1 (.

وإذا ما الحظنا صفات من ال جيوز أن يتوىل احلكم اخلاص والعام نجد ان 
جاء  فلذلك  أبوه،  قبله  ومن  معاوية  بن  يزيد  عىل  تنطبق  الصفات  تلك  أغلب 
املبادئ  انعكست تلك  لبيعة يزيد عندما   القطعي من اإلمام احلسني الرفض 
التي ذكرها اإلمام عيل وهو ما يعيه اإلمام احلسني نفسه، ومن هنا رفض 

البيعة.

وقد أشار اإلمام احلسني إىل بعض من صفات يزيد يف كالمه مع معاوية 
حيث قال:

ويلعب  اخلمر،  يرشب  حدث،  غالم  ابنك  ببيعة  للناس  )وأخذك 
وقاتل  اخلمر،  فاسق، شارب  )يزيد رجل  أيضًا:  عنه  وقال  بل   ،(  ( بالكالب() 

النفس املحرمة، معلن الفسق، ومثيل ال يبايع مثله() 3 ).

) 1 ( ينظر الراوندي، منهاج الرباعة، 52/2؛ البحراين، رشح هنج البالغة، 149/3؛ اختيار مصباح 

السالكني، ص289؛ احلسيني الشريازي، توضيح هنج البالغة، 290/2.

) 2 ( املدين الشريازي، الدرجات الرفيعة، ص436. ينظر: البالذري، أنساب األرشاف، 122/5؛ 

الطويس، رجال الكيش، 258/1؛ الطربيس، االحتجاج، 21/2.

) 3 ( ابن طاووس، اللهوف، ص17. ينظر: ابن أعثم، الفتوح، 14/5؛ املجليس، البحار، 325/44؛ 

البحراين، العوامل، ص174.
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للمنكر  وارتكابه  للخمر  رشبه  وعىل  يزيد،  فسق  عىل  جممع  التاريخ  إن 
املكابرة،  أرادوا  الشواذ،  من  ثلة  إال  اإلمجاع  هذا  عن  خيرج  ومل  واملوبقات 
وتكذيب حقائق التاريخ، وال ريب يف ان مثل هذا الشخص ال يمكن أن يكون 
عىل  ثم  وأمواهلم؟  أعراضهم  عىل  يؤمن  فهل  املسلمني  دماء  عىل  األمني  هو 
يملك  املترصف يف ذلك كله وهو ال  احلاكم  مصريهم ومستقبلهم ويصبح هو 
حيمي  الذي  العقيل  التوازن  حتى  كثرية  أوقات  يف  للخمر-  معاقرته  –سبب 

قراره من الضعف والرعونة، ومن أن يكون قراره مدمرًا لألمة، ويالحظ عىل 
قول اإلمام انه قال: قاتل، وشارب وذلك دال عىل سجية يزيد ومل يقل قتل 
التوبة والعالج يف فرتات الحقة،  ورشب، ألن ذلك ربام يفسح املجال الدعاء 
فضاًل عن انه رصح بحرمة النفس املقتولة كي ال يفسح املجال أيضًا الّدعاء 
أنه قتلها بحق، وبذلك قد أعطى اإلمام امليزان والضابطة، والتعليل الواضح 

لكونه ال حيق له أن يبايع يزيدًا) 1 (.

يزيد  عن   احلسني اإلمام  ذكرها  التي  الصفات  تلك  تكون  أن  وطبيعي 
رشعية  رشوط  وفق   عيل اإلمام  حدده  الذي  املنع  مع  ومتطابقة  متناغمة 
وإنسانية، ولعّل ربط تلك الصفات التي حددها اإلمام احلسني باحلاكم تبني 
للخالفة  أصاًل  مرشحون  ثمة  هناك  بأن  قلنا  ما  إذا  هذا  بينهام،  الشاسع  البعد 
 ،الرسول زمن  من  اخللفاء  نصب  الذي  الرشعي  النص  وجود  مع  السيام 
تندرج  السابقة  األقوال  يف  كام  ليزيد   احلسني اإلمام  حددها  التي  والصفات 

بام يأيت:

ناحية  من  أهاًل  ليس  من  تنصيب  وعرفًا  رشعًا  جيوز  وال  حدث،  غالم  انه 

) 1 ( ينظر العاميل، عاشوراء، ص74؛ خمترص مفيد، 64/1؛ املواسم واملراسم، ص12.



63الفصل األول فلسفة القيام ومقدماته ورشوطه ..........................................

العمر، ويستثنى من ذلك التنصيب اإلهلي.

انه شارب اخلمور، وهي فضاًل عن حرمتها فإهنا تذهب العقل فكيف يكون 
إمام املسلمني هبذا الوضع!!

يزيد يلعب بالكالب، وفضاًل عن ذلك حتريمه يكشف عن الطيش.

انه شخص قاتل للنفس ومن ثم القاتل ال يكون خليفة فهو من أهل النار.

انه باملجمل فاسق بل معلن ومتجاهر بالفسق.

 ،احلسني اإلمام  به  املقارن  كان  إذا  فكيف  باطلة  بغريه  يزيد  مقارنة  ان 
االنحراف  هذا  إىل  يتصدى  سوف  انه  أي  مثله(،  يبايع  ال  )مثيل   :قال لذا 
اخلطري، وهو التوريث من مجيع اجلهات سواء من حيث املبدأ أو من حيث فسق 

املختار. الشخص 

ثانيًا
الرشوط

قيام احلجة

الالزمة  الدعوة والثورة تعتمد باألساس عىل توفر الرشوط  ان  املعلوم  من 
اخلروج  برضورة  احلجة  قيام  بفعل  الرشعي  البعد  اكتساهبا  جانب  إىل  لقيامها 
والبيئة  أخرى،  بحسابات  بل  العدد  عن  النظر  بغض  األنصار  توافر  نتيجة 
بدايتها حمصورة  الرسول يف  لنا كون دعوة  يفرس  ما  والصاحلة وهو  املالئمة 

بحيز زماين ومكاين وبشكل معلن ثم تطورت لتشمل حيزًا أكرب) 1 (.

) 1 ( ينظر الذهبي، تاريخ اإلسالم، اجلزء األول، صفحاته مجيعًا.
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السقيفة) 1 ( وبعد موت عثامن) 2 (، كان تصديه  كذلك اإلمام عيل بعد 
للخالفة السياسية بناء عىل قيام احلجة وهو القائل:

احلجة  وقيام  احلارض  حضور  لوال  النسمة،  وبرأ  احلبة  خلق  والذي  )أما 
العلامء أن ال يقاروا عىل كظة ظامل وال سغب  النارص، وما أخذ اهلل عىل  بوجود 
مظلوم، أللقيت حبلها عىل غارهبا ولسقيت آخرها بكأس أوهلا وأللفيتم دنياكم 

هذه أزهد عندي من عفطة عنٍز) 3 ))) 4 (.

إذ  احلارض(  حضور  )لوال   اإلمام قول  من  املراد  حول  اآلراء  اختلفت 
الوقت  بحلول  املراد  بل  وقيل  باخلالفة،  اإلمام  لبيعة  حرض  من  به  املراد  قيل 
الذي وقته رسول اهلل لقتال اإلمام من بعده، وقيل ان املراد بحضور احلارض 
وذهب   .)  5 آنذاك)  ومنترشًا  سائدًا  كان  الذي  الفساد  وهو  احلارض،  الوضع 
بعد  فإهنا  البيعة  هبا  أراد  وقيل   ،)  6  (نفسه منه  املراد  أن  إىل  اآلخر  البعض 

عقدها تتعني املحاماة عنها) 7 (.

فبعد توفر  النارص  يبدو إن حضور احلارض قد عنى منه اإلمام هو توفر 
األنصار سواء احلقيقيني املؤمنني به وبخالفته، أو حتى كثري من األنصار حسب 

) 1 ( ينظر: الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 450/3؛ املسعودي، مروج الذهب، 349/2.

) 2 ( ينظر الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 450/3؛ املسعودي، مروج الذهب، 349/2.

) 3 ( عفطة عنز: املاعز إذا عطست، والعفط نثري الشاة بأنوافها. ينظر: الفراهيدي، العني، 18/2؛ 

اجلوهري، الصحاح، 1143/3؛ ابن منظور، لسان العرب، 353/7.

) 4 ( هنج البالغة، ص38.

) 5 ( مغنية، يف ظالل هنج البالغة، 98/1.

) 6 ( اخلرساين، مفتاح السعادة، 461/3.

) 7 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 202/1.
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هـ،  ت573  الراوندي  الرأي  هذا  إىل  أشار  وقد  باألمر،   اإلمام قام  الظاهر 
وابن أيب احلديد ت656هـ) 1 ( يف أحد اآلراء التي ذكرها حول هذا املوضوع.

وقد أراد اإلمام من قوله السابق بأن الغرض تعني عليه وتوجه اليه مع 
وجود من ينترص به يف الظاهر عىل دفع املنكر ومنع الباطل وبنّي لكل من ال علم 
ان ذلك  بعدها،  أول األمر مع هنوضه يف حرب اجلمل وما  له سبب قعوده يف 
ال  فإنه  األنصار  توفر  ومع  وبذلك  ثانيًا،  حلضورهم  وهذا  أوالً  األنصار  لفقد 
حجة وال عذر عند اهلل ملن يسكت عن الفساد والضالل إذا وجد من ينارصه، 
ويرعى  املفسدين  ويردع  وينهض  األمر  يقبل  أن   اإلمام واجب  من  فأصبح 
يكونوا  أن  عهدًا  العلامء  عىل  أخذ  سبحانه  اهلل  ان  والسيام  املسلمني،  مصالح 
للمظلوم عونًا، وعىل الظامل حربًا، وقد أشار إىل طغيان الظامل ومتاديه )بكظة 
املظلوم(  )بسغب  إليه  أشار  الذي  املظلوم  من  العكس  عىل  ختمته،  أي  الظامل( 
أي جوعه وبؤسه وهلذا ونتيجة ما أوجب اهلل سبحانه عىل اإلمام من إنكار 

املنكر بعدما أوكلوا إليه أمر اخلالفة لكان موقفه منها كام كان من قبل) 2 (.

األنصار  وجود  إن  أبرزها  من  امور  مجلة  أكد  قد   اإلمام فإن  وبذلك 
الصادقني املؤمنني بإمامهم هو املحفز الرئيس لتصديه إىل األمر.

أشار إىل أن العلامء جيب أن يقفوا بوجه الظامل فكيف إذا كان املتصدي إمامًا، 
فإن من واجبه العمل بذلك.

مل  فإنه  وهبذا  عنز،  عفطة  من  عنده  أزهد  وهي  باخلالفة،  زهده   أوضح

) 1 ( منهاج البالغة، 130/1؛ رشح هنج البالغة، 202/1.

) 2 ( ينظر الراوندي، منهاج الرباعة، 130/1؛ ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 202/1؛ مغنية، 

يف ظالل هنج البالغة، 98/1؛ اخلرساين، مفتاح السعادة، 461/3.
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يكن طالب سلطة دنيوية.

 عيل اإلمام  تويل  يف  األكرب  األثر  له  كان  الذي  النارص  توافر  مبدأ  إن 
اخلالفة كان أحد أهم العوامل املساعدة عىل قيام اإلمام احلسني بعد أن وجد 
باملواقف  التاريخ زاخر  ثورته، وإن  فأعلن  بالقيام،  املؤمنني  الصادقني  األنصار 
 ،) 1 (تاريخ االنسانية ألنصار احلسني التي ال مثيل هلا يف  املرشفة والبطولية 
ولو نذكر فقط ما قاله اإلمام يف حقهم التضحت الصورة من ان العدد ليس 
ليلة  القيام بل صدق وإيامن األنصار، وذلك عندما خاطبهم يف  املقياس يف  هو 

:العارش من حمرم إذ قال هلم

أهل  من  أفضل  وال  أبر  بيت  أهل  وال  منكم  أصلح  أصحابًا  أعلم  ال  )فإين 
بيتي، فجزاكم اهلل مجيعًا عني خريًا() ) ).

 الرسول أنصار  من  أفضل  اهنم  يعنيه  ما  مجلة  يف  يعني  القول  هذا  إن 
ُيوحى  املعصوم ال يستهويه هوى وإنام نطقه وحي  واإلمام عيل السيام وإن 
المتياز  وذلك  املوجود،  الواقع  هو   احلسني اإلمام  قول  وإن  تعاىل  اهلل  من 
 عيل واإلمام   الرسول أنصار  هبا  يتصف  مل  بصفات  كمجموعة  أنصاره 

كمجاميع، فلذا استحقوا هذه األفضلية ) 3 (.

ان توافر مثل هؤالء األنصار أسهم بشكل كبري يف القيام خاصة وإن اإلمام 

) 1 ( ينظر: البو هاللة، موسوعة أنصار احلسني صفحاته مجيعًا.

) 2 ( ابن طاووس، اللهوف، 55. ينظر: الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 317/4؛ الفتال النيسابوري، 

روضة الواعظني، ص183؛ الطربيس، أعالم الورى، 455/1؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ 

يف التاريخ، 57/4.

) 3 ( ينظر البو هاللة، موسوعة أنصار احلسني الفصل األول، املبحث اخلامس، صفحاته مجيعًا.
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نتيجة ظلمهم وخمالفتهم  أمام مسؤولية للخروج عىل األمويني  احلسني كان 
كل تعاليم السامء، وقد أشار اإلمام عيل إىل ذلك وهو يتحدث عن ظلم بني 

أمية إذ قال:

)واهلل ال يزالون حتى ال يدعوا هلل حمرمًا إال استحلوه، وال عقدًا إال حّلوه، 
رعيهم  سوء  به  ونبا  ظلمهم  دخله  إال   (  ( بر)  وال   (  ( مدر)  بيت  يبقى  ال  حتى 
]يشتكي[  يبكي  وباك  لدينه  يبكي  باك  يبكيان:  الباكيان  يقوم  وحتى  ]رعيتهم[ 

لدنياه() 3 ).

وما  أمية  بني  طغيان  إىل  اإلشارة  السابق   اإلمام كالم  من  املقصود  ان 
يصيب املسلمني منهم من اجلور والظلم واألذية، إذ ال جيهل أحد مبلغ ما نزل 
وإهنم  بالفضيلة،  واستهتارهم  للحرمات  وانتهاكهم  أمية  بني  ظلم  من  بالناس 
مل يدعوا هلل حمرما إال استحلوه أي أعدوه حالالً واستعملوه استعامل املحلالت 
وال يبالون به، ويشهد بذلك ما صدر منهم من القتل وإتالف النفوس التي ال 
حتىص، فإذا كان حاهلم يف أعظم الكبائر ذلك، فكيف بغريها، وإهنم نقضوا كل 
العهود والعقود بينهم وبني الناس وأول ما وقع من ذلك ما كان من معاوية فقد 
اهلل  من  عليهم  املأخوذة  العهود  وأما   ،احلسن اإلمام  وبني  بينه  اهلدنة  نقض 
وعدم  خمالفتها  عن  عبارة  حلها  فيكون  الرشع،  وقوانني  الدين  أحكام  يف  تعاىل 
العمل هبا، وذلك أوجب سوء رعيهم اجلفاء والرحيل عنهم نتيجة سوء امارهتم 

) 1 ( بيت مدر: وهو الذي يبنى من الطني ويكون يف املدن أو احلرض ويف القرى واألمصار. ينظر: ابن 

األثري، النهاية يف غريب احلديث، 309/4؛ ابن منظور، لسان العرب، 162/5.

) 2 ( بيت وبر: وهي اخليام التي تبنى يف البوادي واملدن والقرى وهي من وبر األبل. ينظر: ابن األثري، 

النهاية يف غريب احلديث، 145/5؛ ابن منظور، لسان العرب، 164/5 و271.

) 3 ( هنج البالغة، ص204.
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لدنياه  الدين، وباك  أمية حياربون  بني  أن  لدينه حيث  باك  الباكيان؛   يقوم  حتى 
حيث يستبدون بالسيطرة عىل الدنيا فال جيعلون آلخر منها نصيبًا وهذا يدل عىل 

مدى الظلم األموي الذي ال يسلم منه صاحب دين أو دنيا) 1 (.

انحراف  بازدياد  ازداد   عيل اإلمام  ذكره  الذي  واجلور  الظلم  وهذا 
عىل  خيرج  أن  الدينية  املسؤولية  من  ان   احلسني اإلمام  رأى  فقد  األمويني، 
القيام، وهو ما أوضحه  أراد احلفاظ عىل االسالم بذلك  املنحرف، وقد  يزيد 
له  قال  حيث  يزيدًا  يبايع  أن  منه  طلب  الذي  احلكم  ابن  مروان  مع  كالمه  يف 

: اإلمام  عيل

)عىل االسالم السالم، إذ قد بليت األمة براٍع مثل يزيد( ثم قال: )وحيك 
أتأمرين ببيعة يزيد وهو رجل فاسق() ) ).

وهنا أشار اإلمام إىل اخلطر املرتتب عىل االسالم إذا ما توىل يزيد احلكم، 
السيام وأن اإلمام احلسني وجد الرشعية يف هذا اخلروج نتيجة ملا ذكر سابقًا 
من صفات األمويني فضاًل عن أن اإلمام عليًا أكد تلك الصفات حينام أشار 
يف كالمه عن ظلم األمويني قائاًل: )فيومئذ ال يبقى هلم ف السامء عذر() 3 ( أي 

ال يبقى هلم نارص أو أثر عندما يبعث اهلل عليهم من ينتقم منهم) 4 (.

) 1 ( ينظر اخلوئي، منهاج الرباعة، 135/7؛ احلسيني الشريازي، توضيح هنج البالغة، 118/2؛ 

شمس الدين، دراسات يف هنج البالغة، ص181؛ البدري، نزهة النظر، 809.

اللهوف،  طاووس،  ابن  ص15؛  األحزان،  مثري  نام،  ابن  ينظر:   .17/5 الفتوح،  أعثم،  ابن   )  2  (

ص18، البحراين، العوامل، ص175.

) 3 ( هنج البالغة، ص326.

احلسيني،  337/9؛  الرباعة،  منهاج  اخلوئي،  218/9؛  البالغة،  هنج  رشح  احلديد،  أيب  ابن   )  4  (

مصادر هنج البالغة وأسانيده، 361/2.
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وقد  العباد،  عىل  وجورهم  ظلمهم  نتيجة  عليهم  اهلل  من  الغضب  هذا  إن 
أشار اإلمام احلسني إىل ذلك بقوله:

)ان هؤالء قد لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرمحن، وأظهروا الفساد 
وعطلوا احلدود، واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام اهلل وحرموا حالله وأنا أحق 

من غريي() ) ).

وهذه مجلة أمور وانحرافات ذكرها اإلمام احلسني عنهم كانت سببًا يف 
قيام احلجة باخلروج ويمكن إمجاهلا بام يأيت:

عىل  يرتتب  وما  العاملني  رب  اهلل  يطيعوا  ومل  الشيطان  أطاعوا  أمية  بني  إن 
ذلك من آثار تدمريية.

إهنم أظهروا الفساد وجتاهروا بالفسق وأشاعوا الفاحشة.

أن  يستحق  من  أول  سيكونون  طبقت  إن  ألهنا  تعاىل،  اهلل  حلدود  إبطاهلم 
تطبق عليه.

به  واالستئثار  املال  بيت  عىل  والسيطرة  واملساكني  الفقراء  أموال  رسقة 
لصالح األقارب واملرتبطني معهم.

االنحرافات  هذه  بوجه  يقف  أن  إىل  دفعه  احلجة  وقيام   اإلمام تكليف 
ويتصدى هلا، السيام مع وجود باب اجلهاد إلعالء كلمة اهلل تعاىل.

حتى  األمويني  ضد  للقيام  رشعية  وحجة  سبب  هناك  أصبح  ثم  ومن 
أن  وجد  بعدما  ذلك  رشعية  بنّي  قد   عليًا اإلمام  ألن  قبلة،  أهل  كانوا  وإن 

) 1 ( الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 304/4. ينظر: البالذري، أنساب األرشاف، 171/3؛ ابن 

املجليس،  419/20؛  االرب،  هناية  النويري،  48/4؛  التاريخ،  يف  التاريخ  يف  الكامل  األثري، 

البحار، 382/44. 
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االنحراف قد أصبح عىل أشده وال يقّوم ذلك إال السيف فقد قال:

 وقد فتح باب احلرب بينكم وبني أهل القبلة() ) )، وهنا إعالم ألصحابه(
أوامره  عىل  التفصيل  وأحال  اإلمجال،  سبيل  عىل  القبلة  أهل  من  البغاة  بحكم 
أهل  قتال  كيفية  يعرفون  ال  اجلمل  حرب  قبل  الناس  كان  وقد  احلرب،  حال 
قوله:  الشافعي  عن  ونقل   منه ذلك  علموا  أن  إىل  فيهم  السنة  وكيف  القبلة 

)لوال عيل ما عرفت شيئًا من أحكام أهل البغي() 2 (.

 أعاله إذن رشعي ومبارش لقيام اإلمام احلسني إن يف قول اإلمام عيل
ضد بني أمية، وذلك بعد أّن وجد اإلمام احلسني أّن السبب الذي جعل اإلمام 
عليًا يأذن من أجله يف قتال أهل القبلة قد وجد يف زمانه، بل وزاد األمويني 
عن ذلك نتيجة ملا ارتكبوه من موبقات وانحرافات عن امللة اإلسالمية، وهلذا 
بأطرها  البالغة  هنج  يف   عيل اإلمام  رسمها  التي  الصورة  جتسدت  أن  وبعد 

نفسها عند اإلمام احلسني كان القيام، وقد اختذ هذا عدة أشكال منها:

توفر النارص، إذ انه وبعد أن توفر النارص لإلمام عيل قرر أن يتوىل اخلالفة 
بعد وفاة عثامن بن عفان، ويف املنهج واالجتاه نفسه فبعد أن توفر النارص لإلمام 

احلسني قرر القيام.

بنّي  أن  بعد  للقيام  ورشعية  دينية  مسؤولية  أمام   احلسني اإلمام  أصبح 
 يف النهج انحرافات األمويني، وما حدث يف زمن اإلمام احلسني اإلمام عيل
للقيام  ورشعية  دينية  مسؤولية  أمام   اإلمام وضعت  االنحرافات  تلك  من 

) 1 ( هنج البالغة، ص368.

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 339/9؛ البحراين، رشح هنج البالغة، 342/3؛ اختيار 

مصباح الساكنني، ص358.
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ضدهم.

أجاز ذلك  الدين اإلسالمي  للقيام، ألن  اإلمام احلسني رشعية  اكتسب 
سواء بمحاربة اخلارجني عن ملة اإلسالم أو بفتح الباب أمام حماربة أهل القبلة 

املنحرفني.

الطريق  هو  هذا  ان  رأى  أن  بعد  بالسيف  للقيام   احلسني اإلمام  اجته 
زمن  عليه  كانت  ما  إىل  األصيلة  املحمدية  السنة  أو  اإلسالم  إلعادة  الصحيح 
الشام  قتال أهل  أراد  املبدأ عندما  الرسول وقد أشار اإلمام عيل إىل هذا 

حيث قال:

إال  فيه  أرَّ يل  فلم  وبطنه  وقلبت ظهره  وعينه،  األمر  هذا  أنف  )لقد رضبت 
أمام  سالكًا  الطريق  أصبح  وبذلك   ،)  1  ()حممد به  جاء  بام  أكفر  أو  القتال 

اإلمام احلسني للقيام بالسيف ضد األمويني بعد قيام احلجة بذلك.

هناك عهد اهلي ووعد من رسول اهلل ان للحسني درجة عالية يف اجلنة 
لن يناهلا إال بالشهادة) 2 (.

)- عنرص الزمن

بأي فعل وذلك  القيام  أو يف  أية حركة  ذا أمهية كربى يف  الزمن  يعد عنرص 
ألنه يتحكم بعوامل النجاح والفشل بحسب طبيعة املتوافر من الظروف، لذلك 
بنوعية  لعلمه ومعرفته  كبري  احلساب وبشكل  ذلك يف  أخذ   عليًا اإلمام  فإن 
العباس بن عبد املطلب وأبو  القيام، ومن هنا عندما خاطبه  الزمني عىل  التأثري 

) 1 ( هنج البالغة، ص96.

املعاجز،  مدينة  البحراين،  ص217؛  األمايل،  الصدوق،  19/5؛  الفتوح،  أعثم،  ابن  ينظر:   )  2  (

484/3؛ املجليس، البحار، 328/44؛ البحراين، العوامل، ص177.
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سفيان يف أن يبايعاه باخلالفة أيام السقيفة رفض ذلك وقال:

)جمتني الثمرة لغري وقت إيناعها، كالزارع بغري أرضه() ) ).

يصح  ال  الشجر  ألن  السابق  بالقول  اليه  دعوه  الذي  القيام   شبه هنا 
دليل  فإنه  ذلك  فعل  فإن  قبل نضجها،  أي  الوقت  قبل  ثمرهتا  اجتناء  لصاحبها 
أرضه  بمن زرع يف غري  كان كذلك  ثم شبه من  أو قصوره،  عىل عدم عقله 
ووجه الشبه فيها عدم االنتفاع من كليهام، أي ان الوقت الذي دعوه اليه للقيام 

مل يكن مناسبًا أما لعدم النارص أو لغري ذلك) 2 (.

إن اإلمام هيدف يف كالمه جلملة أمور منها:

إن الوقت غري مناسب لتويل اخلالفة وذلك لعدم توفر النارص الذي أرشنا 
اليه سابقًا.

إن توليه ملنصب اخلالفة يف هذا الوقت ربام سيسبب فتنة خيتارها املناوئون له 
وسوف حيدث رضرًا عىل اإلسالم أكثر مما لو صرب الستحصال النتائج بحسب 

الظرف الزمني املالئم.

ربام ملعرفته بعدم جدية العباس بن عبد املطلب وأيب سفيان بمبايعته باخلالفة 
بقدر ما كان مههام –السيام أبو سفيان) 3 (- ايقاع الفتنة بني املسلمني.

لذلك رفض اإلمام القيام باألمر ورأى ان الوقت غري مناسب، ألنه كان 
وهو  أخرى  مناسبة  يف  ذلك  إىل  أشار  وقد  فعل  أي  يف  الزمن  تأثري  مدى  يعلم 

) 1 ( هنج البالغة، ص42.

اخلرساين،  139/3؛  الرباعة،  منهاج  اخلوئي،  278/1؛  البالغة،  هنج  رشح  البحراين،  ينظر   )  2  (

مفتاح السعادة، 25/4.

) 3 ( ينظر البحراين، اختيار مصباح السالكني، ص100.
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يوجه النصح ألصحابه، إذ قال:

ف  وسيوفكم  بأيديكم  حتركوا  وال  البالء،  عىل  واصربوا  األرض،  )إلزموا 
هوى ألسنتكم، وال تستعجلوا بام مل يعجله اهلل لكم() ) ).

بالصرب يف مواطنهم وأن يكونوا ساكنني غري حماربني   أمر أصحابه وهنا 
البالء  الباطل، وأن يصربوا عىل  املحاربة مع أهل  تتوفر فيهم رشوط  إذا مل  فيام 
عن  هلم  تثبيط  هو   خطابه وليس  الفرج،  مفتاح  الصرب  فإن  هبم،  ينزل  الذي 
حرب أهل الشام كيف وهو ما يزال يقرعهم ويوبخهم عن التقاعس واإلبطاء 

يف ذلك، وإنام أراد انتظار الوقت املناسب لذلك) 2 (.

بأي  الزمن  أو  الوقت  تأثري  يف   عيل اإلمام  رسمها  التي  الصورة  هذه  ان 
حركة أو فعل نجدها قد جتلت يف قيام اإلمام احلسني، فإنه مع عدم رضاه 
عىل احلكم األموي إال أنه مل يقم بأي حركة إزاء معاوية تتجاوز املراتب األوىل 
 لألمر باملعروف والنهي عن املنكر، السيام بعد توقيع اهلدنة بني اإلمام احلسن
قيامه ضد معاوية  يعلن  أيضًا مل   وبني معاوية، وبعد استشهاد اإلمام احلسن
ألنه مل ير مناسبة الزمان، عىل الرغم من ان كثريًا من األنصار قد طلبوا منه ذلك، 
وقد جاءته كتب أهل العراق ومنها رسالة من جعدة بن هبرية) 3 (، يطلب منه 

القدوم إىل الكوفة إال أنه أجاهبم بقوله:

) 1 ( هنج البالغة، ص421.

البالغة، 97/3؛  مغنية، يف ظالل هنج  البالغة، 113/13؛  احلديد، رشح هنج  أيب  ابن  ينظر   )  2  (

احلسيني الشريازي، توضيح هنج البالغة، 165/3؛ البدري، نزهة النظر، ص756.

) 3 ( جعدة بن هبرية: بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم القريش املخزومي، أمه 

االستيعاب،  الرب،  عبد  ابن  ينظر:   .اإلمام عيل أيب طالب، ويل خراسان زمن  بنت  هانئ  أم 

.240/1
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)فليس رأيي اليوم ذلك، فالصقوا رمحكم اهلل باألرض، واكمنوا ف البيوت 
واحرتسوا من الظنة ما دام معاوية حيا، فإن حيدث اهلل به حدثًا وأنا حي كتبت 

إليكم برأيي والسالم() ) ).

ودروس  مبادئ  عدة  إىل  أشار   احلسني اإلمام  ان  النص  هذا  من  يتضح 
مهمة منها:

مع  اهلدنة   احلسن اإلمام  وقع  أن  بعد  وذلك  واملواثيق  العهود  التزام 
معاوية فإن اإلمام احلسني التزم تلك اهلدنة.

وربام  األوىل،  النقطة  يف  بيناه  ملا  نتيجة  للقيام  مناسب  غري  الوقت  ان  رأى 
 بعد، فضاًل عن معرفته بالقيام  يؤمنون  الذين  توفر األنصار احلقيقيني  لعدم 
بشدة تسلط معاوية عىل الناس وخداعه هلم بالكثري من األساليب الدعائية ومن 
الذي حدث عندما كان  بعد وهو  فيام  لو أجل  مثلام  أثرًا  قيامه لن يرتك  فإن  ثّم 

زمن يزيد بن معاوية.

أنه  وذلك  اإلمام،  إطاعة  كيفية  يف  مهاًم  درسًا  يعطي   احلسني اإلمام  ان 
مذالً   احلسن اإلمام  واعترب  اهلدنة  عىل  اعرتض  بعضهم  ان  من  الرغم  عىل 
للمؤمنني) 2 (، إال أن اإلمام احلسني قد أعطى درسًا مهام يف كيفية إطاعة إمام 
تلك   اإلمام احلسني اإلمام احلسن مل خيرق  استشهاد  بعد  الزمان، وحتى 
اهلدنة عىل الرغم من انه كان إمامًا مفرتض الطاعة إال أنه بقي حمافظًا عىل ما رآه 
إمام زمانه يف وقته، حتى نقضها الطرف اآلخر معاوية بتولية ابنه الفاسق يزيد.

) 1 ( الدينوري، األخبار الطوال، ص222. ينظر: البالذري، أنساب األرشاف، 152/3.

) 2 ( ينظر: املفيد، االختصاص، ص82؛ ابن طاووس، اليقني، ص26.



الثاين الفصل 

التشخيصية املعادلة 

ألنصار احلق وأنصار الباطل



وأنصار  احلق  جبهة  أنصار  من  كل  وصفات  صورة  معرفة  جدًا  املهم  من 
ينالون  جعلتهم  والتي  منهام،  كاًل  ميزت  التي  الصفات  وبيان  الباطل،  جبهة 
اخللود كالمها ولكن بشكل متعاكس، فبينام نال أنصار احلق اخللود األبدي يف 
ينالون  جعلتهم  صفات  من  به  امتازوا  بام  السعداء،  الشهداء  مع  اخللد  جنات 
تلك الدرجة الرفيعة التي ال يناهلا إال املتقون والشهداء العارفون، نجد أنصار 
واخلارجني  الكافرين  مع  جهنم  نار  يف  ولكن  اخللود  نالوا  أيضًا  الباطل  جبهة 
عن دين اهلل، وذلك ملا اتسموا به من صفات جعلتهم مبعدين عن الرمحة اإلهلية 
أهل  بحق  بشعة  جرائم  من  ارتكبوه  ما  فارتكبوا  اإلنسانية  معنى  من  وجمردين 

.وعىل رأسها قتلهم البن بنت رسول اهلل البيت
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املبحث األول
تشخيص صفات أنصار القيام

أوالً: نكران الذات:

ان من مقومات نجاح أي ثورة وجود األنصار املؤمنني هبا حقًا أشد اإليامن 
وعىل يقني تام بأهنم أصحاب حق، فإذا ما توفر مثل هؤالء فمن املؤكد احلكم 
بالنجاح لتلك احلركة أو الثورة ماديًا أو معنويًا، إال أنه عندما نقلب صفحات 
وثورهتم  بقائدهم  واإليامن  اليقني  من  عالية  درجة  عىل  أنصارًا  نجد  مل  التاريخ 
مثلام وجدنا أنصار اإلمام احلسني، فعىل الرغم من الصعوبة املرتتبة عىل قيام 
وحسب  العسكرية  واحلسابات  املادية  الناحية  من  املحتمل  والفشل   اإلمام
الظاهر، إال أن هؤالء األنصار قد آمنوا بقائدهم وثورهتم واتبعوه، بنكران ذات 

حيتذى به) 1 (.

 لذلك نجد كثريًا من الصور املعربة التي أوضحها وأوجدها اإلمام عيل
بقضيتهم،  املؤمنني  األنصار  ومواصفات  الذات  نكران  يمتلك  عمن  النهج  يف 

) 1 ( ينظر البوهاللة، موسوعة أنصار اإلمام احلسني صفحاته مجيعًا.
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 :وقد جتلت تلك الصور إىل حد بعيد عىل أنصار القيام، ومن ذلك قول اإلمام

)ان أمرنا صعب مستصعب، ال حيمله إال عبد مؤمن امتحن اهلل قلبه لإليامن، 
وال يعي حديثنا إال صدور أمينة() ) ).

بذاته،  صعب  انه  أي   البيت أهل  أمر  صعوبة  إىل  يشري   اإلمام ان 
ويستصعبه الناس يف قبالة الصعاب التي ال يستصعبها اإلنسان، ملا يرى هلا من 
وإن  الرابحة  نتائجه  اإلنسان  يرى  ما  استسهال  عىل  جمبولة  النفس  فإن  النتائج 
كان صعبًا بذاته، ال حيمله أي ذلك األمر إال عبد امتحن اهلل قلبه لإليامن، بمعنى 
يتحمل  اإلنسان  ملكة  اذا صار  اإليامن  فيه، ألن  مركز  قلبه  من  بالغ  اإليامن  أن 

الصعاب يف سبيله) 2 (.

كان  إذا  فكيف  ذاته،  حد  يف   البيت أهل  أمر  صعوبة   اإلمام أوضح 
اإلمام  ذلك  بنّي  وكام  تشري  املعطيات  وكل  عسكرية؟  ومواجهة  قيام  فيه  األمر 
بدا  ما  وهو  عسكريًا  متكافئة  غري  تكون  سوف  املواجهة  تلك  ان   احلسني
قائدهم  اتبعوا  قد  القيام  أنصار  ان  نجد  ذلك  من  الرغم  عىل  للعيان،  ظاهرًا 
وبذلوا أرواحهم دونه فاإليامن قد خالط أرواحهم وأبداهنم وصفاهتم فوصلوا 

إىل أكمل درجات اإليامن) 3 (.

من هذا الباب استسهلوا الصعاب ونالوا وسام رشف الشهادة مع إمامهم، 
بقيامهم فكان قول اإلمام  الرفيعة يف سلم االيامن  الدرجات  ووصلوا إىل أعىل 

) 1 ( هنج البالغة، ص417.

) 2 ( احلسيني الشريازي، توضيح هنج البالغة، 156/3.

) 3 ( ينظر البوهاللة، موسوعة أنصار اإلمام احلسني، الفصل اخلامس )املبحث الرابع( صفحاته 

مجيعًا.
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:احلسني

دالالت  القول  وهلذا   ،(  ( أصحايب()  من  خريًا  وال  أوىف  أصحابًا  أعلم  )ال 
إهنم  يعنيه  ما  مجلة  يف  يعني  انه  إذ  معصوم،  إمام  من  صادر  وإنه  السيام  كبرية 

أفضل األنصار واألصحاب عىل مر تاريخ البرشية مجعاء.

ان قول اإلمام احلسني يف حق أصحابه ما هو إال جتسيد ملا ذكره اإلمام 
عن  وسأل  الطف  بأرض   اإلمام مر  عندما  وذلك  القيام  أنصار  عن   عيل

:اسم األرض قيل له كربالء، قال

)يقتل ها هنا قوم أفضل شهداء عىل وجه األرض() ) ).

التي حصل عليها أنصار  املكانة  التي تشري إىل  الشواهد) 3 (  هناك كثري من 
أنكروا  قد  اهنم  لوال  الرفيعة  والدرجات  املكانة  تلك  عىل  حيصلوا  ومل  القيام، 
 ،زماهنم إمام  واتبعوا  باآلخرة  الدنيا  وباعوا  أهوائهم  عىل  وتغلبوا  ذواهتم 
وكل ذلك كان عن قناعة ورضا تامني، وإيامن بام سيقومون به، بل إهنم وصلوا 

إىل درجة اليقني بقيامهم وما سينالونه مع إمامهم.

جتلت وانطبقت عليهم صفات املتقني التي ذكرها اإلمام عيل يف النهج، 

أعالم  الطربيس،  317/4؛  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،  ينظر:   .91/2 اإلرشاد،  املفيد،   )  1  (

الورى، 455/1؛ ابن نام، مثري األحزان، ص38.

) 2 ( ابن سعد، ترمجة اإلمام احلسني، ص49. ينظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق، 221/14؛ ترمجة 

اإلمام احلسني، ص341.

ليقتلن بك قوم يدخلون اجلنة  تربة  أيضًا قال اإلمام عيل يف أرض كربالء: )وآها لك من   )  3 (

بغري حساب(. ينظر: ابن عساكر، ترمجة اإلمام احلسني، ص343؛ ابن العديم، بغية الطلب، 

2619/6؛ املزي، هتذيب الكامل، 411/6؛ ابن حجر، هتذيب التهذيب، 301/2.
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إذ يصف اإلمام املتقني بقوله:

الذي  األجل  ولوال  الرخاء  ف  نزلت  كالتي  البالء  ف  منهم  أنفسهم  )نزلت 
الثواب  إىل  شوقًا  عني  طرفة  أجسادهم  ف  أرواحهم  تستقر  مل  عليهم  اهلل  كتب 
فهم  أعينهم،  ف  دونه  ما  فصغر  أنفسهم  ف  اخلالق  عظم  العقاب،  من  وخوفًا 

واجلنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون() ) ).

هنا بنّي اإلمام صفات املتقني وما ينتظرهم من أجر عظيم، فأشار إىل 
أهنم يف البالء كالرجل الذي نزلت نفسه يف الرخاء، أي نزلت أنفسهم يف البالء 
اختيارًا وطوعًا دون إكراه، ويطيبون فيه قلبًا مثل طيب قلب الذي نزلت نفسه 
يف الرخاء، أي رجاؤهم لثواب اجلنة الستقراره وثباته بدرجة ثواب من دخل 

اجلنة ورآها وتنعم فيها) 2 (.

التي ذكرها اإلمام للمتقني قد انطبقت يف أنصار  نجد ان هذه الصفات 
القيام، وقد اختذت عدة أشكال وصور من أبرزها:

 مل يسجل لنا التاريخ وال أية إشارة أو موقف يشري إىل أّن اإلمام احلسني
عن  كانوا   اتبعوه الذين  األنصار  مجيع  وإنام  لنرصته،  بالقوة  أحدًا  أخذ  قد 
عقيدة وإيامن منهم بالقيام لذلك، فإن أنفسهم نزلت يف البالء عن رضا ويقني 

دون إكراه أي اختيارًا.

االطمئنان  أشد  مطمئنني   وبقائدهم بالقيام  إيامهنم  ونتيجة  كانوا  إهنم 
وكأنام هم ذاهبون لغري املوت بل كأهنم كانوا يف حال الرخاء ومن هذا نجد ويف 

) 1 ( هنج البالغة، ص454.

) 2 ( الراوندي، منهاج الرباعة، 275/2.
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ليلة العارش من حمرم احلرام بريرًا) 1 ( يامزح عبد الرمحن) 2 ( رغم ما ينتظرهم يف 
الصباح) 3 (، فأي اطمئنان هذا وأي يقني كانوا عليه؟!

كانوا يتلهفون إىل املوت ويسارعون اليه ويودون رسعة استشهادهم، ودليل 
ذلك قول برير لعبد الرمحن وهو يتكلم عن األعداء:

إىل  شوق  يف  كانوا  اهنم  أي   ،(  4 بأسيافهم()  علينا  مالوا  قد  أهنم  )ولوددت 
قد  اخلالق  وألن  املتقون،  هبا  وعد  التي  الرفيعة  الدرجات  نيل  أجل  من  املوت 

عظم يف أعينهم فصغر ما دونه أمامهم.

) 1 ( برير بن خضري اهلمداين املرشقي )بنو رشق بطن من مهدان( كان برير شيخًا تابعًا ناسكًا قارئًا 

من  الكوفة  أرشاف  من  وكان   ،املؤمنني أمري  أصحاب  من  وهو  القراء،  شيوخ  من  للقرآن 

وله   ،احلسن واإلمام   املؤمنني أمري  عن  يرويه  واألحكام  القضايا  كتاب  له  اهلمدانيني، 

يا  إيامنه وكامله منها قوله لإلمام احلسني: واهلل  الطف قضايا ومواعظ تدل عىل قوة  يف يوم 

ابن رسول اهلل لقد منَّ اهلل بك علينا أن نقاتل بني يديك فتقطع فيك أعضاؤنا ثم يكون جدك 

شفيعنا يوم القيامة، لذلك تقدم بني يدي اإلمام احلسني ونال رشف الشهادة معه. ينظر: ابن 

طاووس، اللهوف، ص48؛ الساموي، ابصار العني، ص121؛ النامزي، مستدركات، 20/2.

من   املؤمنني أمري  أصحاب  من  صحايب  وهو  اخلزري  األنصاري  ربه  عبد  بن  الرمحن  عبد   )  2  (

غدير  حديث  يف   له شهد  الذين  أحد  وهو  ورباه   املؤمنني أمري  موالنا  علمه  خملصيهم، 

خم بعد أن أنكره املسلمون، وهو أحد رواة احلديث، التحق مع اإلمام احلسني ونال رشف 

ص157؛  العني،  ابصار  الساموي،  276/4؛  اإلصابة،  حجر،  ابن  ينظر:  يديه.  بني  الشهادة 

النامزي، مستدركات، 404/4.

) 3 ( الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 321/4. ينظر: ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 60/4؛ ابن 

كثري، البداية والنهاية، 193/8.

) 4 ( الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 321/4. ينظر: ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 60/4؛ ابن 

كثري، البداية والنهاية، 193/8.
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كانوا يف شوق وحنني إىل الثواب من اهلل سبحانه وتعاىل وجتسد هذا يف كالم 
برير أيضًا مع عبد الرمحن يف قوله:

)واهلل إين ملستبرش بام نحن القون، واهلل إن بيننا وبني حور العني إال أن يميل 
هؤالء علينا بأسيافهم، ولوددت أهنم قد مالوا علينا بأسيافهم() ) ).

املتقني قد رأوها، فإن أنصار  اليها اإلمام عيل وكأن  التي أشار  أما اجلنة 
هذا  وعىل  الشهادة،  رشف  ينالوا  أن  قبل  وذلك  بالفعل  اجلنة  رأوا  قد  القيام 
األساس ومن املمكن أن نقول بأهنم من أفضل املتقني؛ ألن املتقني الذين أشار 
إليهم اإلمام عيل بالقول كأهنم رأوا اجلنة أي أهنم مل يروها بالفعل، بينام أنصار 
القيام قد رأوها بأم أعينهم بعد أن أراهم إياها اإلمام احلسني، والدليل عىل 
املتتالية  واالختبارات  االمتحانات  أنصاره  امتحن  أن  وبعد   اإلمام أن  ذلك 
قال هلم: ارفعوا رؤوسكم وانظروا فجعلوا ينظرون إىل مواضعهم ومنازهلم من 
اجلنة، وهو يقول هلم: هذا منزلك يا فالن وهذا قرصك يا فالن وهذه درجتك يا 
الرماح والسيوف بصدره ووجهه ليصل إىل منزله  الرجل يستقبل  فالن، فكان 

من اجلنة) 2 (.

أهل  أئمة  عن  مأثورة  وأقوال  التارخيية  والشواهد  األدلة  من  كثري  هناك 
البيت) 3 ( تشري إىل أن أنصار القيام قد رأوا منازهلم يف اجلنة قبل استشهادهم، 

) 1 ( الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 321/4. ينظر: ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 60/4؛ ابن 

كثري، البداية والنهاية، 193/8.

) 2 ( الراوندي، اخلرائج واجلرائح، 848/2. ينظر: املجليس، البحار، 298/44.

) 3 ( إذ سئل اإلمام الصادق عن أنصار اإلمام احلسني وإقدامهم عىل املوت فقال: )إهنم كشف 

إىل حوراء  ليبادر  القتل  يقدم عىل  منهم  الرجل  فكان  اجلنة،  منازهلم من  رأوا  الغطاء حتى  هلم 

يعانقها وإىل مكانه من اجلنة(. ينظر: الصدوق، علل الرشائع، 229/1. 
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وأهدافه  بالقيام  وآمنوا  الصعاب  حتملوا  أهنم  لوال  ينالوها  مل  املكانة  وهذه 
من  أكثر  يف  اختربهم  قد   احلسني واإلمام  األصحاب  صفوة  ألهنم  ومبادئه، 

موضع ملعرفة مدى إيامهنم وعقيدهتم بالقيام.

دون  بالقيام  املؤمنني  األنصار  معه  حيمل  أن  يريد   احلسني اإلمام  وكان 
إذ  املجال،  هذا  يف   عيل اإلمام  كالم  مع  متامًا  متناغم  األمر  وهذا  سواهم، 

أرسل اإلمام يف أحد األيام كتابًا إىل أحد القادة يقول فيه:

من  خرٌي  مغيبه  املتكاره  فإن  عنك،  تقاعس  عمن  معك  انقاد  بمن  )واستغن 
مشهده ]شهوده[ وقعوده أغنى من هنوضه() ) ).

هنا يبني الفلسفة وراء عدم االستعانة بالكاره للقتال وهي رضر وليس 
نفعًا هلم، إذ أشار إىل أن املتكاره عدم حضوره خري من حضوره ألنه ال يقاتل 
عن جد واهتامم، وربام اهنزم ووىل الدبر يف أثناء احلرب، وقتها عمله هذا يوجب 
التخاذل والوهن والضعف يف العسكر، وإن حضوره يوجب املفسدة العظيمة 
التي هي ختاذل العسكر ووهنهم، وذلك أن اجلهاد احلق ال يكون ولن يكون إال 
باإليامن والعقيدة، فقوة اإليامن وحدها تسوق اإلنسان إىل اجلهاد واالستشهاد، 
الفشل  والنتيجة  الصفوف  ويصدع  اآلراء  يفرق  فإنه  واملتثاقل  املشكك  مع  أما 
واخلرسان، فعدم حضور الكاره خري من وجوده وغيابه خري من حضوره) 2 (.

العديد  إنه أجرى  إذ  أنصاره  جتسد هذا يف موقف اإلمام احلسني مع 
من االختبارات ألنصاره والذين اتبعوه، ألنه مل يكن يريد العدد وإنام النوع، أي 

) 1 ( هنج البالغة، ص551.

احلسيني  387/3؛  البالغة،  هنج  ظالل  يف  مغنية،  171/7؛  البالعة،  منهاج  اخلوئي،  ينظر:   )  2  (

الشريازي، توضيح هنج البالغة، 434/3.
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ال  راسخ  وإيامن  ثابتة  عقيدة  عن  بالقيام  املؤمن  فقط  معه  حيمل  أن  يريد   انه
من أجل مصلحة ذاتية دنيوية، فيسجل لنا التاريخ كثريًا من اخلطب االختبارية 
مكة  من   اإلمام خرج  أن  فمنذ  األنصار،  من  اتبعه  من  عىل   ألقاها التي 
 املكرمة وبعد أن اتبعه كثري من األنصار واملؤيدين حسب الظاهر قام اإلمام
خطيبًا إذ قال: )خط املوت عىل ولد آدم خمط القالدة عىل جيد الفتاة، وما أوهلني 
إىل أساليف اشتياق يعقوب إىل يوسف وخري يل مرصع أنا القيه، كأين بأوصايل 
أكراشًا  مني  فيمآلن  وكربالء   )  2 النواويس)  بني   )  1 الفلوات)  عسالن  تقطعها 

جوفًا() 3 (.

وكالم اإلمام احلسني عن املوت متوائم مع كالم اإلمام عيل إذ قال: 

وهو  أدرككم،  منه  فررتم  وإن  أخذكم،  له  أقمتم  إن  املوت  طرداء  )وأنتم 
ألزم لكم من ظلكم، املوت معقود بنواصيكم() 4 ).

ينظر:  رأسه.  وهز  مرسعًا  مشى  إذ  الذئب  يعسل  كام  وعسالن  الذئاب،  الفلوات:  عسالن   )  1  (

الفراهيدي، العني، 333/1؛ ابن منظور، لسان العرب، 93/7.

) 2 ( النواويس: مجع ناووس أي مقربة النصارى. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، 245/6؛ الزبيدي، 

تاج العروس، 26/9. ويبدو ان كل مقربة من مقابرهم تسمى بذلك ومنها املقربة التي أشار 

إليها اإلمام احلسني والتي مل حتددها املصادر اجلغرافية القديمة غري ان بعض املراجع حاولت 

نينوى. ينظر: املوسوي، مرقد اإلمام  الواقعة يف أرايض ناحية احلسينية قرب  باملنطقة  حتديدها 

احلسني، ص26.

) 3 ( احللواين، نزهة الناظر، ص86. ينظر: ابن نام، مثري األحزان، ص29؛ ذوب النضار، ص30؛ 

ابن طاووس، اللهوف، ص38؛ األربيل، كشف الغمة، 239/2؛ الزرندي، معارج الوصول، 

ص94.

) 4 ( هنج البالغة، ص578.
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عنه   عيل اإلمام  كالم  مع  متناغم  املوت  عن   احلسني اإلمام  كالم  إن 
من أجل تركيز املطلب الذي يريده من األنصار وهو اإليامن بالقيام –كام أشري 
سابقًا- وأهدافه ومبادئه، وقد استمر يف اختباراته، فإنه وبعد أن وصله خرب 

استشهاد ابن عمه مسلم بن عقيل يف منزل زبالة) 1 ( قال ملن اتبعه:

 ،(  ( ذمام()  منا  عليه  ليس  فلينرصف  االنرصاف  فمن أحب  )خذلنا شيعتنا 
فتفرقوا يمينًا وشامالً حتى بقي يف أصحابه الذين جاؤوا معه من مكة ) 3 (.

اتبعوه عام جرى ملسلم  أراده اإلمام من خطابه وإخباره للذين  وهذا ما 
ابن عقيل، فإن الذين تفرقوا عنه يف االختبار الثاين هم أنفسهم سمعوا االختبار 
األول ولكن مل يأخذوا االختبار باجلدية، إال انه يف هذا االختبار صار له واقع 
بتضحية مسلم بن عقيل وشهادته، وخابت ظنوهنم وهذا مما ال يرغبه أهل الدنيا 

إذ قد يئسوا من املنصب والوجاهة الدنيوية فتفرقوا يمينًا وشامالً) 4 (.

التي   احلسني لإلمام  املستمرة  االختبارية  اخلطب  تلك  كانت  هذا  ومن 

) 1 ( زبالة: بضم أوله، وهو منزل معروف يف طريق مكة من الكوفة وهي قرية عامرة فيها أسواق 

بني واقصة والثعلبية، فيها حصن جامع لبني غافرة من بني أسد، وسميت زبالة بزبلها املاء أي 

بضبطها له وأخذها منه. ينظر: البكري، معجم ما استعجم، 693/2؛ ياقوت احلموي، معجم 

البلدان، 123/3.

) 2 ( ذمام: احلرمة أو كل حرمة تلزمك، أي ان اإلمام يعني بأنه ليس عليه حرمة إذا ما انرصف 

منظور،  ابن  1926/5؛  الصحاح،  اجلوهري،  179/8؛  العني،  الفراهيدي،  ينظر:  وتركنا. 

لسان، العرب، 221/12.

) 3 ( ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 43/4. ينظر: الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 300/4؛ الفتال 

النيسابوري، روضة الواعظني، ص179؛ النويري، هناية األرب، 415/20.

) 4 ( ينظر البوهاللة، موسوعة أنصار اإلمام احلسني، ص418.
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ألقاها عىل أصحابه من أجل محل الصفوة املؤمنة من األصحاب، كام بنّي اإلمام 
عيل ألحد قادته، إذ ان كالم اإلمام عيل كان واضحًا ومتجليًا يف كثري من 
مراحل القيام ومبادئه، إذ نجد يف بعض األحيان أن التجيل مبارش كام يف بعض 
عىل   اإلمام ألقاها  التي  اخلطبة  يف  حدث  ما  وهذا   احلسني اإلمام  خطب 
أصحابه يف كربالء بعد أن رأى اختالل امليزان العسكري ورجحانه للعدو، إذ 

قام بني أصحابه خطيبًا:

معروفها  وأدبر  وتنكرت  تغريت  قد  الدنيا  وإن  األمر  من  ترون  ما  نزل  )قد 
واستمرت وولت حتى مل يبق منها إال صبابة كصبابة اإلناء() ) ).

وهو  حاهلا  أصبح  وكيف  الدنيا  حال  تغري  إىل   اإلمام من  إشارة  وهذه 
كالم مبارش وهو معنى كالم اإلمام عيل نفسه الذي وصف فيه الدنيا قائاًل:

)أال وان الدنيا قد ولت حذاء ]جذا[ فلم يبَق منها إال صبابُة كصبابة اإلناء 
اصطبها صاهبا() ) )، يبني اإلمام هنا تغري حال الدنيا ومل يبق منها اال الصبابة 

أي بقية املاء يف اإلناء) 3 (.

قليل  نفر  إال  هبم  الدنيا  تقوم  الذين  واألخيار  األولياء  قلة  إىل  إشارة  هنا 
املظروف  بقيمة  الظرف  قيمة  أن  فكام  اإلناء  يف  املاء  بمنزلة  كانوا  ألهنم  وذلك 

فكذلك الدنيا بقيمة ما فيها من أخيار) 4 (.

) 1 ( القايض النعامن، رشح األخبار، 150/3. ينظر: الطرباين، املعجم الكبري، 114/3؛ ابن عساكر، 
العقبى،  ذخائر  الطربي،  242/2؛  الغمة،  كشف  اإلربيل،  314؛   ،احلسني اإلمام  ترمجة 

ص149؛ الذهبي، تاريخ االسالم، 12/5؛ سري أعالم النبالء، 310/3.

) 2 ( هنج البالغة، ص95.

) 3 ( ينظر ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 368/2.

) 4 ( اخلرساين، مفتاح السعادة، 361/6.
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ان  إذ  أنصاره،  مع   احلسني اإلمام  كالم  يف  واضحًا  املعنى  هذا  كان 
اإلمام أشار إىل تغري حال الدنيا ومل يبق فيها إال القليل من األخيار ويف مجلة 
ما يعنيه هم أصحابه الذين كانوا معه، إذ انه وبعد أن قام باختبارهم يف أكثر 
األصحاب  صفوة  يمثلون  ألهنم  بحقهم  الكالم  هذا  أطلق  ومكان  موضع  من 
وأفضلهم، وقد نجحوا يف مجيع االختبارات التي اختربها إياهم إمامهم وعندما 

نجحوا هبا كان هذا كالم اإلمام بحقهم.

من  كثري  عليهم  وانطبقت  انعكست  الذين  وهم  ال  كيف  ذلك  استحقوا 
املتقني  وصفات   البيت أهل  أتباع  عن   عيل اإلمام  ذكرها  التي  الصفات 
تعاىل،  اهلل  عند  الرفيعة  الدرجات  أعىل  نالوا  لذلك   اإلمام ذكرهم  الذين 
وانام  فراغ  من  يأت  مل  هذا  وإن   البيت أهل  عند  مكانة  يضاهيها  ال  ومكانة 
ذواهتم  ونكران  أهوائهم  وتغلبهم عىل  قدموها  التي  الكربى  التضحيات  نتيجة 
يف سبيل إمامهم، لذلك نالوا هذا الرشف العظيم، ويكفيهم رشفًا نيلهم الشهادة 

مع اإلمام احلسني وهم يأنسون باملوت بني يديه.

ثانيًا
األنس باملوت

وهو  وقيمتها  ومغزاها  معناها  يعطيها  الذي  وهو  احلياة  رس  هو  املوت  إن 
عىل  نفسه  وّطن  ألنه  اللحظة،  هلذه  دائم  استعداد  يف  يكون  الذي  املؤمن،  غاية 
ويعد  هلا،  دائم  استعداد  يف  فهو  دنياه،  من  أكثر  آلخرته  عّمر  قد  وألنه  ذلك، 
امتثاالً  وذلك  واالطمئنان  األبدية  السعادة  هو  اآلخرة  إىل  الدنيا  من  خروجه 
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لقوله تعاىل:

ِّك َراِضَيًة َمْرِضَيًّة﴾) 1 (.
ِ  َرب

َ
ُمْطَمئَِنُّة اْرِجِع إِل

ْ
ُتَها انلَّْفُس ال َيّ

َ
﴿يَا أ

أمري  نجد  لذلك  سبحانه  اهلل  ولقاء  باملوت  املؤمن  عند  تتحقق  والسعادة 
املؤمنني عندما رضبه ابن ملجم) 2 ( قال:

)فزت وربِّ الكعبة() 3 (، أي أن اإلمام يعني يف مجلة ما يعنيه هو أن خروجه 
كان  التي  األبدية  والسعادة  العظيم  الفوز  هو  تعاىل  اهلل  ولقاءه  الدنيا  هذه  من 
اإلمام يف استعداد دائم هلا، هلذا نجده ال هياب املوت إذ قال البنه اإلمام 

:احلسن

)يا بني ال يبايل أبوك عىل املوت سقط، أم عليه سقط املوت() 4 ).

) 1 ( الفجر/ 28-27.

) 2 ( ابن ملجم: عبد الرمحن بن ملجم املرادي احلمريي، ادرك اجلاهلية وهاجر يف خالفة عمر بن 

اخلطاب ثم صار من كبار اخلوارج وهو أشقى هذه األمة بالنص الثابت عن رسول اهلل بقتل 

اإلمام عيل وكان يف البدء من شيعة اإلمام وشهد معه صفني، ثم خرج عليه، فاتفق مع 

بن  قتل اإلمام عيل ومعاوية وعمر  املكرمة عىل  بن بكري يف مكة  بن عبد اهلل وعمرو  الربك 

رمضان  شهر  من  عرش  التاسع  يف  بذلك  قام  وفعاًل   ،اإلمام بقتل  هو  تكفل  وقد  العاص، 

سنة 40هـ. ينظر: ابن سعد، الطبقات الكربى، 33/3؛ ابن حجر اإلصابة، 85/5؛ الزركيل، 

األعالم، 339/3.

ابن  ص63؛  األئمة،  خصائص  الريض،  الرشيف  442/2؛  األخبار،  رشح  النعامن،  القايض   )  3  (

طاووس، الطرائف، ص519.

الكشاف عن حقائق غوامض  الزخمرشي،  ينظر:  اجلامع، 130/1.  تفسري جوامع  الطربيس،   )  4 (

رياض  الشريازي،  املدين  74/1؛  واآلثار،  األحاديث  ختريج  الزيلعي،  297/1؛  التنزيل، 

السالكني، 352/5.



89الفصل الثاين املعادلة التشخيصية ألنصار احلق وأنصار الباطل .............................

إن اإلمام كان يأنس باملوت وقد أشار إىل ذلك يف النهج حينام قال:

شبه  وهنا   ،(  ( أمه()  بثدي  الطفل  من  باملوت  آنس  طالب  أيب  البن  )واهلل 
اإلمام حبه وأنسه باملوت بأنه أحب إليه من أنس الطفل بثدي أمه، فكام ان 
الطفل ال يصل إىل لذته إال بثدي أمه فكذلك اإلمام أشار إىل انه ال يصل إىل 
أولياء  العارفني ورئيس  باملوت وهو سيد  يأنس  باملوت، فكيف ال  السعادة إال 
اهلل بعد رسول اهلل، وان حب املوت واألنس به متمكن من نفوس أولياء اهلل 
تعاىل لكونه وسيلة هلم إىل لقاء أعظم حمبوب والوصول إىل أكمل مطلوب، وإذا 
كان آنس باملوت من الطفل بثدي أمه ألن حمبة الطفل للثدي وأنسه به وميله إليه 
غريزٌة حيوانيٌة يف معرض الزوال، فميله إىل لقاء ربه والوسيلة اليه عقيل باق 

فأين أحدهم من اآلخر) 2 (.

وثباهتم،  أصحابه  يصف  وهو   احلسني اإلمام  كالم  يف  األمر  هذا  امتد 
وذلك بعدما سألته السيدة زينب عن ثباهتم وعزيمتهم عىل املوت إذ قالت: 
 ،)  3 الوثبة)  عند  يسلموك  أن  فإين أخشى  نياهتم  استعلمت من أصحابك  )هل 

) 1 ( ص42.

البالغة، 279/1؛ اختيار  البحراين، رشح هنج  البالغة، ص87؛  البيهقي، معارج هنج  ) 2 ( ينظر: 

مصباح السالكني، ص101.

 وبام أهنا أحد أهم أركان القيام، قد جتىل لدهيا ما ذكره اإلمام عيل ،3 ( يبدو ان السيدة زينب (

عن غدر أهل الكوفة وذلك إذا ما محيت احلرب بقوله: )يا أهل الكوفة.. ال أحرار صدق 

الوغى ومحي  لو محس  أن  أخال  فيام  بكم  لكأين  البالء.. واهلل  عند  ثقة  أخوان  اللقاء، وال  عند 

الرضاب قد انفرجتم عن ابن أيب طالب انفراج املرأة عن قبلها(، هنج البالغة، ص203؛ وهنا 

املرأة يف حال املخاض أحب  التفرق، فإن  انفراجهم عنه ورغبتهم يف  أشار اإلمام إىل شدة 

 اليها من الطلق االنفراج فإذا طلقت اسرتاحت ورجعت إليها نفسها، وهذا ما شبه به اإلمام
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 )  2 األقعس)   )  1 األشوس)  إال  فيهم  وجدت  فام  بلوهتم  لقد  واهلل  هلا:  فقال 
يستأنسون باملنية دوين استئناس الطفل إىل حمالب أمه() 3 (.

اإلمام  كالم  مع  للموت  وحبه  أنسه  عن   عيل اإلمام  ذكره  ما  تالءم 
أمور  عدة  يبدو  ما  عىل  ألصحابه  الوصف  هذا  من   أراد وقد   ،احلسني

وغايات منها:

عدم رهبة أنصار القيام من املوت ملا كانوا حيملونه من عقيدة وايامن راسخ، 
وألهنم كانوا واثقني من دخول اجلنة، فهم يف اشتياق اليها لذلك كانوا مرسورين 
بام سوف يالقون، ودليل ذلك هو أن حبيب بن مظاهر) 4 ( مزح فقيل له ليست 
هذه بساعة ضحك، قال: فأي موضع أحق من هذا بالرسور، واهلل ما هو إال أن 

أهل الكوفة، وهو ما وعته السيدة زينب لذلك خشيت منه، فكلمت اإلمام احلسني عن 

أصحابه وثباهتم. ينظر: اخلوئي، منهاج الرباعة، 121/7

) 1 ( األشوس: اجلريء عىل القتال الشديد. ينظر: ابن سيدة، املخصص، 59/1؛ ابن منظور، لسان 

العرب، 116/6.

فارس،  ابن  الصحاح، 964/3؛  ينظر: اجلوهري،  العز.  والثابت من  املنيع  الرجل  األقعس:   )  2 (

معجم مقاييس اللغة، 109/5؛ الفريوز آبادي، القاموس املحيط، ص241.

) 3 ( املقرم، موسوعة مقتل اإلمام احلسني، ص240.

) 4 ( حبيب بن مظاهر: بن رئاب بن األشرت بن جحوان األسدي الكندي، تابعي من القادة الشجعان 

نزل الكوفة وصحب أمري املؤمنني وشهد معه حروبه كلها، وكان من خاصته ومحلة علومه، 

ثم كان من أصحاب اإلمام احلسن، وبعد هالك معاوية كتب إىل اإلمام احلسني وأعلن 

باإلمام  التحق  وثم  حبيب،  استقبله  الكوفة  عقيل  بن  مسلم  ورد  وملا  ليزيد،،  البيعة  رفضه 

احلسني ونال رشف الشهادة بني يديه، وزاده رشفًا إىل رشفه هو سالم اإلمام املنتظر)عج( يف 

زيارة الناحية املقدسة. ينظر: ابن طاووس، اقبال األعامل، 78/3؛ الزركيل، األعالم، 166/2؛ 

الكوراين، قبيلة بني أسد، 37/5.
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متيل علينا هذه الطغام بسيوفهم، فنعانق احلور العني) 1 (.

 ليس من أخالقهم الغدر بإمامهم لكوهنم الصفوة من األصحاب، وألنه
كان واثقًا هبم كام أسلفنا.

عرب اإلمام عن حب أصحابه للموت بام عرب به اإلمام عيل عن نفسه، 
باملوت  واستئناسهم  للتضحية  حبهم  دليل  وإنام   عيل اإلمام  مثل  هم  وليس 

وهم يضحون بأنفسهم دون إمامهم.

حبه  عن   عيل اإلمام  كالم  من  متجلٍّ   احلسني اإلمام  كالم  ان  وبام 
للموت، فإن حب األصحاب للموت حب عقيل ومعريف باق وليس حبًا غريزيًا 

كام أسلفنا يف حب واستئناس اإلمام عيل باملوت.

عن  تعرب  وأنصاره   احلسني اإلمام  بيت  ألهل  املواقف  من  كثري  هناك 
القاسم   احلسني اإلمام  خاطب  فعندما  بالشهادة،  والسعادة  للموت  حبهم 
من  أحىل  عم  يا  قال  عندك؟  املوت  كيف  أخي  ابن  يا  له:  قائاًل   احلسن ابن 
العسل) 2 (، وهنا تعبري غاية يف الروعة فكيف يكون األنس باملوت إذا كان عند 

القاسم أحىل من العسل؟!

اتبع هؤالء األنصار اإلمام احلسني عىل الرغم من الصعوبات واملخاطر 
التي كانت تعرتي طريق قيامه، طلبًا للعاقبة ودار اآلخرة فقد خفت عليهم 

مجيع الصعاب، إذ أشار اإلمام عيل إىل هذا املعنى بقوله:

أنفسهم  فصربوا  العاقبة  طلبوا  أقوام  عىل  اهلل  خيففه  وقد  ثقيل  كله  )واحلق 

) 1 ( الطويس، رجال الكيش، 293/1. ينظر: الطربيس، تفسري جوامع اجلامع، 130/1؛ األردبييل، 

جامع الرواة، 178/1؛ املجليس، البحار، 93/45.

) 2 ( اخلصيبي، اهلداية الكربى، 204. ينظر: البحراين، مدينة املعاجز، 215/4.
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ووثقوا بصدق موعد اهلل هلم() ) ).

أشار اإلمام إىل ان اهلل تعاىل جيعل احلق خفيفًا عىل أقوام يطلبون العاقبة 
بام  صدقوا  وإهنم  اآلثام،  اقرتاف  عىل  أنفسهم  ويصرّبون  اآلخرة،  يف  املحمودة 
كانت  القيام  أنصار  فإن  وهلذا   ،)  2 والثواب)  اجلنان  من  سبحانه  اهلل  وعدهم 
أجل  من  الصعاب  وحتملوا  أنفسهم  صرّبوا  وقد  االجتاه،  هبذا  ترصفاهتم  كل 
من  هبم  نزل  ما  كل  عّدوا  وإهنم  اخللد،  وجنات  األبدية  السعادة  إىل  الوصول 
بالء خريًا من عند اهلل، وقد أشار إىل ذلك برير عندما سئل كيف ترى صنع اهلل 
أنس  باملوت  يأنسون  كانوا  ولذلك   ،)  3 خريًا()  يب  واهلل  اهلل  )صنع  فقال:  بك؟ 

الطفل بمحالب أمه.

ثالثًا
موقعهم من قلب اإلمام 

تكن  مل  وإن  حتى  تضحية  أية  عام  بشكل  آخر  إلنسان  انسان  يقدم  عندما 
كبرية، فإن هذا األمر يرتك انطباعًا خاصًا لدى اإلنسان اآلخر، فكيف إذا كانت 
التضحية كبرية وفيها نكران ذات وتقديم أغىل ما يملك اإلنسان وهي النفس، 
أثرًا كبريًا يف قلب  املؤكد أن هذا األمر يرتك  فإنه من  القيام،  وهذا حال أنصار 
أن يكون  يملكون يف سبيله، فالبد  ما  اإلمام احلسني؛ ألهنم قدموا أغىل 

) 1 ( هنج البالغة، ص671.

) 2 ( احلسيني الشريازي، توضيح هنج البالغة، 182/4.

) 3 ( الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 328/4. ينظر: ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 66/4.
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رده مضاعفًا ملا قدموه وهو اجلواد الكريم.

حظي هؤالء األنصار بمكانة كبرية يف قلب إمامهم وقائدهم، فكيف ال 
الذين  املتقون  فهم   ،لديه تزداد  مكانتهم  جعلت  بصفات  متيزوا  الذين  وهم 
جتلت وانطبقت فيهم كثري من الصفات التي ذكرها اإلمام عيليف النهج عن 

املتقني كام أسلفنا حينام قال:

الذي  الرخاء، ولوال األجل  البالء كالتي نزلت ف  )نزلت أنفسهم منهم ف 
الثواب  إىل  شوقًا  عني،  طرفة  أجسادهم  ف  أرواحهم  تستقر  مل  عليهم  اهلل  كتب 

وخوفًا من العقاب، فهم واجلنة كمن قد رآها، فهم فيها منّعمون() ) ).

كالرجل  البالء  يف  هم  الذين  املتقني  صفات  بعض  إىل   اإلمام هنا  أشار 
اختيارًا وطوعًا دون  البالء  أنفسهم يف  نزلت  أي  الرخاء،  نفسه يف  نزلت  الذي 
اكراه، ويطيبون به قلبًا مثل طيب قلب الذي نزلت نفسه يف الرخاء أي رجاؤهم 
وتنعم  ورآها  اجلنة  دخل  من  ثواب  بدرجة  وثباته  واستقراره  اجلنة  لثواب 

فيها) 2 (.

أنصار تلك صفاهتم كيف ال يأخذون مكانة من قلب قائدهم، وهو القائل 
بحقهم كام أسلفنا )ال أعلم أصحابًا أوىف وال خريًا من أصحايب() 3 (، وهلذا نجد 
تلك  انعكست  وقد  هبم،  اللحاق  يود  قوم  صفات  إىل  يشري   عليًا اإلمام  أّن 

الصفات يف أنصار القيام عندما قال اإلمام وهو خماطب أصحابه:

) 1 ( ص454.

) 2 ( الراوندي، منهاج الرباعة، 275/2.

-املفيد، االرشاد، 91/2. ينظر: الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 317/4؛ الطربيس، أعالم   ) 3 (

الورى، 455/1؛ ابن نام، مثري األحزان، ص38.
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)ولوددت أن اهلل فرق بيني وبينكم، وأحلقني بمن هو أحق يب منكم قوم واهلل 
عىل  قدمًا،  مضوا  للبغي  متاريك  باحلق،  مقاويل  احللم،  مراجيح  الرأي  ميامني 
 ،(  ( الباردة()  والكرامة  الدائمة  بالعقبة  فظفروا  املحجة،  وأوجفوا عىل  الطريقة 
قد مضوا،  أقوامًا  النص خياطب  يشري  ما  اإلمام وحسب  ان  من  الرغم  عىل 
أي انه خياطب املايض إال إننا نجد تناغم تلك الصفات وجتلياهتا تنعكس كثريًا 
عىل أصحاب اإلمام احلسني ألن أغلب تلك الصفات تتوفر فيهم، ومما يؤيد 
وقته  يف  فعله  شهد  وكيف  املعنى  هذا  إىل  أشار  قد   عليًا اإلمام  أن  هو  ذلك 
احلارض به أقوام يف أصالب الرجال وأرحام النساء مل يأتوا إىل الدنيا بعد، وذلك 
حينام ظفر بأصحاب اجلمل وقد قال له بعض أصحابه: وددت أن أخي كان 

:شاهدنا لريى ما نرصك اهلل به عىل أعدائك، فقال

)أهوى أخيك معنا؟ قال: نعم. قال: فقد شهدنا، ولقد شهدنا ف عسكرنا 
الزمان،  هبم  سريعف  النساء،  وأرحام  الرجال  أصالب  ف  )قوم(  أقواٌم  هذا 

ويقوى هبم اإليامن() ) ).

يف  بعد  كان  من  والشهود  حضوره  مقام  قائمة  حمبته  اإلمامان  أراد 
 )  3 ونيته)  أي من كانت حمبته  بمنزلة احلارض،  إذ هو  أن يشهد نرصته  اإلمكان 
معه، كانت غيبته تنوب عن حضوره، وانه أكد حضور أخ القائل باإلشارة 
الشاهدين  الصاحلني  اهلل  وعباد  عنه  الذابني  احلق  أنصار  من  سيوجد  من  إىل 

) 1 ( هنج البالغة، ص253.

) 2 ( هنج البالغة، ص47.

) 3 ( وهذا يتناغم مع قول الرسول: )إنام األعامل بالنيات(. ينظر: البخاري، صحيح البخاري، 

السنن  البيهقي،  4/1؛  داود،  أيب  سنن  داود،  أيب  14/2؛  ماجة،  ابن  سنن  ماجة،  ابن  2/1؛ 

الكربى، 41/1.
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معه أيضًا، واستعار لفظ الرعاف وهو الدم اخلارج من أنف االنسان ونسبه 
األنف  جيود  كام  الزمان  سيجود  أي  وجودهم،  أسباب  من  لكونه  الزمان  إىل 

بالرعاف، وإنه سوف يأيت هبم عىل غري انتظار) 1 (.

اهلل  دعا  حينام  وذلك  أصحابه  من  بأحسن  اهلل  يبدله  أن  متنى   اإلمام ان 
الدنيا،  أن يكون ذلك يف  قائاًل: )فأبدلني هبم خريًا منهم() 2 (، وجيوز  سبحانه 
بأن هييء اهلل قومًا صلحاء جيتمعون اليه) 3 (، وهنا متنى اإلمام بأن يبدله اهلل 
يف  القيام  أنصار  أفضلية  إىل  بنفسه   أشار وقد  أصحابه،  من  أفضل  سبحانه 
قوله سالف الذكر عندما مر يف كربالء )يقتل ها هنا قوم أفضل شهداء عىل 
وجه األرض() 4 (. وهذا ترصيح مبارش من اإلمام يصف فيه أنصار القيام 
معنوي،  كوجود  وربام  معهم  يكون  أن   يود ال  فكيف  الشهداء  أفضل  بأهنم 
ألن فكرة انصار القيام مرتسخة حتى لدى أصحاب اإلمام عيل ومنهم مثاًل 
موضع  هذا  أخواين،  مصارع  )هذه  كربالء:  عن  قال  إذ   املحمدي سلامن 

رحاهلم، هذا مناخ ركاهبم وهذا مهراق دمائهم() 5 (.

ان  والسيام  العظيمة  مكانتهم  عىل  باألخوة  هلم   سلامن وصف  يدل 

) 1 ( البيهقي، معارج هنج البالغة، ص93؛ البحراين، رشح هنج البالغة، 288/1؛ اختيار مصباح 

السالكني، ص105؛ حممد عبده، هنج البالغة، 44/1.

) 2 ( هنج البالغة، ص66.

) 3 ( الراوندي، منهاج الرباعة، 202/1.

) 4 ( ابن سعد، ترمجة اإلمام احلسني، ص49. ينظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق، 221/14؛ ترمجة 

اإلمام احلسني، ص341.

) 5 ( الطويس، رجال الكيش، 74/1؛ املجليس، البحار، 386/22.
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البيت() 1 (، لذلك فإن  )سلامن منّا أهل   :سلامن الذي قال يف حقه الرسول
هؤالء األنصار يكون من النادر وجودهم، وإنه من الطبيعي أن تكون هلم مكانة 
ثلة  فقد  عليًاعندما  اإلمام  أن  نجد  الباب  هذا  ومن  قائدهم،  قلب  يف  كبرية 
يتأّوه عليهم ويسميهم بأسامئهم بعدما مل جيد توفر أمثاهلم  من أصحابه اخللص 

وصفاهتم لدى كثري من أتباعه وهلذا قال:

)أين اخواين الذين ركبوا الطريق، ومضوا عىل احلق؟ أين عامر) ) )؟ وأين 
ابن التيهان) 3 )؟ وأين ذو الشهادتني) 4 )؟... أوه عىل أخواين الذين تلوا القرآن 

) 1 ( الثقفي، الغارات، 823/2؛ املفيد، االختصاص، ص341.

) 2 ( عامر: ابن يارس بن كناية بن قيس، وأمه سمية بنت خياط، كان عامر وأمه ممن عذب يف اهلل، ثم 

الرسول بحقه )حشى ما  باإليامن، لذلك قال  قلبه  بلسانه وأطمأن  أرادوه  أعطاهم عامر ما 

ثم شهد  القبلتني  األولني وصىل  املهاجرين  إيامنا(، وهو من  ُأذنه  إىل شحمه  قدميه  بني أمخص 

الباغية(  الفئة  )تقتل عامر  قوله:   النبي اآلثار عن  وتواترت   مع رسول اهلل كلها  املشاهد 

وقد صحب أمري املؤمنني حتى استشهد معه يف صفني سنة 37هـ، ودفنه اإلمام يف ثيابه ومل 

يغسله. ينظر: ابن خياط، طبقات خليفة، ص55؛ ابن عبد الرب، االستيعاب، 1135/3؛ ابن 

األثري، أسد الغابة، 43/4.

البلوي،  التيهان بن مالك بن عبيد بن عمرو بن عبد األعلم أبو اهليثم  التيهان: مالك بن  ) 3 ( ابن 
 وشهد معه املشاهد كلها، ومن ثم صحب أمري املؤمنني وهو مشهور بكنيته، بايع الرسول
وانكر تقدم أيب بكر عليه وشهد لإلمام بحديث غدير خم، وهناك خالف يف وفاته ببعض 
املصادر فبعضهم يذكر انه توىف سنة 20هـ أو 21هـ أو انه استشهد مع اإلمام يف صفني سنة 
37هـ، وهو الراجح والصحيح، وإال ملا ذكره اإلمام مع من استشهد يف صفني، أما املشككون 
يف شهادته فإهنم فعلوا ذلك ألنه صحايب جليل فأرادوا أن يبعدوه عن من استشهد مع اإلمام 
يف صفني. ينظر: ابن عبد الرب، االستيعاب، 1348/3؛ ابن االثري، أسد الغابة، 318/5؛ املدين 

الشريازي، الدرجات الرفيعة، ص321.

) 4 ( ذو الشهادتني: هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه، وأم خزيمة كبيشة بنت آوس، كان من أصحاب 
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فأحكموه، وتدبروا الفرض فأقاموه، أحيوا السنة وأماتوا البدعة، ودعوا للجهاد 
فأجابوا، ووثقوا بالقائد فاتبعوه() ) ).

جادة  ركبوا  الذين  أصحابه  من  الصاحلني  السلف  عن   اإلمام استفهم 
عن   اإلمام يستفهم  ثم  والوالية  املعرفة  أي  احلق،  عىل  ومضوا  الرشيعة 
بعضهم بعينه وسامه بخصوصية لكونه من أعيان الصحابة، وأكابرهم مثل عامر 
وذي الشهادتني وابن التيهان، ومن ثم يتأوه عليهم ألهنم مضوا وهذا يدل عىل 
مكانتهم يف قلبه، ويتوجع عىل تلك الصفوة من الصحابة األخيار الذين عملوا 
بالقائد،  بالكتاب واستسنوا بسنة رسول اهلل، واستشهدوا يف صفني ووثقوا 

يعني نفسه الرشيفة، فاتبعوه وافتدوه بأرواحهم مغتبطني مرسورين) 2 (.

جتىل  قد  األمر  هذا  ان  نجد   ،عيل اإلمام  كالم  يف  النظر  أمعنا  ما  وإذا 
بعد  أصحابه  ينادي  وهو   احلسني اإلمام  وكالم  موقف  يف  كبري  حد  إىل 
االستشهاد، وذلك بعد أن استغاث وعندما مل جيد التأثري يف قلوب األعداء لذا 
فإن اإلمام توجه إىل األجساد الطاهرة ألصحابه قائاًل: يا حبيب بن مظاهر، 

الرسول، وهو الذي أجاز النبي شهادته بشهادة رجلني يف قصة معروفة، وذلك بعد أن 
شهد للرسول يف صدقه بحادثة دين مع هيودي دون أن يكون حارضًا تلك احلادثة، فقال 
عىل  نصدقك  نحن  اهلل،  رسول  يا  قال  وتعلمه،  حترضه  ومل  ذلك  تشهد  كيف   الرسول له 
الوحي من السامء فكيف ال نصدقك عىل إنك قضيته، لذلك أنفذ شهادته وسامه بذلك، وشهد 
املشاهد مع الرسول وصحب اإلمام عليًا إىل أن استشهد معه يف صفني. ينظر: ابن سعد، 

الطبقات، 378/4؛ البخاري، التاريخ الكبري، 206/3؛ الزخمرشي، ربيع األبرار، 460/2.

) 1 ( هنج البالغة، ص393.

) 2 ( اخلوئي، منهاج الرباعة، 362/10؛ مغنية، يف ظالل هنج البالغة، 37/3؛ احلسيني الشريازي، 

توضيح هنج البالغة، 103/3.
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يا زهري بن القني) 1 (،  ويا مسلم بن عوسجة) 2 (، وسمى كثريًا من أصحابه، ثم 
قال: يا أبطال الصفاء، ويا فرسان اهليجاء، مايل أناديكم فال تسمعون؟ وأدعوكم 
فال جتيبون؟ وأنتم نيام أرجوكم تنتبهون، فهذه نساء آل الرسول فقد عالهن 
بعدكم النحول فقوموا عن نومتكم أهيا الكرام وادفعوا عن آل الرسول الطغاة 

اللئام) 3 (.

) 1 ( زهري بن القني: بن قيس األنامري البجيل، كان رجاًل رشيفًا يف قومه نازاًل بالكوفة، شجاعًا 

الطريق إىل  انظم إىل اإلمام احلسني يف  املغازي مواقف مشهورة ومواطن مشهودة،  له يف 

كربالء، واستشهد معه يف يوم العارش من حمرم بعد صالة اخلوف، وزاده رشفًا إىل رشفه هو 

ختصيصه من اإلمام املنتظر  بالسالم يف زيارة الناحية إذ قال: )السالم عىل زهري بن القني 

البجيل القائل للحسني وقد أذن هلم يف اإلنرصاف: ال واهلل ال يكون ذلك أبدًا، أترك ابن 

رسول اهلل أسريًا يف يد األعداء وأنجو ال أراين اهلل ذلك اليوم(. ينظر عن أخباره: الطربي، 

ابصار  الساموي،  77/3؛  األعامل،  إقبال  طاووس،  ابن  198/4؛  وامللوك،  الرسل  تاريخ 

العني، ص161.

) 2 ( مسلم بن عوسجة: بن سعد بن ثعلبة، كان رجاًل رشيفًا عابدًا، وكان صحابيًا ممن رأى رسول 

العرب يف صدر اإلسالم، وهو ممن كتب لإلمام  أبطال  فارسًا شجاعًا وهو من  اهلل، وكان 

من  شهيد  أول  وهو  كربالء،  يف  أهله  مع  به  التحق  إذ  معه  ووىف  الكوفة  أهل  من   احلسني

األنصار، وزاد رشفًا إىل رشفه ختصيصه بالسالم من اإلمام املنتظر  يف زيارة الناحية إذ قال له: 

السالم عىل مسلم بن عوسجة األسدي القائل للحسني وقد أذن له باإلنرصاف: )أنحن نخيل 

عنك وبم نعتذر عند اهلل من أداء حقك ال واهلل حتى أكرس يف صدورهم رحمي هذا وارضهبم 

أفارقك  باحلجارة ومل  لقذفتهم  به  اقاتل  مل يكن معي سالح  قائمة يف يدي ولو  ثبت  ما  بسيفي 

حتى أموت معك،... لعن اهلل املشرتكني يف قتلك(. ينظر: ابن طاووس، اقبال األعامل، 76/3؛ 

الساموي، ابصار العني، ص107؛ الزركيل، األعالم، 222/7.

منفرد، قصة كربالء، ص369. ينظر: أبو خمنف، مقتل احلسني، ط1، ص93.  ) 3 (
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النارص قد دعا أصحابه  انه وبعد خذالن   يتبني من كالم اإلمام احلسني
وناداهم بأسامئهم لذلك فإن التجيل قد اختذ حمورين يف هذا االجتاه:

:املحور األول- التجيل ف شخص وموقف اإلمام احلسني

 اختذ التجيل يف هذا املحور عدة صور وأشكال يف موقف اإلمام احلسني
وهو ينادي أصحابه ومنها:

بعد أن رأى خذالن  إن اإلمام عليًا أخذ يستفهم عن أخوانه وأصحابه 
القوم وقلة األصحاب احلقيقيني، ألنه يف مناسبة أخرى وهو يدعوهم للجهاد 

قال هلم:

 أهُيا الناس املجتمعة أبداهنم املختلفة أهواؤهم() 1 (، وذلك بعد أن رأى(
ختاذل أنصاره عن مساندة احلق فيام ينارص اآلخرين الباطل بالسالح واألرواح، 
تأمل وشكى ووبخ وأّنب وكان كالمه هذا بحق أصحابه) 2 (، أي انه كان يشكو 
احلقيقيني،  اخللص  أصحابه  عن  يستفهم  أخذ  الباب  هذا  ومن  النارص  قلة  من 
استشهد  وحني  النارص  قلة  وبعد   احلسني اإلمام  أن  نفسه  االجتاه  يف  ونجد 
ان  الظاهر  حسب  ولكن  متشابه،  املوقف  ان  إذ  عليهم،  ينادي  أخذ  أصحابه 
فكانوا   احلسني اإلمام  مع  أما   ،عيل اإلمام  مع  متواجدين  أنصارًا  هنالك 
مستشهدين، لكن املوقف نفسه ألن أنصار اإلمام عيل الذين كانوا معه كانت 
جسدي  حضور  أي  شيئًا،  يغني  ال  عدمه  من  وجودهم  وكان  خمتلفة  أهواؤهم 

فقط، لذلك كان اإلمام عيل يشكو من قلة النارص أيضًا.

اإلمام  نجد  كذلك  أصحابه،  من  بعينها  أسامء  سمى  قد   عليًا اإلمام  إن 

) 1 ( هنج البالغة، ص75.

) 2 ( جورج جرداق، روائع هنج البالغة، ص16.
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احلسني قد سمى أسامء حمددة من أصحابه، وهذا ال يعني ان اآلخرين الذين 
مل يسمهم ليس لدهيم مكانة مهمة عند اإلمام وإنام نادى اإلمام بعضًا من 

أصحابه كأنموذج عن بقية األصحاب.

الذين  عظمة  عىل  يدل  أصحابه  من  الثلة  عن   عيل اإلمام  استفهام  ان 
مضوا ومكانتهم يف قلب اإلمام مثلام نجد هذا التناغم أيضًا يف موقف اإلمام 
احلسني وهو ينادي أصحابه، بام يدل عىل مكانتهم يف قلبهومدى حبه هلم 

لذلك أخذ ينادهيم حتى بعد استشهادهم.

إن استفهام اإلمام عيل عن أصحابه وتأوهه عليهم يعطي درسًا مهاًم يف 
القائد ألنصاره وعدم نسياهنم مهام كان املوقف، وهو ما نجده يف موقف  وفاء 
اإلمام احلسني مع أنصاره، إذ إنه يف آخر اللحظات من حياته، وكيف يكون 
حال اإلنسان يف تلك اللحظات، فإنه مل ينس أنصاره وأخذ ينادهيم بأسامئهم 
وهذا قمة الوفاء هلم من قبل قائدهم، وإبراز ملدى مكانتهم وتضحيتهم إلمامهم.

املحور الثاين- التجيل ف أنصار القيام:

إذا ما تتبعنا نص اإلمام عيل رأينا بعض اإلشارات التي أشار فيها إىل 
عليهم،   اإلمام تأوه  يف  الرئيس  السبب  كانت  ولربام  مضوا،  الذين  أصحابه 
نتابع  فعندما  الواقع،  يف  معه  كانوا  الذين  األصحاب  أغلب  يف  توفرها  جيد  ومل 
تلك الصفات ألصحاب اإلمام عيل نجد يف كثري منها مالمح أنصار القيام، 

ولربام هي التي دعت اإلمام احلسني ملناداهتم بعد استشهادهم ومنها:

إن اإلمام عليًا يتأوه عىل أصحابه الذين تلو القرآن وأحكموه، وأنصار 
القيام كانوا من القراء وهم مواظبون عىل قراءة القرآن الكريم والعمل به) 1 (، 

) 1 ( ينظر: البوهاللة، موسوعة أنصار اإلمام احلسني، الفصل اخلامس، املبحث األول، صفحاته مجيعهًا.
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وكيف كان حاهلم يف ليلة العارش من حمرم، إذ إهنم قضوا الليل كله مع إمامهم، 
يصلون ويسجدون ويستغفرون ويدعون ويترضعون واستمروا يف ذلك حتى 

الصباح) 1 (.

تفكروا يف  أي  فأقاموه  الفرض  تدبروا  أن أصحابه  إىل   اإلمام عيل يشري 
للغرض  حتصياًل  هبا،  وقاموا  عليها  فواظبوا  العبادات  وأرسار  الواجبات  علل 
وهو  تعاىل  اهلل  رضوان  إىل  والقربى  سبحانه  اهلل  إىل  الزلفى  وهو  منها،  األقىص 
أنصار  يف  أيضًا  جتلت  الصورة  هذه  فإن   ،)  2 الدرجات)  وأعىل  اللذات  أرشف 
واجب  تلبية  يف  موقفهم  فقط  ولو  فروضهم  عىل  مواظبون  إهنم  وكيف  القيام 
الصالة  فمثاًل  العبادة،  اجتاهات  مواظبني يف مجيع  كانوا  إهنم  إال  لكفى،  اجلهاد 
التي استشهدوا من أجلها، فقد صّلوا يوم العارش مع إمامهم يف ساحة احلرب 
ألقى اهلل  أن  الصائدي) 3 ( لإلمام احلسني أحب  أبو ثاممة  وذلك بعدما قال 

:وقد صليت فقال له اإلمام

319/4؛  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،  186/3؛  األرشاف،  أنساب  البالذري،  ينظر:   )  1  (

البداية  كثري،  ابن  األرب، 437/20؛  النويري، هناية  التاريخ، 59/4؛  الكامل يف  األثري،  ابن 

والنهاية، 192/8.

) 2 ( اخلوئي، منهاج الرباعة، 363/10.

العرب،  فرسان  من  تابعيًا  كان  الصائدي،  كعب  بن  اهلل  عبد  بن  عمرو  الصائدي:  ثاممة  أبو   )  3  (

صحب  ثم  كلها،  املشاهد  معه  شهدوا  الذين   املؤمنني أمري  وأصحاب  الشيعة  ووجوه 

اإلمام احلسني، وخرج اليه بعد مقتل مسلم بن عقيل ولقيه يف الطريق وأتى معه إىل كربالء 

واستشهد بني يديه، وزاد رشفًا إىل رشفه ختصيصه بالسالم من اإلمام املنتظر عجل اهلل فرجه يف 

اقبال  الناحية املقدسة. ينظر: ابن حزم، مجهرة أنساب العرب، ص395؛ ابن طاووس،  زيارة 

األعامل، 79/3؛ القمي، الكنى واأللقاب، 33/1؛ الساموي، إبصار العني، ص119.
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)ذكرت الصالة جعلك اهلل من املصلني الذاكرين نعم هذا أول وقتها() 1 (، 
وقد تقدم أمام اإلمام احلسني سعيد بن عبد اهلل احلنفي) 2 (، فأخذوا يرمونه 
من  اإلمام  فرغ  فلام  يصيل  وهو   احلسني اإلمام  عن  يصدها  وكان  بالسهام 
صالته سقط سعيد إىل األرض شهيدًا) 3 (، أمل يكن هذا إحياء ألهم فرض من 
فروض اإلسالم؟ بل هو أوجبها، لذلك عندما يزار اإلمام احلسني يقال له: 

)أشهد أنك قد أقمت الصالة() 4 ).

السنة  أحيوا  بأهنم  عنهم  استفهم  الذين  أصحابه  إىل   عيل اإلمام  أشار 
وأماتوا البدعة، فإن هذا جتىل أيضًا يف أنصار القيام وذلك ألن –كام بينا سابقًا- 
ضمن  األنصار  فكان  البدعة،  وإماتة  السنة  إحياء  هو  القيام  أهداف  أهم  احد 

هذا املرشوع اإلصالحي.

يشري اإلمام عيل إىل أن أصحابه الذين مضوا دعوا للجهاد فأجابوه أي 

-الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 334/4؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 70/4.  ) 1 (

) 2 ( سعيد بن عبد اهلل احلنفي: كان من وجوه الشيعة يف الكوفة وذوي الشجاعة والعبادة، فبعد أن 

جاء مسلم بن عقيل إىل الكوفة ونزل دار املختار كان سعيد ممن خطب بالناس فحلف انه 

وطن نفسه عىل نرصة اإلمام احلسني، ثم بعثه مسلم بكتاب إىل احلسني فبقي معه حتى 

  استشهد يف العارش من حمرم، وقد زاده رشفًا إىل رشفه ختصيصه بالسالم من اإلمام املنتظر

يف زيارة الناحية املقدسة. ينظر: ابن طاووس، اقبال األعامل، 77/3؛ الساموي، إبصار العني، 

ص216.

) 3 ( ينظر: الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 334/4؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 70/4؛ ابن 

طاووس، اللهوف، ص66.

) 4 ( الكليني، الكايف، 574/4؛ ابن قولويه، كامل الزيارات، ص378؛ الطويس، مصباح املتهجد، 

ص720؛ ابن الرباج، املهذب، 285/1.
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صفني:  إىل  خارج  وهو  قال  الذي  يارس  بن  عامر  ومنهم  اجلهاد  دعوة  أجابوا 
)اللهم وإين أعلم مما أعلمتني أين ال أعلم اليوم عماًل هو أرىض لك من جهاد 

هؤالء الفاسقني ولو أعلم اليوم أرىض لك منه لفعلته() 1 (.

أي انه كان واثقًا من أنه عىل احلق مع إمامه، أيضًا فإن أنصار القيام قد أجابوا 
:دعوة اجلهاد والتحقوا بإمامهم وقال سعيد بن عبد اهلل لإلمام احلسني

)واهلل ال نخليك حتى يعلم اهلل إنا قد حفظنا غيبة رسول اهلل فيك() ) )، 
أي أنه أيضًا كان عارفًا، كام هم مجيع الصحابة، إن اإلمام عىل احلق هلذا رفض 

.أن يرتكه ونال مجيع الصحابة رشف الشهادة بني يدي اإلمام احلسني

 ان الصحابة وثقوا بالقائد فاتبعوه، أي اتبعوا اإلمام ذكر اإلمام عيل
 فهذا األمر أيضًا قد جتسد يف أنصار القيام فقد اتبعوا قائدهم اإلمام احلسني
تلك  يف  نجحوا  وقد  االختبار  تلو  االختبار  عليهم  أجرى  قد   انه رغم 
االختبارات ووطنّوا أنفسهم عىل الشهادة لنيل الدرجات الرفيعة يف جنة اخللد.

إن أنصارًا تلك صفاهتم كيف ال ينادهيم إمامهم وقائدهم بعد استشهادهم؟!، 
وذلك  وأوالدهم  النبيني  قتل  بمستوى  قتلهم   احلسني اإلمام  جعل  وهلذا 
وآل  النبيني  قتىل  )قتالنا  يقول:  ثم  بعض،  جنب  إىل  بعضهم  يضع  كان  عندما 

األثري،  ابن  الرسل وامللوك، 26/4؛  تاريخ  الطربي،  ينظر:  املنقري، وقعة صفني، ص320.   )  1 (

كشف  األربيل،  253/5؛  البالغة،  هنج  رشح  احلديد،  أيب  ابن  308/3؛  التاريخ،  يف  الكامل 

الغمة، 261/1.

البداية  ابن كثري،  املنتظم، 338/5؛  ابن اجلوزي،  الرسل وامللوك، 318/4؛  تاريخ  ) 2 ( الطربي، 

والنهاية، 191/8؛ الدمشقي، جواهر املطالب، 283/2.
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فهم   ،اإلمام قلب  يف  كبرية  مكانة  وهلم  األنصار  خرية  فكانوا   ،)  1 النبيني() 
 مسنده وهم العشرية التي اتكل عليها بعد اهلل سبحانه، مع أهل بيته األطهار
يستغني عن عشريته  الشخص ال  يستغنون عنه ألن  يستغِن عنهم وال  مل  الذين 

مهام كان الظرف، أشار اإلمام عيل إىل أمهية العشرية بقوله:

)أهيا الناس انه ال يستغني الرجل –وإن كان ذا مال- عن عرتته ]عشريته[، 
وأملهم  ورائه  من  حيطة  الناس  أعظم  وهم  وألسنتهم،  بأيدهيم  عنه  ودفاعهم 

لشعثه، واعطفهم عليه عند نازلة إذا نزلت به() ) ).

الرجل  العشرية وكيف هم سند  امهية  النص  اإلمام عيل يف هذا  أوضح 
يف مجيع الظروف واألحوال، إذ هم أعظم الناس حفظًا له وهم أعظم الناس يف 
به،  نزلت  إذا  أي حادثة  نازلة  له عند  الناس  أهنم أعطف  أمره، فضاًل عن  مجع 

فإهنم سوف يكونون السند الداعم له) 3 (.

نجد ان تواؤم هذه الصورة التي أوضحها اإلمام عيل عن امهية العشرية 
ترصفات  يف  واضح  شدة  أي  يف  معه  ووقوفها  الرجل  كيان  حفظ  يف  ودورها 
وتضحيات أهل بيت اإلمام احلسني وأنصاره يف كربالء، فهم كانوا من خرية 

املساندين لقائدهم وضّحوا بأنفسهم دونه من أجل حفظ كيانه.

وإهنم   إلمامهم إخالصهم  مدى  عن  تعرب  التي  املواقف  من  كثري  هناك 
خري من سانده يف موقفه هذا، فعندما نأيت ألهل بيت احلسني ولو نأخذ مثاًل 

) 1 ( املجليس، البحار، 80/45؛ البحراين، العوامل، ص346.

) 2 ( هنج البالغة، ص63.

) 3 ( ينظر: املجليس، مرآة العقول، 377/8؛ اخلوئي، منهاج الرباعة، 339/3؛ اخلرساين، مفتاح 

السعادة، 42/5.
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فقط موقف أيب الفضل العباس وإخوته، وذلك عندما رفضوا أن يتخلوا عن 
اإلمام احلسني عندما جاءهم شمر بن ذي اجلوشن) 1 ( وآمنهم إذا ما ختلوا 
عن اإلمام إال ان أبا الفضل العباس قال له: تبت يداك وبئس ما جئتنا به 
 )( من أمانك يا عدو اهلل! أتأمرنا أن نرتك أخانا وسيدنا احلسني ابن فاطمة
ملا  مغضبًا  معسكره  إىل  الشمر  فرجع  اللعناء؟  وأوالد  اللعناء  طاعة  يف  وندخل 
سمعه من كالم أيب الفضل ورفضه ألمانه) 2 ( فأي سند هذا وأي تضحية؟ 
احلياة  أن يكتب هلم  املمكن  الذي كان من  فالعباس وأخوته رفضوا األمان 

يف واقعة الطف من أجل الوقوف مع اإلمام احلسني يف أصعب الظروف.

يف  مجعهم  قد   احلسني اإلمام  نجد   البيت وأهل  األنصار  موقف  ويف 
أعلم أصحابًا أصلح منكم  فإين ال  بعد  )أما  فقال:  أقبل عليهم  ثم  العارش  ليلة 

قتلة  الكاليب، وهو من كبار  الضبايب  ابن قرط  أبيه رشحبيل  ) 1 ( شمر بن ذي اجلوشن: اسم 

اإلمام احلسني، كان أول أمره من ذوي الرياسة يف هوازن، وكان يف يوم صفني يف جيش 

أمري املؤمنني، إال انه انقلب فيام بعد ألنه ابن زنا وذلك ألن امرأة ذي اجلوشن خرجت 

من جبانة السبيع إىل جبانة كندة، فعطشت يف الطريق فلقيت راعيًا يرعى الغنم فطلبت منه 

املاء فأبى أن يعطيها إال باإلصابة منها فمكنته فواقعها الراعي فحملت بشمر، وقد أشار إىل 

ذلك اإلمام احلسني وهو خياطب الشمر يف يوم العارش إذ قال له: )يا ابن راعية املعزى(، 

وكان الشمر أبرصًا أخذه املختار الثقفي واغىل له دهنًا يف قدر وقذفه فيها فتفسخ، وهناك 

من يقول قتله أبو عمرة أحد رجال املختار يف خوزستان ورمى جثته إىل الكالب. ينظر: 

األثري،  ابن  الورى، 458/1؛  أعالم  الطربيس،  والعرجان، ص129؛  الربصان  اجلاحظ، 

اللباب يف هتذيب األنساب، 259/2؛ النامزي، مستدركات، 220/4؛ الزركيل، االعالم، 

.175/3

وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،  183/2؛  األرشاف،  أنساب  البالذري،  األلفاظ  باختالف   )  2  (

315/4؛ ابن أعثم، الفتوح، 94/5؛ املفيد، االرشاد، 89/2؛ ابن اجلوزي، املنتظم، 317/5.
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وال أهل بيت أبر وال أفضل من أهل بيتي فجزاكم اهلل مجيعًا عني خريًا، وهذا 
الليل قد غشيكم فاختذوه مجاًل، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي 
وتفرقوا يف سواد هذا الليل وذروين وهؤالء القوم فإهنم ال يريدون غريي() 1 (.

 ،) 2 (وعىل الرغم من ذلك فإهنم رفضوا مجيعًا أن يرتكوا اإلمام احلسني
مع وجود املوت املحقق وربام قد يعتقد أهنم يلقون أنفسهم يف التهلكة) 3 (، إال 
أهنم رفضوا أن يرتكوا إمامهم وقائدهم، فأي سند هذا وأي عشرية تصل إىل 
مجيعًا  غدًا  تقتلون  إنكم   احلسني اإلمام  قال هلم  وقد  التضحية  من  احلد  هذا 
فقالوا بأمجعهم احلمد هلل الذي أكرمنا بنرصك ورشفنا بالقتل معك، أوال ترىض 

النيسابوري، روضة  الفتال  االرشاد، 91/2؛  املفيد،  ينظر:  اللهوف، ص55.  ابن طاووس،   )  1  (

الواعظني، ص183؛ الطربيس، اعالم الورى، 455/1؛ ابن شهر آشوب، املناقب، 284/3؛ 

ابن نام، مثري األحزان، ص38؛ أبو الفداء، املخترص يف أخبار البرش، 191/1.

ابن  األمم، 75/2؛  ابن مسكويه، جتارب  وامللوك، 318/4؛  الرسل  تاريخ  الطربي،  -ينظر:   ) 2 (

األرب،  هناية  النويري،  58/4؛  التاريخ،  يف  الكامل  األثري،  ابن  338/5؛  املنتظم،  اجلوزي، 

434/20؛ ابن كثري، البداية والنهاية؛ 191/8.

يف  أنفسهم  يلقون  قد  أهنم  من  الرغم  عىل  إمامهم   بيته احلسنيوأهل  أنصار  يرتك  مل   )  3  (

التهلكة وحرمة إلقاء النفس يف التهلكة، فكان عىل األقل اهلرب عن مثل هذا السبب، فال 

شك اهنم عملوا مع اإلمام احلسني حتى لو أذن هلم بالتفرق، فإنه مل يكن يأذن هلم إلزامًا، 

البقاء  وإمامهم ومصدر رشيعتهم جواز  أمريهم  منه وهو  وإذا عرفوا  أذن هلم جوازًا  وإنام 

والتعرض للقتل، إذن فقد سقط تكليفهم بذلك أمام اهلل سبحانه، فلم يبق أمامهم إال البقاء 

االمتحان  باب  من  كان  هلم   اإلمام أذن  وإن  بالشهادة،  ينالوهنا  التي  املقامات  وحتصيل 

ملعرفة درجة مهتهم يف نرصته، واستعدادهم للفداء من دونه. ينظر: الصدر، أضواء عىل ثورة 

احلسني، ص232.
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أن نكون معك يف درجتك) 1 (؟

دور  عن  النهج  يف   عيل اإلمام  كالم  عليهم  انطبق  من  خري  كانوا  وهلذا 
قلب  يف  كبرية  مكانة  من  نالوه  ما  استحقوا  بذلك  للرجل،  ومساندهتا  العشرية 

اإلمام احلسني ملا امتازوا به من صفات جعلتهم يستحقون تلك املكانة.

) 1 ( اخلصيبي، اهلداية الكربى، ص204. ينظر: البحراين، مدينة املعاجز، 215/4.
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الثاين املبحث 
تشخيص صفات أنصار جبهة الباطل

التبعية للشيطان: أوالً- 

ان الشيطان من أشد أعداء اإلنسان وهو السبب الرئيس يف انحرافه، والذي 
تكرب عىل اإلنسان، وعىل الرغم من ذلك هناك كثري من البرش يتبعون خطوات 
القرآنية ومنها  الشيطان رغم أن اهلل تعاىل قد هنى عن ذلك يف كثري من اآليات 

قوله عز وجل:

بنٌِي﴾) 1 (. ُكْم َعُدٌوّ ُمّ
َ
ْيَطاِن إِنَُّه ل  تَتَّبُِعوا ُخُطَواِت الَشّ

َ
﴿َول

وكذلك قوله تعاىل:

ُخُطَواِت  يَتَّبِْع  َوَمن  ْيَطاِن  الَشّ ُخُطَواِت  تَتَّبُِعوا   
َ

ل آَمُنوا  ِيَن 
َّ

ال َها  ُيّ
َ
أ ﴿يَا 

ِر﴾) 2 (.
َ
ُمنك

ْ
َفْحَشاءِ َوال

ْ
ُمُر بِال

ْ
إِنَُّه يَأ

َ
ْيَطاِن ف الَشّ

وهنا نجد ان أحد األسباب التي هُني من أجلها االنسان عن اتباع خطوات 

) 1 ( البقرة/ 168.

) 2 ( النور/ 21.
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الشيطان أنه يأمر بالفحشاء واملنكر يعني القبائح واملنكر من األفعال) 1 (.

الدقيق  التوصيف  اتباع الشيطان يعني االنحراف بكل صوره، لذا نجد  إن 
:ألتباع الشيطان يف قوله من اإلمام عيل

ف  وفّرخ  فباض  أرشاكًا،  له  واختذهم  مالكا،  ألمرهم  الشيطان  )اختذوا 
صدورهم ودب ودرج ف حجورهم، فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم، فركب هبم 
الزلل وزين هلم اخلطل، فعل من قد رشكه الشيطان ف سلطانه، ونطق بالباطل 

عىل لسانه() ) ).

أوضح اإلمام يف هذا النص حال اتباع الشيطان إذ يشري إىل أن هؤالء 
اختذوا الشيطان يف مجيع أمورهم مالكًا هلا يأمرهم هبا ويأمترون، واختذهم ارشاكًا 
أي رشكاء وجعلوا وسواسه قوامًا ألمورهم فوضع البيض يف صدورهم، هذا 
كناية عن استيطان الشيطان يف قلوهبم، فإن الطري إذا باض وفرخ يف مكان اختذه 
الذنوب  إىل  دعاهم  أي  صدورهم  يف  وفّرخ  إليه،  يأوي  ومأوى  لنفسه  وطنًا 
فيام  كثريًا  ثم  رويدًا  مشيًا  ومشى  قلوهبم  يف  وسواسه  ورسخ  ومتكن  فأجابوه 
بألسنتهم،  وينطق  بأعينهم  ينظر  كمن  صار  وامتزاجه  هبم  احتاده  ولشدة  بينهم، 
أي صار اإلثنان كالواحد، وألن مجيع أحواله معروفة يف الفواحش، لذلك فهم 
ولكن  يتكلم  فلساهنم  بالباطل  إال  ينطقون  وال  املحرمات  إىل  إال  ينظرون  ال 

بإحياء من الشيطان وإلقاء منه إليهم) 3 (.

البيان، 234/7؛  تفسري جممع  الطربيس،  القرآن، 420/7؛  تفسري  التبيان يف  الطويس،  ينظر:   )  1 (

الكاشاين، زبدة التفاسري، 488/4.

) 2 ( هنج البالغة، ص44.

228/1؛  البالغة،  هنج  رشح  احلديد،  أيب  ابن  152/1؛  الرباعة،  منهاج  الراوندي،  ينظر:   )  3  (
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النهج،  التي ذكرها اإلمام عيل يف  اتباع الشيطان  هذه بعض من صفات 
إذ نجد يف كثري من تلك الصفات جتليًا وانطباقًا عىل أنصار جبهة الباطل، وذلك 
ألهنم انحرفوا عن الدين االسالمي الصحيح وعاّم يريده اهلل تعاىل يف ترصفاهتم 
من  كان  وكالمهم  ترصفاهتم  أغلب  وان   ،احلسني اإلمام  بقتل  وقاموا  كلها 
الشيطان  استحواذ  إىل   احلسني اإلمام  أشار  فلذلك  هبم،  الشيطان  عمل 

عليهم عندما خاطبهم قائاًل:

وملا  لكم  فتبًا  العظيم،  اهلل  ذكر  فأنساكم  الشيطان  عليكم  استحوذ  )لقد 
للقوم  فبعدًا  ايامهنم  بعد  كفروا  قوم  راجعون، هؤالء  إليه  وإنا  وإنا هلل  تريدون، 

الظاملني() ) ).

وهذا  كفرهم،  إىل  أدى  مما  عليهم  الشيطان  استحواذ  إىل   اإلمام أشار 
الذين  الشيطان  أتباع  اإلمام عيل عن  ذكرها  التي  الصفات  تلك  مع  متناغم 
أصبح للشيطان احلاكمية عليهم يف مجيع ترصفاهتم وأفعاهلم، وهلذا فإن أنصار 
جبهة الباطل هم أيضًا يف املنهج واالجتاه نفسه من حيث التبعية للشيطان ألهنم 
اتبعوه فاستزهلم عن الدين الصحيح وهم بذلك حزب الشيطان، وكالم اإلمام 

احلسني مصداق لقوله تعاىل:

 
َ

ل
َ
ْيَطاِن أ َِك ِحْزُب الَشّ

َٰ
ول

ُ
َِّ أ َر الل

ْ
نَساُهْم ِذك

َ
أ
َ
ْيَطاُن ف ْيِهُم الَشّ

َ
﴿اْسَتْحَوَذ َعل

وَن﴾) 2 (. َاِسُ
ْ

ْيَطاِن ُهُم ال إَِنّ ِحْزَب الَشّ

إن أنصار جبهة الباطل هم حزب الشيطان الذين مّجل الشيطان هلم أفعاهلم 

احلسيني الشريازي، توضيح هنج البالغة، 87/1.

) 1 ( ابن شهر آشوب، املناقب، 249/3؛ املجليس، البحار، 6/45؛ البحراين، العوامل، ص250.

) 2 ( املجادلة/ 13
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بن  عمر  وهو  املعركة  يف  العسكري  قائدهم  موقف  نأخذ  فلو  هلم،  وحسنها 
سعد) 1 (، فهو خري دليل عىل ذلك، فعندما هنض ملحاربة اإلمام احلسني أخذ 
 ،) 2 (ينادي يا خيل اهلل اركبي وأبرشي!! فركب الناس وزحفوا نحو احلسني
أمل يزين الشيطان فعل عمر بن سعد هذا؟ فعىل أي يشء تركب خيل اهلل؟! هل 
االسالمي  الدين  عن  يرتد  من  عىل  تركب  أن  جيب  أم  نبيه؟!  بنت  ابن  عىل 
وخيرج عن األمة املحمدية؟! لكن إنام نطق بذلك ألن الشيطان قد زين له فعله 

وسّوغ له عمله.

فكرته  وإنام  صدفة  حمل  أو  فراغ  من  يأت  مل  الكالم  وهذا  املوقف  هذا  ان 
فقد  الشيطان،  النهج وهو حيذر من  اإلمام عيل يف  وتشخيصه ورد يف كالم 

أشار إىل ذلك قائاًل:

له من  فإن  ابليس وجنوده،  بينكم وبني عدوكم  التواضع مسلحة  )واختذوا 
كل أمة جنودًا وأعوانًا، ورجاًل وفرسانًا() 3 (.

وأعوانًا  جنودًا  امة  كل  من  للشيطان  أن  إىل  هذا  كالمه  يف   اإلمام أشار 
يتخذهم ملحاربة املؤمنني وهم رجال وفرسان أي جنود راكبون وجنود راجلون 

) 1 ( عمر بن سعد: بن أيب وقاص بن أهيب بن عبد مناف، وأمه مارية بنت قيس، أمره عبيد اهلل بن 

زياد بقتال احلسني بعد أن أطمعه بملك الري، أطاع باخلروج عىل اإلمام احلسني وكان 

قائد اجليش أي أحد القتلة الرئيسني الذين شاركوا يف قتل اإلمام احلسني وملا غلب املختار 

بن أيب عبيدة عىل الكوفة قتل عمر بن سعد وبعث برأسه إىل اإلمام السجاد الذي فرح كثريًا 

بقتله وخر هلل ساجدًا. ينظر: ابن سعد، الطبقات، 168/5؛ الراوندي، الدعوات، ص162.

) 2 ( البالذري، أنساب األرشاف، 184/3. ينظر: الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 315/4؛ املفيد، 

االرشاد، 89/2؛ ابن كثري، البداية والنهاية، 190/8.

) 3 ( ص432.
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اتصفوا بصفته واستشعروا شعاره) 1 (.

فإنه  اركبي،  اهلل  يا خيل  قال عمر بن سعد  الشيطان عليهم  وبفعل حاكمية 
من حيث يعلم أو ال يعلم هو من جنود الشيطان وأتباعه، وهم رجاله اآلدميون 
هم  قاتلوهم  قد  ومتقني  مؤمنني  وأي  املتقني  املؤمنني  ملحاربة  جندهم  الذين 
اإلمام احلسني وأنصاره الذين يمثلون صفوة املتقني وأنصار الدين اإلسالمي 

احلنيف.

اتصفوا  فقد  الشيطان  أتباع  بأهنم  لنا  تبني  وبعدما  الباطل  جبهة  أنصار  إن 
 التي ال متت لإلسالم بصلة، وقد أشار اإلمام احلسني الصفات  بالكثري من 

إىل بعض تلك الصفات عندما خاطبهم قائاًل:

)فقبحًا لكم، فإنام أنتم من طواغيت األمة، وشذاذ األحزاب، ونبذة الكتاب، 
أوالد  وقتلة  السنن،  ومطفئي  الكتاب،  وحمرف  اآلثام،  وعصبة  الشيطان،  ونفثة 
الباطل  أنصار جبهة  اإلمام احلسني يف كالمه عن  إذ شخص   .(  ( األنبياء() 

بعض صفاهتم، ومنها:

اهنم من طواغيت األمة وشذاذ األحزاب، ومن املعلوم ان شذاذ األحزاب 
 اهلل رسول  عىل  حتزبوا  وقد  اإلسالم  دين  غري  عىل  كانوا  الذين  بقايا  هم 

البالغة،  هنج  توضيح  الشريازي،  احلسيني  257/4؛  البالغة،  هنج  رشح  البحراين،  ينظر:   )  1  (

.186/3

) 2 ( املجليس، البحار، 8/45. ينظر: ابن اعثم، الفتوح، 116/5؛ الطربيس، االحتجاج، 24/2؛ 

دمشق،  تاريخ  318؛  احلسني،  اإلمام  ترمجة  عساكر،  ابن  211/5؛  التذكرة،  محدون،  ابن 

األربيل،  ص58؛  اللهوف،  طاووس،  ابن  2588/6؛  الطلب،  بغية  العديم،  ابن  219/14؛ 

كشف الغمة، 229/2.
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وحاربوه) 1 (، أي اهنم بعيدون كل البعد عن اإلسالم ولذلك فإن من السهولة 
السيطرة عليهم من الشيطان والتحكم بأفعاهلم وترصفاهتم ويف كل ما قاموا به 

.ضد اإلمام احلسني

بام اهنم بعيدون عن اإلسالم فمن املؤكد نبذهم للكتاب يعني القرآن الكريم 
بفعل سيطرة الشيطان عليهم وألنه يتقاطع مع مصاحلهم الدنيوية الضيقة وهلذا 

كان هذا التشخيص من اإلمام هلذه الصفة عندهم.

مقاصدها  عن  وحتويلها  معانيه  عن  القرآن  حتريف  هي  صفاهتم  أهم  ومن 
الفاسدة) 2 (، وقد أشار إىل  الباطلة والوجوه  التأويالت  األصيلة برضوب من 

هذا املعنى اإلمام الباقر بقوله:

)وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحّرفوا حدوده فهم يروونه وال 
يرعونه() 3 ).

 ومن صفاهتم إهنم مطفئو السنن أي السنن املحمدية التي جاء هبا الرسول
والتي –كام بّينا سابقا- كان من ضمن أهداف القيام هو إحياؤها بعد أن أماهتا 
عليهم  انطبقت  وألهنم  اإلسالمي،  الدين  عن  أصاًل  ابتعدوا  ألهنم  هؤالء، 
صفات أتباع الشيطان التي أشار إليها اإلمام عيل يف النهج، وبام ان الشيطان 
والرسالة  للدين  العدائي  االجتاه  هذا  ضمن  يكونون  أتباعه  فإن  الدين  عدو 

األصيلة. املحمدية 

) 1 ( ينظر: العاميل، خمترص مفيد، 122/8.

) 2 ( العاميل، حقائق هامة حول القرآن الكريم، ص55.

العقول،  مرآة  املجليس،  264/2؛  البيضاء،  املحجة  الكاشاين،  53/8؛  الكايف،  الكليني،   )  3  (

.115/25
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بينت صفات أنصار جبهة الباطل أهنم بعيدون كل البعد عن القيم اإلنسانية 
واألخالقية، لذلك فإن هؤالء كانوا عبيدًا للشيطان ومل يكونوا أحرارًا وقد أكد 

اإلمام احلسني هذا املعنى عندما خاطبهم قائاًل:

)يا شيعة آل أيب سفيان إن مل يكن لكم دين وكنتم ال ختافون املعاد، فكونوا 
أحرارًا ف دنياكم() ) ).

ضمن  كلها  تندرج  الباطل  جبهة  أنصار  هبا  اتصف  التي  الصفات  وهذه 
انطبقت  والتي  النهج،  يف   عيل اإلمام  بّينها  التي  الشيطان  أتباع  صفات 
إذ  معاوية،  سيدهم  عىل  انطبقت  مثلام  معاوية،  بن  يزيد  أنصار  عىل  بوضوح 

وصفه اإلمام عيل قائاًل:

وعن  يمينه  وعن  خلفه  ومن  يديه  بني  من  املرء  يأيت  الشيطان  هو  )فإنام 
شامله() ) ).

الكالم  هبذا  نفسه  عن  الشيطان  عرب  وقد  بعينه؟!  الشيطان  هو  هذا  أليس 
عندما خاطب رب العاملني أن يبقيه إىل يوم القيامة مبينًا سبب ذلك بقوله:

ْيَمانِِهْم وََعْن َشَمائِلِِهْم َول 
َ
أ ِفِهْم وََعْن 

ْ
َوِمْن َخل يِْديِهْم 

َ
أ َبنْيِ  ِمْن  ﴿آلتِيََنُّهْم 

َثَُهْم َشاكِِريَن﴾) 3 (.
ْ
ك

َ
ُِد أ

َ
ت

أمر  هتوين  ثم  ومن  الشبهة  وحتسينه  الضالل  بتزيني  دينهم  أمر  إفساد  أي 

) 1 ( ابن عنبة، عمدة الطالب، ص7. ينظر: ابن سعد، ترمجة اإلمام احلسني، ص74؛ البالذري، 

الفتوح،  اعثم،  ابن  344/4؛  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،  202/3؛  األرشاف،  أنساب 

117/5؛ أبو الفرج األصفهاين، مقاتل الطالبيني، ص79؛ ابن مسكويه، جتارب األمم، 79/2.

) 2 ( هنج البالغة، ص629.

) 3 ( األعراف/ 17.
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اآلخرة وتغليب الشهوات عىل القلوب) 1 (.

إذا ما قارنا كالم الشيطان عن نفسه مع أوصاف معاوية التي ذكرها اإلمام 
أنصار  كان  هذا  ومن  والشيطان-  –معاوية  الطرفني  بني  فرقًا  نجد  ال   عيل
جبهة الباطل بحق أتباع الشيطان وأعوانه، الذين اجتمعوا عىل باطلهم وأرادوا 
 نبيهم بنت  ابن  قتل  طريق  وذلك عن  اآلخرة،  ضياع  يقابله  الدنيا  ذلك  من 
للحصول عىل ما وعدوا احلصول عليه من جوائز، وبذلك مل يتعظوا بواعظ ومل 
ترأف قلوهبم آلل النبي وكانت قلوهبم كاحلجارة فاجتامع الباطل يولد إماتة 

القلب.

أشار اإلمام عيل إىل أحد أسباب موت القلوب وهو االجتامع عىل الباطل 
 :عندما وصله خرب غزو مدينة األنبار) 2 ( بجيش معاوية، فقد قام خطيبًا

)واهلل يميت القلب وجيلب اهلم من اجتامع هؤالء القوم عىل باطلهم() 3 )، 
الباطل  اجتامعهم هذا عىل  وان  وأتباعه،  معاوية  باطل   اإلمام عيل بنّي  وهنا 
قد  أعامهلم  وسائر  اإلمارة  يف  واالستقالل  اخلالفة  مثل  هلم  ليس  ما  وادعاءهم 

أحكام  اجلصاص،  17/3؛  القرآن،  معاين  النحاس،  179/8؛  البيان،  جامع  الطربي،  ينظر   )  1  (

القرآن، 39/3؛ الطويس، التبيان يف تفسري القرآن، 365/4؛ ابن شهر آشوب، متشابه القرآن 

وخمتلفة، 19/1.

ذو  سابور  عمرها  من  أول  كان  فراسخ،  عرشة  بينهام  بغداد  غريب  الفرات  عىل  مدينة  األنبار:   )  2  (

وملا  األهراء  هلا  يقال  وكان  العباسيني،  اخللفاء  أول  السفاح  العباس  أبو  جددها  ثم  األكتاف 

دخلتها العرب عربتها فقالت األنبار، وقد فتحت عام 12هـ يف خالفة أيب بكر. ينظر: البكري، 

معجم ما استعجم، 197/1؛ ياقوت احلموي، معجم البلدان، 257/1.

) 3 ( هنج البالغة، ص71.
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أمات قلوهبم) 1 (.

 نجد هذا االمر قد ظهر عىل أتباع الشيطان ممن وقفوا ضد اإلمام احلسني
فقد اجتمعوا عىل باطلهم وهو قتال احلسني مع انه يمثل احلق والرشعية 
يتعظون  وال  شيئًا  يفقهون  ال  أخذوا  إذ  قست  قد  قلوهبم  ولكن  يشء،  كل  يف 
اإلمام  بّينها  كام  الباطل  عىل  االجتامع  نتيجة  املرتتبة  اآلثار  أحد  وهذا  بواعظ، 
 يف النهج، ونجد هذا األمر يف أنصار جبهة الباطل ضد اإلمام احلسني عيل

فقد كان خياطبهم ويقولون ما ندري ما تقول) 2 (.

قلوهبم، ومن صفاهتم  نتيجة موت   اإلمام يقوُل  ما  يفقهون  يكونوا  فلم 
يف هذا املجال:

طبع عىل قلوهبم نتيجة اجتامعهم عىل الباطل واتباعهم الشيطان الذي أعمى 
بينها  التي  الشيطان  واتباع  أنصار  صفات  مع  متالئم  وهذا  وبصريهتم  برصهم 
اإلمام عيل يف النهج، ويؤكد ذلك كالم حبيب بن مظاهر األسدي )رضوان 
قال  القوم،   احلسني اإلمام  كلم  عندما  اجلوشن  ذي  بن  شمر  مع  عليه(  اهلل 
بن  له حبيب  فقال  تقول،  ما  يدري  كان  إن  اهلل عىل حرف  يعبد  له شمر: وهو 
ما  صادق  انك  أشهد  وأنا  حرفًا  سبعني  عىل  اهلل  تعبد  ألراك  اين  واهلل  مظاهر: 

تدري ما يقول قد طبع عىل قلبك) 3 (.

) 1 ( احلسيني الشريازي، توضيح هنج البالغة، 153/1.

) 2 ( اليعقويب، التاريخ، 244/2.

أعالم  الطربيس،  98/2؛  اإلرشاد،  املفيد،  ينظر:   .323/4 وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،   )  3  (

التاريخ،  يف  الكامل  األثري،  ابن  358/1؛   ،احلسني مقتل  اخلوارزمي،  459/1؛  الورى، 

.62/4
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اإلمام  من  للوعظ  تقبلهم  عدم  يف  وضعي  أثر  له  كان  وهذا  احلرام  أكلهم 
احلسني لذلك خاطبهم قائاًل:

الرغم  انه عىل  إذ  )فقد ملئت بطونكم من احلرام وطبع عىل قلوبكم() 1 (، 
من اخلطب الكثرية التي ألقاها يف يوم العارش إال أهنا مل تؤثر فيهم كثريًا.

اإلمام  إليهم  أشار  الذين  الشيطان  ألتباع  الطبيعي  االمتداد  هؤالء  مّثل 
الباطل،  امليتة الذين اجتمعوا عىل  النهج، وكذلك أصحاب القلوب  عيل يف 

لتطابق صفات أولئك مع أنصار جبهة الباطل.

ثانيًا- عصيان اهلل تعاىل

التي جعلته  النعم  أنواع  بشتى  االنسان  أنعم عىل  قد  اهلل سبحانه وتعاىل  إن 
التي  العقل  نعمة  هي  النعم  تلك  أهم  من  األخرى،  املخلوقات  سائر  عن  مميزا 
وهبها اهلل تعاىل إىل االنسان مما جعله يميز بني خمتلف األشياء، وهناك كثري من 
فهم  املخلوق  عبادة  ذل  إىل  سبحانه  اهلل  عبادة  عز  من  خرجوا  كاألنعام  الناس 

كاألنعام كام أشار اهلل عز وجل إىل ذلك يف قوله جلت قدرته:

ۚ بَْل ُهْم  ْنَعاِم 
َ ْ
 َكل

َّ
ۚ إِْن ُهْم إِل وَن 

ُ
ْو َيْعِقل

َ
َثَُهْم يَْسَمُعوَن أ

ْ
ك

َ
َنّ أ

َ
َْسُب أ ْم تَ

َ
﴿أ

.) 2 (﴾
ً

َضُلّ َسبِيال
َ
أ

إن مثل هؤالء قد عصوا اهلل بعبادهتم التي عمت بصريهتم وبرصهم وباعوا 
 ،آخرهتم بدنياهم، ونجد توصيفًا دقيقًا حلال هؤالء ولدنياهم من اإلمام عيل

إذ يقول:

عشق  ومن  حبها،  عىل  واصطلحوا  بأكلها،  افتضحوا  قد  جيفة  عىل  )أقبلوا 

) 1 ( املجليس، البحار، 8/45؛ البحراين، العوامل، ص252.

) 2 ( الفرقان/ 44.
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شيئًا أعشى ]أعمى[ برصه، وأمرض قلبه، فهو ينظر بعني غري صحيحة، ويسمع 
بأذن غري سمعية، قد خرقت الشهوات عقله، وأماتت الدنيا قلبه، وولت عليها 
نفسه، فهو عبد هلا، وملن ف يديه شء منها، حيثام زالت زال اليها، وحيثام أقبلت 

أقبل عليها، ال ينزجر من اهلل بزاجر، وال يتعظ منه بواعظ() ) ).

يظهر من كالم  إذ  آخرته،  يتبعها عىل حساب  وملن  للدنيا  دقيق  هنا وصف 
اإلمام كثري من صور ومعاين الدنيا وأتباعها الذين عصوا اهلل منها:

 الدنيا وخساستها وإال كيف تكون هلا قيمة وقد وصفها اإلمام وضاعة 
باجليفة، يف بيان حاهلا) 2 (.

أوضح اإلمام ان الذي حيب الدنيا ويعشقها سوف ترتتب عليه كثري من 
اآلثار والسلبيات التي تؤدي إىل اخلروج عن طاعة اهلل ومعصيته.

عن  أبصارهم  قرصت  فيها  رغبتهم  وفرط  هلا  حبهم  لكثرة  الدنيا  أهل  إّن 
حبهم  ونتيجة  عقباهم،  إىل  التوجه  عن  قلوهبم  ومرضت  أخراهم،  إىل  النظر 
لغفلتهم عمن  بأذن غري سمعية  بعني غري صحيحة ويسمعون  ينظرون  فهم  هلا 

سواها) 3 (.

بنّي اإلمام إّن هؤالء عبيد الدنيا عصاة هلل تعاىل قد خرقت الشهوات عقوهلم، 
وبنّي ان الثوب زينة االنسان وهو الذي حيميه من احلر والربد فكذلك العقل حيميه 

من حر اجلحيم إال إّن هؤالء قد خرقت عقوهلم، وأماتت الدنيا قلوهبم) 4 (.

) 1 ( هنج البالغة، ص231.

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 207/7؛ البحراين، رشح هنج البالغة، 62/3.

) 3 ( اخلوئي، منهاج الرباعة، 231/7.

) 4 ( ينظر: اخلوئي، منهاج الرباعة، 232/7.
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بالدنيا وفتنوا هبا فهم عبيد هلا  أّن هؤالء قد وهلوا  أشار اإلمام أيضًا إىل 
وملن يف يديه يشء منها، لذلك فهؤالء يزيلون مع الدنيا حيث زالت، ومن هذا 
مع  وأهواءهم  ميتة  وقلوهبم  ممزقة  عقوهلم  ألن  بواعظ  يتعظون  ال  فهم  الباب 

الدنيا حيث ما كانت يكونون.

حاهلم  وما  وأتباعها  الدنيا  عن   عيل اإلمام  بينها  التي  الصورة  هذه  إن 
وكيف اهنم خيرجون من طاعة اهلل وعبادته إىل طاعة الدنيا وعبادهتا عىل حساب 
الباطل ممن  أنصار جبهة  انطبقت عىل  قد  نجدها  بدنياهم،  آخرهتم  وبيع  دينهم 
اهلل  عبادة  حساب  عىل  الدنيا  وعبدوا  أهواءهم  أطاعوا  فقد   ،احلسني قتلوا 

تعاىل، وهذا االنطباق يف عدة أشكال وصور منها:

املعنى  هذا  إىل  أشار   احلسني اإلمام  ولعل  وأتباعها  الدنيا  عبيد  اهنم 
:بقوله

)الناس عبيد الدنيا، والدين لعق عىل ألسنتهم، حيوطونه ما درت معائشهم، 
فإذا حمّصوا بالبالء، قّل الديانون() ) )، وهذا ينسجم مع قول اإلمام عيل يف 
ذم أصحابه إذ قال: )وصار دين أحدكم لعقة عىل لسانه() 2 (، أي يصبح الدين 
عندكم جمرد شعارات وانه يف اللسان ال يف القلب، وقد استعار لفظ اللعقة 
بالنزرة  دينهم  فيها  ليصف  اإلناء  من  بامللعقة  يأخذ  الذي  القليل  اليشء  وهي 
جبهة  أنصار  عند   احلسني اإلمام  وجده  ما  وهذا   ،)  3 اللعقة)  كتلك  والقلة 

بغية  العديم،  ابن  العسجدية، ص7؛  التحفة  ينظر: احلسني،  العقول، ص245.  ) 1 ( احلراين، حتفة 

الطلب، 613/6؛ املجليس، البحار، 383/44.

) 2 ( هنج البالغة، ص245.

) 3 ( ينظر: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 249/7؛ الطرحيي، جممع البحرين، 233/5؛ مغنية، 
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.الباطل فضاًل عن عبادهتم الدنيا التي أشار إليها اإلمام

إن هؤالء قد أقبلوا عىل الدنيا التي عرب عنها اإلمام عيل باجليفة، وباعوا 
تعاىل،  اهلل  طاعة  حساب  عىل  الدنيا  طاعة  أجل  من  أهواءهم  واتبعوا  آخرهتم 
ذلك،   احلسني قتل  من  سعد  بن  عمر  العسكري  قائدهم  موقف  ويوضح 
اهلل  معصية  بني  أي  والنار  اجلنة  بني  نفسه  خيري  أخذ  قتله  بمهمة  كلف  فعندما 
هبا،  وعد  التي  اجلائزة  عىل  واحلصول  الدنيا  إطاعة  أو   اإلمام بقتل  سبحانه 

وجّسد ذلك بقوله) 1 (:) 2 (
لواقف وإين  ادري  ما  اهلل  خطرينفوا  عىل  أمري  ف  أفكر 

منيتي والري  الري  ملك  حسنيأأترك  بقتل  مأثومًا  أرجع  أم 

دوهنا ليس  التي  النار  مثله  عينيففي  قرة  الري  وملك  حجاب 

وعىل الرغم من معرفته بمصري من يقتل اإلمام عىص اهلل عز وجل وقام 
بقتله من أجل ملك الري.

قد  سبحانه  اهلل  عصاة  هؤالء  ان  عن   عيل اإلمام  بينها  التي  الصورة  ان 

يف ظالل هنج البالغة، 183/2؛ احلسيني الشريازي، توضيح هنج البالغة، 213/2.

) 1 ( الري: مدينة مشهورة من أمهات البالد وأعالم املدن وهي حمط احلاج عىل طريق السابلة، وقصبة 

بالد اجلبل، بناها فريوز بن يزدجر وسامها رام فريوز، ثم ذكرت باسم الري، وليس بعد بغداد 

يف املرشق أعمر منها، وهي قريبة إىل خراسان وهلا مدن كربى كل واحدة أكرب من مدينة. ينظر: 

البكري، معجم ما استعجم، 690/2؛ ياقوت احلموي، معجم البلدان، 116/3.

الكامل  األثري،  ابن  96/5؛  الفتوح،  أعثم،  ابن  ينظر:   .248/3 املناقب،  آشوب،  شهر  ابن   )  2  (

ص35؛  الكرامة،  منهاج  احليل،  ص401؛  السؤول،  مطالب  الشافعي،  53/4؛  التاريخ،  يف 

اليافعي، مرآة اجلنان، 107/1.
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فأي  الباطل،  أنصار  عىل  انطبقت  نجدها  للدنيا  حبهم  نتيجة  عقوهلم  خرقت 
عقول هلم وهم يقتلون مثل اإلمام احلسني؟! واألشد من ذلك كانوا يرون 
عقول  فأي  الباطل  صاحب  هو  –حاشاه-   واإلمام حق  أصحاب  أنفسهم 
انه يف ليلة العارش  التي لدهيم، وهناك مواقف تدل عىل خفة عقوهلم منها  تلك 
من حمرم أقبل شمر بن ذي اجلوشن يف منتصف الليل ومعه مجاعة من أصحابه، 
يتلو  حتى تقارب من عسكر اإلمام احلسني واإلمام قد رفع صوته وهو 

هذه اآلية:

ُهْم 
َ
ل ُنْمِل  إِنََّما   ۚ نُفِسِهْم 

َ ِّ
ُهْم َخْيٌ ل

َ
ل ُنْمِل  نََّما 

َ
أ ِيَن َكَفُروا 

َّ
َيَْسَبَّ ال  

َ
﴿َول

ْيِه 
َ
نُتْم َعل

َ
ٰ َما أ ُمْؤِمننَِي َعَ

ْ
َُّ ِلََذَر ال ا َكَن الل ُهْم َعَذاٌب ّمِهنٌي  مَّ

َ
ًماۚ  َول

ْ
لَِيَْداُدوا إِث

يِِّب.....﴾) 1 ( إىل آخر اآلية فصاح أحد أصحاب  الطَّ ِمَن  َبِيَث  الْ يَِمَي   ٰ َحتَّ
الطيبون وأنتم اخلبيثون! وقد ميزنا منكم، لذلك رد  الكعبة  الشمر نحن ورب 

عليه برير ردًا مجياًل بقوله:

)ما أنت إال هبيمة ال تعقل فأبرش بالنار يوم القيامة والعذاب األليم() ) ).

الدنيا ال يتعظون بواعظ فإذا ما  أشار اإلمام عيل إىل ان عصاة اهلل عبيد 
اإلمام  ألن   ،احلسني قتلة  عىل  ينطبق  انه  نجد   اإلمام كالم  ظاهر  أخذنا 
الرغم  بواعظ، عىل  اهلل  يتعظوا من  مل  إهنم  إال  ما وعظ هؤالء  كثريًا   احلسني
من انه قد ألقى العديد من اخلطب الواعظة يوم العارش من أجل إلقاء احلجة 

:عليهم، ومنها قوله

) 1 ( آل عمران/ 179-178.

) 2 ( ابن أعثم، الفتوح، 99/5. ينظر: الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 320/4؛ املفيد، اإلرشاد، 

95/2؛ ابن كثري، البداية والنهاية، 192/8.
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تعجلوا  قويل وال  إسمعوا  الناس  أهيا  يسمعون-  –وجّلهم  العراق  أهل  )يا 
حتى أعظكم بام حيق لكم عيل، وحتى أعذر إليكم() ) ).

ثالثا- االنتساب السلبي:

إن اهلل سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان وبنّي له احلق من الباطل وأرسل النبيني 
وجل،  عز  وعبادته  احلق  الطريق  إىل  الناس  هداية  أجل  من  ومنذرين  مبرشين 
ومن ثمَّ الوصول إىل مرضاته جلت قدرته لكي ينالوا الدرجات الرفيعة عند اهلل 
تعاىل، إال انه عىل الرغم من ذلك نجد الكثريين ممن يبتعدون عن الطريق احلق 
انقلبت  كيف  التاريخ  لنا  بنّي   النبي استشهد  أن  فبعد  اإلسالمية،  األمة  يف 
اإلمام  الرشعي  اخلليفة  من  اخلالفة  بسلب  وصيته  وخالفوا  األعقاب  عىل  امته 
عيل) 2 ( الذي صرب من أجل احلفاظ عىل االسالم والكيان الديني ومن أجل 
احلفاظ عىل الرسالة املحمدية، فالوضع مل يكن سانحًا للقيام بأي عمل أو حركة 

ضد املنقلبني عىل األعقاب) 3 (.

وقد  ضده،  املتمردين  من  كثري  هناك  كان  اخلالفة   اإلمام تسلم  أن  بعد 
شهد عهده ثالث حروب وهي اجلمل وصفني والنهروان، فأصحاب تلك 
فتمردوا  معهم،  يتوافق  ال   اإلمام منهج  ألن  مصاحلهم  رضبت  احلروب 
شتى  من  وغريهم  املنافقني  حوله  مجع  وقد  لذلك  حمركًا  معاوية  وكان   عليه

النظيم،  الدر  الشامي،  458/1؛  الورى،  أعالم  الطربيس،  ينظر:   .97/2 اإلرشاد،  املفيد،   )  1  (

ص552؛ املجليس، البحار، 6/45.

املازندراين،  املفيد، االختصاص، ص185؛  النعامن، رشح األخبار، 363/1؛  القايض  ينظر:   )  2 (

رشح اصول الكايف، 32/12.

) 3 ( ينظر: الصدوق، كامل الدين، ص125؛ البحراين، رشح هنج البالغة، 253/1؛ اخلوئي، منهاج 

الرباعة، 45/3.
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.األماكن من أجل حماربة اإلمام

:يصف أنصار معاوية بقوله نجد اإلمام عليًا

)جفاٌت طغاٌم، وعبيد أقزام، مجعوا من كل أوب، وتلقطوا من كل شوب، 
يديه.  عىل  ويؤخذ  عليه،  ويوىل  ويدرب،  ويعلم  ويؤدب،  يفقه  أن  ينبغي  ممن 

ليسوا من املهاجرين واألنصار، وال من الذين تبوؤوا الدار وااليامن() ) ).

جيش  بالذم  واملقصود  وحاربته،  عليه  خرجت  اناس  أي   اإلمام يبنّي 
غالظ  وهم  وهناك،  هنا  من  خليطًا  جتمعوا  رعاعًا  أوباشًا  كانوا  فقد  معاوية، 
الطبع قساة القلب أفظاظ، أوغاد الناس وأرذهلم وأدانيهم وهم عبيد أي عبيد 
يف  استقالهلم  لعدم  بالعبيد  شبههم   واإلمام اهلوى،  وعبيد  والدنيا،  الدينار 
اإلرادة وتفهم األشياء، وإنام هم أتباع يتمثلون أمر معاوية، مجعوا من كل ناحية 
فيضطرون  يتبعهم  ال  والرشف  البيوتات  ذوي  فإن  دائام،  األرشار  عادة  وهذه 
يعلموا  أن  وينبغي  والدين  العلم  جهال  وهم  هبم،  والتقوية  األرشار  مجع  إىل 
ويؤدبوا، فإذا كانت تلك صفاهتم ال يستحقون أن يولوا أمر املسلمني، بل ينبغي 
ليسوا  وان هؤالء  لعدم رشده،  والسفيه  الصبي  أن حيجر عليهم كام حيجر عىل 
مجعهم  فقد  املنورة،  املدينة  سكنوا  الذين  من  هم  وال  واألنصار  املهاجرين  من 

معاوية باملال والقوة) 2 (.

اليه  انتسبوا  لذلك  معاوية  قائدهم  لدى  الضيقة  الدنيوية  املصالح  مجعتهم 

) 1 ( هنج البالغة، ص540.

) 2 ( ينظر: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 310/13؛ البحراين، رشح هنج البالغة، 329/4؛ 

اخلوئي، منهاج الرباعة، 2/16؛ مغنية، يف ظالل هنج البالغة، 361/3؛ احلسيني الشريازي، 

توضيح هنج البالغة، 415/3.
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من أجل اخلروج عىل اخلليفة الرشعي وهو اإلمام عيل نجد كثريًا من تلك 
الصفات التي ذكرها اإلمام يف النهج عن أنصار معاوية قد برزت عىل أنصار 
ذاتية  دنيوية  مصلحة  نتيجة  إليه  معاوية  أنصار  انتساب  إن  إذ  الباطل،  جبهة 

وجدوها عنده، كذلك كان انتساب أنصار يزيد ألجل املصلحة نفسها.

اإلمام  ان  نجد  أبيه معاوية  للعهد من  وليًا  يزيد  لتعيني  الوهلة األوىل  ومنذ 
إذ  معاوية  مع  كالمه  يف  جيدهم،  وأين  وأنصاره  يزيد  وصف  قد   احلسني

:قال

)وقد دل يزيد من نفسه عىل موقع رأيه، فخذ ليزيد فيام أخذ به من استقرائه 
ذوات  والقيان  ألتراهبن،  السبق  واحلامم  التهارش  عند   (  ( املهارشة)  الكالب 

املعازف، ورضوب املالهي جتده باحرًا() ) ).

ان هذه الصفات التي ذكرها اإلمام احلسني عن أنصار يزيد إذا ما قورنت 
مع أنصار معاوية نجدها يف االجتاه نفسه ودون اختالف فيام بينهم، ومن صور 

ذلك التشابه والتجيل ما ييل:

إن أنصار جبهة الباطل كانوا من مناطق شتى واتصفوا بالكثري من الصفات 
اإلنحرافية الالأخالقية، ولعل كالم اإلمام احلسني وهو خياطبهم يبني بعض 

:تلك الصفات عندما قال

)فقبحًا لكم، فإنام أنتم من طواغيت األمة، وشذاذ األحزاب، ونبذة الكتاب، 

) 1 ( الكالب املهارشة: وهو حتريش بعضها عىل بعض. ينظر: اجلوهري، الصحاح، 1027/3؛ ابن 

منظور، لسان العرب، 363/6؛ الرازي، خمتار الصحاح، ص355.

) 2 ( ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، 209/1.
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ونفثة الشيطان، وعصبة اآلثام، وحمرف الكتاب() ) ).

ان أنصار جبهة الباطل كانوا فظاظ القلب، وعبيد الدنيا فقد باعوا آخرهتم 
يف   عيل اإلمام  ذكرها  التي  معاوية  أنصار  صفات  بني  تالؤم  وهذا  بدنياهم 
املناصب قاموا  يزيد، ومن أجل احلصول عىل بعض  النهج، مع صفات أنصار 
عىل  باحلصول  وعده  فنتيجة  سعد،  بن  عمر  قائدهم  حال  مثل  الشنيع  بفعلهم 
عندما  انه  إذ  مجعاء،  االنسانية  ضمري  هلا  يندى  التي  بفعلته  قام  فقد  الري  ملك 
نصح بأن ال يقوم بقتل اإلمام احلسني قال: إنام قتله عندي وأهل بيته كأكلة 
أكل أو كرشبة ماء، وإذا قتلته خرجت إىل ملك الري) 2 (، أفلم يكن هذا عبدًا 
للدنيا والدينار؟! وإال عىل أي يشء قام بقتل احلسني لوال هذا امللك الذي 

وعد باحلصول عليه.

املنورة،  املدينة  أشار اإلمام عيل إىل أن أنصار معاوية مل يكونوا من أهل 
فإن هذا األمر يربز يف أنصار يزيد، فلم يسجل لنا التاريخ أن هناك جيشًا خرج 

.من املدينة ضمن أنصار جبهة الباطل ملحاربة اإلمام احلسني

حقيقيًا  دين  ال  أهنم  معاوية  أنصار  اإلمام عن  ذكرها  التي  الصفات  من 
هلم، وهذا ينطبق عىل أنصار الباطل، وقد أشار اإلمام احلسني إىل ذلك عندما 

خاطبهم بعدما محلوا عىل اخليام فصاح هبم قائاًل:

املعاد  دين وكنت ال ختافون  لكم  يكن  مل  إن  أيب سفيان  آل  يا شيعة  )ويلكم 

) 1 ( املجليس، البحار، 8/45. ينظر: ابن أعثم، الفتوح، 116/5؛ الطربيس، االحتجاج، 24/2؛ 

ابن محدون، التذكرة، 211/5؛ ابن عساكر، ترمجة اإلمام احلسني، ص318؛ تاريخ دمشق، 

219/14؛ ابن العديم؛ بغية الطلب، 2588/6.

) 2 ( البحراين، مدينة املعاجز، 63/4؛ املجليس، البحار، 306/44.
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فكونوا أحرارًا ف دنياكم هذه، وأرجعوا إىل أحسابكم إن كنتم عربًا() ) ).

أو  بأحكامه  يعتقدون  دين  هلم  يكون  أن  الكالم  هبذا   اإلمام نفى  فقد 
يكونوا مسلمني خيافون املعاد الذي خيافه كل مسلم، فيمتنع من ارتكاب األصغر 
من تلك اجلرائم النكراء البشعة التي ارتكبوها بحق احلسني وأهل بيته) 2 (، 
فضاًل عن أنه هبذه الكلامت جردهم من اإلطار اإلسالمي وأضافهم إىل آل 
أيب سفيان ذلك العدو األول لإلسالم، الذي تزعم من بعده أبناؤه القوى الباغية 

عليه وما كارثة كربالء اال امتداد ألحقادهم وأضغاهنم عىل نبي اإلسالم) 3 (.

انحرف  ما  إذا  االنسان  به، ألن  قاموا  ما  اقدامهم عىل  لنا  يفرس  ذكرناه  وما 
ينظر  ويصبح  الرباين،  التوفيق  منه  يسلب  املستقيم  والرصاط  احلق  الطريق  عن 
هلل  غضب  فيها  كان  وإن  حتى  ذاتية  مصلحة  منطلق  من  يشء  وأي  األمور  إىل 
الرشع  كانت عىل حساب  وإن  غايته حتى  األمر هو حتقيق  املهم يف  فإن  تعاىل، 
والدين وإن كانت عند أبغض اخللق إىل اهلل سبحانه نتيجة انحرافه فإنه يسعى 
إليه من أجل مصلحته ولعل أحد أولئك مروان بن احلكم، الذي نجده وقف 
الذاتية  مصلحته  وجد  بعدما  الباطل  جبهة  إىل  وانتسب  القيام  من  سلبيًا  موقفًا 

الدنيوية معهم.

ان مروان بن احلكم من شيمته الغدر واخليانة فقد عفى اإلمام عيل عنه 

) 1 ( ابن طاووس، اللهوف، ص71. ينظر: ابن سعد، ترمجة اإلمام احلسني، ص74؛ البالذري، 

الفتوح،  أعثم،  ابن  344/4؛  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،  202/3؛  األرشاف،  أنساب 

117/5؛ أبو الفرج، مقاتل الطالبيني، ص179؛ ابن مسكويه، جتارب األمم، 79/2.

) 2 ( ينظر: اجلاليل، اإلمام احلسني سامته وسريته، ص179.

) 3 ( املهتدي البحراين، من أخالق اإلمام احلسني، ص246.
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يف  أرس  ملا  خيانته  إىل  أشار   عليًا اإلمام  أن  إال  غدر،  لكنه  اجلمل  معركة  يف 
يبايعك  إنه   لإلمام وقاال   احلسن واحلسني اإلمامان  له  واستشفع  البرصة 

:فقال

)أومل يبايعني بعد قتل عثامن؟ ال حاجة يل ف بيعته! إهنا كف هيودية لو بايعني 
بكفه لغدر بسبته) ) ))) ) ).

وهنا وصف اإلمام كف مروان باليهودية، ألن اليهود من طبيعتهم الغدر 
واخليانة أو ألن أصله هيودي فعاًل وإنه عنى يف مجلة ما يعنيه انه منافق) 3 (.

انتسابًا سلبيًا من حيث املوقف  انتسابه  املؤكد  فإنه من  ان رجاًل هذه صفته 
من القيام وقائده، وعىل الرغم من معرفته ان يزيَد رجل فاسق شارب اخلمر 
منحرف عن الدين االسالمي إال انه كان يطلب من اإلمام احلسني أن يبايعه، 

وكان جوابه بقوله:

)وحيك يا مروان! أتأمرين ببيعة يزيد، وهو رجل فاسق لقد قلت شططًا من 
الذين لعنك رسول اهلل وأنت ف  اللعني  ألومك عىل قولك ألنك  القول، ال 

صلب أبيك احلكم بن العاص() 4 ).

ابن  144/1؛  الصحاح،  اجلوهري،  ينظر:  الدبر.  وهي  السبة  مجع  والسب  اإلست،  سبته:   )  1  (

منظور، لسان العرب، 457/1.

) 2 ( هنج البالغة، ص125.

147/6؛  البالغة،  هنج  رشح  احلديد،  أيب  ابن  305/1؛  الرباعة،  منهاج  الراوندي،  ينظر:   )  3  (

احلسيني الشريازي، توضيح هنج البالغة، 286/1.

) 4 ( ابن أعثم، الفتوح، 17/5.
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منه،  يرجتى  يشء  فأي   ،)  1 وزغ)  بن  وزغ  انه  عن  فضاًل  ملعونًا  شخصًا  إن 
لذلك فإن ما أشار إليه اإلمام عيل من خيانة مروان قد ظهر بالفعل أيضًا يف 

موقفه من القيام.

رابعا- الغدر:

إن الغدر أحد الصفات املذمومة التي هنى عنها الرشع اإلسالمي ملا فيها من 
أثر سلبي عىل أي جمتمع كان، وألهنا تعرب عن الشخصية االهنزامية ألي شخص 
يظهر  ألنه  النفاق  إطار  يف  تندرج  فإهنا  ثمَّ  ومن  السيئة،  األخالقية  هبذه  يتخلق 
خالف ما يبطن ومن هذا الباب هنى اهلل تعاىل عن الغدر بأشكاله كافة والنكث 

وخمالفة العهود ألهنا ضمن الغدر وهلذا قال اهلل سبحانه:

 ََّ الل ْيُه 
َ
َعل َعَهَد  بَِما  ْوَفٰ 

َ
أ َوَمْن  َنْفِسِه   ٰ َعَ ُث 

ُ
يَنك َما  إَِنّ

َ
ف نََّكَث  ﴿َفَمن 

ْجًرا َعِظيًما﴾) 2 (.
َ
َسُيْؤتِيِه أ

َ
ف

 :عن الغدر بأشكاله كلها وصورة ذلك بقوله هنى الرسول الكريم

هذه  نبذ  عىل  الرتكيز  ان  ويبدو   ،)  3 مؤمن()  يفتك  ال  الفتك،  قيد  )اإليامن 
الناس  من  كثري  من  مستساغة  ألهنا  هبا  التخلق  عن  والنهي  وحرمتها  الظاهرة 
رشعية،  غري  بطريقة  ولكن  الشخصية  واملصلحة  رسيعة  أهدافًا  حتقق  وألهنا 

) 1 ( وهي صفة أطلقت عىل مروان بن احلكم، والذي وصفه رسول اهلل بذلك، عن اإلمام جعفر 

الصادق قال: ملا ولد مروان وعرضوا به لرسول اهلل أن يدعو له فأرسلوا به إىل عائشة، فلام 

قربته من الرسول قال: أخرجوا عني الوزغ بن الوزغ، امللعون بن امللعون. ينظر: الكليني، 

الكايف، 238/8؛ الدمريي، حياة احليوان، 59/1؛ احللبي، السرية، 509/2.

) 2 ( الفتح/ 10.

) 3 ( ابن حنبل، مسند، 166/1؛ أبو داود، السنن، 631/1؛ الطرباين، املعجم الكبري، 319/19.
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وأصبحت  ورشائعه  تعاىل  اهلل  قوانني  خيالفون  ممن  للكثري  حمببة  أصبحت  وهلذا 
هذه  إىل  يشري  النهج  يف   عليًا اإلمام  نجد  لذلك  بينهم  كبري  بشكل  منترشة 

:الظاهرة وكثرة انتشارها عندما قال

)ولقد أصبحنا ف زمان قد اختذ أكثر أهله الغدر كيسا ونسبهم أهل اجلهل 
فيه إىل حسن احليلة ما هلم! قاتلهم اهلل() ) ).

عالمة  وهو  الناس  عند  الغدر  انتشار  إىل  النص  هذا  يف   اإلمام أشار 
بني  متيزهم  لعدم  وثمرته  بالغدر  الزمان  أهل  وجهل  يغدر،  ال  فاملؤمن  نفاقهم 
الذكاء  يستلزم  ما  كثريًا  الغدر  كان  وملا  والذكاء،  الفطنة  أي  والكيس،  الغدر 
تفطن  بني  كبريًا  فرقًا  هناك  أن  إال  به،  باملغدور  وإيقاعها  احليلة  لوجه  والفطنة 
وإن  احليلة  استنباط  يف  يستعمله  الغادر  تفطن  ألن  الكيس،  وتفطن  الغادر 
ختصه،  جزئية  مصلحة  جنب  يف  الكلية  املصالح  وخانت  الرشعية  خالفت 
وتفطن الكّيس انام استعمله يف ايقاع رأي أو حيلة تنتظم مصلحة العامل وتوافق 
موضوع  يف  غدرهم  الغادرون  استعمل  بينهام  الفرق  ولدقة  الرشعية،  القوانني 
الكيس ونسبهم اجلاهلون يف غدرهم إىل حسن حيلتهم ويتعجب اإلمام من 

هؤالء فيدعو عليهم) 2 (.

لسهولة الوصول إىل األهداف الشخصية عن هذا الطريق أصبح الغدر حمببًا 
نتيجة  السلبي  باالجتاه  االسالمي  التاريخ  يف  كبريًا  دورًا  أّدوا  الذين  للكثريين 
انحرافهم عن جادة الدين الصحيح، ومن أبرز هؤالء معاوية بن أيب سفيان، إذ 

) 1 ( ص94.

السالكني، ص15؛ اخلرساين،  اختيار مصباح  البالغة، 105/2؛  البحراين، رشح هنج  ينظر:   )  2 (

مفتاح السعادة، 320/6.
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:تعد هذه واحدة من أهم أخالقياته، وهنا قال اإلمام عيل

)واهلل ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولوال كراهية الغدر لكنت 
من أدهى الناس() ) ).

بنّي اإلمام هبذا الكالم ختّلق معاوية هبذه الظاهرة اإلنحرافية الالإسالمية 
وهو  الطرق  بأقرص  مصاحله  حتقيق  فيها  رأى  ألنه  عليها  مواظبًا  معاوية  وكان 
أرسل  عندما  ملعاوية  نظرته  يف   احلسني اإلمام  أكده  ما  وهو  الغدر،  طريق 
معاوية لإلمام كتابًا فردَّ عليه اإلمام جوابًا، بنّي فيه ختلق معاوية هبذه الصفة 
بعدما   املؤمنني أمري  أصحاب  من  معاوية  غدرهم  من  إىل   أشار عندما 

:أعطاهم األمان والعهود واملواثيق فقد كان من ضمن كالمه

الصاحلني  وأصحابه  كندة  أخي   (  ( عدي)  بن  حجر  قاتل  ألست   ...(
ما  بعد  من  وعدوانًا،  ظلاًم  فقتلتهم  الظلم...  ينكرون  كانوا  العابدين،  املطيعني 
بينك  تأخذهم بحدث كان  املؤكدة، ال  واملواثيق  املغلظة  األيامن  أعطيتهم  كنت 

) 1 ( هنج البالغة، ص479.

) 2 ( حجر بن عدي: بن جبلة بن عدي بن ربيعة، وهو حجر اخلري من أصحاب رسول اهلل ثم 

صحب أمري املؤمنني وشارك يف صفني والنهروان، وملا وىل معاوية زياد بن أبيه العراق ظهر 

حجر خلعه، لذلك قبض عليه زياد وكتب به إىل معاوية فأمر األخري أن يبعث به اليه فبعثه مع 

اثني عرش رجاًل، فقام معاوية بقتله يف مرج عذراء يف غوطة دمشق وهي التي فتحها حجر، وقد 

أشار الرسول إىل مقتل حجر فيها وذلك بقوله: )سُيقتل بعذراء أناٌس يغضب اهلل هلم وأهل 

مثلهم كمثل أصحاب  بعذراء  نفر  العراق سيقتل سبعة  أهل  )يا   :اإلمام عيل السامء( وقال 

األخدود( فقتل حجر وأصحابه يف هذه املنطقة. ينظر: ابن سعد، الطبقات، 217/6 و219؛ 

ابن عبد الرب، االستيعاب، 329/1؛ الطربيس، أعالم الورى، 93/1؛ املناوي، فيض القدير، 

.116/4
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 (  ( احلمق)  بن  عمر  قاتل  أولست  عليهم،  صدرك  ف  جتدها  بأحنة  وال  وبينهم 
صاحب رسول اهلل العبد الصالح الذي أبلته العبادة فصفرت لونه، ونحلت 

جسمه، بعدما آمنته وأعطيته من عهود اهلل عز وجل وميثاقه() ) ).

هذا النص وضح فيه اإلمام ان الغدر متأصل يف نفس معاوية وإال كيف 
يغدر بمثل هؤالء املؤمنني من أصحاب الرسول وأمري املؤمنني وهلذا فإن 
معاوية ُيعدُّ من أشد الناس خمالفة للعهود واملواثيق وعدم اإللتزام هبا، وقد بني 

ذلك اإلمام احلسني عندما كلمه قائاًل:

الذين  النفر  هؤالء  بقتل  عهدك  نقضت  ولقد  برشط،  وفيت  ما  )ولعمري 
قتلتهم بعد الصلح واإليامن والعهود واملواثيق فقتلتهم من غري أن يكونوا قاتلوا 

وقتلوا() 3 ).

) 1 ( عمرو بن احلمق اخلزاعي: بن الكاهن بن حبيب بن عمرو، من أصحاب الرسول ثم صحب 

أمري املؤمنني. نزل الكوفة وشهد مع اإلمام مشاهده، وقد دعا رسول اهلل له بأن يمتعه 

اهلل بشبابه حينام قال: )اللهم متعه بشبابه( فمر عليه ثامنون سنة مل ير شعره بيضاء فيه، وقد 

أشار بأن الرسول أخربه أنه يشرتك يف قتله األنس واجلن، إذ بعد أن طلبه معاوية هرب منه 

نحو اجلزيرة هنشته حية، ثم أدركته خيل أصحاب معاوية فنزل رجل منهم فقطع رأسه، وكان 

الطبقات، 35/6؛  ابن سعد،  ينظر:  معاوية.  إىل  ابيه  بن  زياد  بعثه  أول رأس محل يف االسالم 

البخاري، التاريخ الصغري، 131/16؛ املتقي اهلندي، كنز العامل، 496/13.

) 2 ( الطربيس، االحتجاج، 20/2. ينظر: البالذري، أنساب األرشاف، 121/5؛ الطويس، رجال 

املدين  الرواة، 620/1؛  النظيم، ص533؛ األردبييل، جامع  الدر  الشامي،  الكيش، 252/1؛ 

الشريازي، الدرجات الرفيعة، ص345.

) 3 ( الطويس، رجال الكيش، 257/1؛ املجليس، البحار، 214/44؛ املدين الشريازي، الدرجات 

الرفيعة، ص436؛ البحراين، العوامل، ص91.
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هلا  احلقيقي  واملؤسس  فيها  الرائد  معاوية  كان  التي  الغدر  ثقافة  ان  يبدو 
الدين  عن  االنحراف  عىل  يدل  وهذا  الناس،  من  كثري  بني  منترشة  أصبحت 
اإلسالمي الصحيح الذي جاء به الرسول وعدم االلتزام األخالقي بالعهود 
من  الرغم  عىل   احلسني باإلمام  غدروا  قد  الكوفة  أهل  ونجد  واملواثيق، 

مكاتبتهم له إال أهنم وبعد أن جاءهم خالفوا مواثيقهم وغدروا به.

ان هذا األمر ليس غريبًا عىل أهل الكوفة فقد غدروا باإلمام عيل، وقد 
أشار اإلمام إىل ختلقهم هبذه األخالقية املنحرفة عندما خاطبهم قائال: 

ذوو  وبكم  أسامع،  ذوو  صم  واثنني:  بثالث  منكم  منيت  الكوفة،  أهل  )يا 
عند  ثقة  اخوان  وال  اللقاء،  عند  صدق  أحرار  ال  أبصار،  ذوو  وعمي  كالم، 
البالء!.. واهلل لكأين بكم فيام أخالكم: أن لو محس الوغى، ومحي الرضاب، قد 

انفرجتم عن ابن أيب طالب انفراج املرأة عن قبلها() ) ).

إذا   عنه لإلنفراج  وحبهم  الكوفة  أهل  خذالن  مدى  هنا   اإلمام بنّي 
منهم  ثالثًا  ألن  فصلها  وإنام  سيئة  خصال  بخمس  جانبهم  من  بيل  انه  إىل  أشار 
صفات مثبتة وخصلتني منها منتفيتان، وإهنم ال أحرار صدق أي ليس أحدهم 
والعبد  احلرب،  عند  العبد  عمل  فعملهم  مكذوبة  حريتهم  وإنام  صادقًا،  حرًا 
انه  يفر ألنه ال هيمه من كان سيده، سيده األول أو خصمه، أما احلر فإنه يعلم 
إذا غلب يكون عبدًا خلصمه، ولذا يصمد أمام األعداء، ثم شبه انكشافهم 
بانكشاف املرأة عن فرجها وذلك بحال الوالدة عندما يأخذها املخاض ووجع 
الوالدة، أو وقت الطعان ومالقاة السالح، وهذا الكالم منه عىل طريق العرب 
هلم  والتقريع  اللوم  سبيل  عىل   فأوردها للتقريع  الكلمة  هذه  يوردون  فإهنم 

) 1 ( هنج البالغة، ص203.
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لكونه منضجرًا منهم) 1 (.

انه شبههم هبذا األمر؟!  الكوفة حتى  فإىل أي مدى وصل خذالن أهل 
لذلك فإن هذه الصورة التي أشار اليها اإلمام عن غدر أهل الكوفة وخذالهنم 
القيام، وأشار اإلمام احلسني إىل خذالهنم له وإن  قد برزت يف موقفهم من 

ذلك من خصاهلم عندما خاطبهم قائال:

واهلل  أجل  ختاذلون،  وإّيانا  تعتمدون،  وأشياعه   (  ( حرب)  ابن  وأنتم   ...(
وفروعكم،  أصولكم  وتوارثته  عروقكم،  عليه  وشجت  معروف  فيكم  اخلذل 
للناصب  سنخًا  شء  أخبث  فكنتم  صدوركم،  وغشيت  قلوبكم،  عليه  وثبتت 
بعد  اإليامن  ينقضون  الذين  الناكثني  عىل  اهلل  لعنة  أال  للغاصب،  وأكله 

توكيدها() 3 ).

إن كالم اإلمام احلسني عن أهل الكوفة قد شخص أمورًا منها:

إن هؤالء مل يكونوا شيعة ألبيه، وال له، بل هم من أتباع بني أمية... وبذلك 
يتضح أن الذين قتلوا اإلمام احلسني هم شيعة آل أيب سفيان ال شيعة اإلمام 

.) 4 (عيل

البالغة، 407/2؛ اخلوئي،  البحراين، رشح هنج  الرباعة، 432/1؛  الراوندي، منهاج  ينظر:   )  1 (

منهاج الرباعة، 122/7؛ احلسيني الشريازي، توضيح هنج البالغة، 114/2.

) 2 ( ابن حرب: حرب هو جد األمويني، ألن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان بن حرب. ينظر: ابن عبد 

الرب، االستيعاب، 1416/3.

التذكرة،  محدون،  ابن  ص241؛  العقول،  حتف  احلراين،  ينظر:   .8/45 البحار،  املجليس،   )  3  (

ابن  219/14؛  دمشق،  تاريخ  ص319؛   ،احلسني اإلمام  ترمجة  عساكر،  ابن  212/5؛ 

العديم، بغية الطلب، 2589/6.

) 4 ( ينظر: العاميل، خمترص مفيد، 121/8و 127/13.
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أشار اإلمام إىل أن هؤالء –أهل الكوفة- يتبعون ابن حرب جد معاوية 
فكيف  النهج  يف   عيل اإلمام  ذكرها  مثلام  الغدر  يف  معاوية  أخالقية  بّينا  وقد 
تكون أخالقيات أتباع ابنه؟ فإن من املؤكد أن تكون صفة الغدر ونقض العهود 

من أهم أخالقياهتم.

ذكر اإلمام احلسني يف خطابه مع القوم )وإيانا ختاذلون( أي انكم ختذلون 
وتغدرون بأهل البيت باخلصوص، وهذا يتالءم مع كالم اإلمام عيل عندما 
أيب  ابن  عن  انفرجتم  قد  الرضاب  ومحي  الوغى  محس  )لو  الكوفة:  ألهل  قال 
طالب( أي اهنم مثلام خذلوا اإلمام وغدروا به أيضًا قد خانوا وخذلوا اإلمام 
احلسني بعدما كاتبوه وقد أشار إىل ذلك اإلمام يف كالمه معهم عندما قال: 
)أمل تكتبوا ايل أن قد أينعت الثامر وأخرّض اجلناب وإنام تقدم عىل جند لك جمنّدة( 
فأجابوه مل نفعل، فقال اإلمام: )سبحان اهلل( )بىل واهلل لقد فعلتم() 1 (، فلم 
يستحوا أن يكذبوا عىل اإلمام، أليس هذا االنفراج بعينه الذي أشار اليه اإلمام 

عيل إذ اهنم كاتبوا اإلمام احلسني وحينام جاءهم خانوه وخذلوه.

عليه  وشجت  معروف،  فيهم  اخلذل  بأن  معهم  بكالمه   اإلمام أوضح 
أهل  غدر  عن   عيل اإلمام  لكالم  امتداد  وهذا  أصوهلم،  وتوارثته  عروقهم 
ال  وراثة  فيكم  الغدر  ان  يقول   احلسني اإلمام  كأّن  به،  وختلقهم  الكوفة 
الكوفة  أهل  غدر  إىل   زينب السيدة  أشارت  وقد  منه،  التخلص  تستطيعون 

عندما خاطبتهم يف الكوفة قائلة:

323/4؛  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،  185/3؛  األرشاف،  أنساب  البالذري،  ينظر:   )  1  (

هناية  النويري،  62/4؛  التاريخ،  يف  الكامل  األثري،  ابن  459/1؛  الورى،  اعالم  الطربيس، 

األرب، 441/20؛ ابن كثري، البداية والنهاية، 194/8؛ الدمشقي، جواهر املطالب، 286/2.
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)يا أهل الكوفة يا أهل اخلتل) ) ) والغدر() ) )، وهذا استمرارية لذكر هذه 
 احلسني اإلمام  وبّينها   عيل اإلمام  ذكرها  مثلام  الكوفة  أهل  عند  الصفة 

.وأكدهتا السيدة زينب

العبودية وعدم احلرية يف عمل أهل  يبنّي صفة   ان مضمون كالم اإلمام
الكوفة التي أشار إليها اإلمام عيل عندما وصف أفعاهلم من عمل العبيد ال 
األحرار عند احلرب، ألن أهل الكوفة، ومثلام أشار اإلمام احلسني، اعتمدوا 
ابن حرب وخذلوا أهل البيت بعد أن كانوا معهم وهذا مصداق وحتقق لقول 
اللقاء(، أي ليس أحدهم  اإلمام عيل حينام قال بأهنم )ال أحرار صدق عند 

حرًا صادقًا وإنام حريتهم مكذوبة ألن عملهم عمل العبيد عند احلرب.

إن الصورة التي بينها اإلمام عيل يف النهج عن غدر أهل الكوفة وخذالهنم 
اإلمام  وخذلوا  غدروا  الذين  يزيد  أنصار  عىل  وصورها  معانيها  بكل  انطبقت 
احلسني، فكان احلال نتيجة ذلك ان استشهد اإلمام وأهل بيته وسبي من 
بقي منهم، ولكن كان مصري الغدرة إىل جهنم يوم القيامة وهلم ألوية يعرفون هبا 

كام أشار إىل ذلك اإلمام عيل حينام قال:

يوم  به  يعرف  لواء  غادر  ولكل  كفرة،  فجرة  وكل  فجرة،  غدرة  )كل 
القيامة() 3 ).

) 1 ( اخلتل: اخلدع أو ختادع عن غفلة. ينظر: الفراهيدي، العني، 238/4؛ ابن فارس، معجم مقاييس 

اللغة، 245/2.

) 2 ( باختالف األلفاظ ابن أعثم، الفتوح، 121/5؛ ابن طيفور، بالغات النساء، ص24؛ الطويس، 

شهر  ابن  265/6؛  التذكرة،  محدون،  ابن  29/2؛  االحتجاج،  الطربيس،  ص92،  األمايل، 

آشوب، املناقب، 261/3؛ ابن نام، مثري األحزان، ص66؛ ابن طاووس، اللهوف، ص78.

) 3 ( هنج البالغة، ص480.
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فهم ليسوا غدرة فقط وإنام فجرة ومن َثمَّ فهم كفرة وهلم لواء كفر يعرفون 
األخالقية  هلذه  احلقيقي  املؤسس  لواء  هو  األلوية  تلك  وأكرب  القيامة،  يوم  به 
ابنه  أتباع  السيئة معاوية بن أيب سفيان كبري الغدرة وقائدهم إىل جهنم ومن ثم 

يزيد وأنصاره أنصار جبهة الباطل مجيعًا.





الثالث الفصل 

املرحلية ف القيام
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املبحث األول
جتذير ثقافة الثورة

إن أية ثورة ال تأيت من فراغ وإنام عن طريق كثري من املقدمات واملمهدات 
حتى  الثورة  هلذه  وثقافة  جتذير  هناك  يكون  أن  فالبد  إنجاحها،  أجل  من  هلا 
يكتب هلا النجاح عىل املستوى املادي واملعنوي، ومن أجل احلصول عىل قاعدة 
مجاهريية اجتامعية مهمة تساند تلك الثورة سواء قبل أو يف أثناء أو بعد قيامها، 
فذلك يؤدي إىل نرش ثقافة الثورة بني خمتلف طبقات املجتمع ومن َثمَّ احلصول 

عىل أنصار عقيدة وإيامن.

داخل  العدالة  وانعدام  واجلور  الظلم  انتشار  هو  عادة  الثورات  سبب  ان 
املجتمع، نتيجة تويل احلكام الظلمة ألمور الناس إال أنه وعىل العكس من ذلك 
نجد ان اخلليفة واملتويل ألمور املسلمني الوحيد الذي ُظِلَم من رعيته هو اإلمام 

:وقد أشار إىل ذلك بقوله ،عيل

)لقد أصبحت األمم ختاف ظلم رعاهتا، وأصبحت أخاف ظلم رعيتي() ) )، 

) 1 ( هنج البالغة، ص201.
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لذلك فإنه وجه شكواه إىل الرسول من ظلم األمة فقال:

اهلل،  يا رسول  فقلت:   ،فسنح يل رسول اهلل وأنا جالس  عيني  )ملكتني   
فقلت:  عليهم((  ))أدُع  فقال   (  ( واللدد)   (  ( األوِد)  من  أمتك  من  لقيت  ماذا 

أبدلني اهلل هبم خريًا منهم وأبدهلم يب رشًا مني() 3 ).

أشار اإلمام يف شكواه للرسول إىل ما القاه من اإلعوجاج واخلصام 
من أمة الرسول، وكان يف غاية الكرب من تقصريهم يف إجابة ندائه ودعوته 
إىل اجلهاد، لذلك دعا اهلل أن يبدله هبم خريًا ويبدهلم رشًا هلم منه، وأنه ليس 

فيه رش قال تعاىل:

النار خريًا، وإنام  ان يف  يدل عىل  4 (، ال   (﴾
ْ

ُل الْ َجَنُّة  ْم 
َ
أ َخْيٌ  لَِك 

ٰ
َذ

َ
أ ْل 

ُ
﴿ق

رشًا  اجلهاد  عىل  إياهم  حثه  رأوا  فإهنم  اعتقاداهتم  مذاق  عىل   كالمه كان 
منع  إىل  ودعوهتم  اهلل  طاعة  عىل  وحبسهم  رشًا  واملنكر  الفحشاء  ومنعهم  هلم، 
املعتقد  من  عندهم  ما  عىل  الكالم  فأورد  رش،  منه  حرام  كل  عند  الشهوات 
وهي  األمة  هذه  من  له  خريًا  وأبدله  دعاءه  تعاىل  اهلل  استجاب   .)  5 الفاسد) 

) 1 ( األود: العوج. ينظر: الفراهيدي، العني، 96/8؛ ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث، 79/1؛ 

ابن منظور، لسان العرب، 75/3.

فارس،  ابن  535/2؛  الصحاح،  اجلوهري،  ينظر:  اخلصومة.  الشديد  اخللق،  اليسء  اللدد:   )  2  (

معجم مقاييس، اللغة، 203/5؛ الثعالبي، فقه اللغة ورس العربية، ص52؛ األسرتاباذي، رشح 

شافية ابن حاجب، 335/2.

) 3 ( هنج البالغة، ص120.

) 4 ( الفرقان/ 15.

112/6؛  البالغة،  هنج  رشح  احلديد،  أيب  ابن  300/1؛  الرباعة،  منهاج  الراوندي،  ينظر:   )  5  (

البحراين، رشح هنج البالغة، 192/2.
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جنان اخللد، وأبدل هذه األمة بدله بحكام ظلمة أمثال بني أمية الذين عاثوا يف 
األرض فسادًا وعانت األمة يف زماهنم الظلم واجلور وسفك الدماء، وكان هذا 
من أيدي األمة التي مل ترض بنعمة اهلل عليها وهو اإلمام عيل يف تويل أمورها 

فكان هذا مصريها.

رسول  إىل  وشكواه   احلسني اإلمام  مع  تكررت  وسببها  الشكوى  هذه 
مما  الرغم  عىل  إهنم  إذ  الرعية،  وختاذل  األمويني  احلكام  ظلم  من  أيضًا   اهلل
 إىل قرب جده  اإلمام التجأ  لذلك  مل حيركوا ساكنًا،  لكنهم  يرونه من ظلم 

:خماطبًا جده وهو يشكو إليه بعد أن رآه يف املنام إذ قال

)يا جداه ال حاجة يل ف الرجوع إىل الدنيا أبدًا فخذين إليك، واجعلني معك 
إىل منزلك() ) ).

انه ال حيب  لدرجة  النارص  يعانيه من ظلم وخذالن  ما   اإلمام بنّي  وهنا 
الرجوع إىل الدنيا، فأشار إىل هذا الظلم وهو يدعو عند قرب الرسول حينام 

:قال

ابن بنت حممد، وقد حرضين من األمر  نبيك حممد، وأنا  ان هذا قرب  )اللهم 
ما قد علمت، اللهم وإين أحب املعروف وأكره املنكر، وأنا أسألك يا ذا اجلالل 
واالكرام بحق هذا القرب ومن فيه ما اخرتت من أمري هذا ما هو لك رىض() ) ).

 مع موقف اإلمام عيل وهنا تشابه املوقف من حيث الشكوى للرسول
يف عدة اجتاهات ومنها:

) 1 ( ابن أعثم، الفتوح، 19/5. ينظر: البحراين، مدينة املعاجز، 484/3.

البحار،  املجليس،  483/3؛  املعاجز،  مدينة  البحراين،  ينظر:   .19/5 الفتوح،  أعثم،  ابن   )  2  (

328/44؛ البحراين، العوامل، ص177.
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التجاء اإلمام عيل إىل الرسول يف شكواه من ظلم الرعية وخذالهنم 
يف نرصته واشتداد الصعاب عليه، وهذا ما كان يف موقف اإلمام احلسني إذ 
 انه وبعد أن رأى الظلم واجلور األموي وخذالن النارص التجأ إىل الرسول

.يف شكواه وهو املعلم األول هلم

 ُتنبئ عن ابتعاد األمة عن سنته ان هذا املوقف والشكوى إىل الرسول
ملا رأوا ذلك   البيت املوقفني، واشتداد هذا األمر وصعوبته عىل أهل  يف كال 

االبتعاد عن هذه السنة الرشيفة والدين احلنيف.

– احلالتني  كلتا  يف  احلقيقي  النارص  خذالن  بمدى  يوحي  املوقف  هذا  إن 
واإلنحراف  الظلم  بوجه  الوقوف  أجل  من   -احلسني واإلمام  عيل  اإلمام 

الذي حدث يف األمة االسالمية عن الدين والسنة الرشيفة.

واشتداده  الظرف  كان  مهام  الظلم  ورفض  الثورة  لثقافة  جتذير  فيه  كان 
التجأ للدعاء  النارص  نتيجة قلة   إذ نجد اإلمام عليًا والصعوبة املرتتبة عليه، 
بوجه  تقف  ال  التي  الضعيفة  املتهاونة  األمة  هذه  من  بخري  يبدله  أن  تعاىل  هلل 
الظلم وتظلم من يأمرها بالعدالة وطاعة اهلل بكل ما يريد، وكان هذا يف موقف 
اإلمام احلسني الذي طلب من الرسول أن يضمه إليه وال يرجع إىل هذه 
األمة ودنياها ملا فيها من ظلم وخذالن، فالنفس تأبى ذلك وهذا يعرب عن عدم 

اخلضوع والركون إىل الظلم واجلور واالستسالم له يف كال املوقفني.

هذه  إىل  الرجوع   الرسول منه  طلب  أن  وبعد   احلسني اإلمام  ان 
الدنيا) 1 (، اختار القيام ضد الظلم لذلك بدأ منذ وقت مبكر التجذير والتثقيف 
هلذا القيام والثورة والذي أخذ عدة أطوار ومراحل، والقيام مل يكن حمل صدفة 

) 1 ( ينظر: البحراين، مدينة املعاجز، 483/3؛ املجليس، البحار، 328/44.
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إن   اإلمام رأى  أن  بعد  إليه، وذلك  بالنهاية  أدت  كثرية  نتيجة ممهدات  وإنام 
إصالح األمة ال يتم إال عن هذا الطريق.

أشار إىل تغري حال الدنيا وهو خيطب أمام أصحابه من أجل زرع ثقافة 
:الثورة يف نفوسهم، فقال

معروفها  وأدبر  وتنكرت  تغريت  قد  الدنيا  وإن  األمر  من  ترون  ما  نزل  )قد 
واستمرت حتى مل يبق منها إال صبابة كصبابة اإلناء وإال خسيس عيش كاملرعى 

الوبيل) ) ))) ) ).

أوضح يف خطبته ان الدنيا تغريت عام هو املرجو من جرياهنا، وأنكرت 
وأدبر معروفها، بحيث صار املنكر معروفًا واملعروف منكرًا، والبد من إصالح 
ما فسد وتقويم ما أعوج، وإن أدى ذلك إىل الشهادة، وهو ما عرب عنه بقوله: 
لريغب املؤمن يف لقاء اهلل حمقًا) 3 (، وهذا الوصف للدنيا وتغري حاهلا جتلٍّ مبارش 

:عنها، إذ قال لكالم اإلمام عيل

)أال وان الدنيا قد ولت حذاء ]جذا[؛ فلم يبق منها إال صبابة كصبابة اإلناء 
اصطبها صاهبا() 4 ).

) 1 ( املرعى الوبيل: وهو الوخيم من املراعي الذي ال يستمرئ. ينظر: الفراهيدي، العني، 338/8؛ 

ابن منظور، لسان العرب، 720/11.

305/4؛  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،  ينظر:   .150/3 األخبار،  النعامن، رشح  القايض   )  2  (

الغزايل، إحياء علوم الدين، 157/15؛ ابن عساكر؛ ترمجة اإلمام احلسني، ص314؛ تاريخ 

دمشق، 217/14؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم، 12/5؛ سري أعالم النبالء، 310/3.

) 3 ( ينظر: احلسني، ليلة عاشوراء، ص106.

) 4 ( هنج البالغة، ص95.
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أشار اإلمام هنا إىل ان الدنيا رسيعة وأهنا مل يبق منها إال صبابة أي بقية 
املاء أو اللبن يف اإلناء وهي استعارة وتشبيه حلاهلا بام تبقى يف اإلناء من بقية نزرة 

جدًا، بمعنى انه مل يبق من األخيار واألولياء يف الدنيا إال نفر قليل) 1 (.

من هذا املنطلق استعمل اإلمام احلسني كالم اإلمام عيل وهو خياطب 
فهذا اخلطاب ألصحابه ال  نفوسهم،  الثورة يف  ثقافة  تأصيل  أصحابه من أجل 
يبق  مل  التي  حاهلا  املتغري  الدنيا  هذه  مثل  ان  هلم  ليقول  وإنام  ليستدر عواطفهم، 
بيد  بعدما أصبحت  العيش من أجلها،  قليل ال تستحق  نفر  من أخيارها سوى 
الثورة، للوصول  الظاملني وهو بذلك يزيد تزهيدهم هبا من أجل حتفيزهم عىل 

إىل ما هو خري منها.

الدنيا وتغريها بني اإلمام عيل واإلمام  التواءم يف الوصف حلال  إن هذا 
احلسني فيه:

فيثوروا  هلا  التبعية  من  حتريرهم  أجل  من  الناس  ينبذها  لكي  بالدنيا  تزهيد 
ضد الظلم واجلور.

توصيف هذا املغري –الدنيا- للرعية وصفًا حقيقيًا بتغري حاله وعدم دوامه 
اآلخرة  أجل  من  فيهم  التضحية  ثقافة  زرع  وبذلك  به،  العمر  طال  مهام  ألحد 

ومرضاة اهلل تعاىل.

ان البدء بالدنيا وتوصيفها هبذا التوصيف السلبي هو جتذير وتثقيف للثورة 
بحد ذاته، وذلك ألن أحد أهم معوقات التضحية ضد الظلم واجلور هو الدنيا 

) 1 ( ينظر: البحراين، رشح هنج البالغة، 108/2؛ حممد عبده، هنج البالغة، 93/1؛ البدري، نزهة 

النظر، ص467؛ شمس الدين، دراسات يف هنج البالغة، ص238؛ اخلرساين، مفتاح السعادة، 

.361/6
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تستحق  ال  فإهنا  هلا  الوصف  هذا  يكون  فعندما  فيها،  احلياة  وحب  ومغرياهتا 
العيش وبذلك يكون التأسيس للثورة ضد الظلم واجلور.

إن اإلمام احلسني أخذ يؤّصل حلياة العز بعيدة عن الذل واهلوان وعدم 
العيش يف دنيا فيها ذلك، أو السكوت عن احلق ألن هذا يمثل الذل بعينه وهو 
العاصني من  يذم  اإلمام عيل وهو  املعنى يف خطاب  املوت ونجد هذا  نظري 

أصحابه حينام قال هلم:

)ما تنتظرون بنرصكم واجلهاد عىل حقكم؟ املوت أو الذل لكم؟() ) ).

بنّي اإلمام هنا ألصحابه بأنه ال يشء يليق بكم إال واحدًا من اثنني الذل 
أو اهلوان، ما دمتم عىل هذا احلال فكأنه رشع داعيًا عليهم بالفناء الكيل) 2 (.

يفضل  كان  وإن  نفسه  املستوى  يف  واملوت  الذل  حياة  إىل  ينظر   اإلمام
املوت عىل مثل تلك احلياة -الذل-، ونجد هذا األمر متالئاًم مع موقف اإلمام 
احلسني الذي وقف ضد احلكم األموي منذ بدء قيامه وعدم التسليم وإطاعة 

الظامل فيام يريد، فكان هذا املوقف الرافض ألشكال احلكم األموي كلها.

خاطب  عندما  الطف  يوم   احلسني اإلمام  كالم  كان  األساس  هذا  عىل 
عسكر جبهة الباطل قائاًل:

والذلة،   (  4 السلة)  بني  اثنتني  بيـن  قد ركز  الدعي  ابن   (  3 الدعي)  وان  )أال 

) 1 ( هنج البالغة، ص384.

) 2 ( ينظر: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 69/10؛ مغنية، يف ظالل هنج البالغة، 16/3.

) 3 ( الدعي: املدعي، املتهم يف نسبه، وهو الدعي أو املنسوب، إىل غري أبيه. ينظر: الفراهيدي، العني، 

221/2؛ ابن منظور، لسان العرب، 261/14.

) 4 ( السلة: استالل السيوف. ينظر: اجلوهري، الصحاح، 1730/5؛ ابن سيدة، املخصص، 27/2. 
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وهيهات منا الذلة، يأبى اهلل ذلك لنا ورسوله واملؤمنون وحجور طابت وطهرت، 
ونفوس أبية، وأنوف محية من أن نؤثر طاعة اللئام عىل مصارع الكرام() ) ).

ان عدم اخلشوع واخلضوع حلياة الذل التي حّذر منها اإلمام احلسني يعد 
املوقف  هذا  فكان  كهذه،  حياة  من  والتحرر  القيام  لثقافة  تأسيسًا  ذاته  حد  يف 
الذل  رفض  برضورة  أصحابه  مع   عيل اإلمام  كالم  عليه  كان  ملا  امتدادًا 
إىل   احلسني اإلمام  دعت  التي  املربرات  من  كثري  وجود  عن  فضاًل  واهلوان 

رفض التسليم واهلوان، ومنها:

أهل  يذل  أن  حياول  النسب  وضيع  معاوية  بن  يزيد  الدعي  ابن  الدعي  ان 
أن  نفسه  تأبى   اإلمام فإن   ،احلسني اإلمام  بشخص  املتمثلني   البيت

يركن لوضيع كهذا أو أن يسّلم له.

البيت حتى  أهل  الذلة ألحد من  استحالة  اإلمام وبشكل قطعي  بنّي 
هو  واإلباء  العز  فإن  واملادي  العسكري  املستوى  عىل  هزيمة  هناك  كانت  وإن 
االنتصار يف هذا القيام إىل يوم القيامة ألنه رأى موته يف عز حياة، وحياته يف 

ذل ممات وبذلك جاء الرفض للخضوع واملهادنة ليزيد.

 والرسول الذلة  هلم  تعاىل  اهلل  يأبى   البيت أهل  أن  إىل   أشار
البيت يف قيامهم ضد  واملؤمنون، وهذا حتفيز للمؤمنني من أجل نرصة أهل 
الظلم، أو انه نظر إىل ما وراء واقعة الطف إىل ان اهلل تعاىل سوف خيلق مؤمنني 
من أتباع أهل البيت جيعلون شعار احلسني يف رفض الذل واهلوان مصدر 
 البيت أهل  أتباع  والطغاة وحتى غري  الظلمة  ثوراهتم ضد  اهلام هلم يف مجيع 

) 1 ( ابن طاووس، اللهوف، ص59. ينظر: الطربيس، اإلحتجاج، 24/2؛ ابن عساكر، ترمجة اإلمام 

احلسني، ص319؛ ابن نام، مثري األحزان، ص40. 
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ألن احلسني أساس متني للتحرر والثورة ضد الظلمة.

وطهرت(  طابت  )حجور   :قوله يف   البيت أهل  نسب  طهارة  إن 
يدعوهم إىل عدم طاعة اللئام املشكوك يف نسبهم وهم األمويون وأمثاهلم.

كان الرفض القطعي من اإلمام احلسني يف إطاعة يزيد وأنصاره، وفضل 
املوت عىل العيش يف حياة الذل ملا تأباه نفسه، هلذا فإن هذا املوقف ينطبق عليه 

ما قاله أحد الشعراء) 1 (:
وعيشته ف الذل مثل مماته) ) ) وموت الفتى ف العز مثل حياته  

إن اإلمام احلسني خري من جّسد موت العز عىل حياة الذل، وان موقفه 
أهل  إىل  يستنفرهم  بالناس  خطب  عيلعندما  اإلمام  أبيه  ملوقف  متشابه  هذا 

:الشام، فكان من ضمن كالمه

ويفري  عظمه،  وهيشم  حلمه،  يعرق  نفسه  من  عدوه  يمّكن  أمرءًا  إن  )واهلل 
جلده، لعظيم عجزه، ضعيف ما ضمت عليه جوانح صدره. أنت فكن ذاك ان 
منه فراش  باملرشفية) 3 ) تطري  أن أعطي ذلك رضب  أنا فواهلل دون  فأما  شئت، 

اهلام، وتطيح السواعد واألقدام، ويفعل اهلل بعد ذلك ما يشاء() 4 ).

له  يأخذ  العدو من نفسه وال  الذي يمّكن  العاجز  أشار هنا إىل اإلنسان 

) 1 ( أبو احلسن عيل بن حممد التهامي، ينظر: الباخرزي، دمية القرص، 135/1.

) 2 ( الثعالبي، يتيمة الدهر، 53/5.

) 3 ( املرشفية: سيوف تنسب إىل مشارف الشام وهي قراها، وقيل قرى من أرض اليمن، وقيل من 

أرض العرب تدنو من الريف، والسيوف املرشفية منسوبة اليها، ينظر: امليداين، جممع األمثال، 

108/2؛ ابن منظور، لسان العرب، 174/9؛ الفريوز آبادي، القاموس املحيط، 158/3.

) 4 ( هنج البالغة، ص86.



150........................ التجليات الفكرية ملبادئ هنج البالغة يف ثورة اإلمام احلسني

عدته، بل يسهل يف األمر حتى يسيطر العدو عليه بسبب تركه احلزم وعدم إتيانه 
الالزم للحرب حتى يأكل العدو حلمه وهيشم عظمه ويقطع جلده، وهذه كناية 
أنه عاجز كامل  إذ يدل ذلك عىل  انه يفعل ما يشاء  العدو حتى  عن شدة تسلط 

:العجز، وإال مل يسمح للعدو أن يفعل به ذلك، ثم قال

أمام  يضعف  الذي  الشخص  ملطلق  أنت  فيه  اخلطاب  ذلك،  فكن  )أنت( 
اإلذالل  من  اجلبان  أهيا  لنفسك  ختتار  وما  أنت  واملعنى  له،  ويستسلم  عدوه 
واهلوان، فأما أنا فواهلل دون أن أعطي ذلك أي أمكن العدو من نفيس حتى أعطيه 
ما يريد رضبًا باملرشفية، تطري منه الرأس والعظام الرقيقة املفروشة عليه وتسقط 

السواعد واألقدام) ) ).

موقف  إىل  امتد  قد  كان  للظامل  وخضوعه   عيل اإلمام  خنوع  عدم  إنَّ 
اإلمام احلسني يف عدم اخلضوع واإلذالل للظامل وأنصاره ويف ذلك:

رفض حياة الذل وعدم رهبة الظامل مهام كان املوقف، ألن اخلضوع للظامل أو 
العدو يكون له كثري من اآلثار واإلذالل للشخص املتهاون أو املستسلم، وهذا 
ما رفضه اإلمام عيل وتابعه عىل ذلك اإلمام احلسني وذلك بعدم اخلضوع 

واخلنوع للظلمة وأنصارهم.

من  عليه  السيطرة  السهولة  من  يصبح  واخلانع  املتخاذل  الشخص  ان  بيان 
العدو أو الظامل وانه يفعل به ما يشاء وكيف حيب، عىل العكس متامًا من الشخص 
الذي يقف موقفًا صلبًا ضده، وهذا ما جسده اإلمام عيل، وامتد يف موقف 
اإلمام احلسني الذي جتسد أمامه ما ذكره اإلمام عيل عن حال الشخص 

) 1 ( ينظر: الراوندي، منهاج الرباعة، 240/1؛ مغنية، يف ظالل هنج البالغة، 229/1؛ احلسيني 

الشريازي، توضيح هنج البالغة، 182/1.
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خضوعه  أعلن  إن  األمور  اليه  تؤول  وما  للموقف  قراءته  عن  فضاًل  املتخاذل 
ألنصاره  إهلام  مصدر  املوقف  هذا  وعّد  ضده  صلبًا  موقفًا  وقف  هلذا  للظامل، 

وأصحابه من أجل نرصته وهذا ما يعد أحد أساسيات القيام وانطالقته.

وبذلك  املوقفني  كال  يف  واخلضوع  الذل  يرفض  الذي  القائد  دور  جتسيد 
يكون مصدر قوة وصالبة ألنصاره، وهذا يف حد ذاته ثورة أو أساس انطالقتها 

ألن واحدًا من نتائجه رفع الروح املعنوية لألنصار واألتباع.

رفض اإلمام احلسني العيش يف الذل واهلوان مع الظاملني فقال:

)ال أرى املوت إال سعادة واحلياة مع الظاملني إال برمًا) ) ))) 2 (، وهذا القول 
هو صورة لقول اإلمام عيل ألصحابه عندما قال:

)فاملوت ف حياتكم مقهورين، واحلياة ف موتكم قاهرين() 3 ).

هذا من لطائف كالم اإلمام عيل وحماسنه وهو جذب إىل القتال بأبلغ ما 
يكون من البالغة فجذهبم إليه بتصويره هلم أن اإلنسان املقهور ميت، وإن كان 
يف الظاهر حيًا، وإن ما يطلق عليه امليت، ألنه ال يظهر منه آثار احلياة التي هي 
خوفًا  القتال  من  يفرون  عساهم  التي  الغاية  وإن  والشجاعة،  والشهامة  الوقار 
منها وهي املوت موجودة يف الغاية التي ربام يطلبوهنا من ترك القتال وهي احلياة 

) 1 ( برمًا: ضجرًا وسئام. ينظر: اجلوهري، الصحاح، 1869/5؛ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 

.231/1

القايض  305/4؛  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،  ينظر:  ص88.  الناظر،  نزهة  احللواين،   )  2  (

النعامن، رشح األخبار، 150/3؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، 218/14؛ الذهبي، سري أعالم 

النبالء، 310/3؛ اهليثمي، جممع الزوائد، 192/9.

) 3 ( هنج البالغة، ص103.
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البدنية حال كوهنم مقهورين، فإن املذلة وسقوط املنزلة واهلضم واالستنقاص 
التي  الغاية  القول هلم ان  اللب موتات متعاقبة، وأراد اإلمام أيضًا  عند ذي 
منها وهي  تفرون  التي  الغاية  احلياة موجودة يف  القتال وهي  برتك  إليها  تفرون 

املوت البدين حال كوهنم قاهرين) 1 (.

هذا ما تكرر يف موقف اإلمام احلسني الذي أراد منه بثَّ روح الثورة يف 
نفوس أصحابه وأنصاره ومن أجل زرع الثقة يف نفوسهم ملا سوف يصبح عليه 

مصريهم، وبام انه قائدهم لذلك كان قوله للظاملني:

العبيد() ) )، فأسس  فرار  أفر  الذليل وال  اعطاء  بيدي  )ال واهلل ال أعطيكم 
وحيب  اإلنسان  كرامة  عن  الدفاع  يريد  ملن  الكربى  مدرسته   احلسني اإلمام 
متحى  وال  وإرشاداهتا  تعاليمها  تندرس  ال  مدرسة  اهلل،  سبيل  يف  االستشهاد 
ورفضه  الظلمة  وجه  يف  وشموخ  صالبة  من  أبداه  فيام  وذلك   ،)  3 آثارها) 
كانوا  الذين  أصحابه  موقف  كان  مهام  للعدو  مهادنة  أو  تسليم  لكل  القطعي 
أن يكون هناك تسليم  العار  ان من   الذل واملهادنة، ورأى تأبى  فنفسه  معه، 
إىل أنصار جبهة الباطل وجسد ذلك يف قوله: )موت يف عز خري من حياة يف 

ذل( وأنشأ يف يوم شهادته يقول:

املوت خري من ركوب العار                  والعار أوىل من دخول النار 
واهلل ما هذا وهذا جاري) 4 )

) 1 ( ينظر: البحراين، رشح هنج البالغة، 136/2؛ احلسيني الشريازي، توضيح هنج البالغة، 224/1.

) 2 ( املفيد، اإلرشاد، 98/2. ينظر: البالذري، أنساب األرشاف، 188/3؛ الطربيس، أعالم الورى، 

459/1؛ ابن شهر آشوب، املناقب، 224/3؛ الشامي، الدر النظيم، ص553.

) 3 ( ينظر: الصايف، ملحات، ص277.

) 4 ( الزرندي، معارج الوصول، ص96. ينظر: اجلاحظ، البيان والتبيني، ص518؛ احللواين، نزهة 
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القيام هنا من أجل دين اهلل وسنة رسوله، وهذا األمر ال خيـرج عام قاله 
اإلمام عيل )املنية وال الدنية() 1 (، أي ينبغي حتمل املوت واملنية قبل أن تنتهي 

احلالة إىل الدنية وأن حتتمل املوت وال تتحمل ما يعيبك) 2 (.

 تناغم موقفه مع كالم اإلمام عيل من هذا املنطلق فإن اإلمام احلسني
عند  معروف  املوقف  هذا  وإن  واإلباء  العز  أجل  من  املوت  حتى  حتمل  حول 
الذلة  يأبى اهلل هلم  انه من أهل بيت  احلسني وانه ال تسليم وال مهادنة، وبام 
كان األعداء يعرفون بذلك، وأراد من موقفه وكالمه حترير اخلوف واخلنوع 

من نفوس الناس، وتأسيس قاعدة انطالق للقيام بوجه الظلم واجلور.

 الفكري يف األقوال واملواقف كان واضحًا بني اإلمام عيل االنطباق  إن 
عملها  التي  والتثقيف  التأسيس  مراحل  مجيع  يف   احلسني لإلمام  وامتداده 
وذلك  هلم  واخلضوع  الذل  حلياة  ورفضه  الظلمة  ضد  للقيام   احلسني اإلمام 
بام استلهمه من مواقف اإلمام عيل يف هذا املجال، وملا كانت عليه نفسه من 

العز واإلباء فهو من املدرسة املحمدية نفسها.

الناظر، ص88؛ اإلربيل، كشف الغمة، 242/2؛ 

) 1 ( هنج البالغة، ص821.

) 2 ( الراوندي، منهاج الرباعة، 420/3؛ املجليس، مرآة العقول، 45/25.
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الثاين املبحث 
القاء احلجة بمراسلة الناس

املفرتض  اإلمام  تعامل  وطريقة  أسلوب  املرحلية  حتكم  أن  الطبيعي  من 
تسبقه  مل  ما  مفاجئًا  أو  ارجتاليًا  احلكم  يكون  أن  يمكن  فال  الناس،  مع  الطاعة 
مراحل تؤدي إليه، لذلك فإن اإلمام احلسني تعامل مع الناس عىل وفق هذا 
األساس قبل القيام، فقد قام بمراسلتهم وإعالمهم بقيامه من أجل أن ال يبقى 
هناك عذر ما، وانه، وحسب طبيعة الظرف واستقرائه للواقع، يعلم بأن كثريًا 
من الناس الذين راسلهم ال يلبون دعوته لكنه فعل ذلك من باب إلقاء احلجة 
وإيصال الرسالة إليهم، وليعلمهم بمرشوعية قيامه، وأوضح إليهم أحقية أهل 
أهل  أحقية  يف  الوصية  فأساس  للدعوة،  مقدمة  وهذه   ،)  1 باخلالفة)   البيت

:يف اخلالفة مثلام قال اإلمام عيل البيت

)ال يقاس بآل حممد من هذه األمة أحٌد، وال يسوى هبم من جرت نعمتهم 
عليه أبدًا. هم أساس الدين وعامد اليقني، إليهم يفيء الغايل، وهبم يلحق التايل. 

وهلم خصائص حق الوالية وفيهم الوصية والوراثة() ) ).

) 1 ( ينظر: أبو خمنف، مقتل احلسني، ص25؛ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 266/4.

) 2 ( هنج البالغة، ص32.
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واستحقاق  درجتهم  بلوغ  عن  غريهم  وإلسقاط   ملنزلتهم بيان  هذا 
منزلتهم وعدم مناسبتهم هلم يف الفضل، فهم طهرهم اهلل من الذنوب بنص آية 

التطهري يف قوله تعاىل:

ْم َتْطِهيًا﴾) 1 (، 
ُ
َرك َْيِت َويَُطِهّ ْهَل الْ

َ
َما يُِريُد الُل ِلُْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أ ﴿إَِنّ

وإهنم ال يقاس هبم أحد من هذه األمة وغريها باألولوية ألن هذه األمة:

ْخرَِجْت لِلَنّاِس﴾) 2 (، وال يساوى هبم من جرت نعمتهم عليه 
ُ
ٍة أ َمّ

ُ
﴿َخْيَ أ

كل  يرجع  وإليهم  اليقني،  وعامد  وأصله  الدين  أساس   حممد وآل  كيف  أبدا 
من غال وجتاوز عن احلد، وهلم خصائص حق الوالية، وفيه إشارة إىل أن والية 
يتأهل  وهبا  فيهم،  موجودة  خصائص  هلا   الرسول وخالفة  املسلمني  أمور 

.) 3 (الشخص هلا ويستحقها، وفيهم الوصية من اهلل والوراثة من النبي

ووراثة  والوصية  اخلالفة  يف  البيت  أهل  أحقية   عيل اإلمام  أوضح 
إذ  البرصة  ألهل   احلسني اإلمام  مراسلة  يف  ظهر  ما  عني  وهذا   ،الرسول
الرشعي  اخلليفة   ألنه عليهم  بالغة  احلجة  وتلك  نفسه،  احلق  إىل   أشار
لكي  الناس  من  أحد  أمام  عذر  يبقى  ال  أن  أجل  من  معاوية،  بن  يزيد  وليس 

يقول بأن احلسني خرج عىل إمام زمانه أو خليفته الرشعي.

مما جاء يف كتابه إىل أهل البرصة:

) 1 ( األحزاب/ 33.

) 2 ( آل عمران/ 110.

) 3 ( ينظر: الراوندي، منهاج الرباعة، 116/1؛ البحراين، رشح هنج البالغة، 247/1؛ مغنية، يف 

ظالل هنج البالغة، 81/1؛ اخلرساين، مفتاح السعادة، 103/2؛ امليالين، أهل البيت يف هنج 

البالغة، ص9.
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)أما بعد: ان اهلل اصطفى حممدًا عىل خلقه... وبلغ ما أرسل به، وكنا 
أهله وأولياءُه وأوصياءُه وورثته، وأحق الناس بمقامه ف الناس، فاستأثر علينا 
أحق  إنا  نعلم  ونحن  العافية،  وأحببنا  الفرقة،  وكرهنا  فرضينا  بذلك،  قومنا 
الكتاب  هبذا  إليكم  رسويل  بعثت  ...وقد  تواله!  مما  علينا  املستحق  احلق  بذلك 

.( ( ((وأنا أدعوكم إىل كتاب اهلل وسنة نبيه

ان هذا الكتاب يوّضح لنا أمورًا يمكن إدراجها بام ييل:

ألقى الضوء عىل اخلالفة اإلسالمية، فهي –حسب ترصيح اإلمام- حق 
ألهل البيت ألهنم ألصق الناس برسول اهلل وأكثرهم وعيًا ألهدافه إال ان 
القوم استأثروا هبا) 2 (، أراد اإلمام احلسني أن تكون احلجة بالغة عىل الناس 
انه مل يكن طالب  –وعىل الرغم من  يف رضورة نرصته بوصفه اخلليفة الرشعي 
 سلطة- إال انه حتى وإن طالب بذلك فهو حق رشعي من حقوق أهل البيت

.وبذلك يضع الناس أمام مسؤولياهتم الدينية والرشعية يف وجوب نرصته

بنّي اإلمام بأنه عىل الرغم من سلب حق أهل البيت يف اخلالفة ووراثة 
اإلسالم  عىل  املحافظة  أجل  من  بذلك  رضوا  أهنم  إال  الرشعية،   الرسول
والرسالة املحمدية، ومل يقوموا بأية حركة ضد من انقلبوا عىل األعقاب، وهذه 
حجة أخرى حتى يبني أسباب خروجه بعد أن أصبح اإلنحراف عىل أشده، 

.وهبذا قطع الطريق أمام من يشكك بثورته

نبيه،  خصص اإلمام يف كتابه ألهل البرصة دعوهتم إىل كتاب اهلل وسنة 

) 1 ( أبو خمنف، مقتل احلسني، ص25. ينظر: الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 266/4؛ ابن كثري، 

البداية والنهاية، 170/8.

.322/2 ،2 ( ينظر: القريش، حياة اإلمام احلسني (
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أي انه أراد من ذلك القول ان الذي يرى بأن القيام هو املنافسة عىل السلطة أو 
املنصب فليعرضه عىل كتاب اهلل وسنة نبيه، أي يطبق أهداف القيام ومبادئه عىل 
كتاب اهلل وسنة نبيه فإن كانت مطابقة هلا وجب عليه تلبية دعوة إمامه ونرصته، 
أمام   اإلمام وضعهم  وبذلك  الدعوة،  تلبية  عليه  جتب  ال  فإنه  تطابق  مل  وإن 

لنرصته. مسؤولياهتم 

ان منصب اخلالفة له رشوط وضوابط معينة، وقد أشار اإلمام عيل إىل 
:بعضها وهو يتكلم عن اجلدير باخلالفة، إذ قال

]أعملهم[  وأعلمهم  عليه  أقواهم  األمر  هبذا  الناس  أحق  ان  الناس،  )أهيا 
بأمر اهلل فيه() ) ).

الشؤون  إدارة  يف  عليه  أقواهم  باخلالفة  الناس  أحق  ان  هنا   اإلمام بنّي 
بشؤوهنا  اليه  املفوضة  الوالية  عىل  القدرة  بالقوة  املراد  ان  والظاهر  االسالمية، 
املختلفة فتشمل كامل العقل والتدبري والشجاعة وحسن السياسة واإلدارة، وأن 
فضاًل  الرشع  خيالف  ال  فيام  تدبريًا  لألمور  وأحسنهم  رأيًا  الناس  أسدى  يكون 
يكون  أن  وكذلك  مواضعها  األعامل  ليضع  وفروعه  الدين  بأصول  علمه  عن 

أعلم الناس بأوامر اهلل ونواهيه يف هذا األمر وهو إدارة شؤون املسلمني) 2 (.

طرح هذا الفهم يف كتاب اإلمام احلسني الذي أرسله إىل أهل الكوفة مع 
مسلم بن عقيل والذي أراد منه إلقاء احلجة عليهم فجاء فيه:

باحلق  والدائن  بالقسط  اآلخذ  بالكتاب  العامل  إال  اإلمام  ما  )فلعمري 

) 1 ( هنج البالغة، ص367.

احلسيني  ص125؛  اهلدى،  منار  البحراين،  ص357؛  السالكني،  مصباح  البحراين،  ينظر:   )  2  (

الشريازي، توضيح هنج البالغة، 45/3؛ املنتظري، نظام احلكم يف اإلسالم، ص113.
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واحلابس نفسه عىل ذات اهلل() ) ).

الذي  الرشعي  اخلليفة  لصورة  بيانًا  الكوفة  أهل  إىل   اإلمام كتاب  يف  إن 
اهلل  من  املنصبة  البرشية  رئاسة  عن  تعبري  هو  فاإلمام  املسلمني،  شؤون  يتوىل 
تعاىل. واإلمام احلسني هبذا الكتاب أّصل حماور النظام االجتامعي والسيايس 
للمسلمني وللبرشية، حيث يقوم هذا النظام عىل كتاب اهلل وسنة نبيه والعدل 
والقسط، وهو متمسك هبذه املبادئ يف رصاعه مع بني أمية) 2 (، وكأنه يقول 
ألهل الكوفة طبقوا هذه الصفات التي ذكرهتا لكم عن صورة اخلليفة الرشعي 
للمسلمني عىل يزيد فهل تنطبق عليه؟، فمن املؤكد عدم وجود االنطباق وبذلك 
تكون احلجة يف نرصته أكثر تأثريًا وأثرًا عىل أهل الكوفة بوجوب اخلروج عىل 

يزيد.

– الكوفة  ألهل  كتابه  يف  نفسه  واألسلوب  املنطق  استعمل   اإلمام إن 
ونقصد الذي استعمله مع أهل البرصة- إذ أشار يف كتابه ألهل البرصة بأحقية 
أهل البيت باخلالفة وهم ورثة النبي الرشعيون، ويف كتابه إىل أهل الكوفة 
والدائن  بالقسط  واآلخذ  بالكتاب  العامل  هو  اإلمام  أو  اخلليفة  أن  إىل  أشار 
باحلق، وبام ان أئمة أهل البيت هم اخللفاء الرشعيون وورثة النبي، فمن 
للخليفة،   احلسني اإلمام  أرادها  والتي  عليهم  الصفات  تلك  انطباق  املؤكد 
الغاصب  ضد  نرصته  جيب  الذي  هو  الرشعي  اخلليفة  يكون  املنطلق  هذا  ومن 

للخالفة اخلارج عن الدين والسنة املحمدية.

) 1 ( الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 262/4. ينظر: ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 21/4؛ ابن نام، 

مثري األحزان، ص16؛ ابن خلدون، التاريخ، 22/3.

) 2 ( ينظر: السند، احلداثة، ص161.
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القرآن  أي  بالكتاب  العامل  وهو  للخليفة   اإلمام رشوط  أحد  وبتأمل 
:هم قرائن القرآن بموجب قول الرسول الكريم، نجد أن أئمة أهل البيت

اهلل  إن متسكتم هبام: كتاب  ما  بعدي  لن تضلوا  أمرين  فيكم  تركت  قد  )إين 
وعرتيت أهل بيتي() ) ).

 عيل اإلمام  لكالم  واضحًا  انعكاسًا   احلسني اإلمام  مراسلة  كانت 
اإلمام  استعمل  وقد  هبا،  اجلدير  عن  أو  باخلالفة،  البيت  أهل  أحقية  عن  سواء 
ال  ولكي  باخلالفة،   البيت أهل  استحقاق  يظهر  حتى  املنطق  هذا   احلسني
فاقد  ألنه  –يزيد-  الزمان  إمام  اخلروج عىل  بعدم  املتقولني  أمام  أي عذر  يرتك 
من  التي  عليه،  اإلسالمية  الرشعية  الرشوط  من  أي  انطباق  وعدم  الصفة  هلذه 

املمكن أن جتعله يف هذا املركز.

) 1 ( الكليني، الكايف، 415/2؛ باختالف األلفاظ. ينظر: ابن حنبل، مسند، 14/3؛ الرتمذي، سنن 

الرتمذي، 328/5؛ الصدوق، األمايل، ص500.
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الثالث املبحث 
التضحية والدفاع املقدس

أ- خيار املواجهة:

فإن  الدماء،  وسفك  قتل  دين  وليس  والرمحة  اإلنسانية  دين  اإلسالم  إن 
القتل والدمار،  الناس مجيعًا وجتنب  السالم واملودة بني  رسالته األوىل هو نرش 
مجيع  بني  واملساواة  العدل  نرش  أجل  من   حممد الرمحة  نبي  به  جاء  ما  وهذا 

البرش بالسلم ال بالقتل وهلذا فمن أهم ألقابه نبي الرمحة.

ان التعاليم اإلسالمية تؤكد يف حال االضطرار الستعامل القوة عندها جيب 
إىل  يرجعون  لعلهم  للقوم  النصح  وتقديم  احلرب  لغة  قبل  السلم  لغة  تقديم 
 نبيه خاطب  تعاىل  اهلل  فإن  هنا  ومن  به  القيام  يريدون  عام  وينتهون  عقوهلم 

قائال:

َها﴾) 1 (، أي إذا جنح القوم إىل الصلح ومالوا 
َ
اْجَنْح ل

َ
ِم ف

ْ
ل ﴿َوإِن َجَنُحوا لِلَسّ

إىل السلم فافعل ذلك) 2 (.

) 1 ( األنفال/ 61.

34/2؛  اجلامع،  جوامع  تفسري  الطربيس،  43/2؛  القرآن،  تفسري  يف  التبيان  الطويس،  ينظر:   )  2  (
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غزوة  يف  حدث  مثلام  القتال  قبل  كثرية  مشاهد  يف  النصح   الرسول قدم 
بدر، إذ انه ارسل عمر بن اخلطاب إىل املرشكني ملا نزلوا بدرًا قائاًل هلم:

من  وألِيه  مني  تلوه  من  إىل  أحب  غريكم  مني  األمر  هذا  ييل  فإنه  )ارجعوا 
غريكم أحب ايل من أن ألِيه منكم() ) ).

هنا طلب الرسول من املرشكني الرجوع عن القتال ألنه ال حيبذ ذلك، أي 
مواقف  األمر جتسد يف  املواجهة معهم، وهذا  قبل خيار  السلمية  بالوسائل  بدأ 
اإلمام عيل يف احلروب التي خاضها ضد أعدائه واخلارجني عليه، حتى أخذ 

يؤدب عسكره عىل ذلك، فنجد يف إحدى وصاياه لعسكره يقول:

واالعذار  دعائهم  قبل  قتاهلم،  عىل  ]سباهبم[  شنآهنم  حيملنكم  )وال 
إليهم() ) ).

 الرسول به  جاء  الذي  اإلسالمي  املنهج  ضمن  تندرج  الوصية  هذه  إن 
مع  املواجهة  قبل  والسلم  النصح  لغة  بتقديم  عسكره  يويص   عيل فاإلمام 
األعداء وذلك بقوله ال حيملنكم بغضكم هلم عىل أن تبدؤوهم بالقتال قبل 
أن تدعوهم إىل الطاعة وتقديم ما تعذرون به يف قتاهلم ألن االسالم دين السلم 
ال دين احلرب والعدوان، ودين االخوة واملساواة، فالالزم االعذار والدعاء ثم 

القتال) 3 (.

الكاشاين، زبدة التفاسري، 58/3.

) 1 ( الواقدي، املغازي، 61/1. ينظر: املقريزي، امتاع االسامع، 110/1؛ الصاحلي، سبل اهلدى 

والرشاد، 33/4؛ احللبي، السرية، 399/2.

) 2 ( هنج البالغة، ص561.

) 3 ( ينظر: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 95/15؛ حممد عبده، هنج البالغة، 14/3؛ مغنية، يف 
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العارش وهي  يوم   العديد من خطب اإلمام احلسني التاريخ  لنا  ويسجل 
التي تقع يف اإلطار نفسه منها عندما خاطب أهل العراق:

تعجلوا  وال  قويل  اسمعوا  الناس  أهيا  يسمعون-  –وجلهم  العراق  أهل  )يا 
النصف  أعطيتموين  فإن  إليكم،  أعذر  وحتى  عيل،  لكم  حيق  بام  أعظكم  حتى 

كنتم بذلك أسعد وإن مل تعطوين النصَف من أنفِسكم فامجعوا رأيكم...() ) ).

هذا الكالم ينطوي عىل عدة أمور منها:

طلب من القوم عدم العجلة يف القتال وذلك متاشيًا مع املنهج اإلسالمي 
السلمية  الوسائل  مجيع  استنفاد  أراد   وألنه احلرب،  عىل  السلم  فّضل  الذي 

قبل أن يضطر إىل خيار املواجهة مع األعداء.

الطاعة وعليه تكليف  أنه صاحب رسالة وأنه اإلمام املفرتض  أشار إىل 
إزاءهم ومن الواجب أن يؤديه وذلك عندما قال:

( أي من حقكم أن أعظكم قبل أن أبدأ القتال  )حتى أعظكم بام حيق لكم َعيَلَّ
املواجهة معهم ألنه قد  إذا ما حصلت  يبقى هناك أي عذر  معكم ولكي ال 

أوعظهم لكنهم مل يتعظوا.

أوضح اإلمام بأنه صاحب عذر إذا ما قاتلهم وذلك بقوله )حتى أعذر 
للقوم  النصح  تقديم  لعسكره يف   اإلمام عيل متطابق مع وصية  إليكم( وهو 
واإلعذار هلم قبل قتاهلم وهذا ما فعله اإلمام احلسني يف سلك السبل السلمية 

معهم قبل خيار املواجهة لعلهم يرجعون إىل عقوهلم.

ظالل هنج البالغة، 314/3؛ احلسيني الشريازي، توضيح هنج البالغة، 451/3.

النظيم،  الدر  الشامي،  458/1؛  الورى،  أعالم  الطربيس،  ينظر:   .97/2 اإلرشاد،  املفيد،   )  1  (

ص552؛ النويري، هناية اإلرب، 349/20؛ املجليس، البحار، 6/45.
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واحدة  بخطبة  يكتف  مل  نجده  يؤدهيا  رسالة  صاحب   احلسني اإلمام  إن 
نجده  لذلك  القوم،  نصح  يف  أبلغ  حجته  تكون  أن  أراد  فقد  العارش،  يوم  يف 
ذكرهم  عندما  رشدهم،  إىل  يرجعون  لعلهم  آخر  ومنطق  أخرى  بلغة  خياطبهم 

:إذ قال ،وأبيه بنسبه وجده

فانظروا  وعاتبوها  أنفسكم  راجعوا  ثم  أنا،  من  فانظروا  فانسبوين  بعد  )أما 
هل يصح لكم قتيل وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن نبيكم، وابن وصّيه وابن عّمه؟ 
سيد  محزة  أوليس  ربه؟  عند  من  به  جاء  بام   اهلل لرسول  مصدق  مؤمن  وأول 

الشهداء عمي؟ أوليس جعفر الطيار ف اجلنة بجناحني عّمي؟() ) ).

ضمن  يندرج  للقوم  نفسه  وتعريف   اإلمام من  اخلطاب  يف  الرتكيز  هذا 
انتهاجه للسبل السلمية مع القوم قبل أن يضطر إىل خيار املواجهة العسكرية 
معهم، فإن فعل ذلك فإنه قد أعذر عليه ألنه استنفد كل السبل التي من املمكن 
أن حتد من هذه املواجهة ألهنم مل يتعظوا منه وهذا ما أراده يف استمراريته يف 
القتال  يف  البدء  وعدم  نصحهم  أجل  من  حمرم  من  العارش  يوم  املتتالية  اخلطب 
منهج  يف  وجدناه  ما  وهذا  األعداء  مع  القتال  بدء  حيبذ  ال  االسالم  ألن  معهم 
الطرف  يبدأ  يبدأ حتى  مل  فإنه  التي فرضت عليه  االمام عيل يف مجيع حروبه 
اآلخر بالقتال، ومن ذلك وصيته لعسكره قبل لقاء العدو بصفني كانت ضمن 

:هذا االجتاه إذ قال

) 1 ( املجليس، البحار، 6/45. ينظر: الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 322/4؛ الطربيس، اعالم 

61/4؛  التاريخ،  يف  الكامل  األثري،  ابن  339/5؛  املنتظم،  اجلوزي،  ابن  458/1؛  الورى، 

ابن نام، مثري األحزان، ص37؛ اإلربيل، كشف الغمة، 222/2؛ الدمشقي، جواهر املطالب، 

.285/2



165الفصل الثالث املرحلية يف القيام ......................................................

إياهم  وترككم  حجة،  عىل  اهلل  بحمد  فإنكم  يبدؤوكم،  حتى  تقاتلوهم  )ال 
حتى يبدؤوكم حجة أخرى لكم عليهم() ) ).

يف  أصحابه  يويص  كان  فقد  باحلرب  واإلبتداء  السبق  عن  أصحابه   هنى
العدو هبذه الوصية، وهذا هو اإلسالم ال عدوان إال عىل  به  كل موطن يلقون 
من  احلجة  هذه  وبيان  عليهم  حجة  يكون  ذلك  أن  إىل   وأشار اعتدى،  من 
وجهني أحدمها: اهنم إذا بدأوا باحلرب فقد حتقق دخوهلم يف حرب اهلل ورسوله 

:لقوله

)حربك يا عيل حريب() ) )، والثاين البادئ باحلرب معتٍد ابتداًء) 3 (.

التوجه  هذا  مع  التشابه  نجد   ،البيت أهل  أئمة  عند  املنهج  لوحدة  نتيجة 
املقابل  الطرف  يبدأ  مل   انه إذ  موقف،  من  أكثر  يف   احلسني اإلمام  قيام  يف 
باحلرب قبل استنفاد كل السبل السلمية ومن ثم اللجوء إىل خيار املواجهة معه.

أول تلك املواقف هو يف الطريق إىل كربالء وذلك بعد أن لقي جيش احلر 
ابن يزيد الرياحي) 4 (، إذ قال احلر: ان األمري كتب إيلَّ أن أحلك عىل غري ماء 

) 1 ( هنج البالغة، ص562.

الطويس،  ص479؛  االنتصار،  املرتىض،  الرشيف  ص128؛  االختصاص،  املفيد،  ينظر:   )  2  (

اخلالف، 335/5؛ ابن املغازي، مناقب عيل بن أيب طالب، ص158؛ ابن البطريق، عمدة عيون 

صحاح األخبار، ص214.

) 3 ( ينظر: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 104/15؛ البحراين، رشح هنج البالغة، 383/4؛ 

املجليس، مرآة العقول، 370/18؛ مغنية، يف ظالل هنج البالغة، 412/3.

) 4 ( احلر بن يزيد الرياحي: بن ناجية بن قعنب بن عتاب الردف، قائد من أرشاف متيم، اعرتض 

طريق اإلمام احلسني يف ألف فارس من أجل أن يمنعه يف قصده إىل الكوفة فالتقى به وكان 

وقته يف حر الظهرية، فقال احلسني اسقوا القوم وأروهم ورشفوا اخليل ترشيفًا ففعلوا، وقد 



166........................ التجليات الفكرية ملبادئ هنج البالغة يف ثورة اإلمام احلسني

والبد من االنتهاء إىل أمره، فقال زهري بن القني للحسني: بأيب وأمي يا ابن 
لنا فيهم كفاية، فكيف بمن سيأتينا  يأتنا غري هؤالء لكان  رسول اهلل واهلل لو مل 
من  قتال  من  علينا  أيرس  هؤالء  قتال  فإن  هؤالء،  نناجز  بنا  فهلم  غريهم؟  من 

:يأتينا من غريهم، فقال اإلمام احلسني

)فإين أكره أن ابدأهم بقتال حتى يبدأوا() ) ).

 عىل الرغم من أن الفرصة مؤاتية للمواجهة وإن الوضع بالنسبة لإلمام
وأصحابه أفضل ومن املمكن االنتصار عىل هؤالء لكن اإلمام طبق تعاليم 

اإلسالم يف عدم بدئهم بالقتال ألهنم مل يكونوا قد بدأوا بذلك.

بن  ملسلم   منعه يف  جتسد  آخر  موقف  هناك  وإنام  فقط  املوقف  هذا  ليس 
عىل  جتاوزه  من  الرغم  عىل  بسهم،  اجلوشن  ذي  بن  شمر  يرمي  أن  عوسجة 
اهلل  أعداء  من  الفاسق  فإن  أرميه  دعني  مسلم:  قال  عندما  وذلك   اإلمام

:وعظامء اجلبارين، وقد أمكن اهلل منه، فقال

)ال ترمه فإين أكره أن أبدأهم بقتال() ) ).

ضيق عىل احلسني وغري طريقه إىل كربالء، وكان ممن خرج لقتاله يوم العارش إال أنه تاب 

واستشهد بني يدي اإلمام ونال رشف سالم اإلمام املنتظر  عليه يف زيارة الناحية املقدسة. 

ينظر: البالذري، أنساب األرشاف، 169/3؛ ابن حزم، مجهرة أنساب العرب، ص227؛ ابن 

طاووس، إقبال األعامل، 78/3؛ الزركيل، األعالم، 172/2.

) 1 ( الدنيوري، األخبار الطوال، ص252. ينظر: ابن مسكويه، جتارب األمم 68/2؛ ابن األثري، 

اإلرب،  هناية  النويري،  2625/6؛  الطلب،  بغية  العديم،  ابن  52/4؛  التاريخ،  يف  الكامل 

.424/20

) 2 ( البحراين، العوامل، ص249. ينظر: البالذري، أنساب األرشاف، 187/3؛ الطربي، تاريخ الرسل 

وامللوك، 322/4؛ الطربيس، اعالم الورى، 458/1؛ الدمشقي، جواهر املطالب، 285/2.
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 الرسول هبا  جاء  التي  والسنة  اإلسالمي  الرشع  خيالف  مل   فاإلمام
وطبقها يف مجيع حروبه وألنه يريد أن يستنفد كل الوسائل السلمية قبل أن 
يلجأ إىل خيار املواجهة معهم، لذلك فإن قراءة موقف اإلمام احلسني يف عدم 

بدء القوم بالقتال يتضح منه أمور:

إن موقف اإلمام هو امتداد ملا كان يفعله الرسول يف حروبه، وتطابق 
معهم،  خاضها  التي  حروبه  يف  أعدائه  من   عيل اإلمام  موقف  مع  واضح 

لذلك فإنه استمر يف االجتاه نفسه.

 هو اإلصالح يف أمة جده رسول اهلل إن أحد أهداف قيام اإلمام احلسني
جزئياهتا،  من  جزئية  أي  يف   الرسول سنة  خيالف  أن  املعقول  من  ليس  فإنه 
وذلك بأن يبدأ القوم بقتال عىل خالف ما كان يفعل جده وأبوه، بل إن 

اصالحهم من دون قتال كان يف مقدمة األهداف.

القيام  بقتال- أحد دروس  القوم  بدء  –عدم  األمر  اإلمام جعل هذا  إن 
 الرشعية وذلك بأنه مهام كان املوقف وما فيه من مردود إجيايب بالنسبة لإلمام
الرسول، من  انه فضل إعالء وإحياء سنة  بالقتال أي  البدء  فإنه فضل عدم 
هذا الباب عىل حساب مصلحته الذاتية ألن من أهم أهداف قيامه إحياء السنة.

فيها  التي  األخالقية  القيام  دروس  أحد  األمر  هذا  من   اإلمام جعل 
الفائدة  كانت  مهام  باألعداء  الغدر  وجتنب  احلرب،  عىل  السلم  جانب  تفضيل 
وأنصاره   واإلمام الظامل،  أي  املعتدي  هو  اآلخر  الطرف  وجعل  كبرية، 

املعتدى عليهم أي املظلومون.

ب- اإلعداد للمواجهة:

إن اإلعداد ألية مواجهة عسكرية يتطلب كثريًا من اجلهد واملتابعة من أجل 
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الوصول إىل اجلاهزية التامة ملواجهة العدو، والسيام إذا ما كانت هناك مواجهة 
العسكرية  واملعطيات  واملعنوي،  املادي  املستوى  عىل  فاصاًل  حدًا  متثل  حاسمة 
املواجهة، فإن هذا األمر يستلزم إعدادًا  املادية كلها متيل إىل الطرف اآلخر من 
جبهة  ملواجهة  أنصاره  إعداد  يف   احلسني اإلمام  فعله  ما  وهذا  كبريًا،  معنويًا 

الباطل.

نجد أن اإلمام أخذ يعد لتلك املواجهة ويف مجيع مراحل القيام سواء كان 
هناك  أصبح  ثم  به،  خرجت  الذي  باليشء  خترج  أن  أجل  من  معنويًا،  أو  ماديًا 
نتيجة  الظاهر،  حسب  العسكرية  اهلزيمة  من  الرغم  عىل  كبري  معنوي  انتصار 
اإلعداد املستمر من اإلمام لتلك املواجهة ألن اإلعداد واالستعداد للمعارك 

أمر مهم وقد أمر اهلل تعاىل بذلك حسب ظاهر قوله عز وجل:

 َِّ َْيِل تُْرِهُبوَن بِِه َعُدَوّ الل ٍة َوِمْن رَِباِط الْ َوّ
ُ
ُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ق

َ
وا ل ِعُدّ

َ
﴿َوأ

ُكْم﴾) 1 (. َوَعُدَوّ

يعد اإلعداد املعنوي للمقاتلني من أهم أنواع اإلعداد وله دور كبري يف تغيري 
كبريًا  دافعًا  يولد  ثمَّ  ومن  املقاتلني  نفسية  عىل  أثرًا  يرتك  ألنه  املعارك،  موازين 
عندهم يف التضحية والفداء من أجل اهلدف الذي يقاتلون من أجله، ونجد ان 
الرسول قد عمل عىل هذا اجلانب يف كثري من غزواته، ففي غزوة بدر أخذ 

يرّغب املسلمني يف اجلنة حينام خاطبهم قائاًل:

أهم غايات  أن من  فبام   ،)  2 الساموات واألرض()  إىل جنة عرضها  )قوموا 
املجاهدين بمنطق غاياهتم ويصور  املسلمني  يتكلم مع   فإنه املسلم هو اجلنة 

) 1 ( األنفال/ 60.

) 2 ( الذهبي، تاريخ االسالم، 90/2؛ ابن كثري، البداية والنهاية، 338/3.
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إىل  اندفاعهم  من  يزيد  مما  اجلنة  إىل  الطريق  وأهنا  اآلخرة  حصاد  بأهنا  املعركة 
القتال) 1 (.

الروح  رفع  أجل  من  حروبه  يف   عيل اإلمام  به  عمل  قد  األمر  هذا  إن 
املعنوية للمقاتلني، إذ نجده يف خطبته عن اجلهاد يتكلم هبذا املنطق من أجل 

:ترغيب أصحابه به حينام قال

وهو  أوليائه  خلاصة  اهلل  فتحه  اجلنة،  أبواب  من  باب  اجلهاد  فإن  بعد،  )أما 
لباس التقوى ودرع اهلل احلصينة وجنته الوثيقة() ) ).

شبه اإلمام ذلك بالقول ان باب الدار منفذ اليها كذلك اجلهاد منفذ إىل 
اجلنة، ألنه ال جماهد إال من انقطعت عالقته من الدنيا وسلم نفسه إىل اهلل تعاىل، 
وقيل  الصاحلون،  اهلل  خواص  إال  اليه  يوفق  ال  وانه  واملوايل  للمحب  اهلل  فتحه 
التقوى  قوام  به  الذي  لاليامن  وحافظًا  الدين  عن  للمضار  دافعًا  اجلهاد  كان  ملا 
اللباس يف الوقاية من مرضة الربد واحلر عن اإلنسان،  للمؤمنني فإن هذا يشبه 
كذلك نجد ذكر درع اهلل احلصينة فهنا شّبه اجلهاد بالدرع بعد تشبيهه باللباس 
اآلفات  من  فهو حيفظ  للبدن،  الدرع  بمنزلة  اهلل  دين  اجلهاد يف  أن  للداللة عىل 

وغريها فكذلك اجلهاد حيفظ الدين) 3 (.

باهبا،  وهو  باجلنة  ربطه  باب  من  ألصحابه  اجلهاد  رغب  قد   اإلمام ان 
حتفيزًا ألصحابه، وقد عمل عىل رفع الروح املعنوية عندهم، فكان أحد العوامل 

) 1 ( ينظر: محيد رساج جابر، الدبلوماسية وقواعد املواجهة يف فكر الرسول، ص67.

) 2 ( هنج البالغة، ص69.

العقول، 324/18؛ احلسيني  املجليس، مرآة  البالغة، ص116؛  البيهقي، معارج هنج  ينظر:   )  3 (

الشريازي، توضيح هنج البالغة، 148/1؛ اخلرساين، مفتاح السعادة، 229/5.
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التي اتبعها اإلمام احلسني مع اصحابه يف هذا اجلانب هو الرتغيب يف اجلنة 
الشهادة،  فقط  هو  وبينها  بينهم  يفصل  الذي  وأن  منهم  قريبة  بأهنا  ووصفها 

وتذكر الروايات انه وبعد أن فرغ من صالة اخلوف قال لبقية أصحابه:

ثامرها،  وأينعت  أهنارها  واتصلت  أبواهبا  فتحت  قد  اجلنة  هذه  كرام،  )يا 
قدومكم،  يتوقعون  اهلل  سبيل  ف  قتلوا  الذين  والشهداء   ،اهلل رسول  وهذا 

ويتبارشون بكم، فحاموا عن دين اهلل ودين نبيه() ) ).

نالحظ استمرار ما أراده اإلمام عيل من ذكره للجهاد وذلك فيام يأيت:

 عيل اإلمام  أراده  ما  مع  منسجاًم  للموت  ذكره  جعل   احلسني اإلمام 
من ذكره للجهاد وتشبيهه بأنه الباب إىل اجلنة، واإلمام احلسني جعل اجلهاد 
واملوت معه قنطرة للعبور إىل اجلنة، وهذا يسهم يف رفع الروح املعنوية وجيعل 

املجاهد يف حالة شوق وهلفة للموت من أجل الوصول إىل جنات اخللد.

واهنم  بأصحابه  والشهداء   الرسول استبشار  ألصحابه   اإلمام ذكر 
يتوقعون قدومهم، وبام ان رسول اهلل من أخص أولياء اهلل وكذلك الشهداء 
وهذا  ضمنهم  من  أصحابه  جعل   احلسني اإلمام  فإن  وجل  عز  أوليائه  من 
استمرار ملا ذكره اإلمام عيل بأن اجلهاد فتحه اهلل خلاصة أوليائه، وهذا أيضًا 

من باب التحفيز من أجل اإلندفاع يف القتال بأعىل املعنويات املمكنة.

إن اإلمام عليًا ذكر كثريًا عن مزايا اجلهاد ومنها حفظ الدين وهذا امتد 
يف موقف وكالم اإلمام احلسني مع أصحابه، إذ انه وبعد أن قدم كثريًا ممّا 
نبيه  ودين  اهلل  دين  عن  حياموا  أن  منهم  طلب  واالستشهاد  القتال  عىل  حيفزهم 

) 1 ( املقرم، موسوعة مقتل اإلمام احلسني، ص273؛ ينظر: البهبهاين، الدمعة الساكبة، 302/4؛ 

القندوزي، ينابيع املودة، 72/3.
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وهذا أحد أهم أهداف اجلهاد بشكل عام والقيام بشكل خاص.

أصحابه  عند  املعنوية  الروح  رفع  عىل  العمل  دائم   احلسني اإلمام  كان 
 نجده وهلذا  للمواجهة،  اعدادهم  أجل  من  الشهادة  أو  النرص  عىل  وحثهم 
عندما  وذلك  معنوياهتم،  رفع  أجل  من  األمر  هذا  عنهم  خيفف  أخذ  ذلك  بعد 

أخربهم بأهنم ال حيسون بأمل مس احلديد حينام قال هلم قبل أن يستشهد: 

قد  العراق، وهي أرض  إىل  إنك ستساق  ُبني  يا  قال يل:   إن رسول اهلل(
مجاعة  معك  ويستشهد  هبا،  تستشهد  وإنك  النبيني.  وأوصياء  النبيون  هبا  التقى 

وِن 
ُ
ك نَار  يَا  َنا 

ْ
ل
ُ
﴿ق تعاىل:  قوله  أمل مس احلديد، وتال  من أصحابك، ال جيدون 

وعليهم  عليك  وسالمًا  بردًا  احلرب  تكون   ،(  ( إِبَْراِهيم﴾)  َعَ  ًما 
َ

َوَسال بَْرًدا 
فأبرشوا فواهلل لئن قتلونا فإنا َنِرُد عىل نبينا() ) ).

هنا إخبار من اإلمام ألصحابه بالقتل واملوت ورضب احلديد، مع عدم 
األمهية،  يف  غاية  معنوي  ورفع  وحتفيز  مهم  جانب  وهذا  ذلك  بأمل  إحساسهم 
وإن عدم أمل مس احلديد الذي ذكره اإلمام ألصحابه يبدو انه ترمجة ملا ذكره 
اإلمام عيل عن ان اجلهاد يف دين اهلل بمنزلة الدرع للبدن، قد خاطبهم اإلمام 
احلسني هبذا املنطق الذي ترك أثرًا كبريًا يف اندفاعهم نحو القتال وحقق كثريًا 
املواجهة  يف  األحداث  سري  عىل  واضحًا  أثرًا  تركت  التي  االجيابية  النتائج  من 

ومنها: العسكرية، 

كانوا يف غاية الشوق ملالقاة عدوهم وهم مسارعون إىل ذلك وهذا ما نجده 

) 1 ( األنبياء/ 69.

ذوب  نام،  ابن  848/2؛  واجلرائح،  اخلرائج  الراوندي،  ينظر:   .80/45 البحار،  املجليس،   )  2  (

النضار، ص13؛ احليل، خمترص بصائر الدرجات، ص37؛ البحراين، مدينة املعاجز، 504/3.
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يف كالم حبيب بن مظاهر يف ليلة العارش من حمرم إذ قال:

)لوال انتظار أمره-أي اإلمام- لعاجلتهم بسيفي هذه الليلة() 1 (، إن يف 
هذا الكالم اندفاعًا كبريًا ومسارعة من أجل املواجهة وهذا بفعل التأثري املعنوي 

الذي وّلده اإلمام احلسني يف نفسية املقاتلني من أجل إعدادهم للمواجهة.

بفعل اإلعداد املعنوي الذي أوجده اإلمام عند أصحابه نجد ان بعضهم 
مثل عابس بن أيب شبيب) 2 ( قد خرج عن املألوف يف القتال واملواجهة العسكرية 
(، وهذا   3 األعداء مواجهته)  يطلب من  ألقى درعه وخمفره وهو  وذلك عندما 
البدن، واستمراره يف قول  اجلهاد يف  تأثري  اإلمام عيل عن  ملا ذكره  انعكاس 
اإلمام احلسني ألصحابه بأهنم ال جيدون أمل مس احلديد، لذلك نجد عابسًا 
ألقى درعه وخمفره، وهذا ال يعني قلة وضعف العقيدة واالعتامد عىل عدم التأمل 

.وإنام يظهر الذوبان يف العقيدة واإلمام

آثار  هلا  وكان  ونتيجتها  العسكرية  املواجهة  يف  أثرًا  تركت  مهمة  نتائج  هذه 

) 1 ( املقرم، موسوعة مقتل اإلمام احلسني، ص240.

الشاكري، وبنو شاكر بطن من  اهلمداين  بن مالك بن صعب  ربيعة  بن  بن أيب شبيب:  ( عابس   2 (

ألمري  بوالئهم  املخلصني  من  شاكر  وبنو  شجاعًا  رئيسًا  الشيعة  رجال  من  عابس  كان  مهدان، 

املؤمنني، عده الشيخ الطويس يف رجاله وهو من أعظم أنصار اإلمام احلسني، أرسله مسلم 

 اإلمام إىل  انضم  الكوفة،  أهل  ببيعة  فيها  أخربه  التي  بالرسالة   احلسني إىل   ابن عقيل

الناحية  زيارة  يف  عليه    املنتظر اإلمام  سالم  هو  رشفه  إىل  رشفًا  وزاده  يديه  بني  واستشهد 

79/3؛  األعامل،  إقبال  طاووس،  ابن  ص103؛  الطويس،  رجال  الطويس،  ينظر:  املقدسة. 

الساموي، إبصار العني، ص126؛ شمس الدين، أنصار احلسني، ص94.

73/4؛  التاريخ،  يف  الكامل  األثري،  ابن  339/4؛  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،  ينظر:   )  3  (

النويري، هناية اإلرب، 454/20؛ ابن كثري، البداية والنهاية، 200/8.
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أهم  أحد  كانوا   اإلمام أنصار  ألن  عام،  بشكل  القيام  نتيجة  يف  واضحة 
العمل  نتيجة  كله  وهذا  وأهدافه،  القيام  نجاح  يف  واملكملة  املساعدة  األسباب 
املستمر الذي قام به قائد القيام يف إعداد مقاتليه من مجيع النواحي للمواجهة 

احلاسمة مع األعداء.

باجلانب  يرتبط  ربام  والذي  للمواجهة  اإلعداد  برنامج  ضمن  من  كان 
ان الصرب  إذ  العدو،  املواجهة ضد  التأكيد عىل الصرب يف  املعنوي إىل حد ما هو 
يف املعارك له أثر كبري يف عملية إهنائها للطرف الذي يكون أكثر ثباتًا فيها، وهذا 
 :املسلمني يف غزواهتم، ففي غزوة أحد قال هلم ما كان حيفز عليه الرسول

)افتتحوا أعاملكم بالصرب عىل اجلهاد والتمسوا بذلك ما وعدكم اهلل() ) ).

الوصول  أجل  من  عليه  وقادته  أصحابه  حيث   عيل اإلمام  كان  ما  هذا 
العسكرية  وصاياه  إحدى  يف  كان  اذ  املواجهة،  يف  الصرب  طريق  عن  النرص  إىل 

:قوله

سناها،  وعال  لظاها  شب  فقد  عدهتا،  هلا  وأعدوا  أهبتها  للحرب  )فخذوا 
اإلعداد  من  جعل   وهنا  ،(  ( النرص()  إىل  أدعى  فإنه  الصرب،  واستشعروا 
للحرب وأسباب النرص فيها هو الصرب وقد طلب من أصحابه التأهب للحرب 
ثم  العدو،  ضد  اجلهاد  أسباب  وهتيئة  عدهتا،  احلرب  أهبة  فإن  عدهتا  وإعداد 
وهو  الثياب  من  اجلسد  ييل  ما  والشعار  هلم،  شعارا  الصرب  يتخذوا  بأن  أمرهم 
ألزم الثياب للجسد، فهو يقول الزموا الصرب كام يلزم اإلنسان ثوبه الذي ييل 

اهلدى  سبل  الصاحلي،  138/1؛  االسامع،  امتاع  املقريزي،  222/1؛  املغازي،  الواقدي،   )  1  (

والرشاد، 189/4.

) 2 ( هنج البالغة، ص68.
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جلده وقد يستغني عن غريه من الثياب ألن الصرب من أقوى أسباب النرص) 1 (.

هلا  يعرف  مل  عام  بشكل  الصرب  يف  وعربًا  دروسًا   احلسني اإلمام  أعطى 
معسكري  بني  القوى  موازين  اختالل  رأى  أن  وبعد   إنه إذ  مثياًل،  التاريخ 
احلق والباطل عىل الصعيد العسكري، جعل احلث عىل الصرب من ضمن برنامج 
اإلعداد املعنوي وهذا انعكاس ملا ذكره اإلمام عيل عن تأثري الصرب يف املعركة 
وعىل نتيجتها، ومن هذا املنطلق أدخل اإلمام احلسني هذا األمر يف اإلعداد 
نجده  لذلك  املعنوي،  للعامل  ومتماًم  مكماًل  عنرصًا  وجعله  ألصحابه  النفيس 
املعنوية  الروح  ورفع  جهة  من  الصرب  عىل  احلث  عملية  يف  مهاًم  درسًا  يعطي 
نرص  حتقيق  من  التمكن  بعدم  علم  ألنه  واحد،  آن  يف  أخرى  جهة  من  ملقاتليه 
مع   عيل اإلمام  كالم  من  املعارك  يف  الصرب  تأثري  لديه  انعكس  وألنه  مادي، 
أصحابه، فأراد بذلك حتقيق نرص معنوي كبري، وقد خاطب أصحابه قائاًل: 

إىل  والرض  البؤس  عن  بكم  تعرب  قنطرة  إال  املوت  فام  الكرام،  بني  )صربًا 
اجلنان الواسعة والنعم الدائمة، أيكم يكره أن ينتقل من سجن إىل قرص، وهؤالء 

أعداؤكم كمن ينتقل من قرص إىل سجن وعذاب أليم() ) ).

وأبرز الصور ف هذا اخلطاب تندرج بام يأيت:

إىل  مدعاة  بأنه   ملعرفته عليه  أصحابه  وحث  الصرب  إىل   اإلمام أشار 
النرص وألن اإلنسان الصابر ال يفر من امليدان مهام كلف األمر من تضحيات.

) 1 ( ينظر: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 61/2؛ البحراين، رشح هنج البالغة، 28/2؛ اخلوئي، 

منهاج الرباعة، 375/3؛ البدري، نزهة النظر، ص44.

الكاشاين،  ينظر: معاين األخبار، ص289؛  الصدوق، االعتقادات يف دين اإلمامية، ص52.   )  2 (

املحجة البيضاء، 255/8.
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املعنوية  الروح  جعل املوت أسهل ما يمكن ألصحابه وهذا ضمن رفع 
هلم وذلك عندما صوره هلم بأنه قنطرة تعرب هبم إىل اجلنان الواسعة وهذا ضمن 
الروح  ورفع  الصرب  عىل  احلث  يف  سابقًا-  إليها  أرشنا  –التي  الدمج  عملية 

املعنوية يف آن واحد.

الدنيا بأهنا سجن وهي حياة البؤس والرض وإن  صّور اإلمام ألصحابه 
التي تستحق التضحية والفداء، وهو أيضًا جزء من رفع  ما ينتظرهم هو احلياة 
الروح املعنوية ألصحابه التي ربطها بالصرب، وان تلك اجلنان ال يمكن الوصول 
اليها اال بالصرب والثبات، وهذه ترمجة ملا ذكره اإلمام عيل يف ان الصرب أدعى 
فضاًل  كبريًا  معنويًا  نرصًا  حقق  بأن   احلسني اإلمام  ذلك  ترجم  وقد  للنرص، 

عن الوصول إىل جنان اخللد بعد الصرب واالستشهاد يف القتال ضد األعداء.

كان اإلمام احلسني ويف أكثر من مناسبة حيث أهله وأصحابه عىل الصرب 
وبني  أهله  حيث   نجده هلذا  الطريق،  هذا  عن  املستحصلة  بالنتائج  ملعرفته 

عمومته عىل ذلك عندما قال:

)صربًا يا بني عمومتي، صربًا يا أهل بيتي ال رأيتم هوانًا بعد هذا اليوم أبدًا() ) ).

أخرى  مناسبة  يف  أنه  إال  اخلطاب  هبذا  عمومته  وبني  أهله   اإلمام خّص 
حث أصحابه عىل ذلك عندما صىل هبم الغداة فالتفت اليهم وقال:

علمه  يف  قتلكم  قّدر  أي   ،(  ( بالصرب()  فعليكم  قتلكم  ف  أذن  قد  اهلل  )ان 
تعاىل) 3 (.

) 1 ( ابن طاووس، اللهوف، ص68. ينظر: ابن أعثم، الفتوح، 112/5.

) 2 ( ابن قولويه، كامل الزيارات، ص152؛ املجليس، البحار، 86/45؛ البحراين، العوامل، ص319.

) 3 ( ينظر: املجليس، البحار، 86/45.
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هذا كله ضمن اإلعداد الذي كان يعمل عليه اإلمام احلسني للمواجهة 
أن  املمكن  من  أمام عدوهم  ثغرة  أية  يرتك  لكي ال  الباطل،  مع جبهة  احلاسمة 
يتسلل من خالهلا إىل أنصار جبهة احلق، وهلذا فإن اإلمام كان يف حذر دائم 
ومطوعًا كل عامل -ولو معنويًا- له أثر مهم يف عملية تغيري املوازين يف املواجهة 

املرتقبة.

إن اإلمام احلسني عندما نزل يف أرض كربالء خرج إىل أصحابه فأمرهم 
أن يقرب بعضهم بيوهتم من بعض وأن يدخلوا األطناب) 1 ( بعضها ببعض) 2 (، 

وهذا جتلٍّ واضح من كالم اإلمام عيل وهو يويص عسكره، إذ قال:

التفرق  عن   هناهم  ،(  3 مجيعا()  فانزلوا  نزلتم  فإذا  والتفرق،  )إياكم 
العدو،  نفس  يف  والرعب  اهليبة  يبعث  األمر  هذا  ألن  مجيعًا  ينزلوا  أن  وأمرهم 
فإنه موجب لضعف  التفرق والتشتت  أما  املخاطر،  الكثري من  العسكر  وجينب 

قواهم) 4 (.

كان هذا متجليًا بفعل اإلمام احلسني عندما طلب من أصحابه أن يقربوا 
البيوت من بعضها وفيه تأثريان معنويان مها:

) 1 ( األطناب: مجع طنب، ما يشد به البيت من احلبال بني األرض والطرائق. ينظر: ابن منظور، لسان 

العرب، 561/1؛ الطرحيي، جممع البحرين، 110/2.

319/4؛  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،  186/3؛  األرشاف،  أنساب  البالذري،  ينظر:   )  2  (

هناية  النويري،  59/4؛  التاريخ،  يف  الكامل  األثري،  ابن  457/1؛  الورى،  أعالم  الطربيس، 

اإلرب، 437/20.

) 3 ( هنج البالغة، ص559.

) 4 ( ينظر: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 90/15؛ مغنية، يف ظالل هنج البالغة، 410/3؛ 

احلسيني الشريازي، توضيح هنج البالغة، 449/3.
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التأثري األول: تأثري معنوي عىل العدو وذلك لزرع اخلوف والرهبة يف نفسه 
من عسكر اإلمام احلسني عندما يراهم يف هذا التالحم واإلرتباط فيام بينهم 
وهذا ما كان متجانسًا مع ما أراده اإلمام عيل من عسكره يف أن ينزلوا مجيعًا 

ال مشتتني.

 اإلمام بيت  وأهل  ألصحاب  بالنسبة  نفيس  معنوي  تأثري  الثاين:  التأثري 
ويزيد  بينهم  فيام  أكثر  نفسيًا  ارتباطًا  هناك  جيعل  البيوت  يف  التقارب  هذا  ألن 
العالقة وينهي أي فارق طبقي فيام بينهم إن وجد، وهذا ما جنيت ثامره يف عملية 
أو  أنفسهم  الذي ظهر عليه معسكر احلق سواء بني األنصار  الرتابط والتالحم 

.بينهم وبني القائد

 هذه أمور هلا أمهية كبرية يف عملية اإلعداد للمواجهة، إال أن اإلمام احلسني
وإنام  النفسية،  األمور  أو  اإلعداد  عملية  يف  فقط  املعنوي  اجلانب  عند  يقف  مل 
فالطبيعة  الطبيعة،  عامل  حتى  العملية  هذه  يف  األمور  من  كثريًا  يوظف  نجده 
أرض  لكل  فإن  املواجهة  فيها  تدور  التي  األرض  حسب  املعارك  يف  تأثري  هلا 
طبيعتها يف القتال سواء كانت جبلية أو صحراوية وغريها، وعىل هذا األساس 
إذ  االعتبار  األمر بعني  بأخذ هذا  للعدو  بعثه  اإلمام عليًا يويص جيشًا  نجد 

:قال

)فإذا نزلتم بعدو أو نزل بكم فليكن معسكركم ف قبل األرشاف أو سفاح 
مقاتلتكم  ولتكن  مردًا.  ودونكم  ردءًا  لكم  يكون  كيام  االهنار،  أثناء  أو  اجلبال، 

من وجه واحد أو اثنني() ) ).

العسكرية ذي  املواجهة  أشار اإلمام إىل تكتيك عسكري مهم يف عملية 

) 1 ( هنج البالغة، ص559.
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فائدة كبرية يف كلتا احلالتني الدفاعية واهلجومية، عندما أمر عسكره أن ينزلوا يف 
مكان حصني مثل االرشاف وهي املكان العايل لئال يأخذهم العدو من خلفهم 
وليأمنوا فيه مباغتتهم، وإذا كان ذلك غري ممكن فإهنم ينزلون يف مكان منخفض 
منعطف  وهو  منعطفاهتا  أي  األهنار  وأثناء  اسفله  أي  أصله  وهو  اجلبل  كسفح 
الوادي ونحوه، بحيث ال يراهم العدو وال تصل سهامه اليهم ورضباته عن بعد 
تكون  بأن  أمر  ثم  القتال،  معينة هلم يف  األماكن حافظة هلم  تكون هذه  وبذلك 
مقاتلتهم من وجه واحد فإن مل يكن ممكنًا فمن وجهني حيث حيفظ بعضهم ظهر 

بعض ألن القتال من عدة جهات يوجب الضعف والتفرقة) 1 (.

أهنار  أو  جبال  من  الطبيعية  العنارص  استثامر  يريد   اإلمام أن  نالحظ 
عىل  ينطبق  العسكري  الفكر  وهذا  العدو،  عىل  النرص  لتحقيق  مساعد  كعامل 
بقية األئمة مثل اإلمام احلسني يف قيامه وذلك عندما القى جيش احلر بن 
يزيد الرياحي يف الطريق إىل كربالء فقد قال لزهري بن القني: أما ها هنا مكان 
يلجأ اليه، أو رشف نجعله خلف ظهورنا، ونستقبل القوم من وجه واحد؟ قال 
له زهري بن القني: بىل، هذا جبل ذو حسم )جشم() 2 (، إىل جنبك متيل اليه إىل 
اليه،  سبق  حتى   فسار حتب،  كام  فهو  اليه  سبقت  فإن  اليه،  بنا  فمل  يسارك 

مصباح  478/4؛  البالغة،  هنج  رشح  البحراين،  31/3؛  الرباعة،  منهاج  الراوندي،  ينظر:   )  1  (

البالغة،  هنج  ظالل  يف  مغنية،  324/4؛  البالغة،  مصباح  املريجهاين،  ص482؛  السالكني، 

.409/3

) 2 ( ذو حسم: موضع منيع يف البادية نزله اإلمام احلسني يف طريقه إىل الكوفة ولقيه احلر بن يزيد 

استعجم، 446/2؛  ما  البكري، معجم  وامللوك 302/4؛  الرسل  تاريخ  الطربي،  ينظر:  فيه. 

ياقوت احلموي، معجم البلدان، 258/2.
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وجعل ذلك اجلبل وراء ظهورهم) 1 (.

هذه  يف   احلسني واإلمام   عيل اإلمام  بني  الفكري  التواؤم  هذا  ان 
الناحية العسكرية حقق فوائد كبرية بالنسبة لإلمام احلسني يف عملية املواجهة 

واإلعداد هلا ومن أهم تلك الفوائد:

تطويع عنرص الطبيعة يف عملية املواجهة العسكرية وجعله عاماًل مساعدًا يف 
عملية اإلعداد للمواجهة وهذا ما كان فعله اإلمام عيل يف وصيته لعسكره.

من  وجعلها  العسكرية  املواجهة  حرص   احلسني اإلمام  وإجراء  عمل  ان 
وجه واحد ومن ثمَّ توحيد اجلهود العسكرية يف مواجهة األعداء وحرماهنم من 
اإلمام  أراده  ملا  استمرار  الفائدة  وهذه   اإلمام جيش  حول  االلتفاف  عملية 

عيل من عملية حرص املواجهة وجعلها من وجه واحد أو اثنني.

اجلبل  إىل  االلتجاء  ألن  املتاحة  اإلمكانيات  ضمن  عمل   احلسني اإلمام 
جعلت  التي  العلل  أحد  هذا  وربام  ملعسكره،  األمنية  العنارص  من  كثريًا  له  وفر 
اإلمام عليًا يطلب من عسكره أن يلتجئوا إىل موضع مرتفع فقد ترمجت يف 
اجراء اإلمام احلسني هذا، وبذلك طوع الطبيعة وجعلها عاماًل مساعدًا 

يف املواجهة واإلعداد هلا.

وهو  لياًل  جتنبها  هو  للمواجهة  باإلعداد  تتعلق  التي  األخرى  األمور  من 
األمر الذي ظهر يف وصايا اإلمام عيل وذلك عندما أوىص أحد قادة جيشه 

قائاًل له:

ابن  الرسل وامللوك، 302/4؛  تاريخ  الطربي،  الطوال، ص248؛  الدينوري، األخبار  ينظر:   )  1 (

مسكويه، جتارب األمم، 61/2؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 46/4؛ النويري، هناية اإلرب، 

416/20؛ ابن كثري، البداية والنهاية، 168/8.
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مقامًا ال ضعنًا،  اهلل جعله سكنًا، وقدره ]جعله[  فإن  الليل،  أول  )وال ترس 
فأرح فيه بدنك وروح ظهرك، فإذا وقفت حني ينبطح ]ينبلج[ السحر، أو حني 

ينفجر ]يتفجر[ الفجر، فرس عىل بركة اهلل() ) ).

يسري  ال  أن  قائده  من  يطلب  فإنه  لذلك  الليل  خصوصية   اإلمام أعطى 
أول الليل ألنه وقت منام الناس وان اهلل جعله سكنًا) 2 (، فقد منَّ اهلل تعاىل عىل 
أن  لقائل  أن خيالفوا ذلك، ولكن  فيه، وكره  ليسكنوا  الليل  أن جعل هلم  عباده 
يقول: فكيف مل يكره السري أو احلركة يف آخره، وهو من مجلة الليل أيضًا؟! 
ويمكن أن يكون فهم من رسول اهلل ان الليل الذي جعل سكنًا للبرش انام هو 
من أوله إىل وقت السحر، ألن اهلل جعله مقامًا أي لإلقامة وراحة البدن وكذلك 
الفجر وهو الصبح أن يسري عىل بركة  إذا كان  الدواب، ثم طلب من قائده 

اهلل بأن جيعل اهلل تعاىل سريه مباركًا) 3 (.

عاماًل  وجعله  للمقاتلني  العسكري  اإلعداد  يف  الليل  تأثري   اإلمام بنّي 
دواهبم  عن  فضاًل  النهار  أتعاب  من  املقاتلني  يريح  ألنه  ذلك  عىل  مساعدًا 
اإلمام  رفض  لنا  يفرس  ما  وهذا  الليل  خالل  أمهية  من  العبادية  للجوانب  وما 
فقد  حمرم،  من  التاسع  يوم  يف  اخلميس  يوم  عشية  األعداء  مقاتلة   احلسني
هنض عمر بن سعد يف ذلك اليوم ملقاتلة اإلمام ونادى يف عسكره بالزحف 
عام  ويسأهلم  يلقاهم  أن   الفضل أيب  من  طلب  ذلك   رأى وعندما  نحوه 

) 1 ( هنج البالغة، ص560.

فِيِه﴾،  لَِتْسُكنُوا  ْيَل  اللَّ َلُكُم  َجَعَل  ِذي  الَّ ﴿ُهَو  تعاىل:  قوله  ظاهر  حسب  سكنًا  الليل  اهلل  جعل   )  2  (

يونس/ 67.

) 3 ( ينظر: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 93/5؛ احلسيني الشريازي، توضيح هنج البالغة، 

.450/3
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جاءهم وما الذي يريدونه؟ وحينام جاءهم أبو الفضل قالوا جاء أمر األمري 
 أن نفرض عليكم النزول عىل حكمه أو ننازلكم احلرب، فانرصف العباس
خيرب اإلمام بذلك، فقال ارجع إليهم واستمهلهم هذه العشية إىل غد، لعلنا 
نصيل إىل ربنا الليلة وندعوه ونستغفره، وفعاًل بعد أن طلب منهم العباس ذلك 

تم التأجيل إىل الصباح) 1 (.

أراده  ملا  استمرار  الليل وهو  العسكرية يف  املواجهة  اإلمام قد رفض  إن 
اإلمام  جعلت  التي  املطلوبة  النتائج  الستحصال  قائده  من   عيل اإلمام 
عليًا يرفض القتال بالليل فضاًل عن ان لإلمام احلسني كثريًا من األهداف 

والغايات من هذا التأجيل ومنها:

اهلدف األول: التزود الروحي بالعبادة واالستغفار يف هذه الليلة خاصة اهنا ليلة اجلمعة 

 ،)  2  (البيت ألهل  بالنسبة  كبرية  خصوصية  هلا  والتي  العبادة  يف  الكربى  األمهية  ذات 

واإلمام وأصحابه قد قضوا الليلة كلها بالعبادة وهم يصلون ويستغفرون ويدعون) 3 ( 

) 1 ( ينظر: البالذري، أنساب األرشاف، 184/3؛ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 315/4؛ املفيد، 

اإلرشاد، 90/2؛ ابن مسكويه، جتارب األمم، 74/2؛ الطربيس، أعالم الورى، 454/1.

) 2 ( إذ روي عن اإلمام أيب عبد اهلل قال: ان لنا يف كل ليلة مجعة رسور، قلت زادك اهلل وما ذاك؟ 

قال: إذا كان ليلة اجلمعة واىف رسول اهلل العرش وواىف األئمة معه ووافينا معهم، فال تردوا 

ارواحنا إىل أبداننا إال بعلم مستفاد، ولوال ذلك ألنفذنا. ينظر: الكليني، الكايف، 254/1.

) 3 ( ومن األدعية املروية عن اإلمام احلسني يف تلك الليلة قوله: )اللهم اين أمحدك عىل أن أكرمتنا 

فاجعلنا  ربنا  لنا أسامعًا وأبصارًا وأفئدة،  الدين، وجعلت  القرآن، وفقهتنا يف  بالنبوة، وعلمتنا 

روضة  النيسابوري،  الفتال  317/4؛  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،  ينظر:  الشاكرين.  من 

الواعظني، ص183؛ الطربيس، اعالم الورى، 455/1؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 57/4.
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ويترضعون إىل اهلل تعاىل) 1 (.

األحداث  إليه  ستؤول  بام  وإخبارهم  واألهل  العيال  توديع  الثاين:  اهلدف 
من أجل إعدادهم لذلك، وهو من األمور املعّدة للمواجهة، إذ إنه قد أوىص 
بعدة   استشهاده بعد  العائلة  أفراد  جلميع  الرئييس  املمثل   زينب السيدة 

وصايا، وعزاها بنفسه وهّون عليها ذلك حينام قال هلا:

يفنون  الساموات  سكان  فإن  اهلل  بقضاء  وأريض  اهلل  بعزاء  تعزي  أختاه  )يا 
له  وجهه،  إال  هالك  شء  وكل  يبقون  ال  الربية  ومجيع  يموتون  األرض  وأهل 
.( ( ((احلكم وإليه ترجعون، وإن يل ولك ولكل مؤمن ومؤمنة أسوة بمحمد

اهلدف الثالث: إن اإلمام بعد أن رأى حتمية املواجهة أراد اختبار أصحابه 
اختبارًا هنائيًا يف تلك الليلة وهو من أصعب االختبارات عىل األصحاب ملعرفة 
يرتكوه  أن  منهم  الليل وطلب  لذلك مجعهم يف  والفداء،  للتضحية  مدى حبهم 

:ألن القوم ال يطلبون أحدًا غريه حينام قال

)هذا الليل قد غشيكم فاختذوه مجاًل، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من 
يريدون  ال  فإهنم  القوم  وهؤالء  وذروين  الليل  هذا  سواد  ف  وتفرقوا  بيتي  أهل 

 ،319/4 وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،  186/3؛  األرشاف،  انساب  البالذري،  ينظر:   )  1  (

جواهر  الدمشقي،  192/8؛  والنهاية،  البداية  كثري،  ابن  437/20؛  اإلرب،  هناية  النويري، 

املطالب، 284/2.

) 2 ( ابن أعثم، الفتوح، 84/5. ينظر: املفيد، االرشاد، 94/2؛ الطربيس، اعالم الورى، 457/1؛ 

ابن اجلوزي، املنتظم، 338/5؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 59/4؛ النويري، هناية اإلرب، 

437/20؛ الصاحلي، سبل اهلدى والرشاد، 77/11.
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غريي() ) ).

اهلدف الرابع: أراد اإلمام هتيئة املقاتلني وتعبئتهم بشكل أكرب وإعدادهم 
فجعل  أصحابه  عّبأ  الغداة  صالة  بعد   فنجده هلا،  واالستعداد  للمواجهة 
زهري بن القني يف ميمنة أصحابه وحبيب بن مظاهر يف ميرسة أصحابه، وأعطى 
رايته أليب الفضل العباس) 2 (، وهذه التعبئة التي كانت بعد صالة الغداة كانت 
يسري  أن  الفجر  كان  إذا  منه  طلب  الذي  لقائده   عيل اإلمام  كالم  مقصد  مع 

عىل بركة اهلل.

ما  إذا  األمور  اليه  ستؤول  وما  املوقف  قرأ   اإلمام ان  اخلامس:  اهلدف 
هذه  عن  احلقائق  من  لكثري  إخفاء  هناك  يكون  فربام  الليل،  يف  املواجهة  كانت 
املواجهة، وقد تكون هذه النظرة منه إىل ما وراء واقعة الطف، ثم فقدان كثري 
من املزايا التي حدثت عندما كانت الواقعة يف النهار وإحداها اجلانب اإلعالمي 
الليل سوف يقوم بإخفاء احلقائق  للواقعة، وان العدو اذا ما حسم املواجهة يف 
عنها ومن ثم يصور األمور وفق ما يراها مناسبة له- فاملواجهة كانت يف النهار 
جاء  هلذا  الليل؟-  يف  كانت  إذا  فكيف  عنا،  ختفى  احلقائق  من  كثري  زالت  وما 
التأجيل وكان هذا اهلدف أحد األسباب املهمة التي دفعت اإلمام إىل ذلك.

إن اإلمام مل يرتك شيئًا متاحًا إال وأعده هلذه املواجهة عىل وفق اإلمكانيات 

) 1 ( ابن طاووس، اللهوف، ص55. ينظر: الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 317/4؛ الصدوق، 

واجلرائح،  اخلرائج  الراوندي،  75/2؛  األمم،  جتارب  مسكويه،  ابن  ص220؛  األمايل، 

847/2؛ ابن شهر آشوب، املناقب، 248/3؛ ابن اجلوزي، املنتظم، 337/5.

) 2 ( ينظر: البالذري، أنساب األرشاف، 187/3؛ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 320/4؛ املفيد، 

الورى،  اعالم  الطربيس،  ص184؛  الواعظني،  روضة  النيسابوري،  الفتال  95/2؛  االرشاد، 

457/1؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 59/4.
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املتوفرة عنده، فنجده استعمل الدعاء يف هذه املواجهة، فالدعاء له تأثري كبري 
البعيد إذا ما  إذا ما كانت االستجابة رسيعة من اهلل تعاىل، مع تأثريه عىل املدى 

تعطلت اإلجابة حلكمة يريدها اهلل عز وجل.

هذا اجلانب اخلاص بالدعاء رأيناه واضحًا يف تعامل اإلمام عيل مع أهل 
لدعاء  وانعكاس  استمرار  هو   احلسني اإلمام  دعاء  ان  نجد  لذلك  الكوفة، 

االمام عيل عىل أصحابه، عندما دعا بخصوصهم قائاًل:

)اللهم إين قد مللتهم وملوين، وسئمتهم وسئموين فأبدلني هبم خريًا منهم، 
وأبدهلم يب رشًا مني() ) ).

مللتهم  قد  اين  اللهم  بقوله  له  وعصياهنم  خمالفتهم  تعاىل  اهلل  إىل   شكى
اهلل  إىل  ودعاهم  اهلل  دين  عن  والذب  باجلهاد  هلم  األمر  مني  تكرر  ما  لكثرة 
أردف  ثم  فرارًا،  اال  ذلك  يزدهم  فلم  هنارًا  لياًل  مرضاته  حتصيل  وإىل  سبحانه 
لعلمه  منهم، ولعله دعى عليهم  اهلل يف اخلالص  إىل  بالترضع  الشكاية  تلك 
يبدله اهلل هبم خريًا أي  أن  فيام خلقوا ألجله لذلك دعا  انه ال يرجى صالحهم 
باعتقادهم ال يف األمر نفسه فإنه ليس فيهم خري وإن طلبه بدالً عنهم جيوز ذلك 
يف الدنيا أو يف اآلخرة –كام بينا سابقًا- وابداهلم برٍش منه أي يف اعتقادهم أيضًا 
وإال مل يكن فيه رش وإنام مورد الكالم عىل ما هو عند القوم، بمعنى: اخذهلم 
يا رب كام خذلوين بحيث لو كان بعدي واٍل ظامل خلِّ بينه وبينهم وهذا نتيجة 

.) 2 (بطرهم عليه

) 1 ( هنج البالغة، ص66.

) 2 ( ينظر: الراوندي، منهاج الرباعة، 201/1؛ البحراين، رشح هنج البالغة، 22/2؛ اخلوئي، منهاج 

الرباعة، 357/3؛ اخلرساين، مفتاح السعادة، 139/5؛ امليالين، نفحات األزهار، 178/8.
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وصحبته  الثقفي  يوسف  بن  احلجاج   عيل اإلمام  دعاء  بعد  ولد  وقد 
الوالة ظلاًم  أشد  أحد  (، وهو   1 معروفة)  األهالك  الكوفة وغريهم يف  أهل  مع 
ظلمه  إىل  وأشار  العراق  بتوليه   عيل اإلمام  تنبأ  إذ  العراق  ألهل  وخاصة 

:للناس حينام قال

خرضتكم،  يأكل  امليال،  الذيال  ثقيف  غالم  عليكم  ليسلطن  واهلل  )أما 
ويذيب شحمتكم() ) )، ان غالم ثقيف املشار إليه هو احلجاج بن يوسف) 3 ( 

الظامل بكل معنى الكلمة.

ومما عناه اإلمام هو عدم رضا الوالة عنهم وسخطهم وقهرهم هلم نتيجة 
ما كانوا يفعلونه مع اإلمام عيل رغم عدله وإحسانه إليهم، وقد تطابق دعاء 
اإلمام احلسني مع دعاء اإلمام عيل عىل الفئة نفسها وال نقصد األفراد بل 

املنهج والعمل، إذ كان دعاء اإلمام احلسني عىل القوم هو قوله:

)اللهم فإن متعتهم إىل حني ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددًا، وال ترِض 
أبرز  ومن   ،(  4 فقتلونا()  علينا  فعدوا  لينرصونا  دعونا  فإهنم  أبدًا  الوالة  عنهم 
عنارص التطابق مع كالم اإلمام عيل هو يف طلب ابداهلم برش منه، بينام طلب 

) 1 ( ينظر: الراوندي، منهاج الرباعة، 202/1؛ البحراين، مصباح السالكني، ص128.

) 2 ( هنج البالغة، ص254.

 ،املؤمنني ألمري  كلمة  مئة  رشح  البحراين،  278/7؛  البالغة،  هنج  رشح  احلديد،  أيب  ابن   )  3  (

البالغة،  الدين، دراسات يف هنج  البالغة، ص272؛ شمس  بيضون، تصنيف هنج  ص242؛ 

ص182؛ احلسيني، مصادر هنج البالغة وأسانيده، ص254.

) 4 ( الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 345/4. ينظر: ابن أعثم، الفتوح، 114/5؛ املفيد، االرشاد، 

110/2؛ ابن نام، مثري األحزان، ص56؛ ابن العديم، بغية الطلب، 2618/6؛ الشامي، الدر 

النظيم، ص558؛ النويري، هناية اإلرب، 459/20.
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اإلمام احلسني من اهلل عدم رضا الوالة عنهم، وكالمها له الداللة نفسها.

ال تعني هذه الشمولية للحسن واليسء بل إعطاء كل ذي حق حقه، وهذا كله 
بسبب ظلمهم لإلمام عيل ومتردهم عليه رغم إحسانه إليهم وهو خليفتهم، 

وكرروا ذلك مع اإلمام احلسني يف ظلمهم وخيانتهم وعدم نرصته.

وّظَف اإلمام احلسني كل يشء ممكن ورشعي يف عملية االعداد للمواجهة 
يفعله  ملا كان  انعكاسًا واستمرارًا  أكثر مواضع اإلعداد  ضد األعداء، وكان يف 
اإلمام عيل يف مثل تلك احلاالت، وهذا ينم عن الفكر العسكري الكبري عند 

.واستمراريته عند اإلمام احلسني اإلمام عيل

ج- الفكر العسكري:

أو  للقائد  فيها  والفعال  الرئيس  الدور  يكون  عسكرية  مواجهة  أي  إن 
واآلمر  املوجه  وهو  احلرب  رحى  حوله  تدور  الذي  املحور  فهو  اجليش،  أمري 
الناهي يف مجيع تفاصيل املواجهة، والنرص أو اهلزيمة مرتبطان به وبطبيعة فكره 
عىل  التغلب  يستطيع  وهل  النرص؟  إىل  عسكره  قيادة  يستطيع  هل  العسكري، 
إذا ما كانت هناك هزيمة وحتويلها إىل نرص معنوي؟ وحيكم  اهلزيمة العسكرية 
عىل  وقدرته  القائد  به  يتميز  الذي  العسكري  الفكر  األسئلة  هذه  عن  اإلجابة 

إدارة املواجهة ضد األعداء.

إن  إذ  املعركة،  يف  باللواء  القائد  عن  فضاًل  ترتبط  سبق  فيام  احلروب  كانت 
يف  يتدافعون  كانوا  وهلذا  اجليش  ثبات  مركز  يمثل  الذي  هو  –الراية-  اللواء 
نكسة  معناه  وسقوطه  حامله  بسقوط  األرض  عىل  يسقط  ال  حتى  عنه  الذب 
اجليش  أفراد  أشجع  خيتارون  كانوا  لذلك   ،)  1 املحاربني)  تصيب  كبرية  معنوية 

) 1 ( ينظر: جواد عيل، املفصل يف تاريخ العرب قبل االسالم، 59/7.
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حلمل الراية يف املعارك وقد عرب الرسول عن هذا املعنى بقوله يف غزوة خيرب 
:عن اإلمام عيل

غري  كرارًا  ورسوله  اهلل  وحيبه  ورسوله  اهلل  حيب  رجاًل  غدًا  الراية  )ألعطني 
فرار() ) ).

نجد استمرارية هذا االمر عند اإلمام عيل وجتسد ذلك يف وصيته لعسكره 
:حينام قال

شجعانكم،  بأيدي  إال  جتعلوها  وال  ختلوها،  وال  متيلوها  فال  )ورايتكم 
حيفون  الذين  هم  احلقائق  نزول  عىل  الصابرين  فإن  منكم،  الذمار  واملانعني 
براياهتم، ويكتنفوهنا: حفافيها، ووراءها، وأمامها، ال يتأخرون عنها فيسلموها، 

وال يتقدمون عليها فيفردوها() ) ).

للريبة  موجب  ميلها  ألن  حاملها  بيد  الراية  متيل  ال  أن   اإلمام حرص 
إىل  تؤدي  اجليش  عيون  عن  أميلت  إذا  وألهنا  السقوط،  عىل  مرشفة  اهنا  فيظن 
الشجعان  بأيدي  وضعها  برضورة   عليهم أشار  لذلك  املعنويات  يف  اهتزاز 
وهبا  املعركة  رحى  تدور  وعليها  العسكر  نظام  أصل  وألهنا  الذمار،  واملانعني 
تقوى قلوب املقاتلني ما دامت قائمة، والذمار ما وراء الرجل مما حيق عليه أن 
حيميه من عرض أو مال أو ما شابه، أي األشخاص الذين هلم نفسية منع الذمار 
التحفظ عىل كياهنم فال يتخلون  إيثارًا للنفس يف سلب  عن األعداء فإهنم أكثر 

) 1 ( الكليني، الكايف، 351/8. ينظر: البخاري، صحيح البخاري، 20/4؛ ابن حبان، صحيح ابن 

حبان، 377/5؛ الطربي، املسرتشد، ص299؛ الباقالين، متهيد األوائل، ص544؛ ابن جبري، 

هنج االيامن، ص316؛ احللبي، السرية، 373/2.

) 2 ( هنج البالغة، ص263.
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عن اللواء بمجرد خوف أو تعب، واملراد بنزول احلقائق نزوهلا به أو نزوله هبا 
إذا  فالصابرون  عنها  حيامي  أن  حيق  حالة  هي  احلرب  يف  لالنسان  يعرض  وما 

نزلت هبم نازلة هم الذين حيفون براياهتم أي يكتنفوهنا لئال تسقط) 1 (.

يدل هذا عىل أمهية الراية يف املعارك وتأثريها الكبري يف سري أحداث النزال، 
من  الراية  حلامل  وأوصاف  رشوط  عدة   عيل اإلمام  وضع  لوحظ  وقد 
أصحابه، لذلك فقد حرص اإلمام احلسني عىل توفر تلك الرشوط يف حامل 

.) 2 (رايته وهو يعطيها ألخيه أيب الفضل العباس

عن  العباس  الفضل  أبا  متيز  التي  املميزات  من  كثريًا   اإلمام الحظ  وقد 
غريه؛ هلذا أعطاه الراية عىل الرغم من وجود اخوته، فضاًل عن أن يف الصحابة 

من هو أسن منه لكنه مل يعطها هلم ومن تلك املميزات:

مع  يتفق  وهذا  األنصار  من  غريه  عند  مثيل  هلا  ليس  التي  النادرة  الشجاعة 
أحد أهم رشوط حامل الراية التي أشار إليها اإلمام عيل، وعرب أبو الفضل 

عن تلك الشجاعة يف أرجوزته عندما محل عىل القوم قائاًل:
رقى املوت  إذ  املوت  أرهب  لقاال  املصاليت  ف  أواري  حتى 

بالسقانفيس لنفس املصطفى الطهر وقا أغدو  العباس  أنا  إين 

) 1 ( ينظر الراوندي، منهاج الرباعة؛ 34/2؛ البحراين، رشح هنج البالغة، 124/3؛ املجليس، مرآة 

العقول، 372/18؛ مغنية، يف ظالل هنج البالغة، 231/2؛ احلسيني الشريازي، توضيح هنج 

البالغة، 255/2.

) 2 ( ينظر: املفيد، االرشاد، 95/2؛ الطربيس، اعالم الورى، 457/1؛ ابن شهر آشوب، املناقب، 

.250/3
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وال أخاف الرش يوم امللتقى) ) )

اإلمام  أخيه  عند   الفضل أليب  كانت  التي  واملميزة  الكبرية  املكانة 
عسكر  عىل  حيمل  أن  سعد  بن  عمر  أراد  عندما  ذلك  عىل  يدل  وما   احلسني

اإلمام عشية يوم اخلميس قال أليب الفضل:

مكانة  عظيم  عن  ينم  وهذا  بنفسه،  فداه  فقد   ،)  2 أنت()  بنفيس  )اركب 
العباس عند اإلمام احلسني وذلك ملعرفته ان أبا الفضل أحد األعمدة 
األنصار  من  غريه  دون  للعباس  كميزة  حتسب  املكانة  وهذه  القيام،  يف  الرئيسة 
اإلمام  وكان  املواجهة،  يف  الراية  إعطائه  يف  الكاملة  الثقة  منحه  تستوجب 
الراية  تسقط  ال  أن  سبيل  يف  يضحي  العباس  بأن  تامة  معرفة  عىل   احلسني

وكان هذا استمرارًا ملا أراده اإلمام عيل من رشوط حلامل الراية.

يمثل  وما  احلق،  جبهة  أنصار  بني   الفضل أليب  الكبري  املعنوي  الوجود 
هذا الوجود من عامل خوف يف نفوس األعداء، وقد كان اإلمام احلسني عىل 
علم بام يمثله وجود العباس يف عسكره، وهلذا عندما مل يبق أحد من أنصار 

اإلمام وأراد أبو الفضل الرباز قال له اإلمام:

كان  فقد   ،(  3 عسكري()  تفرق  مضيت  وإذا  لوائي  صاحب  انت  أخي  )يا 
تفّرق  مضيت  إذا   اإلمام قال  فلامذا  احلق،  أنصار  استشهاد  بعد  الكالم  هذا 

) 1 ( ابن شهر آشوب، املناقب، 256/3. ينظر: أبو خمنف، مقتل احلسني، ص179؛ املجليس، 

البحار، 40/45؛ البحراين، العوامل، ص283. 

) 2 ( البالذري، أنساب األرشاف، 184/3؛ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 315/4؛ ابن مسكويه، 

جتارب األمم، 74/2؛ الطربيس، اعالم الورى، 454/1.

) 3 ( املجليس، البحار، 41/45؛ البحراين، العوامل، ص284.
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عسكري؟) 1 ( هذا يدل عىل الوجود املعنوي الكبري أليب الفضل يف جبهة احلق.

إن اإلمام نظر إىل يشء مميز آخر يف العباس وهو صالبة اإليامن، وقد 
أشار اإلمام الصادق إىل ذلك بقوله:

 اإلمام أن  أي   ،(  ( االيامن()  صلب  البصرية  نافذ  العباس  عمنا  )كان 
وألن  الراية  حلمل  الشخص  اختيار  يف  الشجاعة  إىل  االيامن  عنرص  أضاف 
بالصرب والثبات يف األحوال والظروف كلها، وهذا يدل  يمتاز  املؤمن  االنسان 
اإلمام  أراده  ما  مع  املتالئم   اإلمام احلسني املتميز عند  العسكري  الفكر  عىل 

عيل من رشوط يف حامل اللواء ومنها الصرب.

فإن  العباس،  الفضل  أيب  من   احلسني اإلمام  عهده  الذي  الكبري  الوفاء 
مثل هذا ال يمكن أن يتخىل عن الراية مهام كان املوقف، ومن أروع صور الوفاء 
املاء وغرف غرفة  العباس من  اقرتب  مثياًل عندما  التاريخ  هلا  يعرف  مل  التي 
بيته  وأهل   للحسني وفاًء  عطشه  شدة  من  الرغم  عىل  يرشب  مل  انه  إال  منه 

الذين كانوا يف عطش شديد لذلك رمى املاء ومل يرشب) 3 (.

أليب  الراية  إلعطاء   احلسني اإلمام  دفعت  وغريها  املميزات  هذه 

والنعم وان  واملال  الكثري من كل يشء  بمعنى  يأيت  بل  بمعنى اجليش،  دائام  ليس  العسكر   )  1 (

العباس صاحب لواء احلسني كان آخر من برز إىل القوم فببقائه ما انكرس ظهر اإلمام، 

يمثل عسكرا.  اللواء  انكرس ظهري( فصاحب  )اآلن  احلسني:  قال  فقد  استشهاده  بعد  أما 

تاج  الزبيدي،  42/45؛  البحار،  املجليس،  568/4؛  العرب،  لسان  منظور،  ابن  ينظر: 

العروس، 220/7.

) 2 ( أبو نرص البخاري، رس السلسلة العلوية، ص89. ينظر: ابن عنبة، عمدة الطالب، ص356.

) 3 ( ينظر: أبو خمنف، مقتل احلسني، ص179؛ املجليس، البحار، 41/45.
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الفضل، الذي كان عند حسن ظن قائده ومحلها حتى قطعت يداه، إذ يقول 
:اإلمام عيل بن احلسني السجاد

)رحم اهلل العباس، فلقد آثر وأبىل، وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه() ) )، 
فقد نجح يف املهمة التي أوكلت اليه وهذا يدل عىل الفكر العسكري املميز عند 

اإلمام احلسني يف حسن اختيار حامل الراية.

وهو  اجليش  أو  القوات  توسط  هو  األخرى  العسكري  الفكر  مالمح  من 
األمر الذي جسده اإلمام عيل مع أحد القادة حينام أوصاه قائاًل:

من  دنو  القوم  من  تدن  وال  وسطًا،  أصحابك  من  فقف  العدو  لقيت  )فإذا 
يريد أن ينشب احلرب. وال تباعد عنهم تباعد من هياب البأس() ) ).

أشار اإلمام إىل نقاط أساسية بالنسبة للقائد العسكري، التي فيها دروس 
عسكرية تعرب عن الفكر العسكري الكبري عند اإلمام عيل فقد أمر قائده أن 
يقف عند لقاء العدو يف وسط اجليش وبنّي فلسفة ذلك بأن أمري اجليش إذا كان 
وسط اجليش يكون استواؤه إىل الطرفني يف وصول أوامره إليهام، فالواجب أن 
يكون الرئيس يف قلب اجليش، ألنه إذا كان يف أحد الطرفني بعد الطرف اآلخر 
إىل  القوم يف دعائهم  يدنو من  أن ال  ثم هناه  نظامه ويضطرب،  فربام خيتل  عنه، 
احلق دنو من يريد أن يوقع الفتنة ويقيم احلرب، ألن أولياء اهلل ما أمروا بسفك 
الدماء وقتل النفوس إال بعد أن أبى الناس إال نفورًا وطغيانا، وهناه أن ال يبتعد 
فيه  يطمع  لئال  عدوه  من  ورهبته  بخوفه  ويشعر  احلرب  هياب  من  تباعد  عنهم 

) 1 ( الصدوق، األمايل، ص548؛ اخلصال، ص68.

) 2 ( هنج البالغة، ص561.
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العدو بل عليه أن يكون عىل حال متوسطة بني هذين) 1 (.

موقفه  يف  القلب   احلسني اإلمام  اختاذ  لنا  يوّضح   عيل اإلمام  فكر  إن 
العسكري أثناء امللحمة، فاإلمام احلسني بعد أن عبأ عسكره وجعل زهري بن 
القني يف امليمنة وحبيب بن مظاهر يف امليرسة، ثبت هو وأهل بيته يف القلب من 

العسكر) 2 (.

فهو   عيل اإلمام  يفعله  كان  ملا  استمرار  هذا   احلسني اإلمام  إجراء  ان 
يعرب عن فكر عسكري مميز ُيربز سامت منها:

يكون القائد عىل اطالع تام بجميع أوضاع العسكر ومعرفة ما يدور يف كل 
زاوية من زوايا املواجهة العسكرية.

ان هذا املوقع يوفر احلامية للقائد نفسه، وذلك نتيجة إحاطته بأصحابه من 
كله  العسكر  يمثل  الذي  وهو  فيهم  القطب  بمنزلة  القائد  ألن  اجلهات،  أغلب 
اهلزيمة  حتدث  فسوف  قتل  إذا  أما  حاالته  أحسن  يف  العسكر  يكون  وبوجوده 
درس  ولكنه   اإلمام خوف  يعني  ال  وهذا  به،  ارتباطهم  نتيجة  العسكرية 

مستقباًل. للقادة 

اجلميع  للجند ألن  كبريًا  معنويًا  دافعًا  يمثل  العسكر  قلب  القائد يف  وقوف 
يراه، األمر الذي يبعث الطمأنينة يف نفوسهم والثقة يف مواجهة األعداء.

هذه دروس عسكرية مهمة قام هبا اإلمام احلسني يف واقعة الطف فضاًل 
ذكره  ما  مع  انسجم يف طرحه   نجده العدو  والبعد عن  القرب  قضية  عاّم يف 

البالغة، 381/4؛  البحراين، رشح هنج  البالغة، 94/15؛  ابن أيب احلديد، رشح هنج  ينظر:   ) 1 (

مصباح السالكني، ص482؛ اخلوئي، منهاج الرباعة، 109/18.

.6/2 ،2 ( ينظر: اخلوارزمي، مقتل احلسني (
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اإلمام عيل يف وصيته لقائده هبذا األمر، فاإلمام احلسني يف خطاباته مل يكن 
ففي  امليدان،  يتوسط  انه  أي  يبتعد عنهم كثريًا  يكن  العدو ومل  يتقرب كثريًا من 
إحدى خطبه ناداهم يا أهل العراق وجلهم يسمعون صوته) 1 (، مل يسمع الكل 
ذلك وهذا معناه أنه مل يكن قريبًا منهم جدًا ومل يكن بعيدًا عنهم، وهذا األمر فيه 
التي أرادها  العلل  القائد، وربام هذه إحدى  الناحية األمنية وسالمة  فلسفة من 
 ،يف منع قائده أن يقرتب من القوم واستمرت يف فعل احلسني اإلمام عيل
وإذا ما ابتعد أكثر قد يوحي هلم باخلوف واجلبن لذلك كانت هنالك وسطية من 

اإلمام احلسني يف عملية خماطبة ونصح القوم.

من مالمح هذا الفكر ما يتعلق بأخذ االحتياطات العسكرية للمواجهة 
باختاذ  السالفة   عيل اإلمام  وصية  يف  ورد  كام  الطبيعة  من  باالستفادة 
الفكر  القتال) 2 (، وهو أمر يدخل يف  اجلبال أو األهنار لتقليص الوجوه يف 
 احلسني اإلمام  فكر  يف  انعكس  والذي   عيل لإلمام  املميز  العسكري 
لكنه  أهنار  أو  اإلمام عيل من جبال  ما ذكره  يتوفر عنده  مل  اإلمام  أن  إال 
أسلوبًا جديد من أجل  يبتكر  فنجده  العسكرية،   اإلمام عيل من مدرسة 
يضموا  أن  أصحابه  أمر  حينام  اثنني،  أو  واحد  وجه  من  املواجهة  حرص 
وراء  حيفروا  وأن  البيوت،  أمام  ويكونوا  بعض،  إىل  بعضهم  مضارهبم 
البيوت اخدودًا، وأن يرضموا فيه حطبًا وقصبًا كثريًا، لئال يأتوهم من أدبار 

البيوت، فيدخلوها) 3 (.

) 1 ( ينظر: املفيد، االرشاد، 97/2؛ املجليس، البحار، 6/45؛ البحراين، العوامل، ص250.

) 2 ( ينظر: هنج البالغة، ص559.

) 3 ( الدينوري، األخبار الطوال، ص256؛ ابن العديم، بغية الطلب، 2627/6.
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من  استحصاله   عيل اإلمام  أراد  ما  مع  متشابه  مميز  عسكري  تدبري  هذا 
نتائج يف عملية حرص املواجهة من وجه واحد أو اثنني، فضاًل عن ذلك إن فعل 
عسكر  إىل  يأيت  أن  اضطر  العدو  ألن  املواجهة  مدة  أطال  قد   احلسني اإلمام 
اإلمام من الواجهة ومن ثمَّ فإن الشجاعة التي يتميز هبا اإلمام وأنصاره 

كبدت العدو كثريًا من اخلسائر.

نجده  والذي   اإلمام احلسني املواجهة  لقائد  العسكري  الفكر  بفعل  هذا 
يف تفاصيل املواجهة كلها، مثلام مر يف تأجيل املواجهة إىل الصباح وكيف وظف 
العسكرية  االسرتاتيجية  الناحية  فمن   ،)  1 واملادي)  املعنوي  لالستعداد  الليل 

أراد اإلمام من التأجيل إجراء االحرتازات اآلتية:

أمر اإلمام يف ساعة متأخرة من تلك الليلة بحفر خندق من وراء اخليام، 
ذكرناها  التي  السامت  من  العديد  عن  فضاًل  واحد،  وجه  من  األعداء  ملواجهة 

سابقًا، وقد أمر بوضع احلطب فيه وأن حيرق بالنار عند بدء املواجهة) 2 (.

واألكامت  والروايب  التالل  ليخترب  وحده  الليلة  تلك  يف   اإلمام خرج 
خميم  عىل  خيلهم  هلجوم  لألعداء  مكمنًا  تكون  أن  خمافة  اخليام  عىل  املرشفة 

.) 3 (اإلمام

ويف تلك الليلة أيضًا اخترب اإلمام أصحابه االختبار النهائي ملعرفة مدى 

) 1 ( ينظر: البالذري، أنساب األرشاف، 184/3؛ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 315/4؛ ابن 

مسكويه، جتارب األمم، 74/2.

) 2 ( ينظر: البالذري، أنساب األرشاف، 187/3؛ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 320/4؛ املفيد، 

اإلرشاد، 95/2.

) 3 ( املقرم، موسوعة مقتل احلسني، ص240.
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معه  الذين  مقاتليه  إخالص  مدى  معرفة  أراد  فقد   ،)  1 الشهادة)  عىل  مهتهم 
رغم  الباطل،  أنصار  عىل  كبري  معنويًا  نرصًا  حقق  وبذلك  للتضحية،  وحبهم 

اهلزيمة املادية، بام امتلكه من أفكار جعلته حيقق ذلك النرص العظيم.

) 1 ( ينظر: الفتال النيسابوري، روضة الواعظني، ص183؛ ابن نام، مثري األحزان، ص38.
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املبحث األول
آثار القيام

)- اخللود:

عندما يكون العمل خالصًا هلل تعاىل البد أن يكون هلذا العمل آثار مهمة يف 
والعائلة يف سبيل  النفس  ما كانت هناك تضحية يف  إذا  الدنيا واآلخرة، فكيف 
سبحانه  اهلل  ألن  وأفضل  العمل  جنس  من  العاقبة  تكون  أن  املؤكد  فمن  اهلل، 
ما  قدم هلل عز وجل كل  الذي   اإلمام احلسني قيام  ما جتسد يف  كريم، وهذا 

يملك فكان رده جل جالله أن أعطاه كل ما يستحق وزاد يف ذلك العطاء.

ومن هذه العطايا هو اخللود األبدي إىل يوم القيامة كام هو مع مجيع أئمة أهل 
البيت فهم عرتة النبي اخلالدة وهم اخلالدون إىل يوم يبعثون، فوجودهم 
النهج  اإلمام عيل يف  أشار  وقد  األعداء طمسها،  مهام حاول  باقية  وآثارهم 

:إىل هذا املعنى بقوله

وليس  منّا  مات  من  يموت  انه   :النبيني خاتم  عن  خذوها  الناس،  )أهيا 
بميت، ويبىل من بيل منا وليس ببال() ) ).

) 1 ( ص160.
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البيت وهو يف احلقيقة غري ميت  امليت من أهل  انه يموت   بنّي اإلمام
لبقائه وجهًا ساطعًا ينري يف عامل الظهور، وقد أشار إىل قوله تعاىل:

ِّهْم 
ِ َرب ِعنَد  ْحَياٌء 

َ
أ بَْل  ْمَواتًا 

َ
أ  َِّ الل َسبِيِل  ِف  وا 

ُ
تِل

ُ
ق ِيَن 

َّ
ال َْسَبَّ  تَ  

َ
﴿َول

وَن﴾) 1 (، أي أن ذكرهم يبقى وتعظيمهم يثبت مدى الدهر إىل يوم القيامة، 
ُ
يُْرَزق

وال  يموتون  ال  اهلل  أولياء  ان  الرباهني  به  ونطقت  العلامء  كلمة  عليه  اتفقت  ملا 
إذ  آثارهم،  بحياة  أحياء   البيت أهل  فإن  لذلك  أجسادهم،  بليت  وإن  يبلون 
تدين املاليني بمبادئهم وتعاليمهم، وقيل ان أبدان األولياء ال تبىل أبدًا، بل هي 
يف جوف األرض غضة طرية كام كانت عىل وجهها، وقال آخرون ترفع بأعياهنا 
ما  مثالية،  أبدان  إىل  تنتقل  أرواحهم  ان  إىل  آخرون  وذهب  السامء  ملكوت  إىل 

 ُهْم َيَْزنُوَن﴾) 2 (، أي اهنم الباقون 
َ

ْيِهْم َول
َ
 َعل

ٌ
 َخْوف

َ
هيمنا هو أن أولياء اهلل ﴿ل

األحياء عند رهبم إىل يوم القيامة) 3 (.

يزيد  السيدة زينب وكالمها وهي ترد عىل  الفهم يف موقف  انعكس هذا 
يف جملسه، فكان من كالمها:

)فكد كيدك واسع سعيك، وناصب جهدك، فواهلل ال متحو ذكرنا، وال متيت 
وحينا وال تدرك أمدنا وال ترحض عنك عارها() 4 ).

) 1 ( آل عمران/ 169.

) 2 ( البقرة/ 62.

) 3 ( ينظر: البيهقي، معارج هنج البالغة، ص167؛ البحراين، رشح هنج البالغة، 302/2؛ مغنية، يف 

ظالل هنج البالغة، 439/1؛ حممد عبده، هنج البالغة، 154/1.

ابن  التذكرة، 264/6؛  ابن محدون،  النساء، ص23؛  ابن طيفور، بالغات  ) 4 ( باختالف األلفاظ 

طاووس، اللهوف، ص107؛ املجليس، البحار، 135/45.
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ألهل  احلقيقي  اخللود  معنى  جيسد   زينب السيدة  من  البليغ  الكالم  هذا 
البيت ولإلمام احلسني وهنضته، ويوحي كالمها إىل مجلة أفكار:

أو  ذكرنا  متحو  أن  الظاملة  وسائلك  وبكل  حتاول  مهام  انك  إىل   أشارت
آثارنا لن تستطيع ذلك، ألن اهلل سبحانه وتعاىل قد كتب اخللود ألهل  تطمس 

البيت نتيجة ما قدموه يف سبيله ومن أجل نيل مرضاته.

فيه إشارة إىل صلة  الوحي ال يموت وهذا  السيدة زينب إىل أن  أشارت 
وسبى  يزيد  قتلهم  الذين  هم  من  الناس  تعريف  أجل  من   بالرسول قرهبم 
الرسالة  إىل  ونظر  الوحي  وجود  أنكر  الذي  يزيد  عىل  رد  فيه  وكذلك  عياهلم، 

املحمدية عىل اهنا ملك عندما قال:
خرب جاء وال وحي نزل) ) ) لعبت هاشم بامللك فال 

االسالمي  الزي  يرتدي  لكنه  باهلل  يزيد  وإرشاك  كفر  بنّي  القول  هذا  إن 
للمحافظة عىل ملكه.

أو خليفة  يدركه حاكم  الذي ال   البيت أهل  مقام   زينب السيدة  بينت 
أو متسلط.

الظلمة  بيد أي من  البيت وليس  أمر اخللود كتبه اهلل عز وجل ألهل  إن 
 أن يمحو آثارهم أو يطمسها وإن األرض ال ختلو منهم وقد أشار اإلمام عيل

إىل هذا املعنى بقوله:

الواعظني،  روضة  النيسابوري،  الفتال  ينظر:   .188/8 وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،   )  1  (

البداية  كثري،  ابن  230/2؛  الغمة،  كشف  اإلربيل،  34/2؛  االحتجاج،  الطربيس،  ص191؛ 

والنهاية، 246/8؛ ابن العامد احلنبيل، شذرات الذهب، 69/1.
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)أال إن مثل آل حممد،، كمثل نجوم السامء: إذا خوى نجم طلع نجٌم() ) ).

هداهم  بأنوار  يستضاء  أحدمها  أمران:  الشبه  ووجه  بالنجوم   شبههم
كلام  وإهنم  هبا،  وهيتدي  سفره  يف  بالنجوم  املسافر  يستيضء  مثلام  اهلل  سبيل  يف 
مىض منهم إمام قام مقامه آخر أي قيام إمام بموت آخر، كطلوع نجم إذا خوى 
هلم،  تعاىل  اهلل  اختارها  التي   هبم املختصة  والرفعة  للمغيب-،  –مال  نجم 
إذا نظر إىل  الوالية كام يرسه  الناظر إىل نجوم  فيها ورسور  ال يشاركهم غريهم 

نجوم السامء) 2 (.

قالت السيدة زينب ليزيد فإنك ال متحو ذكرنا أي أن أهل البيت باقون، 
فكيف بمن قدم روحه الطاهرة هلل تعاىل وهو اإلمام احلسني فمن املؤكد ينال 
تلك الدرجة فضاًل عن خلوده يف قلوب املؤمنني وله حرارة ال تنطفئ أبدًا، فقد 

أشار إىل ذلك الرسول بقوله:

)إن لقتل احلسني حرارة ف قلوب املؤمنني ال تربد أبدًا() 3 ).

هذا ما جاء يف معنى كالم السيدة زينب مع اإلمام السجاد عندما رأته 
:وهو جيود بنفسه ملا رأى أباه وأهله مرضجني عىل رمضاء كربالء فقالت

)ال جيزعنك ما ترى فواهلل ان ذلك لعهد من رسول اهلل إىل جدك وأبيك 
وعمك، ولقد أخذ اهلل ميثاق أناس من هذه األمة ال تعرفهم فراعنة هذه األرض 
وهم معروفون ف أهل الساموات اهنم جيمعون هذه األعضاء املتفرقة فيواروهنا، 

) 1 ( هنج البالغة، ص208.

األمثال  الغروي،  161/7؛  الرباعة،  منهاج  اخلوئي،  9/3؛  البالغة،  هنج  رشح  البحراين،   )  2  (

واألحكام، ص450.

) 3 ( الربوجردي، جامع أحاديث الشيعة، 556/12.
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ال  الشهداء  سيد  أبيك  لقرب  علاًم  الطف  هلذا  وينصبون  املرضجة،  اجلسوم  وهذه 
يدرس أثره، وال يعفو رسمه، عىل كرور الليايل واأليام، وليجتهدن أئمة الكفر 
وأشياع الضاللة ف حموه وتطميسه فال يزداد أثره إال ظهورًا وأمره إال علوًا() ) ).

حاول  املادي  املستوى  فعىل   ،الشهداء سيد  ناله  الذي  اخللود  هو  وهذا 
املتوكل  يستطيعوا ذلك، من هؤالء  فلم  القرب  معامل  الكفر طمس  أئمة  كثري من 
أثر قرب احلسني وذلك بأن  العبايس )232-247هـ( الذي حاول أن يمحو 
احلائر  سمي  لذلك  حائرًا  وبقي  الرشيف  القرب  يبلغ  مل  املاء  ولكن  باملاء  يغرقه 

احلسيني وحرث موضع القرب وزرع ما حوله) 2 (.

الذي  املتقي  فهو  فاستخلصه  َمن أخلص هلل  إالّ  الرفيعة  املرتبة  ينال هذه  ال 
انطبق عليه وصف اإلمام عيل حينام قال واصفًا املتقي:

ألزم  قد  أرضه.  وأوتاد  دينه،  معادن  من  فهو  فاستخلصه،  هلل  أخلص  )قد 
به، ال  العدل، فكان أول عدله نفي اهلوى عن نفسه، يصف احلق ويعمل  نفسه 
زمامه،  من  الكّتاب  أمكن  قد  قصدها،  إال  مظنة  وال  أّمها،  إال  غاية  للخري  يدع 

فهو قائده وإمامه، حيل حيث حل ثقله، وينزل حيث كان منزله() 3 ).

بنّي اإلمام حال املتقي العارف الذي خيلص هلل يف مجيع أعامله فال يعمل 
ولطفه  عنايته  أواله  بأن  لنفسه  خالصًا  تعاىل  اهلل  جعله  لذلك  وجل،  عز  له  إال 
املشاهبة  ووجه  معدن،  لفظ  استعار  دينه،  معادن  من  فهو  خاصته  من  وجعله 
اشرتاكهام يف كون كل منهام أصاًل تنتزع منه اجلواهر، فمن املعادن أنواع اجلواهر 

) 1 ( املجليس، البحار، 179/45؛ البحراين، العوامل، ص362.

) 2 ( ينظر: الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 365/7؛ الشهيد األول، ذكر الشيعة، 291/4.

) 3 ( هنج البالغة، ص158.
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املحسوسة ومن نفس العارف جواهر العلوم واألخالق وسائر ما اشتمل عليه 
نظام  حيفظ  وبالعارف  املوتود  حيفظ  فبالوتد  أرضه،  أوتاد  من  كونه  اهلل،  دين 
بوساطة  رمحة  موضع  تكون  األرض  فإن  العامل،  هذا  أمور  واستقامة  األرض 
فهم  األرض،  أهل  عن  لطفه  سبحانه  اهلل  لرصف  ولوالهم  األخيار  هؤالء 

كالوتد احلافظ أللواح اخلشب بعضها مع بعض) 1 (.

ملكة  والعدالة  األمور،  مجيع  يف  يعدل  أي  العدل  نفسه  ألزم  املتقي  هذا  ان 
تصدر هبا عن النفس األفعال الفاضلة خلقًا ال ختّلقًا، وأقسام العدالة ثالثة هي 
الشجاعة، فالشجاع يف احلرب جواد بنفسه، والثانية الفقه، والثالثة احلكمة، ومل 
حتصل العدالة الكاملة ألحد من البرش بعد رسول اهلل إال هلذا الرجل الذي 
به،  ويعمل  احلق  ويصف  نفسه،  عن  اهلوى  نفي  عدله  وأول   اإلمام وصفه 
أي يتبع قول احلق بعمله، ال يدع للخري غاية إال أّمها، أي انه طالب لكل غاية 
األوامر  أطاع  قد  أي  زمامه  من  القرآن  أمكن  قد  قصدها  إال  مظنة  وال  خريية، 

اإلهلية، فالقرآن الكريم قائده وإمامه) 2 (.

هذه الصفات غاية يف املثالية لإلنسان املتكامل من مجيع اجلهات التي يرىض 
هبا اهلل تعاىل فهو يكون من اخللصاء له عز وجل وجيعله من أوليائه، وهلذا نجد 
اإلمام  ذكرها  التي  الصفات  هذه  )ان  يقول:  هـ(   656( ت  احلديد  أيب  ابن  ان 
وهو   ،نفسه هبا  يعني  إنام  املتقي،  العارف  حال  رشح  يف  والنعوت   عيل
الكالم الذي له ظاهر وباطن، فظاهره أن يرشح حال العارف املطلق وباطنه أن 

) 1 ( البحراين، رشح هنج البالغة، 295/2؛ احلسيني الشريازي، توضيح هنج البالغة، 16/2.

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 370/6 و372؛ البحراين، رشح هنج البالغة، 296/2.
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.) 1 ()يرشح حال عارف معني وهو نفسه

قال ابن أيب احلديد ذلك بعدما مل جيد انطباقًا يف تلك الصفات عىل غري اإلمام 
والتقوى  الشديد  اإليامن  حيث  من   البيت أهل  أئمة  صفات  ولكنها   عيل
املصلح  ذلك   احلسني اإلمام  عىل  وتنطبق  تنعكس  الصفات  فتلك  واملنهج، 

الثائر، ومن صور االنطباق:

ذكر اإلمام عيل ان من صفات املتقي هي انه قد أخلص هلل فاستخلصه، 
فكان فعل اإلمام احلسني يف قيامه خالصًا هلل سبحانه ويف مجيع مراحل القيام 
الرضيع، فقد قال  ابنه  القيام ومنها استشهاد  أملًا وأكثرها داللة يف  حتى أشدها 

بعد مقتله:

واملصاب  باألمل  يسري   فاحلسني  ،)  2 اهلل()  بعني  أنه  يب  نزل  ما  عيل  ن  )هوَّ
فيه  اهلل، وان كان  ما خيتاره  فاحلكمة والصالح واخلري هو  فيه رىض،  دام هلل  ما 
ذهاب النفس واألهل واملال، فإن حصل يشء من هذا يف سبيل اهلل، أو حصلت 
جمتمعة مل تضطرب النفس ويتزعزع اإليامن ألهنا املطلب واهلدف، فمن الطبيعي 
القيامة ملا قدمه يف سبيله  أن يستخلصه اهلل وجيعله من أوليائه اخلالدين إىل يوم 

جل شأنه) 3 (.

العدل،  ألزم نفسه  بأنه  العارف  املتقي  وّضح اإلمام عيل يف ذكر صفات 
وإن من أقسام العدالة الشجاعة والفقه واحلكمة، وهذا األمر فيه جتلٍّ وانطباق 
 الرسول ساللة  من  فهو  واحلكمة  الفقه  فأما   ،احلسني اإلمام  عىل  مبارش 

) 1 ( ينظر: رشح هنج البالغة، 367/6.

) 2 ( ابن طاووس، اللهوف، ص69؛ املجليس، البحار، 46/45؛ البحراين، العوامل، ص289.

) 3 ( ينظر: مغنية، نظرات يف التصوف والكرامات، ص65.
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إىل  حيتاج  ال  األمر  هذا  فإن  اجلنة  أهل  شباب  وسيد  مدينته،  علم  باب  وابن 
توضيح، وأّما الشجاعة فهو ابن أمري املؤمنني عيل، وهذا يكفي ولكن نشري 
إىل بعض ما ذكره الرواة لبيان شجاعته، إذ قالوا عن بروز اإلمام بأنه ما 
كانت  منه، وإن  أربط جأشًا  بيته وصحبه  قتل ولده وأهل  قد  رأوا مكثورًا قط 
الرجال لتشد عليه فيشد عليها بسيفه فتنكشف عنه انكشاف املعزى اذا شد فيها 

الذئب) 1 (.

إن العمل باحلق الذي أشار اليه اإلمام عيل كان من أهم أهداف اإلمام 
احلق ويعمل  بذلك يصف  فهو  معامله  بعدما طمست   ،)  2 قيامه)  احلسني يف 

به.

ان عمل اخلري الذي أشار اليه اإلمام وهو من صفات املتقي فإنه متجسد 
والرجوع   جده ألمة  اخلري  جلب  أجل  من  فخروجه   ،احلسني اإلمام  يف 
انحرفت عنه وهو بذلك طالٌب اخلري هلا، لكنها  الذي  املسار االسالمي  إىل  هبا 

.طلبت الرش وقتلته

أي  زمامه  من  الكتاب  أمكن  انه  املتقي  صفات  من  ان   عيل اإلمام  بنّي 
القرآن الكريم، واحلسني هو القرآن الناطق، وهو الذي أطاع األوامر اإلهلية 
باملعروف  واألمر  واالحسان  بالعدل  أمر  القرآن  ألن  وإمامه،  قائده  فالقرآن 
اإلمام  قيام  أهداف  أهم  من  كلها  وهذه  الظلم،  ورفض  املنكر،  عن  والنهي 

) 1 ( املجليس، البحار، 50/45. ينظر: ابن سعد، ترمجة اإلمام احلسني، ص75؛ الطربي، تاريخ 

روضة  النيسابوري،  الفتال  80/2؛  األمم،  جتارب  مسكويه،  ابن  345/4؛  وامللوك،  الرسل 

الواعظني، ص189.

) 2 ( ينظر: الدينوري، األخبار الطوال، ص231.
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.احلسني

ليس  فلذلك   احلسني اإلمام  عىل  انطبقت  كلها  وغريها  الصفات  هذه 
غريبًا أن ينال اخللود األبدي من الباري عز وجل وأن جيعله من أخص أوليائه، 
انطمست  التي   نبيه وسنة  اهلل  دين  أجل  من  النفس  تقديم  هذا  عن  فضاًل 
ودرسًا  وعربة  منهجًا   احلسني فأصبح  الطاهرة،  الدماء  تلك  لوال  تعاليمها 

يتجدد كل يوم إىل يوم القيامة ونفسًا ثوريًا ضد الطغاة والظلمة.

)- النفس الثوري ضد الطغاة والظلمة وفضحهم:

األحرار  نفوس  يف  متجددًا  ثوريًا  نفسًا  تركه  هي  للقيام  املهمة  اآلثار  من 
قلة  مع  والطغيان  الظلم  القيام ألروع رصخة يف وجه  هذا  ملا جسده  العامل،  يف 
النارص والفارق الكبري يف االمكانيات يف العدة والعدد، ورغم ذلك نجد اإلمام 
احلسني قاد أعظم ثورة يف التاريخ من أجل االصالح يف أمة جده بعد أن 

شهدت إنحرافًا كبريًا خاصة يف الزمن األموي.

هلذا فاإلمام زرع نفسًا ثوريًا يف نفوس مجيع املظلومني واألحرار، إذ إن 
واعيته كانت حمفزة عىل الثورة والتحرر من العبودية، وهي صورة التصدي 
لالنحراف ألن الواعية هنا خرجت عن اطارها الزمني اخلاص لتشمل األزمان 
وهو  قال  حينام  خاصة  بلغة  املفهوم  هذا  عن   عيل اإلمام  عرب  وقد  كلها، 

يستنهض أصحابه جلهاد أهل الشام:

العادلة غري اجلائرة، واملصلحة غري  أيام عبد من عبادك سمع مقالتنا  )اللهم 
املفسدة، ف الدين والدنيا، فأبى بعد سمعه هلا إال النكوص عن نرصتك، واإلبطاء 
عن إعزاز دينك، فإنا نستشهدك عليه يا أكرب الشاهدين شهادة، ونستشهد عليه 
له  واآلخذ  نرصه،  عن  املغني  بعد  أنت  ثم  وسامواتك،  أرضك  أسكنته  ما  مجيع 
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بذنبه() ) ).

الشام  أهل  جهاد  إىل  أصحابه  يستنهض  اخلطبة  هذه  يف   عيل اإلمام  كان 
وعباده  ومالئكته  تعاىل  اهلل  واستشهد  نرصته،  عن  أكثرهم  تقاعس  بعد  وقاهلا 
يف  الرشاد  إىل  الناس  لقيادة  اهلل  طريق  هي  التي  العادلة  مقالتهم  سمع  من  عىل 
أعداء  جهاد  إىل  إياهم  دعوته  وهي  هلم،  املفسدة  غري  املصلحة  ودنياهم  دينهم 

الدين والبغاة عليه، وقد وصف اهلل بأكرب الشاهدين عىل ذلك لقوله تعاىل:

ِل اللَّ﴾) 2 (، فضاًل عن ذلك يقول نستشهد 
ُ
َبُ َشَهاَدةً ق

ْ
ك

َ
ٍء أ ُيّ َشْ

َ
ْل أ

ُ
﴿ق

عبادك من البرش يف أرضك وعبادك من املالئكة يف سامواتك، ثم أنت بعد ذلك 
املغني لنا عن نرصته وهنضته) 3 (.

عز  وجيعله  ينرصهم  ومل  يستنرصوه  من  عىل  تعاىل  اهلل   عيل اإلمام  يدعو 
 وجل شاهدًا والبرش واملالئكة، وهو بيان مهم ملن يسمع استنصار أهل البيت
الذي أشار يف   ومل يلبِّ دعوهتم، ونجد صدى ذلك يف ثورة اإلمام احلسني
كالمه مع عبيد اهلل بن احلر اجلعفي) 4 (، الذي طلب اإلمام نرصته لكنه رفض 

:فقال له اإلمام

) 1 ( هنج البالغة، ص495.

) 2 ( األنعام/ 19.

) 3 ( ينظر: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 60/11؛ البحراين، رشح هنج البالغة، 27/4.

) 4 ( عبيد اهلل بن احلر اجلعفي: من بني سعد العشرية قائد من الشجعان األبطال، من أصحاب عثامن 

ابن عفان، فلام قتل انحاز إىل معاوية وشهد معه صفني، بعد استشهاد اإلمام عيل رحل إىل 

لكوفة فلام كان قيام اإلمام احلسني حاول أن يتغيب وال ينرصه. وبعد أن لقيه اإلمام يف 

الطريق إىل كربالء رفض نرصته، ويقال انه ندم بعد استشهاد اإلمام عىل عدم نرصته وله شعر 

يدل عىل ذلك منه:
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)فإال تنرصنا فاتق اهلل أن تكون ممن يقاتلنا فواهلل ال يسمع واعيتنا أحد ثم ال 
ينرصنا إال هلك() ) ).

 ان هذه الواعية ُتعّد تأصياًل للنفس الثوري عند من يطلب نرصته اإلمام
الزماين  اإلطار  جتاوزت  أهنا  عن  فضاًل  ينرصه،  مل  ومن  ينرصه  من  يعلم  ألنه 
فكان  األجيال،  عرب  والظلمة  الطغاة  ضد  للثورة  حمفزة  وأصبحت  واملكاين، 
يزيد  ضد  املنورة  املدينة  أهل  ثار  عندما  احلرة  واقعة  يف  حدث  ما  ثامرها  أول 
)يالثارات  شعار  كان  التي  الثقفي  املختار  ثورة  يف  وامتدت   ،)  2 وأنصاره) 
إىل  العامل  يف  لألحرار  الثورات  من  وغريها   ،)  3 هلا)  الرئيس  العنوان  احلسني( 
العراق  يف  الكبرية  االنتصارات  حتقيق  هذه  ايامنا  يف  نشاهد  ونحن  هذا،  يومنا 
جبهة  ألنصار  نفسه  الفكري  االمتداد  أصحاب  عىل  حسني  يا  لبيك  بشعار 

الباطل.

حيًا دمت  ما  حرسة  والرتاقيفيالك  صدري  بني  ترد 

نرصي بذل  يطلب  والنفاقحسني  الضاللة  أهل  عىل 

حسينًا نرصوا  األىُل  فاز  النفاقفقد  ذوو  اآلخرون  وخاب 

لذلك انظم إىل املختار لطلب ثأر اإلمام لكنه انقلب ومىض إىل مصعب بن الزبري وقاتل املختار ثم 

حبسه مصعب وأطلق رساحه فثار عىل مصعب إال أنه تفرق عنه عسكره فألقى نفسه يف الفرات 

فامت غرقًا عام 68هـ. ينظر: ابن نام، ذوب النضار، ص72؛ الرباقي، تاريخ الكوفة، ص457؛ 

الزركيل، األعالم، 192/4.

) 1 ( الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 307/4. ينظر: ابن سعد، ترمجة اإلمام احلسني، ص93؛ 

املفيد، االرشاد، 82/2؛ ابن نام، مثري األحزان، ص35؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 51/4.

) 2 ( ينظر: الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 381-370/4.

) 3 ( ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، 189-175/4.
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الشعلة  فإهنا  ومتحرر  ثائر  لكل  إهلام  مصدر  أصبحت  احلسينية  الثورة  إن 
التي أنارت طريق الثائرين يف وسط ظلمة اجلور والظلم، إذ إهنا عىل الرغم من 
الظاملني السيام األمويني  العسكري إال اهنا فضحت  املادي  النرص  عدم حتقيقها 
ذلك  عىل   احلسني اإلمام  استشهاد  بعد  افعاهلم  ودلت  حقيقتهم  فكشفت 
األموي  اجليش  توجه   اإلمام استشهاد  فبعد  النساء،  مع  فعلوه  ما  والسيام 
نحو اخليام املقدسة، بيوت آل العصمة، وتسابقوا يف سلبها وهنب مجيع ما رأوه 
من الثياب واحليل حتى جعلوا ينتزعون ملحفة املرأة عن ظهرها وخرجن بنات 

الرسول يتساعدن عىل البكاء ويندبن لفراق احلامة واألحباء) 1 (،

وهذا ليس بغريب عىل هؤالء فإن اإلمام احلسني ما يزال عىل قيد احلياة 
عيلَّ  ونادى  برحمه   اإلمام فسطاط  طعن  حتى  اجلوشن  ذي  بن  شمر  ومحل 
الفسطاط  من  وخرجن  النساء  فصاح  أهله،  عىل  البيت  هذا  أحرق  حتى  بالنار 
فصاح به احلسني يا ابن ذي اجلوشن أنت تدعو بالنار لتحرق بيتي عىل أهيل 

حرقك اهلل بالنار) 2 (.

يف  لالسالم  حدود  أي  يراعوا  ومل  افتضحوا  قد  األفعال  هبذه  األمويني  إن 
الثوري  النفس  من  زاد  ما  وهذا  حرب،  كأرسى  ولو  النساء  مع  حتى  التعامل 
قيام  البعيد  املستوى  عىل  فكان  القريب،  أو  البعيد  املستوى  عىل  سواء  ضدهم 
القناع  احلسينية  الثورة  أسقطت  بعدما  أسلفنا-  -كام  الثورات  من  العديد 

) 1 ( ابن طاووس، اللهوف، ص77؛ البحراين، مدينة املعاجز، 79/4.

) 2 ( ينظر: البالذري، أنساب األرشاف، 194/3؛ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 334/4؛ ابن 

األرب،  هناية  النويري،  69/4؛  التاريخ،  يف  الكامل  األثري،  ابن  340/5؛  املنتظم،  اجلوزي، 

.450/20
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اإلسالمي الزائف عنهم وجردهتم من ادعائهم باإلسالم وتويل شؤون املسلمني 
القريب  املستوى  وأما  اإلسالم،  عن  البعد  كل  بعدهم  عىل  أفعاهلم  دلت  وقد 
ما  وهو  الشام،  بالد  معقلهم  يف  بوجههم  والوقوف  الثورة  استمرارية  يف  فكان 

جسدته السيدة زينب وهي تقف بوجه الظامل يزيد عندما قالت له:

بنات رسول  الطلقاء ختديرك حرائرك وإماءك وسوقك  ابن  يا  العدل  )أمن 
اهلل سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن حتدو هبن األعداء من بلد إىل 

بلد() ) ).

ذكرت السيدة زينب يف هذا اخلطاب الذي يف صورة هجامت متالحقة ال 
هوادة فيها ضد شخص الطاغوت، يزيد بذنبه العظيم الذي ال يمكنه الفرار منه 
الطلقاء وان رسول اهلل  ابن  بأنه  بنات رسول اهلل سبايا، وقرعته  وهو سوق 
قد عفا عن آبائه بعد فتح مكة فكيف يسوق بنات الرسول الكريم مثل هذا 

عرب عرشات املنازل هاتكًا ستورهن سبايا؟) 2 (

كالم  من  انعكاس  وهذا  يزيد  مع  الطلقاء  لفظ   زينب السيدة  استعملت 
أبيها وهو يرد يف كتاب له جوابًا ملعاوية، إذ قال:

وترتيب  األولني  املهاجرين  بني  والتمييز  الطلقاء،  وأبناء  للطلقاء  )وما 
يوم  الرسول  عنهم  عفا  الذين  هم  والطلقاء   .(  3 طبقاهتم()  وتعريف  درجاهتم 
فتح  عند  استسلموا  وإنام  يسلموا  مل  الذين  الطلقاء  من  وأباه  ومعاوية  مكة  فتح 

) 1 ( الطربيس، االحتجاج، 35/2. ينظر: ابن طيفور، بالغات النساء، ص21؛ ابن محدون، التذكرة، 

263/6؛ ابن طاووس، اللهوف، ص106.

) 2 ( ينظر: املدريس، الصديقة زينب، ص78.

) 3 ( هنج البالغة، ص581.
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املهاجرين  بني  التمييز  من  يتمكنوا  حتى  نصيب  االسالم  يف  هلم  يكن  ومل  مكة، 
األولني وترتيب درجاهتم وأهيم األفضل ويف أي طبقة من الفضل) 1 (.

السيدة  كلامت  فكانت  املجلس  هذا  يف  الساحر  عىل  السحر  انقلب  وقد 
املغتصب  وفضح  الثورية  يف   عيل اإلمام  أبيها  كلامت  جنس  من   زينب

والظامل، فتمحور كالمها يف حمورين:

املحور األول: بيان القوة الثورية والتصدي عند أهل البيت لكل مظاهر 
الظلم واالنحراف دون خوف أو وجل وبكل فئاهتم، وهو درس يف الشجاعة 

وفيه جماهبة الباطل، وهو عني ما ورد عند اإلمام عيل كام سبق.

املحور الثاين: فضح يزيد ومن يقف خلفه أمام املأل وأمام التاريخ وإظهاره 
دون حجة أوالً، وبيان انتامئه غري اإلسالمي ثانيًا، وهذا األمر هو إكامل ملا بدأ 
به اإلمام احلسني يف ثورته، وما انتهى اليه دمه الطاهر، ألن النتيجة يف الثورة 
احلسينية مل تتحقق بمرحلة واحدة وإنام بمراحل متعددة متتد إىل عرصنا احلارض، 

مع كل نفس ثوري، متصٍد للطغيان وفاضح لالنحراف والقائمني عليه.

خطابًا  يلقي  أن   السجاد احلسني  بن  عيل  اإلمام  طلب  املجلس  هذا  يف 
يمتلكون  وما   الرسول آل  من  اإلمام  أن  يعلم  ألنه  وأبى؛  رفض  يزيد  لكن 
من حجة ومنطق وبالغة ال يقاومها أحد، وقد أشار اإلمام عيل يف النهج إىل 

ذلك بقوله:

)وإنا ألمراء الكالم، وفينا تنشبت عروقه، وعلينا هتدلت غصونه() ) ).

) 1 ( احلسيني الشريازي، توضيح هنج البالغة، 35/4؛ البدري، نزهة النظر، ص518؛ ينظر: فاطمة 

عبد سعيد شالل، الطلقاء دراسة يف املعنى وإشكالية القراءة التارخيية، صفحاهتا مجيعًا.

) 2 ( ص536.
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مالكني  لكوهنم  مالحظة  بيته  وأهل  لنفسه  األمراء  لفظ   اإلمام استعار 
الكالم  ممالكهم، كيف وأصول  األمراء يف  فيه ترصف  يترصفون  الكالم  ألزّمة 
فيهم تعلقت وفروعه عليهم تدلت، فهم منبت الكالم ومنشؤه وغريهم يتناول 
 ،التي عليهم تدلت، وان الفصحاء مجيعهم بمنزلة عيال اإلمام عيل غصونه 
املخلوق وهو يف  البيت دون كالم اخلالق وفوق كالم  أهل  فإن كالم  لذلك 

حد ذاته حجة قاطعة وشاهد صادق عىل اهنم أمراء الكالم) 1 (.

يف   السجاد اإلمام  خطبة  رفض  عندما  معاوية  بن  يزيد  أدركه  أمر  هذا 
أمام  األموي  للبيت  فضيحة  من  األمور  إليه  ستؤول  بام  معرفته  نتيجة  جملسه 

الرأي العام، ولكن اإلمام زين العابدين قال له:

رضا،  فيهن  هلل  بكلامت  فأتكلم  األعواد  هذه  أصعد  حتى  يل  إئذن  يزيد  )يا 
الناس  عليه  ألح  أن  وبعد  ذلك  عليه  يزيد  فأبى  وثواب(  أجر  اجللساء  وهلؤالء 
إاّل بفضيحتي وفضيحة آل أيب سفيان، فقيل له وما  قال: )انه إن صعد مل ينزل 
قدر ما حيسن هذا فقال انه من أهل بيت قد زقوا العلم زقًا، ثم مل يزالوا به حتى 

أذن له() 2 (.

بّينا،  كام   البيت اإلمام عيل ألهل  مع وصف  الكالم  هذا  تطابق  وهنا 
فألقى اإلمام السجاد خطبة يف جملس الطاغية كانت متممة لنهضة والده أيب 
مما  وكان  الالحقة،  واألجيال  التاريخ  أمام  يزيد  فشل  أبانت  وإهنا   الشهداء

جاء فيها تعريف لنفسه وألهل البيت فقال:

ومنا  الطيار،  ومنا  الصديق  ومنا   ،حممدًا املختار  النبي  منا  بأن  )وفّضلنا 

) 1 ( ينظر: البحراين، رشح هنج البالغة، 113/4؛ اخلوئي، منهاج الرباعة، 38/15.

) 2 ( املجليس، البحار، 137/45؛ البحراين، العوامل، ص438.
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أسد اهلل وأسد رسوله، ومنا سبطا هذه األمة...() ) ).

أخذ اإلمام يعرف نفسه ثم ما زال يقول أنا أنا حتى ضج الناس بالبكاء 
يدل  2 (، وهذا  يؤذن من أجل قطع اخلطبة)  أن  املؤذن  فأمر  الفتنة  يزيد  فخشى 
تتبخر  أن  إىل  الكالم  هذا  وأدى  الظلمة  ضد  الثوري  النفس  استمرار  عىل 
ان  عىل  تركزت  التي  األموية،  السياسة  روجتها  التي  املضللة  الدعايات  كل 
حلوق  يف  املوتى  حرشجة  إىل  االنتصار  نشوة  ل  فبدَّ اخلوارج!  من  هم  األرسى 

املحتفلني) 3 (.

له  كتاب  يف   عيل اإلمام  كالم  مع  متطابقًا   السجاد اإلمام  كالم  كان 
جوابًا عىل معاوية جاء فيه:

أسد  ومنكم  اهلل  أسد  ومنّا  املكذب،  ومنكم  النبي  ومنّا  ذلك  يكون  )وأنى 
نساء  خرية  ومنّا  النار،  صبية  ومنكم  اجلنة  أهل  شباب  سيدا  ومنّا  األحالف، 

العاملني، ومنكم محالة احلطب ف كثري مما لنا وعليكم() 4 ).

اسالمه  يف  شككت  يزيد  جملس  يف  آخر  موقف  يف   زينب السيدة  نجد 
يتناغم مع كالم اإلمام عيل يف كتاب أرسله إىل معاوية كان ممّا  وفضحته بام 

جاء فيه:

)وإين لعىل املنهاج الذي تركتموه طائعني، ودخلتم فيه مكرهني() ) ).

) 1 ( املجليس، البحار، 138/45؛ البحراين، العوامل، ص438.

) 2 ( ابن أعثم، الفتوح، 133/5.

) 3 ( ينظر: اجلاليل، جهاد اإلمام السجاد، ص54.

) 4 ( هنج البالغة، ص583.

) 5 ( هنج البالغة، ص558.
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سفيان  أبو  فيه  يدخل  مل  الذي  احلق  الطريق  عىل  بأنه   عيل اإلمام  أشار 
اآلثام  من  اقرتفوا  ملا  القتل  خوف  استسلموا  وإنام  ورغبة  طوعًا  ومعاوية 
واإلجرام مع الرسول قبل فتح مكة، واضطر أبو سفيان عند الفتح لقول ال 
اله إال اهلل وأظهر الرتدد يف شهادة حممد رسول اهلل لكنه اضطر يف اآلخر أن 

يعلنها خوف القتل ولتحقيق املصلحة الذاتية) 1 (.

إهنم مل يؤمنوا باإلسالم وهو األمر الذي أشارت إليه السيدة زينب عندما 
إذ  كبري،  أثر  ذا   جواهبا فكان  وأخوك،  أبوك  الدين  من  خرج  يزيد:  هلا  قال 

قالت:

كنت  إن  وجدك  وأبوك  أنت  اهتديت  أخي  ودين  أيب  ودين  اهلل  )بدين 
مسلاًم() ) )، ويف هذا الكالم أشارت إىل أمرين مهمني:

االفرتاض ان يزيد من املسلمني فإن هذا الدين الذي يدين به قام عىل أكتاف 
أمري املؤمنني وبسيفه )ذو الفقار(، واحلسني خرج من أجل إصالح هذا 

الدين الذي انحرف عنه الناس أمثال يزيد وأعوانه.

وما  إن كنت مسلاًم،  ليزيد  بقوهلا  األموي  أساسًا يف اإلسالم  اهنا طعنت 
يؤيد ذلك أفعاله البعيدة كل البعد عن االسالم ومبادئه ورشائعه، فتجاوزه عىل 

احلرم وقتله للحسني يكفي خلروجه عن االسالم والرسالة املحمدية.

لكالم  مبارش  أو غري  مبارش  وبانعكاس  متجدد  ثوري  لنفس  أطر  القيام  إن 

البالغة،  هنج  توضيح  الشريازي،  احلسيني  406/3؛  البالغة،  هنج  ظالل  يف  مغنية،  ينظر:   )  1  (

.447/3

) 2 ( املفيد، االرشاد، 121/2. ينظر: الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 353/4؛ ابن عساكر، تاريخ 

دمشق، 177/69؛ ابن كثري، البداية والنهاية، 212/8.
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النرص  بأن  درسًا  أعطى    فاحلسني  االجتاه،  هذا  يف  وأفعاله    عيل  اإلمام 
من  أوسع  مفهوم  وإنام  املواجهة  عند  اخلصم  عىل  بالقضاء  ينحرص  ال  مفهوم 
ذلك، فإن بقاء القيم التي ضحى صاحبها من أجلها هلو أكرب دليل عىل النرص، 
متحرر  لكل  هبا  حيتذى  مثاالً  جعلتها  أجلها  من  ضحى  التي   قيمه بقاء  وان 

وثائر ضد الطغاة والظلمة.

3- الثواب:

أو  العمل  وطبيعة  يتناسب  الثواب  هذا  ولكن  ما،  لعمل  جزاء  هو  الثواب 
:طبيعة التصدي للمشكلة أو لالختبار، فيقول اإلمام عيل

 ،(  ( أجزل()  واجلزاء  املثوبة  كانت  أعظم  واالختبار  البلوى  كانت  )كلام 
كانت  أعظم  االختبار  كان  فكلام  البالء،  درجة  هو  الثواب  بنوعية  فاملتحكم 
 اإلمام أن  بمعنى  البلوى،  لتلك  والطاعة موافقة  اإليامن  املثوبة واجلزاء عىل 
قال: ان اهلل تعاىل أراد أن تكون هذه األمور خالصة له ال يشوهبا شائبة، وذلك 
االخالص وإن كانت فيه مشقة وكانت البلوى فيه عظيمة فإن األجر عىل قدر 

:املشقة) 2 (، وعن رسول اهلل

)ان عظيم البالء يكافأ به عظيم اجلزاء() 3 ).

أجل  ومن  تعاىل  اهلل  دين  أجل  من  هو   احلسني اإلمام  قيام  أساس  كان 
باملعروف  األمر  مثل  اهلل  رشائع  وإحياء  انحرافها،  بعد   نبيه أمة  إصالح 

) 1 ( هنج البالغة، ص438.

) 2 ( البحراين، رشح هنج البالغة، 278/4؛ مغنية، يف ظالل هنج البالغة، 127/3.

) 3 ( ينظر: حديث الرسول؛ الكليني، الكايف، 253/2؛ الصدوق، اخلصال، ص18؛ الكاشاين، 

الوايف، 766/5.
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والنهي عن املنكر وقد أشار اإلمام إىل ذلك بقوله:

لطلب  خرجت  وإنام  ظاملًا  وال  مفسدًا،  وال  بطرًا  وال  أرشًا،  أخرج  مل  )وإين 
اإلصالح ف أمة جدي أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر وأسري بسرية 

جدي وأيب عيل بن أيب طالب() ) ).

ان اإلمام احلسني قدم الكثري من التضحيات من أهله وأصحابه يف سبيل 
دين اهلل وإحياء سنة رسوله بإيامن مطلق وتسليم خالص هلل، وتظهر مواقفه 

:ذلك ومنها ما أسلفنا ذكره من قوله بعد استشهاد الرضيع

الدين  من  البيت  أهل  مبلغ  هذا   ،(  ( اهلل()  بعني  أنه  يب  نزل  ما  عيل  )هّون 
واليقني باهلل وهذه منزلتهم من العلم به سبحانه والتوجه اليه بالفعل قبل القول، 
وهذا هو التجرد عن الدنيا وغاياهتا، والفناء يف حب اهلل عز وجل واالنجذاب 
سامته  تلك  تكون  من  عليها  احلصول  املمكن  من  ثواب  درجة  فأي   ،)  3 اليه) 
التي  تضحياته  يف   احلسني اإلمام  جسده  ما  وهذا  اهلل؟  سبيل  يف  وتضحياته 

أراد منها القربى إىل اهلل، فنجده وبعد أن أصيب بسهم يقول:

)اللهم هذا فيك قليل() 4 )، فكيف يمكن أن يكون رد اهلل تعاىل وهو الكريم 
عىل ذلك؟ فإن من املؤكد أن يكون رده عز وجل يف أعىل درجات الثواب التي 

من املمكن أن يستحصلها انسان خالص بعمله هلل.

كل  بأن  يعلم  كان  انه  عىل  تقوم   احلسني اإلمام  من  املواقف  هذه  فلسفة 

) 1 ( ابن شهر آشوب، املناقب، 241/3.

) 2 ( ابن طاووس، اللهوف، ص69؛ املجليس، البحار، 46/45.

) 3 ( ينظر: مغنية، نظرات يف التصوف والكرامات، ص65.

) 4 ( الشامي، الدر النظيم، ص551.
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كلهم  السابقُة  األمُم  فأين  هلل،  يشء  كل  يقدم  ال  فلامذا  اهلل  وجه  إال  فاٍن  يشء 
 ماتوا وهلكوا وبقي فقط امللك هلل وحده وقد أشار إىل هذا املعنى اإلمام عيل

بقوله:

أصحاب  أين  الفراعنة!  وأبناء  الفراعنة  أين  العاملقة!  وأبناء  العاملقة  )أين 
النبيني، وأطفؤوا سنن ]سري[ املرسلني، وأحيوا سنن  الذين قتلوا  مدائن الرس 
العساكر،  باأللوف، وعسكروا  باجليوش، وهزموا  الذين ساروا  أين  اجلبارين! 

ومدنوا املدائن() ) ).

إن هؤالء مجيعًا قد مضوا فأين العاملقة؟ وهم الرجال األقوياء الذين كانوا 
األرض  يف  عاثوا  وقد  األقاليم  من  ذلك  تاخم  وما  واحلجاز  اليمن  يملكون 
والفراعنة  هلم  أثر  فال  أبيدت  ودولتهم  ماتوا  قد  فإهنم  أبناؤهم  وأين  فسادًا، 
كانوا  الذين  الرس  مدائن  وأصحاب  هلكوا،  قد  أيضًا  مرص  ملوك  وأبناؤهم 
أن  بعد  انخسف هبم  بئر عظيمة  الياممة، وقيل  بفلج  قرية  الشجر وهي  يعبدون 
أتاهم نبي ينهاهم عن الرشك باهلل قتلوه فأهلكهم اهلل بعذاب شنيع وقد أطفؤوا 
اإلنسان  لريى  احلياة،  دروب  تنري  مصابيح  هم  الذين  املرسلني  سنن  هؤالء 
جرب  مسلكهم  الذين  اجلبارين  سنن  هؤالء  وأحيوا  دنياه،  يف  له  املسعد  املنهاج 
الناس عىل الباطل، وأين الذين ساروا إىل أعدائهم باجليوش وهزموا باأللوف 
من جيش األعداء لقوهتم وغريهم فقد ماتوا كلهم وينبغي للعاقل أن يتعظ من 

ذلك وال يغرت بالدنيا وال يعمل هبا ما يوجب عقابه واتكاله األبدي) 2 (.

) 1 ( هنج البالغة، ص392.

السالكني، ص375؛ احلسيني  البحراين، مصباح  الرباعة، 191/2؛  الراوندي، منهاج  ينظر:   )  2 (

الشريازي، توضيح هنج البالغة، 98/3.
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 السيدة زينب أخته  به  اإلمام احلسني وهو يويص  نجد ذلك يف كالم 
:إذ قال

يفنون  الساموات  سكان  فإن  اهلل  بقضاء  وأريض  اهلل  بعزاء  تعزي  أختاه  )يا 
وأهل األرض يموتون، ومجيع الربية ال يبقون() ) ).

:أراد اإلمام

يبقون  ال  الساموات  سكان  إن  بقوله  قتله  عن   زينب السيدة  يصرب  أن   -
وإن أهل األرض يموتون وخيفف عنها أمل فراقه.

يرجو  وإنه  هبا  االغرتار  تستحق  ال  الدنيا  هذه  أن  إىل  اإلشارة   أراد  -
الثواب من اهلل تعاىل، ملا بعد استشهاده وما يقدمه يف سبيل هذا القيام، فكل 

يشء هالك إال وجهه الكريم سبحانه وتعاىل.

رسالة  إلمتام  االستشهاد  بعد  ملا   زينب السيدة  اعداد   اإلمام أراد   -
القيام وأهدافه) 2 (.

) 1 ( ابن أعثم، الفتوح، 84/5. ينظر: اليعقويب، التاريخ، 244/2؛ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 

اللهوف،  طاووس،  ابن  ص35؛  األحزان،  مثري  نام،  ابن  94/2؛  االرشاد،  املفيد،  319/4؛ 

ص50.

) 2 ( إن نتيجة إعداد اإلمام احلسني للسيدة زينب ملا بعد االستشهاد إلكامل رسالة القيام نجدها 

إهنا كانت  إذ  بعد االستشهاد،  التي مرت هبا  املراحل  أثرًا كبريًا عليها يف مجيع  تركت  قد 

تتكلم بلغة املنترص يف املعركة ومل يظهر عليها أي أثر الهنزام عسكري أو مادي كبري، ودليل ذلك 

ألقته من خطب  هو ما أحدثته وقامت به يف معاقل األعداء سواء يف الكوفة أو بالد الشام بام 

ومواجهة الطغاة الظلمة هزت األعداء يف معاقلهم كأهنا هي املنترص باملقاييس كلها والعدو هو 

املنهزم عسكريًا ومعنويًا، فقد واجهت أهل الكوفة بخطاب أنبتهم به مع قائدهم ابن زياد، ومن 

ثم يف بالد الشام، نجدها قد واجهت الظامل يزيد بلغة مل يتجرأ عليها أي أحد عندما قالت: )ولئن 
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درجات  أعىل  حتقيق  عىل  احلرص  جيد  احلسيني  القيام  مراحل  يتتبع  الذي 
االستشهاد  بعد  والسيام  الظروف  أحلك  ويف  البالء  عىل  والصرب  االنضباط 
ألهنم كانوا ينظرون إىل أبعد من اجلزاء املادي الدنيوي أو ما شابه، ومن ذلك 
 ما يتعلق برفض أخذ الصدقات حتى لسد الرمق ألهنا حمرمة عىل أهل البيت
عند  االعتبار  بنظر  تؤخذ  ربام  فيه  واالستثناء  الظرف  نوعية  ان  من  الرغم  عىل 
املعنوي،  الثواب  طلب  يف  يندرج   البيت أهل  مسار  ان  إال  اآلخرين  الناس 
وقد أشار اإلمام عيل إىل تلك القاعدة حينام استاء ممن حياول أن يلغيها ملجرد 

:مصالح مادية فقال

)وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة ف وعائها، ومعجونة شنئتها) ) ) 
فذلك حمّرم  أم صدقٌة؟  أم زكاٌة  فقلت: أصلٌة  قيئها،  أو  بريق حية  كأنام عجنت 

علينا أهل البيت!() ) ).

يتعجب اإلمام من طارق طرقهم لياًل يف وعاء مغطى فيه حلوى ملفوفة 
كرها وبنّي شدة كراهيته هلا والنفري منها بوصفها كالسم الناقع يف جوف األفعى 
حمرم  منها  كل  صدقة؟  أم  زكاة  أم  صلة  فقلت  والنفرة،  البخل  لغاية  املوجب 
 ومل يذكر اهلدية ألنه مل يكن يف وهم عاقل قبول اإلمام ،علينا أهل البيت

تقريعك، وأستكرب توبيخك(،  الدواهي خماطبتك، إين ألستصغر قدرك وأستعظم  جّرت عيل 

اللهوف،  طاووس،  ابن  ينظر:   .)( هلا   احلسني االمام  من  الكبري  االعداد  بفعل  وهذا 

ص107؛ املجليس، البحار، 134/4.

ابن منظور،  اللغة، 217/3؛  ابن فارس، معجم مقاييس  ينظر:  ) 1 ( شنئتها: أبغضتها أو كرهتها. 

لسان العرب، 101/1.

) 2 ( هنج البالغة، ص524.
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هلا خصوصًا زمان خالفته) 1 (.

وذلك  استشهاده  بعد   احلسني اإلمام  عائلة  موقف  يف  موجود  وهذا 
برفضهم الصدقة) 2 (، عىل الرغم من اختالف الظرف يف كال املوقفني –اإلمام 
عيل وعائلة اإلمام احلسني- إال اهنم مل خيرجوا عن اإلطار الرشعي ألهل 
البيت رغم حراجة املوقف واشتداده عليهم ألهنم أرادوا الثواب من اهلل تعاىل 
عام فعلوه فهو املعطي واملجزي هلم عام قدموه من تضحيات وإيثار يف سبيله عز 

وجل.

تعاىل،  اهلل  عند  والرضا  الثواب  درجات  أعىل  نال   احلسني اإلمام  إن 
فشهادته تشابه شهادة حييى بن زكريا وهو القائل:

)من هوان الدنيا عىل اهلل ان رأس حييى بن زكريا أهدي إىل بغي من بغايا 
بني ارسائيل() 3 )، لكن اهلل عز وجل كرمه يف القرآن بتكريم منقطع النظري حينام 

قال:

درجة  فأي   ،)  4 َحًيّا﴾)  ُيْبَعُث  َويَْوَم  َيُموُت  َويَْوَم  ُوِلَ  يَْوَم  ْيِه 
َ
َعل ٌم 

َ
﴿َوَسال

الثواب والرفعة  اليها اإلمام احلسني من  أن يتصورها أحد قد وصل  يمكن 
عند اهلل تعاىل بام قدمه من تضحيات يف سبيله سبحانه وتعاىل.

يف  مغنية،  295/14؛  الرباعة،  منهاج  اخلوئي،  86/4؛  البالغة،  هنج  رشح  البحراين،  ينظر:   )  1  (

ظالل هنج البالغة، 318/3.

) 2 ( ينظر: املجليس، البحار، 114/45؛ البحراين، العوامل، ص373.

) 3 ( املفيد، االرشاد، 132/2؛ الطربيس، اعالم الورى، 429/1؛ ابن نام، مثري األحزان، ص29؛ 

االحسائي، عوايل اللئايل، 81/4.

) 4 ( مريم/ 15.
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4- اإلعداد املستقبيل:

أن  البد  قيامها  بعد  أو  أثناء  أو  قبل  سواء  النجاح  ثورة  ألي  يكتب  لكي 
يكون هناك أشخاص معدين ومهيئني هلا، والسيام إذا ما كان قائدها له تصور 
 كامل عام سوف جيري من أحداث ومن أمور، لذلك نجد أن اإلمام احلسني
وكيف   زينب السيدة  مثل  وأهدافه  القيام  رسالة  إلكامل  أشخاصًا  يعد  أخذ 
ومبادئه  وأهدافه  بالقيام  للناس  املعرف  االعالمي  اجلانب  متثل  أصبحت 

وايصال رسالته هلم.

 احلسني اإلمام  أعدهم  الذين  األشخاص  أحد  كان   السجاد واإلمام 
ملا بعد القيام بشكل وبدور خيتلف عن دور السيدة زينب ألنه إمام مفرتض 
بأمر ومدة معينة، هلذا مل يشارك  الناس  إىل  أن يوصلها  الطاعة وله رسالة جيب 
يف واقعة الطف يف القتال، وهو األمر الذي حدث زمن اإلمام عيل مع ولده 
اإلمام احلسن وذلك يف بعض أيام صفني وقد رأى اإلمام احلسن يندفع 

:يف احلرب فقال

)أملكوا عني هذا الغالم ال هيدين، فإنني أنفس هبذين –يعني احلسن واحلسني 
.( ( ((عىل املوت لئال ينقطع هبام نسل رسول اهلل -

وكان  احلرب  إىل  ومسارعته   احلسن اإلمام  ابنه   عيل اإلمام  شاهد 
بنفسه غري متمكن من حفظه وممانعته فأمر أصحابه وقال املكوه من الترسع 
وامنعوه، واحفظوه منع املالك مللكه وحفظه إياه، ألنه لو كان ممكنا يل لكنت 
له  مالكني  فكونوا  ذلك  يل  يمكن  ال  انه  فحيث  املراقبة،  غاية  وأراقبه  أملكه 
مراقبني عليه بدالً مني وراقبوه مثل مراقبتي غري متوانني وال مقرصين وعلل 

) 1 ( هنج البالغة، ص486.
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ذلك لئال يكرسين ألن الترسع إىل احلرب مظنة القتل واهلالك وموت الولد 
الصالح وخصوصا مثل اإلمام احلسن، ثم قال فإين أبخل عىل املوت هبذين 
-يعني اإلمامني احلسن واحلسني - لكي ال ينقطع بسبب موهتام نسل رسول 

.) 1 (اهلل

ملاذا هذا اإلهتامم واخلوف من املوت عىل اإلمام احلسن مع وجود اإلمام 
اإلمام  يكمل  أن   احلسن اإلمام  استشهد  ما  إذا  املمكن  من  أي  احلسني؟ 
اإلمام  نسل  من   األئمة فإن  حاصل  هو  وكام  واإلمامة،  املسري   احلسني

.احلسني

ان األمر ليس هبذه الصورة وإنام هو أبعد من ذلك، إذ ان اإلمام عليًا هبذا 
الترصف كأنام يشري إىل اإلمامة، أي ان كل إمام له رسالة حمددة ووقت معلوم 
يبلغ فيه رسالته وليس إلمام آخر أن يتجاوز عىل وقت اإلمام الذي قبله وهذا 
اإلمام احلسني يف  اإلمام احلسن ونجده جتىل يف موقف  مع  الذي حصل 
 من القتال يوم كربالء فلام خرج اإلمام زين العابدين منعه لإلمام السجاد
من اخليمة وكان مريضا ال يقدر أن يقل سيفه وعمته تنادي خلفه يا بني ارجع، 
فقال يا عمتاه ذريني أقاتل بني يدي ابن رسول اهلل، فقال احلسني: )خذيه لئال 
بعدة  يوحي  املوقف  هذا  إن  إذ   ،)  2  (آل حممد نسل  من  األرض خالية  تبقى 

صور أمهها:

الزمان  إمام  إطاعة  كيفية  يف  مهاًم  موقفًا   احلسني بن  عيل  اإلمام  جسد 
أي  اهلل،  رسول  ابن  يدي  بني  أقاتل  ذريني  عمتاه  يا  وقال:  خرج  عندما  وذلك 

) 1 ( اخلوئي، منهاج الرباعة، 98/13؛ احلسيني الشريازي، توضيح هنج البالغة، 30/3؛ 

) 2 ( ينظر: املجليس، البحار، 46/45؛ البحراين، العوامل، ص289.
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انه يف هذا الوضع ومع وجود اإلمام احلسني مل تبدأ رسالته وعليه أن يلبي 
أباُه لذلك خرج ليقاتل بني يديه، ويف الوقت نفسه رجع  ويطيع إمامه وهو 

بأمره ألنه أراد إعداده ملا بعد االستشهاد إلمتام رسالة القيام.

الباقر يوم كربالء ومع ذلك متت  واألمر نفسه ينطبق عىل وجود اإلمام 
واقعة  يف   الباقر وجود  إىل  تشري  الروايات  من  فالكثري   للسجاد اإلشارة 
الطف) 1 (، فلامذا قال اإلمام احلسني خذيه لئال تبقى األرض خالية من نسل آل 
حممد، وهذا ما يشابه موقف اإلمام عيل مع اإلمام احلسن بوجود اإلمام 
احلسني، أي ان اإلمام السجاد سوف تبدأ امامته بمجرد استشهاد اإلمام 
احلسني، وهو الذي أعد ملا بعد استشهاد أبيه لتويل أمور املسلمني وللتصدي 
أبيه وإكامل ما خرج من  التي تواجه األمة االسالمية بعد  التحديات  جلميع 

.وإصالح ما يمكن إصالحه من أمة الرسول أجله اإلمام احلسني

األمة  واجهت  التي  للتحديات  وتصدى  املسؤولية   السجاد اإلمام  محل 
للرتبية  وسيلة  خري   )  2 الدعاء)  من  واختذ  واخلارجية  الداخلية  االسالمية 

) 1 ( ينظر: اليعقويب، التاريخ، 320/2؛ الكليني، الكايف، 223/4؛ املجليس، البحار، 33/31.

) 2 ( إذ نجد حتى يف قضية الدعاء ان اإلمام احلسني قد أعد اإلمام السجاد هلا مبكرًا وذلك 

حينام علمه وهو يف يوم العارش من حمرم دعاًء مهاًم، فقد روي عن اإلمام السجاد قوله: ضمني 

والدي إىل صدره يوم قتل والدماء تغيل وهو يقول: يا بني احفظ عني دعاء علمتنيه فاطمة 

)( وعلمها رسول اهلل وعلمه جربئيل يف احلاجة واهلم والغم والنازلة واألمر العظيم 

الفادح، قال: ادع بحق يس والقرآن احلكيم وبحق طه والقرآن العظيم، يا من يقدر عىل حوائج 

السائلني، يا من يعلم ما يف الضمري، يا منفسًا عن املكروبني، يا مفرجًا عن املغمومني، يا راحم 

الشيخ الكبري ويا رازق الطفل الصغري، يا من ال حيتاج إىل التفسري، صل عىل حممد وآل حممد، 

وافعل يب كذا وكذا. ينظر: الراوندي، الدعوات، ص546؛ املجليس، البحار، 196/92.
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الدين  عن  االنحرافات  أبرز  ألحد   تصدى األوىل  الوهلة  ومنذ  الروحية، 
وهو قول اجلربية، الذين يقولون بأن اهلل جيرب عباده عىل فعل املعايص وارتكاب 

الذنوب) 1 (.

إن اإلمام عليًا تصدى منذ وقت مبكر هلذا القول وذلك يف كالمه للسائل 
 :الشامي ملا سأله: أكان مسرينا إىل الشام بقضاء من اهلل وقدر؟ فقال اإلمام

)وحيك! لعلك ظننت قضاًء الزمًا، وقدرًا حتاًم! لو كان ذلك كذلك لبطل 
ختريًا،  عباده  أمر  سبحانه  اهلل  ان  والوعيد.  الوعد  وسقط  والعقاب،  الثواب 
ومل  القليل كثريًا،  يكّلف عسريًا وأعطى عىل  يسريًا، ومل  وهناهم حتذيرًا، وكّلف 

يعَص مغلوبًا ومل يطع مكرهًا() ) ).

الثواب  لبطل  اجلربيون  يقول  كام  مسرّيًا  اإلنسان  كان  لو  هنا   اإلمام بنّي 
وفعله  الريح  مهب  يف  كريشة  متامًا  هذا  واحلال  اإلنسان  يكون  حيث  والعقاب 
كثمرة عىل شجرة وبذلك بطل مذهب اجلربية ألن الثواب نفع مقارن للتعظيم 
عىل  الوعد  لسقط  وكذلك  واللوم،  لإلهانة  مقارن  رضر  والعقاب  واملحمدة، 
الثواب  وجود  عن  فرع  والوعيد  الوعد  ألن  املعصية  عىل  والوعيد  الطاعة 
يكن  ومل  ملحسن  حممدة  وال  ملذنب  سبحانه  اهلل  من  الئمة  تأت  ومل  والعقاب، 
مقالة  تلك  املحسن  من  بالذم  أوىل  امليسء  وال  امليسء  من  باملدح  أوىل  املحسن 

عباد األوثان وجنود الشيطان وشهود الزور وأهل العمى عن الصواب) 3 (.

) 1 ( ينظر: احلسني، التحفة العسجدية، ص2.

) 2 ( هنج البالغة، ص734.

) 3 ( ينظر: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 228/18؛ املجليس، مرآة العقول، 175/2؛ مغنية، 

يف ظالل هنج البالغة، 261/4.
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الكوفة  زياد يف  ابن  السجاد يف جملس  اإلمام  امتداد هذا يف موقف  نجد 
قتل  الذي  اهلل عز وجل هو  ان  بقوله  اجلربية  قول  أن جيسد  األخري  أراد  عندما 
احلسني وولده وأصحابه، وذلك عندما التفت إىل اإلمام وقال: من هذا؟ 
فقيل عيل بن احلسني فقال: أليس قد قتل اهلل عيل بن احلسني؟ فقال له اإلمام:

فقال  قتله.  اهلل  بل  زياد:  ابن  فقال  الناس(  قتله  عليًا  يسمى  أخ  يل  )كان 
اإلمام) 1 (: )اهلل يتوىف األنفس حني موهتا والتي مل متت ف منامها() 2 (.

جسد موقف اإلمام هذا أمرين مهمني:

االستشهاد  بعد  ملا   السجاد لإلمام   اإلمام احلسني ونتيجة إلعداد  انه 
فضاًل عام يتمتع به اإلمام من شجاعة كبرية، نجده مل يرهب ابن زياد ووقف 
والتناغم  االنسجام  الكوفة، هذا فضال عن  قوته وجملسه يف  يف وجهه يف مركز 

الفكري مع طرح اإلمام عيل يف النهج كام أسلفنا.

من  ان  ورأى  اجلربية  لقول  مبكر  وقت  منذ  تصدى  قد   اإلمام أن  نجد 
مسؤوليته الرشعية أن يقوم بذلك التصدي، ومن ثمَّ فإنه مل يدع قول ابن زياد 
اهلل  إىل  القتل  نسب  أي  عليا،  قتل  قد  اهلل  أليس  قال  عندما  الكرام  مرور  يمر 

سبحانه وتعاىل، فكان رد اإلمام عليه بأن الناس قد قتلوه.

) 1 ( الشامي، الدر النظيم، ص561. ينظر: ابن سعد، ترمجة اإلمام احلسني، ص79؛ الطربي، 

الرب،  عبد  ابن  251/3؛  األخبار،  رشح  النعامن،  القايض  ص119؛  املذيل،  ذيل  من  املنتخب 

التمهيد، 157/9؛ الطربيس، اعالم الورى، 472/1؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، 367/41؛ 

والنهاية،  البداية  كثري،  ابن  ص94؛  اللهوف،  طاووس،  ابن  345/5؛  املنتظم،  اجلوزي،  ابن 

 .211/8

) 2 ( الزمر/ 42.
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القول، ألن اجلربية قد  فيه اإلمام السجاد إىل هذا  وموقف آخر تصدى 
قد  سفيان  أيب  بن  معاوية  ان  بسبب  وأتباعهم  األمويني  بني  وخاصة  انترشت 
أخذ يثقف هلذه الظاهرة بشكل كبري) 1 (، وهلذا نجد اإلمام يتصدى لقول يزيد 
باجلربية ويف جملسه، وذلك عندما دخل اإلمام السجاد عليه يف مجلة من محل 
إىل الشام سبايا من أوالد اإلمام احلسني وأهله قال يزيد: )يا عيل احلمد هلل 
الذي قتل أباك! فقال اإلمام قتل أيب الناس، قال يزيد: احلمد هلل الذي قتله 
فكفانيه! قال اإلمام: عىل من قتل أيب لعنة اهلل، أفرتاين لعنت اهلل عز وجل؟() 2 (

جسد اإلمام السجاد يف هذه املواقف البطولة والشجاعة املكملة لرسالة 
القيام وأهدافه، السيام وأنه وقف بوجه الظاملني يف معقل ديارهم، وألن واحدًا 
 فضاًل عن ذلك فإن اإلمام ،من أهداف القيام هو اإلصالح يف أمة الرسول
بدأ بحمل هذه املسؤولية الرشعية واإلمامة يف التصدي لتلك االنحرافات عن 
الدين اإلسالمي، وكان أحد أهم العوامل املساعدة عىل تلك املواقف البطولية 
لإلمام هو اإلعداد املبكر من اإلمام احلسني فضاًل عن التواؤم مع مواقف 
 السجاد اإلمام  عىل  واضحًا  أثرًا  تركت  التي  املجال  هذا  يف   عيل اإلمام 

وعىل املرشوع بشكل عام.

) 1 ( ثقف معاوية للجربي بشكل كبري من أجل ترسيخ لقب خليفة اهلل فيه وله كثري من اخلطب تدل 

عىل ذلك منها قوله: )لو مل يرين اهلل أهاًل هلذا األمر ما تركني وإياه، ولو كره ما نحن فيه لغرّيه!(، 

وكان يقول أيضًا )أنا عامل من عامل اهلل أعطي من أعطاه اهلل وأمنع من منعه اهلل، ولو كره اهلل 

أمرًا لغريه(، ومل يزل ذلك يف بني أمية حتى قال احلجاج وقد قتل رجاًل ألجل إظهاره حب اإلمام 

عيل: )اللهم أنت قتلته، ولو شئت منعتني منه(. هذا هو الذي شدد قبضة األمويني عىل العباد 

والبالد ومكنهم من قتل اإلمام احلسني بكل جرأة. ينظر: احلسني، التحفة العسجدية، ص2.

) 2 ( الطربيس، االحتجاج، 38/2؛ املجليس، البحار، 161/45؛ البحراين، العوامل، ص407.
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الثاين املبحث 
دروس القيام األخالقية والوعظية

)- التعاطي مع صفة الغدر:

اإلسالمي  الترشيع  يف  واملحرمة  املجتمع  يف  املذمومة  الصفات  أحد  الغدر 
الثقة داخل املجتمع وبني أفراده،  انعدام  آثار سلبية ونتائج مؤدية إىل  ملا هلا من 
وقد تفاعل مع هذه الصفة كثري من الناس ألهنا حتقق نتائج رسيعة وبطرائق غري 
العامة،  املصلحة  حساب  عىل  شخصية  ذاتية  مصلحة  حتقيق  أجل  من  رشعية 
قول  ومنها  السيئة  الظاهرة  هذه  عن  تنهى  النبوية  األحاديث  من  كثريًا  ونجد 

:الرسول

)ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فالن() ) )، وكذلك 
اإلمام عيل قال:

)إياك والغدر فإنه أقبح اخليانة وإن الغدور ملهان عند اهلل بغدره() ) )، لذلك 
القيامة، مثلام أشار اإلمام  تأثريًا يف املجتمع وحسابًا عظياًم يوم  فإن هلذه الصفة 

) 1 ( ابن ماجة، سنن ابن ماجة، 959/2؛ ابن حبان، صحيح ابن حبان، 336/16.

) 2 ( الليثي، عيون احلكم، ص96.
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عيل إىل أن صاحبها مهان عند اهلل من أجل ان يمتنع الناس عن التخلق هبا.

الغدر  من  للحذر  مهمة  ضابطة  يضع   عليًا اإلمام  فإن  املنطلق  هذا  من 
:بقوله

)أهيا الناس! ان الوفاء توأم الصدق، وال أعلم جنة أوقى منه وما يغدر من 
علم كيف املرجع() ) ).

يبدأ اإلمام كالمه بالوفاء والصدق قبل أن يتكلم عن الغدر ويعطي ميزة 
للوفاء من أجل أن يبتعد الناس عن الغدر، إذ إن الوفاء ملكة نفسانية ينشأ من 
األقوال  لزوم  من  حتصل  ملكة  والصدق  عليه،  البقاء  ينبغي  مثلام  العهد  لزوم 
يفرتق  وال  متالزمتان  العفة،  فضيلة  حتت  داخلتان  فضيلتان  ومها  واملطابقة 
الصدق عن الوفاء وال الوفاء عن الصدق وجودًا ومنزلة، ان من ال وفاء له ال 
دين له، فإنه وقاية تامة للمرء والويف حمفوظ من اهلل، مشكور بني الناس، ومن 
علم اآلخرة وطوى عليها عقيدته منعه ذلك من أن يغدر، فالغدر حيبط االيامن، 
أي ال يغدر من كان له علم بعواقبه يف الدارين العذاب األليم يف اآلخرة والعار 

يف الدنيا) 2 (.

ان هذا املنطق انعكس يف موقف مسلم بن عقيل من صفة الغدر فإنه بالتأكيد 
سيد  أخ  وابن   الرسول ساللة  من  فهو  تعاىل،  اهلل  إىل  املرجع  كيف  يعلم 
الوصيني اإلمام عيل وكان عىل علم ودراية تامة بامهية الغدر وما هو تأثريه 
وحرمته عند اهلل سبحانه فامتنع من التخلق هبذه األخالقية عىل الرغم من ان 

) 1 ( هنج البالغة، ص94.

) 2 ( ينظر: البحراين، رشح هنج البالغة، 104/2؛ مغنية، يف ظالل هنج البالغة، 257/1؛ اخلرساين، 

مفتاح السعادة، 320/6؛ الغروي، األمثال واحلكم، ص310.
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الفرصة كانت مؤاتية له وكان من املمكن حتقيق نتائج غاية يف األمهية لو مارس 
عندما  ملصلحته،  الكوفة  يف  األمور  تصفية  يمكن  زياد،  بن  اهلل  عبيد  مع  الغدر 
أراد رشيك بن األعور) 1 ( من مسلم بن عقيل أن يقتل عبيد اهلل بن زياد إال ان 
مسلم مل ينفذ ذلك بالغدر فقال له رشيك: ما منعك من قتله؟ قال مسلم منعني 
:منه خلتان احدمها كراهية هانئ) 2 ( لقتله يف منزله، واألخرى قول الرسول

) 1 ( رشيك بن األعور: كان من شيعة اإلمام عيل، شهد معه اجلمل وصفني، له مواقف بطولية 

ضد األمويني ولعل منها موقفه مع معاوية إذ دخل عليه يومًا وكان رشيك دمياًم فقال له معاوية: 

إنك لدميم واجلميل خري من الدميم وانك لرشيك وما هلل رشيك وأن أباك ألعور والصحيح 

خري من األعور فكيف سدت قومك، فقال: وانك معاوية وما معاوية إال كلبة عوت فاستعوت 

وإنك البن حرب والسلم خري من احلرب وإنك البن صخر والسهل خري من الصخر وإنك 

البن أمية وما أمية إال أمة صغرت فكيف رصت أمري املؤمنني وخرج يقول:

وسيفي صارم ومعي لساين أيشتمني معاوية ابن حرب      

وهو الذي حرض مسلم بن عقيل عىل قتل ابن زياد حني أتى لعيادته يف دار هانئ، وقد مات يف الكوفة 

أنساب األرشاف،  البالذري،  اإلمام احلسني، ص65؛  ترمجة  ابن سعد،  ينظر:  سنة 60هـ. 

79/2؛ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 271/4؛ الزخمرشي، ربيع األبرار، 72/2.

) 2 ( هانئ: بن عروة، بن الفضفاض، الغطيفي املرادي، أحد سادات الكوفة، وأرشافها ومن أعيان 

الشيعة، أدرك النبي وترشف بصحبته، ألنه يوم استشهد كان عمره تسعة وثامنني سنة، وقد 

ابن زياد فانقطع  شهد اجلمل مع اإلمام عيل، نزل مسلم داره، وخاف هانئ عىل نفسه من 

عن حضور جملسه ومتارض، إال أن ابن زياد أرسل يف طلبه وبعد قدومه طلب منه أن يسلمه 

مسلم فرفض هانئ وانتهى الكالم برضبه من ابن زياد ثم بعد قتل مسلم قتله ابن زياد بالسوق. 

ينظر: املسعودي، مروج الذهب، 59/3؛ الطربيس، أعالم الورى، 440/1؛ ابن شهر آشوب، 

املناقب، 345/2؛ النامزي، مستدركات، 138/8؛ ابن حجر، اإلصابة، 445/6.
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)إن اإليامن قيد الفتك) ) )، ال يفتك مؤمن() ) )، فقال رشيك: أما واهلل لو 
قتلته لقتلت فاسقًا فاجرًا كافرًا غادرًا) 3 (.

إن مسلاًم مل يقدم عىل اغتيال عدوه املاكر ألن اإليامن قيد الفتك، وهذه كلمة 
والصدق  باحلق  متسكهم  قوة  من   عيل آل  فإن  املدى،  بعيدة  املغزى،  كبرية 
احلق  بقوة  اآلجل  النرص  واختاروا  الرضورة،  لدى  حتى  واملكر  الغدر  نبذوا 
عىل النرص العاجل باخلديعة وهذه صفة معروفة فيهم عن أسالفهم، وموروثة 
العرفاء  قلوب  يف  والفضيلة  العدل  حكم  إلقامة  خملوقون  فهم  أخالقهم،  يف 

األصفياء، وقد حفظ هلم التاريخ الكرايس يف القلوب) 4 (.

اجلميلة  األخالقية  والدروس  الصور  من  العديد  عقيل  بن  مسلم  جسد 
ومنها:

إنه مل يرغب يف اإلساءة إىل الشخص الذي آواه يف داره وهو هانئ ألنه كان 
كارهًا لقتل ابن زياد يف داره، وبذلك أراد أن جينبه األذى يف حال قتله لذلك مل 

) 1 ( الفتك: الغدر، والفتك يف القتل يأيت الرجل الرجل وهو غار مطمئن ال يعلم بمكان الذي يريد 

قتله حتى يفتك به فيقتله أو يكمن له يف شجرة أو عىل جبل حتى يقتله غافال. ينظر: ابن سالم، 

غريب احلديث، 301/3؛ ابن األنباري، الزاهر يف معاين كلامت الناس، ص405؛ ابن فارس، 

معجم مقاييس اللغة، 471/4.

) 2 ( ينظر حديث الرسول: ابن حنبل، مسند امحد، 166/1؛ البخاري، التاريخ الكبري، 403/1؛ 

الطرباين، املعجم الكبري، 319/19. 

الطالبيني،  مقاتل  األصفهاين،  الفرج  أبو  271/4؛  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،  ينظر:   )  3  (

ص65؛ ابن مسكويه، جتارب األمم، 45/2؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 27/4؛ النويري، 

هناية اإلرب، 392/20. 

) 4 ( ينظر: الرباقي، تاريخ الكوفة، ص328.
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القتل. ينفذ 

هلذا  عار  أو  خلة  فيها  صفة  أي  عن  ابتعد  فقد   البيت أهل  من   انه بام 
أهداف  ضمن  من  كان  التي  املحمدية  السنة  عن  خيرج  ومل  الطاهر،  البيت 
القيام إحياؤها ومسلم هو أحد أنصار القيام فليس من املعقول أن خيالف سنة 
الرسول، فضاًل عن إيامنه الذي جيعله يعلم بكيفية املرجع إىل اهلل تعاىل فيمنعه 

ذلك من الغدر وهذا يتطابق مع قول اإلمام عيل وفكره يف هذا املجال.

ومنها  القيام  أجلها  من  كان  التي  والقيم  املبادئ  املوقف  هذا  يف   جسد
عدم  يف   احلسني اإلمام  ملوقف  امتدادًا  كان  مسلم  موقف  وإن  اإلصالح، 
زياد  ابن  بقتل  مسلم  لقام  أجلها  من  خرج  لو  ألنه  السلطة،  أجل  من  اخلروج 

والسيطرة عىل مقاليد األمور يف الكوفة لصاحله.

أعطى مسلم بن عقيل درسًا مهاًم يف عدم خمالفة قائده وإمامه حتى عند 
الرضورة، ألن اإلمام احلسني مل يرسله للقتل وإنام أرسله من أجل استعالم 

أمر الكوفة إذ قال له:

)يا ابن العم، قد رأيت أن تسري إىل الكوفة، فتنظر ما اجتمع عليه رأي أهلها، 
فإن كان عىل ما أتتني به كتبهم، فعّجل َعيلَّ بكتابك ألرسع القدوم عليك، وإن 
تكن األخرى فعجل ألنرصف() ) )، فرغم استحصال الفرصة يف قتل ابن زياد 
إال أن مسلاًم مل خيالف ما أراده منه اإلمام احلسني أو اخلروج عن إطار املهمة 

املكلف هبا.

أمام   احلسني اإلمام  موقف  وهو  املوقف  هذا  من  أبعد  إىل  نظر   انه
األعداء، إذ لو كان مسلم قد غدر بابن زياد سوف يكون هذا األمر أحد األسلحة 

) 1 ( الدينوري، األخبار الطوال، ص230.
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واحلجج التي تستعمل ضد احلسني، ألن ابن عمه قد غدر بأمريهم، وبذلك 
 فوت الفرصة عليهم يف إجياد حجة كان من املمكن أن تستعمل ضد اإلمام

يف كربالء، أو تضعف موقفه يف حماججتهم.

)- التضحية واإليثار:

املبادئ  أجل  من  وإيثار  تضحية  يرافقها  التي  الثورة  هي  احلقيقية  الثورة 
إىل  ثورة  من  ختتلف  التضحية  تلك  لكن  أجلها،  من  قامت  التي  واألهداف 
أخرى وحسب أهداف ومبادئ كل منها، والقضية التي قامت من أجلها ومدى 
النتائج التي من املتوقع احلصول عليها إذا ما كان هناك تضحية وإيثار، واذا ما 
مثلام كان يف  التضحيات  فيها من  ثورة  نجد  لن  التاريخ  بتقليب صفحات  قمنا 

احلسينية. الثورة 

م اإلمام احلسني يف قيامه كل أنواع التضحية واإليثار ويف مجيع مراحل  قدَّ
القيام  أنصار  فإن  هلذا  تعاىل،  هلل  مطلق  وتسليم  راسخ  وإيامن  عقيدة  عن  القيام 
قيامهم  بأحقية  منهم  إيامنًا  اهلل،  سبيل  يف  التضحية  يف  قائدهم  حذَو  حذوا  قد 
وحبهم لقائدهم اإلمام احلسني الذي قدم نفسه وعائلته يف سبيل قيامه قربة 
هلل سبحانه، وقبول تام بكل ما كتبه اهلل عز وجل، وقد أشار اإلمام عيل إىل 

هذا املعنى بقوله:

)رضينا من اهلل قضاءه، وسلمنا هلل أمره() ) ).

ويشري اإلمام إىل أن القبول بقضاء اهلل والتسليم له درجة ليس باستطاعة 
أيِّ أحٍد الوصول إليها، ألن الرضا بقضاء اهلل والتسليم ألمره باب من أبواب 
قوالً  له  وأذعن  موحدًا  هلل  أخلص  من  فكل  أوليائه،  خلواص  اهلل  يفتحه  اجلنة 

) 1 ( هنج البالغة، ص91.
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وعماًل يبقى عىل ثقته به يف الرضاء مثلام هو يف الرساء وال يظن باهلل ظن السوء، 
وإن أصيب بنفسه وولده وماله، فيقول: ان الذي حكم بأن نكون نحن سادة 
وأحرارًا وجعلنا بمنزلة نكون حماًل هلجوم األعداء، يدًا ولسانًا فلم نرد أمره فينا 
والتسليم له. وهذه عبارة تنّم عن عدم معارضة اإلنسان قلبًا ولسانًا ملا قدر اهلل 

من األمور) 1 (.

يمتلكه  ال  الذي   البيت أهل  عند  والشديد  العميق  اإليامن  عن  هذا  يعرب 
أن  نجد  لذلك  باهلل،  اإليامن  من  الدرجة  هبذه  يكون  أن  من  أعجز  ألنه  غريهم 
اإلمام  استشهاد  بعد   زينب السيدة  موقف  يف  صدى  له   عيل اإلمام  كالم 
وإيثار  تضحية  من  فيه  ملا  الكبرية  االيامنية  املواقف  من  يعد  الذي   احلسني
وإيامن مطلق باهلل سبحانه، عندما وقفت عند جسد اإلمام احلسني، فكان 
أخيها  مقتل  عىل  هلا،  مرشوع  حق  وهو  واحلزن  اجلزع  تظهر  أن  البدهيي  من 
باهلل  الشديد  االيامن  مدى  عن  تعرب  بكلامت  ونطقت  وقفت  لكنها   ،وإمامها

تعاىل والتسليم له، إذ قالت:

)اللهم تقّبل منّا هذا القربان() ) ).

فأي ايامن وعقيدة وتسليم هلل عز وجل يف هذا املوقف، وهذا يتناغم مع كالم 
العرفان،  من  له درجة خاصة  اهلل  بقضاء  والرضا  التسليم  أن  اإلمام عيل يف 
وقد بلغت السيدة زينب تلك الدرجة فنطقت بتلك الكلامت االيامنية املتممة 
للقيام وتضحياته، ألن القيام يف األساس كان هلل ومن أجل دينه عز وجل فكان 

) 1 ( ينظر: البحراين، رشح هنج البالغة، 86/2؛ مغنية، يف ظالل هنج البالغة، 142/1؛ احلسيني 

الشريازي، توضيح هنج البالغة، 193/1.

) 2 ( اجلعفري، زينب الكربى، ص128. ينظر: الشاكري، العقيلة والفواطم، ص61.
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للرسالة  املكملون  ألهنم   البيت أهل  من  العظيمة  التضحيات  تلك  يستلزم 
املحمدية.

 احلسني اإلمام  قيام  مراحل  من  مرحلة  كل  وااليثار  التضحية  شملت 
إىل  الطريق  يف   احلسني أبيه  مع   األكرب عيل  موقف  ذلك  ومن  وأنصاره، 
 كربالء وكيف يظهر عدم رهبته من املوت بشكل يامثل مع ما قاله اإلمام عيل

عن نفسه حينام استبطأ أصحابه إذنه هلم يف القتال يف صفني، فقال:

)أما قولكم: أكل ذلك كراهية املوت؟ فواهلل ما أبايل؛ دخلت ]أدخلت[ إىل 
موت أو خرج إيل() ) ).

يبني هذا النص أن اإلمام عليًا بلغ الغاية يف الكامالت النفسانية واخلصال 
القدسية لذلك أقسم أنه ال يبايل أتعرض هو للموت حتى يموت أم جاءه املوت 
منه  الرهبة  أو   ،)  2 املوت)  تقية  عن  بمعزل  فإنه  له  يتعرض  أن  غري  من  ابتداًء 
ومستعد له أينام كان ومتى يكون، وهنا يرد يف موقف عيل األكرب مع اإلمام 

احلسني يف الطريق إىل كربالء بعدما سمع احلسني هاتفًا يقول:

عيل  له  فقال  يسرتجع   اإلمام فأخذ  إليهم،  تسري  واملنايا  يسريون  )القوم 
اليه  يرجع  والذي  بىل  قال  احلق؟  عىل  ألسنا  سوءًا  اهلل  أراك  ال  أبت  يا  األكرب: 
يعني ما دمنا عىل  املوت علينا(،  أم وقع  املوت  أوقعنا عىل  نبايل  العباد فقال: ال 

احلق) 3 (.

) 1 ( هنج البالغة، ص107.

) 2 ( ينظر: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 12/4؛ اخلوئي، منهاج الرباعة، 328/4.

) 3 ( الصدر، أضواء عىل ثورة احلسني، ص113. ينظر: الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 308/4؛ 

ابن أعثم، الفتوح، 71/5؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 51/4.
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عن  منها  بعض  يف  تعرب  التي  املهمة  الدالالت  من  كثري  فيه  املوقف  وهذا 
التضحية وااليثار ومنها:

مستعد   وإنه بذلك  التام  والقبول  كتبه  ما  بكل  تعاىل  هلل  املطلق  التسليم 
للموت أينام ومتى يكون.

التضحية الكبرية التي قدمها عيل األكرب يف هذا املوقف وفيام بعد ترمجها 
يف أرض الطف من أجل القيام وأهدافه ومبادئه.

 األكرب لعيل  الشديد  واإليامن  النفساين  الكامل  عىل  يدل  املوقف  هذا  ان 
باهلل تعاىل، فاستعداده للموت يف أي زمان ومكان يدل عىل ذلك ألنه عىل حق 
يف قيامه فال يبايل باملوت، لذلك جسد معنى التضحية يف هذا املوقف، وهو ما 

.واإلمام عيل يعكس شجاعة أجداده الرسول

إن هذا االطمئنان الذي ظهر يف موقف عيل األكرب للموت ورسعة كالمه 
مع أبيه عندما رآه يسرتجع يشري إىل شدة مالصقته ألبيه واتباعه إياه، وهذا 
الرغم من ذلك قدمه  بينهام، وعىل  الكبري  العاطفي  ينبئ عن مدى االرتباط 

اإلمام احلسني إىل املوت يف سبيل اهلل.

مل يكن اسرتجاع اإلمام احلسني عن ضعف وإنام عن إيامن وشجاعة كام كان 
 باملوت، غري أن اإلمام احلسني السابق بعدم مباالته  القول  اإلمام عيل يف 
كان ينظر إىل ذلك االنحراف الكبري يف املجتمع إىل درجة قتل األولياء وأبنائهم، 

فضاًل عن أنه أراد ذلك اجلواب من أبنائه وأصحابه لتقر عينه.

سجل لنا القيام من التضحيات اجلسام ما مل نشاهده يف مجيع الثورات فكان 
بعد أن  الرضيع  ابنه  إذ قدم حتى  التضحيات،  تلك  النصيب األوفر من  لقائده 
طلب له املاء فقام األعداء برميه بسهم فقتل فأخذ اإلمام الدم من نحره فرمى 
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به إىل السامء فام رجع منه يشء، ثم قال متوجهًا إىل اهلل سبحانه:

)ال يكون اهون عليك من فصيل ناقة صالح() ) )، وهذا الكالم دعاء عىل 
القوم ممّن ريض وسكت.

العقائدي يف  التارخيية واملعنى  أن استعمل اإلمام عيل هذه احلادثة  سبق 
عقرهم  نتيجة  بثمود  حلق  الذي  العذاب  إىل  أشار  إذ  نفسه  اإلصالحي  االطار 

:ناقة صالح، وقبول القوم بذلك وعدم نكراهنم هذا الفعل، فقال

ثمود  ناقة  عقر  وإنام  والسخط.  الرىض  الناس  جيمع  إنام  الناس،  )أهيا 

﴿َفَعَقُروَها  سبحانه:  فقال  بالرىض،  عموه  ملا  بالعذاب  اهلل  فعمهم  واحد  رجل 

السكة  خوار  باخلسفة  أرضهم  خارت  أن  إال  كان  فام   ،(  ( نَاِدِمنَي﴾)  ْصَبُحوا 
َ
أ
َ
ف

املحامة ف األرض اخلوارة() 3 (.

إذ  به،  ويقبل  املنكر  ينكر  ال  من  عىل  العذاب  شمولية  إىل   اإلمام أشار 
ليست العقوبة ملن اجرتم اجلرم بعينه فقط، بل ملن اجرتمه وملن ريَض به وإن مل 
ومصداق  راٍض،  فهو  عنه  ينه  مل  ومن  كفاعله  باملنكر  الرايض  فإن  بنفسه  يبارش 
عاقر  بفعل  هلم  العذاب  عموم  يف   صالح قوم  قصة  باملنكر  للرضا  العذاب 
باخلسفة  أرضهم  وخارت  بفعله،  هلم  الرضا  لعموم  عّمتهم  العقوبة  فإن  الناقة 
السهلة  وهي  اخلوارة،  األرض  يف  املحامة  السكة  بصوت  ذلك   شبه وقد 

) 1 ( أبو الفرج األصفهاين، مقاتل الطالبيني، ص60؛ ابن شهر آشوب، املناقب، 257/3.

) 2 ( الشعراء/ 157.

) 3 ( هنج البالغة، ص480.
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اللينة) 1 (، لتكون أبلغ يف ذهاهبا باألرض) 2 (.

جتىل هذا األمر يف كالم اإلمام احلسني عندما قال: ال يكون أهون عليك 
اهلل  عبد  أحدهم  رمى  الذين  القوم  عىل  دعا  قد  انه  أي  صالح،  ناقة  فصيل  من 
الكالم  هذا  فكان  ينكروه،  ومل  بفعله  رضوا  فقد  البقية  أما  بسهم،   الرضيع
من اإلمام والذي فيه التضحية وااليثار يف سبيل اهلل والتسليم املطلق له عز 

وجل، فلم يكن بمعرض االعرتاض وإنام الشكوى عىل هؤالء القوم.

بعد   احلسني اإلمام  قول  التضحية  عىل  الدال  نفسه  املجال  يف  ويقع 
الرضيع: استشهاد 

ن َعيلَّ ما نزل يب أنه بعني اهلل() 3 (، وهو من باب التسليم هلل تعاىل، إذ  )َهوَّ
كان ابنه الرضيع مذبوحًا بني يديه وهو ينطق هبذا الكالم اإليامين، فأي تضحية 

وإيثار أفضل من هذه التضحية؟! وهو القائل ملا أصيب بسهم:

)اللهم هذا فيك قليل() 4 ).

مراحل  كل  يف  اهلل  سبيل  يف  املضحي  إنه  إذ   اإلمام عىل  غريبًا  هذا  ليس 
القيام منذ بداية انطالقه من الكعبة املقدسة، وحتى خروجه من مكة املكرمة 
فيه تضحية وإيثار يف سبيل اهلل للمحافظة عىل قدسيتها، وملا هلا من قدسية عند 

) 1 ( ينظر: الطرحيي، جممع البحرين، 293/3؛ الزبيدي، تاج العروس، 375/6.

261/10؛  البالغة،  هنج  رشح  احلديد،  أيب  ابن  317/2؛  الرباعة،  منهاج  الراوندي،  ينظر:   )  2  (

نزهة  البدري،  181/2؛  البالغة،  هنج  عبده،  حممد  ص392؛  السالكني،  مصباح  البحراين، 

النظر، ص252.

) 3 ( ابن طاووس، اللهوف، ص69؛ املجليس، البحار، 46/45.

) 4 ( الشامي، الدر النظيم، ص551.
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اهلل وقد أشار اإلمام عيل إىل ذلك بقوله:

)أال ترون ان اهلل سبحانه، اخترب األولني من لدن آدم صلوات اهلل عليه، إىل 
اآلخرين من هذا العامل، بأحجار ال ترض وال تنفع، وال تبرص وال تسمع، فجعلها 

"بيته احلرام الذي جعله للناس قياما")) ) ).

اآلخرين من هذا  إىل   آدم النبي  لدن  األولني من  امتحن  اهلل سبحانه  إن 
األحجار  من  بنيت  التي  املعظمة  الكعبة  وهي  بأحجار  األرض  أهل  أي  العامل 
وال  ترض  ال  وهي  حوهلا،  والطواف  إليها  باحلج   -آدم –حتى  الناس  وأمر 
ينايف رضرها ونفعها  الظاهر، وهذا ال  تنفع بذاهتا وال تبرص وال تسمع حسب 
حسب أمر اهلل سبحانه، وبرصها وسمعها حسب الواقع، حيث ورد ان احلجر 
األسود ملك يسمع ولذا نقول له )أمانتي أديتها() 2 (، فجعل اهلل تلك األحجار 

بيته املحرم، قبلة لألنام وللناس قيامًا، وهذا فيه إشارة لقوله تعاىل:

موجب  هذا  أي   ،)  3 لَنّاِس﴾) 
ّ
ِ ل قَِياًما  ََراَم  الْ َْيَت  الْ ْعَبَة 

َ
ك

ْ
ال اللَّ  ﴿َجَعَل 

لقيام أمورهم االجتامعية واالقتصادية وغريها من األمور التي ختصهم) 4 (.

انعكس هذا يف خروج اإلمام احلسني من الكعبة املقدسة للمحافظة عىل 
فيه  يبقى  أن  منه  طلب  وعندما  احلرام،  اهلل  بيت  هبا  يتمتع  التي  القدسية  تلك 

:قال

) 1 ( هنج البالغة، ص438.

) 2 ( ينظر: ابن بابويه، فقه الرضا، ص218؛ الصدوق، اهلداية، ص225؛ املفيد، املقنعة، ص401؛ 

الطويس، املبسوط، 356/1.

) 3 ( املائدة/ 97.

) 4 ( املجليس، مرآة العقول، 25/17؛ احلسيني الشريازي، توضيح هنج البالغة، 198/3.
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)ال نستحلها، وال تستحل بنا، وألن أقتل عىل تل أعفر) ) ) أحب ايل من أن 
أقتل هبا() ) ).

هذه تضحية منه للمحافظة عىل قدسية بيت اهلل احلرام، وقد أشار يف 
موقف آخر إىل الكعبة الرشيفة وعدم رغبته يف أن يقتل داخلها بالقول:

أقتل  وألن  فيها،  أقتل  أن  من  إيلَّ  أحب  بشرب  منها  خارجًا  أقتل  ألن  )واهلل 
خارجًا منها بشربين أحب إيلَّ من أن أقتل خارجًا منها بشرب() 3 ).

جسد اإلمام يف هذا املوقف الكثري من صور التضحية واإليثار وأهدافًا 
بعيدة املدى، منها:

ألنه  البيت  هذا  قدسية  عىل  املحافظة  أجل  من  احلرام  اهلل  بيت  ترك   إنه
يعلم جيدا ان بني أمية ينتهكون احلرمات ويريقون الدماء يف بيت اهلل احلرام.

 جعل هذا األمر من أهداف القيام وهو طلب اإلصالح يف أمة جده انه
فقد أوصل رسالة للناس بأنه جيب املحافظة عىل حرمة هذا البيت املقدس مهام 

كان املوقف ومتطلباته حتى وإن استلزم ذلك التضحية بالنفس.

) 1 ( األعفر: الرمل األمحر، واألعفر األبيض وليس بالشديد بالبياض، وقال ياقوت احلموي: تل 

اعفر اسم قلعة وربض بني سنجار واملوصل يف وسط واٍد فيها هنر جاٍر وفيها نخل كثيف جيلب 

رطبه إىل املوصل، وهي عىل جبل منفرد حصينة حمكمة، وتل أعفر أيضًا بليدة قرب حصن مسلمة 

بن عبد امللك بني حصن مسلمة والرقة من نواحي اجلزيرة. ينظر: معجم البلدان، 39/2؛ ابن 

منظور، لسان العرب، 587/4؛ الرازي، خمتار الصحاح، ص232.

) 2 ( ابن قولويه، كامل الزيارات، ص151؛ املجليس، البحار، 86/45.

الطربي،  164/3؛  األرشاف،  أنساب  البالذري،  ينظر:   .407/20 اإلرب،  هناية  النويري،   )  3  (

تاريخ الرسل وامللوك، 289/4؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 38/4؛ ابن الصباغ، الفصول 

املهمة، 798/2.
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الذي  الصدى  يأخذ ذلك  ربام ال  احلرام  اهلل  بيت  قتل احلسني داخل  إن 
أمية  بني  وأن  السيام  كربالء،  يف  وأصحابه  وأرسته  استشهاده  بعد  حصل 
رضبوا الكعبة) 1 (، وتعدوا عىل احلرمات يف مدينة الرسول) 2 ( ومل يتحرك 
املسلمون، بل ومل تظهر الرصخة التي ظهرت بعد استشهاد احلسني إىل يومنا 

هذا.

 احلسني اإلمام  قدمها  التي  واإليثار  التضحية  من  وغريها  الصور  هذه 
وأنصاره واملتامثلة مع ما ذكره اإلمام عيل يف هذا املجال، جعلت القيام حيقق 
كثريًا من أهدافه ومبادئه التي غريت من حال األمة اإلسالمية، وعدلت العديد 
للبرش  والعبودية  اخلوف  من  الناس  حترير  عن  فضاًل  داخلها،  االنحرافات  من 
والنوم  السبات  بعد  والظلمة،  الطغاة  ضد  نفوسهم  يف  الثورة  مبدأ  وحتريك 
النور  قبس  بقيامه  احلسني  فكان  اإلسالمية،  األمة  تعيشه  كانت  الذي  العميق 

يف ظلامء سامئهم.

3- حسن العاقبة:

اخللد  جنات  إىل  الوصول  أجل  من  العاقبة  حسن  يرزق  أن  االنسان  غاية 
اهلل عز وجل  بتوفيق  إال  ينال  املؤمنني، وهذا ال  لعباده  اهلل سبحانه  أعدها  التي 
وعمل دؤوب من االنسان للوصول إىل ذلك، وحتى الكافرون يطمعون برمحته 

سبحانه، وقد قال بحقهم:

) 1 ( ينظر: املسعودي، مروج الذهب، 71/3؛ ابن اجلوزي، املنتظم، 22/6.

) 2 ( ينظر: اليعقويب، التاريخ، 250/2؛ ابن مسكويه، جتارب األمم، 88/2؛ ابن األثري، الكامل يف 

التاريخ، 111/4.
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وهنا أمر اهلل تعاىل نبيه أن يقول للكافرين أن ينتهوا عن كفرهم ليغفر هلم 
ما قد سلف من ذنوهبم إذا ما تابوا توبة خالصة وهذه حسن العاقبة) 2 (.

:وقد قال الرسول

:خري األمور خريها عاقبة() 3 (، وقال اإلمام عيل(

أن  الشقاء  حقيقة  وإن  بالسعادة،  عمله  للمرء  خيتم  أن  السعادة  حقيقة  )ان 
خيتم للمرء عمله بالشقاء() 4 )، فعىل اإلنسان أن يعمل من أجل تلك السعادة 
إىل دخول  تؤدي  التي  اهلل ويتعظ من األعامل  يتقي  تعاىل وأن  اهلل  ونيل مرضاة 

النار ويعلن توبته منها.

عىل وفق هذا الفهم أشار اإلمام عيل إىل ذلك املعنى بقوله:

)فاتقوا اهلل تقية من سمع فخشع، واقرتف فاعرتف، ووجل فعمل، وحاذر 
وأجاب  فازدجر،  وُزِجر  فحذر،  وُحِذر  فاعترب،  وعرّب  فأحسن،  وأيقن  فبادر، 
طالبًا،  فأرسع  فرأى،  ورأى  فاحتذى،  واقتدى  فتاب،  ]رجع[  وراجع  فأناب، 
ليوم  زادًا  واستظهر  معادًا  وعمر  رسيرة،  وأطاب  ذخرية،  فأفاد  هاربًا،  ونجا 

رحيله() ) ).

ليصل االنسان إىل مرضاة اهلل عز وجل عليه أن يتقي اهلل تقوى من استجمع 

) 1 ( األنفال/ 38.

) 2 ( ينظر: الطويس، التبيان يف تفسري القرآن، 120/5؛ مغنية، التفسري الكاشف، 477/3.

) 3 ( الصدوق، األمايل، ص576؛ املجليس، البحار، 363/68.

) 4 ( الصدوق، معاين األخبار، ص345. ينظر: اخلصال، ص5. 

) 5 ( هنج البالغة، ص139.
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مجيع هذه األوصاف، ومنها: تقية من استعد قلبه لسامع املوعظة فخشع عنها هلل 
تعاىل، وتقية من اقرتف فاعرتف أي اكتسب اثاًم فندم عليه وتاب إىل اهلل، وتقية 
من خاف ربه فالتجأ إىل األعامل الصاحلة لينجو هبا، وتقية من حاذر عقاب ربه 
فبادر إىل طاعته، وتقية من أيقن باملوت ولقاء ربه وتقية من عرب أي رمى بالعرب 
فازدجر أي فرجع عن معصيته  فاعترب، وحذر من سخط اهلل وعقابه  وذكر هبا 
أمره  وامتثل  اليه برسه  أي رجع  فأناب  اهلل،  داعي  أجاب  أي  أجاب  وتقية من 
عىل  به  فاستعان  أي  فتاب  وفكر  عقله  راجع  من  وتقية  واقتدى،  وتاب  فأقبل 
فأظهرت  اخللق  أرى  أي  رأى  من  وتقية  بالسوء،  اآلمرة  نفسه  وقهر  شياطينه 
بعني بصريته طريق اهلل وسبيله وأرسع طالبًا ملا يسلك له وينتهي اليه ونجا فيها 
هاربا من ظلامت جهله وثمراته وتزود بالعمل الصالح ليوم الفزع األكرب) 1 (.

إذا عمل اإلنسان ما ذكره اإلمام عيل سينال حسن العاقبة جزاء من اهلل 
تعاىل لعمله احلسن، وهو األمر الذي جتىل بأهبى صورة يف موقف احلر بن يزيد 
الرياحي من قيام اإلمام احلسني، إذ إنه وبعد أن لقي اإلمام يف الطريق إىل 
الكوفة وضيق عليه حتى أتى به كربالء، تغري حاله يوم العارش من حمرم وأعلن 
توبته وانضم إىل معسكر اإلمام احلسني) 2 (، وقد اختذ هذا التجيل واالنطباق 

عدة صور وأشكال، من أبرزها:

انطباق ما ذكره اإلمام عيل بقوله:

) 1 ( ينظر: البحراين، رشح هنج البالغة، 447/2؛ مغنية، يف ظالل هنج البالغة، 392/1.

) 2 ( ينظر: البالذري، أنساب األرشاف، 169/3؛ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 325/4؛ ابن 

اللهوف،  طاووس،  ابن  335/5؛  املنتظم،  اجلوزي،  ابن  77/2؛  األمم،  جتارب  مسكويه، 

ص62.
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عىل  للموعظة،  قلبه  استعد  من  تقية  أي  فخشع(  سمع  من  تقية  اهلل  )اتقوا 
موقف احلر، إذ نجده قد سمع املوعظة من اإلمام احلسني يوم العارش، فقد 
املوعظة طريقها إىل قلب احلر فخشع ورجع إىل طريق احلق وهو  أخذت تلك 

اإلمام احلسني وأنصاره هلذا انضم اليهم يف معسكر جبهة احلق.

الذنوب  اكتسب  من  تقية  اهلل  اتقوا  بقوله،   عيل اإلمام  ذكره  ما  انطباق 
بعد  توبته  أعلن  قد  فنجده  احلر  موقف  عىل  عنها  اهلل  إىل  وتاب  هبا  فاعرتف 
لذلك  كربالء  إىل   احلسني باإلمام   )  1 جعجع)  عندما  كبريًا  ذنبًا  اقرتف  أن 
انا  ذهب إىل اإلمام واعرتف بذنبه وقال له: جعلت فداك يا بن رسول اهلل، 
الطريق وجعجعت بك يف  الرجوع، وسايرتك يف  الذي حبستك عن  صاحبك 
هذا املكان، وإين تائب إىل اهلل مما صنعت، فرتى يل من ذلك توبة؟ فقال له اإلمام 

احلسني: )نعم يتوب اهلل عليك() 2 (.

من  وتقية  اهلل  داعي  أجاب  من  تقية  اهلل  اتقوا   عيل اإلمام  قول  معنى 
دعوة  أجاب  قد  فإنه  احلر،  موقف  معه  يتناغم  أيضًا  فتاب،  وفكر  عقله  راجع 
احلسني أي راجع عقله وفكر فتاب فقال له أحدهم يوم العارش بعد ما رأى 
أمره مضطربًا، إن أمرك ملريب واهلل ما رأيت منك موقفًا قط مثل هذا ولو قيل 

) 1 ( جعجع: وهو التضييق عىل الغريم وإزعاجه، وإلزامه يف موضع سوء يف أرض صلبة غليظة ال 

أحد فيها، وهذا ما فعله احلر بن يزيد مع اإلمام احلسني عندما أنزله يف موضع ال يرعى وال 

فيه ماء يعني أزعج اإلمام وضيق عليه املكان يف أرض جدبة. ينظر: اجلوهري، الصحاح، 

1196/3؛ ابن منظور، لسان العرب، 50/8؛ الزبيدي، تاج العروس، 67/11.

) 2 ( ينظر: الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 325/4؛ املفيد، اإلرشاد، 100/2؛ ابن شهر آشوب، 

املناقب، 249/3؛ ابن نام، مثري األحزان، ص44؛ الشامي، الدر النظيم، ص554؛ النويري، 

هناية اإلرب، 445/20.
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اجلنة  له احلر: إين واهلل أخرّي نفيس بني  فقال  ما عدوتك،  الكوفة  يل من أشجع 
فرسه  رضب  ثم  وحرقت،  قطعت  ولو  شيئًا  اجلنة  عىل  أختار  ال  فواهلل  والنار 

.) 1 (فلحق باإلمام احلسني

وبعد   ،اهلل رسول  بنت  ابن  يدي  بني  باستشهاده  العاقبة  حسن  نال 
استشهاده وقف اإلمام احلسني عنده وهو يمسح الرتاب عن وجهه، ويقول: 
)أنت احلر كام سمتك أمك يف الدنيا واآلخرة() 2 (، فأي عاقبة أفضل من تلك 

التي ناهلا احلر؟ وهي الشهادة والسعادة يف الدنيا واآلخرة.

بكالمه ومن  واالتعاظ   اإلمام احلسني اهلل وهو  داعي  نتيجة سامعه  هذا 
ثم هتيأ قلبه لتلك املوعظة واالعتبار بسنن املاضني فكانت النتيجة إعالن التوبة 
نالوا  الذين  احلق  جبهة  أصحاب  من  فأصبح   احلسني يدي  بني  والشهادة 
سيد  قائدهم  مع  السعداء،  الشهداء  من  غريهم  ينلها  مل  ما  اهلل  عند  الرفعة  من 

.الشهداء

) 1 ( ينظر: الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 325/4؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 64/4؛ ابن 

كثري، البداية والنهاية، 195/8.

) 2 ( ابن طاووس، اللهوف، ص62. ينظر: ابن أعثم، الفتوح، 102/5؛ املجليس، البحار، 14/45.
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اخلامتة

بعد االنتهاء من الرسالة هنا مجلة نتائج هي:

التوافق  ذلك  من  ظهر  بام  عليها  االستدالل  يمكن  ومصاديق  آثارًا  لإلمامة  إن 
.الفكري والعقائدي يف طروحات األئمة

التصدي  يف   األئمة ملناهج  التقليدي  التقسيم  خطأ  عىل  الفكري  االستدالل 
للتحديات وإثبات وحدهتا مع اختالف اآللية حسب الظروف.

الثورة احلسينية( يدل عىل صدقية  إن ما طرحه اإلمام عيل )بشكل متناغم مع 
عىل  الرد  يف  آخر  دليل  وهو   اإلمام ومنهج  لنََفس  وأفكاره  البالغة  هنج  ونسبة 

املشككني فيه.

كان اإلعداد النبوي وتربية اإلمام عيل قد تركا األثر املمنهج يف شخصية اإلمام 
.احلسني

أهدافًا  متثل  وهي  كهذه  أمور  طرح  يف  والفلسفة  القصدية  عىل  التوافق  هذا  أكد 
تثقيفية وإعدادية للمجتمعات يف بناء نفسها.

اللغة  أمراء  يمثلون  اهنم  عىل   األئمة طرحه  فيام  واللغوية  الفنية  اجلوانب  دلت 
العربية وساداهتا وهم أساس العلوم.
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أوال: املصادر
القرآن الكريم.

ابن األثري، عز الدين أبو احلسن بن أيب الكرم حممد بن حممد، ت630هـ-1232م.

أسد الغابة يف معرفة الصحابة، دار الكتب العلمية، )بريوت، د. ت(.. 1

الكامل يف التاريخ، دار صادر، )بريوت، 1966(.. 2

اللباب يف هتذيب األنساب، تح/ د. إحسان عباس، دار صادر، )بريوت، د. ت(.. 3

ابن األثري، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري، ت606هـ-1208م.

مؤسسة . 4 ط4،  وآخرين،  الزاوي  طاهر  تح/  واألثر،  احلديث  غريب  يف  النهاية 
اسامعيليان، )قم، 1364(.

االحسائي، حممد بن عيل بن إبراهيم، ت نحو 880هـ- 1477م.

عوايل اللئايل العزيزية يف األحاديث الدينية، تح/ احلاج آقا جمتبى العراقي، ط1، . 5
سيد الشهداء، )قم، 1403هـ-1983م(.

اإلربيل، أبو احلسن عيل بن عيسى بن أيب الفتح، ت 693هـ-1293م.

كشف الغمة يف معرفة األئمة، ط2، دار األضواء، )بريوت، 1405هـ-1985م(.. 6

األردبييل، حممد بن عيل، ت 1101هـ-1692م.

)د. . 7 قم،  املحمدي،  مكتبة  واإلسناد،  الطرق  عن  االشتباهات  وإزاحة  الرواة  جامع 
ت(.
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االسرتاباذي، ريض الدين حممد بن احلسن، ت686هـ.

العلمية، . 8 الكتب  دار  نور احلسن وآخرين،  ابن احلاجب، تح/ حممد  رشح شافية 
)بريوت، 1315هـ(.

ابن أعثم الكويف، أبو حممد أمحد، ت314هـ-924م.

الفتوح، تح/ عيل شريي، ط1، دار األضواء، )بريوت، 1411هـ(.. 9

ابن األنباري، أبو بكر حممد بن القاسم بن حممد بن بشار، ت 328هـ-940م.

الزاهر يف معاين كلامت الناس، تح/ د. حييى مراد، دار الكتب العلمية، )بريوت، . 10
1424هـ-2004م(.

ابن بابويه، أبو احلسن عيل بن احلسني، ت 329هـ-941م.

)قم، . 11 ط1،   ،املهدي اإلمام  مدرسة  ونرش/  تح  احلرية،  من  والتبرصة  اإلمامة 
1404هـ(.

فقه الرضا –الفقه املنسوب إىل اإلمام الرضا-، تح/ مؤسسة آل البيت إلحياء . 12
الرتاث، ط1، املؤمتر العلمي لإلمام الرضا، )مشهد املقدسة، 1406هـ(.

الباخرزي، عيل بن احلسني بن عيل بن أيب الطيب، ت 467هـ.

الفكر، )بريوت، . 13 دار  التونجي،  العرص، تح/ د. حممد  أهل  القرص وعرصة  دمية 
1391هـ-1971م(.

الباقالين، أبو بكر حممد بن الطيب، ت 403هـ.

مؤسسة . 14 ط3،  حيدر،  أمحد  الدين  عامد  تح/  الدالئل،  وتلخيص  األوائل  متهيد 
الكتب الثقافية، )بريوت، 1414هـ-1993م(.

البحراين، الشيخ عبد اهلل بن نور اهلل، ت 1130هـ.

)قم، . 15 ط1،   ،املهدي اإلمام  مدرسة  ونرش/  تح   ،احلسني اإلمام  العوامل، 
1407هـ(.

البحراين، ميثم بن عيل بن ميثم، ت 679هـ.
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رشح هنج البالغة، ط1، مكتب اإلعالم اإلسالمي، )قم، 1362 ش(.. 16

اختيار مصباح السالكني )رشح هنج البالغة الوسيط(، تح/ حممد هادي األميني، . 17
ط1، جمموعة البحوث اإلسالمية، )مشهد، 1408هـ(.

رشح مئة كلمة ألمري املؤمنني، تح/ مري جالل الدين احلسيني، مؤسسة النرش . 18
االسالمي، )قم، د. ت(.

البحراين، السيد هاشم، ت 1107هـ.

مدينة معاجز األئمة االثني عرش ودالئل احلجج عىل البرش، تح/ عز اهلل املوالئي . 19
اهلمداين، ط1، مؤسسة املعارف اإلسالمية، )قم، 1413هـ(.

البخاري، حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبة، ت 256هـ-870م.

صحيح البخاري، دار الفكر، )بريوت، 1401هـ-1981م(.. 20

التاريخ الكبري، املكتبة اإلسالمية، )ديار بكر، د. ت(.. 21

التاريخ الصغري، تح/ حممود إبراهيم زايد، ط1، دار الفكر، )بريوت، 1406هـ(.. 22

ابن الرباج، عبد العزيز الطرابليس، ت 481هـ- 1088م.

)قم، . 23 اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  العلمية،  الشهداء  سيد  مؤسسة  تح/  املهذب، 
1406هـ(.

ابن البطريق، حييى بن احلسن األسدي احليل، ت 600هـ-1204م.

اإلسالمي، . 24 النرش  مؤسسة  األبرار،  إمام  مناقب  يف  األخبار  صحاح  عيون  عمدة 
)قم، 1407هـ(.

البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود، ت 510هـ-1116م.

معامل التنزيل يف تفسري القرآن، )تفسري البغوي(، تح/ خالد عبد الرمحن العك، دار . 25
املعرفة، )بريوت، د. ت(

البكري، عبد اهلل بن عبد العزى األندليس، 487هـ- 1094م.
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معجم ما استعجم من أسامء البالد واملواضع، تح/ مصطفى السقا، ط3، املكتبة . 26
احليدرية، )النجف األرشف، 1385هـ-1965م(.

البالذري، امحد بن حييى، ت 279هـ-892م.

أنساب األرشاف، تح/ حممد محيد اهلل، دار املعارف، )مرص، 1959م(.. 27

البلخي، أمحد بن سهل، ت 507هـ.

البدء والتاريخ، مكتبة املثنى، )بغداد، 1899م(.. 28

البيهقي، أمحد بن احلسني، ت 458 هـ- 1066م.

الكتب . 29 دار  وبسيوين زغلول، ط1،  السعيد  أيب هاجر حممد  تح/  اإليامن،  شعب 
العلمية، )بريوت، 1410هـ-1990م(.

السنن الكربى، دار الفكر، )بريوت، د. ت(.. 30

البيهقي، عيل بن زيد، ت 565هـ.

معارج هنج البالغة، تح/ حممد تقي، ط1، مكتبة املرعيش، )قم، 1409هـ(.. 31

الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة، ت 279هـ- 892م.

)بريوت، . 32 الفكر،  دار  ط2،  اللطيف،  عبد  الواهب  عبد  تح/  الرتمذي،  سنن 
1403هـ-1983م(.

التسرتي، سهل بن عبد اهلل، ت 283هـ.

تفسري التسرتي، ط1، دار الكتب العلمية، )بريوت، 1423هـ(.. 33

الثعالبي، أبو منصور عبد امللك بن حممد بن إسامعيل، ت 429هـ-1038م.

يتيمة الدهر يف حماسن أهل العرص، تح/ د. مفيد حممد قميحة، ط1، دار الكتب . 34
العلمية، )بريوت، 1403هـ-1983م(

)بريوت، . 35 العريب،  الكتب  دار  ط2،  حممد،  فائز  د.  تح/  العربية،  ورس  اللغة  فقه 
1416هـ-1996م(.
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الثقفي، ابراهيم بن حممد بن سعيد بن هالل الكويف، ت 283هـ-896م.

الغارات، تح/ السيد جالل الدين، )د. م، د. ت(.. 36

اجلاحظ، أبو عثامن بن عمرو بن بحر، ت 255هـ.

الربصان والعرجان والعميان واحلوالن، تح/ عبد السالم حممد هارون، ط1، دار . 37
اجلبل، )بريوت، 1410هـ-1990م(.

)مرص، . 38 الكربى،  التجارية  املكتبة  ط1،  مطوري،  فوزي  تح/  والتبيني،  البيان 
1345هـ-1926م(.

ابن جبري، زين الدين بن عيل بن يوسف، ت ق 7 هـ-ق 13م.

)مشهد، . 39  ،اهلادي اإلمام  جممع  ط1،  احلسيني،  أمحد  السيد  تح/  االيامن،  هنج 
1408هـ(.

اجلصاص، أمحد بن عيل الرازي، ت 370هـ.

أحكام القرآن، تح/ عبد السالم حممد شاهني، ط1، دار الكتب العلمية، )بريوت، . 40
1415هـ-1995م(.

ابن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد، ت 597هـ-1201م.

املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، تح/ حممد عبد القادر وآخرين، ط1، دار الكتب . 41
العلمية، )بريوت، 1412هـ-1992م(.

اجلوهري، إسامعيل بن محاد، ت 393هـ-1003م.

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تح/ أمحد عبد الغفور عطار، ط1، دار العلم . 42
للماليني، )بريوت، 1407-1987م(.

ابن حبان، عالء الدين عيل بن بلبان الفاريس، ت 354هـ-965م.

مؤسسة . 43 ط2،  األرنؤوط،  شعيب  تح/  بلبان،  ابن  برتتيب  حبان  بن  صحيح 
الرسالة، )بريوت، 1414هـ-1993م(.

ابن حجر، أمحد بن عيل العسقالين، ت 852هـ-1449م.
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دار . 44 ط1،  وآخرون،  املوجود  عبد  أمحد  عادل  تح/  الصحابة،  متييز  يف  اإلصابة 
الكتب العلمية، )بريوت، 1425هـ(.

هتذيب التهذيب، ط1، دار الفكر، )بريوت، 1404هـ-1984م(.. 45

ابن أيب احلديد، عز الدين عبد احلميد بن هبة اهلل املعتزيل، ت 656هـ-1257م.

رشح هنج البالغة، تح/ حممد أيب الفضل إبراهيم، ط1، دار إحياء الكتب العربية، . 46
)د.م، 1378هـ-1959م(.

احلراين، احلسن بن عيل بن احلسني بن شعبة، ت ق 4هـ-ق 10م.

النرش . 47 مؤسسة  الغفاري،  أكرب  عيل  تح/   ،الرسول آل  عن  العقول  حتف 
اإلسالمي، )قم، 1404هـ(.

ابن حزم، عيل بن أمحد بن سعيد األندليس، ت 456هـ-1064م.

مجهرة أنساب العرب، تح/ جلنة من العلامء، ط1، دار الكتب العلمية، )بريوت، . 48
1403هـ-1983م(.

احلسني، اإلمام حييى، ت 298هـ.

أبو أيمن للطباعة، . 49 العدلية واجلربية،  التحفة العسجدية فيام دار من اختالف بني 
)صنعاء، 1347هـ(.

احللبي، برهان الدين عيل بن إبراهيم بن أمحد، ت 1044هـ-1635م.

السرية احللبية يف سرية األمني املأمون، دار املعارف، )بريوت، د. ت(.. 50

احللواين، احلسني بن حممد بن احلسن، ت ق 5هـ.

)قم، . 51 ط1،   ،املهدي اإلمام  مدرسة  ونرش/  تح  اخلاطرـ  وتنبيه  الناظر  نزهة 
.)1408

احليل، احلسن بن يوسف املطهر، ت 726هـ.

انتشارات . 52 ط1،  مبارك،  الرحيم  عبد  تح/  اإلمامة،  معرفة  يف  الكرامة  منهاج 
تاسوعاء، )مشهد، 1379ش(.
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احليل، عز الدين أبو حممد احلسن بن سليامن بن حممد، ت ق 9هـ-ق 15م.

املحترض، تح/ سيد عيل أرشف، املكتبة احليدرية، )النجف األرشف، 1424هـ(.. 53

املطبعة احليدرية، )النجف األرشف، 1370هـ-. 54 الدرجات، ط1،  خمترص بصائر 
1950م(.

ابن محدون، حممد بن احلسن بن حممد بن عيل، ت 562هـ.

)بريوت، . 55 صادر،  دار  ط1،  وآخرين،  عباس  إحسان  تح/  احلمدونية،  التذكرة 
1996م(.

ابن حنبل، أبو عبد اهلل، أمحد بن حممد، ت 241 هـ- 855م.

مسند أمحد، دار صادر، )بريوت، د. ت(.. 56

اخلزار القمي، أبو القاسم عيل بن حممد بن عيل، ت 400هـ.

كفاية االثر يف النص عىل األئمة االثني عرش، تح/ السيد عبد اللطيف احلسيني، . 57
انتشارات بيدار، )ايران، 1401هـ(.

اخلصيبي، أبو عبد اهلل احلسني بن محدان، ت 334هـ- 944م.

اهلداية الكربى، ط1، مؤسسة البالغة، )بريوت، 1411هـ-1991م(.. 58

اخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن عيل، ت 463 هـ- 1071م.

تاريخ بغداد، تح/ مصطفى عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمية، )بريوت، . 59
1417هـ-1997م(.

ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، ت 808 هـ- 1406م

إحياء . 60 دار  ط4،  واخلرب،  املبتدأ  وديوان  العرب  كتاب  املسمى  خلدون  ابن  تاريخ 
الرتاث العريب، )بريوت، د. ت(.

اخلوارزمي، أبو املؤيد املوفق بن أمحد املكي، ت 568هـ.

مقتل احلسني، تح/ الشيخ حممد الساموي، ط1، أنوار اهلدى، )قم، 1418هـ(.. 61
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ابن خياط، أبو عمرو خليفة بن خياط بن أيب هبرية العصفري، ت 240هـ- 854م.

طبقات خليفة، تح/ سهيل زكار، دار الفكر، )بريوت، 1414هـ- 1993م(.. 62

أبو داود، سليامن بن األشعث السجستاين، ت 275هـ.

الفكر، )بريوت، 1410هـ-. 63 اللحام، ط1، دار  سنن أيب داود، تح/ سعيد حممد 
1990م(

الدمشقي، شمس الدين أبو الربكات، حممد بن أمحد، ت 871هـ.

جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل بن أيب طالب، تح/ حممد باقر املحمودي، . 64
ط1، جممع إحياء الثقافة اإلسالمية، )قم، 1415هـ(.

الدمريي، كامل الدين حممد بن موسى بن عيسى، ت 808هـ- 1405م.

حياة احليوان الكربى، ط2، دار الكتب العلمية، )بريوت، 1424هـ(.. 65

الديلمي، أبو حممد احلسن بن حممد، ت ق 8 هـ- ق 14 م.

إرشاد القلوب، ط2، انتشارات الرشيف الريض، )قم، 1415هـ(.. 66

الدينوري، أبو حنيفة أمحد بن داود، ت 276 هـ- 889م.

األخبار الطوال، تح/ عبد املنعم عامر، ط1، دار إحياء الكتب العريب، )القاهرة، . 67
.)1960

الذهبي، شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن، ت 748هـ- 1347م.

)بريوت، . 68 الرسالة،  مؤسسة  ط9،  األسد،  حسني  تح/  النبالء،  أعالم  سري 
1413هـ-1993م(.

تدمريي، . 69 السالم  عبد  عمر  تح/  واألعالم،  املشاهري  ووفيات  اإلسالم  تاريخ 
ط1، دار الكتب العريب، )بريوت، 1407هـ-1987م(.

)الكويت، . 70 والنرش،  املطبوعات  دائرة  السيد،  فؤاد  تح/  غرب،  من  خرب  يف  العرب 
1961م(
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الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر، ت 721 ه.

)بريوت، . 71 العلمية،  الكتب  دار  ط1،  الدين،  شمس  أمحد  تح/  الصحاح،  خمتار 
1415هـ-1994م(.

الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد، ت 425هـ.

املفردات يف غريب القرآن، ط2، دفرت نرش الكتاب، )ايران، 1404هـ(.. 72

الراوندي، أبو احلسن سعيد بن هبة اهلل، ت 573هـ- 1167م

منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، تح/ السيد عبد اللطيف آلكوهكمري، مكتبة . 73
املرعيش، )قم، 1406هـ(.

اخلرائج واجلرائح، تح ونرش: مؤسسة اإلمام املهدي، ط1، )قم، 1409هـ(.. 74

)قم، . 75 ط1،   ،املهدي اإلمام  مؤسسة  ونرش:  تح  احلزين(،  )سلوة  الدعوات 
1409هـ(.

الزرندي، مجال الدين حممد بن يوسف بن حممد، ت 750هـ- 1350م

نظم درر السمطني يف فضائل املصطفى واملرتىض والبتول والسبطني، ط1، )د. م، . 76
1377 هـ- 1958م(.

د. . 77 م،  )د.  العطية،  أمحد  بن  ماجد  تح/  الرسول،  آل  معرفة  إىل  الوصول  معارج 
ت(.

الزخمرشي، أبو القاسم حممد بن عمر، ت 538هـ- 1144م

ربيع األبرار ونصوص األخبار، تح/ عبد األمري مهنا، ط1، مؤسسة األعلمي، . 78
)بريوت، 1412هـ-1992م(.

أساس البالغة، دار ومطابع الشعب، )القاهرة، 1960م(.. 79

مكتبة . 80 رشكة  التأويل،  وجوه  يف  األقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف 
ومطبعة مصطفى البابيل وآخرون، )مرص، 1385هـ-1966م(.

احلنفي، ت  بن موسى  أيوب  بن  بن حممد  بن يوسف  اهلل  الدين، عبد  الزيلعي، مجال 
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762هـ- 1360م

ابن . 81 دار  ط1،  السعد،  الرمحن  عبد  بن  اهلل  عبد  تح/  واآلثار،  األحاديث  ختريج 
خزيمة، )الرياض، 1414هـ(.

ابن سعد، حممد بن سعد بن منيع الزهري، ت 230 هـ- 845م

العزيز . 82 السيد عبد  ابن سعد(، تح/  ترمجة اإلمام احلسني ومقتله )من طبقات 
الطباطبائي، ط1، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، )قم، 1415هـ(.

الطبقات الكربى، دار صادر، )بريوت، د. ت(.. 83

ابن سالم، أبو عبد القاسم اهلروي، ت 224 هـ- 839م

غريب احلديث، تح/ حممد عبد املعيد خان، ط1، دار الكتب العربية، )بريوت، . 84
1384هـ(.

السمعاين، أبو املظفر منصور بن حممد، ت 489هـ.

)الرياض، . 85 الوطن،  دار  إبراهيم وآخرون، ط1،  بن  يارس  تح/  السمعاين،  تفسري 
1418هـ- 1997م(.

ابن سيدة، أبو احلسن عيل بن إسامعيل، ت 458هـ.

املخصص، تح/ جلنة إحياء الرتاث العريب، دار إحياء الرتاث العريب، )بريوت، د. . 86
ت(.

الشافعي، كامل الدين حممد بن طلحة، ت 652هـ.

العطية، )د. م.، د. . 87 الرسول، تح/ ماجد أمحد  آل  السؤول يف مناقب  مطالب 
ت(.

الشامي، مجال الدين يوسف بن حاتم بن فوز بن مهند، ت 664هـ- 1266م.

الدر النظيم يف مناقب األئمة اللهاميم، مؤسسة النرش اإلسالمي، )قم، د. ت(.. 88

406هـ-  ت  املوسوي،  موسى  بن  احلسني  بن  حممد  احلسن  أبو  الريض،  الرشيف 
1015م.
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البيان يف جمازات القرآن، تح/ حممد عبد الغني حسن، ط1، دار إحياء . 89 تلخيص 
الكتب العربية، )القاهرة، 1374هـ- 1955م(.

اإلسالمية-. 90 البحوث  جممع  األميني،  هادي  حممد  تح/  األئمة،  خصائص 
األستانة الرضوية املقدسة، )مشهد، 1406هـ(.

الرشيف املرتىض، عيل بن احلسني املوسوي، ت 436هـ- 1044م.

الشايف يف اإلمامة، ط2، مؤسسة اسامعيليان، )قم، 1410هـ(.. 91

)قم، . 92 البعثة،  مؤسسة  ط1،  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  تح/  االنتصار، 
1417هـ(.

ابن شهر آشوب، أبو عبد اهلل حممد بن عيل، ت 588هـ- 1192م

مناقب آل أيب طالب، املكتبة احليدرية، )النجف األرشف، 1376هـ- 1956م(.. 93

متشابه القرآن وخمتلفه، رشكة سهامي، )د. م، 1328هـ(.. 94

الشهيد األول، حممد بن مجال الدين مكي العاميل اجلزيني، ت 786هـ-1384م

الرتاث، . 95 البيت إلحياء  الشيعة يف أحكام الرشيعة، تح ونرش: مؤسسة آل  ذكر 
ط1، )قم، 1419هـ(.

الصاحلي، حممد بن يوسف، ت 942هـ.

سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد، تح/ عادل أمحد عبد املوجود وآخرين، . 96
ط1، دار الكتب العلمية، )بريوت، 1414هـ- 1993م(.

ابن الصباغ، عيل بن حممد بن أمحد املالكي املكي ت 855هـ-1451م

)قم، . 97 احلديث،  دار  ط1،  الغريري،  سامي  تح/  األئمة،  ملعرفة  املهمة  الفصول 
1422هـ(.

الصدوق، أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن بأبويه القمي، ت 381هـ- 
991م

األمايل، نرش: مؤسسة البعثة، ط1، )قم، 1417هـ(.. 98
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)قم، . 99 اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  الغفاري،  أكرب  عيل  تح/  األخبار،  معاين 
1379هـ(.

اخلصال، تح/ عيل أكرب الغفاري، مؤسسة النرش اإلسالمي، )قم، 1403هـ(.. 100

علل الرشائع، تح/ السيد حممد صادق بحر العلوم، املكتبة احليدرية، )النجف . 101
األرشف، 1385هـ-1966م(.

االعتقاد يف دين اإلمامية، تح/ عصام عبد السيد، ط2، دار املفيد، )بريوت، . 102
1414هـ-1993م(.

كامل الدين ومتام النعمة، تح/ عيل أكرب الغفاري، مؤسسة النرش اإلسالمي، . 103
)قم، 1405(.

)بريوت، . 104 األعلمي،  مؤسسة  األعلمي،  حسني  تح/  الرضا،  أخبار  عيون 
1404هـ-1984م(.

اهلداية يف الفصول والفروع، تح ونرش: مؤسسة اإلمام اهلادي، ط1، )قم، . 105
1418هـ(.

ابن طاووس، عيل بن موسى بن جعفر بن حممد، ت 664هـ- 1266م

اللهوف يف قتىل الطفوف، ط1، أنوار اهلدى، )قم، 1417هـ(.. 106

اإلعالم . 107 مكتب  ط1،  األصفهاين،  القيومي  جواد  تح/  األعامل،  إقبال 
اإلسالمي، )قم، 1414هـ(.

الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف، ط1، اخليام، )قم، 1399هـ(.. 108

دار . 109 املؤمنني، تح/ األنصاري، ط1،  بأمرة   باختصاص موالنا عيل اليقني 
الكتاب، )قم، 1413هـ(.

الطرباين، أبو القاسم سليامن بن أمحد بن أيوب اللخمي، ت 360هـ- 971م

العريب، . 110 الرتاث  إحياء  دار  السلفي،  املجيد  عبد  عميد  تح/  الكبري،  املعجم 
)بريوت، د. ت(.
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م، . 111 )د.  احلرمني،  دار  احلرمني،  دار  التحقيق  قسم  تح/  األوسط،  املعجم 
1415هـ-1995م(.

الطربيس، أبو عيل الفضل بن احلسن، ت 548هـ- 1135م

)قم، . 112 ط1،  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  ونرش:  تح  اجلامع،  جوامع  تفسري 
1418هـ(.

تفسري جممع البيان، تح/ جلنة من العلامء واملحققني األخصائيني، ط1، مؤسسة . 113
األعلمي، )بريوت، 1415هـ-1995م(.

اعالم الورى بأعالم اهلدى، تح ونرش: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، . 114
ط1، )قم، 1417هـ(.

االحتجاج، تح/ السيد حممد باقر اخلرسان، دار النعامن، )النجف األرشف، . 115
د. ت(.

الطربي، حمب الدين أمحد بن عبد اهلل، ت 694هـ- 1295م.

ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى، مكتبة القديس، )القاهرة، 1356هـ(.. 116

الطربي، حممد بن جرير، ت 310هـ-923م

1403هـ-. 117 )بريوت،  األعلمي،  مؤسسة  ط4،  وامللوك،  الرسل  تاريخ 
1983م(.

املنتخب من كتاب ذيل املذيل من تاريخ الصحابة والتابعني، مؤسسة األعلمي، . 118
)بريوت، د. ت(.

)بريوت، . 119 الفكر،  دار  امليس،  خليل  تح/  القرآن،  تأويل  عن  البيان  جامع 
1415هـ-1995م(.

الطربي، حممد بن جرير بن رستم االمامي، ت ق 4 هـ- ق 10م

)قم، . 120 اإلسالمية،  الثقافة  مؤسسة  ط1،  املحمودي،  امحد  تح/  املسرتشد، 
1415هـ(.
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الطرحيي، فخر الدين، ت 1085 هـ- 1676م

)طهران، . 121 مرتضوي،  ط1،  احلسيني،  أمحد  السيد  تح/  البحرين،  جممع 
1362ش(.

الطويس، أبو جعفر حممد بن احلسن، ت 460 هـ- 1067م

التبيان يف تفسري القرآن، تح/ أمحد حبيب قصري العاميل، ط1، مكتبة اإلعالم . 122
اإلسالمي، )د. م، 1409هـ(.

اخلالف، مؤسسة النرش اإلسالمي، )قم، 1407م(.. 123

األمايل، تح/ مؤسسة البعثة، ط1، دار الثقافة، )قم، 1414م(.. 124

النرش . 125 مؤسسة  ط1،  األصفهاين،  القيومي  جواد  تح/  الطويس،  رجال 
اإلسالمي، )قم، 1415هـ(.

اختيار معرفة الرجال، )رجال الكيش(، تح/ مري داماد االسرتابادي وآخرين، . 126
مؤسسة آل البيت الحياء الرتاث، )قم، 1404هـ(.

مصباح املتهجد، ط1، مؤسسة فقه الشيعة، )بريوت، 1411هـ-1991م(.. 127

املبسوط يف فقه اإلمامية، تح، حممد تقي الكشفي، املكتبة املرتضوية إلحياء آثار . 128
اجلعفرية، )طهران، 1387هـ(.

ابن طيفور، أبو الفضل بن أيب طاهر، ت 380هـ.

بالغات النساء، مكتبة بصرييت، )قم، د. ت(.. 129

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهلل بن حممد، ت 463 هـ- 1071م

التمهيد، تح/ مصطفى بن أمحد العلوي وآخرين، وزارة األوقاف والشؤون . 130
اإلسالمية، )املغرب، 1387هـ(.

االستيعاب، يف معرفة األصحاب، تح/ عيل حممد البجاوي، ط1، دار اجليل، . 131
)بريوت، 1412هـ-1992م(.

ابن العديم، كامل الدين عمرو بن أمحد بن جرادة، ت 660هـ-1262م
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)بريوت، . 132 البالغ،  مؤسسة  زكار،  سهيل  تح/  حلب،  تاريخ  يف  الطلب  بغية 
1408هـ-1988م(.

ابن عساكر، أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل، ت 571هـ- 1175م

ترمجة اإلمام احلسني من تاريخ مدينة دمشق، تح/ حممد باقر املحمودي، . 133
ط2، جممع إحياء الثقافة اإلسالمية، )قم، 1414هـ(.

تاريخ مدينة دمشق، تح/ عيل شريي، دار الفكر، )بريوت، 1415هـ(.. 134

عيل، اإلمام، ت 40هـ- 660م. 135

هنج البالغة، ضبط/ صبح الصالح، ط3، دار احلديث، )ايران، 1426هـ(.. 136

ابن العامد احلنبيل، عبد احلي بن أمحد بن حممد، 1089هـ- 1679م

العريب، )بريوت، د. . 137 شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، دار احياء الرتاث 
ت(.

ابن عنبة، مجال الدين أمحد بن عيل احلسيني، ت 828هـ.

عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب، تح/ حممد حسن آل الطالقاين، ط2، . 138
املطبعة احليدرية، )النجف األرشف، 1380هـ-1961م(.

العيايش، أبو النظر حممد بن مسعود، 320هـ.

تفسري العيايش، تح/ السيد هاشم الرسويل املحاليت، املكتبة العلمية اإلسالمية، . 139
)طهران، د. ت(.

الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد بن حممد، ت 505هـ.

احياء علوم الدين، دار الكتب العلمية، )بريوت، د. ت(.. 140

ابن فارس، أبو احلسن امحد بن فارس بن زكريا، ت 395هـ- 1004م

اإلعالم . 141 مكتبة  هارون،  حممد  السالم  عبد  تح/  اللغة،  مقاييس  معجم 
اإلسالمية، )قم، 1404هـ(.
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الفتال النيسابوري، حممد بن احلسن، ت 508ه

الرشيف . 142 منشورات  وآخرين،  مهدي  حممد  السيد  تح/  الواعظني،  روضة 
الريض، )قم، د. ت(.

أبو الفداء، عامد الدين بن عيل بن حممود إسامعيل، ت 732هـ- 1331م

املخترص يف أخبار البرش، دار املعرفة، )بريوت، د. ت(.. 143

الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، ت 175هـ- 791م

العني، تح/ د. مهدي املخزومي وآخرين، ط2، دار اهلجرة، )قم، 1409هـ(.. 144

أبو الفرج األصفهاين، عيل بن احلسني، ت 356هـ- 967م

مقاتل الطالبيني، تح/ كاظم املظفر، ط2، املكتبة احليدرية، )النجف األرشف، . 145
1385هـ-1965م(.

الفريوز آبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب الشريازي، ت 817هـ- 1414م

القاموس املحيط، )د. م، د. ت(.. 146

القايض النعامن، أبو حنيفة النعامن بن حممد التميمي املغريب، ت 363هـ- 974م

رشح األخبار يف فضائل األئمة األطهار، تح/ السيد حممد احلسيني اجلاليل، . 147
مؤسسة النرش اإلسالمي، )قم، د. ت(.

ابن قتيبة الدينوري، أيب حممد عبد اهلل بن مسلم، 276هـ-889م

اإلمامة والسياسة، تح/ عيل شريي، ط1، الرشيف الريض، )قم، 1413هـ(.. 148

القضاعي، حممد بن سالمة، 454هـ.

الرسالة، . 149 مؤسسة  ط1،  السلفي،  املجيد  عبد  محدي  تح/  الشهاب،  مسند 
)بريوت، 1405هـ- 1985م(.

القلقشندي، امحد بن عبد اهلل، ت 821 هـ- 1418م

اإلرشاد . 150 وزارة  فرج،  امحد  الستار  عبد  تح/  اخلالفة،  معامل  يف  اإلنافة  مآثر 
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والبناء، )الكويت، 1964م(.

القمي، عيل بن إبراهيم، ت نحو 329هـ.

تفسري القمي، تح/ السيد طالب املوسوي اجلزائري، ط3، دار الكتاب، )قم، . 151
1404هـ(.

ابن قولويه، جعفر بن حممد، ت 367هـ- 978م

م، . 152 )د.  الثقافة،  نرش  مؤسسة  ط1،  القيومي،  جواد  تح/  الزيارات،  كامل 
1417هـ(.

الكاشاين، فتح اهلل بن شكر اهلل، ت 988هـ.

زبدة التفاسري، تح ونرش: مؤسسة املعارف اإلسالمية، ط1، )قم، 1423هـ(.. 153

الكاشاين، حممد حسن، ت 1091هـ.

الوايف، تح/ ضياء الدين احلسيني، ط1، مكتبة اإلمام أمري املؤمنني العامة، . 154
)أصفهان، 1406هـ(.

د. . 155 )قم،  مهر،  الغفاري،  أكرب  عيل  تح/  األحياء،  هتذيب  يف  البيضاء  املحجة 
ت(.

ابن كثري، أبو الفداء إسامعيل بن عمرو، ت 774 هـ- 1373م

البداية والنهاية يف التاريخ، تح/ عيل شريي، ط1، دار احياء الرتاث العريب، . 156
)بريوت، 1408هـ-1988م(.

الكراجكي، حممد بن عيل، ت 449هـ.

كنز الفوائد، ط2، مكتبة املصطفوي، )قم، 1369 ش(. 157

الكليني، أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق، ت 329هـ- 939م

الكايف، تح/ عيل أكرب الغفاري، ط5، دار الكتب اإلسالمية، )طهران، 1363 . 158
ش(.
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الليثي، كايف الدين أبو احلسن عيل بن حممد، ت ق 6 هـ–ق 12 م

دار احلديث، )قم، . 159 البريجندي، ط1،  عيون احلكم واملواعظ، تح/ احلسيني 
1376ش(.

ابن ماجة، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، ت 273هـ.

سنن ابن ماجة، تح/ حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر) بريوت، د. ت(.. 160

املازندراين، حممد صالح، ت 1081هـ.

رشح أصول الكايف، تح/ املريزا أيب احلسن الشعراين، ط1، دار احياء الرتاث . 161
العريب، )بريوت، 1421هـ- 2000م(

املتقي اهلندي، عالء الدين عيل، ت 975هـ- 1567م

وآخرين، . 162 حياين  بكري  الشيخ  تح/  واألفعال،  األقوال  سنن  يف  العامل  كنز 
مؤسسة الرسالة )بريوت، 1409هـ- 1989م(.

املجليس، حممد باقر، ت 1111 هـ- 1699م

الوفاء . 163 مؤسسة  ط2،  األطهار،  األئمة  أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار 
)بريوت، 1403هـ- 1983م(.

العسكري . 164 مرتىض  السيد  تح/  الرسول،  آل  أخبار  رشح  يف  العقول  مرآة 
وآخرين، ط2، دار الكتب اإلسالمية، )طهران، 1404هـ(.

أبو خمنف، لوط بن حييى االزدي، ت 157هـ.

مقتل احلسني، تح/ حسني الغفاري، املطبعة العلمية، )قم، د. ت(.. 165

مقتل احلسني، ط1، دار الزهراء، )ايران، 1428هـ(.. 166

املدين الشريازي، صدر الدين السيد عيل خان، ت 1120هـ- 1708م

العلوم، . 167 السيد حممد صادق بحر  الشيعة، تح/  الرفيعة يف طبقات  الدرجات 
منشورات مكتبة بصرييت، )قم، 1397ش(.
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رياض السالكني، يف رشح صحيفة سيد الساجدين، ط4، مؤسسة النرش . 168
اإلسالمي، )قم، 1415هـ(.

ابن مردويه، امحد بن موسى، ت 410هـ.

مناقب عيل بن أيب طالب، تح/ عبد الرزاق حممد حسني حرز الدين، ط2، . 169
دار احلديث، )قم، 1424هـ(.

املزي، مجال الدين أبو احلجاج يوسف، ت 742هـ- 1341م

مؤسسة . 170 ط4،  معروف،  عواد  بشار  تح/  الرجال،  أسامء  يف  الكامل  هتذيب 
الرسالة، )بريوت، 1406هـ-1985م(.

املسعودي، أبو احلسن عيل بن احلسني بن عيل، ت 346هـ- 957م

مروج الذهب ومعادن اجلوهر، ط2، دار اهلجرة، )قم، 1404هـ- 1984م(.. 171

ابن مسكويه، امحد بن حممد بن يعقوب الرازي، ت 421 هـ- 1029م

جتارب األمم، تح/ أيب القاسم إمامي، ط2، دار رسوش، )طهران، 1422هـ(.. 172

مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج، ت 261هـ.

صحيح مسلم، دار الفكر، )بريوت، د. ت(.. 173

ابن املغازي، أيب احلسن عيل بن حممد بن حممد الواسطي، ت 483ه

مناقب عيل بن أيب طالب، ط1، انتشارات سبط النبي، )د. م، 1426هـ(.. 174

املفيد، حممد بن حممد بن النعامن العكربي البغدادي ت 413هـ- 1022م

)بريوت، . 175 املفيد،  دار  ط2،  وآخرين،  ويل  االستاد  حسني  تح/  األمايل، 
1414هـ-1993م(.

لتحقيق . 176  البيت آل  العباد، تح/ مؤسسة  اهلل عىل  اإلرشاد يف معرفة حجج 
الرتاث، ط2، دار املفيد، )بريوت، 1414هـ- 1993م(.

املفيد، . 177 دار  ط2،  البعثة،  مؤسسة  تح/   ،املؤمنني أمري  إمامة  يف  اإلفصاح 
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)بريوت، 1414هـ-1993م(.

)بريوت، . 178 املفيد،  دار  ط2،  وآخرين،  الغفاري  أكرب  عيل  تح/  االختصاص، 
1414هـ-1993م(.

املقنعة، تح ونرش: مؤسسة النرش اإلسالمي، ط2، )قم، 1410هـ(.. 179

املقريزي، أمحد بن عيل بن عبد القادر بن حممد، ت 845هـ-1441م

إمتاع األسامع بام للنبي من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع، تح/ حممد . 180
عبد احلميد النمييس، ط1، دار الكتب العلمية، )بريوت، 1420هـ-1999م(.

املناوي، حممد عبد الرؤوف، 1031هـ-1621م

فيض القدير رشح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير، تح/ امحد عبد . 181
السالم، ط1، دار الكتب العلمية، )بريوت، 1415هـ-1994م(.

ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، ت 711هـ- 1311م

لسان العرب املحيط، أدب احلوزة، )قم، 1405هـ(.. 182

املنقري، نرص بن مزاحم، ت 212هـ- 827م.

وقعة صفني، تح/ عبد السالم حممد هارون، ط2، املؤسسة العربية، )القاهرة، . 183
1382هـ(.

امليداين، أبو الفضل أمحد بن حممد النيسابوري، ت 518هـ- 1124م

184 . 1366 )إيران،  املقدسة،  الرضوية  لألستانة  الثقافية  املعاونية  األمثال،  جممع 
ش(.

النحاس، أبو جعفر امحد بن حممد بن إسامعيل، ت 338هـ.

القرى، . 185 أم  جامعة  ط1،  الصابوين،  عيل  حممد  تح/  الكريم،  القرآن  معاين 
)اململكة العربية السعودية، 1419م(.

النسائي، أبو عبد الرمحن امحد بن شعيب، ت 303هـ- 915م
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سنن النسائي، ط1، دار الفكر، )بريوت، 1348هـ-1930م(.. 186

فضائل الصحابة، دار الكتب العربية، )بريوت، د. ت(.. 187

أبو نرص البخاري، سهل بن عبد اهلل بن داود بن سليامن بن أيان بن عبد اهلل، ت ق 4هـ.

رس السلسلة العلوية، تح/ السيد حممد صادق بحر العلوم، ط1، انتشارات . 188
الرشيف الريض، )د. م، 1413م(.

أبو نرص الكيس، عبد بن محيد، ت 249هـ.

منتخب مسند عبد بن محيد، تح/ صبحي البدري السامرائي وآخرين، ط1، . 189
مكتبة النهضة العربية، )بريوت، 1408هـ-1988م(.

ابن نام احليل، نجم الدين حممد بن جعفر بن أيب البقاء هبة اهلل، ت 645هـ.

مثري األحزان، املطبعة احليدرية، )النجف األرشف، 1369هـ- 1950م(.. 190

الثار، تح/ فارس حسون كريم، ط1، مؤسسة النرش . 191 ذوب النضار يف رشح 
اإلسالمي، )قم، 1416هـ(.

النووي، أبو زكريا حييى بن رشف، ت 676هـ.

رياض الصاحلني من حديث سيد املرسلني، ط2، دار الفكر املعارص، )بريوت، . 192
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