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)1(
ما ضاع حّق وراءه مطالب

احلقوق حّية بشرط املطالبة

أّن احلقوق تبقى حّيًة ما دام أصحابها يطالبون  ليس من شّك يف 
أمر  الغري  حقوق  على  التعّدي  أّن  كما  بها،  متمّسكني  داموا  وما  بها، 
فإّنهم  ولذلك  اختالفها،  على  االجتماعّية  واألنظمة  الشرائع،  ترفضه 
أْن يطالب حبّقه يف حالة تعرضه لالعتداء،  أباحوا لصاحب احلّق يف 
كّل هذا يف احلقوق املدنّية، أّما يف غريها من احلقوق األخرى كاحلقوق 
السياسّية، فإّن هناك عّدة طرق يسلكها املغدور حقه يف سبيل احلصول 

عليها واملطالبة بها.

املعارضة  يف  املتمّثل  العنف  طابع  تتخذ  بأّنها  الطرق  هذه  ومتتاز 
الكالمّية أواًل، واليت بدورها تهّيئ اجملال لظهور األحزاب السياسّية، 
والقيام باملظاهرات، واإلضرابات لدعم هذه املطالب الشعبّية والتأكيد 
عليها حتى ترضخ السلطة القائمة، وتستجيب ملطالب األّمة، وهذا ما 
حيصل عادة يف الدول ذات الطابع الدميقراطي واليت تبيح قوانينها حّق 
التظاهر، وإبداء الرأّي املعارض، وتكوين األحزاب، وأّما يف غريها من 
الدول ذات الطابع االستبدادّي، فإّن املعارضة بطبيعة احلال ال تتمّكن 
من اإلعراب عن وجهة نظرها بصورة علنّية، ألّن ذلك سوف يعّرضها 
إىل نقمة السلطة احلاكمة وبالتالي تصفيتها، لذلك تضّطر لّلجوء للعمل 

السرّي، وتّتخذ العنف والثورة طريًقا للوصول إىل أهدافها.
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كّل هذا إذا مل يكن لقادة املعارضة ثقل سياسّي، ومكانة اجتماعّية 
بها،  املساس  بعدم  لألّمة  العام  الشعور  ملراعاة  النظام  على  تفرضها 
حينئٍذ تلجأ السلطة للمراوغة، وحماولة اسرتضاء الزعماء السياسيني 
العزلة  من  وللخروج  التوتر،  حّدة  من  للتخفيف  حماولة  يف  البارزين 
اليت ُفرضت على النظام إزاء تنّكره ملطالب األّمة، وتعّديه على احلقوق 

األساسّية هلا.

اخلالفة حّق خاص

ولعّل من أهم القضايا اليت تثري الشعور العام لألّمة واجملتمع هي 
وصول فئة بعيدة عن مبادئ األّمة، وقيمها إىل املركز القيادّي للدولة، 
فذلك يثري الشعور باالستنكار، ويدفع املؤمنني أصحاب املبادئ والقيم 

الثابتة للمجتمع إىل االعرتاض يف حماولة إلعادة احلّق إىل نصابه. 

هو  اإلمامة  نظام  اإلسالم  اعترب  فقد  احلكم،  سياسة  جمال  ويف 
النظام الذي جيب تطبيقه، هذا النظام القائم على أساس أّن اإلمام 
اإلمامة  فإّن  األّمة،  ِقبل  من  وليس  عليه  الّنص  من  شرعّيته  يستمّد 
منصب إهلّي خطري، وال ميكن أْن يرجع أمر اختيار وتعيني اإلمام إىل 
متعّددة  مهّمة  مسؤولية  من  اإلمام÷  يتحمّله  ملا  وذلك  الّناس،  رأّي 
اجلوانب، منها ما يتعلق ببيان األحكام وتطبيقها على الّناس، ومراقبة 
احلّكام،  بنصب  اجلميع  بني  العدالة  إقرار  على  واإلشراف  تنفيذها، 
إىل  احلقوق  وصول  ضمان  وألجل  احلدود،  وإقامة  والقضاة،  والوالة، 
األفراد،  مجيع  بني  االجتماعّية  العدالة  مبادئ  وتطبيق  أصحابها، 
وحفاًظا على سالمة التشريع من التحريف والتزييف، وُبعًدا عن امليول 
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والدوافع الذاتّية للفرد كان الّنص على اإلمام من قبل الّنيّب أمًرا 
تقتضيه وظيفة الدعوة اإلسالمّية، ومهمة الرسالة احملمدّية.

وقد صدع الّنيّب بهذا األمر استجابة ألمر اهلل له يف قوله تعاىل: 
ْ َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِر�َساَلَتُه  بَِّك َو�إِن لَّ �ُسوُل َبلِّْغ َما �أُنِزَل �إَِلْيَك ِمن رَّ {َيا �أَيَُّها �لرَّ

ُمَك ِمَن �لنَّا�ِس})1). َو�لّلُه َيْع�سِ

جلماعة  خاص  حّق  واخلالفة  اإلمامة  مسألة  أّن  نفهم  هذا  من 
معّينة اختريت من قبل اهلل تعاىل، وبنّص الّنيّب حممٍد لتوّلي هذا 
املنصب الرّباني اخلطري، ومن هنا كان التعّدي على هذا احلّق والتنّكر 
له خيانة عظمى حبّق الرسالة اإلسالمّية، وحبّق األّمة اإلسالمّية اليت 
هو  به  جاء  ما  وأّن  ورسواًل،  نبيًّا   ومبحمٍد ديًنا  باإلسالم  رضيت 
ينطق عن  ارتياب، ألّنه ال  وال  يعرتيه شّك  احلّق من عند اهلل ال 
اهلوى إْن هو إاّل وحٌي ُيوحى، فهم حبكم إسالمهم ملزمون باّتباع أمره، 
�ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعنُْه  واجتناب نهيه لقوله تعاىل: {َوَما �آَتاُكُم �لرَّ

َفانَتُهو�})2).

ومن هنا فقد وقفت األّمة يف وجه من تصّدى لإلمام الشرعّي وخرج 
طاعة  ألّن  والنهروان،  وصفني،  اجلمل،  حرب  يف  املسلمني  عصا  شاقًّا 
اإلمام÷ من طاعة اهلل تعاىل، لقوله تعاىل: {َيا �أَيَُّها �لَِّذيَن �آَمُنوْ� �أَِطيُعوْ� 
ِمنُكْم})3)، إذ أّن أّي حماولة ملقاومة  ْوِل �لأَْمِر  َو�أُ �ُسوَل  �لرَّ َو�أَِطيُعوْ�  �لّلَه 
اإلسالم خروًجا عن  تعترب يف حكم  عليها  واخلروج  الشرعّية،  السلطة 

))) املائدة: 67. 
))) احل�شر: 7. 

))) الن�شاء: 59. 
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اإلمام،  هو  الذي  الشرعّي  احلّق  صاحب  على  صارًخا  وتعّدًيا  الّدين، 
فيجب على األّمة مقاومته حتى يفيء إىل أمر اهلل.

االسرتاتيجّية املدروسة

واهليمنة،  الغلبة  من  ومتّكنه  املعتّدي،  الطرف  تغّلب  حالة  يف  وأّما 
فإّن األّمة ال تبقى مكتوفة األيدي، بل عليها أْن تقاوم هذا املنكر بكّل 
ما ُأوتيت من قوة ما دامت قادرة على استخدامها، ألّن بقاء هذا املنكر 
أّن األمر  يقّوض دعائم اجملتمع اإلسالمّي، ويضربه يف الصميم، كما 
إذا اقتضى اهلدنة والسكوت، فإّن ذلك ال يعين اعرتاًفا باألمر الواقع، 
وإقراًرا لشرعّية النظام الغاصب كما كان احلال مع اإلمام احلسن÷، 
ملصاحل  معاوية  مع  الصلح  عقد  إىل  العامة  الظروف  اضطرته  حيث 
إىل  املعارضة  حتّولت  هنا  ومن  آنذاك،  السياسّية  الظروف  اقتضتها 
سلوك خّط تكتيكّي معنّي، وهو حماولة إفساح اجملال هلؤالء املتسّلطني 
للّناس  وتتبنّي  حقيقتهم،  للمجتمع  تظهر  كي  دورهم؛  ممارسة  من 
وأّن  األّمة،  لقيادة  قابلّية هؤالء  ُيدرك اجملتمع عدم  وبالتالي  نواياهم 
استمرارهم، يف احلكم سوف يهّدد املبادئ واألهداف اليت تسعى األّمة 
املنكر  هذا  عن  السكوت  يكون  وهنا  الّناس،  نفوس  يف  ترسيخها  إىل 
جرمية ال ُتغتفر، ويكون من واجب األّمة كّل األّمِة أْن تعمل على اإلطاحة 
بهذه الزمرة املعتدية، وتأليب الّناس ضّدها كما فعل الصحابّي اجلليل 
حجر بن عدي وأصحابه، وعمرو بن احلمق اخلزاعّي، ورشيد اهلجرّي، 
وغريهم مّمن تصّدوا ملقاومة الطغاة، وكانت نتيجة ذلك استشهادهم 

يف سبيل املبدأ، والعقيدة.
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ويف حالة عدم متكن األّمة من التظاهر باملعارضة العلنّية، والقيام 
رجال  بها  يتحّصن  اليت  العسكرّية  للمناعة  نتيجة  الثورّية  باألعمال 
حينما  مستعًدا  فيها  يكون  لفرتة  يتجّمد  العمل  فإّن  الغاصب،  النظام 
بالثورة،  للقيام  املالئمة  الظروف  وتتحّسن  املناسبة،  الفرصة  حتني 
فعل  كما  الشرعيني  أصحابه  إىل  وإعادته  السليب،  احلّق  واسرتداد 
معاوية  حياة  يف  إليه  كتبوا  الذين  الكوفة  أهل  مع  احلسني÷  اإلمام 
فكتب÷  معاوية،  على  والثورة  البيعة  عليه  يعرضون  سفيان  أبي  بن 
إليهم يقول: )�أّما �أِخي، فاإّن �أرجو �أْن يكون �هلل قد وّفقه و�سّدده، و�أّما 
�أنا فلي�ض ر�أيي �ليوم ذ�ك، فاأل�سقو� رحمكم �هلل بالأر�ض، و�أكمنو� يف 
�لبيوت، و�حرت�سو� من �لظّنة ما د�م معاوية حيًّا، فاإْن يحدث �هلل به 

حدًثا و�أنا حّي كتبت �إليكم بر�أيي و�ل�سالم()1).

فاإلمام احلسني÷ يف هذه الرسالة مل يتنازل عن حّقه، بل ما زال 
متمّسًكا به، إاّل أّن الظرف حينذاك مل يكن يسمح له بالقيام حبركة 
ثورّية، بل كان من األفضل انتظار الفرصة املؤاتية، ذلك ألّن على القائد 
ُتؤّدي  حتى  واحلركة،  لالنتفاضة  املناسب  الوقت  خيتار  أْن  احلكيم 
وُتؤتي مثارها، ولعّل من أهم الظروف اليت ينتظرها  احلركة دورها، 

اإلمام احلسني÷ هي:
تولّي  بعد  األّمة  تواجهها  سوف  اليت  العنيفة  الفعل  رّدة  استغالل   -1
صدمة  ميّثل  ذلك  فإّن  السلطة،  مقاليد  ألبيه  خلًفا  معاوية  بن  يزيد 
عنيفة مل تكن األّمة تتوقعها وبالتالي تكون األّمة مهيَّأة نفسيًّا للتضامن، 

والتعاطف مع احلركة القادمة.
))) الأخبار الطوال، �ص)))، الدينوري، الطبعة الأوىل 960)م، حتقيق: عبد املنعم عامر والدكتور جمال الدين ال�شيال، دار 

اإحياء الكتاب العربي، عي�شى البابي احللبي و�شركاه، من�شورات ال�شريف املرت�شى. 
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واإلمام  جهة  من  معاوية  بني  املربمة  واملواثيق  بالعهود  االلتزام   -2
احلسن وأخيه اإلمام احلسني من جهة أخرى، حيث يعين توّلي يزيد 
مقاليد احلكم من بعد أبيه نقًضا لتلك العهود، مّما يعطي أّي حركة 
يقوم بها اإلمام÷  وأنصاره تربيًرا سياسيًّا ودينيًّا يف أوساط اجملتمعات 

اإلسالمّية.
النظام  على  العام  السخط  وتزايد  الشعبّية،  النقمة  ازدياد  توّقع   -3
األموّي، مّما يدعو قادة املسلمني إىل املبادرة إىل اإلمام احلسني÷ 
باعتباره الشخصّية اليت هي مطمح األنظار والطلب من قيادة الثورة 
واستعدادهم ملبايعته، مّما يعطي احلركة ُبعًدا مجاهرييًّا، وصفة شعبّية 

أكثر منها حركة فردّية تطالب باحلكم فقط.

أمل  األّمة أصيبت خبيبة  فإّن  توّقعه اإلمام احلسني÷،  وهذا ما 
كبرية حينما شاعت أخبار عزم معاوية على إسناد البيعة البنه يزيد 
املسلمني على  قادة  الصحابة، وغريهم من  إكراه  بعده، وحماولة  من 
هذا  من  والنفور  التذمر،  ازدياد  إىل  فأّدى  الرغبة،  هلذه  االستجابة 
األموّي،  البيت  إمامة املسلمني يف  تكريس  الذي حياول  السيئ  الوضع 
يريده  الذي  احلكم  نظام  يف  املألوف  على  خروًجا  هذا  كّل  ُيعّد  مّما 
من  الكثري  أبدى  وقد  والسّنة،  الكتاب  من  مستمدًّا شرعّيته  املسلمون 

الصحابة استياءهم الشديد هلذا التصرف الالمشروع.

وميضي معاوية يف إسناد والية العهد البنه يزيد دون التفات ملا أثاره 
ملعاهدة  نقًضا  أيًضا  ذلك  وكان  عاصفة،  فعل  رّدة  من  االختيار  ذلك 
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معاوية  التزم  واليت  اإلمام احلسن÷  مع  معاوية  وّقعها  اليت  الصلح 
مبوجبها على أْن يرتك األمر من بعده لإلمام احلسن أو ألخيه اإلمام 
احلسني، مما دعا شيعة العراق إىل إرسال الكتب والرسل إىل اإلمام 
يف  وجدوا  ألّنهم  ملبايعته،  واستعدادهم  بالقدوم  يطالبونه  احلسني÷ 
للبيت  والءهم  لتجديد  الثمينة،  فرصتهم  املدّونة  للعهود  معاوية  تنّكر 
 النبوّي، واستعدادهم للتضحية يف سبيل اسرتجاع حّق أهل البيت

يف اإلمامة.

التفريط  وعدم  احلّق  بهذا  اإلمام احلسني÷ متّسكه  أظهر  ولقد 
لبيعة  رفضه  أهمها  من  كان  عديدة  مناسبات  ذلك يف  وقد متّثل  به، 
يزيد حينما استدعاه والي املدينة وعرض عليه أمر تولّي يزيد، وطلب 
ها �لأمرُي �إّنا �أهُل بيت �لّنبوة، ومعدُن  البيعة له حيث قال له اإلمام: )�أيُّ
�لر�سالة، وخمتلُف �ملالئكة، وحملُّ �لرحمة وبنا فتح �هلل، وبنا ختم، 
معلن  �ملحرمة،  �لنف�ض  وقاتل  �خلمر،  �سارب  فا�سق  رجل  ويزيد 

بالف�سق، ومثلي ل يبايع مثله()1).

إّن هذا املوقف الصريح من اإلمام احلسني÷ لرفض بيعة يزيد 
يؤّكد أّن اإلمام احلسني÷ ما زال متمّسًكا حبّقه يف اخلالفة، وأّنه مل 
يكن ليتنازل عنها حيث إّن اإلمامة منصب إهلّي اختاره اهلل إليها، ونّص 
عليه بذلك جّده املصطفى يف نصوص كثرية، فكيف له أْن يتخّلى 
عنها خصوًصا وأّن األمر مل يعد حيتمل السكوت، ألّن اخلطب قد اشتد، 
فلم يقتصر احلال على أْن تكون والية معاوية غري املشروعة أمًرا مؤّقًتا 

))) بحار الأنوار5/44))، العالمة املجل�شي، الطبعة الثانية امل�شححة)40)هـ )98)م، موؤ�ش�شة الوفاء، بريوت – لبنان. 
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كما تصّوره املسلمون، وآثروا السكوت عنه حقًنا للدماء، وإسكاًتا للفتنة، 
عامة  لدى  املعروف  يزيد  ابنه  بعده  من  نّصب  بل  بذلك،  يكتِف  ومل 
املسلمني بسلوكه املنحرف وأفعاله املنكرة، فإّن السكوت ولزوم الصمت 
على هذا املنكر ُيعدُّ جرمية يف حّق اإلسالم، لذلك كان احلسني÷ عند 
وعده الذي أعطاه لشيعته من أهل الكوفة من التصميم على املطالبة 

حبّقه املغصوب.
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)2(
مـالحـقـة الثــائـريـن)1)

احلسني÷ خيّطط للخروج

فإّن  املستبدة،  الغامشة  السلطات  قبل  من  الظلم  يزداد  حينما 
املناضلني يكونون حتت رقابة هذه السلطة لتحديد نشاطهم والقضاء 
يرتك  أْن  النضال  ظروف  تضطر  قد  لذلك  منهم،  معارضة  أّي  على 
هؤالء الثّوار أوطانهم حفاًظا على حياتهم، وفراًرا من جور احلاكمني 
وطغيانهم، أو حبًثا عن مكان آمن يتمكنون فيه من ممارسة نشاطهم 
وجيدون األرضية الصاحلة ملواصلة نضاهلم، أو حيصلون على الدعم 
احلركة  يعطي  مّما  وأتباعهم  برسالتهم  املؤمنني  قبل  من  واملساندة 
الوطن  لرتك  الدافع  يكون  وقد  متيًنا،  وسنًدا  جديًدا  ُبعًدا  املقاِوَمة 
والتغّرب عنه وجود اجملال الواسع النتشار الثورة، واتساع النقمة على 
املتسلطني، أو احلصول على مواقع يصعب على النظام احلاكم الوصول 
إليها إّما ملناعتها، وإّما لكونها موقًعا ذا حساسّية خاصة حترج السلطات 

لو حاولت تتبع الثائرين فيها.

ويبدو أّن شيًئا من هذه العوامل كان يدور يف تفكري اإلمام احلسني÷ 
وهو يصّمم على اخلروج من املدينة إىل مكة، وهذا مّما يظهر لنا من 
تصرحياته÷ عن أسباب خروجه من املدينة، فهو يقول خماطًبا ابن 

))) الثاين من حمرم احلرام ل�شنة )40)هـ/ بحث عن الإمام احل�شني÷
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 عباس: يا بن عبا�ض، ما تقوُل يف قوم �أخرجو� �بن بنت ر�سول �هلل
وم�سجده،  قربه  وجماورة   ،ر�سوله وحرم  وقر�ره  د�ره،  من 
ومو�سع مهاجره، فرتكوه خائًفا مرعوًبا ل ي�ستقرُّ يف قر�ر، ول ياأوي 
يف موطن، يريدون يف ذلك قتله، و�سفك دمه، وهو مل ي�سرك باهلل، 
.(1(ول �تخذ من دونه وليًّا، ومل يتغرّي عّما كان عليه ر�سول �هلل

فمن هذا يظهر أّن اإلمام احلسني÷ قد آثر اخلروج من املدينة 
النظام كانوا  وأّن قادة  املهّددة باخلطر، خصوًصا  حفاًظا على حياته 
مصّممني على إسكات صوت املعارضة بكّل وسيلة فلم جيْد اإلمام ُبدًّا 

من أْن يرتك هذا البلد، ليلجأ إىل بلد آخر أكثر أمًنا واطمئناًنا.

اخلروج رفـٌض للنظام

ويف يقيين أّن تصميم اإلمام÷ على اخلروج من املدينة هو يف نفس 
الوقت رفٌض للنظام احلاكم، وعدم االعرتاف بشرعيته، وإاّل فإّنه مبقدوره 
لو مل يكن لديه أهداف وغايات بعيدة تتعارض مع الوضع القائم أْن ُيسامل، 
وُيهادن، ويقبل مبشورة بعض الصحابة بالعودة والبقاء يف املدينة مع أْن 
يزيد قد ضمن لإلمام احلسني÷ كّل ما يريد يف مقابل أْن يبايع له كما 
جاء ذلك يف كتاب من يزيد بن معاوية إىل عبد اهلل بن العباس يقول فيه: 
)و�أّما �حل�سني، فقد �أحببت �لأعذ�ر �إليكم �أهل �لبيت مّما كان منه، 
وقد بلغني �أّن رجاًل من �سيعته من �أهل �لعر�ق يكاتبونه، ويكاتبهم، 
وميّنونه �خلالفة وميّنيهم �لإمرة، �إىل �أْن يقول: خماطًبا �بن عبا�ض، 

))) كتاب الفتوح4/5)،اأحمد بن اأعثم الكويف، الطبعة الأوىل))4)هـ، حتقيق: علي �شريي، دار الأ�شواء للطباعة والن�شر 
والتوزيع، بريوت- لبنان. 
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يف  �ل�سعي  عن  فاردده  فالقه،  بالدك،  و�سّيد  بيتك،  �أهل  زعيم  و�أنت 
�لو��سعة،  و�لكر�مة  �لأّمان  و�أناب، فله عندي  فاإّن قبل منك  �لفتنة، 
و�أجري عليه ما كان �أبي يجريه على �أخيه، و�إْن طلب �لزيادة، فا�سمن 

له ما �أر�ك �هلل()1).

فأنت ترى أّن اإلمام احلسني÷ لو مل يكن لديه اهلدف الذي يسعى 
إىل حتقيقه ملا كان يتجّشم أتعاب السفر، وخياطر بنفسه وعائلته، إاّل 
أّن هدفه واضح  وغايته معروفة، إّنها املطالبة حبّقه، والتصميم على 
ارجتاعه مهما كّلفه ذلك من تضحيات، فهو يقول يف جوابه البن عمر 
الذي دعاه إىل البقاء يف املدينة، ولزوم الصمت: )هيهات يا بن عمر! 
�إّن �لقوم ل يرتكون، و�إْن �أ�سابون، و�إْن مل ي�سيبون، فال يز�لون 

حتى �أُبايع و�أنا كاره �أو يقتلون()2).

مغزى اخلروج إىل مكة

إىل  ُتعيد  فهي  هلجرته،  مكاًنا  مكة  احلسني÷  اإلمام  وخيتار 
األذهان هجرة جّده املصطفى حينما أجلأته الظروف الصعبة اليت 
كانت حتيط بدعوته يف مكة، وتآمر املشركني على تدبري اغتياله، فقّرر 
اهلجرة إىل املدينة لتكون مكاًنا يأوي إليه من بطش املشركني، ويفتح 
للدعوة جمااًل أرحب؛ كي تنتشر، وُتوّسع من أرضّيتها، وتكتسب القّوة 
الدعوة  يعطي  مركًزا  وتكون  واملريدين،  األتباع  ازدياد  بفضل  واملنعة 

اإلسالمّية أهمية وشأًنا ُيهّدد املشركني من أهل مكة.
))) مواقف ال�شيعة)/)0)، الأحمدي املياجني، الطبعة الأوىل، رجب 6)4)هـ، موؤ�ش�شة الن�شر الإ�شالمي التابعة جلماعة 

املدر�شني بقم امل�شرفة، اإيران. 
))) كتاب الفتوح05/5)، اأحمد بن اأعثم الكويف، الطبعة الأوىل))4)هـ، حتقيق: علي �شريي، دار الأ�شواء للطباعة والن�شر 

والتوزيع، بريوت- لبنان.
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وهكذا كانت وأصبحت طيبة)1) مدينة الرسول عاصمة للدولة 
اإلسالمّية الناشئة الفتية، وقلعة حصينة للمؤمنني بالرسالة احملمدّية، 
ومصدًرا يشّع بالنور واهلداية ألطراف اجلزيرة العربية واليت أقبلت على 
 ،اإلسالم تدخله أفواًجا - بعد أْن حتّقق على يد الرسول األعظم

وأصحابه امليامني - بنصر اهلل والفتح.

وتنعكس القضّية يف هذا اليوم، يوم أْن اضطر اإلمام احلسني÷ 
ملغادرتها إذ تصبح مكاًنا ال حيصل فيه األّمان واالستقرار، وتتهّدد حياة 
مّما  يزيد  ومبايعة  النظام  تأييد  رفضوا  الذين  الصحابة  من  العديد 
احلرام،  اهلل  بيت  رحاب  يف  األّمان  حيث  إىل  مغادرتها  إىل  اضطره 
َة ُمَباَرًكا َوُهًدى لِّلَْعاَلنَِي  َع ِللنَّا�ِس َللَِّذي ِبَبكَّ َل َبْيٍت ُو�سِ والذي هو: {�إِنَّ �أَوَّ
َقاُم �إِْبَر�ِهيَم َوَمن َدَخَلُه َكاَن �آِمًنا َوِلّلِه َعَلى �لنَّا�ِس ِحجُّ  * ِفيِه �آَياٌت َبيِّنَاٌت مَّ

�لَْبْيِت َمِن ��ْسَتَطاَع �إَِلْيِه �َسِبيًل َوَمن َكَفَر َفاإِنَّ �لله َغِنيٌّ َعِن �لَْعاَلنَِي})2). 

امللجأ  أْن جيد  يأمل  الصحابة  اإلمام احلسني÷ كغريه من  وكان 
الذي  مّكة  لوالي  به  ما صّرح  وهذا  بيت اهلل احلرام،  اآلمن يف جوار 
باهلل  )عائًذ�  قائاًل:  أجابه  حيث  مكة  إىل  سبب جميئه  عن  استفسر 

وبهذ� �لبيت()3).

))) فقد اأبدلت كلمة )يرثب) بهذه الكلمة )اأيرّ طيبة) ذلك، لأن النبي 4 غريرّ ا�شمها من يرثب )وهي ماأخوذة من الترثيب 
وهو الف�شاد) اإىل ا�شم طيبة.

))) اآل عمران: 97-96. 
))) حياة الإمام احل�شني ÷ )/)))، ال�شيخ باقر �شريف القر�شي، الطبعة الأوىل95))، 975)م، مطبعة الآداب، النجف 

الأ�شرف- العراق. 
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مضامني اهلجرة

اإلمام  سلكها  اليت  النضال  مراحل  إحدى  اهلجرة  تكون  وهكذا 
احلسني÷، لـيحقـــّق لنفسه منـــها األّمان واالســـتقرار، وليجـــد فــيها 
األرضّية الصاحلة اليت ميكنه عن طريقها أْن يظهر مقاومته ومعارضته، 
املسلمني  احتفاء  موضع  كان  حتى  مكة  إىل  وصل  إْن  ما  فإّنه  لذلك 
اإلمام احلسني÷ فرصته كي يوضح هلم  والتفافهم حوله، فوجدها 
حقيقة موقفه من الوضع القائم، ويثري يف نفوسهم السخط على احلاكم 
اجلائر، ليمّهد الطريق ملا هو عازم عليه من مقاومة النظام الغاصب، 
وجمابهته بعد أْن جيد األعوان املساندين لفكرته، واملستعدين للتضحية 
الّناس،  إليه  خيتلف  مّكة  يف  الفرتة  هذه  طيلة  بقى  وقد  سبيله،  يف 
ويدعونه إىل القيام يف وجه الطاغية، ويعرضون عليه الوقوف إىل جانبه 
كما تدّل على ذلك كتب أهل الكوفة اليت كانت تصله باستمرار، وتلّح 
العام  االستياء  إىل  تشري  الرسائل  هذه  وكانت  إليهم،  بالقدوم  عليه 
من حكم األمويني، والتذّمر الذي يسود املناطق اإلسالمّية آنذاك مّما 
يعكس الوضع السياسّي املتأزم الذي كانت تعيشه األّمة اإلسالمّية يف 
أعقاب وفاة معاوية، وصريورة احلكم يف يد ولده يزيد، وهو أمر اعتربته 
مجاهري املسلمني سابقة خطرية يف تاريخ اإلسالم، ال ميكن السكوت 
عنها أو تربيرها، لذلك كانت املقاومة هلذا احلاكم اجلديد موضع اتفاق 
بني الشخصيات البارزة من أقطاب املعارضة، وإْن اختلفوا يف الكيفية 
اليت ينبغي اتباعها يف إظهار هذه النقمة، ومل يكن غري احلسني÷ 
شخًصا تّتجه إليه األنظار، وجتتمع عليه القلوب، لذلك كانت تنتظره 
ليأخذ بزمام املبادرة، وهذا ما أعربت عنه الرسائل اليت تّلقاها اإلمام 
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احلسني÷ من املسلمني، فقد كتب إليه مجاعة من أهل الكوفة قائلني 
له: من سليمان بن صرد، واملسّيب بن جنبة، ورفاعة بن شّداد، وحبيب 
بن ُمظاهر، وشيعته من املؤمنني واملسلمني من أهل الكوفة: )�أّما بعد: 
– �لذي  – معاوية  �لعنيد  �جلبار  عدّوك  ق�سم  �لذي  هلل  فاحلمد 
�نتزى على هذه �لأّمة، فابتزها �أمرها، و�غت�سبها فيئها، وتاأّمر عليها 
بغري ر�سًى منها، ثم قتل خيارها، و��ستبقى �سر�رها، وجعل مال �هلل 
لي�ض  �إّنه  ثمود،  بعدت  كما  له  فبعًد�  و�أغنيائها،  دولة بني جبابرتها 

علينا �إمام، فاأقبل لعّل �هلل �أْن يجمعنا بك على �حلّق()1).

العامة  النفسّية  عن  أمثاهلا  من  وكثري  الرسالة،  هذه  كشفت  فقد 
واإلرهاب  التعّسف  على  قائم  حكم  وأّنه  األموّي،  احلكم  جتاه  لألّمة 
من دون سند شرعّي، وعن املمارسات الالشرعّية اليت كان ميارسها 
معاوية من نهب أموال املسلمني، واستعماهلا لتحقيق أغراضه الدنيئة، 
وأّن األّمة مل تكن لتسكت عن هذه التصرفات لوال أمر قادتها بانتظار 
الفرصة وقد حانت، فما كان من املسلمني إاّل أْن سارعوا معلنني والءهم، 
)�بن بنت  وطاعتهم إىل اإلمام الشرعّي الذي يأملونه، ويرجونه وهو 
ول  ي�ساميه  �أحد  �لأر�ض  وجه  على  يكن  مل  و�لذي   ،هلل� ر�سول 

ي�ساويه( كما يقول �بن كثري يف تاريخه)2).

))) رو�شة الواعظني، �ص)7)، من�شورات ال�شريف الر�شي، قم- اإيران. 
))) البداية والنهاية8/)6)، ابن كثري، الطبعة الأوىل408)هـ- 988)م، حتقيق وتعليق وتدقيق: علي �شريي، دار اإحياء الرتاث 

العربي، بريوت- لبنان. 
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رسالة اإلستنهاض

وأّنها  اخلالفة،  قضية  من  موقفه  احلسني÷  اإلمام  يؤّكد  ولكي 
من  البارزة  الشخصّيات  من  الكتابة إىل مجع  إىل  بادر  له  ثابت  حّق 
وجاء يف  املسؤولّية  بأعباء  للقيام  استعداده  فيها  يعرض  البصرة  أهل 
خلقه،  على   �حممًد ��سطفى  �هلل  )فاإّن  بعد:  أّما  الرسالة:  هذه 
ن�سح  وقد  �إليه  �هلل  قب�سُه  ُثّم  لر�سالته،  و�ختارُه  بنبّوته،  و�أكرمُه 
لعباده، وبّلغ ما �أر�سل به، وكّنا �أهلُه، و�أولياءُه، و�أو�سياءُه وورثتُه، 
و�أحّق �لّنا�ض مبقامه يف �لّنا�ض، فا�ستاأثر علينا قوُمنا بذلك، فر�سينا، 
�حلّق  بذلك  �أحقُّ  �أّنا  نعلم  ونحُن  �لعافية،  و�أحببنا  �لفرقة،  وكرهنا 
�مل�ستحّق علينا ممن توله...، وقد بعثت ر�ُسويل �إليكم بهذ� �لكتاب، 
و�أّن  �أُميتت،  قد  �ل�سّنة  فاإّن  نبّيه،  و�ُسّنة  �هلل  كتاب  �إىل  �أدعوكم  و�أنا 
�إىل  �أهدكم  �أمري  وتطيعو�  قويل،  ت�سمعو�  فاإْن  �أُحييت،  قد  �لبدعة 

�سبيل �لر�ساد()1). 

أهل  إىل  املوجهة  الرسالة  هذه  يف  احلسني÷  اإلمام  أوضح  وقد 
 البصرة متسكه باحلّق الثابت له، وأّن سكوت األئمة من أهل البيت
عن املطالبة بهذا احلّق مّمن اغتصبوه مل يكن اعرتاًفا هلم بالشرعّية، 
وال تنازاًل منهم عن الوظيفة اإلهلّية، وإّنا كان السبب هو رعاية حال 
األّمة اإلسالمّية، وإبعادها عن مساوئ الفرقة، وجتنيبها مضّرة الفتنة 
أْن  علّي÷  املؤمنني  أمري  اإلمام  ألبيه  سبق  موقف  وهو  والشقاق، 

))) تاريخ الطربي66/4)، الطربي، موؤ�ش�شة الأعلمي للمطبوعات، بريوت- لبنان.
- البداية والنهاية70/8)، ابن كثري، الطبعة الأوىل408)هـ- 988)م، حتقيق وتعليق وتدقيق: علي �شريي، دار اإحياء الرتاث 

العربي، بريوت- لبنان. 
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فإّنه÷   ،األعظم الرسول  وفاة  أعقبت  اليت  الفرتة  طيلة  اختذه 
آثر السكوت حفاًظا على كيان الدولة الفتية من قيام الفنت الداخلّية، 

وخطر التهديدات اخلارجّية.

يف  األمر  توىّل  الذي  احلسن÷  اإلمام  أخيه  مع  احلال  وكذلك 
ظروف صعبة، ومل جيد سبياًل إاّل التنحي عن مركز القيادة السياسّية 
لألّمة اإلسالمّية، ليحقن دماء املسلمني من أْن ُتسفك، وإبقاًء للمظاهر 
للحاكم  وتعرية  املناسب،  للوقت  وترقًبا  للفرصة،  انتظاًرا  اإلسالمّية 
أْن  امللتوية  لألساليب  وإتباعه  وحيلته،  بدهائه،  استطاع  الذي  اجلائر 
خيدع مجهوًرا من املسلمني بشرعّية خالفته، واستطاع عن طريق بذل 
األموال الطائلة من استمالة عدد من رواة احلديث، وبعض الصحابة، 

لوضع األحاديث تدعيًما لسلطانه، وتربيًرا لتعسفه، وطغيانه.

أّما بعد وفاته وتوّلي ابنه يزيد، فقد انكشفت احلقيقة أّمام اجلميع، 
لالستئثار  األمويون  يبّيتها  اليت  املؤامرة  أبعاد  للمسلمني  وتبّينت 
القدمية،  ألحالمهم  حتقيًقا  األموّية  العائلة  يف  وتكريسها  بالسلطة، 
وأّمانيهم الطاحمة للسيطرة والسلطان، فلم يعد األمر حيتمل السكوت 
ما دام الّناس على علم بالواقع، ومل يبَق هناك عذر يتّذرع به، فالّناس 
على استعداد للمساندة، والقيام مبا يفرضه الواجب الشرعّي عليهم، 
يتداركوا  مل  إذا  بهم  الذي حييق  اخلطر  الدييّن  بوعيهم  أدركوا  وقد 
األمر، وكان من هؤالء الذين أبدوا االستعداد الّتام للوقوف إىل جانب 
اإلمام احلسني÷ وتأييده يزيد بن مسعود النهشلّي، وهو من زعماء 
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احلسني÷:  لنصرة  إّياهم  داعًيا  قومه  يقول خماطًبا  حيث  البصرة 
)�إّن معاوية مات، فاأهون به و�هلل هالًكا ومفقوًد�، �أل و�إّنه قد �نك�سر 
باب �جلور و�لإثم، وت�سع�سعت �أركان �لظلم، وقد كان �أحدث بيعة عقد 
بها �أمًر� ظّن �أّنه قد �أحكمه، وهيهات �لذي �أر�د، �جتهد و�هلل فف�سل، 
�لفجور،  ور�أ�ض  �خلمور،  �سارب  يزيد  �بنه  قام  وقد  فخذل،  و�ساور 
يّدعي �خلالفة على �مل�سلمني، ويتاأّمر عليهم بغري ر�سًى منهم، مع 
ق�سر حلم، وقّلة علم، ل يعرف من �حلّق موطئ قدمه، فاأُق�سم باهلل 

ق�سًما مربوًر� جلهاده على �لّدين �أف�سل من جهاد �مل�سركني.
�لأ�سيل،  �ل�سرف  ذو   هلل� ر�سول  و�بن  علي  بن  �حل�سني  وهذ� 
�أوىل بهذ�  و�لر�أّي �لأثيل، له ف�سل ل يو�سف، وعلم ل ينزف، وهو 
�لأمر؛ ل�سابقته و�سّنه، وقدمه وقر�بته، يعطف على �ل�سغري، ويحنو 
�لكبري، فاأكرم به ر�عي رعية، و�إمام قوم وجبت هلل به �حلّجة،  على 
وهدة  ت�سّكعو� يف  ول  �حلّق،  نور  تع�سو� عن  �ملوعظة، فال  به  وبلغت 

�لباطل))1). 

إىل  املدينة  من  اإلمام÷  هجرة  أّن  لنا  يتبني  ذلك  خالل  من 
يرجوها  كان  بنتائج  أمثرت  قد  احلرام  اهلل  بيت  إىل  وجلوءه  مكة 
احلسني÷، ويأملها عند خروجه من املدينة، فقد حتّقق له االستقرار 
واالطمئنان بعض الوقت، فتمكن من خالل ذلك من أْن يعرض قضيته 
األّمة جتاهه وجتاه  نفسّية  يتعّرف على  وأْن  على اجلمهور اإلسالمّي، 
وأهل  الكوفة  أهل  من  ومريديه  شيعته  ببعض  واتصل  القائم،  احلكم 

)))بحار الأنوار8/44))، العالمة املجل�شي، الطبعة الثانية امل�شححة)40)هـ- )98)م، موؤ�ش�شة الوفاء، بريوت- لبنان. 
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العودة  يف  وأّمانيهم  آماهلم،  لتحقيق  الّتام  استعداده  وأبدى  البصرة، 
 إىل احلكم اإلسالمّي الصحيح بالعمل على كتاب اهلل، وسّنة نبّيه

بعد أْن أُميتت السّنة، وأُحييت البدعة.
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)3( 

اإلسالم نظام حياة وأيديولوجّية شاملة

اإلنسان بني الفطرة واملكتسبات

ليس من شّك يف أّن السمة اليت متيز الّدين اإلسالمّي عن سواه من 
تتناول  وأيديولوجّية شاملة  للحياة،  نظاًما  كونه  واملذاهب هي  األديان 
جمموعة  هو  فليس  والعملّية،  الفكرّية  اإلنسان  حياة  جوانب  خمتلف 
هلا  يراد  بل  نظريًّا،  تستوعب  أْن  هلا  يراد  اليت  األنظمة  من  منّسقة 
الفرد  تنعكس على سلوك  العملّية حبيث  تأخذ جمراها يف احلياة  أْن 
تلك  من  بوحي  وأفعاهلم  تصرفاتهم  يف  الّناس  ويصدر  واجلماعة، 
اإلسالم  بها  اهتم  ناحية  وأهّم  التعاليم،  تلك  هدى  وعلى  األحكام، 
والوازع  الدييّن  الضمري  تنمية  هو  املسلم  الفرد  حياة  يف  دوره  لتأكيد 
وفًقا  التغيري  أمر  يصبح  حبيث  املسلم  اإلنسان  نفس  يف  الداخلّي 
لأليدلوجّية اإلسالمّية بيد اإلنسان املسلم نفسه عن طريق هذا احلّس 
الشعورّي الداخلّي الذي يدفع املسلم إىل االلتزام بأحكام دينه، وينبعث 
يف  اإلسالم  غرسها  اليت  األساسّية  القاعدة  لتلك  وفًقا  تلقائّي  بشكل 
أعماق نفسه، ومازجت مشاعره وخلجاته الباطنّية، وخواطره الفكرّية، 

وأحاسيسه وعواطفه الوجدانّية.

وطبيعي أّن السبيل إىل تقوية هذه احلاسة السادسة يف نفس الفرد 
بالعقيدة اإلسالمّية وقيمها، وأهدافها  يكون عن طريق تقوية اإلميان 
واجملتمع،  الفرد  صالح  حنو  الشاملة  التغيريّية  ونزعتها  العالية، 
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نفس  الداخلّي يف  الوازع  أو  الداخلّي،  احلافز  فإّن  ذلك  إىل  واستناًدا 
الفرد ميكن تنميته عن طريق الوعد والوعيد اإلهليني، فإّن هلما دوًرا 
مهًما يف صقل النفسّية املؤمنة، ومحلها على السري يف االجتاه الصحيح، 
وثانًيا عن طريق إستثارة النزعة الفطرّية يف نفس اإلنسان حنو فعل 
حالتها  إىل  النفس  إرجاع  على  العمل  وكذلك  الّشر،  واجتناب  اخلري 

الفطرّية األوىل اخلالصة من شوائب املكتسبات البيئّية املنحرفة.

ولكّن اإلنسان ليس معصوًما من الوقوع يف اخلطأ إاّل من عصم اهلل، 
ولذلك فهو معّرض للوقوع حتت تأثري املكتسبات واملؤثرات اليت يواجهها 
أْن ينساق وراء عواطفه، ونزعاته الفردّية،  يف حياته، كما وأّنه ميكن 
فلو  بصالحيتها،  يعتقد  وأفكار  نظريات  من  خطأ  يتصّوره  مبا  ويتأثر 
عاش فرد ما ضمن بيئة بعيدة عن القيم الروحّية، واملُثل األخالقّية بل 
كانت مادّية فغالًبا ما يتضاءل هذا الوازع الداخلّي، وميوت، وال يكون 
له تأثري يف تصحيح سلوك هذا الفرد الذي انغمس يف شهواته، وسار 
وراء ملّذاته حتى أعمت بصريته، لذلك كان اإلسالم واقعيًّا حينما قّرر 
لألّمة نظاًما سياسيًّا، ومل يرتك أمر الّناس لضمائرهم فقط، ذلك ألّن 
أْن تأخذ دورها يف التطبيق  األحكام اإلسالمّية مل تشرع إاّل من أجل 

الذي يكفل للفرد سعادته، وللمجتمع تقّدمه ورقّيه.

وهذا ال يتم إاّل إذا كان على رأس السلطة القائد الذي يعيش اإلسالم 
قواًل وعماًل، وينبعث يف ممارسته وتطبيقه لألحكام اإلسالمّية عن إميان 
راسخ، وفهم عميق ألسرار التشريع، وغاياته، وأهدافه حتى تتكون األّمة 
املنتظرة اليت ُأخرجت للّناس، وتكون شاهدة على األمم بفضل متّسكها 
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حاجة  نزيها حيّقق  تطبيًقا  اإلسالمّية  لرسالتها  وتطبيقها  بشريعتها، 
الفرد، ويطّور اجملتمع يف إطار هذا النظام السماوّي، وهذا ما كان من 
شأن األّمة ملّا كانت قريبة عهد بصدر اإلسالم الذي شهد أروع جتربة 
بشرّية لتطبيق الّدين احلنيف على يد رسول اهلل، وحتى عهد أمري 
املؤمنني÷، أّما حينما افتقد هذا اللون من النظام، وعاش برهة من 
الزمن يرزح حتت ظّل السلطة اليت رفعت شعار اإلسالم زوًرا وبهتاًنا 
أدرك الّناس البون الشاسع بني ما كانوا عاشوه من قبل، وما يعيشون يف 
ظّله اليوم حيث انفصلت النظرّية عن التطبيق، وحيث شهدت القيادة 
العليا لألّمة اإلسالمّية وهي تبتعد عن روح اإلسالم وواقعه، فدعاها 
ذلك إىل الرجوع إىل القائد احلقيقّي لألّمة والذي تتعلق به آماهلا يف 
أْن يقودها حنو تصحيح املسار احلقيقّي لإلسالم والذي حاول معاوية 
ومن جاء بعده أْن ينحرفوا به، فكان نتيجة له - إقصاء احلاكم الشرعّي 
حرماته،  وانتهاك  اإلسالم،  أحكام  تضييع    - مركزه  عن  للمسلمني 
بواجبها مبساندة  تقوم  أْن  واعية  فئة خملصة  فرأت  وتعطيل حدوده، 
اإلمام احلسني÷ باعتباره صاحب احلّق الذي ال ريب فيه بني أحد 
من املسلمني، السرتداد حّقه بكّل ما يتطلّبه األمر من قوة تطبيًقا لقول 
)من ر�أى �سلطاًنا جائًر� م�ستحاًل حلرم  رسول اهلل حيث يقول: 
�هلل، ناكًثا عهد �هلل، خمالًفا ل�سّنة ر�سول �هلل، يعمل يف عباد �هلل 
ا على �هلل  بالإثم و�لعدو�ن، فلم يغرّي ما عليه بفعل، ول قول كان حقًّ

�أْن يدخله مدخله()1).
  

))) تاريخ الطربي04/4)، الطربي، موؤ�ش�شة الأعلمي للمطبوعات، بريوت- لبنان. قوبلت هذه الطبعة على الن�شخة املطبوعة 
مبطبعة )بربل) مبدينة لندن يف �شنة879)م.

- بحار الأنوار44/)8)، العالمة املجل�شي، الطبعة الثانية امل�شححة)40)هـ- )98)م، حتقيق: حممد باقر البهبودي، موؤ�ش�شة 
الوفاء، بريوت- لبنان.
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من أولويات أهداف احلسني÷           

ومن هنا تأتي مسألة تغيري النظام القائم يف قائمة األهداف اليت 
يسعى اإلمام احلسني÷ لتحقيقها، ألّن النظام السياسّي يف اإلسالم 
ركن مهم لتطبيق التعاليم اإلسالمّية، وطبع اجملتمع بطابعها، وهو ما 
نظرته  وفق  اجملتمع  تغيري  إىل  يسعى  للحياة  نظام  اإلسالم  أّن  يؤّكد 
اخلاصة وطبعه بطابعه املتمّيز، فال فصل يف اإلسالم بني الّدين والدولة، 
بل هو دين ودولة حيث تؤكد ذلك األحكام اإلسالمّية اليت تتناول جوانب 
تعّرض  ومع  العبادّي،  اجلانب  على  تقتصر  وال  املختلفة  العامة  احلياة 
قيادة األّمة لالحنراف، فإّن اخلطر يبلغ مداه، ألّنه يهّدد اإلسالم يف 
املبادئ  ُيطبِّق  أْن  ال ميكن  الواعية  املؤمنة  القيادة  بدون  أو  الصميم، 
العام،  للشعور  مراعاة  الظاهرّي  التطبيق  حالة  يف  وحتى  اإلسالمّية، 
فإّنه يكون حالة مؤّقتة تتعّرض للمسخ والتحريف ومبرور الوقت تتضاءل 
الروح اإلسالمّية، وميكن بالتالي القضاء على آخر املظاهر اإلسالمّية، 
لذلك كان تصّدي اإلمام احلسني÷ لقيادة احلركة الثورّية لتقويض 
نظام السلطة األموّية يأتي منسجًما مع املبادئ واألحكام اإلسالمّية، 
ويكون استجابة لتطلعات اجلماهري اإلسالمّية املؤمنة باإلسالم عقيدة 
ونظاًما، وحيث إّن كّل حركة ثورّية ال بّد وأْن يكون هلا أهداف حمّددة، 
يف  ذلك  أوضح  قد  احلسني÷  اإلمام  فإّن  ومبّينة،  واضحة  وغايات 
ألخيه حممد  وصيته  ويف  مكة،  من  عشّية خروجه  ألقاه  الذي  خطابه 
بن احلنفّية، حيث بنّي للّناس أهدافه اليت تدعوه للخروج، واالستجابة 
لطلب املسلمني مّمن كاتبه، ودعاه للبيعة من أهل العراق حيث يقول: 
)�إّن مل �أخرج �أ�سًر�، ول بطًر�، ول ُمف�سًد�، ول ظاملًا، و�إّنا خرجُت 
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لطلب �لإ�سالح يف �أُّمة جّدي، �أُريُد �أْن �آمر باملعروف، و�أنهي عن �ملُنكر، 
و�أ�سري ب�سرية جّدي و�أبي علّي بن �أبي طالب، فَمن قبلني بقبول �حلّق 
فاهلل �أوىل باحلّق، ومن رّد علّي هذ� �أ�سرُب حتى يق�سي �هلل ُبيني وبني 

�لقوم باحلّق وهو خرُي �حلاكمني()1).

السلطة  يف  الثابت  باحلّق  إىل متسكه  إضافة  احلسني÷  فاإلمام 
لألّمة،  شرعّي  كإمام  وظيفته  فيها  مبّيًنا  خروجه  دواعي  إىل  يشري 
ومسؤول عن تطبيق اإلسالم، ومراقبة تنفيذه باعتباره احلافظ األمني 
ألحكام الشريعة، فال يسعه واحلالة هذه مع وجود َمن يبدي استعداده 
الذي  الوقت  يف  يسكت  أْن  يديه  بني  والتضحية  جانبه،  إىل  للوقوف 
)لزم هوؤلء – بنو �أمية – طاعة �ل�ّسيطان، وتركو� طاعة �لرحمن، 
و�أظهُرو� �لف�ساد، وعّطلو� �حلُدود، و��ستاأثرو� بالفيء، و�أحّلُو� حر�م 

�هلل، وحّرمو� حالل �هلل()2).

وهذا هو ما تعنيه كلمته÷ يف رسالته ألهل البصرة: )فاإّن �ل�ُسّنة 
يفتقد  نظام  أّي  يف  وطبيعي  �أُحييت()3)،  قد  �لبدعة  و�أّن  �أُميتت،  قد 
الشرعّية أْن يسعى بكّل جهده إىل إماتة السّنة؛ ألّن السّنة - وهي أقوال 
كلمة حّق عند  أفضل اجلهاد عند اهلل  أّن من  اعتربت   -الرسول
سلطان جائر، وكيف يصرب هؤالء احلّكام على كلمات احلّق وهي تصدر 
املنحرفة،  لتصرفاتهم  وفاضحة  جبورهم،  منّددة  املؤمنني  أفواه  من 

))) بحار الأنوار0/44))، العالمة املجل�شي، الطبعة الثانية امل�شححة)40)هـ- )98)م، موؤ�ش�شة الوفاء، بريوت- لبنان. 
))) تاريخ الطربي04/4)، الطربي، موؤ�ش�شة الأعلمي للمطبوعات، بريوت- لبنان. قوبلت هذه الطبعة على الن�شخة املطبوعة 

مبطبعة )بربل) مبدينة لندن يف �شنة879)م. 
))) تاريخ الطربي66/4)، الطربي، موؤ�ش�شة الأعلمي للمطبوعات، بريوت- لبنان. قوبلت هذه الطبعة على الن�شخة املطبوعة 

مبطبعة )بربل) مبدينة لندن يف �شنة879)م. 
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إىل  هؤالء  يسعى  الذي  الوقت  ويف  اإلسالم،  عن  البعيدة  وأساليبهم 
تنفيذها،  وعدم  اإلسالمّية،  األحكام  تعطيل  طريق  عن  السّنة  إماتة 
التصرفات الالمشروعة واليت  البدعة، وهي عبارة عن  فإّنهم حييون 
يقرُّونها، ألّنها تنسجم مع رغباتهم، وحتّقق طموحاتهم، وهي مع كونها 
السلطة  املرتبعني على كرسي  أّن هؤالء  إاّل  أمًرا خارًجا عن اإلسالم 
باسم اإلسالم حياولون خداع الرأّي العام بأنَّ كّل تصّرف يصدر منهم 
شرعيًّا،  شكاًل  تصرفاتهم  على  يسبغون  وهكذا  اإلسالم،  إىل  يستند 
أّنه شيء مشروع من رسالة اإلسالم وهناك  الّناس على  ويراه عامة 
العديد من التصرفات-اليت مارسها احلّكام-البعيدة عن روح اإلسالم، 
ومع ذلك مل يتورعوا من نسبتها إىل اإلسالم، بل وما اكتفوا بذلك حتى 
واملسّبحني  إليهم  املتزّلفني  من  احلديث  ورواة  الفقهاء،  سّخروا  أّنهم 
حبمدهم إىل وضع األحاديث، وصياغة الفتاوى، وإصدار األحكام اليت 

تتفق ورغباتهم، وحتّقق مصاحلهم. 

صفات اإلمام ÷ املفرتض    

من هذا ندرك عمق اخلطر الذي أحّسه اإلمام احلسني÷ حبكم 
ارتباطه الوثيق مبنابع اإلسالم ومسؤولّيته احلّقة عن رعاية املسلمني، 
االحنراف  هذا  وجه  يف  والثورة  الربوز،  إىل  دعاه  ما  هو  األمر  هذا 
بن معاوية عن صالحّية احلكم  يزيد  بإعالنه خروج احلاكم  اخلطري 
موضع  كان  الذي  الظاهر  وفسقه  الشائن،  بسلوكه  مشهوًرا  باعتباره 
اتفاق املسلمني، فقد كان معروًفا باالبتعاد عن اإلسالم منذ حياة والده 
معاوية والذي نّصبه بالرغم من معارضة املسلمني وليًّا للعهد، فقد كتب 
قائاًل  يزيد  البنه  منه  البيعة  ملعاوية يف شأن طلبه  احلسني÷ جواًبا 
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له:)وفهمت ما ذكرته عن يزيد تريد �أْن توهم �لّنا�ض يف يزيد كاأّنك 
ت�سف حمجوًبا، �أو تنعت غائًبا، �أو تخرب عّما كان مّما �حتويته بعلم 
خا�ض، وقد دّل على يزيد من نف�سه على موقع ر�أيه، فخذ ليزيد فيما 
�أخذ به من ��ستقر�ئه �لكالب �ملهار�سة عند �لتحار�ض، و�حلمام �ل�سبق 
لأتر�بهّن، و�لقيان ذو�ت �ملعازف، و�سروب �ملالهي جتده نا�سًر�...()1).   

فَمن كانت هذه صفاته وأفعاله، فكيف يؤّمر على املسلمني، أو يؤمتن 
على شريعة اهلل واحلال أّنه إنسان قد ترّبى يف أحضان مشبوهة وبعيدة 
عن روح اإلسالم يف الوقت الذي يعرض فيه عن الشخصّية اليت اختارها 
الذي  وقيادتهم  املسلمني،  لزعامة   اهلل رسول  عليها  ونّص  اهلل، 
)ح�سني مّني و�أنا من ح�سني()2)،   :قال فيه جّده الرسول حممد
املثابة،  بهذه  فإذا كان احلسني÷  )ح�سني �سبط من �لأ�سباط()3)، 
ويف مثل هذه املنزلة اخلصيصة من رسول اهلل ترّبى يف ِحجر اإلسالم، 
وتغّذى من روح اإلميان، فالتفاوت واضح بني الرتبيتني، والتباين ظاهر 
بني الشخصيتني، واملسلم الواعي ال ميكن له التسليم بأْن يكون مثل يزيد 
يعلم  وهو  رعاياه،  من  رعّية  احلسني÷  ويكون  املسلمني،  على  خليفة 
متوفرة يف  وأّنها غري  األمر،  إليه  يفّوض  أْن  الذي جيب  اإلمام  صفات 
�لعامل  �إّل  �لإمام  )ما  يقول احلسني÷:  كما  فلعمري  يزيد،  شخص 
بالكتاب، و�لآخذ بالق�سط، و�لد�ئن باحلّق، و�حلاب�ض نف�سه مع ذ�ت 

�هلل()4).

، الطبعة الرابعة97))- 977)م، دار الكتاب العربي، بريوت- لبنان.  ))) الغدير0)/48)، ال�شيخ الأمينيرّ
))) املعجم الكبري)/))، الطرباين، الطبعة الثانية404)هـ- 984)م، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت – لبنان. 
))) املعجم الكبري)/))، الطرباين، الطبعة الثانية404)هـ- 984)م، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت – لبنان. 

)4) تاريخ الطربي4/)6)، الطربي، موؤ�ش�شة الأعلمي للمطبوعات، بريوت- لبنان. 
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وقد أدرك املسلمون هذا التفاوت بني شخصّية يزيد وبني َمن جيب 
أْن يكون خليفة على املسلمني، وهي موجودة يف شخص اإلمام أبي عبد 
اهلل احلسني بن علي، فكانت أنظارهم متجهة حنوه، وقلوبهم متعلقة 
به باعتباره صاحب احلّق الذي ال ينازعه أحد فيه، وأّنه ال يوجد على 

وجه األرض أحد يساميه، أو يساويه.
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)4( 
من عوامل جناح احلركات

استقبال املكاتيب والرسائل

من عوامل جناح كّل حركة أو ثورة أّنها تتدرج يف سبيل الوصول إىل 
الذي  النضال  وطبيعة  تتناسب  زمنّية  مراحل  وتسري حسب  أهدافها، 
ختوضه، وتسلك الطرق الكفيلة بإحراز النجاح، وتتجاوز مواقعها اليت 
تلك  تتوافق مع  وتستعمل خطًطا  متقدمة،  أخرى  مواقع  فيها إىل  هي 
إىل  السرّية  املعارضة  دور  من  تنتقل  فهي  بها،  اليت حتيط  الظروف 
دور اهلجرة إىل مكان تستطيع فيها أْن جتهر برأيها، وتصدع بدعوتها، 
وتكشف للجمهور أهدافها، ثم تعمل على إجياد مواقع للدعوة يف املناطق 
الثورة طريقها،  املختلفة لتجميع األنصار، وتهيئة األوضاع حتى تأخذ 
وتتخّطى العقبات اليت تقف يف وجهها، كما على قيادة الثورة أْن ختتار 
املنطقة اليت ميكن أْن تنطلق منها شرارة الثورة مراعية يف ذلك موقعها 

اجلغرايّف، ووضعها االجتماعّي، وتارخيها السياسّي.
من  احلسني÷  اإلمام  تلّقاها  اليت  العديدة  الرسائل  كانت  لقد 
أعيان أهل الكوفة وزعمائها أول دليل على استعداد األّمة للتجاوب معه 
يف دعوته، والوقوف إىل جانبه، ودعم معارضته، فقد كانت هذه الرسائل 
تربز يف جانب منها عن نفسّية األّمة جتاه الوضع الذي تعيشه من ظلم 
واحنراف، فأفرادها يعرّبون عن معاوية بأّنه: )�جلبار �لعنيد، �لذي 
نزى على هذه �لأّمة، فاأبتّزها �أمرها، و�أغت�سبها فيئها، وتاأّمر عليها 
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بغري ر�سًى منها، ثم قتل خيارها، و��ستبقى �أ�سر�رها، وجعل مال �هلل 
دولة بني جبابرتها و�أغنيائها، فبعًد� له كما بعدت ثمود()1).

ومثة كتاب آخر من مجاعة من أهل الكوفة يظهرون فيها ترحيبهم 
)�أّما بعد فحّي  إليهم:  التوجه  البالغ بقدوم احلسني÷، ويستعجلون 
هاّل؛ فاإّن �لنا�ض ينتظرونك ول �أرى لهم غريك، فالعجل ثم �لعجل 

و�ل�سالم()2).
احلسني÷  جمليء  سعادتهم  عن  مرسلوه  فيه  يعلن  ثالث  وكتاب 
�خ�سّر  )فقد  جنوًدا خملصني:  معه  للوقوف  مستعدون  وأّنهم  إليهم، 
�جلناب، و�أينعت �لثمار، وطمت �جلمام، فاإذ� �سئت، فاأقدم على جند 
لك جمندة()3). ويف موضع آخر من بعض الكتب يعلنون فيها صراحة 
ختليهم عن الوالء حلكم يزيد: )و�أّنه لي�ض علينا �إمام؛ فاأقبل لعّل �هلل 

�أْن يجمعنا بك على �حلّق()4).
ول�سنا نح�سر  �أنف�سنا عليك،  وكتاب آخر يقولون فيه: )�إّنا قد حب�سنا 
�ل�سالة مع �لولة، فاأقدم علينا، فنحن يف مائة �ألف �سيف، فقد ف�سا 
فينا �جلور، وعمل فينا بغري كتاب �هلل و�سّنة نبّيه، ونرجو �أْن يجمعنا 
�لأمر  بهذ�  �أحّق  فاأنت  �لظلم،  بك  عّنا  وينفي  �حلّق،  على  بك  �هلل 
من يزيد و�أبيه �لذي غ�سب �لأّمة، و�سرب �خلمور، ولعب بالقرود، 

ين()5). و�لطنابري، وتالعب بالدِّ

))) تاريخ الطربي4/)6)-)6)، الطربي، موؤ�ش�شة الأعلمي للمطبوعات، بريوت- لبنان.
))) تاريخ اليعقوبي)/)4)، دار �شادر، بريوت- لبنان. 

))) تاريخ الطربي4/)6)، الطربي، موؤ�ش�شة الأعلمي للمطبوعات، بريوت- لبنان. 
)4) تاريخ الطربي4/)6)، الطربي، موؤ�ش�شة الأعلمي للمطبوعات، بريوت- لبنان.

النجف  الآداب،  مطبعة  975)م،  الأوىل95))،  الطبعة  القر�شي،  �شريف  باقر  ال�شيخ  احل�شني÷)/4))،  الإمام  حياة   (5(
الأ�شرف- العراق.
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احلسني÷  اإلمام  على  تنهال  كانت  اليت  املتتالية  الرسائل  فهذه 
وهو يف مكة شّجعته على أْن يأخذ زمام املبادرة ويدخل مرحلة جديدة 
من مراحل جهاده ضد الطغمة الفاسدة بعد أْن وجد األرضّية الصاحلة 
لغرس دعوته، وكان على اإلمام÷ وهو القائد احملّنك أْن يتفّحص أمر 
هذه الكتب، ويتّبني حقيقة هذه الوعود؛ ليكون على بّينة من أمره، وعليه 
أْن ال يندفع وراء هذه املطالب قبل أْن يتحّقق من صحتها، ويتعّرف على 
نوايا أصحابها، ذلك ألّن األمر الذي يزمع القيام به ليس باألمر اهلنّي، 
واحلذر  الرتّيث،  القائد  من  تتطّلب  اخلطورة  من  درجة  على  هو  بل 

الالزمني لتأمني جناح احلركة.

إرسال السفراء

وأْن حيّقق  أتباعه،  ال خييب  أْن  يف  احلسني÷  اإلمام  من  ورغبة 
آماهلم ويف نفس الوقت يتعّرف على حقيقة األوضاع يف الكوفة، ومدى 
صدق أهلها يف استغاثتهم به، ولكي ميّهد الطريق أمامهم ويوّطد األمور 
فإّنه÷  حلركته،  وقاعدة  النطالقته،  مركًزا  الكوفة  من  جيعل  حتى 
اختار أْن يبعث إليهم رسواًل من ِقبله يقوم بكّل هذه األمور، وهي خطوة 
السياسّي لدى اإلمام÷،  النظر  وُبعد  الفهم،  حكيمة تدل على عمق 
تتوافر فيه صفات معّينه تؤهله؛ كي يقوم باملهمة  وإّن اختيار شخص 
اليت ُأسندت إليه خري قيام كان هو ما يتطلّبه املوقف، ويفرضه الواقع 
بشرط أْن يكون ذلك املبعوث على مستوًى كبري من الدراية، واحلنكة، 
أْن  اختار  حني  احلسني÷  اإلمام  فعله  ما  وهذا  باألمور،  والبصرية 
يكون ابن عّمه مسلم بن عقيل سفرًيا من ِقبله إىل أهل الكوفة، علًما 
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من اإلمام احلسني÷ بكفاءته، وُحسن تدبريه، وهو كما قال÷ يف 
خطابه الذي محله مسلم معه إىل أهل الكوفة وجاء فيه: )�سالم عليكم، 
�أّما بعد: فقد �أتتني كتبكم، وفهمت ما ذكرمت من حمبتكم لقدومي 
عليكم، و�أنا باعث �إليكم باأخي، و�بن عمي، وثقتي من �أهلي م�سلم بن 
عقيل؛ ليعلم يل كنه �أمركم، ويكتب �إيّل مبا يتبنّي له من �جتماعكم، 
فاإن كان �أمركم على ما �أتتني به كتبكم، و�أخربتني به ر�سلكم �أ�سرعت 

�لقدوم عليكم �إْن �ساء �هلل و�ل�سالم()1).

وطبيعي أّن القائد احلكيم، والسياسّي احملّنك هو الذي خيتار أفضل 
الشخصّيات اليت تتمكن من القيام باملهمة املوكلة إليها خري قيام، إذ أّن 
هذا الشخص املنتدب يتحّمل مسؤولية كبرية تتوقف على جناحها أمر 
الدعوة وتقّدمها، فلذلك جاء اختيار اإلمام احلسني÷ لشخصية ابن 
عمه مسلم بن عقيل؛ ليكشف عن أهمية هذا االختيار، فقد كان مسلم 
موّفًقا يف مهمته، واستطاع خالل فرتة زمنّية قصرية أْن يكسب األتباع، 
وأْن يصبح سّيد املوقف يف الكوفة حتى اضطر الوالي من ِقبل األموّيني 
وهو النعمان بن بشري إىل اعتزال اجملاالت العامة بسبب إقبال الّناس 
على املبعوث احلسييّن، ومبايعتهم له مّما اضطر النعمان بن بشري إىل 
أْن يّتخذ موقًفا سلبيًّا، ويقول: )ل �أقاتل �إّل من قاتلني، ول �أثب �إّل على 
من وثب علّي، ول �آخذ بالقرفة، و�لظنة، فمن �أبدى �سفحته، ونكث 
بيعته �سربته ب�سيفي ما ثبت قائمه يف يدي ولو مل �أكن �إّل وحدي()2).

))) الأخبار الطوال، �ص))، الدينوري، الطبعة الأوىل 960)م، دار اإحياء الكتاب العربي، حتقيق: عبد املنعم عامر، مراجعة: 
الدكتور: جمال الدين ال�شيال- عي�شى البابي احللبي و�شركاه- من�شورات ال�شريف الر�شي 

))) الأخبار الطوال، �ص)))، الدينوري، الطبعة الأوىل 960)م، دار اإحياء الكتاب العربي، حتقيق: عبد املنعم عامر، مراجعة: 
الدكتور: جمال الدين ال�شيال- عي�شى البابي احللبي و�شركاه- من�شورات ال�شريف الر�شي. 
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مين  اليت  واهلزمية  انتابه،  الذي  الفزع  ندرك  املنطق  هذا  فمن 
اإلمام  لرسول  حبفاوة  استقباهلم  من  الكوفيني  موقف  أّن  كما  بها، 
احلسني÷ يدّل بوضوح على مدى النقمة اليت حيملونها يف نفوسهم 
للحكم األموّي، وكان هذا املوقف العملّي الذي واجهه مسلم بن عقيل 
من أهل الكوفة يؤّكد ما جاء يف كتبهم اليت بعثوا بها لإلمام احلسني÷ 
يعرضون فيها عليه البيعه، ويطلبون منه فيها القدوم إليهم، ويكشفون 

فيها عن املساوئ اليت عاشوها يف ظل احلكم األموّي.

وكّل ذلك مّما عايشه مسلم بن عقيل، وملسه من أهل الكوفة مّما دعاه 
إىل أْن يكتب لإلمام احلسني÷ حبقيقة األمر، ويدعوه فيها إىل القدوم: 
)�أّما بعد: فاإّن �لر�ئد ل يكذب �أهله، وقد بايعني من �أهل �لكوفة ثمانية 
ع�سر �ألًفا - ويف رو�ية �لبالذري �أّن جميع �أهل �لكوفة معك-، فعّجل حني 
ياأتيك كتابي هذ�، فاإّن �لّنا�ض كّلهم معك لي�ض لهم يف �آل �أبي �سفيان()1).

لقد قام مسلم بن عقيل مبهمته خري قيام، وأّدى وظيفته كأحسن 
ما يكون، فهو من هذه الناحية ال ميكن الغمز واللمز فيه، واالنتقاد له، 
فإّن املهمة اليت أوكلت له كانت هي تطّلع أخبار أهل الكوفة والتحّقق 
من موقفهم، وأخذ البيعة منهم، إاّل أّن األمور مل جتِر وفًقا ملا كان يأمله 
مسلم ويرجوه، فقد كان احلزب األموّي يعمل لياًل ونهاًرا خصوًصا بعد 
مقدم مسلم إىل الكوفة، وهؤالء ملّا وجدوا أّن األمر قد فلت من أيديهم، 
وأّن الوالي مل يعد باستطاعته السيطرة على املوقف، وإدارة األمور حبزم
يطلعونه حبقيقة  معاوية  بن  يزيد  إىل  برسالة  أرسلوا  فإّنهم  وشدة،   

))) الأخبار الطوال، �ص)4)، الدينوري، الطبعة الأوىل 960)م، دار اإحياء الكتاب العربي، حتقيق: عبد املنعم عامر، مراجعة: 
الدكتور: جمال الدين ال�شيال- عي�شى البابي احللبي و�شركاه- من�شورات ال�شريف الر�شي. 

����� �� �������- ��������.indd   37 11/23/2008   8:36:52 AM



38

األمر، ويطالبونه باخّتاذ اإلجراءات الكفيلة باحلفاظ على الكوفة من 
أْن خترج من حوزته، )فكتب م�سلم بن �سعيد �حل�سرمي وعمارة بن 
عقبة، وكانا عيني يزيد بن معاوية يعلمانه قدوم م�سلم بن عقيل �إىل 
�لكوفة د�عية للح�سني بن علّي، و�أّنه قد �أف�سد قلوب �أهلها عليه، فاإّن 
يكن لك يف �سلطانك حاجة، فبادر �إليه من يقوم باأمرك،  ويعمل مثل 

عملك يف عدوك، فاإّن �لنعمان رجل �سعيف، �أو مت�ساعف()1).

وصول  أحدثه  الذي  الواسع  التأثري  عن  الرسالة  هذه  كشفت  لقد 
مسلم إىل الكوفة، وكيف أّنهم عزلوا الوالي عن صالحياته العامة، وهو 
ما يؤّكد أقوال أهل الكوفة اليت بعثوا بها يف رسائلهم إىل احلسني÷، 
وأّنهم )ل يح�سرون �ل�سالة مع �لولة()2)، وأّن )�لنعمان بن ب�سري يف 
ق�سر �لإمارة ل�سنا جنتمع معه يف جمعة، ول نخرج معه �إىل عيد()3)، 
�أخرجناه  �إلينا  �أقبلت  �أنك قد  )ولو بلغنا  واستعدادهم إىل عزله  بل 

حتى نلحقه بال�سام()4).

كّل ذلك يدّل داللة واضحة على أّن القوم كانوا صادقني يف دعواهم، 
وهو ما شاهده مسلم بن عقيل بنفسه حيث انثالوا عليه، والتفوا حوله 
بسرعة؛  تتحرك  أْن  للسلطة  بّد  ال  وكان  للحسني÷،  والءهم  معلنني 
لتتالفى املوقف من التدهور، وكي ال تسقط الكوفة يف يد احلسني÷، 

))) الأخبار الطوال، �ص)))، الدينوري، الطبعة الأوىل 960)م، دار اإحياء الكتاب العربي، حتقيق: عبد املنعم عامر، مراجعة: 
الدكتور: جمال الدين ال�شيال- عي�شى البابي احللبي و�شركاه- من�شورات ال�شريف الر�شي. 

، الطبعة الأوىل95))-975)م، مطبعة الآداب، النجف  ))) حياة الإمام احل�شن ÷ )/4))، ال�شيخ باقر �شريف القر�شيرّ
الأ�شرف- العراق. 

))) تاريخ الطربي4/)6)، الطربي، موؤ�ش�شة الأعلمي للمطبوعات، بريوت- لبنان. 
)4) تاريخ الطربي4/)6)، الطربي، موؤ�ش�شة الأعلمي للمطبوعات، بريوت- لبنان. 
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وتعود إىل مواالة أبناء علّي ÷ مرة أخرى؛ لذلك فقد استشار يزيد بن 
معاوية أعوانه يف التدابري اليت ينبغي اختاذها ملواجهة املوقف احلرج، 
واليتها  ويسند  الكوفة،  عن  بشري  بن  النعمان  يعزل  بأْن  عليه  فأشري 
إىل والي البصرة عبيد اهلل بن زياد ملا عرف عنه من الدهاء، واملكر، 

والشّدة. 

غطرسة الطغاة

الرسالة  نتيجة  باالنفجار  أيًضا مهدًدا  البصرة  املوقف يف  وملا كان 
البصرة، ووجهائها على  أعيان  بها اإلمام احلسني÷ إىل  اليت بعث 
�لرحيم:  �لرحمن  �هلل  )ب�سم  فيها:  جاء  سليمان  يسمى  له  موىل  يد 
من �حل�سني بن علّي �إىل مالك بن م�سمع، و�لأحنف بن قي�ض، و�ملنذر 
بن �جلارود، وم�سعود بن عمرو، وقي�ض بن �لهيثم، �سالم عليكم، �أّما 
بعد: فاإّن �أدعوكم �إىل �إحياء معامل �حلّق، و�إماتة �لبدع، فاإّن جتيبو� 

تهتدو� �سبل �لر�ساد، و�ل�سالم()1).

تبلغ  وال  الكتمان،  طّي  يف  الرسالة  هذه  تبقى  أْن  املمكن  من  وكان 
بن  املنذر  وهو  هؤالء  من  واحًدا  أّن  لوال  زياد  بن  اهلل  عبيد  مسامع 
اجلارود - وكان على عالقة مصاهرة مع ابن زياد- أفشى بهذا السّر 
مّما دعا ابن زياد إىل استدعاء الرسول، وضرب عنقه، ثم دعا الّناس 
إىل اجتماع عام يف املسجد األعظم، فاجتمع له الّناس، فقام، وقال: 
قد  �ملوؤمنني  �أمري  �إّن  �لب�سرة،  �أهل  يا  ر�ماها،  من  �لقارة  )�أن�سف 

))) الأخبار الطوال، �ص)))، الدينوري، الطبعة الأوىل 960)م، دار اإحياء الكتاب العربي، حتقيق: عبد املنعم عامر، مراجعة: 
الدكتور: جمال الدين ال�شيال- عي�شى البابي احللبي و�شركاه- من�شورات ال�شريف الر�شي. 
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�أخي  عليكم  وقد خّلفت  �إليها،  �سائر  و�أنا  �لكوفة  �لب�سرة  ولن مع 
�إله  ل  �لذي  فو�هلل  و�لإرجاف،  و�خلالف  فاإّياكم  زياد،   �بن  عثمان 
وعريفه  لأقتلّنه  �أرجف،  �أو  خالف  منكم  رجل  عن  بلغني  لئن  غريه 

ووليه، ولأخذّن �لأدنى بالأق�سى، حتى ي�ستقيم يل �لأمر()1).

وتلك هي عادة الطغاة، وهذا هو أسلوب املستبدين، فمتى ما أحّسوا 
حبركة، أو معارضة تصطدم مع سلطانهم، فإّنهم يبادرون إىل القمع، 
العنف يف ظنهم  وكّم األفواه، واستعمال  واإلرهاب إلسكات األصوات، 
والذي  سيطرتهم،  وتركيز  سلطانهم  لتدعيم  األمثل  األسلوب  هو  أّنه 
يظهر أّن الكوفة كانت متّثل اخلطر األهم الذي جيب مواجهته، لذلك 
شّد ابن زياد رحله متوجًها إىل الكوفة يف حماولة للسيطرة على األمور 
املتأزمة واألوضاع املضطربة، خصوًصا وهو على علم بأّن احلسني÷ 
يف طريقه إىل الكوفة، فكان جيّد السري خبطى حثيثة؛ ليصل بالسرعة 
املمكنة اليت تسمح له مبعاجلة األوضاع، والقضاء على املقاومة وهي 
بعد يف مهدها قبل أْن يصعب عالجها بعد وصول اإلمام إليها، وكان 
زّي  يف  متنكًرا  الكوفة  إىل  التسلل  من  فقد متكن  أراد،  ما  زياد  البن 
حجازي وحيث كان الّناس يف انتظار قدوم احلسني÷، وترقبه فإّنهم 
توهموا أّن القادم هو احلسني÷، فقوبل باحلفاوة، والتكريم، والتبجيل، 
والتعظيم، وقد حّف به مجهور غفري حتى وصل إىل قصر اإلمارة حيث 
يقيم النعمان بن بشري، وكان هذا قد انعزل عن األّمة داخل القصر ومل 
يكن بإمكانه أْن يتصّرف، أو يغري األمور، وقد اعتقد هو أيًضا أّن القادم 
هو احلسني÷، لذلك ما إْن وصل الركب إىل باب القصر حتى أشرف 

))) البداية والنهاية70/8)-)7)، ابن كثري، الطبعة الأوىل408)هـ- 988)م، حتقيق، وتدقيق: وتعليق: علي �شريي، دار اإحياء 
الرتاث العربي، بريوت- لبنان. 
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النعمان من فوق القصر قائاًل كالًما يكشف عن نفسّيته املهزومة: )ما 
�أنا مبوؤد �إليك �أّمانتي يا بن ر�سول �هلل، ومايل يف قتالك �إرب...()1)، 
بنربات  فأجابه  النعمان،  والتخاذل يف كالم  االنهيار،  زياد  ابن  وملس 

حاّدة فيها غلظة، وشدة: )�أفتح ل فتحت فقد طال ليلك()2).

أّنه   - اعتقدوه  كما  ليس  الراكب  هذا  أّن  الكوفيون  عرف  وهنا 
احلسني÷، وإّنا هو عبيد اهلل بن زياد، فساد الوجوم، وُهرع الّناس 
ماذا  يدرون  ال  وهم  واالرتباك  احلرية،  وجوههم  تعلو   منازهلم  إىل 
أحدثه جميئه  الذي  النفسّي  الوقع  هذا  زياد  ابن  استغل  وقد  يفعلون، 
املباغت؛ ليعقد اجتماًعا داخل القصر ضّم جمموعة من أعوانه، وعيون 
بين أمّية يف الكوفة؛ ليتعّرف على حقيقة األوضاع، ويضع اخلطط العاجلة 
الطارئ  االجتماع  انتهى  أْن  وبعد  أمّية،  بنى  لصاحل  املوقف  الستعادة 
الذي عقده مع أركان حربه، وأعيان حزبه قّرر الدعوة إىل اجتماع عام 
 - �ملوؤمنني  �أمري  فاإّن  بعد:  )�أّما  فيه:  جاء  وألقى خطاًبا  املسجد،  يف 
باإن�ساف مظلوكم،  �أ�سلحه �هلل - وّلن م�سركم، وثغركم، و�أمرن 
وبال�سّدة  ومطيعكم،  �سامعكم  �إىل  وبالإح�سان  حمرومكم،  و�إعطاء 
�أمره، ومنفذ فيكم عهده،  و�أنا مّتبع فيكم  على مريبكم وعا�سيكم، 
فاأنا ملح�سنكم ومطيعكم كالو�لد �لرّب، و�سوطي و�سيفي على من ترك 
�أمري، وخالف عهدي، فليبق �مروؤ على نف�سه �ل�سدق ينبئ عنك ل 

�لوعيد()3).

، الطبعة الأوىل95))-975)م، مطبعة الآداب، النجف  ))) حياة الإمام احل�شن ÷ )/58)، ال�شيخ باقر �شريف القر�شيرّ
الأ�شرف- العراق. 

))) تاريخ الطربي68/4)، موؤ�ش�شة الأعلمي للمطبوعات، بريوت- لبنان. 
))) تاريخ الطربي67/4)، موؤ�ش�شة الأعلمي للمطبوعات، بريوت- لبنان. 
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دهاٌء وبطٌش

نفوس  يف  سيئ  وقع  زياد  ابن  من  الصادر  الكالم  هلذا  كان  وقد 
الشيعة مّمن بايع مسلًما، والذين فوجئوا مبقدم ابن زياد الذي استطاع 
بدهائه ومكره أْن يسحب من أيديهم زمام املبادرة، وجيعلهم يف موقف 
الدفاع، وهنا تدخل قضية مسلم مع أهل الكوفة فصلها الثاني احلافل 
بذهلا يف سبيل متهيد  اليت  فقد ضاعت اجلهود  والنكبات،  باملتاعب، 
السريع  للتصّرف  نتيجة  وذلك  احلسني÷،  اإلمام  عمه  البن  األمر 
الذي قام به ابن زياد والذي استطاع أْن جيمع فلول أنصاره وأعوانه، 
استعمال  من  زياد  ابن  فيها  يتوّرع  مواجهة سافرة، مل  مسلم  ويواجه 
واجلواسيس،  العيون  وبّث  الزعماء،  فاعتقل  والعنف،  الشّدة  أساليب 
واالضطراب بني  الفزع  وأثار  باألموال،  القبائل  واستمال بعض رجال 
سائر الطبقات ختويًفا وإرهاًبا، ومل متِض فرتة بسيطة إاّل ومسلم ابن 
عقيل مع أحد كبار الزعماء املساندين له - هانئ بن عروة - مَيُْثالن 
ويتصّرف  والكراهّية،  ملؤها احلقد  بكلمات  ويقابلهما  زياد،  ابن  أّمام 
معهما تصرًفا شائًنا، وينتهي األمر بهما إىل القتل، وسحب جّثتيهما يف 

شوارع الكوفة.

إّن ابن زياد مل يرتك وسيلة من وسائل اإلرهاب والعنف إاّل واّتبعها 
مّما مّكنه من أْن يقضي على آخر جيوب املقاومة، وُيعّد العّدة، وجيّهز 
احلملة ملواجهة أكرب وهي التصّدي لركب اإلمام احلسني÷ الذي جيّد 
السري حثيًثا يف طريقه إىل الكوفة استجابة لطلب أهلها، واعتماًدا على 

كتاب مسلم بن عقيل.
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)5(
اسرتاتيجّية التحرك السياسّي

َعضد التحّرك

ُيعّد  أْن  من  له  البّد  مجاهريّية  بانتفاضة  يقوم  أْن  حياول  من  كّل 
العّدة هلا مسبًقا وخيّطط هلا خطة حُمكمة يسري على أساسها، وأهم 
بند يفّكر فيه قائد احلركة أْن يضّم إىل حركته أكرب عدد من املساندين 
قيامه  عند  عليه  يعّول  سنًدا  منهم  حتى جيعل  واملؤّيدين حلركته  له، 
إىل  طريقها  أخذت  قد  دعوته  أّن  القائد  وجد  ما  ومتى  باالنتفاضة، 
النفوس، ووجدت استجابة لدى الّناس، فإّنه عند ذلك ميكن أْن ُيعلن 
الثورة، ويواجه السلطة مواجهة علنّية اعتماًدا على شعبّيته، ويستطيع 

أْن ميلي مطالبه اليت يسعى لتحقيقها.

وقد وجدنا اإلمام احلسني÷ قد سلك هذا الطريق، فهو بعد أْن 
غادر مدينة جّده خوًفا على حياته، وفراًرا بنفسه وعائلته من أْن 
بيت اهلل احلرام عائًذا  البيعة وهو كاره هلا، وجلوؤه إىل  يّضطر إىل 
به، والتفاف الّناس حوله، واشتهار أمره، وورود الكتب والرسائل من 
الدعم  عليه  ويعرضون  القدوم،  منه  يطلبون  الكوفة  أهل  من  شيعته 
واملساندة، وقد استجاب اإلمام احلسني÷ لطلبهم حينما أرسل ابن 
عمه مسلم ابن عقيل؛ ليستكشف له حقيقة األمر ويبعث له، وقد قام 
فيها  يدعوه  للحسني÷  رسالة  وأرسل  أوكل هلا،  اليت  باملهمة  مسلم 
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للحسني÷،  الكتاب  وصل  وقد  معه،  كّلهم  الكوفة  أهل  وأّن  للقدوم، 
وكان من املؤّمل أْن يشّد الرحال حنو العراق بعد انتهاء موسم احلج
ويف اليوم الثامن من ذي احلجة فاجأ احلسني÷ الّناس بعزمه على 
اخلروج من مّكة والعدول عن احلج، فكان هلذه املفاجأة وقعها املثري يف 
نفوس املسلمني، فهرعوا للحسني÷ يستفسرون منه عن صّحة عزمه، 
ويطلبون منه إمتام حجه، أو البقاء يف مّكة حتى يتحّقق سقوط النظام، 
أهل  مع  املعروف  لتأرخيها  نظًرا  الكوفة  غري  آخر  مكان  اختيار  أو 
البيت وما القوه من أهلها من غدر وخيانة إاّل أّن اإلمام احلسني÷ 
مل يعر هذه الّنصائح اهتماًما ُيذكر، بل وقف خطيًبا يف املسجد احلرام، 
ليعلن للّناس تصميمه على اخلروج مهما كّلف األمر حيث قال: )�حلمد 
هلل وما �ساء �هلل، ول قوة �إّل باهلل، و�سّلى �هلل على ر�ُسوله، ُخّط �ملوُت 
على ِولد �آدم خمّط �لقالدة على جيد �لفتاة، وما �أولهني �إىل �أ�ساليف 
��ستياق يعقوب �إىل يو�سف، وِخري يل م�سرع �أنا لقيه، كاأّن باأو�سايل 
تقطعها ع�سالن �لفالة بني �لنو�وي�ض وكربالء، فيمالأن مني �أكر��ًسا 
�هلل  ر�سى  بالقلم،  خّط  يوم  عن  حمي�ض  ل  �سغًبا،  و�أجربًة  جوًفا، 
�ل�سابرين، لن  �أجور  �لبيت، ن�سرب على بالئه، ويوفينا  �أهل  ر�سانا 
ت�سّد عن ر�سول �هلل حلمته، هي جمموعة له يف حظرية �لقد�ض، 
ًنا  تقّر بهم عينُه، وينجز بهم وعده، من كان باذًل فينا مهجته موطِّ
على لقاء �هلل نف�سه، فلريحل معنا، فاإّنني ر�حل م�سبًحا �إْن �ساء �هلل 

تعاىل()1).

))) اللهوف يف قتلى الطفوف، �ص8)، ال�شيد ابن طاوو�ص، الطبعة الأوىل7)4)هـ، اأنوار الهدى، قم- اإيران. 
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احلسني÷  الخيشى املوت

أْن يقّرر  أّن حدًثا قد صدر حدا به÷  لقد تضمنت هذه اخلطبة 
الوقت.  مثل هذا  ويف  السرعة،  ويغادرها مبثل هذه  مّكة،  الرحيل عن 
إّننا ومن خالل التمّعن فيما جاء يف هذه الكلمات ندرك أّن احلسني÷ 
قد أحّس خبطر يتهّدد حياته، وأّن السلطة قد دّبرت له أمًرا للقضاء
 عليه والتخلص منه، فقد ترامى إىل مسعه أّن يزيد قد أرسل جمموعة 
ويغتالوا  الّناس  بني  ليندسوا  احلجاج،  ثياب  يف  متنكرين  أعوانه  من 
اإلمام احلسني÷، ومل يكن اخلوف من املوت هو الذي دفع اإلمام÷ 
للخروج بهذه السرعة من مّكة، ذلك ألّنه كثرًيا ما كان يصّرح وحتى 
فقد  مبصريه،  يتنبأ  وأّنه  منه،  بّد  ال  أمٌر  املوت  بأّن  اخلطبة  هذه  يف 
يف  البقاء  إىل  يدعوه  الذي  عمر  ابن  مع  له  كالم  يف  قال  وأْن  سبق 
�أ�ساُبون،  �إْن  يرُتُكون  ل  �لقوم  �إّن  ُعمر!  بن  يا  )هيهات  املدينة: 
�أُبايع و�أنا كاره، �أو يقُتلون()1). و�إْن مل ُي�سيُبون فال يز�ُلون حتى 

احلسني÷ بني خيارين

فهو أّمام أمرين: إّما املبايعة وإّما املوت، وهو مصمِّم على عدم البيعة 
ليزيد، فلم يبَق مفّر من الثاني، ولكن إذا كان املوت أمٌر ال بّد منه، فهو 
ال خيتار أْن يكون يف بيت اهلل احلرام الذي جعله اهلل مكاًنا آمًنا، ومكان 
عبادة، فتنتهك حرمة ذلك املكان املقّدس بسببه، ومعلوم أّن مثل يزيد 
وأعوانه ال يتوّرعون عن اإلقدام على اغتيال احلسني÷، وعلى هتك 

))) كتاب الفتوح5/5)، اأحمد بن اأعثم الكويف، الطبعة الأوىل))4)هـ، حتقيق: علي �شريي، دار الأ�شواء للطباعة والن�شر 
والتوزيع، بريوت- لبنان. 
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حرمة هذه األّماكن املقّدسة جبرميتهم الشنعاء، وعند ذلك يضيع دم 
احلسني÷ هدًرا دون أْن يعرف الّناس أسباب مقتله، ِعلًما بأّنه - أّي 
ُيقتل يف احلرم، وتنتهك به  بأّن شخًصا  احلسني÷ - كان على علم 
أْن  الكعبة كما أخربه جّده رسول اهلل بذلك، فهو ال حيّب  حرمة 
يكون هو هذا الشخص، وهذا ما صّرح به البن الزبري - وهو الشخص 
الذي كان املقصود - حينما طلب منه البقاء يف مّكة، والتحّصن بها، 

فأجابه: )ما كنُت بالكب�ض �لذي تنتهك به حرمة �لبيت!()1).

احلسني÷  اإلمام  دعا  آخر  سبب  ذلك  إىل  يضاف  أْن  وميكن 
إىل العدول عن احلّج والتوجه إىل العراق يف هذا الوقت بالذات، وأّن 
اإلمام÷ قد اختار هذا التوقيت بالذات، ألّن احلّجاج يف مثل هذا اليوم 
وهو يوم الرتوية يستعدون للتوجه إىل املشاعر املقّدسة ألداء مناسك 
احلّج، ومن النادر جدًّا أّن أحًدا يتخّلف عن هذه املشاعر إاّل إذا كان 
هناك أمر ذو بال يدعو إىل العدول، وهو مّما سيثري التساؤل خصوًصا 
من شخصّية منظورة كاإلمام احلسني÷، فإّن عدوله يف مثل هذا اليوم 
عن االستمرار يف مناسك احلّج يدعو إىل االستغراب، ويثري التساؤل، 
وهي خطوة ذكّية ترمي إىل إلفات نظر عموم املسلمني إىل غاية اإلمام 
احلسني÷، وموقفه الصريح من احلكم األموّي، وهو ما سوف يكون 
له دويٌّ وصدى كبريان يف املناطق اإلسالمّية املختلفة، ويسّلط األضواء 
املسلمني،  رقاب  على  املتسلِّط  األموّي  احلكم  شرعّية  على  جديد  من 
على أّن اإلمام احلسني÷ ماٍض يف تنفيذ خّطته، وقد جاءته رسالة 
مسلم بن عقيل ختربه بإمجاع أهل الكوفة على مبايعته، فلماذا ال يبادر 

))) تاريخ الطربي68/4)، موؤ�ش�شة العلمي للمطبوعات، بريوت - لبنان 
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باخلروج واإلسراع إىل الكوفة قبل أْن تتغرّي األحوال، ويطرأ ما مل يكن 
يف احلسبان خصوًصا وأّن ُمسلًما قد حّثه على االستعجال يف القدوم، 
مبوعد  فيها  ُيعلُمهم  الكوفة  أهل  إىل  رسالة  احلسني÷  وّجه  لذلك 

خروجه من مّكة، وأّنه جاّد السري يف الطريق إليهم، ويقول فيها: 
�إخو�نه من  �إىل  علّي  بن  �حل�سني  �لرحيم: من  �لرحمن  �هلل  )ب�سم 
�ملوؤمنني و�مل�سلمني �سالٌم عليكم، فاإّن �أحمُد �إليكم �هلل �لذي ل �إله 
فيه  يخربن  جاءن  عقيل  بن  م�سلم  كتاب  فاإّن  بعُد:  �أّما  هو،  �إّل 
بح�سن ر�أيكم، و�جتماع ملئكم على ن�سرينا، و�لطلب بحقنا، ف�ساألت 
�لأجر، وقد  �أعظم  و�أْن يثيبكم على ذلك  �ل�سنع،  لنا  �أْن يح�سن  �هلل 
�إليكم من مكة يوم �لثالثاء لثماٍن م�سني من ذي �حلجة  �سخ�سُت 
يوم �لرتوية، فاإذ� قدم عليكم ر�سويل، فاكم�سو� �أمركم، وجّدو�، فاإّن 

قادم عليكم يف �أيامي هذه �إْن �ساء �هلل....()1). 

الثبات على اخلط

مسرًعا  اخلروج  على  صّمم  وقد  وعده،  عند  مازال  فاحلسني÷ 
يزيد،  يتمّكن  أْن  قبل  واألنصار  الشيعة  حيث  العراق  بأرض  للحاق 

وأعوانه من الفتك به.

شخص  يف  املتمثِّل  اخلطر  مكمن  تعلم  وهي  اجلائرة  السلطات  إّن 
احلسني÷ ال ميكن أْن يهدأ هلا بال، وأْن يقّر هلا قرار ما دام احلسني÷ 
على قيد احلياة، فاحلسني÷ ليس شخًصا عاديًّا ميكن التغاضي عنه، 
وجتاهل معارضته، بل هو حمط أنظار األّمة، وهو الشخص الذي تتعّلق 

))) تاريخ الطربي97/4)، الطربي، موؤ�ش�شة الأعلمي للمطبوعات، بريوت- لبنان 
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به قلوب املسلمني، وتنعقد عليه آماهلم، ومبقتضى جمريات األمور، فإّن 
احلسني÷ يدرك إدراًكا عميًقا األساليب اخلبيثة اليت ميكن أْن تلجأ 
إليها السلطة األموّية يف تدبري قتله ِغيلة، لذلك أراد اإلمام÷ أْن يفّوت 
سافرة،  القائم  احلكم  وبني  بينه  املواجهة  لتكون  الفرصة؛  هذه  عليها 
ويتحّمل النظام تبعة النتائج اليت يتمّخض عنها االصطدام بني الطرفني، 
خيرج  مل  فهو  والصرحية،  املعلنة  احلسني÷  أهداف  لألّمة  ومعلومة 
جّده  أّمة  يف  اإلصالح  لطلب  خرج  وإّنا  مفسًدا  وال  بطًرا،  وال  أشًرا، 
رسول اهلل يريد أْن يأمر باملعروف وينهي عن املنكر، وهذه مسؤولّية 
املنكر  هذا  عن  السكوت  أّن  وحيّس  القدرة،  نفسه  يف  مسلم جيد  كّل 
يف  ماٍض  احلسني÷  فإّن  لذلك  للبدعة،  وإحياء  للسّنة،  إماتة  يعترب 
مهمته مهما كانت النتائج، فدمه الطاهر ليس أغلى من إحياء شريعة 
جّده املصطفى إذا كان وجود الدين يتوقف على أهدار دمه، وإذا مل 
يتصَد مثل احلسني÷ ملقاومة هذا الباغي، وتصحيح هذا االحنراف، 

فَمن هو أوىل من احلسني÷ بهذه املهمة؟!

لذلك ومن أجل أّن احتماالت املوت يف هذه الرحلة أكثر من احتمال 
احلياة والّنصر، كان اإلمام احلسني÷ صرحًيا يف موقفه، بعيًدا عن 
الشعارات الفارغة، واألّماني الواسعة اليت يطلقها عادة الدعاة والقادة 
من أجل تدعيم حركتهم وإغراء أتباعهم، بل كان احلسني÷ حيّدد 
على  النفس  وتوطني  والتضحية،  البذل،  تتطّلب  قضيته  وأّن  مهماته، 
�هلل  لقاء  ًنا على  فينا مهجته، موطِّ باذًل  كان  )من  الشدائد  مالقاة 
نف�سه، فلريحل معنا، فاإّن ر�حل م�سبًحا �إْن �ساء �هلل()1)، فمثل هذا 

))) اأعيان ال�شيعة)/)59، ال�شيد حم�شن الأمني، حتقيق وتخريج: ح�شن الأمني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت- لبنان.

����� �� �������- ��������.indd   48 11/23/2008   8:36:53 AM



49

العزم القوّي، والتصميم اجلاّد من احلسني ÷ هو ما يفسر إلينا عدم 
كما  بيعته  عن  ارتداد  من  الكوفة  يف  حصل  مبا  احلسني÷  اكرتاث 

سنرى بعد قليل.

أخبار  يتتّبع  وهو  العراق،  القائد يف سريه حنو  اإلمام÷  وميضي 
أثناء طريقه، وقد جاءت هذه األخبار بغري ما  الكوفة مّمن يالقيهم 
كان اإلمام ÷ يأمل، فالفرزدق الشاعر يوافيه، ويقول له جواًبا عن 

سؤاله عن حالة الكوفة: كيف خلفت الّناس بالعراق؟
قال: خّلفتهم وقلوبهم معك، و�سيوفهم عليك)1).

لكنَّ اإلمام÷ ميضي يف سبيله ال يعبأ مبثل هذه األخبار، وال تبعث 
يف نفسه اجلزع، أو تثبط من همته، بل على العكس من ذلك يكتب كتاًبا 
عاجاًل إىل أهل الكوفة ردًّا على كتاب ابن عمه مسلم الذي وافاه، ويؤّكد 
هلم أّنه يف الطريق إليهم: )ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم: من �حل�سني 
بن علي �إىل �إخو�نه من �ملوؤمنني بالكوفة �سالم عليكم، �أّما بعد: فاإن 
كتاب م�سلم بن عقيل ورد علّي باجتماعكم يل، وت�سوقكم �إىل قدومي، 
وما �أنتم عليه منطوون من ن�سرنا، و�لطلب بحّقنا، فاأح�سن �هلل لنا 
�إليكم من  �لذخر، وكتابي  باأف�سل  و�أثابكم على ذلك  �ل�سنيع،  ولكم 

بطن �لرّمة، و�أنا قادم عليكم، وحيث �ل�سري �إليكم و�ل�سالم()2).

))) الأخبار الطوال، �ص45)، الدينوري، الطبعة الأوىل960)م، حتقيق: عبد املنعم عامر، مراجعة: الدكتور جمال الدين ال�شيال، 
دار اإحياء الكتاب العربي- عي�شى البابي احللبي و�شركاه- من�شورات ال�شريف الر�شي، الطبعة الأوىل960)، بالقاهرة. 

))) الأخبار الطوال، �ص45)، الدينوري، الطبعة الأوىل960)م، حتقيق: عبد املنعم عامر، مراجعة: الدكتور جمال الدين ال�شيال، 
دار اإحياء الكتاب العربي- عي�شى البابي احللبي و�شركاه- من�شورات ال�شريف الر�شي، الطبعة الأوىل960)، بالقاهرة. 
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اإلنطالقة الواثقة واألهداف الواضحة

اإلمام  خروج  سبب  على  الضوء  بعض  يسّلط  الكتاب  هذا  ولعّل 
احلسني÷ من مّكة، والتعّجل يف السري إليها، إذ الظاهر أّن اإلمام÷ 
قد بلغه سعي أفراد احلزب األموّي لتعيني عبيد اهلل بن زياد والًيا على 
الكوفة بداًل من النعمان بن بشري، واإلمام÷ يعرف قبل غريه شخصّية 
ابن زياد، ومكره، ودهاءه، فلذلك كان يف نّيته أْن يّتجه بالسرعة املمكنة 

قبل أْن يصلها الطاغية ابن زياد.

التوجه حنو  إىل  بادر  قد  ـ  سابًقا  عرفنا  وكما   - زياد  ابن  أّن  إاّل 
البصرة، حيث أقدم  أْن علم بكتاب احلسني÷ إىل أهل  بعد  الكوفة 
على قتل حامل الكتاب، والتوجه بعد ذلك بسرعة إىل الكوفة، لتدبري 

أمرها قبل أْن يصلها احلسني÷ .

وقد مّت له ما أراد، فبعد وصوله، وإحكام أمر الكوفة، والسيطرة عليها 
بيٍد من حديد، واعتقال أعيان الشيعة، واستمالة عدد من الشخصّيات 
العشائرّية، وقتل مسلم وهاني وّجه ابن زياد بفرق عسكرّية ترصد قدوم 
احلسني÷، ومتنع القادمني من دخول الكوفة إاّل بعد التفتيش الدقيق.
هذا واحلسني ÷ يواصل املسري حنو الكوفة، ويوافيه بعض اخلارجني 
منها، وكما هي عادته فإّنه يستفسر عن أوضاع الكوفة، وكان مّمن لقيه 
يف الطريق عبد اهلل بن مطيع، فسّلم على احلسني ÷، وقال له: بأبي 
أنت يا بن رسول اهلل ما أخرجك من حرم اهلل، وحرم جدك؟، فقال: 
إّن أهل الكوفة كتُبوا إلّي يسألونين أْن أقدم عليهم ملّا رُجوا من إحياء 
معامل احلّق، وإماتة البدع، قال له ابن مطيع: أنشدك اهلل أْن ال تأتي 
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الكوفة، فواهلل لئن أتيتها لتقتلّن، فقال احلسني÷: )لن ُي�سيبنا �إّل 
ما كتب �هلل لنا()1).

تصميم احلسني÷

مهمته  يف  املضي  يف  احلسني÷  تصميم  احلوار  هذا  من  ويتجّلى 
مهما كانت النتائج، فهو قد لّبى نداء الواجب، وسار على طريق الثورة، 
إقامة  وهو  واضًحا  هدفه  دام  ما  نتائجها  لتحّمل  استعداد  على  وهو 
معامل احلّق، وإماتة البدع، وَمن جعل هذا غاية له، فهو على استعداد 
لتحقيقه بأّي طريقة، ثم حتى ولو كان على حساب حياته، فليس اهلدف 
هو املنصب حتى يقال: إّن الظروف املوضوعّية ليست يف صاحله حتى 
يسعى ألجل هذه الغاية، بل من السياسة أْن يتحنّي الفرصة املناسبة، 
إاّل أّن غاية احلسني÷ ليست هي الوصول إىل كرسي احلكم والسلطة، 
ألجل حّب احلكم والتسلط، وإّنا من أجل حتقيق الغاية العليا، واهلدف 
اإلمام  وأبوه   ،األكرم الّنيّب  جّده  سبيله  يف  ضّحى  الذي  األمثل 
املرتضى، وأخوه اإلمام اجملتبى، وهذه الغاية - وهي إماتة البدع، 
وإحياء السّنة - ليس طريقها سهاًل مفروًشا بالرياحني، بل طريق وعر 
تعرتضه األشواك والعقبات، وال يسلكه إاّل من وّطن نفسه على حتّمل 
املشاق، والتضحية بكّل شيء، فما أعظمها من غاية، وما أجّله من هدف!

))) الأخبار الطوال، �ص46)، الدينوري، الطبعة الأوىل960)م، حتقيق: عبد املنعم عامر، مراجعة: الدكتور جمال الدين 
ال�شيال، دار اإحياء الكتاب العربي- عي�شى البابي احللبي و�شركاه- من�شورات ال�شريف الر�شي، الطبعة الأوىل960)، بالقاهرة. 
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يعبأ  لذلك مل  بعد موته،  وإحياؤه  اندراسه،  بعد  الّدين  إّنه جتديد 
اإلمام احلسني÷ باملخاطر احملتملة، ما دام قد وّطن نفسه منذ البدء 

على مواجهتها بكّل شجاعة، وصمود.

وقد كان اإلمام÷ صرحًيا مع َمن تبعه بأْن ُيّوطن نفسه على املوت، 
وهذا ما صّرح به زهري بن القني الذي تعرف على اإلمام احلسني÷ 
أثناء الطريق، وبعد أْن قابل اإلمام÷، واطلع على حقيقة احلال عاد 
إىل زوجته، ومجاعته، فقال المرأته: )�أنِت طالق، فتقّدمي مع �أخيك 
حتى ت�سلي منزلك، فاإّن قد وّطنت نف�سي على �ملوت مع �حل�سني بن 
علّي ÷، ثم قال مِلَن كان معه من �أ�سحابه َمن �أحّب منكم �ل�سهادة، 

فليقم، وَمن كرهها، فليتقدم()1).

إًذا مسألة القتل يف قائمة االحتمال، وأّن هناك احتمال للمواجهة، 
وأّن  خصوًصا  احلسني÷  اإلمام  عند  الرتاجع  يبدو  فال  ذلك  ومع 
فـ)قد  وهاني،  مسلم  ومصرع  للكوفة،  زياد  ابن  وصول  تؤكد  األخبار 
التقى اإلمام ÷ يف مكان يسّمى زرود برجل من بين أسد، فسأله عن 
اخلرب، فقال: مل �أخرج من �لكوفة حتى ُقتل م�سلم بن عقيل وهان 
بن عروة، ور�أيت �ل�سبيان يجّرون باأرجلهما، فقال: �إنا هلل و�إنا �إليه 

ر�جعون، عند �هلل نحت�سب �أنف�سنا()2).

))) الأخبار الطوال، �ص46)-47)، الدينوري، الطبعة الأوىل960)م، حتقيق: عبد املنعم عامر، مراجعة: الدكتور جمال الدين 
ال�شيال، دار اإحياء الكتاب العربي- عي�شى البابي احللبي و�شركاه- من�شورات ال�شريف الر�شي، الطبعة الأوىل960)، بالقاهرة.
))) الأخبار الطوال، �ص47)، الدينوري، الطبعة الأوىل960)م، حتقيق: عبد املنعم عامر، مراجعة: الدكتور جمال الدين ال�شيال، 

دار اإحياء الكتاب العربي- عي�شى البابي احللبي و�شركاه- من�شورات ال�شريف الر�شي، الطبعة الأوىل960)، بالقاهرة. 
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إىل  عودته  لإلمام÷  يرّبر  ألْن  كافًيا  وحده  اخلرب  هذا  كان  لقد 
احلجاز، فإّن األمر قد تغرّي متاًما يف الكوفة، وأصبح املضّي إليها أشبه 
انتحارّية، وفعاًل فقد أشار عليه مجاعة كانوا معه، فقالوا له:  حبالة 
هوؤلء  بيتك،  �أهل  ونف�ض  نف�سك،  �هلل يف  ر�سول  بن  يا  �هلل  )نن�سدك 
�لكوفة،  �إىل  �مل�سري  ودع  مو�سعك،  �إىل  �ن�سرف  معك  نر�هم  �لذين 

فو�هلل ما لك بها نا�سر()1).

دروس للتاريخ

املباالة  عدم  وهو  الصريح  احلسني÷  موقف  عرفنا  وقد  أّننا  إاّل 
باملوت، ما دام ال خيار له فيه، إاّل بالبيعة والتسليم ليزيد بن معاوية، 
وهذا ما رفضه ويرفضه اآلن، فليس من املتوّقع من احلسني÷ واحلالة 
هذه أْن يعود أدراجه إىل احلجاز قبل أْن يطرق أبواب الكوفة، ويلقي 
احلّجة عليهم، وحيمّلهم تبعة اخلذالن؛ ليكون للتاريخ درًسا ال ُينسى، 
بالوعد من قبل  للوفاء  ُتتّذكر دائًما عرب األجيال، ومثاًل أعلى  وِعربة 
اإلمام÷، ونكث العهد من قبل أهل الكوفة، وليقتل اإلمام احلسني÷ 
ضحّية إميانه بقضّية اإلسالم الكربى، فهو ال يهاب املوت وال خيشاه، 
فهؤالء بنو عقيل وكانوا معه يقولون: ما لنا يف العيش بعد أخينا مسلم 
حاجة، ولسنا براجعني حتى نوت، فقال احلسني÷ تأكيًدا لكالمهم: 

)فما خري يف �لعي�ض بعد هوؤلء()2).

))) الأخبار الطوال، �ص47)، الدينوري، الطبعة الأوىل960)م، حتقيق: عبد املنعم عامر، مراجعة: الدكتور جمال الدين ال�شيال، 
دار اإحياء الكتاب العربي- عي�شى البابي احللبي و�شركاه- من�شورات ال�شريف الر�شي، الطبعة الأوىل960)، بالقاهرة. 

))) الأخبار الطوال، �ص47)، الدينوري، الطبعة الأوىل960)م، حتقيق: عبد املنعم عامر، مراجعة: الدكتور جمال الدين ال�شيال، 
دار اإحياء الكتاب العربي- عي�شى البابي احللبي و�شركاه- من�شورات ال�شريف الر�شي، الطبعة الأوىل960)، بالقاهرة. 
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إّنه تصميم على املواجهة، فاألمر ال حيتمل غري ذلك والكوفة قد 
أعلنت والءها للحاكم اجلديد عبيد اهلل بن زياد الذي مل يتوّرع عن قتل 
بن  وقتل هانئ  الكوفة،  أهل  ÷ إىل  بن عقيل رسول احلسني  مسلم 
عروة من كبار زعماء الشيعة، لذلك فإّن َمن يلحق باحلسني÷  البّد 
وأْن يكون على علم باألمر، وأّن اإلمام ÷ ليس ذاهًبا إىل مكان ُيستقبل 
فيه باألحضان كما كانوا يأملون، فكان هذا املوقف حمكًّا الختبار نوايا 
املصاحبني له )وقد كان �سحبه قوٌم من منازل �لطريق، فلّما �سمعو� 
خرب م�سلم وقد كانو� ظّنو� �أّنه يقدم على �أن�سار وع�سد، تفرقو� عنه، 

ومل يبق معه �إّل خا�سته()1).

منها  القادمني  فإّن  الكوفة،  من  احلسني÷  اإلمام  اقرتاب  ومع 
يكّفون عن إخباره حبقيقة  الطريق ال  والذين يالقون احلسني÷ يف 
بالعودة من حيث  الّنصيحة  ويعرضون عليه  الكوفة،  املتأّزم يف  الوضع 
أتى، واستعداد السلطة ملواجهة احلسني÷، وجتنيد أهل الكوفة لقتاله 
يف  املستحكمة  رغم سيطرته  زياد  ابن  كان  بينما  وجهه،  يف  والوقوف 
احلسني÷  وصول  من  خوًفا  القلق  وينتابه  اخلوف،  يتوّجس  الكوفة 
إىل الكوفة حيث من احملتمل أْن ينقلب أهل الكوفة عليه -ابن زياد-
وتثور يف نفوسهم النقمة من جديد ضّد األمويني، لذلك كان ابن زياد 
وهو املعروف بدهائه، وُحسن تدبريه قد أعّد لألمر عّدته، فهذا رجل 
من بين عكرمة يوايف احلسني÷ يف مكان ُيدعى بطن العقيق خيربه 

))) الأخبار الطوال، �ص48)، الدينوري، الطبعة الأوىل960)م، حتقيق: عبد املنعم عامر، مراجعة: الدكتور جمال الدين ال�شيال، 
دار اإحياء الكتاب العربي- عي�شى البابي احللبي و�شركاه- من�شورات ال�شريف الر�شي، الطبعة الأوىل960)، بالقاهرة. 
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)بتوطيد �بن زياد �خليل ما بني �لقاد�سية �إىل �لعذيب)1) ر�سًد� له، 
�لأ�سّنة،  �إىل  �إّل  ت�سري  ما  فو�هلل  �أنت،  بنف�سي  �ن�سرف  له:  قال  ثم 
و�ل�سيوف، ول تتكلَّن على �لذين كتبو� �إليك، فاإّن �أولئك �أول �لّنا�ض 
مبادرة �إىل حربك()2)، وقدكشف هذا الرجل لإلمام ÷ الواقع الذي 

تعيشه الكوفة.

أول املواجهات

يف  هو  بينما  احلسني÷  اإلمام  فإّن  قال،  فيما  الرجل  صدق  وقد 
الطريق )تر�ءت لهم �خليل، فقال �حل�سني÷ لزهري �بن �لقني: �أما 
هاهنا مكان يلجاأ �إليه، �أو �سرف جنعله خلف ظهورنا، ون�ستقبل من 
وجه و�حد، قال له زهري بلى، هذ� جبل ذي ج�سم ي�سرة عنك فمل 
بنا �إليه، فاإْن �سبقت �إليه فهو كما حتب، ف�سار حتى �سبق �إليه، وجعل 
ذلك �جلبل ور�ء ظهره، و�أقبلت �خليل، وكانو� �ألف فار�ض مع �حلّر 

بن يزيد �لتميمي()3).

إلقاء احلجة

لقد كان ذلك أول مواجهة حتصل بني اإلمام احلسني÷ وبني أتباع 
ابن زياد املرسلني ملراقبة وصول احلسني÷ إىل الكوفة، ومل حتصل بني 

))) العذيب: ماء لبني متيم على مرحلة من الكوفة، �شمي بذلك لأنه طرف اأر�ص العرب. 
))) الأخبار الطوال، �ص48)، الدينوري، الطبعة الأوىل960)م، حتقيق: عبد املنعم عامر، مراجعة: الدكتور جمال الدين ال�شيال، 

دار اإحياء الكتاب العربي- عي�شى البابي احللبي و�شركاه- من�شورات ال�شريف الر�شي، الطبعة الأوىل960)، بالقاهرة. 
))) الأخبار الطوال، �ص48)، الدينوري، الطبعة الأوىل960)م، حتقيق: عبد املنعم عامر، مراجعة: الدكتور جمال الدين ال�شيال، 

دار اإحياء الكتاب العربي- عي�شى البابي احللبي و�شركاه- من�شورات ال�شريف الر�شي، الطبعة الأوىل960)، بالقاهرة. 
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اجلانبني مناوشات عسكرّية، بل كانت فرصة للتفاوض، وإبداء وجهات 
النظر، فإّن اإلمام÷ وهو يعلم وظيفة هذا اجليش القادم بزعامة احلّر، 
يقول هلم بعد أْن صّلى اجلميع بصالة احلسني÷: )�أّيها �لنا�ض معذرة 
�إىل �هلل، ثم �إليكم، �إّن مل �آتيكم حتى �أتتني كتبكم، وقدمت علّي ر�سلكم، 
فاإّن �أعطيتمون ما �أطمئن �إليه من عهودكم، ومو�ثيقكم دخلنا معكم 

م�سركم، و�إْن تكن �لأخرى �ن�سرفت من حيث جئت()1).

إّن احلسني÷ بكلماته أّمام احلّر ومجاعته يكشف لنا سّر إصراره 
على مواصلة السري إىل الكوفة رغم وصول األخبار املتتالية له بانقالب 
األمر يف الكوفة ومقتل ابن عّمه مسلم بن عقيل، فقد كان من نيته أْن 
يواجه القوم مواجهة مباشرة ويبنيِّ هلم أّن السبب الذي دعاه للقدوم 
إليهم مل يكن مببادرة منه وإّنا استجابة لطلبهم، وأّنه قد لّبى طلبهم، 
فهو  له،  قطعوه  الذي  العهد  على  كانوا  هم  فإْن  لرغبتهم،  واستجاب 
قد وصل وما عليهم إاّل أْن يقوموا بواجبهم اإلسالمّي حنوه، وإْن هم 
ختّلوا عن عهدهم، ونقضوا مواثيقهم، فهو يف حّل منهم، وليس له إاّل 
تبعة  أّدى واجبه جتاههم، وألقى عليهم  أْن  أتى بعد  العودة من حيث 
من  عليهم  ليحتّج  احلسني÷،  اإلمام  يكن  ومل  اخلطرية،  املسؤولّية 
دون دليل، بل إّنه كان حيمل معه تلك الكتب والرسائل اليت تلّقاها من 
كتبهم،  فيهما  �للذين  )باخلرجني  دعا  كالمه  ولتأكيد  الكوفة،  أهل 
فاأتى بخرجني مملْوَءين كتًبا، فنرثت بني يدي �حلّر و�أ�سحابه()2)، 
))) الأخبار الطوال، �ص49)، الدينوري، الطبعة الأوىل960)م، حتقيق: عبد املنعم عامر، مراجعة: الدكتور جمال الدين ال�شيال، 

دار اإحياء الكتاب العربي- عي�شى البابي احللبي و�شركاه- من�شورات ال�شريف الر�شي، الطبعة الأوىل960)، بالقاهرة. 
))) الأخبار الطوال، �ص49)، الدينوري، الطبعة الأوىل960)م، حتقيق: عبد املنعم عامر، مراجعة: الدكتور جمال الدين ال�شيال، 

دار اإحياء الكتاب العربي- عي�شى البابي احللبي و�شركاه- من�شورات ال�شريف الر�شي، الطبعة الأوىل960)، بالقاهرة. 
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�أطمئن  �أعطيتمون ما  )فاإْن  ولنتأمْل كلمة اإلمام احلسني÷ هذه: 
�إليه من عهودكم ومو�ثيقكم دخلنا معكم م�سركم()1)، لتدرك نفسّية 
اإلمام÷ العالية، وأّنه ليس يف موقف يعرض فيه التنازالت، ويستعمل 
فيه أسلوب الدعاية واإلغراء، وإّنا كان واثًقا من نفسه، وأّنه يطالبهم 
حتى  جانبه  إىل  ووقوفهم  صدقهم،  تضمن  اليت  واملواثيق  بالعهود، 
يطمئّن إليهم، ويدخل معهم مصرهم، وإاّل فإّنه راجع إىل موطنه بعد 
نراها  احلسني÷  هي شخصّية  وتلك  بواجبه،  وقام  مهمته،  أّدى  أْن 
تعكس  بل  احلّق،  التنازل عن  أو  املساومة  تقبل  قوّية صامدة ال  دائًما 
اإلصرار والتصميم على إزالة املنكر، وتغيري الوضع تغيرًيا يعيد لألّمة 
طالب  احلسني÷  اإلمام  كان  فلو  عّزته،  لإلسالم  ويعيد  كرامتها، 
سلطة لكان بإمكانه أْن يعرض على هؤالء اجلوائز، وميّنيهم باملناصب، 
إىل  ويدعوهم  املسؤولّية،  اإلمام÷ حيمّلهم  أّن  إاّل  بالوعود  ويغريهم 
القيام بالدور الذي ينبغي أْن يقوموا به من إنكار املنكرات، ومقاومة 
حّكام اجلور، وعدم السكوت عن احلّق )�أل ترون �إىل �حلّق ل يعمل به، 

و�إىل �لباطل ل يتناهى عنه؟()2).

ذكر  فأنساهم  أعينهم،  على  طمس  قد  الشيطان  أّن  يبدو  ولكن 
ا  اهلل، لذلك فإّنهم مل يعبأوا لكلمات اإلمام÷، ومل حتّرك فيهم حسًّ
إسالميًّا، وشعوًرا دينيًّا، بل إّن املطامع الدنيوّية اليت مّناهم بها ابن 
زياد، وأسياده قد حجبت أعينهم عن رؤية احلقيقة، وصّمت آذانهم عن 

مساع نداء اهلل.

))) الأخبار الطول: �ص49)، الدينوري
والتوزيع،  والن�شر  للطباعة  الفكر  دار  الطبع5)4)هـ،  �شنة  �شريي،  علي  ع�شاكر، حتقيق:  ابن  دم�شق4)/8))،  مدينة  تاريخ   (((

بريوت- لبنان
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)6(
القائد مبواقفه

شخصية القائد

إّن شخصية كّل قائد تظهر من خالل معاجلته للمواقف احلرجة اليت 
تواجهه حبكمة وتدبر، ألّن هذه املواقف تعّد اختباًرا ملقدرته، وامتحاًنا لقّوة 
شخصّيته، وطبيعي أْن يلجأ القائد إىل كّل وسيلة تكسبه املوقف، وحيرز 
بها الّنصر، والقائد الرسالّي هو الذي يلتزم يف طريّقة حّله لألزمات، 
ومواجهته للتحّديات املبادئ اليت يعتقدها، وال يتخّلى عنها مهما كّلفه 
ذلك من تضحيات، ذلك ألّنه إّنا جياهد من أجل ترسيخ تلك املبادئ، 
فمن الطبيعّي أْن يتجّنب كّل عمل يتنافى وطبيعة ذلك املبدأ الذي يستند 
إليه، وجيعل منه املثل األعلى، وهو بعمله هذا يدعم األساس الذي تقوم 

عليه تلك املبادئ والقيم، ويثّبت أركانها، ويقّوي دعائمها.

واإلمام احلسني÷ ملّا كانت حركته حركة مبدئّية قائمة على أساس 
بعث الروح يف القيم واملبادئ اإلسالمّية اليت أوشكت على االنهيار بتوّلي 
املبادئ  بتلك  كان متمسًكا  فإّنه  األمور،  مقاليد  أمّية  الطلقاء من بين 
وثابًتا عليها، ومصّمًما على ترسيخها مهما كّلفه ذلك من مثن، فلقد 
وّطن نفسه الشريفة على حتمل كّل ما يطرأ، وواجه بنفسه َقَدَرُه احملتوم 
دون أْن يركَن إىل اخلمول، وخيتبئ يف زوايا اجلدران بعيًدا عن الواقع، 
وخوًفا من املصري، إذ أّن أمر األّمة، وإعادة كرامتها املهدورة، وصيانة 
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الواجب؛  بهذا  القيام  عليه  يفرضان  والتزييف  التحريف  من  دينها 
بتقويض  تهّدد  اليت  اهلوجاء  التيارات  وصّد  االحنراف،  ذلك  لتقويم 

دعائم اإلسالم.

بني احلسني÷ واحلّر

جند ذلك متمّثاًل يف موقفه مع احلّر بن يزيد الرياحّي الذي اعرتضه 
نالزمكم،  �أْن  �أمرنا  )لقد  احلّر:  له  قال  حيث  الكوفة  إىل  طريقه  يف 
�أو تدخلو� يف  وجنعجع بكم حتى ننزلكم على غري ماء، ول ح�سن، 
�حل�سني÷  �لإمام  من  كان  فما  زياد...،  بن  �هلل  وعبيد  يزيد  حكم 
من  �أدنى  �ملوت  »باأّن  �لقوّي:  وت�سميمه  �ملعهود،  بثباته  رّده  �أْن  �إّل 

ذلك«()1).

والي  استدعاه  عندما  املدينة  يف  مبوقفه  يذّكرنا  املوقف  هذا  فإّن 
قوله  عند  مازال  هنا  وهو  فرفضها،  البيعة  أمر  عليه  وعرض  املدينة 
السابق ال يتزحزح عنه باعتبار أّن ذلك غري قابل للمساومة واملناقشة، 

ولن تفلَّ من عزميته هذه التحّديات اليت يواجهها.

لقد صّمم على املضي يف رفضه لبيعة يزيد حتى النهاية سواء كان 
معه أحد يناصره ويسانده أم مل يكن، فهو إْن وجد األنصار واملساندين، 
فإّنه معهم، ويليبِّ طلبهم إذا طلبوا منه القدوم إليهم وقيادتهم، وهو 
أّما وقد  قد فعل، وحضر إىل الكوفة وفاًء بوعده، واستجابًة لطلبهم، 
اأن ل نفارقك حتى نقدمك على عبيد اهلل بن زياد، فقال  اإذا نحن لقيناك  اأمرنا  اإنرّ الوارد يف الن�ص التاريخيرّ  هو: )وقد   (((
احل�شني: املوت اأدنى من ذلك). البداية والنهاية86/8)، ابن كثري، حتقيق، وتدقيق، وتعليق: علي �شريي، الطبعة الأوىل408)هـ-

988)م، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت- لبنان. 
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مواصلة  إاّل  آخر  خيار  من  أّمامه  فليس  البيعة،  ونكثوا  العهد،  نقضوا 
الرفض، واملوت يف سبيل احلّق، فإّنه يقول: )ل و�هلل ل �أعطيهم بيدي 

�إعطاء �لذليل، ول �أقّر لهم �إقر�ر �لعبيد()1).

لقد أدرك احلّر أّن احلسني÷ مبوقفه هذا يعرض نفسه للخطر، 
لذلك حذَّره من مغّبة عدم الركون إىل حكم ابن زياد علًما منه بأّن هذا 
األخري قد بيَّت النية على قتل احلسني÷، إاّل أّن اإلمام÷ مل يأَبه 
هلذا التحذير، وكأّنه يعلم باملصري الذي سيؤول إليه، فلذلك مل يكن 
ليخشى املوت مادام متمسًكا مببدِئه، ومؤمًنا بعدالة قضّيته، فهو يقول 
العالية:  ومعنوياته  القوّية،   ÷ اإلمام  نفسية  للحّر جواًبا يكشف عن 
)�أفباملوت تخوفني؟، وهل يعدو بكم �خلطب �أْن تقتلون؟، وما �أدري 
ما �أقول لك؟! ولكّني �أقول كما قال �أخو �لأو�ض لبن عمه وهو يريد 

ن�سرة ر�سول �هلل، فقال: �أين تذهب؟، فاإّنك مقتول، فقال: 

إّن احلسني÷ مبوقفه املتصّلب هذا يدرك أّن القوم لن يرتكوه حرًّا 
ولذلك  أيديهم،  قبضة  اآلن يف  فهو  إلرادتهم،  يذعن  مادام مل  طليًقا 
فهم أيًضا على علم بأّن بقاء احلسني÷ أمر يهّدد كيانهم، ويزعزع 
اآلن بني ظهرانيهم  وهو  عليهم  فما  نفوسهم،  القلق يف  ويثري  أمنهم، 
))) البداية والنهاية94/8)، ابن كثري، حتقيق، وتدقيق، وتعليق: علي �شريي، الطبعة الأوىل408)هـ-988)م، دار اإحياء الرتاث 

العربي، بريوت- لبنان. 

ا وجاهد ُم�سلما�ساأم�سي وما باملوِت عاٌر على �لفتى  �إذ� ما نوى حقًَّ
بنف�ِسِه �ل�ساحلني  �لرجاَل  جمرماو�آ�سى  وفارق  مثبوًر�  وخالف 
)2)كفى بك ذًل �أن تعي�ض وترغمافاإن ع�سُت مل �أندم و�إن متُّ مل �أُمل

)))  تاريخ الطربي05/4)، الطربي، موؤ�ش�شة الأعلمي للمطبوعات، بريوت- لبنان.
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فإّن  لذلك  هلم،  التسليم  أو  البيعة  إىل  ويضّطروه  يضايقوه،  وأْن  إاّل 
هذه القّوة العسكرّية اليت يتزّعمها احلّر مل ترتك اإلمام احلسني÷ 
اإلمام  ركب  تراقب  بقيت  إّنها  بل  يريد،  مكان  أّي  إىل  يذهب  وشأنه 
احلسني÷، وترصد حتركاته، وحينما أراد اإلمام مواصلة سريه حال 
احلّر بينه وبني املسري، وحصلت بينهما مشاّدة كالمّية حيث قال احلّر 
خماطًبا اإلمام احلسني÷: )�إّن مل �أوؤمر بقتالك، و�إّنا �أمرت �أْن ل 
�أفارقك حتى �أقدمك �لكوفة على �بن زياد، فاإذ� �أبيت، فخذ طريًقا ل 

يقدمك �لكوفة، ول تردك �ملدينة...()1).

اخلوف من إتساع رقعة املعارضة

األموّية  القيادة  أّن  احلّر  من  الصادر  الكالم  هذا  من  اتّضح  فقد 
والتضييق عليه،  اإلمام احلسني÷  العزم على حماصرة  قد صّممت 
وعدم السماح له بالتوجه إىل أّي نقطة أخرى خوًفا من إثارة املشاكل 
يف وجوههم، ولقد كانوا يعلمون حّق العّلم مكانة اإلمام احلسني÷ يف 
نفوس املسلمني عامًة، ومدى تأثري كلماته فيهم، لذلك فإّنهم خيشون 
الدولة  جهات  من  أخرى  جهة  بأّي  واتصاله  اإلمام÷،  وجود  من 
اإلمام احلسني÷،  على  الطريق  قطع  أرادوا  ذلك  اإلسالمّية، ألجل 
ومنًعا  استقرارهم،  من ضمان  يريدون  ما  يتّم هلم  حتى  وحماصرته 
 ،÷ احلسني  وجود  يف  املتمثِّلة  املعارضة  رقعة  واتساع  املوقف،  لتوّتر 
مكان  يف  يعزلوه  أْن  احلسني÷  حملاصرة  ختطيطهم  يف  كان  ولقد 
إمعاًنا  والدفاع  للمقاومة  جمال  فيه  وليس  لإلقامة،  صاحل  غري  ناٍء 
))) البداية والنهاية87/8)، ابن كثري، حتقيق، وتدقيق، وتعليق: علي �شريي، الطبعة الأوىل408)هـ-988)م، دار اإحياء الرتاث 

العربي، بريوت- لبنان. 
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يف التضييق على اإلمام÷، فقد كانت األوامر املشّددة اليت حيملها 
�إىل  �ل�سري  يف  باحل�سني÷  )يعدل  بأْن  تقضي  زياد  ابن  من  احلّر 
وجنوده..()1). ر�سله  تاأتيه  حتى  ح�سن  ول  قرية،  غري  يف  �لعر�ق 

النوايا املبيتة

ومن هنا تتضح النوايا اليت يبّيتها األمويون، وأتباعهم للتخّلص من 
احلسني÷، وتصفيته مّما يؤّكد ما كان اإلمام÷ خيرب به،  ويشري 
أّن هذه  كما  يقتل،  أو  يبايع  يرتكوه حتى  لن  القوم  أّن  من  دائًما  إليه 
اإلجراءات التعسفّية اليت جلأت إليها القيادة األموّية من مالحقة اإلمام 
وصلوا  اليت  النفسّية  احلالة  عن  تكشف  عليه  والتضييق  احلسني÷، 
إليها من ذعر، وفزع، وخشية من وجود اإلمام احلسني÷ وبقائه حيًّا، 
إليها. الشعبّية اليت يستندون  القاعدة  يدّل على عدم وجود  وهذا ما 
وبينما كان اإلمام÷ حياول اختاذ طريق آخر يبتعد عن الكوفة كانت 
قّوات احلّر تقطع عليه الطريق، وتطلب منه البقاء يف هذا املكان املعزول 
تنفيًذا لألوامر اليت حتملها من والي الكوفة، وقد كان هذا املوقف من 
احلّر ميكن أْن يفّجر املوقف، فقد طلب بعض أصحاب اإلمام÷ منه 
قد   اإلمام÷  أّن  إاّل  احلّر،  قّوات  مع  املسّلح  باالشتباك  السماح هلم 
املوقف  وهذا  بالقتال()2)،  )ما كنت لأبد�أهم  بأّنه:  قائاًل  رفض ذلك 
مبدئّي، فاإلمام÷ ليس من غايته القتال، بل رغبته يف كشف احلقائق 
أّمام هذا اجلمع املخدوعني الذين تناسوا يف وقت قصري الوعود اليت 
))) البداية والنهاية88/8)، ابن كثري، حتقيق، وتدقيق، وتعليق: علي �شريي، الطبعة الأوىل408)هـ-988)م، دار اإحياء الرتاث 

العربي، بريوت- لبنان. 
ال�شالم  البيت عليهم  اآل  موؤ�ش�شة  ون�شر:  الثانية408)هـ-988)م، حتقيق،  الطبعة  النوري،  املريزا  الو�شائل))/8،  ))) م�شتدرك 

لإحياء الرتاث، بريوت- لبنان 
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قطعوها على أنفسهم بالوقوف إىل جانب اإلمام احلسني÷، ومساندته 
قد  القضية  تبدو  وهنا  لقتاله،  ويستعدون  بل  عنه،  يتخّلون  اآلن  وهم 
وصلت إىل نهايتها احملتومة، فالقوم حياصرونه، ومينعونه من العودة 
أو التوجه إىل مكان آخر، وهم يريدون إرغامه على اخلضوع حلكم ابن 
زياد والقبول ببيعة يزيد بن معاوية، وهذا هو ما رفضه أواًل، وحتّمل 
ما حتّمل يف سبيل ذلك كّل هذه احملن، ولكّنه مل يلن، ومل خيضع، ألّن 
وتأباه  اإلسالمّية،  املبادئ  ترفضه  أمر  معاوية  بن  يزيد  ببيعة  القبول 
القيم واألعراف املّتبعة، وليس بوسع أّي مسلم أْن يقبل بذلك ويسكت 
فكيف  اخلالفة،  منصب  يزيد  بتولي  املتمثل  الشاّذ  الوضع  هذا  على 
باحلسني÷ وهو ربيب بيت النبوة أْن يقبل بذلك ويذعن، فإّن األمر 
ليس قضّية شخصّية ميكنه أْن يتغاضى عنها، بل هو قضّية أّمة آمنت 
هذه  عن  تتخلى  أْن  اليوم  هلا  ويراد  وشريعة،  وعقيدة  ديًنا  باإلسالم 
الشريعة، وتقبل حبكم الطاغوت، واالستبداد، وهو يؤمن مبقالة جّده 
الرسول: )�إّن �لنا�ض �إذ� ر�أو� �لظامل، فلم ياأخذو� على يده �أو�سك 
يقاوم اإلمام÷  أْن  إًذا من  �أْن يعّمهم �هلل بعقاب..()1)، فال مناص 
وسواء  حيصل،  مل  أم  يعينه  من  حصل  سواء  والطغيان  الظلم  هذا 
وجه  يف  الوقوف  من  بّد  فال  الشهادة،  أم  الّنصر  هي  النتيجة  كانت 
هذا الطاغية وتنبيه األّمة خبطورة مثل هذا األمر، وحتميلها املسؤولّية 

للقيام بواجبها.

وها هو اإلمام÷ يواجه مصريه احملتوم بعد أْن ختّلى عنه أتباعه 
البن  البيعة  وأعطوا  وجهه،  يف  أبوابها  وأوصدوا  الكوفة،  أهل  من 

))) ميزان احلكمة)/945)، حممد الري�شهري، الطبعة الأوىل، حتقيق، وطبع: دار احلديث. 
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عقيل. بن  مسلم  عمه  ابن  يد  على  لإلمام÷  بيعتهم  ناكثني  زياد 

أرض كرٍب وبالء

وقد أحّس اإلمام÷ بهذه النهاية املؤملة وهو يقرتب من مكان اضطرته 
قوات ابن زياد ألْن يقيم فيه، فيتساءل عن اسم هذا املوضع، فيقال له: 
كربالء، عند ذلك يتذكر أقوال جّده، وأبيه÷ وهي ختربه عّما سوف 
حيصل له يف هذا املكان، فيقول÷: )هذ� مو�سع كرب وبالء �نزلو�، 
هاهنا مناخ ركابنا، وحمّط رحالنا، ومقتل رجالنا، وم�سفك دمائنا()1).

ينزل اإلمام احلسني÷ وأصحابه يف هذا املوضع الذي اختاره له 
احلّر بن يزيد الرياحّي تنفيًذا ألوامر ابن زياد بأْن ينزل احلسني÷ يف 
أرض بعيدة من غري ماء وال خنيل، كّل ذلك حماولة من ابن زياد على 
إرغام احلسني÷ والتضييق عليه، لكّن اإلمام÷ وهو يعلم مبصريه 
احملتوم مل يكن ليجزع مّما أصابه، ومل جيد اخلوف والفزع إىل قلبه 
سبياًل، فهو ميلك نفًسا أبّية ال تلني وال ختضع، وإّن هذا املوقف الذي 
نفس  تكون  وكذلك  مببدئه  ومتسًكا  إاّل صالبة  يزيده  ال  اآلن  يواجهه 
املؤمن الصادق اإلميان الذي ال تزعزعه الشدائد، وال تزلزله النكبات، 
بل يقابلها بقلبه الواثق باهلل القوّي اإلميان، فإّن مثل هذه األمور من 
عادة الدنيا ومن يعيش فيها وليس ذلك بغريب، فـ)�إّن �لّنا�ض - كما يقول 
�لإمام �حل�سني÷ نف�سه:- عبيد �لدنيا، و�لدين لعق على �أل�سنتهم 
و� بالبالء قّل �لدّيانون()2).  يحوطونه ما دّرت معائ�سهم، فاإذ� حم�سّ

))) اأعيان ال�شيعة)/598، ال�شيد حم�شن الأمني، حتقيق وتخريج: ح�شن الأمني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت- لبنان.
))) اأعيان ال�شيعة )/598، ال�شيد حم�شن الأمني، حتقيق وتخريج: ح�شن الأمني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت- لبنان.
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النفس املطمئنة

وإذا كان ذلك من طبيعة أكثر الّناس، فما موقف أهل الكوفة ونكثهم 
البيعة إاّل من هذا القبيل، ومل يكن اإلمام ÷ ليأسى على شيء فاته، 
فهو مل يأِت لطلب السلطان، والّتحكم يف رقاب الناس وإّنا جاء ليقوم 
بوظيفته الشرعّية وواجبه الذي يفرضه اإلسالم، وهو قد أّدى واجبه وقام 
بوظيفته، واملؤمن موّطن نفسه على ما يكتبه اهلل له، فهو ال ميلك لنفسه 
له لشخص طلب  ÷ يف جواب  اإلمام  يزد  من األمر شيًئا، وذلك مل 
�إِلَّ  يَبنَا  ُي�سِ لَّن  منه العودة بعد أْن نكث أهل الكوفة البيعة له قال: {ُقل 
َما َكَتَب �لّلُه َلنَا})1)، فهو يعكس بذلك اطمئنانه النفسّي لكّل ما سوف 
يصادفه من حمن وأهوال، وليس املوت يف نظره شيًئا خميًفا، بل هو 
قدٌر على مجيع الّناس، فهو كما يقول عنه يف خطبة له: )ُخّط �ملوت 
على ِولد �آدم خمّط �لقالدة على جيد �لفتاة()2)، وها هو اآلن يواجه 
هذا القدر احملتوم ولكن بقلب املؤمن املطمئن، يقول÷ يف أول خطبة 
له بعد وصوله إىل كربالء: )�أّما بعد: فقد نزل بنا من �لأمر ما قد 
ترون، و�أّن �لدنيا قد تغرّيت، وتنّكرت، و�أدبر معروفها، ومل يبَق منها 
�أل ترون  �إّل �سبابة ك�سبابة �لإناء، وخ�سي�ض عي�ض كاملرعى �لوبيل، 
�إىل �حلق ل يعمل به، و�إىل �لباطل ل يتناهى عنه، لريغب �ملوؤمن يف 
ا، فاإّن ل �أرى �ملوت �إّل �سعادة، و�حلياة مع �لظاملني �إّل  لقاء �هلل حمقًّ

برما()3). 

))) التوبة:)5. 
))) ك�شف الغمة)/9))، ابن اأبي الفتح الإربلي، دار الأ�شواء، بريوت- لبنان. 

))) اللهوف يف قتلى الطفوف، �ص48، ال�شيد ابن طاوو�ص، الطبعة الأوىل7)4)هـ، اأنوار الهدى، قم- اإيران. 
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)7(
تبليغ الدعوة



ا َوَقاَل �إِنَِّني ِمَن �ْلُ�ْسِلِمنَي})1). اِلً َّن َدَعا �إَِل �للَِّه َوَعِمَل �سَ {َوَمْن �أَْح�َسُن َقْوًل مِّ

أشكال الدعوة

تتخذ الدعوة إىل اإلسالم أشكااًل خمتلفة، وأساليب متنوعة، منها 
التأليف والنشر، والكتابة واخلطابة وعًظا وإرشاًدا وتوجيًها، واإلسالم 
ال يتدخل يف حتديد شكل اخلطابة وغريها من وسائل الدعوة مادامت 
اإلسالمّية،  والروح  الدينية،  والقواعد  الشرعّية،  بالضوابط  تلتزم 
ْكَمِة  ِباْلِ َربَِّك  �َسِبيِل  �إِِل  {�ْدُع  تعاىل:  يقول  حيث  اخُللقية،  واملبادئ 
لَّ َعن  �َسنَِة َوَجاِدلُْهم ِبالَِّتي ِهَي �أَْح�َسُن �إِنَّ َربََّك ُهَو �أَْعَلُم ِبَن �سَ َو�ْلَْوِعَظِة �ْلَ

�َسِبيِلِه َوُهَو �أَْعَلُم ِباْلُْهَتِديَن})2).

ولقد كان الرسول األعظم القدوة للمصلحني، والدعاة املوّجهني، 
واخلطباء املرشدين، كما هو قدوة جلميع املسلمني لقوله تعاىل: {َلَقْد 
َكاَن َلُكْم ِف َر�ُسوِل �للَِّه �أُ�ْسَوٌة َح�َسنٌَة})3)، ولقد كان املعروف من سرية 

))) ف�شلت:)7 
))) النحل:5)). 

))) الأحزاب:)). 
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الرسول التزامه باملبادئ األخالقّية اليت جاء بها القرآن  مّما كان 
له أبلغ التأثري يف جناح دعوته، وحتقيق هدفه، يقول تعاىل: {َفِبَما َرْحَمٍة 
َحْوِلَك})1)،  ِمْن  وْ�  َلنَف�سُّ �لَْقلِْب  َغِليَظ  ا  َفظًّ ُكنَت  َوَلْو  َلُهْم  ِلنَت  �لّلِه  َن  مِّ
وبهذه السجايا احلميدة، واألخالق الفاضلة استحق املدح من القرآن له 
بقوله تعاىل: {َو�إِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم})2) إضافة إىل التزامه حبرفّية 
ما يقول، وتنفيذ ما يدعو إليه، وقد ورد عنه ما معناه أّنه )ما �أمرتكم 
من   األئمة كان  وكذلك  به(،  �لعمل  �إىل  �أ�سبقكم  وكنت  �إّل  باأمر 
يقول  طريقته،  إىل  ويدعون  نهجه،  على  ويسريون  أثره،  يقتفون  بعده 
اإلمام الصادق÷: )كونو� دعاة �إىل �أنف�سكم بغري �أل�سنتكم، وكونو� 

زيًنا، ول تكونو� �سيًنا()3).

دور اخلطابة 

ولقد كان للخطابة دور مهم يف جمال الدعوة إىل اإلسالم إذ أّنها 
الوسيلة اليت برع العرب يف استخدامها، وفاقوا غريهم فيها، ومل تكن 
وسيلة للتأثري يف الرأّي العام أفضل منها، وهلذا اختذها اإلسالم الوسيلة 
املفّضلة، واألسلوب اجلّيد؛ إلرشاد الّناس وتوجيههم، وتعريفهم مببادئ 
من  اعتربها شكاًل  إّنه  بل  بذلك  يكتِف  ومل  وأحكام شريعتهم،  دينهم 
أشكال العبادة حينما جعلها من مجلة أعمال صالة اجلمعة تلك الصالة 
اجلامعة اليت أمر اهلل بإقامتها، وفرض على املسلمني احلضور إليها بقوله 

))) اآل عمران:59). 
))) القلم:4. 

))) الكايف)/77، ال�شيخ الكليني، الطبعة الرابعة65))�ص، حتقيق، وت�شحيح، وتعليق: علي اأكرب الغفاري، دار الكتب الإ�شالمية، 
طهران- اإيران. 
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ُمَعِة َفا�ْسَعْو� �إَِل  َلِة ِمن َيْوِم �ْلُ تعاىل: {َيا �أَيَُّها �لَِّذيَن �آَمُنو� �إَِذ� ُنوِدي ِلل�سَّ
ِذْكِر �للَِّه َوَذُرو� �لَْبْيَع َذِلُكْم َخْيٌ لَُّكْم �إِن ُكنُتْم َتْعَلُموَن} )1).

عيد  العيدين  يومي  صالة  أعمال  من  اخلطبتان  اعُتربت  وكذلك   
الفطر وعيد األضحى، إضافة إىل ذلك اعتبارها يف املناسبات واملواقيت 
األخرى كّل ذلك ملا يف اخلطبة من فوائد للسامعني، وتأثري كبري على 
  املصّلني الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكثرًيا ما كان الّنيب
وكذلك اخللفاء من بعده كأمري املؤمنني علّي÷ ما يستعينون باخلطابة 
يف تبليغ أوامرهم للّناس، وتعميم تعاليمهم لسائر املسلمني يف حاالت 
احلرب والسلم، وهذا نهج البالغة جيمع بني جوانبه اخلطب الرّنانة، 
الفصحاء  وسّيد  املؤمنني÷،  أمري  بها  تفّوه  واليت  البليغة  والكلمات 
واملوحدين، وما حتويه من معاٍن خمتلفة، وأغراض متنّوعة جتمع بني 

العقيدة، واألخالق، والسياسة، واالجتماع.

ومــن طـــريق اخلـــطابة يســتطيع اخلـــطباء، واملوجـّـهون، والفــقهاء 
اجملتــهدون أْن يـــأمروا باملعــروف، وينهوا عن املنــكر قيـــاًما بـواجبــهم 
�َسنَُة  الشـرعّي، وأداء لوظيفتهم الدينّية بأسلوب قرآنّي: {َوَل َت�ْسَتِوي �ْلَ
يَِّئُة �ْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي �أَْح�َسُن َفاإَِذ� �لَِّذي َبْينََك َوَبْينَُه َعَد�َوٌة َكاأَنَُّه َوِلٌّ  َوَل �ل�سَّ

َحِميٌم})2).

))) اجلمعة:9. 
))) ف�شلت:4). 
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املنرب  النزيه

كّل هذا إذا كانت األمور جتري وفًقا جملراها الطبيعّي من دون أْن 
تتدخل السلطات اجلائرة؛ لتكّمم األفواه وتصادر احلّريات، وتستولي على 
املنابر، وتشرتي األبواق املأجورة؛ لتفرض على الّناس سياستها الضالة، 
خلدمة  املنابر  روا  سخَّ حينما  أمّية  بنو  فعل  كما  باحلّق  اجلهر  ومتنع 
أغراضهم، وترويج دعاياتهم، وتشويه مسعة خصومهم، وكما يفعل حّكام 
اليوم يف أكثر من مكان، فهم بعد أْن سّخروا وسائل اإلعالم من صحافة، 
وترويج  دعاياتها،  وبّث  احلاكمة،  األنظمة  ملصلحة  وتليفزيون  وإذاعة، 
أهدافها، بل وأّن األمر مل يقتصر على ذلك وإّنا تعّداه إىل السيطرة 
على املؤسسات الدينّية من مساجد، ومجعيات، ومآمت حسينّية، كّل ذلك 
ألجل وضع الرقابة احلكومّية على هذه املؤسسات الدينّية واليت كان من 
املفروض أْن تبقى هلا حرمتها، وقدسيتها الدينّية، وأْن تكون منابر حّرة 
ميارس فيها املسلمون مهمة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتوعية 
الّناس، وتوجيههم، وإرشادهم حنو الطريق السوّي، والصراط املستقيم.

املنابر  احلسينّية

اهليمنة  هذه  عن  منأى  يف  ومازالت  احلسينّية  املنابر  كانت  ولقد 
احلكومّية، والسيطرة الرمسّية ملا هلا من اتصال شعيب مباشر، إذ مل 
تكن للدولة أّي إشراف على هذه املآمت، بل إّنها تدار من ِقبل اهليئات 
األهلّية، وترعاها القيادات الدينّية، وكان من املفروض على خطباء هذه 
املنابر أْن يولوا الناحية التوجيهّية، والتوعية اإلسالمّية كّل اهتماماتهم، 
العزاء على  املبدئّي من أجل  وإْن كان تأسيسها  املنابر  ذلك ألّن هذه 
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لكّن  أعدائه،  من  عليه  جرى  وما  سريته،  واستعراض  احلسني÷، 
التأمل يف األهداف اليت ُقتل اإلمام احلسني÷ يف سبيلها، وقّدم نفسه 
الزكّية فداء وتضحية هلا مل تكن إاّل للقيام بواجبه الشرعّي وهو إقامة 
سبيل  ويف  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  واألمر  األرض،  يف  اهلل  حكم 
الدعوة إىل اإلسالم، وبيان مبادئه، وأحكامه، وهذا مما ال يتنافى مع 
إحياء ذكرى احلسني÷ وأصحابه، الذين قتلوا من أجل أْن تكون كلمة 

اهلل هي العلّيا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى.

����� �� �������- ��������.indd   71 11/23/2008   8:36:56 AM



72

����� �� �������- ��������.indd   72 11/23/2008   8:36:56 AM



73

)8(
دور املسجد الريادّي 



 {َو�أَنَّ �ْلَ�َساِجَد ِللَِّه َفَل َتْدُعو� َمَع �للَِّه �أََحًد�})1)
 اهتم اإلسالم بتخصيص أّماكن معّينة للعبادة تتوافر فيها شروط 
هلل،  بيوًتا  األّماكن  هذه  واعترب  فيها،  اليومّية  ألداءالفرائض  معّينة 
املبادئ  أّن  مع  لقدسّيتها،  واحرتاًما  ملكانتها،  وتكرمًيا  هلا،  تشريًفا 
أّي  إليه يف  يشار  أْن  أو  مكان،  أْن حيويه  تنفي عن اهلل من  اإلميانّية 
َوْجُه  َفَثمَّ  ُتَولُّوْ�  {َفاأَْينََما  مكان  كّل  يف  موجود  ألّنه  اجلهات،  من  جهة 
�لّلِه})2)، ولكن من أجل أْن يرتبط املسلمون يف عبادتهم بالتوجه إىل 
ُموْ�  {َو�ْعَت�سِ تعاىل:  ألمره  االمتثال  حببل  ومتّمسكني  متّحدين،  اهلل 
ُقوْ�})3)، فلذا كانت املساجد أّماكن خمّصصة  َتَفرَّ ِبَحبِْل �لّلِه َجِميًعا َوَل 
ُي�َسبُِّح  ��ْسُمُه  ِفيَها  َوُيْذَكَر  ُتْرَفَع  �أَن  �للَُّه  �أَِذَن  ُبُيوٍت  {ِف  للعبادة والصالة 
�للَِّه  ِذْكِر  َعن  َبْيٌع  َوَل  اَرٌة  ِتَ ُتلِْهيِهْم  لَّ  ِرَجاٌل  اِل*  َو�ْلآ�سَ ِبالُْغُدوِّ  ِفيَها  َلُه 
اُر})4). َكاِة َيَخاُفوَن َيْوًما َتَتَقلَُّب ِفيِه �لُْقُلوُب َو�ْلأَْب�سَ َلِة َو�إِيَتاء �لزَّ َو�إَِقاِم �ل�سَّ

))) اجلن:8). 
))) البقرة:5)). 

))) اآل عمران:)0). 
)4) النور:6)-7). 
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بدأ  سياسّي  كيان  للمسلمني  فيه  أصبح  الذي  األول  اليوم  ومنذ 
الرسول األعظم بإقامة املسجد؛ ليكون املكان املعّد للصالة، واملقّر 
احلكومة  شكل  كان  حيث  اإلسالمّية  اجلماعة  شؤون  إلدارة  الرمسّي 
اإلسالمّية آنذاك بسيًطا بعيًدا عن التعقيدات، والتشكيالت املتبعة يف 
دواوين الدول األخرى واليت تعتمد على املراسيم، واملظاهر الروتينّية، 

وما ُعرف باإلجراءات )الربوتوكولية).

نظاًما  باعتباره  اإلسالم  نظر  وجهة  من  مرفوًضا  كان  ذلك  كّل 
املسجد  فكان  الشعبّية،  بالقضايا  مباشًرا  اّتصااًل  متصاًل  مجاهرييًّا 
إضافة إىل كونه مكاًنا للصالة مقرًّا لقيادة اجليش اإلسالمّي، ومكاًنا 
للقضاء، وحّل اخلصومات، ومأوى للفقراء والغرباء، ويف فرتات تلت صدر 
اإلسالم اخّتذ املسجد طابع املدرسة اليت يتلّقى فيها املسلمون دروًسا يف 
القرآن، وتفسريه، واحلديث ورجاله، وأصول العقيدة اإلسالمّية، فساهم 
اإلسالمّية،  املعارف  وبّث  الدينّية،  التوعية  نشر  هام يف  بدور  املسجد 
وقد عرف املسلمون الكثري من املساجد يف أّمهات األمصار اإلسالمّية 
اليت كانت معاهد للعلم والعبادة كاجلامع األزهر يف مصر، والقريوان، 
إىل  إضافة  اإلسالمّية  البالد  من  وغريها  وخراسان،  وقم،  والنجف، 
املسجدين العريقني الشريفني: املسجد احلرام مبّكة املكّرمة، واملسجد 
النبوّي يف املدينة املنّورة، وكذلك املسجد األقصى يف القدس الشريف، 
يف  بدورها  قامت  قد  املساجد  هذه  فكّل  دمشق،  يف  الكبري  واجلامع 
احلفاظ على الشريعة اإلسالمّية، ومحاية اللغة العربّية، وختّرج منها 
العلماء والفقهاء، وانطلقت منها جحافل اجليوش اإلسالمّية للجهاد يف 

سبيل اهلل.
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بارتباطهم  املسلمني  قوة  سّر  أدرك  وقد  األجنيّب  االستعمار  ولكن 
العملّية،  حياتهم  مبجريات  القوّية  الّدين  وصلة  العبادة،  بدور  الوثيق 
اخلطط  الظالم  يف  وحييك  املؤامرات،  ويدبر  الدسائس،  يكيد  فأخذ 
العدوانّية لضرب القوة اإلسالمّية، وذلك عن طريق فصل الّدين عن 
الطائفّية،  النزعات  بإثارة  اإلسالمّية  الوحدة  وتفتيت  املسلمني،  حياة 
وإشعال الفنت القومّية، وزرع املراكز التبشريّية عن طريق اإلرسالّيات، 
والكنائس، واملدارس لألقلّيات املسيحّية، وفتح الباب أّمام أبناء املسلمني 
للدخول والدراسة فيها حبّجة مكافحة األمّية، ونشر الثقافة واملعرفة 
اإلنسانّية، ومل يكتِف املستعمرون بذلك بل ومن أجل تأمني السيطرة 
الفعلّية هلم على مقّدرات األّمة اإلسالمّية حاولوا إجياد مراكز للنفوذ 
السياسّي، والعسكرّي يف بعض املناطق بتسهيل من بعض حكام املسلمني 
كما حصل ذلك يف اهلند، ومصر، وإيران، وبالد املغرب، فما كان من 
هؤالء احلكام إاّل أْن انفصلوا عن شعوبهم، وارتبطوا باألجنيّب من أجل 
تثبيت عروشهم، واستعدوهم على ضرب الدعوات اإلصالحّية، وفرض 
الرقابة على التجمعات الشعبّية واليت كانت تّتخذ من املساجد أّماكن 
املراكز  على  اهليمنة  حّد  إىل  االستعمارّية  اليد  فامتّدت  لتواجدها، 
العبادّية،  القضايا  وتقييد عملها، وحصره يف  الدينّية، وحتديد دروها 
وأمر اخلطباء وأئمة املساجد بضرورة االلتزام باألحكام العرفّية اليت 
حتتم عليهم عدم اخلوض يف املسائل املصريّية، والقضايا السياسّية، 
وأْن ليس من شأن رجال الّدين التعّرض للمسائل السياسّية، واستطاع 
يف  الفعلّية  اليد  له  تكون  أْن  اإلسالمّية  البالد  من  كثري  االستعمار يف 
توجيه املؤسسات الدينّية كإدارات األوقاف خدمة ملصاحلهم، ولرتويج 
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التعّسفّية  اإلجراءات  ينُج من هذه  والدعاية حلّكامهم، ومل  مبادئهم، 
سوى املساجد، واملعاهد الشيعّية واليت ظّلت تقاوم كّل أشكال اهليمنة 
الُبعد  من  الشيعة  به  يؤمن  ما  بفضل  والعراق  إيران،  يف  االستعمارّية 
واملدارس،  املساجد،  لتمويل  عليهم  االعتماد  وعدم  اجلور،  حّكام  عن 
يدفعها  اليت   - الشرعّية  احلقوق  واليت ضمنت هلا  الدينّية  واهليئات 
الذاتّي عن االرتباط باألجهزة احلاكمة،  الشيعة بسخاء - االستقالل 
واستطاعت أْن تبقى هذه املراكز الدينّية يف موقع القيادة لألّمة، فكان 
العلماء والفقهاء هم قادة احلركات اإلصالحّية والثورات الشعبّية واليت 
العراق،  يف  اإلجنليزي  االحتالل  ضد  العشرين  ثورة  أبرزها  من  كان 
والثورة اإلسالمّية الكربى يف إيران ضّد األسرة البهلوّية.                                         
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)9(
معطيات الثورة احلسينّية

احلدث الروحّي

أّي حدث ال يصدر عن فراغ، إذ ال بّد لكّل حادث من سبب يّؤدي 
إليه، وإاّل صار احلدث عبًثا، واألحداث التارخيّية االجتماعّية بالذات 
مرتبطة  تكون  ما  عادة  األسباب  وهذه  إليها  تدعو  أسباب  إىل  حتتاج 
بالنتائج اليت يتمّخض عنها الصراع، حيث تكون هذه النتائج مرتبطة 
احلدث  قوة  تكون  فتارة  التأثري،  قّوة  حيث  من  احلدث  ذلك  بدرجة 
احلدث  قّوة  تكون  وتارة  وحمدودة،  نسبّية  تكون  آثارها  وكذا  نسبية، 
قوّية، فتكون آثارها ونتائجها كبرية، وتبقى معطياتها مستمرة وخالدة، 
سياسّية  أبعاد  ذي  تأرخيي  حلدث  كانت  إذا  إاّل  كذلك  تكون  ال  وهي 
واجتماعّية مبدئّية، فكثري من الثورات التارخيية كان هلا آثار سياسّية 
واجتماعّية كبرية، لكّنها تقف عند حّد معني من السنوات، وبعد ذلك 

ينتهي تأثريها، وتصبح حدًثا يف بطون التأريخ، وقصة تروى.

أّما الشيء الذي يبقى لفرتة غري حمدودة، فهو ذلك احلدث الذي 
يرفع شعارات إصالحّية، ويفّجره قائده مرتبًطا بارتباطات روحّية.

من هذا القبيل الثورة احلسينّية، فهي ثورة عقائدّية ارتبطت بأهداف، 
ومبادئ إسالمّية، وظّل تأثريها باقًيا ومستمًرا إىل اآلن، والسبب الذي 
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احلقيقّي  انتماؤها  هو  الثورات  بني  من  الربوز  هذا  الثورة  جعل هلذه 
والراسخ بأصول اإلسالم ومبادئه، فهي ثورة جتديد للقيم اإلسالمّية، 

وتصحيح ملسار احلكومة اإلسالمّية.

العودة إىل جذور اإلسالم

اإلمام  وقائدها  الثورة،  هذه  مفّجر  أعلنها  اليت  األهداف  إّن 
احلقيقّية  اإلسالم  أصول  إىل  العودة  يف  تتمثل  كانت  احلسني÷ 
أجل  ومن  أمّية،  بين  يد  على  والتزييف  التحريف  هلا  حصل  أْن  بعد 
من  البّد  األّمة  شعور  أعماق  يف  ويتأّصل  االحنراف،  هذا  يرتّسخ  أال 
إحداث هّزة عنيفة تنّبه اجملتمع إىل غرابة هذا االحنراف، وُبعده عن 
املبادئ اإلسالمّية العالية اليت أرسى دعائمها الّنيّب األكرم، فقد 
قال اإلمام احلسني÷ يف بيان سبب نهضته: )�أّن مل �أخرج �أ�سًر� ول 
بطًر� ول مف�سًد�... و�إّنا خرجت لطلب �لإ�سالح يف �أّمة جدي �أريد 

�أن �آمر باملعروف و�أنهى عن �ملنكر و�أ�سري ب�سرية جدي و�أبي...()1).

واإلصالح ال يكون إاّل حيث يكون هناك فساد، وهذا الفساد يكون 
قد بلغ مبلًغا ال ميكن السكوت عليه، أو التغاضي عنه، فإّنه - الفساد 
- ميكن أْن يؤّدي إىل تقويض الّدين، وحمو معامله، )�أل و�إن �ل�سنة قد 

�أُميتْت، و�إن �لبدعة قد �أُحييت()2).

))) بحار الأنوار9/44))، العالمة املجل�شي، الطبعة الثانية امل�شححة)40)هـ- )98)م، حتقيق/ حممد باقر البهبودي، موؤ�ش�شة 
الوفاءن بريوت- لبنان. 

))) لواعج الأ�شجان، �ص9)، ال�شيد حم�شن الأمني، �شنة الطبع))))، من�شورات مكتبة ب�شريتي، قم- اإيران.
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واحلسني÷ وهو شاهد على عصره مبقتضى مضمون اآلية الكرمية 
ًة َو�َسًطا  واليت يكون احلسني ÷ أظهر أفرادها، {َوَكَذِلَك َجَعلْنَاُكْم �أُمَّ
يدرك  �َسِهيًد�})1)،  َعَلْيُكْم  �ُسوُل  �لرَّ َوَيُكوَن  �لنَّا�ِس  َعَلى  �ُسَهَد�ء  لَِّتُكوُنوْ� 
حمو  إىل  ذلك  ألّدى  عنه  سكت  لو  والذي  واجهه  الذي  الفساد  مدى 
اإلسالم، وتفويض أركانه، وذلك ألّن قوام اإلسالم يعتمد على اقتفاء 
الرسول، واّتباع سّنته، والعمل مبا جاء به قال تعاىل: {َوَما �آَتاُكُم 
ِف  َلُكْم  َكاَن  {َلَقْد  وقال:  َفانَتُهو�})2)،  َعنُْه  َنَهاُكْم  َوَما  َفُخُذوُه  �ُسوُل  �لرَّ
هي  والبدع  البدعة،  مقابل  يف  والُسّنة  َح�َسنٌَة})3)،  �أُ�ْسَوٌة  �للَِّه  َر�ُسوِل 
املستحدثات اليت يكون انتشارها سبًبا يف تعطيل السّنة كما يف احلديث: 

)ما �أحد �بتدع بدعة �إّل ترك بها �سّنة()4).

�ُسّنة يف  �ُسّنتان،  )�ل�ُسّنة  أيًضا:  املؤمنني÷  أمري  قال  كما  والُسّنة 
فري�سة �لأخذ بها هدى وتركها �ساللة، و�ُسّنة يف غري فري�سة �لأخذ 

بها ف�سيلة، وتركها �إىل غري خطيئة()5).

)�إّنا  كذلك:  املؤمنني÷  أمري  عنها  قال  كما  فهي  البدعة،  أّما 
بدء وقوع �لفنت �أهو�ء تتبع، و�أحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب �هلل، 
ذي  على  يخَف  مل  خل�ض  �لباطل  �أّن  فلو  رجاًل،  رجال  فيها  يتوىّل 
هذ�  يوؤخذ من  ولكن  �ختالف،  يكن  �حلّق خل�ض مل  �أّن  ولو  حجى، 

))) البقرة:)4). 
))) البقرة:)4). 

))). الأحزاب:)). 
)4) الكايف)/58، ال�شيخ الكليني، الطبعة اخلام�شة)6))�ص، حتقيق وت�شحيح وتعليق: علي اأكرب الغفاري، دار الكتب الإ�شالمية، 

طهران- اإيران 
)5) الكايف)/)7، ال�شيخ الكليني، الطبعة اخلام�شة)6))�ص، حتقيق وت�شحيح وتعليق: علي اأكرب الغفاري، دار الكتب الإ�شالمية، 

طهران- اإيران. 
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��ستحوذ  فهنالك  مًعا،  فيجيئان  فيمزجان  �سغث،  هذ�  ومن  �سغث، 
�ل�سيطان على �أوليائه، وجنا �لذين �سبقت لهم من �هلل �حل�سنى()1).

وحينما تصل حالة االبتداع، واخلروج عن الدين حدًّا ميكن أْن يّعطل 
وترسيخها يف  إرسائها،  قام اإلسالم من أجل  واليت  الشرعّية  الُسنن 
البدع،  تلك  مواجهة  الشرعّي  واجبه  من  يكون  املسلم  فإّن  اجملتمع، 
ظهرت  )�إذ�  يقول:   اهلل رسول  فهذا  عليها،  والقضاء  وإنهائها، 
لعنة  فعليه  يفعل،  مل  فمن  علمه،  �لعامل  فليظهر  �أمتي،  يف  �لبدع 
الشرعّية  الواجبات  أهم  الّدين ومحايته من  �هلل()2)، ذلك ألّن حفظ 
اليت يتحّملها املسلم انطالًقا من مبدأ املسؤولّية العامة الذي يشري إليه 
ر�ع وكّلكم م�سوؤول عن رعيته()3)،  )كلكم  والقائل:  الشريف  احلديث 
وكذا واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر املأخوذ على كّل مسلم، 
َوَياأُْمُروَن  ْيِ  �ْلَ �إَِل  َيْدُعوَن  ٌة  �أُمَّ نُكْم  مِّ {َولَْتُكن  الكرمية:  اآلية  بصريح 
يعرف  وكلّنا  �ْلُْفِلُحوَن})4)،  ُهُم  َو�أُْوَلِئَك  �ْلُنَكِر  َعِن  َوَينَْهْوَن  ِباْلَْعُروِف 
مدى االحنراف الذي آلت إليه األمور بعد توّلي يزيد للحكم، فإّن ذلك 
كان غاية يف االحنراف عن املبادئ اإلسالمّية، ألّن صفاته وسلوكّيته 
املستهرتة سلبت منه أدنى صفات الصالح اليت ميكنه من خالهلا قيادة 
األّمة، فيزيد رجل فاسق، فاجر، شارب للخمر، قاتل للنفس احملرتمة.

))) الكايف)/54، ال�شيخ الكليني، الطبعة اخلام�شة)6))�ص، حتقيق وت�شحيح وتعليق: علي اأكرب الغفاري، دار الكتب الإ�شالمية، 
طهران- اإيران.  

))) الكايف)/54، ال�شيخ الكليني، الطبعة اخلام�شة)6))�ص، حتقيق وت�شحيح وتعليق: علي اأكرب الغفاري، دار الكتب الإ�شالمية، 
طهران- اإيران. 

))) بحار الأنوار)8/7)، العالمة املجل�شي، الطبعة الثالثة امل�شححة)40)هـ- )98)م، حتقيق: ال�شيد اإبراهيم املياجني، حممد 
الباقر البهبودي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت- لبنان. 

)4) اآل عمران: 04). 

����� �� �������- ��������.indd   80 11/23/2008   8:36:56 AM



81

احلسني÷  مشروع إصالح

على  القضاء  بالضرورة  يعنى  صفاته  هذه  لشخص  السماح  إًذا 
)على  بقوله:  صراحة  احلسني÷  اإلمام  أعلنه  ما  وهو  اإلسالم، 

�لإ�سالم �ل�سالم �إذ �بتليت �لأّمة بر�ع مثل يزيد()1).

فسكوت احلسني÷، ومبايعته ليزيد سُيعترب مساهمة منه يف هدم 
اإلسالم، ألّن الرسول يقول كما يف الكايف: )من �أتى ذ� بدعة فعظمه 
فاإّنا ي�سعى يف هدم �لإ�سالم()2)، وِمثل هذا ال يكون من احلسني÷، 
هلذا  واملشّيد  الباني   ÷ عليٍّ وابن  املؤّسس،   الرسول سبط  ألّنه 
الكيان الشامخ، الذي ُبذلت يف سبيله املُهج، وُسفكت من أجل إقامته 
الدماء، وُأزهقت األرواح، فمن املستحيل أْن يقبل سليل النبوة ضياع هذه 
املكاسب، وفوات هذه الشعائر اإلهلّية، فهو من أهل البيت  الذي 
عهد إليهم الرسول أمر احملافظة على اإلسالم، ومسؤولّية محايته، 
ا  فيقول: )�إّن عند كّل بدعة تكون من بعدى يكاد بها �لإميان وليًّ
من �أهل بيتي مّوكاًل به، يّذب عنه، ينطق باإلهام من �هلل، ويعلن �حلّق، 

وينّوره، ويرد كيد �لكائدين ُيعرّب عن �ل�سعفاء()3).

مقاومة  وأقدم على  ÷ على حركته،  اإلمام احلسني  أقدم  لذلك 
يزيد وهو عامل باملصري الذي ينتهي إليه، وعارف بالعواقب اليت ترّتتب 
على خروجه، غري مباٍل خبذالن صديقه، وال مكرتث بقّوة عدّوه، بل هو 

ماٍض يف سبيل حتقيق غرضه.
))) بحار الأنوار6/44))، العالمة املجل�شي، الطبعة الثانية امل�شححة)40)هـ- )98)م، موؤ�ش�شة الوفاء، بريوت- لبنان. 

))) الكايف)/54، الطبعة اخلام�شة)6))�ص، حتقيق وت�شحيح وتعليق: علي اأكرب الغفاري، دار الكتب الإ�شالمية، طهران- اإيران.

))) الكايف)/54، الطبعة اخلام�شة)6))�ص، حتقيق وت�شحيح وتعليق: علي اأكرب الغفاري، دار الكتب الإ�شالمية، طهران- اإيران.
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ا وجــاهد م�سلما �ساأم�سي وما باملوت عار على �لفتى        �إذ� مــــــا نوى حـــقًّ
ويقول: )�إّن ل �أرى �ملوت �إّل �سعادة، و�حلياة مع �لظاملني �إّل برًما()1).

ومل تكن  تلك التضحية، وذلك البذل الذي أعطاه اإلمام احلسني÷، 
ليذهب هدًرا دونا نتيجة، بل كان يدرك النتائج االجيابّية اليت سوف 
هو  ما  ومنها  ومباشر،  قريب  هو  ما  منها  التضحية،  تلك  عنها  تثمر 

بعيد.

حتريك الضمري اإلسالمّي

اإلسالمّي،  الضمري  حتريك  كان  فقد  لثورته،  املباشر  األثر  أّما 
وحتسيسه باخلطر الداهم الذي يعيشه، وحتميله مسؤولّية التغيري الذي 
جيب عليه القيام به، وأّنه يدرك ذلك، فإّن األمويني ماضون  يف تنفيذ 
خمّططهم الذي يرمي إىل حمو الصورة اإلسالمّية، وحتويل الدولة إىل 
وإّننا نعلم كيف استطاع األموّيون ختدير  إمرباطورّية أموّية خصوًصا 
الّناس بشكل شّل حركتهم، وجعلهم يتهّيبون من القيام بأّي عمل يعارض 
سياسة احلاكمني خوًفا على أنفسهم، ومّما ال شّك فيه أّن هلذا السكوت 
فكان  احلّقة،  اإلسالمّية  للمبادئ  باخلطر  تنذر  سّيئة  وعواقب  نتائج، 
حتريك اإلمام احلسني÷ مبثابة احملّرك لذلك الشعور العام، واملنّبه 

لتلك النفوس، وامليقّظ لتلك الضمائر.

املناسبني،  وظرفه  وقته  يف  احلسني÷  اإلمام  حتّرك  كان  ولقد 
وذلك ملا تعرفه من أّن الوضع السياسّي لألّمة من ِقبِل يزيد وإْن كان 

))) لواعج الأ�شجان، �ص)0)، ال�شيد حم�شن الأمني، �شنة الطبع))))، من�شورات مكتبة ب�شريتي، قم- اإيران. 
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خمالًفا ملبادىء اإلسالم ولصورته الصحيحة، إاّل أّن املظاهر اإلسالمّية، 
الّناس  مجهور  وكان  املراعاة،  بعض  ُتراعى  كانت  الدينّية  والشكلّيات 
ينظرون لذلك املرتبِّع على كرسّي اخلالفة أّنه جدير به لصحبته لرسول 
اهلل، وملمارسته لبعض الشعائر الدينّية - ولو ظاهًرا -، أّما الوضع 
السياسّي بعد توّلي يزيد، فإّنه جنوح خطري عن جاّدة اإلسالم إىل حيث 
اهلاوية املردية، فلم يكن احلّل بالسكوت على هذا الوضع اخلطري أمًرا 
على  يقضي  ال  حتى  الشخص  هذا  بيد  واإلمساك  الوقوف  وإّنا  جائًزا 
البقّية الباقية من املعامل اإلسالمّية، ومل يكن ألحد اجلرأة والشجاعة على 
القيام بهذا العمل اإلنقاذي سوى اإلمام احلسني÷ مع علمه مبا يكّلفه 
ذلك العمل من مثن باهظ، وهو بذل حياته الشريفة؛ لذلك فإّنه ليس 
ه اللوم والنقد للحسني÷ واّتهامه بسوء تقديره  من حّق أّي فرد أْن يوجِّ
للعاقبة، وبأّنه ألقى بنفسه للتهلكة؛ ألّن احلسني÷ أقدم على العمل وهو 
�لفلو�ت بني  تقّطعها ع�سالن   باأو�سايل  )كاأن  قال:  إذ  نتائجه،  يعلم 

�لنو�وي�ض وكربالء()1). ولقد أصاب الشاعر حني قال بهذا الشأن: 
 فما ر�أى �ل�سبط للدين �حلنيف �سفا           �إّل �إذ� دمــــــه يف كـــربـــالء �سفــــــكا    
ومـــــا �سمعنـا مريـ�ســــًا ل عــــــالج لــــــــه            �إّل بنـــــــــفـ�ض مـــــد�ويه �إذ� هـــــــلكا 

عادي  غري  شخص  من  االستشهادي  العمل  هذا  مثل  أّن  شّك  وال 
كاحلسني÷ من شأنه أْن حيّرك السكون املطبق، ويفّجر األرض اهلادئة 
جة تأكل يف  من حتت أقدام األمويني، وجيعل من تلك الدماء ناًرا متأجِّ
عروش احلاكمني، وأنواًرا تضيء دروب السالكني، وتبعث األمل يف نفوس 
اخلائفني، وهذا ما حصل بالفعل بعد ثورة احلسني ÷ من تتابع الثورات 

واحلركات الثورّية ضّد احلكم األموّي حتى عّجلت عليه بالنهاية.
))) بحار الأنوار67/44)، العالمة املجل�شي، الطبعة الثانية امل�شححة)40)هـ- )98)م، موؤ�ش�شة الوفاء، بريوت- لبنان. 
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سلب الشرعّية عن النظام األموّي

مثة ناحية مهمة تعترب من معطيات الثورة احلسينّية غري املباشرة، 
وهي أّن الوضع التشريعّي لألّمة -واملقصود باألّمة هنا اجلمهور من غري 
آراء  يرون يف  كانوا  الذين   البيت أهل  األئمة من  بإمامة  املرتبطني 
الصحابة مصادر للفقه والتشريع، وحيث كان اخللفاء هم من هذه الفئة- 
جيوز  وال  تطبيقه،  جيب  قانوًنا  تعترب  وفتاواهم  اجتهاداتهم،  كانت  قد 
االعرتاض عليه، ألّنه صادر من السلطة العليا، وكان ميكن هلذا الشعور 
تلك  كانت  ولو  حتى  معارضة  دونا  التشريعات  بهذه  والقبول  بالتسليم 
األحكام تتعارض مع الّنصوص القرآنّية، وما ثبت من السّنة النبوّية أْن 
تستمر لدى كّل َمن يتسّلم زمام السلطة واخلالفة استناًدا ملبدأ وجوب 

الطاعة لوالة األمر.

ولكن قيام اإلمام احلسني÷ ورفضه لبيعة يزيد أفقد احلكم األموّي 
ومل  التشريعّية،  السلطة  تلك  حّكام  من  بعده  جاء  من  وكذا  الشرعّية، 
يعد آلراء اخلليفة ذلك االحرتام والقّوة كما كانت آراء وفتاوى اخللفاء 
ملوًكا  باعتبارهم  احلّكام  هؤالء  إىل  األّمة  نظرت  وإّنا  الراشدين، 
بل ألصبحت  احلسني÷،  ثورة  لوال  ليحصل  ذلك  كان  وما  وسالطني، 
آراؤهم، واقرتاحاتهم، واحنرافاتهم ُسّنة مّتبعه للمسلمني، وهذا ما عناه 
قد  �لبدعة  و�أّن  �أميتت،  قد  �ل�سنة  )فاإّن  قوله:  من  احلسني÷  اإلمام 
�أحييت(، وال يعين ذلك أْن يكون شاهًدا على نزاهة الفقه يف ظّل هؤالء 
احلّكام، ذلك ألّن هؤالء اخللفاء مارسوا ضغوًطا سياسّية خمتلفة، لكي 
جيعلوا من الفقهاء، ورواة احلديث آلة لتحقيق أهدافهم وأغراضهم، وقد 
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متّكنوا بواسطة توافر عدد من باع نفسه وضمريه؛ لتحقيق هذا الغرض 
والذي جاء بكثري من األحكام موافقة لرغبة احلّكام كما جاء ذلك يف 
تربير سلطة احلاكم اجلائر، فهذا واحد منهم يقول: )ول ينعزل �لإمام 
بالف�سق - �أّي �خلروج على طاعة �هلل تعاىل –، و�جلور - �أّي �لظلم على 
عبادة �هلل تعاىل()1)، ألّن الفاسق من أهل الوالية عند أبي حنيفة!، وقد 
بعد  واألمراء  األئمة  من  اجلور  واشتهر  الفسق  قد ظهر  بأّنه  ذلك  عّلل 
اخللفاء الراشدين، والسلف كانوا ينقادون هلم وال يرون اخلروج عليهم، 
ويف مقابل ذلك جند أّن الفقه اإلمامّي أخذ حيّصن نفسه خشية الوقوع 
 - يومذاك  والنفوذ  السيطرة،  له  الذي  وهو   - العامة  فقه  تأثري  حتت 
حبصر األخذ باألحكام الشرعّية عن أئمة أهل البيت، وخمالفة ما 
ورد عن العامة عند التعارض بني الّنصوص، وما ذلك إاّل لشيوع الوضع 

عندهم بشكل أفقد الثقة مبا يصدر عنهم من روايات وأحاديث.

شّد الّناس إىل فكرة اإلمامة

وهو  أهّمها  وهو  احلسني  اإلمام  ثورة  معطيات  من  آخر  عطاء  ومّثة 
بعد  باخلالفة   البيت أهل  وأحقّية  اإلمامة،  فكرة  حنو  الناس  شّد 
هي  بل  ذلك،  قبل  وجدت  قد  التشّيع  فكرة  أّن  ومعلوم   ،الرسول
بعد  إاّل  واضًحا  تبلوًرا  تتبلور  مل  أّنها  إاّل   الّنيّب زمان  من  موجودة 
مقتل احلسني÷ حيث جند أّن مجهور الصحابة قد احنازوا إىل مبدأ 
قليل  إاّل  األتباع  من   ÷ عليٍّ مع  يكن  مل  حيث  الّنّص،  وتركوا  الشورى 
أمثال سلمان الفارسّي، وأبي ذر الغفارّي، واملقداد، وعمار بن ياسر، ومثل 
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هؤالء مل يكن باملقدور النهوض معهم ومواجهة الفئة املتسّلطة، واستمر 
احلال على ذلك حتى عهد أمري املؤمنني÷ والذي اختري للخالفة بنفس 
املقاييس اليت اختري بها اخللفاء من قبله، مبعنى أّنه مل يكن على أساس 
مبدأ النّص، وكذلك احلال بالنسبة لإلمام احلسن÷ إاّل أّنه بعد مقتل 
األئمة،  حول  الشيعة  التفاف  مسألة  يف  نوعّي  تغيري  حصل  احلسني÷ 
فهي مل تكن جمّرد عاطفة، بل إّن ذلك ارتبط باستعداد نفسّي وروحّي 
للمواجهة الدموّية مع احلّكام واملتغلّبني كما حصل يف ثورة التّوابني. كّل 

ذلك كان أثًرا مباشًرا لثورة احلسني÷.

بقاء روح االرتباط لآلل

 وكان من معطيات هذه الثورة أْن بقيت روح اإلتّباع واالرتباط بأهل 
البيت عميقة اجلذور يف نفوس الشيعة الذين بدؤوا يتكّتلون كفرقة 
متمّيزة بعقائدها وأحكامها حول األئمة من أهل البيت، وإىل اليوم 
النفسّية،  الضغوط  رغم  وعّدة  عدًدا  تنامت  قد  الطائفة  هذه  أّن  جند 
أْن يتخّطوا هذه العقبات، وحيافظوا على  والسياسّية، واستطاع أتباعها 
هوّيتهم، وميّددوا شخصّيتهم، وحنن ال نشّك يف أّن بقاء التشّيع، واستمراره، 
وانتشاره بني الطبقات العامة للمجتمع يعود فضله إىل الشعائر احلسينّية 
الوالء  روح  تعميق  األثر يف  أبلغ  له  ومواكب، وسوى ذلك مّما  تعاٍز،  من 

واحملبة ألهل البيت، والسخط والنقمة على الظاملني.
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