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  الملخص 

هل هي ثورة ) عليه السالم(في نفسي عن ثةرى االمام الحسين اثير سؤال 

قال االمام الحسين  امام معصوم  ظلم وطغيان بني امية في الخالفة االسالمية ؟ ، اذ 

ح في امية ما خرجت اشرا وال بطرا وانما خرجت لطلب االصال): "عليه السالم(

واجب شرعي على امام معصوم ، فل هذه االصالحات يقصدها امامنا هو " جدي 

صلى اهللا (ى بها الباري لنبي الرحمة محمد ، ام هي حكمة ربانية قد اوصلقيامه

كما هو معلوم ) عليه السالم(ها المصطفى ولده االمام الحسين وخص ب) عليه واله 

لمقتل ولدي ( بأن ) صلى اهللا عليه واله(حمد التي صرح بها النبي ممن االحاديث 

عليها (، وفعله عندما زار الزهراء) بداالحسين حرارة في قلوب المؤمنين ال تبرد أ

في عنقه فسألته ) عليه السالم(في فيه والحسين ) عليه السالم(وقبل الحسن ) السالم

ء ، وهو عن سبب ذلك فصرح بشاهدته على رمضاء كربال) عليها السالم(الزهراء 

هي ليست ثورة معصوم ضد ) عليه السالم(مام الحسين امر يلد على ان ثورة اال

  .بغاة وطغاة ، وانما هي حكمة الهية سنبحثه في تمن دراستنا ان شاء اهللا تعالى 
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Abstract 

  The question was raised in myself for Imam Hussein, a 
revolution, it is infallible Imam revolution against injustice and 
tyranny of the Umayyad caliphate? As Imam Hussein, he said 
peace (what came out Asherah not elated, but I went out to 
demand reform in the nation seriously) Is this reform, which 
meant in front of us is a religious duty upon the Imam of the 
infallible done, or is it the wisdom of the divine has been 
recommended by the Bari to the Prophet of Mercy Muhammad 
sallallaahu ' him and his family singled out Mustafa and his son 
Hussein, peace be upon him as it is known from frequent 
conversations that told by the Prophet that (for the killing and 
have Hussein heat in the hearts of the faithful is never cool), and 
do when Zahra peace be upon her visited by Hassan peace be 
upon him in it and Hussein in his neck. I asked him Zahra why it 
Vsrah testify on Ramda Karbala, which shows that the revolution 
of Imam Hussein) is not infallible Bgah revolt against the tyrants; 
but there is a divine judgment Senbgesh in the body of our study, 
God willing. 
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  :المقدمة 
أثير سؤال في نفسي عن ثورة اإلمام الحسين، هل هي ثورة إمام معصوم ضد 

ما خرجتُ  ((ظلم وطغيان بني أمية في الخالفة اإلسالمية؟ إذ قال اإلمام الحسين 

فهل هذا اإلصالح  ٠ما خرجت لطلب اإلصالح في أمة جديأشراً وال بطراً، وإن

إمام معصوم القيام به، أم هي حكمة ربانية  الذي قصده أمامنا هو واجب شرعي على

ولده ) (وخص بها المصطفى ) (قد أوصى بها الباري إلى نبي الرحمة محمد 

   بأن ) (كما هو معلوم من األحاديث المتواترة التي صرح بها النبي  )(الحسين

 لمقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين ال تبرد أبدا وفعله ،)( ا زار عندم

الزهراء عنقه فسألته  في) (فيه والحسين  في)(وقبل الحسن ) (الزهراء 

) ( عن سبب ذلك فصرح بشهادته على رمضاء كربالء، وكذلك ما روي من

عن القارورة التي وضعت فيها تراباً من ارض كربالء ومن هذه ) (حديث أم سلمة 

ينطق عن الهوى أن هو إال وحي  وما((توترة واستشهاداً بقوله تعالى األحاديث الم

هي ليست ثورة ) (أمر يدل على أن ثورة اإلمام الحسين وهو ، )١())يوحى 

معصوم ضد بغاة وطغاة؛ وإنما هناك حكم إلهي سنبحثه في متن دراستنا إن شاء اهللا 

تعالى، إذ ستكون الدراسة ستكون مقسمة على ثالثة مطالب مبدوءة بمقدمة عن 

  :ي وه٠موضوع البحث 

  .هو ماهية األحكام العقائدية/ األول  مبحثال

  فلسفة الثورة الحسينية وأهدافها/ الثاني  بحثالم

  يات الواردة عن المعصومينافي األحاديث والرو) ( الحسين / الثالث بحثالم 

  .ثم النتائج التي توصل إليها البحث 
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  المبحث األول
 ماهية األحكام العقائدية 

 قيد فكان المبحث يتكون من مطلبينهذا المبحث مفهوم العقيدة وانواع العتناولنا في 

 المطلب األول

  مفهوم العقيدة

  : معنى العقيدة لغة واصطالحاً / أوالً
  : العقيدة لغة.أ

ك ، ومنه اإلحكام واإلبرام، والتماسوهو الربط والشد بقوة) د العقْ( من 

ذا يطلق على العقد على البيع والعهد والنكاح ، ول )٢(قوالمراصة ، واإلثبات والتوث

واليمين ونحوهما من المواثيق والعقود الرتباط كل من الطرفين بهذا العقد عرفاً 

يا َأيها الَّذين َآمنُوا َأْوفُوا ﴿: وشرعاً، إلى غير ذلك مما يجب الوفاء به قال تعالى

قُود٣(﴾بِالع(.  

خاطب اهللا المؤمنين بالوفاء بالعقود التي يعقدها ))  أوفوا بالعقود: (( قال الزجاج 

  .)٤(بعضهم على بعض على ما يوجبه الدين

  :العقيدة في االصطالح الشرعيو
فهي تطلق على اإليمان بأصول الدينوقد قرر العلماء من الفريقين على أن  

يقول اهللا العقائد يجب أن يصل فيها اإلنسان إلى اليقين ، وال يكفي في العقيدة الظن، و

  :سبحانه و تعالى

 )٥()) شيئاًوما لهم به من علم أن يتبعون إال الظن وأن الظن ال يغني من الحق (( 

  : العقيدة اإلسالمية الصحيحة/ ثانياً

العقيدة اإلسالمية التي دلت عليها أصول اإلسالم من الكتاب والسنة  وإجماع 

اإليمان الجازم باهللا ،ومالئكته،  :هي العقيدة الصحيحة وهي) (الصحابة المنتجبين 
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وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خيره وشره، وبكل ما جاء به القرآن والسنة 

األخبار والغيوب واألحكام القدرية والشرعية والجزائية، وسائر ما : الصحيحة من

لطاعة أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم هللا بذلك كله، والعمل له تعالى بمقتضاه، وا

  . )٦(واالتباع له) (للنبي

ونحن نقول أن العقيدة الصحيحه اإليمان الجازم باهللا ، ومالئكته، وكتبه ، ورسله، و ما 

كاألخبارعن الغيب : )٧(جاء به القرآن والسنة الصحيحة المرويه عن المعصوم

م ، والتسلي)(واألحكام الشرعية والجزائية ، وسائر ماصدر عن اإلئمة المعصومين 

تصديقٌ بالغيب، وتوحيد وتنزيه كال هللا بذلك كله، والعمل له تعالى بمقتضاه

  . للرب،وعبادةٌ هللا بما شرع، واليقين بلقائه سبحانه وجزائه

العقيدةُ مفردة العقائد التي تعني األمور التي يجب أن يصدق بها القلب،  

: أي. ، وال يخالطها شك ريب  ؛ حتى تكون يقيناً ثابتاً ال يمازجها وتطمئن إليها النفس

اإليمان الجازم الذي ال يتطرق إليه شك لدى معتقده ، ويجب أن يكون مطابقاً 

ال يقبل شكاً وال ظنا؛ فإن لم يصل العلم إلى درجة اليقين الجازم ال يسمى  ،)٨(للواقع

 :والشريعة تنقسم إلى قسمين ،)٩(وتسمى عقيدة ؛ ألن اإلنسان يعقد عليه قلبه. عقيدة

 اعتقاد مثل ، القلبية باألمور تتعلق التي هي: فاالعتقادات،أمور اعتقاديه وأمور عملية 

  أصلية وتُسمى المذكورة، اإليمان أركان بقية واعتقاد ، عبادته ووجوب اهللا، ربوبية

 األحكام وسائر والصوم والزكاة الصالة مثل العمل بكيفية يتعلق ما هي: والعمليات

 الصحيح امنه:  العقيدة او وفساد صحة تلك على تبنى ألنها فرعية؛ وتسمى العملية،

 البشر، أفكار من الناشئة وهي الفاسد، ومنها ،  الصحيحة الكتاب من المأخوذة وهي

  .)١٠(والنصارى اليهود عقيدة في كما وتبديلها تحريفها من العقيدة فساد يأتي وقد

 :محاور العقيدة/ ثالثا
 :ثالثة محاور على يدور التوحيدالعقيدة أو  معل موضوع إن يقال وقد

 ،ما ثالث حيثيات من تعالى اهللا ذات في والبحث اإللهيات، أو تعالى اهللا ذات ـ١

  .عباده على وحقه عنه يتنزه وما تعالى به يتصف
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 ويجب يلزم ما: التالية الحيثيات من فيها والبحث النبوات أو الكرام الرسل ذوات ـ٢

 . أتباعهم على يجب ما ،حقهم في يستحيل ما, حقهم في يجوز ما ،عليهم

 أو السمع ورود مجرد على به اإليمان يتوقف ما وهو: الغيبيات أو السمعيات ـ٣

  ،البعث وتفاصيل الساعة كأشراط مدخل، نفيها أو إثباتها في للعقل وليس به، الوحي

ها المعصوم كواقعة وما اخبر عن) ( وسائر األمور الغيبة التي اخبر بها المصطفى 

 على يقوم وهو اعتقادها، حيث من يكون الغيب مسائل أو السمعيات في الطف والبحث

 مع لها اإلمرار: لها واإلنكار الجحود ويقابله التصديق مع بها اإلقرار ،: دعامتين

 بالعقل والتوهم التصور ومحاولة والحقيقة، الكنه في الخوض ويقابله معناها إثبات

  .)١١(لنقلا عن بعيدا

  :دة موضوع علم العقي/ رابعاً 

: تشمل  -العقيدة من حيث كونها علماً بمفهوم أهل السنة والجماعة  

  :موضوعات 

األخبار ، ، و، والغيبيات ، والنبوات ، والقدر، واإلسالم ن، واإليما)١٢(التوحيد

أهل ، وسائر أصول الدين واالعتقاد ، ويتبعه الرد على وأصول األحكام القطعية

  .األهواء والبدع وسائر الملل والنحل الضالة ، والموقف منهم 

  :دة علم العقيمسميات /اًخامس

وعلم العقيدة له أسماء أخرى ترادفه ، وتختلف هذه األسماء يين أهل السنة 

  :وغيرهم ،فمن مسميات هذا العلم عند أهل السنة 

  .)١٣(سلف وعقيدة أهل األثر ونحوه عقيدة ال: ، فيقال)واالعتقاد والعقائد: ( العقيدة  -١

، وهية والربوبية واألسماء والصفاتألنه يدور على توحيد اهللا باألل:  )١٤(دالتوحي -٢

فالتوحيد هو أشرف مباحث علم العقيدة وهو غايتها ، فسمي به هذا العلم عند السلف 

 .تغليباً 
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نة التباعهم طريقة والسنة الطريقة ، فأطلق على عقيدة السلف الس : )١٥(ةالسن -٣

  .لسائد في القرون الثالثة الفاضلةوهذا اإلطالق هو ا ،وأصحابه في ذلك )(الرسول 

وأصول الديانة ، واألصول هي أركان اإليمان وأركان : )١٦(أصول الدين  - ٤

  .أهل السنة والمسائل القطعية وما أجمع عليه األئمة   ،اإلسالم

دف أصول الدين ، مقابل الفقه األصغر وهو األحكام وهو يرا: )١٧(برالفقه األك  - ٥

  .االجتهادية 

  .أي ما شرعه اهللا ورسوله من سنن الهدي وأعظمها أصول الدين :  )١٨(ةالشريع – ٦

  .ويشمل  سائر األمور االعتقادية : اإليمان  - ٧

هذه هي أشهر إطالقات أهل السنة على علم العقيدة ، وقد يشركهم غيرهم في 

  .بالتبع ، كبعض األشاعرة وأهل الحديث منهم بخاصة   إطالقها

  . )١٩(ويسميها عقيدة وديناًيعتنق آراء وأهواء باطلة ، : والنصراني 

  الثاني المطلب
 والتساؤالت عن حقيقة العقيدة  العقيدة أنواع

 العقيدة وهناك االجتماعية العقيدة وهناك السياسية العقيدة ،هناك أنواع العقيدة

 هذه رأس على تقف التي العقيدة فهي الدينية   العقيدة هو هنا تعريفه يعنينا وما.  ةالديني

 العقائد بقية دون من والبقاء الديمومة لها كتب التي العقيدة وهي العقائد، من األنواع

  .  األخرى

 فيه دورهما والوجدان ،للرغبة اختياري عقلي عمل من تنبثق العقيدة كانت وإذا

 معتقد لقبول ومهيأ يعتقد أن على مطبوع واإلنسان ، مكتسبة  عقيدة تعد ثم من فهي

 دون معتقدا اإلنسان يختار لماذا : هو هنا نفسه يطرح الذي السؤال لكن )٢٠(ما

 في يكمن األمر يرى اآلخر والبعض. .الوجدان في يكمن األمر يرى البعض آخر؟

 العوامل هذه تكون وقد. )٢١(اإلرادة في يكمن األمر أن آخرون يرى بينما.. العقل



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران (العشرون العدد  
١٥٥ 

   تيسير أحمد عبل الركابي.د.م.أ

 من تختلف عوامل وهي العقيدة اختيار عملية في وتأثيرها دورها لها مجتمعة الثالثة

 ذات منها تجعل التي ومميزاتها خصائصها عقيدة لكل أن إال لفئة فئة ومن لفرد فرد

 ةالثالث العوامل هذه تكون وقد عليها الثبات في موقفهم وتدعم لمعتنقيها خاصة جاذبية

 لفرد فرد من تختلف عوامل وهي العقيدة اختيار عملية في وتأثيرها دورها لها مجتمعة

 في دوره له فكالهما واالجتماعي الوراثي العامل هنا ننسى أن وال .)٢٢(لفئة فئة ومن

 ماهي : التالي السؤال يطرح وهنا  ،آخرين نفوس في وتمكنها العقائد بعض شيوع

 ما عقيدة تحتويها أن يجب التي أو ما عقيدة بها فتتص التي والمميزات الخصائص

  : أمرين في تكمن واإلجابة اجتماعية؟ وال سياسية ال دينية عقيدة بأنها وصفها ليمكن

  . . به المعتقد أو به المصدق ءالشي وهو االعتقاد موضوع : األول

 وغيرها الدينية العقيدة ين الفاصل أن أي.  ذاك أو المعتقد لهذا اإلذعان حقيقة : الثاني

 كما االعتقاد موضوع المقدس ءالشي وبين المتدين بين الصلة وهو الموضوع في يكمن

  )٢٣(.به يتعلق ما كل هو والغيب.  اهللا هو فالموضوع.  بالغيب اختصاصها في يكمن

 هو الثاني الركن فإن الدينية العقيدة في األول الركن هي باهللا اإليمان قضية كانت وإذا

 العقيدة أن المعروفة البديهيات فمن.  رسالته وأبلغنا باهللا عرفنا الذي بالرسول اإليمان

 كما بنصها اإللهية العقيدة إبالغ في مهمتهم تتركز الذين الرسل طريق عن تصلنا إنما

  ،تفسيرها حق يملك إنما العقيدة هذه عن التعبير حق يملك ال فالرسول. عليه أنزلت

 هو والتفسير وآله عليه اهللا صلى لرسولنا بالنسبة رآنالق هو يبلغنا الذي والنص

 أمور من أمراً لنا يفسر وآله عليه اهللا صلى  اهللا رسول عن حديث ورد فإذا ..السنة

 يبين إنما عنده من شيئا يضيف ال الرسول ألن عقيدة أنه أساس على قبلناه العقيدة

  قال تعالى  عليه يضيف وال القرآن يناقض ال الرسول ألن ، إليه أنزل ما للناس

 لنا تبرز وهنا. . )٢٤() تَكْتُمون وما تُْبدون ما يْعلَم واللَّهۗما علَى الرسوِل ِإلَّا الْبلَاغُ (

 نظرة الرسول إلى تنظر السنة أن حيث والشيعة السنة بين بارزة خالفية قضية

  )٢٥(. أخرى نظرة له تنظر والشيعة

 خاصة الحديث إلى مختلفتان نظرتان المختلفين الموقفين نهذي على انبنت وقد

 السمعية األمور في لها مجال ال األحاديث أن الشيعة ترى حيث بالعقيدة منه يتعلق ما
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 من تناولها يمكن السمعيات أن السنة ترى بينما ، وحده للقرآن فيها الحسم إنما

 مع تتناقض األحاديث ههذ كانت ولو ،حتى بعد فيما نبين سوف ما على األحاديث

 أما ، ) اهللا إال إله ال(  التوحيد هو العقيدة أصول من األول واألصل ،)٢٦(القرآن

 مفهومه عن به خرجت وتفسيرات أقوال من األصل بهذا لحق ما فهو الوضعي

  )٢٧(.تعقيده إلى وأدت الحقيقي

 وتوحيد توالصفا األسماء توحيد  : أقسام ثالثة إلى التوحيد تقسيم هو والوضعي

 من وليس له أصل ال التقسيم هذا فمثل  )٢٨(. الربوبية توحيد   ثم العبادة أو اإللهية

  .)٢٩(به الناس شغل يجوز ال بحت فلسفي تقسيم فهو االعتقاد في الضرورات

 لها موروثات هي إنما العقائد كتب بها تكتظ التي الفلسفية األمور هذه مثل إن

 قضية ربط هو والوضعي اليوم مسلمو بها يشغل بأن حاجة وال وزمانها ظروفها

 ،للتوحيد مناقضة األعمال هذه واعتبار بالشرك البيت بآل والتبرك والوسيلة التوسل

 أهل وسط في  شاذة طائفة سوى به تقل ولم صحته على األدلة تقم لم الكالم فهذا

  . )٣٠(السنة

 الوضعي أما.  ) اهللا رسول محمد(  النبوة العقيدة أصول من الثاني واألصل

 فقط التبليغ جانب في العصمة أن مثل تعريفات من الرسول بشخصية ألحقوه ما فهو

 ويسحر ويخطئ ويجتهد ينسى وأنه للعصمة تخضع فال ممارساته هو مواقف بقية أما

 على يتنزل كان القرآن وأن التشريع جانب في عمر لرأي ويخضع بالنساء وينشغل

 صلى الرسول بشخص مساس فيها إنما المقوالت هذه مثلو )٣١(.وآرائه عمر مواقف

 باب تفتح أن الممكن من وهي المتناقض العاجز النبي بمظهر وإظهاره وآله عليه اهللا

 السياسة اخترعتها وروايات أحاديث من نابعة األصل في وهي رسالته في التشكيك

 تبرير حكامال على يسهل حتى الناس ببقية ومساواته الرسول صورة تشويه بهدف

وأن كانوا  وآله عليه اهللا صلى الرسول حساب على وانحرافاتهم وممارساتهم أفعالهم

) ( فمن المؤكد نفي العصمة عن أهل بيت النبوة ) ( نفوا العصمة عن الرسول 

ومن ثم نصل إلى نتيجة وهي محور البحث بأن خروج األمام الحسين على عتاة 
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عادي غير معصوم فسرة بعض النظريات خروجه وطغاة بني أمية هي خروج أنسان 

  . بعده تفسيرات بعيدة جانبت الصواب من اجل مغازلة السلطة السياسية أنداك

 والحساب البعث أي بالمعاد والمتعلق العقيدة أصول من الثالث األصل أما

 من بعضها يعد والتي للرسول المنسوبة الروايات من كثير به علقت فقد والنار والجنة

 أي دون النار من والنجاة الجنة دخول للجميع غفران صكوك بمثابة وبعضها لخرافاتا

  )٣٢(.تبعات

 ومالئكته باهللا اإليمان أي الثالثة األصول هذه حد عند السنة أهل عقيدة تقف ولم

 ضمنا يدخل أنه مع وشره خيره بالقدر اإليمان أضافت بل اآلخر واليوم ورسله وكتبه

 وهي العقائد كتب وحوتها العقيدة صلب من جعلتها أمور عدة أضافتو باهللا اإليمان مع

  )٣٣(. الصحابة جميع بعدالة االعتقاد:  هي األمور وهذه عندهم اإلجماع ثابتة جميعها

  )٣٤(. وزيادته اإليمان بنقصان االعتقاد* 

  .  )٣٥(والكبائر المعاصي بمطلق القبلة أهل كفر بعدم االعتقاد *

  . )٣٦(معلي ث عثمان ثم عمر ثم أبوبكر نبيها بعد األمة يرخ بأن االعتقاد *

  . )٣٧(البيت آل بحب االعتقاد *

  . )٣٨(األولياء بكرامات االعتقاد* 

  .)٣٩(ومواالتهم النبي أزواج بطهارة االعتقاد* 

  .)٤٠(معهم والصالة والجهاد الحج او وفجار أبرارا األمراء بطاعة االعتقاد* 

 الرؤية تتضح حتى بأسانيدها الحقائق على يطلعوا أن حقهم من والمسلمون

 في السنة مع تشترك الشيعة إن نعم ، المناسب القرار اتخاذ على القدرةو ويملك أمامهم

 موقفها عن تتنازل أن الشيعة من تريد بل بذلك تكتفي ال السنة لكن ذكرنا كما األصول

 تجاه تتبناها التي خرىاأل الموقف شتى عليه ينبني أصال واعتبارها اإلمامة من

 بكل وتقر الثالثة بالخلفاء تعترف أن الشيعة من تريد السنة. البيت أهل وتجاه الصحابة

 ، مبتدعة ضالة فهي وإال السياسة ابتدعتها واجتهادات أقوال من عقيدتها في جاء ما

 كما مواقفها في وتعذرها اجتهاداتها تحترم أن السنة من تريد جانبها من والشيعة

  .  )٤١(والمسلمين اإلسالمجنايتهما وجرائمهما في حق  وبررت ويزيد معاوية ذرتع
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  المبحث الثاني

  فلسفة الثورة الحسينية وأهدافها

وأهداف الثنورة الحسينية )  ( تناولت في هذا المبحث فلسفة اإلمام الحسين 

  . لذا ضمن المبحث مطلبين

  المطلب األول

 فلسفة الثورة الحسينية

وأهدافها ودوافعها الحقيقية  )( ف المراقبون في تفسير ثورة الحسينلقد اختل

وبخطّه  )( اختالفاً كبيراً، فاألعداء فسروها بتفسيرهم المعادي، ومن آمن بالحسين

حاول أن يفسرها  )( وبإمامته فسروها بتفاسير ُأخرى، ومن لم يؤمن بإمامته

من وجهة نظره الضيقة وفهمه للحياة ولدور بتفسير قد ال يكون عدائياً، ولكنّه فسرها 

  .فيها )( اإلمام

ونستعرض بشكل إجمالي بعض هذه النظريات لنتعرف على أصحها وبالتالي 

  )٤٢(.من وراء هذه الثورة )( نتعرف على الدرس العملي الذي أراده اإلمام الحسين

  الصراع القبلي: النظرية األولى

) عشائرية(حركة قبلية   )(  إلمام الحسينتفترض هذه النظرية أن حركة ا

تعبر عن الصراع المحتدم بين قبيلتين قرشيتين ـ بني هاشم وبني أمية ـ تصارعتا 

  )٤٣(.بعد اإلسالمعلى السلطة والهيمنة قبل اإلسالم، واستمر هذا الصراع إلى ما 

بن معاوية  ، وفي مقدمتهم يزيد)( وقد تبنّى هذا التفسير أعداء اإلمام الحسين

، إذ ذكر المؤرخون وأرباب المقاتل أن يزيد حينما بلغه مقتل اإلمام الحسين )لعنه اهللا(

ووضع الرأس الشريف بين يديه، جعل يضرب ثناياه، ثم تمثل بأبيات من الشعر 
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صراعاً قبلياً، وأنه أدرك ثأر أسالفه  )( يصور فيها أن صراعه مع اإلمام الحسين

  :إذ قال )( سينبقتله للح

  جزع الخزرج من وقع األسل              دواليت أشياخي ببدر شه       

  م قالـوا يا يزيد ال تشلث             ارحلوا فـألهلّوا واسته       

  تدلـدر فاعـدلناه ببوع            مد قتلنا القرم من ساداتكق       

  ي نزلـجاء وال وح رخب              الك فـعبت هاشم بالملل       

  )٤٤(من بني أحمد ما كان فعل           ن خندف إن لم أنتقمت ملس      

ـ بعد قتل اإلمام   كما يدلّل على تبنّي يزيد لهذه النظرية قوله

  )٤٥()).يوم بيوم بدر: ((ـ )( الحسين

وبعد ذلك سار على منواله بعض المؤرخين الحاقدين، حتى انتهى األمر إلى 

قين الذين حاولوا تفسير تأريخ المسلمين وإرغامهم بشكل وآخر على قبول هذا المستشر

التفسير بأساليبهم وحيلهم وأضاليلهم الخبيثة، بل تعدوا في التفسير القبلي لهذا الصراع 

لإلسالم، فحاولوا أن يفسروا الصراع بين رسول  )( إلى دعوة رسول اهللا

  )٤٦(.ك الصراع القبليوأبي سفيان بأنه امتداد لذل )( اهللا

ولكن اليمكن أن ينسجم هذا التفسير مع الحقائق التأريخية الثابتة، فالمتأمل في 

ال   )(ومن خالل مجموعة من الظواهر يجد أن قضيته  )(  نهضة اإلمام الحسين

فمن تلك الظواهر، ظاهرة أصحاب اإلمام  ،يمكن أن تكون صراعاً بين قبيلتين

يتهم سواء كانت من ناحية االنتماء القبلي أم القومي أم ، فإن نوع)( الحسين

المذهبي، بل حتى من حيث المستوى الثقافي والوضع االجتماعي، تختلف اختالفاً كبيراً 

العبد  )٤٧(بينهم فال يمكن أن تجمع هؤالء، أو توحدهم قضية الصراع القبلي، فجون

ة ال يمكن أن يوحد بينهما قضية بني أسد العربي قبيلةاألسود، وحبيب بن مظاهر سيد 

، كما ال يمكن أن يوحد بين كل أولئك الذين كانوا باألمس أعداء )٤٨(قبليصراع 
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، وزهير بن القين وغيرهما من الذين انضموا إلى )٤٩(، كالحر الرياحي)( للحسين

 أثناء المعركة عندما سمعوا حديثه واستغاثته، وبين من )( معسكر اإلمام الحسين

فمن الذي جعل زهير بن  ،منذ اليوم األول لنهضته  )( كان موالياً لإلمام الحسين

من عثمانيته الذي يمثّل القطب المعارض تماماً لخط أهل  يتحول )٥٠(القين

به يتبنّى هذا  )( وكان زهير بن القين إلى حين لقاء اإلمام الحسين  )٥١()( البيت

 إذا كان الصراع بين اإلمام الحسين )( إلى جانب اإلمام الحسين )٥٢(الخط؟

)(  ويزيد)ة ومن ) لعنه اهللااً، مع أنَّه ـ زهير ـ كان في جانب بني أميصراعاً قبلي

  .خطهم

وكذلك موقف الحر بن يزيد الرياحي الذي كان إلى آخر لحظات المواجهة قائداً 

 )( لحسينعسكريا يقود ربع جيش عمر بن سعد، ثم تحول إلى جانب اإلمام ا

ليستشهد معه؛ بعد أن خير نفسه بين الجنّة والنار فاختار الجنَّة في اللحظة األخيرة 

  )٥٣(.وحظى بالسعادة األبدية

إذا تمت دراستها بتأمل وموضوعية  )( فظاهرة أصحاب اإلمام الحسين

أن نجدها ترفض بشكل قاطع هذه النظرية، وال يمكن افتراض بناء على هذه الظاهرة 

كانوا  )(الصراع كان عشائرياً، خصوصاً إذا عرفنا أن أصحاب اإلمام الحسين

يعيشون الحقيقة بعقولهم كما كانوا يعيشونها بوجدانهم وضميرهم، وأنَّهم كانوا يعيشون 

األوضاع السياسية واالجتماعية بكّل ظروفها ومواصفاتها وجزئياتها؛ ألنَّهم قريبون 

  .ا، إذ ننظر إلى التأريخ من خالل هذا الفاصل الزمني الكبيرمنها وليس حالهم كحالن

فهذه النظرية مرفوضة وال يمكن األخذ بها، بل هي نظرية معادية، إذ إن اعداء 

يحاولون تفسير أي تحرك يقوم على الحقّ بإعطائه بعداً ضيقاً من ) (أهل البيت 

  .قفوا في وجههقبيل البعد القبلي أو العنصري؛ لكي يحجموا الحقّ وي
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  )٥٤(الصراع على السلطة: النظرية الثانية

إمام معصوم مفترض الطاعة  )( أن اإلمام الحسين: تفترض هذه النظرية 

منصباً من قبل اهللا سبحانه تعالى، فهو أحقّ بالحكم من غيره، وقد وجد يزيد إنساناً 

ان يملكها معاوية بدهائه فاسقاً وضعيفاً في الحكم ال يملك القاعدة السياسية التي ك

ه بالفسق، وأنَّه تجاهرموخبرته، وأن يزيد كان معروفاً بمجونه وتمرده على اإلسالم و

أن من  )(  ، ولذا رأى اإلمام الحسين)٥٥(يعيش العزلة والبعد عن المجتمع اإلسالمي

  .)٥٦(الذي أشاب المنهج اإلسالمي وانحرافه الوقوف بوجه الفسادواجبه 

مع يزيد أنما هو صراع على السلطة، ولكن  )(  اإلمام الحسين إذن، فصراع

ال من أجل الهيمنة والتسلُّط فحسب، وإنما من أجل إحقاق الحقّ وإقامة العدل اإللهي، 

ولكن لم تسنح له الظروف لتحقيق هذا الهدف رغم أن أهل الكوفة أرسلوا له آالف 

أنّهم خذلوه في اللحظة األخيرة، وإذا الكتب ووعدوه بالنصرة والوقوف إلى جانبه، غير 

 ، به يجد نفسه وحيداً فريداً غريباً األمر الذي أدى به إلى النهاية المأساوية المعروفة

وهذا التفسير يذكره الكثير من المؤرخين، وهو المتبادر إلى أذهان الكثير من الناس، 

بيعي أن يسعى إليه باعتباره األحقّ بهذا المنصب، فمن الط )( فاإلمام الحسين

باعتبار المسؤولية الدينية التي يشعر بها تجاه إقامة الحكم اإللهي في األرض، وقد 

سعى بجد وتخطيط لتحقيق هذا الهدف السامي ال حباً بالسلطان، وإنَما إلقامة العدل 

اإللهي، ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى هذا الهدف ال لضعف في قيادته، وإنما 

  .لناس عنهلتخاذل ا

؛ ألننا نرى أن هدف اإلمام يمكن قبولهاولكن هذا التفسير أو النظرية ال 

من وراء حركته لم يكن الوصول إلى السلطة، ال بسبب أن السعي إلى  )( الحسين

الخالفة أو السلطة وإلى الحكم اإلسالمي وإقامة العدل والقسط بين الناس سعي غير 

لم يكن مسؤوالً عن ذلك، بل إن هذا السعي كان  )( نمشروع، أو أن اإلمام الحسي

وكل إنسان سائر في  )( سعياً مشروعاً، بل هو واجب آلهي، وأن اإلمام الحسين

خطه يجب عليه أن يسير في هذا الطريق، وأن يعمل من أجل تحقيق حكم اهللا وإقامة 
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مر إذا تحققت مسؤول عن هذا األ )( العدل اإللهي في األرض، واإلمام الحسين

شروطه الموضوعية، وهذا من األمور الواضحة وليست مورد نقاش وشك، ولكن مع 

لم يكن هدفه من وراء نهضته ذلك؛ ألنه كان  )( ذلك نرى أن اإلمام الحسين

يعرف النتيجة التي سوف يصل إليها، وأنّه ال يتمكّن من تحقيق ذلك الهدف بسبب 

والنفسية واالجتماعية لألمة، وكان هذا األمر واضحا إدراكه لطبيعة الظروف السياسية 

، فمع معرفته بذلك ال يمكن أن نفترض أن الهدف من وراء حركته وثورته )( له

كان يسعى إلى  )( هو الوصول إلى السلطة؛ ألن معنى ذلك أن اإلمام الحسين

هدف غير واقعي ويكون عمله حينئذ انتحاريا، وهذا ال ينسجم مع 

  .وتجاربه السياسية واالجتماعية، كما ال ينسجم مع فرضية إمامته )( صيتهشخ

إذن، نحن نرفض هذه الفكرة التي تبنّاها أصحاب هذا التفسير؛ ألن اإلمام 

كان يعرف من أول األمر أنه ال يصل إلى تحقيق وإقامة الحكم  )( الحسين

  )٥٧(.السلطةاإلسالمي، ومع ذلك تحرك ألن هدفه ليس الوصول إلى 

ويمكن معرفة هذه الحقيقة من خالل عدة أمور عند مراجعة تأريخ حركة اإلمام 

    :بشكٍل واضح  )(الحسين

، أو من غيرهم من )( إن العقالء من خُلَّص أصحاب اإلمام الحسين :األمر األول

أصحاب الرأي وممن لهم معرفة باألوضاع السياسية في ذلك الزمان كانوا متفقين على 

، فمثالً عبد اهللا بن )( أن اإلطاحة بحكم يزيد ال يمكن أن يتحقق لإلمام الحسين

اختاره  )( إن اإلمام أمير المؤمنين إذالعباس الذي يعتبر من حكماء العرب، 

مندوباً عنه في قضية التحكيم في صفين وابن عباس  يشير إليه  بالعدول عن الخروج  

لونه في النهاية، وهكذا كان موقف محمد بن الحنفية، وعبد إلى الكوفة، ألن أهلها سيخذ

  )٥٨(.اهللا بن جعفر، وجماعة أخرى ممن يحبون اإلمام الحسين ويخلصون له

وقد جاءت نهاية المأساة متطابقة مع ما ذكره هؤالء المخلصون والمحبون 

  )٥٩(.الحقيقة بعينهاويمثّل  )( لإلمام الحسين
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النبي ـ الذي هو وريث  )( اض أن اإلمام الحسينوعلى هذا ال يمكن افتر

، وقد عاش مختلف الظروف والتحوالت السياسية )( وعلي والحسن )(  محمد

والتأريخية ـ غير مدرك لهذه الحقيقة التي أدركها أمثال أولئك المخلصين، فهل من 

ألمر وبقى المعقول أن يكون أولئك الصحابة قد توصلوا إلى هذه الحقيقة وأدركوا هذا ا

وهل ! وتوقعاته وهو إمام معصوم ؟ )(  هذا األمر بعيداً عن حسابات اإلمام الحسين

يتصور ـ نتيجةً لرسائل أهل الكوفة وإلصرارهم وإلحاحهم  )( كان اإلمام الحسين

عليه بالثورة ـ أنَّه يتمكن أن يصل إلى هذا الهدف الخاص مع إجماع كل ُأولِئك على 

   !خالف ذلك؟

وإصراره على المضي في طريقه، حتى بعد   )(  موقف اإلمام الحسين :ر الثانياألم

تدهور الوضع السياسي في الكوفة وتوارد األنباء عليه بمقتل مسلم بن عقيل ورسوله 

مسهر بن قيس الصيداوي وغيرهما، ومع ذلك كان يصر على االستمرار في الحركة 

  .م لهويترك لآلخرين أن يختاروا مصاحبته أو تركه

وهو أوضح من األولين في رفض هذا التفسير، وهو النصوص التي  :األمر الثالث

التي تؤكد أنَّه كان على علمٍ واطالع بمصيره  )( وردت عن اإلمام الحسين

فقد ورد على لسان اإلمام  ،ومصير أهل بيته وبالنتيجة المأساوية وتفاصيلها

ة مواضع من أن مصيره سيكون خالل مسيرته نحو كربالء في عد( ( الحسين

  .عيالهوسبي القتل 

أما بعد فانَّه من لحق « :في كتابه لبني هاشم لما توجه إلى العراق )( كقوله

  )٦٠(»بي استشهد، ومن تخلف عني لم يبلغ الفتح والسالم

لما عزم على الخروج من مكة قاصدا الكوفة قبل أن ينكشف له  )( وقوله

ة، وكانت الكتب والرسائل تتوارد عليه منهم بالمئات، وأكَّدها أي شيء عن أهل الكوف

خط الموت على ولد آدم مخط القالدة على ...« ):(  سفيره وابن عمه مسلم بن عقيل

  »...)٦١(..جيد الفتاة، 
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ياحسين : بعدما فارقتك فقال )( أتاني رسول اهللا« :وقوله ألخيه محمد بن الحنفية

لعبد اهللا بن جعفر بن أبي  )( وقوله» )٦٢(....يراك قتيالً أخرج فإن اهللا قد شاء أن 

وأمرني بأمرٍ أنا ماضٍ له،   )( إنّي رأيت رؤيا، ورأيت فيها رسول اهللا...« :طالب

....«)٦٣(  

يا أماه واهللا إنَي لمقتول، وإنَي ال أفر من القدر ...«  :وقوله ألم سلمة

  )٦٤(»...... ،والمقدور

التي سنوردها الحقاً بمطلب مستقل وهو )( اتهإلى غير ذلك من تصريح

ذلك أن هناك الكثير من الروايات  وفضالً عنبإستشهاده ،  اخبار اإلمام الحسن 

تؤكّد وقوع هذه   )(  وعن الزهراء )( وعن أمير المؤمنين  )( عن الرسول

ومسيرته نرى  )( إذن فنحن عندما نالحظ موقف اإلمام الحسين،المأساة

كان متأكداً من هذه النتيجة، والمتأكد من هذه النتيجة ال يمكن أن يخطر في  )( أنه

  .النظرية هذه فكل هذه األمور تؤكد بطالن . ذهنه أنه سيصل إلى الحكم

  العامل األخالقي: النظرية الثالثة

ونهضته  )( هناك تفسير آخر يعتمد على افتراض أن ثورة اإلمام الحسين

ذاتية تنطلق من العوامل النفسية واألخالقية اإلسالمية العربية  كانت بدوافع أخالقية

إن اإلمام : ، فيقال في توضيح ذلك)( التي كان يتمثّل بها اإلمام الحسين

كان أبي الضيم، وإنساناً شريفاً وعزيزاً وكريماً، وهو ابن البيت المجيد،  )( الحسين

، الذي ال يمكن أن يخضع )(  ب، وابن علي ابن أبي طال)( ابن بنت رسول اهللا

إلنسان وضيع، ملحد، فاسق، فاجر، إلى غير ذلك من الصفات التي كان يتَّصف بها 

  .يزيد

هذا أيضاً تفسير آخر في القضية لكن ال على أساس مسألة قبلية عشائرية بل على 

أساس مزاج شخصي لإلمام الحسين  يحاول أن يجعل من هذا المزاج مزاجاً ال يقر 
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وجه من الوجوه الظلم وال يستطيع أن يهادن لحظة كما لم يهادن أبوه بأي 

)(معاوية ولو لحظة.)٦٥(  

وصفاته النفسية العالية كانت تأبى عليه  )( إذن، فأخالقية اإلمام الحسين

ال واهللا ال « :مبايعة يزيد ووضع يده بيده، وقد عبر عن ذلك في عدة مواطن كقوله

أيها « :وقوله لوالي المدينة) ٦٦(لذليل، وال أفر لكم فرار العبيدُأعطيكم بيدي إعطاء ا

إنّا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف المالئكة بنا فتح اهللا وبنا ختم اهللا،  األمير،

ويزيد رجل فاسق، شارب الخمر، قاتل النفس المحرمة، معلن بالفسق، ومثلي ال يبايع 

  )٦٧(.."مثله

أال وأن ... « :نية يوم الطف وهو يعبأ أصحابه للقتالوقوله في خطبته الثا

الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين السلة والذلّة، وهيهات منّا الذلة، يأبى اهللا لنا ذلك 

ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وحجور طهرت ونفوس أبية وأنوف حمية من أن 

  )٦٨(.»...الكرامنؤثر طاعة اللئام على مصارع 

ى غير ذلك من كلماته وتصريحاته التي قد تدعم هذا التفسير، وتوجد عشرات إل

  .اآلالف من األدبيات الحسينية التي تنسجم مع هذا التفسير

إن التفسير المذكور وإن كان يشكل جزءاً مهماً من حركة اإلمام 

 رفض الضيم والذل والخضوع للظالم، إالّ أنها )( ، إذ إن من أهدافه)( الحسين

يمكن أن يمثل هذا  اليمكن أن تكون هي التفسير الكامل لهذه الحركة، وبالتالي فال

التفسير نظرية هذه الثورة وتفسيراً لكل تفاصيلها وبجميع أبعادها؛ وذلك ألن اإلمام 

ينطلق في تحركه  كإمام يتحمل مسؤوليات تجاه األمة اإلسالمية ـ ال ،)( الحسين

اطف أو األحاسيس األخالقية الذاتية فحسب، بل ينطلق من المشاعر الخاصة والعو

أيضاً من المصالح اإلسالمية العليا للدين، والواجبات والمسؤوليات العامة لألمة حتى 

لو كانت على حساب العواطف واألحاسيس النبيلة واألخالق اإلسالمية الذاتية 

  ) ٦٩(.الخاصة
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أن يقف موقفاً يتَّسم بالتنازل أحياناً  )(  ولذا فقد يفرض على اإلمام الحسين

في الهدنة مع  )(  من أجل مصلحة إسالمية أكبر وأعظم، كما وقف اإلمام الحسن

وعواطفه النبيلة، وحينئذ اليمكن ـ بأي حال من  )( معاوية على خالف ميوله

تختلف عن أخالقية اإلمام  )(األحوال ـ أن نفترض أن أخالقية اإلمام الحسن

يرضى أحدهما بالضيم والذل واألخر اليرضى بهما، ويؤكد ذلك  إذ )( الحسين

أي أنَّهما متساويان  )٧٠(»الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا«  ):( قول النبي األكرم

من حيث اإلمامة، وقد تربيا في بيت وحجر ومن أم واحدة وأب وجد واحد، 

طاهر، فهما ال يختلفان في شيء جنباً إلى جنب ينهالن من هذا البيت ال )( وعاشا

  )٧١(.من األشياء النفسية واألخالقية واالجتماعية

كانت منطلقة من قضية أخالقية  )( إذن، افتراض أن حركة اإلمام الحسين

لماذا وجدت هذه األخالقية : ذاتية فردية، تضعنا أمام تساؤل ـ ال جواب له ـ وهو

مع أنَّهما متساويان من  )( ام الحسنولم توجد في اإلم )( في اإلمام الحسين

حيث اإلمامة، ومن حيث األخالقية والمستوى االجتماعي والنسب واإلنتماء العائلي، 

  !ومن حيث التربية وكل الخصوصيات األخرى؟

إذن، فالثورة الحسينية في الحقيقة ليست ثورة رفض ظلم وذل فقط، وإن كانت 

نَّها ليست كلَّ شيء في حياته، فاإلمام هذه المعاني عزيزة على اإلنسان إلّا أ

الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من ركوب «  :بقوله  )(الحسين

يريد بيان أن الفرد اإلنساني إذا تُرك له الخيار بين الموت وركوب العار،  )٧٢(»النار

موت، فالموت أهون وأقل شأناً من العار، ولكن لدى اإلنسان هدف أعلى وأسمى من ال

ومن الكرامة الذاتية، وهو رضا اهللا سبحانه وتعالى والدخول إلى الجنة، وفي سبيل 

ذلك يتحمل اإلنسان ذو األخالقية اإلنسانية العالية هذا العار في سبيل أن يكسب رضا 

  )٧٣(.به اإلسالماهللا سبحانه وتعالى، وفي سبيل الموقف الصحيح الذي يخدم 
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  الغيبية النظرية :الرابعة النظرية

من العنصر الغيبي  )( تنطلق هذه النظرية في تفسير ثورة اإلمام الحسين

إمام معصوم، واهللا سبحانه وتعالى كتب عليه في عالم  )( إن اإلمام الحسين: فتقول

الذر أن يموت في كربالء بهذا الوضع المأساوي المعين، وبالطريقة التي يشرحها 

  .أرباب المقاتل

ن العادي ال يمكن أن يعرف حكمة هذا السر الغيبي والقرار اإللهي؛ وإن اإلنسا

ألنه من أسرار اهللا سبحانه تعالى، وبالتالي فال يمكننا السير في خط اإلمام 

ألن هذه   )٧٤(، أو التأسي بثورته واإلقتداء بمنهجها ومضمونها وآثارها؛)( الحسين

بشّر بها األنبياء، كما بشّر بها ووتعالى، المسألة مسألة فريدة ومرتبطة باهللا سبحانه 

  ).( وأمير المؤمنين وفاطمة  )( النبي محمد

وتصريحه في مواطن عدة بهذه النهاية  )( مضافاً إلى كلمات اإلمام الحسين

  .المأساوية المفروضة عليه من الغيب

يجب أن ينفّذ بطريقة  )( فالقضية هي أمر آلهي خاص باإلمام الحسين إذن

 )(إلّا أن ما نعنيه هو أن هذه النظرية تريد أن تحول قضية اإلمام الحسين ،معينة

بأكملها إلى هذه األمور المستحبة، وتُرجعها إلى أمر غيبي مجهول دون أن يكون لها 

  )٧٥(.واالجتماعيسياسي صلة بحياتنا وواقعنا ال

إن هؤالء لهم أحكام : )( فلو قال اهللا سبحانه وتعالى في شأن أئمة أهل البيت

وأدوار خاصة، ولهم حياة وممارسات خاصة بهم، وأنَّهم عندما يقومون بعمل اليعنيكم 

 أمرهم وعملهم، كان من الممكن في هذه الحالة تعقّل هذه النظرية، فنقول عندئذ إن

هذا مكلّفون بتكليف معين ولهم دور معين، وهذا الدور المعين قام به  )( األئمة

  .اإلنسان الذي اختاره اهللا له، واهللا أعلم بهذا الدور، وبالسر الذي يكمن وراءه
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جعلهم اهللا سبحانه تعالى قدوة  )(  ولكن الصحيح عكس ذلك، فإن األئمة

إن الحسين مصباح الهدى وسفينة « ):(  للمسلمين، كما ورد على لسان الرسول

وألفتوا  )( أكَّدوا على قضية اإلمام الحسين )( هل البيتوأن أئمة أ )٧٦(»النجاة

إليها األنظار في مختلف المناسبات، كما أكَّدوا دائماً على أهداف اإلمام الحسين 

وأسباب نهضته والمظلومية التي تعرض لها هو وأهل بيته، وعلى إدانة الحكم األموي 

خذ بثأره، بل إن أحد في نهجه وأهدافه وغاياته وأساليبه، وعلى ضرورة األالفاسد 

هو  )عجل اهللا تعالى فرجه( األهداف الرئيسية لظهور مهدي أهل البيت الحجة المنتظر

فهم أرادوا لها أن تكون قضية  ،وتحقيق العدل اإللهي )(األخذ بثأر اإلمام الحسين

مركزية في أوساط أتباع أهل البيت ليؤشروا بها إلى طريقهم ومنهجهم، ويؤكّد ذلك 

  .اء هذه النهضة حية في تأريخ التشيع إلى يومنا هذابق

اليراد منه أن يكون مختصاً به شخصياً،  )( إذن، فما قام به اإلمام الحسين

وأن يكون سراً ال يفهمه إلّا اهللا سبحانه والراسخون في العلم دون أن يكون للناس 

الناس ويسيروا على ضوئها من هذه النهضة أن يتأسى بها  ، بل يراد)٧٧(عالقة به

وهداها ويلتزموا بمنهجها ويتفاعلوا معها، كما أنها منطلقة من رؤية وفهم لإلسالم 

والواجبات اإلسالمية، وبالتالي فالبد لنا أن نفهم التفسير الصحيح لها ونتعرف عليه، 

   .وغاياته )( حتى يمكن أن نحقّق من خالل ذلك أهداف اإلمام الحسين

ال نرفض التفسير الغيبي الننا ال نريد من ذلك ـ كما قد يفهم البعض  وأرى أن

 )(  ليست مورداً للعناية اإللهية، بل إن نهضته )( ـ أن قضية اإلمام الحسين

اإلمام ونفّذها  )( رسولهال وضع اساسهاُأطروحة إلهية موضوعة من قبل اهللا تعالى 

 .)٧٨()البقاء مدي الوجود حسينيإلسالم محا(وكما قال المصفين) (الحسين 

األئمة المعصومين الذين ال يعرفون إال حكم اهللا، واهللا سبحانه وتعالى أحد ) (اإلمام

ـ في علمه الذي يحيط بكلِّ شيء ـ عندما وضع هذه األطروحة لألمة أراد من ذلك 

، كما هو خير الناس وخير البشرية، وأراد من المؤمنين والناس جميعاً اإلقتداء بها

  .الحال والشأن في القرآن الكريم



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران (العشرون العدد  
١٦٩ 

   تيسير أحمد عبل الركابي.د.م.أ

فالقرآن الكريم كتاب اهللا، وهو منزل من قبله تعالى عن طريق وحيه، ولكن ال 

يراد من هذا الوحي أن يكون معلّقاً بين األرض والسماء يمجده الناس ويقدسونه 

هجه، فكذلك فحسب، وإنما أريد به أن يكون هادياً للبشرية، تسير على تعاليمه وعلى من

وقد فهم هذا التفسير الرسالي . وثورته )(  األمر بالنسبة لنهضة اإلمام الحسين

المسلمون بوجدانهم في األدوار والعصور المختلفة وتفاعلوا معه، ولكن بعضهم فهمه 

تفاعلت ضمائرهم مع هذه : بشكل تفصيلي، وبعضهم اآلخر فهمه بشكل إجمالي، أي

ولو لم يعرفوا بالضبط األهداف الخاصة التي كانت وراء القضية وساروا على هديها، 

وكان في نفسه إنما هو أمتثال األمر  .ووراء نهضته )( حركة اإلمام الحسين

اإللهي الخاص به ، واألمر الغيبي الخاص به، ويستشهدون على ذلك ببعض 

 والتي قد يكون ظاهرها بهذا المعنى، أفرضوا النصوص) (النصوص الواردة منه 

عندما حاول الحاكم األموي في المدينة ان ) (التي وردت في أن اإلمام الحسين 

فأخذته ) (يجبره على أخذ البيعة ليزيد فاستمهله ليلة أو ليلتين ذهب إلى مرقد النبي 

فطلب منه أن يأخذه إليه ، قال شاء ) (حاله النوم مثالً في عالم الرؤيا شاهد الرسول 

على أن المسألة مشيئة إلهية غيبية ، البد وأن  هذا أيضاً يدل .)٧٩(يراك قتيالً اهللا أن 

أيضاً في بعض الرسائل التي . وهذا تكليف خاص به ) (يتحملها اإلمام الحسين 

إلى أخية محمد بن )(ينقلها صاحب كامل الزيارات رسالة ينقلها عن اإلمام الحسين 

  . )٨٠(الحنفية

ة األطهار هم ثقل اهللا في األرض وهم ثقل عالم ونحن نعتقد بأن األنبياء واألئم

الغيب وهم الحبل الممدود إلى عالم الشهادة وهم أحد الثقلين في األرض وهم الواسطة 

ومنبع الرسالة هو عالم الغيب اهللا  هير ومنبعيبين العباد وبين اهللا ،ونرى إن أصل التغ

لتغيير ، مسار بشري ومسار سبحانه وتعالى، إالّ أن مجرى التغيير، وطريقة ومسار ا

وقَالُوا لَْوالَ ُأنزَِل علَْيه ملَك ولَْو َأنزلْنَا ملَكًا لَقُضي اَألْمر :(  قال تعالىأرضي، ولهذا 

 وننظَرالَ ي لَْيهِْم * ثُمْسنَا علَلَبالً وجر لْنَاهعلَكًا لَجم لْنَاهعلَْو جوونلْبِسا ي٨١()م(  



                                                                      

  )٢٠١٥ رانحزي ( العدد العشرون 

 في الثورة الحسينيةاإلسالميةالعقيدة

١٧٠ 

أن الثورة الحسينية ال هو الذي نريد أثباته  إذ إن األمرالبحث  فكرةن كمنا يوه

عجز لهذا الدور وأن  جتباهوأ) (الحسين  متخلو من سر إلهي خصه اهللا به إالما

ونستطيع القول أن  ،العقول عن فهم هذا الدور بالصورة التي رسمها الباري جل وعال 

ن األمور التي جاء بها القرآن الكريم قال العقل البشري عاجز عن فهم الكثير م

ما وما يعلَم تَْأوِيلَه ِإلَّا اللَّه والراسخُون في الْعلْمِ يقُولُون آمنَّا بِه كُلٌّ من عنْد ربنَا و(تعالى

السمحاء كعدد وبعض األمور التي أوجبها اهللا بشريعة  )٨٢(.)يذَّكَّر ِإلَّا ُأولُوا اَأللْبابِ

ِإن الصالَةَ كَانَتْ علَى (ووأوقاتها المخصوصة قال تعالى  الصالوات الخمس اليومية

َأقمِ الصالَةَ ِلدلُوك الشَّْمسِ ِإلَى غَسق اللَّْيِل (وقوله تعالى  ،)٨٣()الْمْؤمنين كتَاباً مْوقُوتاً

في شهر رمضان قال الصوم لماذا و ، )٨٤()كَان مشْهوداً وقُْرآن الْفَْجرِ ِإن قُْرآن الْفَْجرِ

شَْهر رمضان الَّذي ُأنزَِل فيه الْقُْرآن هدى لِّلنَّاسِ وبينَات من الْهدى والْفُْرقَانِ ( تعالى 

ْمهصفَلْي الشَّْهر نكُمم ن شَهِد(وقوله تعلى  )٨٥()فَمينا الَّذها َأيي  لَْيكُمع بنُواْ كُتآم

لَّكُْم تَتَّقُونكُْم لَعن قَْبلم ينلَى الَّذع با كُتكَم اميووإداء فريضة الحج في   )٨٦() الص

وَأذِّن في النَّاسِ بِالْحج يْأتُوك رِجاالً وعلَى كُلِّ (شهر ذي الحجة دون غيره قال تعالى 

هذا التخصيص بالعدد ؟ ولما التخصيص فلما  ، )٨٧()كُلِّ فَج عميقضامرٍ يْأتين من 

  ؟  بإشهر دون غيرها بالقيام بأركان األسالم 

وهناك بعض األمور التي خصها اهللا , تفسير العقل لهذه األمور التشريعية  وما

ها يا َأي(دون سائر خلقه  كالزواج بأكثر من أربع نساء قال تعالى) (بالنبي محمد 

 ا َأفَاء اللَّهمم ينُكملَكَتْ يا ممو نهوري آتَْيتَ ُأجاللَّات كاجَأْزو ِإنَّا َأْحلَلْنَا لَك النَّبِي لَْيكع

 وبنَات عمك وبنَات عماتك وبنَات خَاِلك وبنَات خَالَاتك اللَّاتي هاجْرن معك واْمرَأةً

مْؤمنَةً ِإن وهبتْ نَفْسها ِللنَّبِي ِإْن َأراد النَّبِي َأن يْستَنكحها خَاِلصةً لَّك من دونِ 

ك الْمْؤمنين قَْد علْمنَا ما فَرْضنَا علَْيهِْم في َأْزواجِهِْم وما ملَكَتْ َأْيمانُهْم ِلكَْيلَا يكُون علَْي

  .وغيرها  وقبول شاهد واحد )٨٨()ان اللَّه غَفُوراً رحيماًحرج وكَ

ولهذا أرى أن كانت الثورة الحسينية هي نهضة بشرية إال أنها أمتزجت بها 

الباري لإلمام الحسين قبل والدة  هالرعاية واألصطفاء الرباني والدور الذي وضع
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ة والروايات الصحيحة عن أهل باآلحاديث النبوي ةحث القادماوسندعم رآينا هذا في المب

  .البيت 

  المطلب الثاني

    )( أسباب ثورة الحسين 

  ؟) ( ما هي أسباب قيام ثورة اإلمام الحسين: السؤال 

ما رأيت إالّ : "عندما خاطبت يزي ) عليها السالم( وما معنى قول زينب

   )٨٩("جميالً

لدينية والواجبات عدة من المسؤوليات ا) (أحاطت باإلمام الحسين : الجواب

   :، وهذه بعضهارة ، ودفعته إلى التضحية والفداءاالجتماعية وغيرها ، فحفّزته إلى الثو

لقد كان الواجب الديني يحتّم عليه القيام بوجه الحكم  :المسؤولية الدينية ـ ١

صلى اهللا (األموي ، الذي استحّل حرمات اهللا ، ونكث عهوده ، وخالف سنّة رسول اهللا 

  ) .ه وآلهعلي

االجتماعي مسؤوالً بحكم مركزه ) (كان اإلمام  :ـ المسؤولية االجتماعية ٢

، ومن هو أولى لظلم واالضطهاد من قبل األمويين، عما منيت به من اأمام اُألمة

  بحمايتها ورد االعتداء عنها من غيره ؟

إخالص ، بأعباء هذه المسؤولية الكبرى ، وأدى رسالته بأمانة و) (فنهض 

  .وضحى بنفسه وأهل بيته وأصحابه ، ليعيد عدالة اإلسالم وحكم القرآن 

إلعالن الجهاد ، ومحاربة ) (قامت الحجة على اإلمام  :ـ إقامة الحجة عليه ٣

قوى البغي واإللحاد ، فقد تواترت عليه الرسائل والوفود من أهل الكوفة ، وكانت 

يستجب لدعواتهم الملحة ، إلنقاذهم من ظلم األمويين تحمله المسؤولية أمام اهللا إن لم 

  .وبغيهم 
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هي حماية اإلسالم من ) (من األسباب التي ثار من أجلها  :ـ حماية اإلسالم ٤

خطر الحكم األموي ، الذي جهد على محوه ، وقلع جذوره ، فقد أعلن يزيد وهو على 

  :كرسي الخالفة اإلسالمية الكفر واإللحاد بقوله 

  )٩٠(خبر جاء وال وحي نزل       لعبت هاشم بالملك فال             

وكشف هذا الشعر عن العقيدة الجاهلية التي كان يدين بها يزيد ، فهو لم يؤمن 

بوحي وال كتاب ، وال جنّة وال نار ، وبلغ به االستهتار إلى اإلعالن عن كفره 

  .واستهزائه باإلسالم 

تطهير الخالفة ) (سباب التي ثار من أجلها من ألمع األ :ـ صيانة الخالفة ٥

من قبل اهللا تعالى من أرجاس األمويين الذين ) (اإلسالمية التي هي ألهل البيت 

 ،أن مركز جده قد صار إلى سكّير مستهتر) (نزو عليها بغير حقّ وقد رأى اإلمام 

نها المشرق وماضيها ية كياال يعي إالّ شهواته ورغباته ، فثار ليعيد للخالفة اإلسالم

  )٩١(.الزاهر

، فقد كبلت ة في عهد يزيد إرادتها واختيارهاولم تملك اُألم :ـ تحرير إرادة اُألمة ٦

لقد هب  ،بقيود ثقيلة سدت في وجهها منافذ النور والوعي ، وحيل بينها وبين إرادتها 

ة والكرامة ، فكان إلى ساحات الجهاد والفداء ، ليعلم المسلمين روح العز ((اإلمام 

  .نقطة تحول في تاريخ المسلمين وحياتهم ) (مقتله 

انهار اقتصاد اُألمة الذي هو شرايين حياتها االجتماعية  :ـ تحرير اقتصاد اُألمة ٧

والفردية ، فقد عمد األمويون بشكل سافر إلى نهب الخزينة المركزية ، وقد أعلن 

فقد  ،مال اهللا ، وليس مال المسلمين ، فهو أحقّ به إن المال : معاوية أمام المسلمين 

  )٩٢(.اقتصاد اُألمةليحمي ) (ثار 

انتشرت المظالم االجتماعية في أنحاء البالد اإلسالمية ، : ـ المظالم االجتماعية  ٨

فهب اإلمام  ،فلم يعد قطر من األقطار إالّ وهو يعج بالظلم واالضطهاد من جورهم 

) (ة والكرامة ، ويحطّم عنهم ذلك في ميادين الجهاد ، ليفتح للمسلمين أبواب العز

  .الكابوس المظلم 
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لقد كانت اإلجراءات القاسية التي اتخذها الحكم  :ـ المظالم الهائلة على الشيعة ٩

، فهب إلنقاذهم من واقعهم المرير ، ) (األموي ضد الشيعة من أسباب ثورته 

  .وحمايتهم من الجور والظلم

، هو أن ( (ومن ألمع األسباب التي ثار من أجلها  :ـ محو ذكر أهل البيت ١٠

، ، واستئصال مآثرهم ومناقبهم)(الحكم األموي قد جهد على محو ذكر أهل البيت 

يود أن الموت قد ) (وكان  ،وقد استخدم معاوية في هذا السبيل أخبث الوسائل

  .والمآذن وال يسمع سب أبيه على المنابر  ،وافاه

، فلم يعد لها ويون إلى تدمير القيم اإلسالميةعمد األم :ـ تدمير القيم اإلسالمية ١١

  )٩٣(.أي ظل على واقع الحياة اإلسالمية 

، وتحلّل من جميع القيم انهار المجتمع في عصر األمويين :ـ انهيار المجتمع ١٢

  .اإلسالمية 

 الذي منيت به اُألمةي شرعنه يزيد ليقضي على التذبذب واالنحراف الذ) (وثار 

الذي من واجبه الشرعي الحكم بما  فضالً عن كونه الخليفة الحقيقي من قبل اهللا تعالى

، على هذا فلم تكن بيعة يزيد شرعيةو ،) صلى اهللا عليه وآله(أنزل اهللا وبسنة النبي 

يذهب لذلك بعض على إمام من أئمة المسلمين ، كما ) عليه السالم(ولم يخرج اإلمام 

  )٩٤(.لحقّه  ذوي النزعات األموية ، وإنّما خرج على ظالم مغتصب

إقامة األمر ) (ومن أوكد األسباب التي ثار من أجلها  :ـ األمر بالمعروف ١٣

بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإنّهما من مقومات هذا الدين ، واإلمام بالدرجة اُألولى 

  .مسؤول عنهما 

عن أسباب  بذلك في وصيته ألخيه ابن الحنفية التي أعلن فيها )(وقد أدلى 

 ،وإنّي لم أخرج أشراً ، وال بطراً ، وال مفسداً ، وال ظالماً: " خروجه على يزيد ، فقال

وإنّما خرجت لطلب اإلصالح في ُأمة جدي ، ُأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن 

  .)٩٥( ... " المنكر



                                                                      

  )٢٠١٥ رانحزي ( العدد العشرون 

 في الثورة الحسينيةاإلسالميةالعقيدة

١٧٤ 

حكم األموي إلى نشر البدع بين المسلمين ، التي لم عمد ال :ـ إماتة البدع ١٤

إلى ذلك في ) (يقصد منها إالّ محق اإلسالم ، وإلحاق الهزيمة به ، وقد أشار 

أما بعد فإن اهللا اصطفى محمداً صلى اهللا عليه : " رسالته التي بعثها ألهل البصرة 

ه إليه، وقد نصح وآله وسلم على خلقه، وأكرمه بنبوته واختاره لرسالته ثم قبض

لعباده وبلغ ما أرسل به، وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحق الناس بمقامه 

في الناس، فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا بذلك وكرهنا الفرقة، وأحببنا العافية، 

ونحن نعلم أنا أحق بذلك الحق ممن تواله، وقد أحسنوا وأصلحوا وتحروا الحق 

غفر لنا ولهم، وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى فرحمهم اهللا، و

كتاب اهللا وسنة نبيه فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحييت، إْن تسمعوا قولي 

  .)٩٦( " وتطيعوا أمري أهدكم سبل الرشاد والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

اها األمويون ، ويحيي سنّة جده ليقضي على البدع الجاهلية التي تبنّ) (لقد ثار 

  .التي أماتوها ، ونشر راية اإلسالم 

من وراء الغيب ما ) صلى اهللا عليه وآله(واستشف النبي  :ـ العهد النبوي ١٥

، وأنّه ال يمكن بأي حال تجديد خطار الهائلة على أيدي األمويينيمنى به اإلسالم من األ

 ، ، فعهد إليه بالتضحية والفداء) (ة ولده الحسين رسالته ، وتخليد مبادئه إالّ بتضحي

وقد أدلى اإلمام الحسين بذلك حينما عدله المشفقون عليه من الخروج إلى العراق ، 

أمرني بأمر ، وأنا ماض ) صلى اهللا عليه وآله(ورأيت رسول اهللا : " لهم ) (فقال 

  .)٩٧( " له

، هي العزة ) (ثار من أجلها ومن أوثق األسباب التي  :ـ العزة والكرامة ١٦

، خنوع ، فأبى إالّ أن يعيش عزيزاًوالكرامة ، فقد أراد األمويون إرغامه على الذّل وال

، بين ي ابن البغي قد ركز بين اثنتينأال وإن البغ: " بقوله  )٩٨(وقد أعلن ذلك يوم الطفّ

، وحجور سوله ، والمؤمنونذلك ور، وهيهات منّا الذلّة ، يأبى اهللا لنا السلّة والذلّة

  . )٩٩(... "أبية ، وأنوف حمية، ونفوس طابت ، وبطون طهرت
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أن األمويين ال يتركونه ، وال تكفّ ) (وأيقن  :ـ غدر األمويين وفتكهم ١٧

أيديهم عن الغدر والفتك به حتّى لو سالمهم وبايعهم ، وقد أعلن ذلك ألخيه محمد ابن 

لو كنت في جحر هامة من هوام األرض الستخرجوني منه  واهللا يا أخي،: " الحنفية 

  )١٠٠(. " حتّى يقتلوني

أن يعلن الحرب ، ويموت ميتة كريمة تهز عروشهم ، وتقضي ) (فاختار 

  .على جبروتهم وطغيانهم

يمثل من خالل خروجه إلى كربالء اإليمان األسمى ) (فاإلمام الحسين 

كانت معركة كربالء هللا ولكلمته، تلك الكلمة  والطاعة الكاملة هللا والرسول، ولذلك

المحفورة على شغاف قلب اإلمام الحسين مثلما كانت محفورة من قبل في قلب جده 

  )(المصطفى 

هذا الحديث  ؟)١٠١()أنا من حسين وحسين مني( : )(ألم يقل المصطفى 

حسين منّي : "منقول عن رسول اهللا، وقد أوردته كتب السنّة والشيعة، ونصه الكامل هو

وأنا من حسين، أحب اهللا من أحب حسيناً وأبغض اهللا من أبغض حسيناً، حسين سبط 

وهذا دليل على وحدتهما فكرياً وروحياً وجسمياً،  )١٠٢(".من األسباط، لعن اهللا قاتله

فرسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله قد اعتبر قبل نصف . واتّفاقهما في الهدف والمسار

عة الطف، ثورة الحسين امتداداً لرسالته، وأكّد أن أعداء الحسين الذين قرن من واق

لطّخوا أيديهم بدمه، إنّما هم أعداؤه وقتلته هو شخصياً؛ وذلك ألن غضب ورضا، 

وحرب وسلم، ومناصرة ومعادة الحسين، هي نظير غضب ورضا، وحرب وسلم، 

ر واحد ومرام واحد في فهما روح واحدة في جسدين، وفك. ومناصرة ومعاداة الرسول

  .زمنيين متفاوتين

، ليل على رضاها لمشيئة اهللا تعالىفهو د) عليها السالم(وأما قول زينب 

 ،وإيمانها بالقضاء والقدر ، وتوكّلها على اهللا تعالى ، وأن الذي حصل ما كان إالّ خيراً

الم ، وذهبت ، وذلك ألنّه لم يكن إالّ حفظاً ألصل اإلس)١٠٣(وما كان إالّ جميالً 

  .مخطّطات بني ُأمية ـ التي رامت محو اإلسالم ـ إدراج الرياح
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  المبحث الثالث

  في األحاديث والروايات الواردة عن المعصومين) ( الحسين 

يات عن افي هذا المبحث ستكون دراستنا مخصصة عن األحاديث النبوية والرو

  .ين وروايات الصحابة المنتجب) عليهم السالم ( أهل البيت 

  المطلب األول

  )(الحسين بفي ح)(أقوال الرسول 

في هذا المطلب تناولت األحاديث النبوية التي ذكرت من كتب أهل السنة 

  ) . ( للحسين ) ( والجماعة عن الرسول األكرم 

  )(في حق الحسين بن علي )(أقوال الرسول / الفرع األول 

: على عاتقه يقول) (ن علي والحسن ب) (رأيت النبي : ـ عن البراء قال١

  .)١٠٤()اللهم إني أحبه فأحبه(

رأيت : ـ عن الحاكم النيسابوري بإسناده عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال٢

اللهم إني أحبه : (وهو يقول) (وهو حامل الحسين بن علي ) (رسول اهللا 

  )١٠٥()فأحبه

خرج علينا رسول اهللا (:ـ وفي رواية أخرى للحاكم بإسناده عن أبي هريرة قال٣

) ( ،ومعه الحسن والحسين هذا على عاتقه، وهذا على عاتقه، وهو يلثم هذا مرة

نعم من : فقال! ؟ يا رسول اهللا إنك تحبهما:وهذا مرة، حتى انتهى إلينا فقال له رجل

  )١٠٦().أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني

 )١٠٧()كم عليه أجراً إال المودة في القربىال أسأل(لما نزلت :ـ عن ابن عباس قال٤ 

علي وفاطمة : (تهم؟ قاليا رسول اهللا ومن قرابتك هؤالء الذين وجبت علينا مود: قالوا

  )١٠٨(.)وابناهما
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فدعينا إلى طعام فإذا الحسين في ) (كنا مع رسول اهللا : ـ عن يعلى بن مرة قال٥

ه فجعل إحدى يديه في ذقنه أمام القوم، ثم بسط يدي) (الطريق فأسرع النبي 

حسين مني وأنا منه أحب اهللا من : (واألخرى بين رأسه وأذنيه، ثم اعتنقه، فقبلهثم قال

  )١٠٩().أحبه، الحسن والحسين سبطان من األسباط

نحن ولد عبد المطلب :(يقول) (سمعت رسول اهللا :ـ عن أنس بن مالك قال٦

  )١١٠(.)سن والحسين والمهديسادة أهل الجنة، أنا وحمزة وعلي وجعفر والح

من أحبهما ): ((للحسن والحسين ) (قال رسول اهللا : ـ عن سلمان قال٧

أحببته، ومن أحببته أحبه اهللا، ومن أحبه اهللا أدخله جنات النعيم، ومن أبغضهما أو بغى 

عليها أبغضته، ومن أبغضته أبغضه اهللا، ومن أبغضه اهللا أدخله عذاب جهنم وله عذاب 

  )١١١(.)مقيم

لو لم يبق من الدنيا :(قال) (وفي رواية الطبري عن حذيفة بن اليمان أن النبي . ٨

إال يوم واحد لطول اهللا ذلك اليوم حتى يبعث رجالً من ولدي اسمه كاسمي، فقال 

من ولدي هذا وضرب بيده على الحسين : من أي ولدك يا رسول اهللا؟ قال: سلمان

) (.)١١٢(  

يا : السرور يوماً من األيام فقلنا‚ رأينا في وجه رسول اهللا  :ـ عن حذيفة قال٩ 

) (وكيف ال أسر وقد أتاني جبريل : (رسول اهللا لقد رأينا في وجهك السرور قال

  )١١٣(.)فبشرني أن حسناً وحسيناً سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما أفضل منهما

أنا : (سن والحسينلعلي وفاطمة والح) (قال النبي : ـ عن زيد بن أرقم قال١٠

  )١١٤(.) حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم

غداة وعليه مرطٌ مرحل من شعر أسود ) (خرج النبي : ـ عن عائشة قالت١١

فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم 

لرجس أهل البيت ويطهركم إنما يريد اهللا ليذهب عنكم ا: (جاء علي فأدخله، ثم قال

  )١١٥(.)تطهيرا
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ذات يوم بعرفات وعلي ) (بينما رسول اهللا : ـ عن جابر بن عبد اهللا قال١٢

أدن مني يا علي خلقت أنا وأنت من شجرة، صنع ):((تجاهه إذ قال له رسول اهللا 

فأنا أصلها، وأنت فرعها، والحسن : جسمك من جسمي، خلقت أنا وأنت من شجرة

في هذا المطلب  )١١٦(.)فمن تعلّق بغصن منها أدخله اهللا الجنة غصانها،والحسين أ

لإلمام الحسين فإذا كان ) (ذكرت األحاديث التي تنص وتؤكد على محب المصطفى 

كل هذا الحب لإلمام الحسين فلما ال يلعن قاتله ولما ال يكون التصريح بتجريم بني 

 لضيق. )١١٧(أوردهاة من كتب أهل السنة لم وهناك أحاديث كثير) عليهم لعنة اهللا ( أمية

  .المقام

  المطلب الثاني

  )(ت بمقتل الحسين التي أخبر)(أهل بيت النبي احاديث

 )(األحاديث التي أخبرت عن أستشهاد الحسين تناولت في هذا المطلب 

  ):عليها السالم(ماروي عن الزهراء / األولالفرع : عن الصحابة  ةبرواية مختلف

 )(فاطمة الزهراء عليها السالم على سيد الشهداء اإلمام الحسين  لقد بكت

 ،في كربالء) (، في حياتها عندما أخبرها النبي  بمصرع اإلمام الحسين بكاء مراً

في سؤال فاطمة  ،مقتل اإلمام الحسين في كربالء  ب)(وقد أخبرها النبي األكرم 

) ( النبي)(حسين عما أخبر به من مصائب اإلمام ال).(  

ان اهللا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم " ورد في تفسير ذيل اآلية ـ ١

كان اإلمام الحسين مع أمه تحمله فأخذه :قال ) (عبد اهللا  ، عن أبي) ١١٨(" الجنة

 ،ك ، ولعن اهللا سالبك ، وأهلك اهللا المتوازرين عليكتللعن اهللا قا: وقال النبي 

  ؟يا أبه ، أي شئ تقول: قالت فاطمة الزهراء , وبين من أعان عليك  وحكم اهللا بيني

يا بنتاه ذكرته ـ أو ذكرت ـ ما يصيبه بعدي وبعدك من األذى والظلم والغدر : قال 

والبغي ، وهو يؤمئذ في عصبة كأنهم نجوم السماء ، يتهادون إلى القتل ، وكأني 

يا أبه ، أين هذا الموضع : قالت  .أنظر إلى معسكرهم وإلى موضع رحالهم وتربتهم 

موضع يقال له كربال وهي دار كرب وبالء علينا وعلى األمة ، : الذي تصف ؟ قال 
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يخرج عليهم شرار أمتي ، ولو أن أحدهم شفع له من في السماوات واألرض ما 

  ،نعم يا بنتاه: يا أبتاه ، فيقتل ؟ قال : قالت  ،فعوا فيهي وهم المخلدون في النارش

ما قتل قتله أحد كان قبله ، وتبكيه السماوات واألرضون والمالئكة والوحش و

والنباتات والبحار والجبال ، ولو يؤذن لها ما بقي على األرض متنفس ، ويأتيه قوم 

من محبينا ليس في األرض أعلم باهللا وال أقوم بحقنا منهم ، وليس على األرض أحد 

 )١١٩(. ظلمات الجوريلتفت إليه غيرهم ، أولئك مصابيح في 

روي أنه لما أخبر النبي :)(سؤالها النبي عمن يقيم العزاء على اإلمام الحسين ـ ٢

و ما يجري عليه من المحن بكت فاطمة بكاء ) (ابنته فاطمة بقتل ولدها الحسين 

. قال في زمان خال مني ومنك ومن علي : يا أبت متى يكون ذلك :شديداً وقالت 

 يا أبت فمن يبكي عليه ؟ ومن يلتزم بإقامة العزاء له ؟:لت فاشتد بكاؤها وقا

فقال النبي يا فاطمة ، إن نساء أمتي يبكون على نساء أهل بيتي ، ورجالهم يبكون 

على رجال أهل بيتي ويجددون العزاء جيالً بعد جيل في كل سنة ، فإذا كان القيامة 

منهم على مصاب الحسين  تشفعين أنت للنساء ، وأنا أشفع للرجال ، وكل من بكى

يا فاطمة ، كل عين باكية يوم القيامة إال عين بكت على . أخذنا بيده وأدخلناه الجنة 

 )١٢٠(.الجنةمصاب الحسين فانها ضاحكة مستبشرة بنعيم 

  ):( روايات اإلمام الحسين /  نيالفرع الثا

لرحيم من الحسين بسم اهللا الرحمن ا«: في كتابه لبني هاشم لما توجه إلى العراقـ ١

أما بعد فانَّه من لحق بي استشهد، ومن تخلف عني لم يبلغ : بن علي إلى بني هاشم

 )١٢١(» الفتح والسالم

لما عزم على الخروج من مكة قاصدا الكوفة قبل أن ينكشف له أي ) (وقوله ـ ٢

دها شيء عن أهل الكوفة، وكانت الكتب والرسائل تتوارد عليه منهم بالمئات، وأكَّ

خط الموت على ولد آدم مخط القالدة على «):(سفيره وابن عمه مسلم بن عقيل 

جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسالفي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا 
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القيه كأنَّي بأوصالي يتقطَّعها عسالن الفلوات بين النواويس وكربالء، فيمألن مني 

 )١٢٢(» محيص عن يوم خط بالقلمأكراشا جوفا، وأجربة سغبا ال 

ياحسين : بعدما فارقتك فقال) (أتاني رسول اهللا «:وقوله ألخيه محمد بن الحنفيةـ ٣

ابن الحنفية إنا هللا وإنا إليه راجعون ، : أخرج فإن اهللا قد شاء أن يراك قتيالً ، فقال 

ل لي له قد قا: فقال . فما معنى حملك هؤالء وأنت تخرج على مثل هذه الحال 

 )١٢٣(»  إن اهللا قد شاء أن يراهن سبايا) النبي(

إنّي رأيت رؤيا، ورأيت فيها ...«: لعبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب) (وقوله ـ ٤

وأمرني بأمرٍ أنا ماضٍ له، ولست بمخبرٍ بها أحداً حتى أالقي ) (رسول اهللا 

 )١٢٤(»عملي

ل، وإنَي ال أفر من القدر والمقدور، يا أماه واهللا إنَي لمقتو...«: وقوله ألم سلمةـ ٥

واعجباه فأين تذهب وأنت : والقضاء المحتوم، واألمر الواجب من اهللا تعالى، فقالت

يا أمه إن لم أذهب اليوم ذهبت غداً، وإن لم أذهب غداً لذهبت بعد : فقال! مقتول؟

الذي أقتل  واهللا يا أمه ، وإنّي ألعرف اليوم والموضع ،من بد  غد، وما من الموت

فيه، والساعة التي أقتل فيها، والحفرة التي أدفن فيها كما أعرفك وأنظر إليها كما 

  )١٢٥(»... أنظر إليك

  ):( روايات محمد الباقر/ ثالثالفرع ال

بكربال في اثنين من اصحابه ) (مر علي : " )(قال االمام محمد الباقر ـ ١

هذا ملقى رحالهم هذا مناخ ركابهم و: قال لبكاء ثمفلما مر بها ترقرقت عيناه ل: قال

 )١٢٦(.دماء األحبةهنا تهراق دماؤهم، طوبى لك من تربة عليك تهراق و

الخروج إلى العراق ذهبت ) (لما أراد اإلمام الحسين  :قال) (عن الباقر ـ ٢

إليه أم سلمة رضي اهللا عنها وهي التي كانت ربته وكان أحب الناس إليها وكانت أرق 

، )(س عليه وكانت تربة اإلمام الحسين عندها في قارورة دفعها إليها رسول اهللا النا

إني : فقالت. يا أماه أريد أن أخرج إلى العراق: يا بني أتريد أن تخرج فقال لها: فقالت

سمعت رسول : قالت. ولم ذلك يا أماه: قال. أنشدك اهللا تعالى أن ال تخرج إلى العراق
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بني الحسين بالعراق وعندي يا بني تربتك في قارورة مختومة يقتل ا: يقول) (اهللا 

يا أماه واهللا إني لمقتول وإني ال أفر من القدر : فقال) (دفعها إلي رسول اهللا 

واعجباه فأين تذهب : فقالت. والمقدور والقضاء المحتوم واألمر الواجب من اهللا تعالى

أماه إن لم أذهب اليوم ذهبت غدا وإن لم أذهب غدا لذهبت بعد يا : وأنت مقتول فقال

غد وما من الموت  واهللا يا أماه  بد ، وإني ألعرف اليوم والموضع الذي أقتل فيه 

. والساعة التي أقتل فيها والحفرة التي أدفن فيها كما أعرفك وأنظر إليها كما أنظر إليك

ضجعي ومكاني، فأراها مضجعه ومكانه إن أحببت أن أريك م: قال! قد رأيتها: قالت

ومكان أصحابه، وأعطاها من تلك التربة، فخلطتها مع التربة التي كانت عندها، ثم 

فلما كانت تلك . إني مقتول يوم عاشوراء: وقد قال لها) (خرج اإلمام الحسين 

 في) (فيها أتاها رسول اهللا ) (الليلة التي صبيحتها قتل اإلمام الحسين بن علي 

: فقال!اً مغبرا أشعث يا رسول اهللا ما لي أراك باكياً: باكياً مغبراً فقالت اًالمنام أشعث

فصرخت بأعلى  فانتبهت أم سلمة . وأصحابه الساعة )(دفنت ابني الحسين 

قتل ابني : ما الذي دهاك فقالت: فاجتمع أهل المدينة وقالوا لها. وا إبناه: صوتها فقالت

أتاني في المنام رسول اهللا : قالت) بذلك(وما علمك : فقالوا لها). (الحسين بن علي 

)( فقالوا. أغبر فأخبرني أنه دفن اإلمام الحسين وأصحابه الساعة اًباكيا أشعث :

، فأخرجت لهم القارورة )(مكانكم فإن عندي تربة الحسين : أضغاث أحالم قالت

  )١٢٧(.فإذا هي دم عبيط

  المطلب الثالث

  )(ة والتابعين عن استشهاد اإلمام الحسينالصحاب روايات

  وغيرهم) (وتتضمن تلك الروايات مرويات أم المؤمنين أم سلمة وأبن عباس 

 )( روايات أم سلمة/ الفرع األول

في بيتي ) (كان الحسن والحسين يلعبان بين يدي النبي :  عن أم سلمة قالتـ ١

ك هذا من بعدك وأومأ بيده إلى يا محمد إن أمتك تقتل إبن: ، فقال  فنزل جبريل

وديعة ) : (وضمه إلى صدره ، ثم قال رسول اهللا ) (فبكى رسول اهللا  ،الحسين
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ريح كرب وبالء ، وقال رسول اهللا : وقال ) (عندك هذه التربة فشمها رسول اهللا 

) : ( فجعلتها أم: يا أم سلمة إذا تحولت هذه التربة دماً فإعلمي أن إبني قد قتل قال 

إن يوماً تحولين دماً : سلمة في قارورة ، ثم جعلت تنظر إليها كل يوم تعني وتقول 

 )١٢٨(.ليوم عظيم

، وال اجلسي بالباب): (قال رسول اهللا :  عن صالح بن أربد عن أم سلمة قالتـ ٢

فذهبت أتناوله فسبقني  )(يلجن علي أحد ، فقمت بالباب إذ جاء اإلمام الحسين 

يا نبي اهللا جعلني اهللا فداك أمرتني أن ال يلج عليك : جده ، فقلت  الغالم فدخل على

أحد ، وان ابنك جاء فذهبت أتناوله فسبقني ، فلما طال ذلك تطلعت من الباب فوجدتك 

) (نعم ، أتاني جبريل : موعك تسيل والصبي على بطنك ؟ قالتقلب بكفيك شيئا ود

  )١٢٩(.لتي يقتل عليها فهي التي أقلب بكفيفاخبرني أن أمتي يقتلونه ، وأتاني بالتربة ا

) (كان رسول اهللا :  عن المطلب بن عبد اهللا بن حنطب عن أم سلمة قالتـ ٣

ال يدخل علي أحد فانتظرت فدخل الحسين رضي اهللا : جالسا ذات يوم في بيتي فقال 

) (يبكي فاطلعت فإذا حسين في حجره والنبي ) (عنه فسمعت نشيج رسول اهللا 

كان ) (ان جبريل : واهللا ما علمت حين دخل فقال : ح جبينه وهو يبكي فقلت يمس

ان أمتك ستقتل هذا : أما من الدنيا فنعم ، قال : تحبه ؟ قلت : معنا في البيت فقال 

فلما ) . (من تربتها فأراها النبي ) (فتناول جبريل . كربالء : بأرض يقال لها 

صدق اهللا : كربالء ، قال : هذه األرض ؟ قالوا  ما اسم: أحيط بحسين حين قتل قال 

  )١٣٠(.ورسوله ، أرض كرب وبالء

 )(كان الحسن والحسين :  عن أبي وايل شقيق بن سلمة عن أم سلمة قالتـ ٤

يا محمد ان أمتك تقتل : فقال ) (في بيتي فنزل جبريل ) (يلعبان بين يدي النبي 

، ووضعه إلى صدره) (، فبكى رسول اهللا ا من بعدك فأومأ بيده إلى الحسينابنك هذ

ويح : وقال ) (وديعة عندك هذه التربة ، فشمها رسول اهللا ): (ثم قال رسول اهللا 

يا أم سلمة إذا تحولت هذه التربة دما ): (وقال رسول اهللا : قالت . كرب وبالء 

نظر إليها ثم جعلت ت. فجعلتها أم سلمة في قارورة : ، قال فاعلمي ان ابني قد قتل 

  )١٣١(.عظيمان يوما تحولين دما ليوم : كل يوم وتقول 
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دخل الحسين على رسول اهللا ففزع ، فقالت أم :  قالت أم سلمة: عن داود ، قال ـ ٥

ان جبريل أخبرني أن ابني هذا يقتل وانه اشتد : ؟ قال )(مالك يا رسول اهللا : سلمة 

 )١٣٢(.لهغضب اهللا على من يقت

  ) :(روايات ابن عباس / الفرع الثاني

ما كنا نشك أهل البيت وهم متوافرون ان الحسين بن علي :  عن ابن عباس قالـ ١

 )١٣٣(.يقتل بالطف

 يا محمد ، اني قد: أوحى اهللا تعالى: ، قالسعيد بن جبير عن ابن عباسعن ـ ٢

 )١٣٤(.لفا، واني قاتل بابن ابنتك سبعين ألفا ، وسبعين أقتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفا

أال وإن جبرئيل قد أخبرني ): (في حديث طويل قال رسول اهللا  عن ابن عباسـ ٣

بأن أمتي تقتل ولدي الحسين بأرض كربالء، أال فلعنة اهللا على قاتله وخاذله آخر 

ثم نزل عن المنبر، ولم يبق أحد من المهاجرين واألنصار إال وتيقن بأن : قال. الدهر

كان في أيام عمر بن الخطاب وأسلم كعب األحبار، وقدم  حتى إذا. الحسين مقتول

المدينة، جعل أهل المدينة يسألون عن المالحم التي تكون آخر الزمان، وكعب يحدثهم 

وأعظمها ملحمة هي الملحمة التي ال تنسى أبدا، : بأنواع المالحم والفتن، فقال كعب لهم

ظَهر الْفَساد في الْبر (ره في كتابكم وهو الفساد الذي ذكره اهللا تعالى في الكتب وقد ذك

وإنما فتح بقتل هابيل ويختم بقتل اإلمام الحسين  )١٣٥()والْبْحرِ بِما كَسبتْ َأْيدي النَّاسِ

  )١٣٦(.عليبن 

 :روايات السيدة عائشة/ الفرع الثالث 

ل على رسو) (دخل الحسين بن علي :  عن عروة بن الزبير عن عائشة قالتـ ١

وهو منكب ولعب على ظهره فقال  )(وهو يوحى إليه فنزا على رسول اهللا  )(اهللا 

 :يا جبريل ومالي ال أحب ابني ؟ قال: أتحبه يا محمد ؟ قال ) : (جبريل لرسول اهللا 

في هذه : يده فأتاه بتربة بيضاء فقال )  ( فان أمتك ستقتله من بعدك ، فمد جبرئيل 

من عند )  ( محمد واسمها الطف ، فلما ذهب جبريل  األرض يقتل ابنك هذا يا

أخبرني ان )  ( يا عائشة ان جبريل : والتربة في يده يبكي فقال  )(رسول اهللا 
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الحسين ابني مقتول في أرض الطف ، وان أمتي ستفتتن بعدي ، ثم خرج إلى 

وهو  فيهم علي وأبو بكر وعمر وحذيفة وعمار وأبو ذر ، رضي اهللا عنهم ،أصحابه

ان ابني الحسين يقتل : أخبرني جبريل : ما يبكيك يا رسول اهللا ؟ فقال : يبكي فقالوا 

 )١٣٧(.بعدي بأرض الطف وجاءني بهذه التربة وأخبرني أن فيها مضجعه

راقد ) (بينا رسول اهللا :  عن عثمان بن مقسم عن المقبري عن عائشة قالتـ ٢

، لبعض أمري فدنا منه فاستيقظ يبكيقمت إذ جاء الحسين يحبو إليه فنحيته عنه ثم 

ان جبريل أراني التربة التي يقتل عليها الحسين ، فاشتد : ما يبكيك ؟ قال : فقلت

يا عائشة : غضب اهللا على من يسفك دمه ، وبسط يده فإذا فيها قبضة من بطحاء فقال 

 )١٣٨(.والذي نفسي بيده  انه ليحزنني ، فمن هذا من أمتي يقتل حسينا بعدي

ان الحسين بن علي دخل على :  عن عبد اهللا بن سعيد ، عن أبيه عن عائشةـ ٣

، يا عائشة أال أعجبك لقد دخل علي ملك آنفا ما دخل )(فقال النبي) (رسول اهللا 

ان شئت أريتك تربة يقتل فيها ، فتناول : ان ابني هذا مقتول ، وقال : علي قط فقال 

  )١٣٩(.حمراءالملك بيده فأراني تربة 

  :رواية معاذ بن جبل /  الفرع الرابع 

خرج علينا : ه قالعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ان معاذ بن جبل أخبر

أنا محمد أوتيت فواتح الكالم وخواتمه ، فأطيعوني : متغير اللون فقال) (رسول اهللا 

موا مادمت بين أظهركم ، فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب اهللا عزوجل أحلوا حالله ، وحر

ل حرامه ، أتتكم المؤتية بالروح والراحة ، كتاب اهللا من اهللا سبق ، أتتكم فتن كقطع اللي

رت ملكا رحم اهللا من أخذها ، كلما ذهب رسل جاء رسل ، تناسخت النبوة فصاالمظلم

 :قال ،فلما بلغت خمسة : أمسك يا معاذ واحص ، قال.  بحقها، وخرج منها كما دخلها

نعي إلي حسين ، وأوتيت : في يزيد ، ثم ذرفت عيناه ، ثم قال  يزيد ال يبارك اهللا

بتربته ، وأخبرت بقاتله ، والذي نفسي بيده ال يقتل بين ظهراني قوم ال يمنعوه اال 

واها : خالف اهللا بين صدورهم وقلوبهم ، وسلط عليهم شرارهم وألبسهم شيعا ، ثم قال 

  )١٤٠(.الخلفقتل خلفي وخلف من خليفة مستخلف مترف ، ي) (لفراخ آل محمد 
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  :رواية سعيد بن جمهان / الفرع الخامس 

 :في تاريخ ابن عساكر والذهبي وابن كثير واللفظ لألول ، عن سعيد بن جمهان

اسمها : أتاه جبريل بتراب من تراب القرية التي يقتل بها الحسين ، فقال ) (أن النبي 

  )١٤١(. كرب وبالء) (كربالء ، فقال رسول اهللا 

  المطلب الثالث

عليه (عن طريق األمين جرائيل  ماورد من رواية عن أستشهاد الحسين

  )السالم

سمعت أبا عبداهللا عليه السالم :  حدّثني محمد بن جعفر الرّزّاز القرشيِّ الكوفيِّـ ١

لما أن هبط جبرئيل عليه السالم على رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله وسلّم بقتل : يقول 

حسين عليه السالم أخذ بيد عليٍّ فخال به ملياً من النَّهار فغلبتّهما العبرة ، فلم يتفرّقا ال

: رسول رب العالمين ـ فقال لهما : حتّى هبط عليهما جبرئيل عليه السالم ـ أو قال 

 )١٤٢(.فصبرا: ، قال ) كذا(عزمت عليكما لما صبرتما: ربكما يقرؤكما السالم ويقول 

لما لما حملتْ : قال «عن أبي سلَمة سالم بن مكرم ، عن أبي عبداهللا عليه السالم ـ ٢

فاطمة بالحسين جاء جبرئيل عليه السالم إلى رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله وسلّم 

إنّ فاطمة ستَلد ولداً تقتله اُمتك من بعدك ، فلما حملتْ فاطمة بالحسين كَرِهتْ  :فقال

هل رأيتم في : لَه ، وحين وضعتْه كرهتْ وضعه ، ثمّ قال أبو عبداهللا عليه السالم حم

وفيه :  )١٤٣(ولكنّها كَرِهتْه الُنّها علمتْ أنّه سيقتل ، قال,  الدنيا اُماً تلد غالماً فتكرهه

مّه كُرهاً ووضعتْه كُرهاً ووصّينا اإلنْسان بِواِلديه حسناً حملَتْه اُ«: نزلتْ هذه اآلية 

 )١٤٤(.))وحملُه وفصلُه ثَلثون شَهراً

زارنا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله : قال «عن علي بن أبي طالب عليهم السالم ـ ٣

وسلّم ذات يوم فقدمنا إليه طعاماً وأهدت إلينا اُمّ أيمن صحفَة من تمر وقَعباً من لَبن 

فقدمنا إليه فأكل منه ، فلما فرغ قمتُ وسكبتُ على يدي رسول اهللا صلّى اهللا وزبد ، 

عليه وآله وسلّم ماء ، فلما غسل يديه مسح وجهه ولحيته ببلّة يديه ، ثم قام إلى مسجد 

في جانب البيت وصلّى وخرّ ساجداً فبكى وأطال البكاء ، ثمّ رفع راسه ، فما اجترء 
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فقام الحسين يدرج حتّى صعد على فَخذي رسول  منّا أهل البيت أحد ، يسأله عن شيء

اهللا صلّى اهللا عليه وآله وسلّم فأخذ برأسه إلى صدره ، وضع ذقنه على رأس رسول 

يابني إنّي نظرت : يا أبة ما يبكيك؟ فقال : اهللا صلّى اهللا عليه وآله وسلّم ، ثم قال 

 جبرئيل فأخبرني أنّكم إليكم اليوم فسررت بكم سروراً لم أسر ّبكم قبله مثله ، فهبط إلي

يا : قتلى ؛ وأنّ مصارعكم شتّى ، فحمدت اَهللا على ذلك وسألت لكم الخيرة ، فقال له 

طوائف من اُمتي يريدون بذلك : أبة فمن يزور قبورنا ويتعاهدها على تشتّتها؟ قال 

اُنجيهم من أهواله بِري وصلتي أتعاهدهم في الموقف ، وآخذ بأعضادهم ف

  )١٤٥()).وشدائده
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  الخاتمة

وبعد الخوض في غمار البحث  المتواضع في كتابته البالغ العظمة في موضوعة 

  :نسنتج جملة من األمور أهمها

نستنتج أن أسس قيام الثورة والنتائج التي رسمتها وطبعتها على مسار التاريخ  .١

متميزاً كاالستقاللية التي تمثلت بالفقه اإلسالمي الذي  اإلسالمي شكلت نهجاً إسالمياً

والذي استقل فيما بعد على شكل ) (يختص سنده بأئمة أهل البيت عن رسول اهللا 

 .مذهب فقهي يعتقد به نصف المسلمين

إن الثورة وضعت حداً فاصالً بين ما هو اسالمي وبين المبادئ الدخيلة على  .٢

ار عن حقبة تاريخية إسالمية كانت تعد مرجعاً إسالمياً، هذا الدين القيم وأزاحت الست

فعزت حالة الخلل واالنحراف وفرزت السلبيات التي رافقت الدعوة اإلسالمية منذ 

 .نشوءها

إن األثر األكثر أهمية الذي رسخته النهضة الحسينية المقدسة هو استمرار  .٣

السياسية اإلسالمية  الوعي الثوري اإلسالمي الذي يرفض التطبيق الخاطئ للمبادئ

 التي اتخذت من الثورة الحسينية شعاراً لها إلى يومنا هذا

أن األخبار عن النضهة الحسينية هو أخبار رباني دلت عليه األحاديث  .٤

المتواترة أي هو عقيدة الننا قلنا سابقا أن االعتقاد هو التصديق بكل ماورد عن النبي 

) ( اليوم بالسمعيات من األمور الغيبة التي نطلق عيلها. 

على سائر خلقة بالنبوة وكان دورة األساس ) ( اصطفى اهللا النبي محمد  .٥

من سائر )  ( التبليغ التشريع اإلسالمي واجتبى لواقعة كربالء الحسين بن علي 

البشر وكان دورها في قيادتها للوصول إلى نتيجة فحواها أنتصار السيف على الدم لذا 

 .لوجود حسيني البقاءقيل أن الدين محمدي ا

رغم ما كتب من الكم الهائل من المؤلفات التي خاضت بتفسير الثورة  .٦

الحسينية إال أننا نرى بأن هذه الثورة كما اعجزت التاريخ عن تناسيها ومزالت مستمره 

 .فكذا هي أعجزت الكتاب عن الوصول إلى غايتها الحقيقية , إلى يومنا الحاضر 
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هذا أيضاً يدل على أن المسألة مشيئة إلهية ة عقيدة وونقول ان الثورة الحسين .٧

بدليل األخبار وهذا تكليف خاص به  ) (غيبية ، البد وأن يتحملها اإلمام الحسين

 .قبل والدة  بهذا التكليف ) ( السابقة الذكر التي حملت الحسين 

، أيضاً يقال أن هذا دليل على أن اإلمام الحسين هدفه أن يستشهد وان ينتهي  .٨

قد بلغه بذلك، وشواهد أخرى من هنا ) (ورسول اهللا وتعالى  نتيجة أن اهللا سبحانه

 ومن هناك يمكن أستخراج بعض الشواهد التي تدل على أن العملية كانت عملية غيبيه

 .وان كانت غيبة فيصح القول بإنها عقيدة 

حباً لم يخرج طلباً للسلطة وال ) (وبعد هذه األسباب نجد اإلمام الحسين  .٩

بمنصب دنيوي أو كرسي زائل، بل خرج طلباً إلعادة النبض الدافق إلى وريد الرسالة 

اإلسالمية التي أنهكتها األهواء والمطامع من الحكام الذين حاولوا جاهدين طمس معالم 

فتحولت تلك الرسالة السماوية الخالدة من جهة وتفريغها من محتواها الروحي والفكري 

عقيدة قائم إلى قيام الساعة وإلى أن يشاء اهللا بأخذ ثأر الحسين  من نهضة وثورة إلى

).(  

وأخر دعوانا أن الحمدهللا رب العالمين والصالة والسالم على خاتم االنبياء 

  .والمرسلين واللعنة الدائم على اعدائهم ليوم اليدين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران (العشرون العدد  
١٨٩ 

   تيسير أحمد عبل الركابي.د.م.أ

  الهوامش
  .٣,٤اآلية / سورة النجم .)١(

 ، ٣٢٨ – ٣٢٧ /١) دعق(والقاموس المحيط  ، ٣٠٠ – ٢٩٥/  ٣) د عق( لسان العرب  )٢(

 . ٦٢١ – ٢/٦٢٠) د عق( والمعجم الوسيط 

 .١اآلية / سورة المائدة  )٣(

 .٢٩٧/  ٣ )عقدة(مادة  ،أبن منظور / لسان العرب  )٤(

 .٢٨اآلية / سورة النجم  )٥(

  .٥ص  ،الشيخ عبداهللا بن صالح القصير / بيان أركان اإليمان  )٦(

ألن غير المعصوم قد يتبع خطوات الشيطان وال شئ من متبعها يجب اتباعه ما دام )٧(

متبعا لها، فال شئ من غير المعصوم بواجب االتباع وكل إمام واجب االتباع فال شئ من 

ينظر السراط المستقيم ,  غير المعصوم بإمام وينعكس إلى ال شئ من اإلمام بغير معصوم

, ين الدين أبي محمد علي بن يونس العاملي النباطي البياضيز/ إلى مستحقي التقديم 

الصحية تكمن فيما روي ونقل باألخبار الصحيحة عن والن السنة  ، ١٤٢ص١ج

إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن : قوله  ) (النبي محمدالمعصوم مستدلين بحديث 

من السماء إلى األرض كتاب اهللا حبل ممدود ;  أحدهما أعظم من اآلخر;  تضلوا بعدي

 وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما

) ٣٨٧٦(حديث رقم  ،٣٢٨ص  ٥جمحمد بنعيسى بن سورة الترمذي/ سنن الترمذي ينظر 

ت مماتي، ويسكن جنة عدن غرسها من سره أن يحيا حياتي، ويمو((وكذلك قوله 

فإنهم عترتي .. ربي، فليوال علياً من بعدي، وليوال وليه، وليقتد بأهل بيتي من بعدي

من طينتي ورزقوا فهمي وعلمي، فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي، القاطعين فيهم 

وينظر كنز  ،١٢٨ص  ٣المستدرك للحاكم ج ينظر   صلتي، ال أنالهم اهللا شفاعتي

 ،١٤٩ينابيع المودة ص  ،٣٤وينظر المناقب للخوارزمي ص , ١٥٥ص  ٦ال ج العم

  .٩٥ص  ٢وينظر تاريخ ابن عساكر ج  ، ٨٦ص  ١وينظر حلية األولياء ج 

 .عن واقعة كربالء وهي موضوع البحث) ص(كأخبار النبي  )٨(

 ٣٠ص - عبد الحميد األثري /الوجيز في عقيدة السلف الصالح  )٩(

د وبيان ما يضادها من الشرك األكبر واألصغر والتعطيل والبدع وغير عقيدة التوحي)١٠(

  ٧ـ ٥ص ١ج , صالح بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان/ ذلك



                                                                      

  )٢٠١٥ رانحزي ( العدد العشرون 

 في الثورة الحسينيةاإلسالميةالعقيدة

١٩٠ 

 ١٠٨ص -التوحيد علم عند أهل السنة والجماعة لمحمد يسري  )١١(

يشمل ذلك توحيد الربوبية واإللوهية واألسماء والصفات ومن المالحظ أني تركت  )١٢(

إلى الطبعة لكل المراجع  المثبتة في الهامش اكتفاء بذكرها في فهرس المراجع  اإلشارة

  .تخفيفاً للحاشية 

.  ٤٤٩* : ت  -للصابوني  -كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث : من ذلك )١٣(

واالعتقاد للبيهقي ، .  ٤١٨: لاللكائي ، ت  - الجماعة وشرح أصول اعتقاد أهل السنة و

 . ٤٥٨: ت 

وكتاب   ٢٥٦: ت  -للبخاري -كتاب التوحيد في الجامع الصحيح : ذلك من  )١٤(

وكتاب اعتقاد التوحيد ، ألبي .  ٣١١: التوحيد وإثبات صفات الرب ، البن خزيمة ، ت 

وكتاب .  ٣٥٩:البن منده ، ت  ،وكتاب التوحيد.  ٣٧١: عبداهللا محمد بن خفيف ، ت 

 .التوحيد لإلمام محمد بن عبدالوهاب 

، لعبداهللا بن أحمد وكتاب السنة.  ٢٤١:مام أحمد ، ت كتاب السنة ، لإل: ن ذلك م) ١٥(

.  ٣٤٩: والسنة ، للعسال ، ت . ٣١١: والسنة ، للخالل ، ت .  ٢٩٠: بن حنبل ، ت 

 . ٢٧٥: ، ألبي داود ، ت والسنة.  ٢٧٣: سنة ، لألشرم ، ت وال

والشرح واإلبانة  عن .  ٤٢٩: كتاب أصول الدين ، للبغدادي ، ت : من ذلك  )١٦(

: واإلبانة عن أصول الديانة ، لألشعري ، ت .  ٣٧٨: أصول الديانة ، البن بطة ، ت 

٣٢٤ . 

 . ١٥٠: كتاب الفقه األكبر المنسوب ألبي حنيفة ، ت : من ذلك  )١٧(

واإلبانة عن شريعة الفرقة .  ٣٦٠: كتاب الشريعة ، لآلجري ، ت : من ذلك  )١٨(

 . ٣٧٨: ن بطة ، ت الناجية ، الب

 ،ناصر بن عبد الكريم العقل . الشيخ د/ مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة )١٩(

  . ٣ص

  ١٠ صالح الورداني ص/ عقائد السنة وعقائد الشيعة التقارب والتباعد )٢٠(

. ط . ٣٧ص  ،محمد عبد الرحمن بيصار. د/ المختصر في العقيدة واألخالق)٢١(

 .القاهرة

  ١١ صالح الورداني ص/ السنة وعقائد الشيعة عقائد )٢٢(

 ٣٨ص  ،محمد عبد الرحمن بيصار. د/ المختصر في العقيدة واألخالق)٢٣(



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران (العشرون العدد  
١٩١ 

   تيسير أحمد عبل الركابي.د.م.أ

  .٩٩اآلية / سورة المائدة  )٢٤(

   ١٢ صالح الورداني ص/ عقائد السنة وعقائد الشيعة )٢٥(

ولو كان أهل السنة الحديث الذي ثبتت صحته عندهم يجب األخذ به واعتماده حتى )٢٦(

 ،هذا الحديث يتناقض مع القرآن في هذه الحالة توفيقه معه ما دامت فثبتت صحته بطرقهم

  ١٢ صالح الورداني ص/ ينظر عقائد السنة وعقائد الشيعة 

 .١٦ص، صالح الورداني/ عقائد السنة وعقائد الشيعة )٢٧(

ن االسالميي انظر العقيدة الواسطية والتوحيد لمحمد بن عبد الوهاب ومقاالت )٢٨(

فصل العقيدة ، وفيه  .دراسة في أصول الفكر السلفي. لألشعري وانظر لنا فقه الهزيمة

  .١٧ص، صالح الورداني/ عقائد السنة وعقائد الشيعة , مناقشة واسعة لكتب العقائد

انشغل معظم المسلمين مع األسف بهذه األمور واعتبروها من لب التوحيد حتى )٢٩(

لقضايا وانشغلت بها وتصارعت من أجلها وكل ذلك بتأثير تبنت هذه االحركات اإلسالمية 

  الخط الوهابي السعودي الذي اخترق معظم التيارات اإلسالمية العاملة في الحقل اإلسالمي

هناك الكثير من النصوص القرآنية والنبوية التي يستند إليها أصحاب هذا االتجاه  )٣٠(

ة يستنتج منها هذا الموقف ، وعلى الجانب المعادي لقضية التوسل وهي نصوص ظني

اآلخر هناك الكثير من النصوص والقضية محل جدل وخالف في دائرة أهل السنة وليست 

فالصوفية ومن ناصرها من الفقهاء يؤمنون بالتوسل وال يوجد ما يشير إلى  محسومة

حة في رفضها من قبل المذاهب األربعة كما أن قضية األضرحة والقبور لم تكن مطرو

وبالتالي انكار قضية الطف وما جرى فيها , عصر الصحابة والتابعين وحتى تابعي التابعي

والواضح أن الذين أثاروا هذه القضية  ،وتغيير الحقائق وعدم القول بكفر آل أمية 

وربطوها بالتوحيد هم فئة شاذة في الوسط السني تمثلت في خط ابن تيمية الذي قام ببعثه 

 رنا محمد عبد الوهابوتجديده في عص

يرى أهل السنة أن العصمة الخاصة بالرسول هي في جانب التبليغ فقط وفيما دون  )٣١(

شخصية معصومة : ذلك فالرسول غير معصوم ، وبدا وكأن الرسول بذلك له شخصيتان 

ولذلك جوزوا عليه الخطأ والنسيان والسحر كما ورد في , وشخصية غير معصومة 

عمر توجيه الرسول وتذكيره باألحكام ليتنزل القرآن تأييد العمر ال وجواز ل. البخاري 

للرسول كما في آيات الحجاب حين طلب عمر من الرسول أن يحجب نساءه فنزلت آيات 

 . وراجع لنا فقه الهزيمة فصل شخصية الرسول . راجع البخاري. الحجاب 
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١٩٢ 

من قال ال إله إال اهللا :  من هذه األحاديث المنسوبة للرسول صلى اهللا عليه وآله )٣٢(

من بنى . . المراء ولو كان محقا   أنا زعيم ببيت في الجنة لمن ترك. . دخل الجنة 

وغيرها من األحاديث التي تصف الجنة وحور العين . . مسجدا بنى اهللا له بيتا في الجنة 

أو مشقة  بل تفتح للناس أبوابها دون قيد أو شرط ودون تكلف. دون أن تبينكيفية دخولها 

ومثل هذه األحاديث قد دفعت المسلمين إلى التواكل وإهمال . أو بذل في سبيل اهللا 

واستثمرت من قبل الحكام في تخدير الجماهير . التكاليف األساسية في اإلسالم 

 . واستضعافها

تأليف أبو بكر الجزائري وهو  " السلفيون يتحدثون " انظر الطريق إلى الجنة من سلسلة

وانظر كم الكتب التي تتحدث عن الجنة ونعيمها . رموز الخط الوهابي السعودي  واحد من

إن : الجزائري الطريق إلى الجنة بقولهويحدد  ،. التي أغرق بها سوق الكتاب المعاصر 

إن السالبتين هما . اثنتان سالبتان واثنتان موجبتان :السائرون بين أربع كلمات الطريق أيها

ع ومن هذه الكلمات األرب. ل الصالحوجبتين هما اإليمان والعمالشرك والمعاصي والم

وبالطبع المقصود بالشرك والمعاصي التي تحرم . يتكون الطريق القاصد إلى الجنة

أي . وزيارة المراقد المقامات المطهرةالمسلمين من دخول الجنة هناهو التوسل بآل البيت 

 ،ابي رأس الطائفة الناجية في هذا الزمان أن الجنة لن يدخلها مسلم ال ينتمي للمذهب الوه

قة الناجية وأود بمناسبة ذكر الفرقة الناجية من أهل السنة أن يخبرونا هل معنى أنهم الفر

وإذا كانت هناك روايات تؤكد . .سوف يدخلونها ولن يخلدوا فيها  أم ،أنهم لن يدخلوا النار

وإن  ؟أهل السنة أم من الفرق األخرىفهل الذين سوف يشفع لهم من . الشفاعة يوم القيامة 

؟ كانوا من الفرق األخرى أفال يعني هذا أن النجاة من النار سوف تشمل المخالفين لهم

وعليهم أن يخبرونا أيضا هل هؤالء الحكام الذين تبنوا عقيدة أهل السنة وناصروها من 

ف أهل السنة من الناجين رغم مفاسدهم وجرائمهم وانتهاكاتهم لحرمات اإلسالم ؟ إن موق

 . يزيد والحجاج يجيب على هذا السؤال

يصر أهل السنة على عدالة جميع الصحابة وهذا اإلصرار تفوح منه رائحة السياسة  )٣٣(

ففضال عن كون هذا المعتقد يخالف القرآن الذي ينص على أن من بين الصحابة منافقين 

  .٢٠ص ،صالح الورداني / عقائد السنة وعقائد الشيعة , وعصاة

وعلى الرغم من أن تعريف الصحابة عندهم تعريف هش ومطاط يتيح الفرصة لكل من 

هب ودب ليكون صحابيا يحوز على مرتبة العدالة وذلك بمجرد أن يرى الرسول أو يسلم 
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١٩٣ 
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ويصر . . من ثبتت رؤيته ثبتت عدالته : عليه أو حتى يولد في عصره وحسب القاعدة 

لة على جميع الصحابة دون حتى أن يفرق بين من شاهد ابن تيمية على إضفاء صفة العدا

 . بدرا ومن رأى الرسول ساعة من الزمان

ومن أصول أهل السنة والجماعة سالمة قلوبهم وألسنتهم : يقول في العقيدة الواسطية 

ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ) ص ( ألصحاب رسول اهللا 

صالح / عقائد السنة وعقائد الشيعة  ،ود بالروافض هنا الشيعة وبالطبع المقص. ويسبونهم 

  .٢٠ص، الورداني

وهذه القاعدة إنما هي رد فعل فرقة السنة في مواجهة أقوال الفرق األخرى في  )٣٤(

  . . مسألة اإليمان

نفس هذه المسألة عليها حالة المسألة التي سبقتها وقد ابتدعت للرد على فرقة  )٣٥(

  .كانت تكفر بالمعاصي الخوارج التي

هذه من القواعد التي ابتدعتها السياسة ويعتبرونها متواترة نقال وعلى لسان اإلمام  )٣٦(

يقول ابن تيمية في عقيدته مسألة عثمان وعلي  أي أيهما يقدم على اآلخر  ليست , علي 

ي تأمل هذا التنازل ف - من األصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة 

وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد الرسول . كن التي يضلل فيها مسألة الخالفةل االعتقاد

ومن طعن في خالفة أحد . صلى اهللا عليه وآله وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا من الذي يملك حق . من هؤالء فهو أضل من حمار أهله 

 ؟التضليل وعلى أي أساس 

واالجابة هم أهل السنة وعلى أساس السياسة يضلل المخالف لهم والحمد اهللا أن المخالف 

لم يخالف اإلسالم وإنما خالف فرقة أهل السنة الذين يتحدثون على الدوام وكما هو واضح 

  .على أنهم اإلسالم واإلسالم هم -من كتب العقائد 

نة لضرب الشيعة التي تعلن حبها وهذه المسألة وضعت خصيصا في عقائد أهل الس )٣٧(

ولو لم يتستر أهل السنة  ،آلل البيت وتواليهم وتتبرأ من أعدائهم وتفويت الفرصة عليهم

والفرق بين السنة والشيعة في هذه . بحب آل البيت لتعرت عقيدتهم ونبذتها الجماهير

نهم بينما الشيعة المسألة هو أن أهل السنة يحبون آل البيت وال يعرفونهم وبالطبع ال يتبعو

اهل السنة يحبون أهل بيت : ويقول ابن تيمية  ،هم ويتبعونهم ويتخذونهم قدوة لهميعرفون
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١٩٤ 

ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول اهللا حيث قال يوم غدير ) ص ( الرسول 

 .)أذكركم اهللا في أهل بيتي( خم

داع بضرورة اتباع والطريف هنا أن ابن تيمية يعترف بوصية الرسول لألمة في حجة الو

: لكن السؤال الذي يوجه البن تيمية هنا هو . أهل بيته ومواالتهم وهو ما تعتقده الشيعة

حتى يستطيع االدعاء بأن أهل السنة هل التزمت األمة بهذه الوصية بعد وفاة الرسول 

يحبون أهل البيت ويوالونهم وأين فقه أهل البيت وعلومهم وأحاديثهم عندهم؟ انظر شرح 

 .٨٧صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ص/: لعقيدة الواسطية ا

هذا اعتراف من أهل السنة ومن ابن تيمية بمسألة الكرامات التي تنادي بها وتعتقدها )٣٨(

ومن أصول أهل السنة : الشيعة والصوفية وتتهمان بالزندقة بسببها ، يقول ابن تيمية 

 . وما يجري اهللا على أيديهم من خوارق العاداتالتصديق بكرامات األولياء 

إن : في هذا األمر أن شارح العقيدة الواسطية استدرك على ابن تيمية قائال لغريب إال أن ا

وليس للطرق الصوفية المبتدعة الذين وصفهم بقوله . الكرامة إنما تكون ألولياء اهللا بحق 

وا أن يفرقوا على خصومهم الفرصة ويبدو أن أهل السنة أراد. هؤالء أولياء الشيطان

وحتى ال . كثيرة في الكتاب والسنة والواقع باالعتراف بمسألة الكرامات التي لها شواهد

  يتهموا بسطحية االعتقاد

ولوال الشك والمالمة . إن أفضل أزواج النبي خديجة وعائشة : يقول أهل السنة  )٣٩(

حتى يبتلع المسلم الطعموالثابت أنه ال لقالوا عائشة وحدها لكنهم ربطوا عائشة بخديجة 

توجد رواية صحيحة عن النبي تساوي عائشة بخديجة وترفعها فوق زوجات النبي 

األخريات لكنها السياسة التي رفعت عائشة ألنها من خصوم علي كما رفعت ابن عمر 

 . . وأبو هريرة على أبي ذر وعمار أتباع اإلمام علي

ترك بدون تعليق فهي واضحة وضوح الشمس وهي تفسر هذه قضية من األجدر أن ت)٤٠(

لنا بما ال يدع مجاال للشك موقف أهل السنة المتحالف والمتعايش على الدوام مع الحكام 

وقضية طاعة الحكام والحج  األمر الذي يدل على أن عقيدة أهل السنة عقيدة حكومية

يصورونه بالفقيه الثائر ضد  والصالة والجهاد معهم رغم فجورهم يقول بها ابن تيمية الذي

راجع العقيدة الواسطية وراجع أيضا الفتاوى الكبرى له أيضا حيث هاجم  ،السلطة 
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الفتاوى ( . . الحسين لخروجه وأثنى على يزيد بن معاوية وأنكر الروايات التي تطعن فيه 

  .). باب البغاة ٢٧ح 
ن كثير وانظر كيف يدافع القوم الب البداية والنهاية راجع كتب التاريخ وخاصة كتاب )٤١(

م والتي  ٦٢وتأمل دفاع ابن كثير عن يزيد بعد موقعة الحرة عام . عن معاوية وولده 

 .استباح فيها جيش يزيد مدينة الرسول 

إن دراسة التأريخ كما علمنا القرآن الكريم يجب أن تكون ذات هدف اجتماعي  )٤٢(

نن المؤثرة في حركة المجتمع من ناحية، وأخالقي وسياسي، وذلك من خالل استكشاف الس

واخذ االعتبار من وقائع واحداث التأريخ من أجل أن يتكامل االنسان روحيا ومعنويا من 

ناحية اخرى، مضافا الى استنباط المواقف وفهم االحداث واالساليب التي يستخدمها 

بل يجب على كل وهذا المنهج هو الذي يحسن، .االعداء في محاربة الحق من ناحية ثالثة

الباحثين والخطباء والكتاب أن يلتزموا به عندما يتحدثون عن التأريخ ويعملون على 

تطبيقه على الواقع المعاش من خالل تشخيص المصاديق الخارجية المعاشة في هذا 

العصر لالحداث التأريخية الماضية، وهذا ما صنعه القرآن الكريم عند حديثه عن قصص 

 )).قدس سره(منه . (ماالنبياء واقوامه

 ،)دام ظله(آية اهللا العظمى السيد محمود الهاشمي / محاضرات في الثورة الحسينية  )٤٣(

  .ـه١٤٣١النجف األشرف , المطبعة األميرية , ١٠ص

، الخرائج ١٤٠: ٤، مدينة المعاجز٢٠٩: ٨، البداية والنهاية١٨٧: ٨تاريخ الطبري )٤٤(

 .٥٨٠: ٢والجرائح

 .٢٢٩: وقأمالي الصد)٤٥(

  .٥٣ص ،تقريرات السيد كاظم الحائري/ الحسين يكتب قصة األخيرة )٤٦(

عليه (كان عبداً أسوداً، قد اشتراه اإلمام علي ،جون بن حوي، مولى أبي ذر الغفاري )٤٧(

، فكان عنده يخدمه، وخرج معه عندما )رضي اهللا عنه(، ووهبه ألبي ذر الغفاري)السالم

لما تُوفّي أبو ذر رجع إلى المدينة المنورة، وانضم إلى اإلمام أمير ، ف)الربذة(نُفي إلى 

، ثم من )عليه السالم(، ثم من بعده انضم إلى اإلمام الحسن المجتبى)عليه السالم(المؤمنين

، وبقي مالزماً له حتّى في خروجه إلى )عليه السالم(بعده انضم إلى اإلمام الحسين

الذين نالوا شرف الشهادة ) عليه السالم(قُتل، وعد من أصحابه كربالء، وقاتل دونه حتّى

عجّل اهللا (زاده شرفاً تخصيص اإلمام الحجة المنتظر,  )عليه السالم(وطيب الريح بين يديه
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السالم على جون «: إياه بالتسليم عليه في زيارتي الناحية والرجبية، وفيها) تعالى فرجه

  .٤٩٣: وينظرالمزار للمشهدي ،٤/٢٩٧يان الشيعة ينظر أع ،»مولى أبي ذر الغفاري

  . ٣٣٠:  ٤٤بتصرف بحار األنوار  ج  )٤٨(

من وجوه وشجعان العرب، أرسله والي ) (كان, الحر بن يزيد بن ناجية الرياحي  )٤٩(

  ،من الدخول إلى الكوفة) (الكوفة عبيد اهللا بن زياد مع ألف فارس؛ لصد اإلمام الحسين

عند جبل ذي حسم، ولما ) (فيذ هذا المهمة، فالتقى بركب اإلمام الحسينسار بجيشه لتن

ثم عرض عليه اإلمام , )(حان وقت صالة الظهر صلّى وأصحابه خلف اإلمام الحسين

فإنّا لسنا «: فقال الحر, كتب أهل الكوفة التي يطلبون فيها منه المجيء إليهم) (الحسين

ُأمرنا إذا نحن لقيناك ألّا نفارقك حتّى نقدمك على عبيد اهللا من هؤالء الذين كتبوا إليك، وقد 

لما ,  ، وأخذ يسايره حتّى أنزله منطقة كربالء)(بن زياد ثم الزم ركب اإلمام الحسين

بدأ يفكّر في أمره، وأقبل يدنو نحو ) (إصرار القوم على قتال اإلمام الحسين) (رأى

ما تريد يا : جل من قومه، يقال له المهاجر بن أوسفقال له ر«قليالً قليالً، ) (الحسين

يا ابن يزيد، واهللا إن : ابن يزيد؟ أتريد أن تحمل؟ فسكت، وأخذه مثل العرواء، فقال له

أمرك لمريب، واهللا ما رأيت منك في موقف قط مثل شيء أراه اآلن، ولو قيل لي من 

إنّي واهللا أخير نفسي : ؟ قالأشجع أهل الكوفة رجالً ما عدوتك، فما هذا الذي أرى منك

ثم ضرب فرسه . ولو قطّعت وحرقت اهللا ال أختار على الجنّة شيئاً،بين الجنّة والنار، وو

  وبناء قبره كما قال السيد نعمة اهللا .٤/٣٢٥تاريخ الطبري )(فلحق بالحسين

  بغداد، أتى  ما ملكل  إسماعيل  ، أن الشاه الثقات  من  جماعة  حدثني«:  )قدس سره(الجزائري

إلي قبره وأمر   الحر، أتى  علي  الطعن  الناس  بعض  من  وسمع  ،)(إلي مشهد الحسين

،  مشدود بها رأسه  عصابة  رأسه  ، ورأوا علي لما قُتل  نائماً كهيئته  فرآه  ، فنبشوه، بنبشه

أن   السير والتواريخ  كتب  في  لما نقل  العصابة  ـ أخذ تلك  مضجعه  ـ نور اهللا  فأراد الشاه

  ودفن  الواقعة،  تلك  في  الحر لما ُأصيب  رأس  شد به  )(منديل الحسين  هي  العصابة  تلك

  القبر، فلما شدوا عليه  امتأل منه  حتّى  الدم  جرى  العصابة  ، فلما حلّوا تلك الهيئة  تلك  علي

بغير   الدم  يعالجوا قطع  ، وكلّما أرادوا أن الدم  ها جرى، فلما حلّو الدم  انقطع  العصابة  تلك
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خادماً   له  بناء، وعين  قبره  علي  ، فأمر فبني حاله  حسن  لهم  ، فتبين يمكنهم لم   العصابة  تلك

  . ٣/٢٦٥، نقالً عن األنوار النعمانية ٤٧٧٥رقم ١٨/١٦٨تنقيح المقال  ينظر» قبره  يخدم
  

جعله ).(من أصحاب اإلمام الحسين,ن بن قيس األنماري البجلي زهير بن القي )٥٠(

قائداً على ميمنة جيشه في معركة الطف، كما جعل حبيب بن مظاهر ) (اإلمام الحسين

) عجّل اهللا تعالى فرجه(زاده شرفاً تخصيص اإلمام الحجة المنتظر.األسدي على الميسرة

السالم على زهير بن القين البجلي «: جبية، وفيهاإياه بالتسليم عليه في زيارتي الناحية والر

ال واهللا، ال يكون ذلك أبداً، أترك ابن : وقد أذن له في االنصراف) (القائل للحسين

ينظر المزار »ليومأسيراً في يد األعداء وأنجو؟ ال أراني اهللا ذلك ا) (رسول اهللا

) (ما خطب اإلمام الحسينمن مواقفه البطولية ل .٧/٧١أعيان الشيعة و.٤٩٣: للمشهدي

أصحابه وأهل بيته ليلة العاشر من المحرم، وأذن لهم في االنصراف، أجابه أصحابه بما 

واهللا لوددت أنّي قُتلت ثم نُشرت ثم قُتلت حتّى ُأقتل «:أجابوه، وكان ممن أجابه زهير فقال

فس هؤالء الفتيان من هكذا ألف مرة، وأن اهللا تعالى يدفع بذلك القتل عن نفسك، وعن أن

  .٢/٩٢اإلرشاد » أهل بيتك

، والذي كان يدعي أن( (أسس هذا الخط معاوية لتبرير موقفه المعارض لعلي )٥١(

  ). (عثمان قتل مظلوماً وأنَّه البد من األخذ بثأره، وأن وراء قتله علي بن أبي طالب

 .٣١٦: ٤تاريخ الطبري )٥٢(

 .٤٦٠ ص١ج،ىإعالم الورى بأعالم الهد)٥٣(

, ) دام ظله(آية اهللا العظمى السيد محمود الهاشمي / محاضرات في الثوره الحسينية  )٥٤(

  ,١٧ص

  .٥٥كاظم الحائري ص تقريرات السيد/ الحسين يكتب قصة األخيرة )٥٥(

  .٥١ص, ويوم عاشوراء )  ( اإلمام الحسين )٥٦(

  .٥٠٠ص / واقعة صفين )٥٧(

  .٥٠١ص / عة صفين، واق٣٦: ج٤تاريخ الطبري )٥٨(

, ) دام ظله(آية اهللا العظمى السيد محمود الهاشمي / محاضرات في الثوره الحسينية  )٥٩(

  ٢٧ص

  .   ١٥٧: كامل الزيارات ألبن قولوية  )٦٠(
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  .٢٣٩: ٢كشف الغمة )٦١(

 .٤٠ص, البن طاووس / اللهوف في قتلى الطفوف  )٦٢(

  .٢٠٩: ١٤تأريخ مدينة دمشق )٦٣(

  .٣٣١:المناقبالثاقب في )٦٤(

, ) دام ظله(آية اهللا العظمى السيد محمود الهاشمي / محاضرات في الثوره الحسينية  )٦٥(

 .١٨ـ  ١٧ص

؛  ٢٥٥  ص  إلي ٢٥٣  ص» اإلرشاد»  المفيد في: هذا الحد   إلي  الخطبة  أورد هذه )٦٦(

  مقتل  في ؛ والخوارزمي١٤٦  ص  إلي ١٤٤  ص»  المهموم  نفس»  القمي في  والمحدث

،   طالب أبي  محمد بن  مقتل  ، وعن٢٤٢  ، ص ٦  ؛ الطبري ج ٢٥٣ ، ص١  ج  الحسين

  إعالم»  الطبرسي في  الشيخ  ؛ كما أورده ٢٦  نما ، ص  البن»  مثير االحزان « وعن

 ٦١٦و  ٦١٥  ، ص ١١  ج» الحقّ  إحقاق  ملحقات»  ؛ وفي ٢٣٨و  ٢٣٧  ص»  الوري

  عن ٦٢١  ص  مصر ، وفي  ، طبع ١٧٨  ، ص ٨  ج»  والنهاية  البداية»  يكثير ف  ابن  عن

 ة  ، طبع ٢٨٧  ، ص ٣  ج»  الكامل« االثير في  ابن: الشيبانيـ مصر  المنيري.  

: ، كامل الزيارات٣٠٨:، بشارة المصطفى٣و ٢، ح١٧٧:أمالي الصدوق:راجع )٦٧(

 .٥٣٣: ال الدين وتمام النعمة، كم١٤٠: ٣، مدينة المعاجز١٧: ، ذوب النضار١٤٦

  ص»  المهموم  نفس «؛ وفي ٨٨  ص  إلي ٨٥  ص»  اللهوف « في  الخطبة  هذه  وردت )٦٨(

» الخوارزمي  مقتل»  ؛ وفي ٢٦٤  ص  إلي ٢٦٢  ص»  المقرم  مقتل»  ؛ وفي ١٥٠و  ١٤٩

وأوردها .  ٦٢٥و  ٦٢٤  ، ص ١١  ج» الحقّ  إحقاق  ملحقات »  ؛ وفي ٧و  ٦  ، ص٢  ج

  العالّمة  ، وعن  اختالف  نقلناها بأدني  التي  العبارات  الخوارزمي بهذه  عن»  الملحقات »  في

  بأدني) ٣٣٣  ، ص ٤  ، ج  منتخبه  ما جاء في  حسب(  تاريخه  عساكر الدمشقي في ابن

؛  ١٨١  ص»  الغمة  كشف»  في  الخطبة  ؛ كما أورد مختصر هذه  اللفظ  في  اختالف

  الهل   رسالته  عنوان  ، تحت٢٤٢  ص  إلي ٢٤٠  ص»  العقول  تحف»  وذكرها في

  طبع  ، من ٢٥و  ٢٤  ، ص ٢  ج»  االحتجاج»  الطبرسي في  ؛ وأوردها الشيخ  الكوفة

  .   بها اإلمام  تمثّل  آخر االشعار التي  إلي  عبد اهللا  بن  مصعب  ، عن النجف

  ،)دام ظله(آية اهللا العظمى السيد محمود الهاشمي / الحسينية  محاضرات في الثوره )٦٩(

٢٠.  

  .١٧:وينظر اللهوف في قتلى الطفوف ١٦٣: ٣،ج مناقب ابن شهر آشوب )٧٠(
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  .٩٣: ٤، عوالي اللئالي١٥٦:، روضة الواعظين٥٢:التعجب)٧١(

  . ١٨مختار االسدي ص)/ (االمام علي بن الحسين )٧٢(

كان مظلوماً مظلومية ال نظير لها، فهذا ) (إلمام الحسن ومن هنا نعرف أن ا )٧٣(

اإلنسان العظيم ابتلي في موقف الصلح مع معاوية بشئ أشد عليه من الموت، باعتبار أن 

مصلحة اإلسالم العليا فرضت عليه ذلك، ولو ترك له الخيار الختار الموت كما اختاره 

دخل في هدنة مع ) (سه، ولكنه  ، ولكان ذلك أشهى لقلبه وأقرب إلى نف)(الحسين 

 . معاوية من أجل المصالح اإلسالمية العليا

 ،)دام ظله(آية اهللا العظمى السيد محمود الهاشمي /محاضرات في الثوره الحسينية )٧٤(

 .ومابعدها ٢٤

 .من أبواب المزار وما يناسبه ٧٧إلى  ٤٠، باب٤٣٧: ١٤راجع الوسائل )٧٥(

هناك أحاديث كثيرة مروية عن النبي تؤكد أن أهل البيت و. ٥٢: ٤مدينة المعاجز )٧٦(

) (قدوة للمسلمين.  

 ،)دام ظله(ى السيد محمود الهاشمي آية اهللا العظم/ محاضرات في الثوره الحسينية )٧٧(

٢٩. 

ِإالّ إشارة إلى أن أحياء دين " ، حسيني البقاءأن اإلسالم محمدي الوجود"وما قولهم  )٧٨(

وقد وردت هذه النقطة في الشعر المنسوب إلى  بفعل ثورة عاشوراء،النبي قد تحقّق 

  :والذي يقول فيه)والحديث والشعر ليس لإلمام(الحسين 

هذا البيت مأخوذ من قصيدة ( ،يستقيم؛؛؛ إال بقتلي يا سيوف خذيني إن كان دين محمد لم

لحب الملقب مشهورة للمرحوم الخطيب الالمع واألديب البارع سماحة الشيخ محسن أبو ا

هـ والمدفون في ١٣٠٥هـ والمتوفى في عام ١٢٢٥المولود في عام ) الكبير ( بـ 

ألنه " أبي الحب"الرواق الحسيني، واسمه في األصل الشيخ محسن الحائري ولكنه لُقب بـ 

ابتلي بمرض السعال وضيق الصدر فعمل له األطباء حباً يهون عليه ألم المرض ، فلُقّب 

  .أبي الحب لهذا السبب ب

   ٦٠ص   ٣ينابيع المودة للقندوزي ، ج  )٧٩(

  . ١٥٧: كامل الزيارات ألبن قولوية  )٨٠(

  . ٩ـ  ٨اآلية / سورة األنعام  )٨١(

 ٧اآلية / سورة آل عمران  )٨٢(
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 .١٠٣جزء من اآلية / سورة النساء  )٨٣(

  .٧٨اآلية / سورة األسراء  )٨٤(

  .١٨٥جزء من اآلية / سورة البقرة  )٨٥(

  .١٨٣اآلية / سورة البقرة  )٨٦(

  .٢٧اآلية / سورة الحج  )٨٧(

 .٥٠اآلية / سورة األحزاب  )٨٨(

العالمة المجاهد الكبير الحجة السيد محسن / لواعج االشجان في مقتل الحسين )٨٩(

/ ويوم عاشوراء ) عليه السالم( وكذلك ينظر اإلمام الحسين  ، ٢٠٩ص :االمين العاملي

  .٥١ص ،لجنة التأليف

  .١٨٨ص  ٨ج  ،محمد بن جرير الطبري/ تاريخ اُألمم والملوك )٩٠(

 .٦٢ص ،هادي المدرسي / اإلمام الحسين الشهيد والثورة  )٩١(

وينظر , ٢٨٨ص  ٢ج ،الشيخ باقر شريف القرشي -) ع(ينظر حياة اإلمام الحسين  )٩٢(

ص  ٢ج ،علي سليمان  ،موسوعة األسئلة العقائدية/كز األبحاث العقائدية االلكترونيمر

١٨٦ .  

  ١٨٦ص ٢ج  ،موسوعة األسئلة العقائدية/ مركز األبحاث العقائدية االلكتروني  )٩٣(

  ١٨٧ص٢ج  ،موسوعة األسئلة العقائدية/ كز األبحاث العقائدية االلكترونيمر )٩٤(

وكذلك عاشوراء  ، ٣٣٠:  ٤٤وكذلك ينظر بحار األنوار ج  ٣٠: لواعج األشجان )٩٥(

  .١١ص ،اإلمام السيد محمد الحسيني الشيرازي/ إلى اإلسالم والعودة

 /،انساب األشراف ١٧٠/ ٨، البداية والنهاية ٢٦٦/ ٤تاريخ اُألمم والملوك  )٩٦(

 .٧٨الفطيم محمود الفردوس صالبالذري أحمد بن يحيى بن جابر و

  . ١٨١و  ١٧٦/  ٨البداية والنهاية )٩٧(

  ١٨٨ص٢ج ،موسوعة األسئلة العقائدية/رونيكز األبحاث العقائدية االلكتمر)٩٨(

  .٣١٧: وكذلك ينظر تاريخ ابن عساكر،١٥٥: الملهوف على قتلى الطفوف )٩٩(
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  .٩٩ص٤٥بحار األنوار ج )١٠٠(

  . ١٨ص، توفيق أبو علم / الحسين بن علي )١٠١(
  ،القاضي السيد نور اهللا الحسيني المرعشي التستري/ احقاق الحق وازهاق الباطل)١٠٢(

 .٤٤٤ص   ٧ج 
وكذلك ينظر اإلمام  ، ٢٠٩ص:العالمة العاملي/ لواعج االشجان في مقتل الحسين )١٠٣(

 . ٥١ص،لجنة التأليف/ ويوم عاشوراء) عليه السالم(الحسين 
كتاب فضائل الصحابة  ٢ـ صحيح البخاري ج ٣٦ص ٥صحيح مسلم ج )١٠٤(

ـ  ١٧٦ص ٩ـ مجمع الزوائد ج ٢٧ص ٦٥٥٢ح ٩ـ جامع األصول ج ١٢٨١ص
ـ  ١٢ص ٢ـ أسد الغابة ج ١٢٢ـ ذخائر العقبى ص ١٨٦ص ١٣تاريخ ابن عساكر ج

إسعاف الراغبين . ٢٢٧ـ مطالب السؤول ص ١٣٧الصواعق المحرقة الباب العاشر ص
  .١٩٣ص

صحيح اإلسناد ولم يخرجاه مستدرك الصحيحين : وقال الحاكم عن هذا الحديث )١٠٥(
مستدرك الصحيحين  له وكالهما محفوظان، وقد روي بإسناد في الحسن مث. ١٨٥ص ٣ج
  ١٩٥ص ٣ج
 ٨وقريب من لفظه في البداية والنهاية ج ١٨٢ص ٣مستدرك الصحيحين ج )١٠٦(

هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه مستدرك : ثم علّق الحاكم قائالً, ٢٠٥ص ٣٥ص
  .٢٠٥ص ٣٥ص ٨وقريب من لفظه في البداية والنهاية ج ١٨٢ص ٣الصحيحين ج

  ٢٣آية / ة الشورىسور )١٠٧(
ـ فرائد  ٤٥٤ـ  ٤٥٣ص ٢ينابيع المودة ج.  ١٢٤ـ  ١٢٣نور األبصار ص )١٠٨(

) ع(ـ إحياء الميت بفضائل أهل البيت  ٩ـ مجمع الزوائد ج ١٣ص ٢السمطين ج
ـ الصواعق المحرقة  ٤٣ـ االتحاف بحب األشراف ص ٢٦ـ  ٢٥الحديث الثاني ص

  .٩١ص ١١ية الطالب البابـ كفا ٥٢ـ مطالب السؤول ص١٧٠ص ١١الباب
 ٢ـ أسد الغابة ج ١٨١ص ٩ـ مجمع الزوائد ج ٢٠٧ص ٨البداية والنهاية ج )١٠٩(

ـ وقريب من  ١٣٣ـ ذخائر العقبى ص ٢٩الباب  ٢٩ص ٢ـ فرائد السمطين ج ١٩ص
ـ  ١٥٠ـ ص ١٤٩ص ١٤ـ تاريخ ابن عساكر ج ٥١ص ١لفظه في سنن ابن ماجة ج

 ٩٧ـ كفاية الطالب الباب  ٢٥٠لسؤول صـ مطالب ا١٠٥ص ٥٩٠ح ٣كنز العمال ج
 ٣وعلّق الحاكم على هذا الحديث قائالً أنه صحيح مستدرك الصحيحين ج. ٣٥١ص
ووافقه الذهبي في . ٤١٦ص  ١٧٤٩١ح  ٣ـ شرح مسند أحمد بن حنبل ج ١٩٥ص
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٢٠٢ 

 ٥حديث حسن سنن الترمذي ج:  التلخيص وأخرجه الترمذي مختصراً وقال عنه
  .٦٠٩ص

الصواعق . ٣٢ص ٢ـ فرائد السمطين ج ٨٣ص ٤٦٩ح ١٣ج كنز العمال )١١٠(

  . ٤٥١ص ٢ـ ينابيع المودة ج ١٨٧ـ  ١٦٠المحرقة خاتمة الباب الحادي عشر ص

وقريب منه  ١٨١ص ٩ــ مجمع الزوائد ج ١٥٦ص ١٤تاريخ ابن عساكر ج )١١١(

 - ٤٢٢ـ كفاية الطالب ص١٨١كتاب معرفة الصحابة ص ٣في مستدرك الصحيحين ج

٤٢٣.  

ـ عقد الدرر في  ٣٢٦ص ٢ـ فرائد السمطين ج ١٣٧ـ  ١٣٦ذخائر العقبى ص )١١٢(

 .٥٠٣ـ البيان في أخبار صاحب الزمان ص٢٤أخبار المنتظر ص

: وفي لفظ آخر,  ١٢٩ـ ذخائر العقبى ص ٢٠٩ص٢تاريخ ابن عساكر ج )١١٣(

 ١٣ـ تاريخ ابن عساكر ج٤٤٤ص٢سلسة األحاديث الصحيحة ج) وأبوهما خير منهما(

ـ فرائد  ٩٧ص ٥٥٤ح ١٣ـ وكنز العمال ج ٣٥ص ٨البداية والنهاية ج ـ ٢٠٩ص

ـ  ١٨٣ص ٩ـ مجمع الزوائد ج ١٥٠ص ١ج: ـ تاريخ بغداد ٩٩ص ٢السمطين ج

ـ ميزان االعتدال  ١٩١ـ الصواعق المحرقة ص ٤٤١ص ٣٨٣٧ح ١الجامع الصغير ج

  .٣٤١ص ٩٧ـ كفاية الطالب الباب ١٤٩ص ٤ج

هذا حديث صحيح بهذه الزيادة ولم يخرجاه مستدرك : قائالًوعلّق الحاكم على هذا الحديث 

  .١٨٢ص ٣الصحيحين ج

ـ سنن ابن  ١٥٨ص ٦٧٠٧ح ٩وجامع األصول ج ٨٣ص ٢ج: فرائد السمطين )١١٤(

 ١٣ـ تاريخ ابن عساكر ج ٨٤ص ٤٧١ح ١٣كنز العمال ج وـ  ٥٢ص ١ماجة ج

 ٣ج ـ سير أعالم النبالء ١٦٩ص ٩ـ مجمع الزوائد ج ١٥٧ص ١٤ـ ج ٢١٨ص

  .٥٢ـ مطالب السؤول ص٢٥٨ص

 ٥صحيح مسلم كتاب الفضائل ج-٤٠ـ  ٣٩معرفة ما يجب آلل البيت النبوي ص )١١٥(

ـ  ١٥٦ص ٦٧٠٥ح ٩ـ جامع األصول ج ٢٠٢ص ١٣ـ تاريخ ابن عساكر ج ٣٧ص

ـ  ٢٠ص ٢ـ أسد الغابة ج ١٦٧ص ٩ـ مجمع الزوائد ج ٣٥ص ٨البداية والنهاية ج

 .٣٧٢ص ١٠٠الب الباب كفاية الطو ١٢٣نور األبصار ص
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 - ٤٢٥ - ٣١٧ص   ٨٧ـ كفاية الطالب الباب  ٥١ص ١فرائد السمطين ج )١١٦(

٤٢٦.  
ـ  ٣٠ص ٢ـ وقريب من لفظه في فرائد السمطين ج ١٦٨تاريخ ابن عساكر ص )١١٧(

ـ  ١٦٣ص ١٤وكذلك تاريخ ابن عساكر ج ٢٣٧ص ٤ج ٥٠٥ص ١ميزان االعتدال ج

 ١٣ـ كنز العمال ج ٢٠٧ص ٨اية والنهاية جـ البد ٢٥٨ص ٣سير أعالم النبالء ج

. ٨١ص ٨ـ كفاية الطالب الباب ١٧٠ـ  ١٧٩ص ٩ـ مجمع الزوائد ج ٨٥ص ٤٧٩ح

ـ تذكرة  ١٥٧ص ٦٧٠٦ح ٩ـ جامع األصول ج ١٩٦ص ١٣تاريخ ابن عساكر ج

ـ  ٢٥٤ص ٣ـ سير أعالم النبالء ج ٢٦ص ٢فرائد السمطين ج ٢١١الخواص ص

ـ الصواعق المحرقة الباب العاشر  ٤١٣ص ٥٧٦ح ١شرح مسند أحمد بن حنبل ج

 ٩مجمع الزوائد ج  ،١٢٦وسعاف الراغبين ص ١٥٣الباب الحادي عشر ص ١٣٨ص

 .٨٤ص ٤٧٢ح ١٣ـ وفي كنز العمال مختصراً ج ١٧٤ص

 .١١١اآلية/ سورة التوبة  )١١٨(

  . ١٧١ص  ،محمد الكاظم: ت, فرات بن إبراهيم الكوفي/ تفسير الفرات الكوفي )١١٩(

  ٢٩٢، ص ٢٢بحار األنوار ، ج  )١٢٠(

  .   ١٥٧: كامل الزيارات ألبن قولوية  )١٢١(

  . ٢٣٩: ٢كشف الغمة )١٢٢(

  .٤٠ص, البن طاووس / اللهوف في قتلى الطفوف  )١٢٣(

  .٢٠٩: ١٤تأريخ مدينة دمشق )١٢٤(

  .٣٣١:الثاقب في المناقب )١٢٥(

 .٢٥٨، ص ٤٤،ج األنوار  بحار )١٢٦(

 .٣٣٢ - ٣٢٩: قبالثاقب في المنا )١٢٧(

 ١٩٢ص٤١ج/ المصدر نفسه  )١٢٨(

، وطبقات ابن  ١٢٤ص  - ٥٤ -ترجمة الحسين في المعجم الكبير للطبراني ح  )١٢٩(

أخرجه ابن  ٢٢٦/  ١٦، وكنز العمال  ١٥٨/  ١، ومقتل الخوارزمي  ٢٦٨ -سعد ح 

 .بلفظ آخر ١٢أبى شيبة في المصنف ج 
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٢٠٤ 

، وكنز  ١٨٩ - ١٨٨/  ٩مجمع الزوائد ،  ١٢٥ص  ٥٣ -معجم الطبراني ح  )١٣٠(

 ٢١٥بايجاز ، وراجع نظم الدرر ص  ١٤٧، وفى ذخائر العقبى ص  ٢٦٥/  ١٦العمال 

 للحافظ جمال الدين الزرندى

/  ٤، وتهذيبه  ٦٢٢، وتاريخ ابن عساكر ح  ١٢٤ص  ٥١ -معجم الطبراني ح  )١٣١(

٣٢٥  

  ١١٢/  ٢٣كنز العمال  )١٣٢(

  .٣٧ص ٣العسكري ج/ معالم المدرستين ,  ١٦/  ١مقتل الخوارزمي  )١٣٣(

  .١٦٠، وامالي الشجرى ص  ٣٣٩/  ٤، وتهذيبه  ٦٨٤ -تاريخ ابن عساكر ح  )١٣٤(

  .٤١اآلية / سورة الروم  )١٣٥(

  .١١٤: ٢، زينة المجالس ١٦٤: ١مقتل الحسين للخوارزمي  )١٣٦(

من المجموعة ،  ١٢٣وص  ٤٨ -من معجم الطبراني ح ) ع ( بترجمة الحسين  )١٣٧(

، وامالي الشجرى  ٨٣، وراجع اعالم النبوة للماوردى ص  ١٨٧/  ٩ومجمع الزوائد 

  .٣٥ص   ٣ج , العسكري / وينظر معالم المدرستين , ١٦٦ص 

  .٦٢٨ –وتاريخ ابن عساكر ح  ٢٧٠ -ترجمة الحسين من طبقات ابن سعد ح  )١٣٨(

،  ١١٣/  ١٣وكنز العمال من المجموعة ،  ١٢٤ص  ٤٩ -معجم الطبراني ح  )١٣٩(

  .  ١٩٩/  ٨وتاريخ ابن كثير 

وامالي الشجرى .  ١١٣/  ١٣، وكنز العمال  ١٦١ -  ١٦٠مقتل الخوارزمي  )١٤٠(

 .١٦٩ص 

، وتاريخ ابن  ١١/  ٣، وتاريخ اإلسالم للذهبي  ٦٣٢ -تاريخ ابن عساكر ح  )١٤١(

 .٢٠٠/  ٨كثير 

  ٧٣كامل الزيارات ص )١٤٢(

  ٧٤ص / ت كامل الزيار )١٤٣(

 .١٥اآلية / سورة األحقاف  )١٤٤(

 ٧٥ص/ كامل الزيارات )١٤٥(
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  المصادر والمراجع

  القرآن الكريم/ أوالً

  المراجع والمصادر/ ثانياً

قم  ،ردمك  ،الشيخ عبد اهللا بن محمد الشبراوي الشافعي/ االتحاف بحب األشرافـ ١

 .ـه١٤١٧ ،المقدسة 

 .    ـ ه١٤٢٩النجف  طبع ٣لطبعة الحيدرية طا ،الطبرسي  الشيخ/ األحتجاجـ ٢

  ،القاضي السيد نور اهللا الحسيني المرعشي التستري/ احقاق الحق وازهاق الباطلـ ٣

 .هـ١٤٣٢النجف األشرف  ، ١ط ،مكتبة أية اهللا العظمى المرعشي النجفي

مان أبي عبد اهللا محمد بن محمد بن النع/ االرشاد في معرفة حجج اهللا على العبادـ ٤

مؤسسة آل : تح.) هـ ٤١٣ت (الحارثي التلعكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد 

  .هـ ١٤١٣ ،نشر المؤتمر العالمي أللفية الشيخ المفيد ،البيت عليهم السالم إلحياء التراث

عز الجين أبن األثير أبي الحسن علي بن محمد / أسد الغابة في معرفة الصحابةـ ٥

دار  ،والشيخ عادل أحمد الموجود  ،لشيخ علي محمد معوضا: تح) ـه٦٣٠ت(الجوزي

 .م٢٠٠٤بيروت  ،المعارف 

محمد بن علي : لمصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرينإسعاف الراغبين في سيرة اـ ٦

  القاهرة  ،مطبوعو في هامش نور االبصار للشبلنجي دارالفكر  ١٢٠٦الصبان المتوفى 

علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير  أبو الحسن/ماوردىاعالم النبوة للـ ٧

 .م٢٠١٠بيروت   ،دار الهالل ،الطبعة األولى) ـه٤٥٠ت( بالماوري 

مؤسسة آل البيت : تح) ـه٥٤٨ت( الشيخ الطبرسي / إعالم الورى بأعالم الهدىـ ٨

 .ـه١٤١٧ ،نشر ردمك  ،الطبعة األولى ،عليهم السالم إلحياء التراث

الحسين بن موسى بن بابويه القمي، ، محمد بن علي بن أبو جعفر الشيخ/ مالي األـ ٩

 .هـ١٤٠٠بيروت -مؤسسة األعلمي،)٣٨١ت(المعروف بالشيخ الصدوق 

 ،عطية رزق: تح ) ـه٤٧٩(يحيى بن الحسين بن إسماعيل / امالي الشجرى ـ١٠

 .م  ١٩٩٢ـ  ـه١٤١٣ ،الطبعة الرابعة سلسلة النشرات اإلسالمية 



                                                                      

  )٢٠١٥ رانحزي ( العدد العشرون 

 في الثورة الحسينيةاإلسالميةالعقيدة

٢٠٦ 

 ،٨ ط ،مؤسسة البالغ ،لجنة التأليف/ ويوم عاشوراء) ( حسين اإلمام الـ ١١

 .م ٢٠١١ـ  ـه١٤٣٢

دار القارئ للطباعة والنشر  ،هادي المدرسي/ اإلمام الحسين الشهيد والثورةـ ١٢

 .م٢٠٠٥ـ  ـه١٤٢٦ ، ١ط ،والتوزيع 

سلسلة المعارف  ،مختار االسدي مركز الرسالة / االمام علي بن الحسين ـ ١٣

 .ميةاإلسال

 ت.د ،دمشق ،دار اليقضة العربية  ،البالذري /انساب األشراف ـ ١٤

العالمة محمد باقر المجلسي : جامعة لدرر أخبار االئمة االطهاربحار االنوار الـ ١٥

 .مؤسسة الوفاء بيروت ،، وطبعته الجديدة ) ـه ١١١١(المتوفى 

  ،اعيل بن عمر  ابن كثيرالحافظ أبي الفداء إسم/ البداية والنهاية في التاريخ ـ ١٦

 .مصر ،مطبعة السعادة 

بحث منشور في جامعة الملك  ،الشيخ عبداهللا بن صالح القصير/ بيان أركان اإليمانـ ١٧

 .ـه١٤٢٣ ،المملكة العربية السعودية  ،جدة  ،عبداهللا 

مراجعة مؤسسة  ،السيد محمد الرضي الرضوي / البيان في أخبار صاحب الزمانـ ١٨

 .م١٣٨٩ـ  ـه١٤٣١ ،الطبعة األولى  ،العالمية )  (السبطين 

  ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،محمد بن جرير الطبري/ تاريخ اُألمم والملوكـ ١٩

 .ـه١٤٠٧الطبعة األولى ، 

تحقيق بشار عواد  ،اإلمام أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي / تاريخ بغداد ـ ٢٠

 .وتبير ،دار الكتب العلمية  ،معروف 

دار الفكر   ،محمد الحافظ: تح ،)٥٧١(علي بن الحسن ابن عساكر/ تاريخ دمشق ـ ٢١

 ) ت.د( بيروت لبنان 

 ،نشر ردمك ،٢ط ،تصحيح علي أكبر الغفاري   ،ابن شعبة الحراني/  العقول  تحفـ ٢٢

 .هـ ١٤٠٤

 الحافظ)/ عليهم السالم( تذكرة الخواص تذكرة خواص األمة في خصائص االئمة ـ ٢٣

 )  .ت.د( مكتبة نينوى  ،يوسف بن قزغلي أبو الفرج الجوزي 

لسيد المرتضى علم الهدى ا/ التعجب من أغالط العامة في مسألة اإلمامة  ـ٢٤

 . ه١٤١٩ ،بيروت ،دار الفكر ،الكراجكي



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران (العشرون العدد  
٢٠٧ 

   تيسير أحمد عبل الركابي.د.م.أ

 ،الطبعة األولى, محمد الكاظم: ت, فرات بن إبراهيم الكوفي/ تفسير الفرات الكوفيـ ٢٥

 ـه١٤١٠ ،ردمك   ،ع والنشر التابعة لوزارة الثقافة واالرشاد اإلسالميطبع مؤسسة الطب

 .م ١٩٩٠ـ 

 .م١٩٨٧ ،طبعة دار المعرفة بيروت , الخوارزمي / الثاقب في المناقب ـ٢٦

مبارك بن محمد مجد الدين أبو السعادات ال/ جامع األصول في أحاديث الرسولـ ٢٧

طبعة دار  ،بشير عيونالقادر األرنؤوط وعبد : تحقيق, )هـ ٦٠٦ت (الجزري ابن األثير

 .م١٩٦٩،هـ  ١٣٨٩ ،الفكر 

حققه الشيخ  ،الشيخ محمد حسن النجفي/ جوهرة الكالم في شرح شرائع اإلسالم ـ ٢٨

 ) .ت.د( بيروت لبنان  ،دار احياء التراث العربي  ، ٤ط ،عباس القوجاني 

 .٢/١٩٨٢لقاهرة طا –دار المعارف بمصر ،توفيق أبو علم/ الحسين بن عليـ ٢٩

تحقيق صادق جعفر  ،تقريرات السيد كاظم الحائري / الحسين يكتب قصة األخيرة ـ ٣٠

 .م٢٠٠٦ـ  ـه١٤٢٧ ، ١قم المقدسة ط ،طبعة لسان صدق  ،الروازق 

دار الفكر للطباعة  ،١ط ،أحمد األصبهاني / حلية األولياء وطبقات األصفياء ـ ٣١

 . م١٩٨٩ ،بيروت ،والنشر والتوزيع 

الطبعة   ،الشيخ باقر شريف القرشي/ دارسة وتحليل) (حياة اإلمام الحسين ـ ٣٢

 .م١٩٧٤ـ  ـه١٣٩٨النجف األشرف  ،األولى 

بإشراف   ،مؤسسة اإلمام المهدي ،)ـه٥٧٣(القطب الراوندي / الخرائج  والجرائحـ ٣٣

 .ـه١٤٠٩ ،قم المقدسة ،الطبعة األولى ،السيد محمد باقر الموحد األبطحي

 ،٢ط ،أبي بكر بن الحسين البيهقي/دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ـ ٣٤

 .ـه١٤١١مطبعة دار المعارف بيروت 

محب الدين أحمد بن عبد اهللا الطبري  / خائر العقبى في مناقب ذوي القربىذـ ٣٥

 .هـ ١٣٥٦ ،دار الكتب المصرية  ،)ـه٦٩٤ت(

مؤمن بن حسن الشبلنجي ط مؤسسة / لمختار األبصار في مناقب آل بيت النبي ارد ـ ٣٦

  ـه١٤١١ ،البالغ 

المطبعة   ،السيد مهدي حسن الخرسان ،الفتال النيسابوري / روضة الواعظينـ ٣٧

 .ـه١٣٩٥النجف  ،الحيدرية 



                                                                      

  )٢٠١٥ رانحزي ( العدد العشرون 

 في الثورة الحسينيةاإلسالميةالعقيدة

٢٠٨ 

 ،زين الدين أبي محمد علي بن يونس العاملي/ السراط المستقيم إلى مستحقي التقديمـ ٣٨

 . المكتبة العقائدية االلكترونية ،البحاث العقائدية مركز ا ،محمد الباقر: تح 

محمد ناصر الدين : تحقيق ،أبي عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني / سنن ابن ماجة ـ ٣٩

  .م١٩٩٩مكتبة دار المعارف  ، باب الكسب -كتاب التجارات -األلباني

محمد أحمد بن : المحقق - محمد بن عيسى بن سورة الترمذي / سنن الترمذيـ ٤٠

  .  بدون سنة الطبع، شاكر، دار الكتب العلمية 

 )هـ ٧٤٨(ين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبياإلمام شمس الد/ سيرة أعالم النبالءـ ٤١

 - هـ  ١٤١٧الطبعة الحادية عشر  ،مؤسسة الرسالة ،شعيب األرنؤوط / الشيخ : التحقيق

 .م١٩٩٦

 ،ز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخصالح بن عبد العزي/: شرح العقيدة الواسطية ـ ٤٢

 .   ـه١٤٣١،جدة 

  ،بيروت  ،مطبعة دار المعارف ،شرح نهج البالغة البن أبي الحديد المعتزلي ـ ٤٣

 .ـه١٤٨٩

بيروت  ،دار الفكر  ،)هـ٢٥٦ت (محمد ابن إسماعيل البخاري / صحيح البخاري ـ ٤٤

  .م١٩٨٦،لبنان 

بيروت   ،دار إحياء التراث العربي ،ثة الطبعة الثال/ صحيح مسلم بشرح النوويـ ٤٥

  .لبنان

مطبعة   ،ابن حجر الهيثمي/في الرد على أهل البدع والزندقة الصواعق المحرقةـ ٤٦

 .ـه١٤٢٣، الرحمن جدة 

تحقيق علي محمد عمر ،نشر ،محمد بن سعد بن منيع الزهري / الطبقات الكبرى ـ ٤٧

 هـ ـ ١٤٢١, مكتبة الخانجي

 ،علي محمد عمر، نشر مكتبة الخانجي: تح ،محمد بن سعد/  الطبقات الكبرىـ ٤٨

 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١

دار صادق   ،اإلمام السيد محمد الحسيني الشيرازي/ عاشوراء والعودة إلى اإلسالمـ ٤٩

 .م٢/٢٠٠٣بيروت ط

  ،مطبعة المعرفة, صالح الورداني/ عقائد السنة وعقائد الشيعة التقارب والتباعد ـ ٥٠

 م ٢٠٠٥ ،ن لبنا ،بيروت 



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران (العشرون العدد  
٢٠٩ 

   تيسير أحمد عبل الركابي.د.م.أ

) ـه٦٦٠ت(يوسف بن يحيى السلمي الشافعي / عقد الدرر في أخبار المنتظر ـ ٥١

 مكتبة مشكاة األلكترونية

عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكبر واألصغر والتعطيل والبدع وغير ـ ٥٢

 . صالح بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان/ ذلك

 ،١ط ،مدرسة اإلمام المهدي : يخ عبد اهللا البحراني تحالش/ العوالم اإلمام الحسين ـ ٥٣

 .هـ١٤٠٧نشر

إبراهيم بن محمد بن / فضائل المرتضى والبتول والسبطين فرائد السمطين فيـ ٥٤

تقديم وتحقيق  ،)ـه٧٢٢ت(المؤيد بن عبد اهللا بن علي ين محمد الجويني الخرساني 

 ،بيروت ،مودي للطباعة والنشر نشر مؤسسة المح ،العالمة الشيخ محمد باقر المحمودي

 .م ١٩٧٨ـ  ـه١٣٩٨الطبعة األولى 

نشر  ،)هـ٧١٨ت ( مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي / القاموس المحيط ـ ٥٥

  .١٩٦٧مع طبعة دار الفكر لبنان بيروت .م١٩٦٨مصر , مؤسسة الحلبي وشركاؤه 

 ـه٣٦٨ولويه القمي ت الشيخ أبي القاسم جعفر بن محمد  ق/ كامل الزيارات ـ ٥٦

الطبعة األولى  مطبعة مؤسسة النشر  ،تحقيق نشر الفقاهة  والشيخ جواد  القيومي

 هـ١٤١٧قم المقدسة  ،اإلسالمي 

 ،لي بن عيسى بن ابي الفتح االربليابي الحسن ع/كشف الغمة في معرفة االئمة ـ ٥٧

 .م ١٩٨٥ ، بيروت لبنان ، ٢ط. نشر دار االضواء للطباعة والنشر والتوزيع 

للشيخ العالمة الجليل ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين / كمال الدين وتمام النعمةـ ٥٨

 ،المطبعة الحيدرية ،صححة وعلق عليه علي أكبر الغفاري ،)ـه٣٨١ت(بن بابويه القمي 

 .م١٩٧٨النجف اإلشرف  ،٣ط

م الشيخ علي المتقي بن حسا/ العمال في سنن األقوال واألفعال كنزـ ٥٩

 .ـه١٤٠٩مؤسسة الرسالة بيروت  ٢ط  ،) ـه٩٧٥ت(الهندي

 ،ابي الفتح الشيخ محمد بن علي بت عثمان الكراجكي الطرابلسي / كنز الفوائدـ ٦٠

 .م١٩٨٥ ،بيروت لبنان  ،الطبعة األولى ،نشر دار االضواء ،الشيخ عبد اهللا نعمه   :حققه

 ،بن مكرم ابن منظور لإلمام أبي الفضل جمال الدين محمد/ لسان العربـ ٦١

 .١٩٨٧بيروت



                                                                      

  )٢٠١٥ رانحزي ( العدد العشرون 

 في الثورة الحسينيةاإلسالميةالعقيدة

٢١٠ 

 ـنشر أنوار الهدى . ١ط) ـه٦٦٤(السيد ابن طاووس/ اللهوف في قتلى الطفوف ـ ٦٢

 .ـه١٤١٧

 محسن السيد الحجة الكبير المجاهد العالمة/  الحسين مقتل في االشجان لواعج ـ٦٣

  .م٢٠١٢، والعلوم للثقافة األمير دار ،األمين حسن:تح األمين ألعاملي،

مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات اإلسالمية المعاصرة منها  ـ٦٤

 .هـ ١٤١٢الطبعة األولى  ،ناصر بن عبد الكريم العقل/ 

النجف  ،ط الحيدرية )  ـه٦٤٥ت( نما  نجم الدين جعفر بن محد بن/  مثير االحزانـ ٦٥

 .ـه١٩٦٩االشرف 

 . .ـه١٤٠٨بيروت  ،الكتب العلميةط دار ) ـه٨٠٧(الهيثمي/ مجمع الزوائدـ ٦٦

 ،)دام ظله(آية اهللا العظمى السيد محمود الهاشمي / محاضرات في الثورة الحسينيةـ ٦٧

 .ـه١٤٣١النجف األشرف  ،المطبعة األميرية 

 ،القاهرة. ط  ،محمد عبد الرحمن بيصار. د/المختصر في العقيدة واألخالق ـ ٦٨

 .م١٩٩٧

 ،دار الفكر بيروت ،الطبعة الثالثة . شم البحراني السيد ها/ مدينة المعاجزـ ٦٩

 .ـه١٤٣١

اإلمام محمد بن عبد اهللا الحاكم /المستدرك على الصحيحين ـ ٧٠

 ،دار الكتب العلمية بيروت  ،تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،)هـ٤٠٥ت(،النيسابوري

 .م ١٩٩٠هـ١٤١١ ١ط

تقي الدين أبو العباس أحمد بن اإلمام / المستدرك على مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ـ ٧١

محمد بن عبد : جمعه ورتبه وطبعه على نفقته ) هـ٧٢٨(عبد الحليم بن تيمية الحراني 

 هـ ١٤١٨الطبعة األولى  ،الرحمن بن قاسم تحقيق محمد بن قاسم 

اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد أبو عبد اهللا  /  مسند أحمدـ ٧٢

 م١٩٩٣/ هـ ١٤١٤: سنة النشر ،ار إحياء التراث العربيد ،)هـ٢٤١ت(الشيباني

: تح) ـه٦٥٢(محمد بن طلحة الشافعي / مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ـ ٧٣

 . ـه١٤٧١بيروت  ،ط المعارف اإلسالمية ،ماجد بن أحمد العطية

 .ـه١٤١٠بيروت  ،مؤسسة النعمان  ،العالمة العسكري/معالم المدرستينـ ٧٤



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران (العشرون العدد  
٢١١ 

   تيسير أحمد عبل الركابي.د.م.أ

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي أبو القاسم / الكبيرالمعجم ـ ٧٥

نشر دار بن  ،الطبعة الثانية،حمدي بن عبد المجيد السلفي: تح) ـه٣٦٠ت( الطبراني

 ) .ت.د(القاهرة   ،تيمية

إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد / المعجم الوسيط ـ ٧٦

 .م٢٠٠٤ ،نشر مكتبة الشروق الدولية   ، ٤ط،اللغة العربية  مجمع/ تحقيق  ،النجار

 ،القاهر  ،ط ،الشيخ محمد السماوي: تح ،أبو المؤيد الخوارزمي/   الحسين  مقتلـ ٧٧

 . ـه١٣٩٦مصر 

نشر  ،الشيخ مالك المحمود: تح ،الموفق بن أحمد بن محمد الخوارزمي/ المناقبـ ٧٨

 .ـه١٤١١ ، ٢الطبعة  ،مؤسسة النشر اإلسالمية 

المكتبة  ،عكراش بن ذؤيب: تح ،آشوب السروي ابن شهر/ مناقب آل أبي طالب ـ ٧٩

 .ـه١٣٩٥الحيدرية 

, مركز األبحاث العقائدية االلكتروني ،علي سليمان/ موسوعة األسئلة العقائدية  ـ ٨٠

                                07.html-book/567/saqd2http://www.aqaed.com/ 

شمس الدين محمد الذهبي تصحيح محمد النعساس / ميزان االعتدال في نقد الرجالـ ٨١

 م ١٩٠٨ط مصر  ،

القاهرة   ،ط الموسوعة العربية الحديثة) ـه٢١٢(أبن مزاحم / واقعة صفينـ ٨٢

 .ـه١٣٨٢

: المختصر الرابط ،األثري عبدالحميد/ حالصال السلف عقيدة في الوجيزـ ٨٣

                                                      http://IslamHouse.com/144959  

 .  ـه١٤١٤ط مدرسة آل البيت ) ـه١١٠٤( الحر العاملي / وسائل الشيعة ـ ٨٤

 ،يمان الحسيني البلخي القندوزي، طبعة  دار ألخالفه العلمية سل/ ينابيع المودة ـ ٨٥

 . هـ١٣٢٠  ،الهند

  


