
منهج اإلمام احلسني× يف عالج الطغيان
يزيد بن معاوية ُأمنوذجًا

)1) م. د. ضرغام علي محيي املدني*

مة  املقدهّ
كان وال ي�زال اإلم�ام احلس�ن× نش�يد األح�رار، وضمري ه�ذه األُّم�ة اخلالد، 
ووجداهن�ا احلي، ويقظتها وثورهتا التي ال هتادن الطغاة واجلبارين، بل وترفض حياة 
ال�ذّل واهل�وان، وتعمل بنهجه من أجل حي�اة كّلها كرامة وع�ّزة وإباء، حيث أصبح 
اإلمام احلسن× كلمة حّق ترّسخت يف أذهان هذه األُّمة، بل أصبحت قرآنًا هلا ُيتىل 
يف كّل املجاالت سلاًم وحربًا، ثقافًة وعبادة، ولو أّن هذه األُّمة يف هذا العرص العصيب 
عملت بنهج سّيد شباب أهل اجلنة ملا تسّلط عليها أحد من الطغاة، سواء يف الداخل 
� م�ن حّكام مس�تبّدين ظاملن وتابعن لدوائر االس�تكبار العامل�ي � أو يف اخلارج من 
أنواع املستعمرين وأشكاهلم املعروفة وغري املعروفة، ومّههم مجيعًا َسْلُخنا عن هّويتنا 
اإلس�امية، وإذاقُتنا ش�ّتى أنواع الذل واهلوان، وهذا صوت احلس�ن ال يزال مدّويًا 
إىل اآلن يص�دح: »هيهـات منّـا الذّلة، يأبى اهلل لنا ذلك، ورسـوله واملؤمنـون...«، فلو 
هنج�ت األُّم�ة بذلك النه�ج املبارك ملا أصبحنا ع�ىل ما نحن عليه الي�وم؛ ألّن منهجه 
وخّطه منبثٌق من النور األّول انبثاق النور من النور، وعقله هو العقل الكامل يف بني 
البش��ر؛ ألّنه اإلمام املعصوم املس�ّدد م�ن اهلل تعاىل يف مجيع أفعال�ه وأقواله وتقريراته 
دون شك، فالعقل هو نوٌر إهلي بذاته، وهو يكشف لإلنسان جماهل الطريق، ويرشده 

* جامعة الكوفة/كّلية الرتبية.
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إىل الصحيح من السقيم، واحلّق من الباطل.
فهو بتضحيته واستش�هاده أوضح احلّق من الباط�ل، والظلمة من النور، واهلدى 
م�ن العم�ى، لكّل َمن يري�د احلق لوجه احلّق تع�اىل من هذه األُّم�ة؛ لذلك بقي هنجه 
املب�ارك ووقوف�ه أم�ام طغ�اة زمانه رس�الة خال�دة لألجي�ال املتعاقبة، لتث�ري العقول 
وتفتحه�ا إىل الن�ور، وال ترتكها غارق�ة يف بحر الظلامت والدجي�ور، وهذه بحّد ذاهتا 

رسالة السامء إىل األرض.
وبحقٍّ كان س�ّيد الش�هداء× ذل�ك القلب الكبري الذي اس�توعب مهوم ومآيس 
األُّمة اإلس�امية م�ن أقصاها إىل أقصاها، وحاول إص�اح أحواهلا، عندما حتّكم هبا 
َمن أراد هواهنا وحمَق إس�امها، فاجٌر فاس�ق، طاٍغ مس�تبدٌّ ظامل، فلاّم رأى أّن احلق ال 
ُيعم�ل ب�ه، والباط�ل ال ُيتناهى عن�ه، رغب يف لقاء رّب�ه حُمّقًا، فلم يَر املوت يف س�بيل 
القض�اء ع�ىل َمن أم�ات الدين وأحيى البدعة إاّل س�عادة وش�هادة، وأّن احلياة يف ذلٍّ 
م كّل ما يملك من أبناٍء وإخوٍة  وخنوع إاّل برمًا، ومّلا مل جيد بّدًا إلصاح تلك األُّمة قدَّ
وأهٍل وأقرباٍء وأحّباٍء وأصحاب، ومن َثّم بذل نفس�ه املقّدس�ة إىل س�يوفها القاطعة، 
ورماحها النافذة، ولسان حاله: »إن كان ِدين حممد مل يستقم إاّل بقتيل فيا سيوف خذيني«.
 وس�يبقى اإلمام احلس�ن× جرحًا نافذًا ونازفًا يف قلوب املؤمنن، وما رصخاته 
املدّوي�ة أو نداءات�ه الثوري�ة، أو اس�تغاثته احلزين�ة إاّل إليقاظ القل�وب؛ لتجلوها من 
الري�ن ال�ذي يرتاكم عليه�ا عرب األيام واآلث�ام، فنهج�ه ونداءاته: »َمن رأى سـلطانًا 
جائرًا مسـتحاًل حُلرم اهلل، ناكثًا لعهد اهلل، خمالفًا لسـنّة رسـول اهلل|، يعمل يف عباد اهلل 
باإلثـم والعـدوان، فلم يغريِّ عليه بفعٍل وال قول؛ كان حّقًا عىل اهلل أن ُيدخله مدخله، أال 
وإّن هـؤالء قد لزموا طاعة الشـيطان، وتركوا طاعة الرمحن، وأظهروا الفسـاد، وعّطلوا 
 ،)1(» احلدود، واسـتأثروا بالفـيء، وأحّلوا حرام اهلل، وحّرموا حالله، وأنـا أحّق َمن غريَّ
وغريه�ا، ه�ي كصعقة كهربائية جترب القلوب عىل اخلفقان، واألجس�اد عىل النهوض 
والث�ورة ضّد كّل متس�ّلط ظامل، ومتجرّبٍ طاٍغ، ف�منهج�ه وخطواته يف عاج الطغيان 

)1( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ اأُلمم وامللوك: ج4، ص304.
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ه�و رضورة حضارية هل�ذه األُّمة، وخاّصًة يف هذه الظروف املختلفة التي جعلت من 
األُّمة أذّل ُأمم األرض قاطبًة، رغم كثرهتا واّتس�اع رقعتها وغناها يف ثرواهتا، إاّل أهّنا 
غثاء كغثاء الس�يل، ال أحد يس�ب هلا حس�ابًا، وال ترعى هلا إاّلً وال ذّمة. نعم، نقرأ 
يف التقارير والكتب املرتمجة عن حساباهتم احلذر، إذا فاقت أو استيقظت هذه األُّمة، 
ويعملون كّل ما بوسعهم للحيلولة دون ذلك؛ ألهّنا جبارة بكّل ما تعني هذه الكلمة، 
ومرعب�ة هلم يف يقظتها، ورّس يقظتها وش�فاء س�قمها هو يف كتاهبا املنزل ودس�تورها 
اخلالد القرآن الكريم وبش�ّقيه )الصامت والناطق(، وال يمكن لأُلّمة أن تس�تيقظ من 
س�كرهتا أو تصحو من نعاس�ها إاّل بعودهتا إىل حظرية القدس اإلهلية، هذا هو منهج 

اإلمام احلسن×.
وم�ن ه�ذا املنطلق ب�دأُت البح�ث والتنقي�ب يف كت�اب اهلل املجيد وكتب الس�ري 
والتواري�خ؛ ألج�د عاق�ة ب�ن منه�ج الق�رآن ومنه�ج املعص�وم � املتمّث�ل باإلم�ام 
احلس�ن× � يف عاج الطغيان املتمّثل بيزيد، فكان سبط النبي| خري مصداق فيام 
اخّتذه من ُأسلوب ينهل من صميم القرآن الكريم، فكان عنوان البحث )منهج اإلمام 

احلسن× يف عاج الطغيان � يزيد بن معاوية ُأنموذجًا �(. 
وقد قّسمُت البحث عىل مقّدمة وأربعة مباحث، حاولت من خاهلا استعراض 
ثنايا  يف  منها  جزء  ودراسة  القرآنية،  األمثلة  خال  من  عاجه  ومراحل  الطغيان 
البحث، واالطاع عىل بعض األحاديث الش�ريفة التي وردت يف كتب السنّة النبوية 
املطّهرة، ممّا أجد فيها بيانًا أو توضيحًا أو استدالالً يف البحث، ومل أجتاوز سرية اإلمام 

احلسن×، فقد رويُت من مائها العذب، فكان منها التوضيح أو التبويب.
منّي ومن  فيه من خطأ فهو  فيه من صواب فهو من اهلل، وما ُوجد  فام ُوجد 

الشيطان، )پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ()1(، )ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ()2(. 

)1( البقرة: آية127.
)2( آل عمران: آية8.



78

رشـ  السنة الرابعةـ  1437 هــ  2016 م
س ع

العدد اخلام
رش ـ السنة الثالثة ـ 1437 هـ ـ 2015 م

العدد احلادي ع

7878

رشـ  السنة الرابعةـ  1437 هــ  2016 م
س ع

العدد اخلام
رش ـ السنة الثالثة ـ 1437 هـ ـ 2015 م

العدد احلادي ع

787878

رشـ  السنة الرابعةـ  1437 هــ  2016 م
س ع

العدد اخلام

املبحث األوهّل: الطغيان مفهومه ومعانيه

املطلب األوهّل: الطغيان يف اللغة
عّرف�ه اخللي�ل بن أمحد الفراهي�دي )ت175ه�( بأّنه: »كل يشء جيـاوز القدر فقد 

طغى، مثل ما طغى املاء عىل قوم نوح، وكام طغت الصيحة عىل ثمود«)1(.
ويق�ول ابن ف�ارس )ت 395ه��(: »الطاء والغـني واحلرف املعتـل أصل صحيح 
منقاس، وهو جماوزة احلد يف العصيان، يقال: هو طاغ، وطغى السـيل إذا جاء بامء كثري، 
قـال اهلل تعـاىل: )ٺ ٺ ٺ ٿ ()2(، يريـد ـ واهلل أعلـم ـ خروجه عـن املقدار، وطغى 
البحر: هاجت أمواجه، وطغى الدم: تبّيغ« )3(. و»َطَغى َيْطغى َطْغيًا وَيْطُغو ُطْغيانًا جاَوَز 

الَقْدَر وارتفع وَغال يف الُكْفر«)4(.
القدر  )جماوزة احلد أو  اللغة هو:  أن الطغيان يف  وعىل وفق ما تقّدم يظهر جليًا 
جهة  من  متحّصلة  هي  إّنام  اللغويون  ذكرها  التي  األُخرى  املعاين  وأّما  املعلوم(، 

االستعامل القرآين هلا كام سيتبّن الحقًا.
وعليه؛ فالطاغية والطاغوت مش�تّقان من طغى كام يقول النحاس )ت338ه�(:  

»وأصل الطاغوت يف اللغة مأخوذ من الطغيان«)5(.

والطاغ�وت »يقع عـىل الواحد واجلمـع واملذكر واملؤنـث، وزنه َفَلُعـوت؛ ألّنه من 
َطَغـْوت، قال ابن سـيده: و إّنام آَثـْرُت َطَوُغوتًا يف التقدير عىل َطَيُغـوٍت؛ ألّن قلب الواو 

عن موضعها أكثر من قلب الياء يف كالمهم... وقد يكسَّ عىل َطواِغيَت وَطواٍغ«)6(.

)1( الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، العن: ج4، ص435. 
)2( احلاقة: آية11. 

)3( ابن فارس، أمحد، معجم مقاييس اللغة: ج3، ص412.
)4( ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب: ج15، ص7.

)5( النحاس، أمحد بن حممد، معاين القرآن: ج1، ص269.
)6( ُانظر: ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب: ج8، ص444.
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املطلب الثاني: الطغيان يف االصطالح
اآلخرون  وزاد  معنى  عىل  البعض  اّتفق  متعّددة  بتعريفات  التفسري  علامء  عّرفه   

قيودًا عىل التعريف، إليك مجلة من التعريفات: 
ُعّرف الطغيان بأّنه: »جماوزة احلد«)1(.

وعّرفه الشيخ الطويس)ت460ه�( بأّنه: »اإلفراط يف جماوزة احلد يف العدل«)2(. 
في�ام عّرف�ه الش�يخ الط�ربيس )ت 548ه�( بأّن�ه: »جماوزة احلـد يف الفسـاد وبلوغ 

غايته«)3(.
وذه�ب الفخ�ر ال�رازي )ت 604ه��( إىل أّن�ه »الغلـو يف الكفـر وجمـاوزة احلد يف 

العتو«)4(.
وي�رى ابن اجلوزي )ت 637ه��( أّن الطغيان: »الزيادة عـىل القدر، واخلروج عن 

حيِّز االعتدال يف الكثرة«)5(.
فيام ذهب الثعالبي )ت 875ه�( إىل أّن الطغيان: »التخّبط يف الرّش، واإلفراط يف ما 

يتناوله املرء«)6(.
وهناك َمن يرى أّن الطغيان هو جماوزة احلّد يف الرش)7(.

)1( الطربي، حممد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج1، ص135. الزجاج، إبراهيم، معاين 
القرآن وإعرابه: ج5، ص96. السمعاين، منصور بن حممد، تفسري القرآن: ج6، ص149. الطويس، 
حممد بن احلسن، التبيان يف تفسري القرآن: ج9، ص465. الزخمرشي، حممود بن عمر، الكشاف: ج2، 

ص407.
)2( الطويس، حممد بن احلسن، التبيان يف تفسري القرآن: ج9، ص465. 

)3( الطربيس، الفضل بن احلسن، جممع البيان يف تفسري القران: ج10، ص368. 
)4( الفخر الرازي، حممد بن عمر، التفسري الكبري: ج2، ص71. 

)5( ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عيل، زاد املسري: ج1، ص36. الشوكاين، حممد بن عيل، فتح القدير: 
ج2، ص482. 

)6( الثعالبي، عبد الرمحن، اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن: ج1، ص551. 
تفسري  مغنية، حممد جواد،  املستقيم: ج4، ص317.  الرصاط  تفسري  الربوجردي، حسن،  ُانظر:   )7(

الكاشف: ج4، ص138. 
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ويف موس�وعة العلوم السياس�ية ُعّرف الطغيان بأّنه: »نظام احلكم الذي يتّم برتكيز 
شـديد للسـلطة يف يد فرٍد واحد، أو تنظيم واحد، يمتلك سلطات غري حمدودة، ويتسّيد 
سياسيًا عىل املحكومني كّلهم، ويامرس احلكم بصورة حتّكمية قهرية، فال يعرتف باحلرية 

السياسية أو القانون«)1(.
ويظهر ممّا سبق أّن أغلب علامء التفسري مّتفقون عىل أّن املعنى العام للطغيان هو 
جماوزة احلد، فكّل جماوزة للحد متضّمن ملعنى اإلفراط، واخلروج عن دائرة االعتدال.

املطلب الثالث: الطغيان يف ضوء القرآن الكريم
استعمل القرآن الكريم لفظ الطغيان ومشتّقاته يف تسعة وثاثن موضعًا، وبصيٍغ 

ومعاٍن تنّوعت بتنّوع االشتقاق وسياق النص املبارك، ومن مجلة هذه األلفاظ:

أوهّاًل: لفظ )طغى(
ورد لف�ظ طغى يف س�ّتة مواضع يف الق�رآن الكريم خمتلفة املع�اين، أبرزها جماوزة 
احل�د والكثرة يف علو الش��يء وارتفاعه، كام يف الطوفان ال�ذي أهلك قوم نوح×، 

قال تعاىل: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ()2(.
فاسُتعري لفظ الطغيان نتيجة جماوزة املاء القدر املعلوم واحلّد املعقول)3(.

ومثله اس�ُتعمل لفظ الطغيان مرادف للصيحة التي أهلكت قوم ثمود؛ لتجاوزها 
احل�ّد الذي معه خترق قانون الطبيعة، فهي صيح�ة خرجت عن حّد كّل صيحة، قال 
تعاىل: )ۋ ۅ ۅ ۉ()4(، يقول الزخمش�ري: »بالواقعة املجاوزة للحد 

يف الشدة...«)5(.

)1( ربيع، حممد حممود، موسوعة العلوم السياسية: ج1، ص294.
)2( احلاقة: آية11. 

)3( ُانظر: الراغب اإلصفهاين، احلسن بن حممد، املفردات يف غريب القرآن: ص304. 
)4( احلاقة: آية5. 

)5( الزخمرشي، حممود بن عمر، الكشاف: ج4، ص602.
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أو يرد بمعنى جماوزة احلد يف االس�تكبار والعثو يف األرض ظلاًم وفس�ادًا، وهناك 
مجلة من اآليات املبارك�ة تضّمنت هذا املعنى قال تعاىل: )پ پ ڀ ڀ ڀ()1(، 
وقول�ه: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ()2(، بمعن�ى أّن�ه تكرّب عىل اهلل وكفر ب�ه، وِقيل: إّنه 
طغى عىل بني إرسائيل فاس�تعبدهم، واس�تحيى نس�اءهم، وذبح أبناءهم، وس�امهم 
س�وء الع�ذاب)3(. ورّب�ام يمكن اجلمع ب�ن الرأين، فك�ام أّن كامل العبودي�ة ليس إاّل 
صدق املعاملة مع اخلالق واملخلوق، كذا أشّد مرتبة الطغيان اجلمع بن سوء العاقة 

مع اخلالق واملخلوق.
ومثله قوله تع�اىل: )چ چ ڇ * ڇ ڇ ڍ ڍ * ڌ ڎ ڎ* 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ()4(. بمعن�ى أهنّ�م جتاوزوا ما وجب عليهم إىل ما حظر 
من الكفر باحلق والعتو والتمّرد والبغي يف بادهم، اغرتارًا بالقّوة وعظم السلطان)5(. 
وأّم�ا يف قول�ه تع�اىل: )ہ ھ ھ ھ *ے ے()6(. أي: الذي�ن طغوا يف 

الدنيا فتجاوزوا حدود اهلل استكبارًا عىل رهّبم)7(. 

ثانيًا: لفظ )طغيانهم(
 حي�ث ورد يف تس�عة مواضع يف القرآن الكري�م وتنّوعت معانيها بتنّوع الس�ياق 
الق�رآين، إاّل أّن أغلبه�ا ت�كاد تعط�ي نفس املعن�ى، حيث جاءت بمعن�ى الضال أو 

الكف�ر، ك�ام يف اآلي�ات القرآني�ة املباركة من قول�ه تع�اىل: )ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
ۇئ ۆئ()8(.

)1( طه: آية24. 
)2( طه: آية43. 

)3( الرازي، حممد بن عمر، التفسري الكبري: ج31، ص40. 
)4( الفجر: آية10�13. 

)5( ُانظر: القاسمي، مجال الدين بن حممد، حماسن التأويل: ج9، ص 469. 
)6( النبأ: آية21�22. 

)7( ُانظر: القاسمي، مجال الدين بن حممد، حماسن التأويل: ج9، ص 391.
)8( البقرة: آية15. 
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يمّد هلم، كأّنه خيليهم، واالمتداد يف عمههم  ويف اآلية استعارة مجيلة من حيث 
الطَّول  أرخى  بَمن  تشبيهًا  للمراجعة،  وانتظارًا  للحّجة،  إجيابًا  غيهم،  يف  واجلامح 

للفرس أو الراحلة، ليتنفس خناقها، ويّتسع جماهلا)1(. 
فيك�ون املعنى يريد أن يرتكهم م�ن فوائده وِمنَحه التي يؤتيه�ا املؤمنن ثوابًا هلم، 
ويمنعها الكافرين عقابًا هلم، كرشح الصدر وتنوير القلب، فهم يف كفرهم وضاهلم 
يتحرّيون؛ ألهّنم قد أعرضوا عن احلق فتحرّيوا وترّددوا)2(. ويمكن االس�تدالل عىل 

أّن معن�ى الطغي�ان يف اآلية الكريمة هو الضال أو الكفر جميء قوله تعاىل: )ۈئ 
أش�ار  وق�د  ی()3(،  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
ب�ه إىل َم�ن تقّدم ذكرهم م�ن املنافقن، حيث أخذوا الضال�ة وتركوا اهلدى، كام عن 
ابن عباس. وقيل: اس�تبدلوا الكفر باإليامن. وحت�ى قيل: كيف وصفهم بذلك وهم 

منافقون، ومل يتقّدم نفاقهم إيامن؟ ويف ذلك للعلامء وجوٌه:
 أحدها: أّنه استعمل لفظ اشرتوا بمعنى استحّبوا واختاروا؛ ألّن كّل مشرٍت خمتار 

ما يف يدي صاحبه عىل ما يف يديه. 
ثانيها: أهّنم ُولدوا عىل الفطرة، كام جاء عن قتادة، فرتكوا ذلك إىل الكفر، فكأهّنم 

استبدلوه به.
ثالثها: أهّنم استبدلوا باإليامن الذي كانوا عليه قبل البعثة كفرًا؛ ألهّنم كانوا ُبرّشوا 

بمحمد، ويؤمنون به‘، فلاّم ُبعث كفروا به، فكأهّنم استبدلوا الكفر باإليامن)4(.
وم�ن القرائن األُخرى الت�ي تدّل عىل ذلك أيضًا كلم�ة: )ۆئ(، وهي مجلة 
يف موض�ع احل�ال، والعمه: التحرّي، ُيقال: عمه يعمه فه�و عمه وعامه بمعنى متحرّي. 

)1( ُانظر: الريض، حممد بن احلسن ، تلخيص البيان يف جمازات القرآن: ص114. 
)2( ُانظر: الطربيس، الفضل بن احلسن، جممع البيان يف تفسري القرآن: ج1، ص109. 

)3( البقرة: آية16.
)4( ُانظر: الطربيس، الفضل بن احلسن، جممع البيان يف تفسري القرآن: ج1، ص111.
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والعم�ه ه�و الرتّدد واحلرية، وهو حال معروفة للضال حقيق�ًة وجمازًا يقول الزجاج: 
»ومعنى يعمهون يف اللغة: يتحرّيون. ُيقال: رجل عمه وعامه: أي: متحرّي«)1(.

ثالثًا: لفظ )تطغوا(
حي�ث ورد يف ثاث�ة مواض�ع يف الق�رآن الكري�م جيمعه�ا معنى واح�د، أال وهو 

اإلرساف يف الظلم والعصيان، قال تعاىل: )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ ()2(. أي: ال تس�رفوا.

 يق�ول الزخم�رشي: »طغياهنم يف النعمـة: أن يتعّدوا حـدود اهلل فيها، بـأن يكفروها 
ويشغلهم اللهو والتنّعم عن القيام بشكرها، وأن ينفقوها يف املعايص، وأن يزووا حقوق 

الفقراء فيها، وأن ُيسفوا يف إنفاقها، وأن يبطروا فيها ويأرشوا ويتكرّبوا«)3(.
ومثل�ه قوله تعاىل: )ک ک ک گ()4(، بمعنى: ال تتجاوزوا باإلفراط حّد 

الفضيلة واالعتدال)5(. 
وغري ذلك من مشتّقات لفظ الطغيان، التي تكاد تكون متقاربة املعاين جتاوزها 

الباحث جتنّبًا لإلسهاب واإلطالة.
معاين  يف  الطغيان  لفظ  استعمل  الكريم  القرآن  أّن  يّتضح  تقّدم،  ما  وفق  وعىل 

متعّددة، ومتباينة بتباين االشتقاق والسياق، فجاءت املعاين عىل النحو اآليت:
الطغي�ان بمعنى الضال أو الكفر، ق�ال تعاىل: )ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ()6(. 

)1( الزجاج، إبراهيم بن الرسي، معاين القرآن وإعرابه: ج1، ص91.
)2( طه: آية81 . 

)3( الزخمرشي، حممود بن عمر، الكشاف: ج3، ص80. 
)4( الرمحن: آية8. 

)5( ُانظر: القاسمي، مجال الدين، حماسن التأويل: ج9، ص101. الزجاج، إبراهيم بن الرسي، معاين 
القرآن وإعرابه: ج5، ص96. 

)6( البقرة: آية15. 
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العدد اخلام

الطغي�ان بمعن�ى العصي�ان والتك�رّب، ك�ام يف قول�ه تع�اىل: )ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ()1(، وقوله: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ()2(.

الطغي�ان بمعنى جماوزة احل�د يف الكثرة واالرتفاع والعل�و، وذلك يف قوله تعاىل: 
)ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ()3(.

الطغيان بمعنى الظلم، كام يف قوله تعاىل: )ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
کک گ گ گ گ()4(.

الطغيان بمعن�ى اإلرساف، وذلك يف قوله تعاىل: )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ()5(. 

املبحث الثاني: عوامل نشوء الطغيان والطغاة
حينام نتصّفح سرية األُمم املاضية، ونّطلع عىل طبيعة ملوكها وشعوهبا، نجد أّن 
أثر سلبي يف نشوء الطغيان والطغاة، وبحسب االستقراء  هناك جمموعة عوامل هلا 
وُأخرى  الطاغي،  بشخص  متعّلقة  ذاتية  عوامل  نوعن:  عىل  أهّنا  ُوِجد  الناقص 

خارجية، وهي كاآليت:

املطلب األوهّل: العوامل الذاتية )عوامل داخلية(
وُيقصد هبا تلك اآلفات النفسية التي حتيط بقلب املرء ممّا يؤول به األمر إىل طغيانه 
وجتربه، ولعّل من أهّم هذه العوامل التي هلا األثر البالغ يف تكوين شخصية الطاغي:

الكرب والعلو
ُيع�ّد ه�ذا العامل من أخطر األس�باب التي تعّجل يف هاك ابن آدم، وس�بب من 

)1( طه: آية24. 
)2( طه: آية43. 

)3( احلاقة: آية11. 
)4( هود: آية112. 

)5( طه: آية81 . 
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أس�باب طغيانه الرئيسة، بل هو باب لدخول جهنم واخللود فيها، قال تعاىل: )ہ 
ه�و  والك�رب:  ۓ()1(.  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ 
التع�ال ع�ىل اآلخرين ورؤي�ة النفس أّن قدرها ف�وق قدر اآلخرين، وه�و نتيجة من 
نتائج الُعجب بالنفس، وقد يكون باالمتناع عن قبول احلق معاندة، ف�»ال يزال الرجل 

يتكرّب ويذهب بنفسه حتى ُيكتب يف اجلبارين فيصيبه ما أصاهبم«)2(. 
وال يتكرّب طاٍغ ويعلو إاّل نتيجة نقٍص أو ذّلة فيه، قال اإلمام الصادق×: »ما من 

رجٍل تكرّب أو جترّب إاّل لذّلة وجدها يف نفسه«)3( .
وق�د وّض�ح كتاب اهلل املجيد ع�ن هذه اآلفة وكوهنا س�بب طغي�ان فرعون، قال 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  )ے  تع�اىل: 
ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ()4(. وق�ال جّل اس�مه: )گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں()5(.

احلقد واحلسد
احلقد: إضامر نّية الس�وء واحلرص والرتّبص عىل اإليذاء، وهو من شيمة احلسدة 
وطبائ�ع األرشار، كام أّنه رّش س�اح)6(، ورّش داء ُيرق قل�ب صاحبه، فام إن يرى هلل 
منّة أو إسباغ نعمة عىل غريه، فيدفعه ذلك إىل ممارسة الطغيان حقدًا وحسدًا، فها هم 
اليهود إىل اليوم يرّصون عىل طغياهنم ويرفضون رس�الة النبي األكرم حممد‘ حقدًا 
وحسدًا، مع كونه مكتوبًا يف توراهتم، وقد أنكر اهلل تعاىل عليهم حقدهم وحسدهم، 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  )ٹ  تع�اىل:  ق�ال 

)1( النحل: آية29. 
)2( املتقي اهلندي، عيل بن حسام الدين، كنز العامل: ج3، ص528.

)3( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج73، ص156.
)4( القصص: آية4 . 

)5( القصص: آية39. 
)6( ُانظر: الريشهري، حممد، ميزان احلكمة: ج3، ص134.
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ڃ ڃ ڃ چ چ()1(. وس�بب حقدهم وحسدهم كان الطغيان 

نتيج�ة جلية، وم�ن ثّم خرساهنم املؤّك�د، قال تع�اىل: )ۉ ې ې ې ېى ى 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ 

خت  حت  جت  يب  ىب  خبمب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی  ی 

متىت يت جث مث ىثيث حج مج جح مح()2(. 

عدم اإلميان بالل واليوم اآلخر
ال ش�ّك يف أّن ع�دم إيامن اإلنس�ان ب�اهلل وإنكاره ليوم احلس�اب واجل�زاء؛ يؤّدي 
إىل اس�تكبار وطغي�ان احلاك�م، وقد أفصح الق�رآن الكريم يف آيات مّج�ة عن خطورة 
ذلك العامل وما له من تأثري يف حتويل اإلنس�ان إىل طاٍغ متجرّب، غري مباٍل بام يقوم به 
من سياس�ٍة ظاملة، أساس�ها قائٌم عىل القهر وس�فك الدماء، معتقدًا أّن هذه احلياة هبة 
لي�س بعدها بعث وحماس�بة عىل م�ا اقرتفت يداه، قال تعاىل حكاية عىل ألُس�ن هؤالء 

الطاغن: )ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې()3(. 
ونتيجًة الستكبارهم وعدم إيامهنم باهلل واليوم اآلخر ُأهلكوا بطغياهنم، وقد أبان 
الق�رآن ه�ذه احلقيقة يف أكث�ر من آية كريمة تتحّدث عن اس�تكبار فرع�ون وجنوده، 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  )گ  تع�اىل:  ق�ال 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں* 

ھ()4(.
ومن هنا نجد أّن يزيد وأغلب ملوك بني ُأمّية، مل يؤمنوا باهلل واليوم اآلخر، وإّنام 
برأس  ِجيء  حينام  هوّيته  عن  يكشف  يزيد  فهذا  والنفاق،  الش�رك  رؤوس  كانوا 

)1( النساء: آية54. 
)2( املائدة: آية64.

)3( املؤمنون: آية37 . 
)4( القصص: آية39�40. 
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ثناياه بمخرصٍة كانت يف  يديه يف طست، فجعل يض�رب  احلسن×، وُوضع بن 
يده، وهو يقول:)1(

ــك فال   ــل ــامل ب ــم  ــاش ــزل لــعــبــت ه ن وحــــٌي  وال  ـــاء  ج ـــرٌب   خ
شهدوا  بــبــدر  أشــيــاخــي  األسل ليت  وقــع  من  اخلــزرج   جــزع 
ــوا فــرحــًا ــّل ــه ــت ُتشل ألهـــّلـــوا واس ال  ــد  ــزي ي ــا  ي ــوا  ــال ــق  ول
مثلها ـــدٍر  ـــب ب ــاه  ــن ــزي ــج فاعتدل ف ـــدٍر  ب مــثــل  ــا  ــن ــم  وأق
أنتقم مل  إن  خندٍف  من  فعل)1(. لست  كــان  ما  أمحــد  بني   من 

فه�ذا اإلم�ام أمح�د بن حنبل، يقول عىل م�ا ُنقل عنه: »إن صحَّ ذلـك عن يزيد فقد 
فسق«)2(. 

إذن؛ فالكفر بيوم احلس�اب من أخطر عوامل الطغي�ان، والطاغية »يظّن أّن حياته 
الدنيـا هـي كّل يشء، ويعتقد أّن قّوته باقية، وسـلطانه دائم، ولو آمن هـذا بيوم القيامة، 

وخاف احلساب يف يوم احلساب ألقلع عن بغيه وطغيانه«)3(.

حبهّ املنصب والرياسة واحلرص عليها
ُتعّد غريزة حّب امُللك والرياس�ة من الغرائز التي ُجبل عليها اإلنس�ان، فهو »منذ 
ُوِجد ُوجدت معه غريزة حّب امُللك، ويستحيل القضاء عىل هذه الغريزة ما دام اإلنسان 
يملك وعيه واختياره، والذي ينكر ذلك فإّنام ينكر كّل ما يوحي به طبع اإلنسان وفطرته 

التي فطر اهلل الناس عليها«)4(.
ثّم إّن بامللك جيمع اإلنس�ان كّل ما يري�ده من العلو واجلاه وغري ذلك من ملّذات 
الدنيا ومغرياهتا التي ُجبل عىل حّبها واالنجذاب اجتاهها، فيؤول به األمر إىل مهلكته 

)1( ُانظر: الطربيس، أمحد بن عيل، االحتجاج: ج2، ص34. 
)2( مؤّسسة آل البيت^ إلحياء الرتاث، جمّلة تراثنا: العددان الثاين والثالث )50�51(، ص205. 

)3( اخلالدي، صاح عبد الفتاح، من قصص السابقن: ص107.
)4( القريش، باقر رشيف، العمل وحقوق العامل يف اإلسام: ص20.
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نتيج�ة اّتباع اهلوى، يقول املدّريس: »إّن يف كّل نفس بشــر )يد طاغوت( صغري خفي، 
فإن ُأعطي اإلنسان منصبًا وغّرته احلياة الدنيا، وتوّفرت له الشـروط، فإّن ذلك الطاغوت 

الصغري سيظهر إىل حّيز الوجود، ويصبح فرعونًا طاغيًا«)1(.
وه�ذا م�ا أفصح عنه الق�رآن الكريم بص�ورة جلّية، ف�إّن أهّم عام�ل دفع نمرود 

إىل الطغي�ان وجم�اوزة احل�د يف اّدعائه الربوبي�ة هو إيتاء امللك، ق�ال تعاىل: )ڤ ڦ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ()2(. أي: كفر ومتّرد نمرود ال 
ليشء إالَّ ألّنه متلَّك وحتّكم بالعباد والباد ظلاًم وعدوانًا، ويف اآلية إشارة واضحة إىل 
الدافع األس�اس للطغيان، حيث إّن ذلك اجلّبار متّلكه الغرور والكرب وأس�كره امُللك 
أن آت�اه اهلل امُلل�ك، وما أكثر األش�خاص الذي�ن نجدهم يف احل�االت الطبيعية أفرادًا 
معتدل�ن ومؤمن�ن، ولكن عندما يصل�ون إىل مقام أو ينالون ثروة فإهّنم ينس�ون كّل 

يشء ويسحقون كّل املقّدسات)3( .
فإن قيل: كيف جيوز أن يؤيَت اهلل الكافر امللك؟ حيث إّن لفظ امللك عند املفرّسين 

عىل وجهن: 
أحدمهـا: يكون بكثرة املال واّتس�اع احلال، فهذا جي�وز أن ينعم اهلل )عّز وجل( به 

ع�ىل كّل أحد من مؤمن وكافر، كام ق�ال يف قصة بني إرسائيل قال تعاىل: )گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ()4(.

)1( املدريس، حممد تقي، العمل اإلسامي )منطلقاته وأهدافه(: ج2، ص607. 
)2( البقرة: آية285.

)3( الطربيس، الفضل بن احلسن، جوامع اجلامع: ج1، ص237. مغنية، حممد جواد، التفسري املبن: 
ص54. ُانظر: الشريازي، نارص مكارم، األمثل: ج2، ص268. 

)4( املائدة: آية20 . 
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وثانيهام: ملك بتمليك األمر والنهي والتدبري ألُمور الناس، فهذا ال جيوز أن جيعله 
اهلل ألهل الضال؛ ملا فيه من الفساد بنصِب َمن هذا سبيله للناس؛ ألّنه ال يصّح مع 
علمه بفساده إرادة االستصاح به)1(، ومن هنا قد اشتبه األمر عىل هؤالء أنفسهم � 
أعني بني ُأمّية � يف هذه اآلية، ففي اإلرشاد يف قّصة إشخاص يزيد بن معاوية رؤوس 

شهداء الطف، قال املفيد: 
»ومّلا ُوضعت الرؤوس وفيها رأس احلسني×، قال يزيد:

ــّزة   أع ـــاٍل  رج مــن  هــامــًا  وأظلام نفلق  ــّق  أع كانوا  وهــم   علينا 

... ثـّم أقبل عىل أهل جملسـه، فقال: إّن هـذا كان يفخر عيّل ويقول: أيب خري من أب 
يزيد، وُأّمي خري من ُأّمه، وجّدي خرٌي من جّده وأنا خرٌي منه، فهذا الذي قتله. فأّما قوله: 
بأّن أيب خرٌي من أب يزيد، فلقد حاّج أيب أباه فقىض اهلل أليب عىل أبيه. وأّما قوله: بأّن ُأّمي 
خرٌي من ُأّم يزيد، فلعمري لقد صدق، إّن فاطمة بنت رسول اهلل خرٌي من ُأّمي. وأّما قوله: 
جـدي خـرٌي من جّده، فليس ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يقول: بأّنه خرٌي من حممد. 

وأّمـا قولـه: بأّنه خرٌي مني فلعّله مل يقرأ هـذه اآلية: )ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ()2( ... «)3(.
ف�كان جواب زينب بنت عيل÷ مبّينًا للمأل حقيقة ما أراد تضليله من أّن امُللك 
ه�و هب�ة من اهلل إليه، وأّن احلس�ن ه�و خارج عىل إم�ام زمانه، فقالت في�ام خاطبته: 
»أظننـت يا يزيد، حيث أخذت علينا أقطار األرض وآفاق السـامء، فأصبحنا ُنسـاق كام 
ُتساق األُسارى، أّن بنا عىل اهلل هوانًا، وبك عليه كرامة، وأّن ذلك لِِعظم خطرك عنده؟! 
فشمخت بأنفك! ونظرت يف عطفك جذالن مسـرورًا! حني رأيت الدنيا لك مستوسقة 
 واألُمـور مّتسـقة، وحـني صفـا لك ملكنـا وسـلطاننا! مهـاًل مهاًل، أنسـيت قـول اهلل:

)1( ُانظر: الطربيس، الفضل بن احلسن، جوامع اجلامع: ج1، ص237� 238. 
)2( آل عمران: آية26 . 

)3( ُانظر: املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج45، ص131. 
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ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  )گ 
ہ ہ()1(؟!«)2(.

تقول الدكتورة بنت الش�اطئ يف كتاهبا )بطلة كرباء(: »لقد أفسـدت زينب ُأخت 
احلسني عىل ابن زياد وبني ُأمية لّذة النرص، وسكبت قطراٍت من السم الزعاف يف كؤوس 

الظافرين«)3( .
وع�ىل وف�ق ما تقّدم نجد أّن س�بب طغيان ملوك بن�ي ُأمّية عاّم�ة، ويزيد خاّصة، 
أساسه امُللك والرتف، فاحلرص عىل كريس احلكم كثريًا ما يدفع اإلنسان إىل ارتكاب 

كّل قبيحة تضمن له البقاء مدًة أطول.

املطلب الثاني: عوامل خارجية 

رضوخ الناس للطاغي وسكوتهم على الظلم
إّن املجتمع الذي يرتأسه طاٍغ ظامل بمجّرد أن يستمرؤوا الظلم، ويرضوا باهلوان؛ 
نتيج�ة تغلب اخل�وف عليهم، فإّن ذلك ُيعطي الظامل فرصة تش�ّجعه عىل االس�تمرار 
والزي�ادة يف البغ�ي، ولناح�ظ كي�ف بلغ اخل�وف بقوم موس�ى بع�د أن نّجاهم اهلل 
م�ن فرع�ون وجنوده وطل�ب منهم دخول األرض املقدس�ة، فرفض�وا؛ خلوفهم من 

اجلباب�رة، قال تع�اىل: )ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى ائ ائ()4(. وه�ذا اخل�وف والس�كوت عن أعامل 
فرعون وقبوهلم اس�تبداده هو ما جّرأه عليهم من قبل ولكنّهم مل يّتعظوا، قال تعاىل : 

)ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ()5(.

)1( آل عمران: آية 178. 
)2( ابن نام احليل، جعفر بن حممد، مثري األحزان: ص80. 

)3( بنت الشاطئ، عائشة عبد الرمحن، بطلة كرباء: ص176�177.
)4( املائدة: آية22. 

)5( الزخرف: آية54. 
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سة العسكرية فساد املؤسهّ
إّن املفص�ل الرئيس والقاعدة الرصينة الت�ي تبتني عليها ديمومة حومة الظامل هي 
املؤّسس�ة العسكرية؛ بوصفها اليد الباطشة لكّل َمن يقف بوجه احلاكم، فهي الدافعة 
إىل مزيد من الظلم والطغيان، فلوال دفاعها وتأييدها الدائَمن مَلا أمكن للحاكم املستبد 
فعل يشء، وال س�يام أّن الطغي�ان ُيامرس بالبطش والقّوة التي تقوم بتنفيذه املؤّسس�ة 
العسكرية. يقول رهرب: »إّن املستكربين قابعون يف قصورهم، ومنهمكون بامللّذات، فيام 
ينّفذ عمالؤهمـ  وأكثرهم من املسـتضعفني مع األسـفـ  املخّططات املشـؤومة، فأفراد 
اجليـش والرشطة والدرك واجلامرك يف النظام االسـتكباري هم من املسـتضعفني، حيث 
يسّلم السالح والقلم إليهم، ليقّدموا مقابل ُأجور ضئيلة أكرب اخلدمات للمستكربين... 
إّن املسـتضعفني هم الذين يرسـون قصور املسـتكربين املنهمكني بلهوهم وطرهبم، بل 
هم الذين يسحقون االنتفاضات اجلامهريية، وُيامرسون التعذيب بحّق السجناء، يف حني 

أهّنم ينتمون إىل طبقة حمرومة حتى من أبسط األشياء«)1(.

تزلهّف حاشية الطاغية ونفاقها
اعت�اد الطغ�اة ع�ىل م�ّر العص�ور إقح�ام َم�ن ه�و متزّل�ف ومتمّلق م�ن ضعاف 
الش�خصية، ممَّن جيدون أنفس�هم منبوذين من قبل املجتمع، سواء ممَّن كانت له صبغة 
دينية كرجال الدين، أو ما يس�ّمى بوّعاظ الس�لطان، الذين اشرتى الطاغية ضامئرهم 
بأبخس األثامن، وباعوا ذممهم بحطام الدنيا، فكانت وظيفتهم إضفاء الرشعية املزّيفة 
ع�ىل جرائم احلاكم املس�تبد، فضًا عن كوهنم يضعون مرويات كاذبة وينس�بوهنا إىل 
املعص�وم؛ ليرشعن�وا كّل ما يص�در من ظلم واس�تبداد عن الطاغي�ة، وليخدعوا هبا 

البسطاء من أفراد املجتمع، ومل يَزل وال يزال هذا ديدن الطغاة عىل مّر السنن.
ب احلاكم يف اخّتاذ أحكام  وعىل مستوى ما يسّميه القرآن باملأل أو البطانة التي ُترغِّ

)1( رهرب، حممد تقي، االستكبار واالستضعاف: ص56. 
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وقوانن تعّس�فية ومستبّدة يف ش�أن كّل صوت يعلو، وإن كان صوت احلّق والعدل، 
وُيظه�رون للطاغ�ي أهّنم حريصون ع�ىل مصلحته وديمومة حكم�ه، وهذا احلرص 
الكاذب مبنٌي عىل أساس القرب منه، وحّبًا للمناصب، وزيادة الثروة. يقول العطار: 
»وأكثر ما تتقّرب بطانة السـوء إىل احلاكم بالثناء عليه، وتزيني أعامله وتقديم اهلدايا له؛ 
لتظفر منه عىل موافقته عىل مآرب غري مرشوعة، أو جتعله يغض الطرف عن مفاسدهم، 
واسـتغالل نفوذهـم«)1(. حمّرضن إّياه الخت�اذ القرارات القمعية اجلائ�رة يف حق دعاة 
اإلص�اح واحلّرية، وقد أفصح القرآن، عن ذلك حكاية عن مأل فرعون، قال تعاىل: 

ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  )ک 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ()2(.
ولتلك البطانة صفات كثرية أفصح عنها القرآن الكريم، منها: أهّنا بطانة متّبعة ملا 
يتفّوه به احلاكم املس�تبد دون علم أو رش�اد أو استش�ارة، بل ليس هلا أدنى رأي، قال 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ۈئ*ېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  )ۇئ  تع�اىل: 
پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حئ*  جئ  ی  ی  یی 

ڀ()3(.
فه�م يرّددون ما يتف�ّوه به الطاغي، وكأهّن�م بّبغاوات، ومن هنا نجد أّن الس�حرة 

يف أّول وهل�ة كانوا ي�رّددون ما تفّوه به فرعون، ق�ال تعاىل: )ۉ ې ې ې ې 
ۈئ  ۈئ  ۆئ*  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  *ائ  ى  ى 
ىئ  مئ  *حئ  ی  ی  ی  *ی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

يئ جب()4(. فالكام ذاته ليس فيه أدنى خاف عاّم أطلقه فرعون.

)1( العطار، عبد النارص، دستور لأُلّمة من القرآن والسّنة: ص200. 
)2( األعراف: آية127. 

)3( هود: آية96� 98. 
)4( الشعراء: آية34� 38. 
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وم�ن ث�ّم إّن هؤالء امللتّف�ن حول الطاغ�ي ال يقّلون إجرامًا عن�ه، وإّن مصريهم 
مرتب�ط بمص�ري الطاغي؛ ولذلك جتد أّن القرآن الكريم ال يف�ّرق بن الطاغية ومأله،  

ق�ال تع�اىل: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ 
ەئ وئ وئ()1(. وقال عّز وجّل: )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ()2(.

فية املبحث الثالث: شخصية يزيد الطاغوتية وسياسته التعسهّ
إّن طاغيًة مستهرتًا يميل إىل الطرب، ويتعاطى اخلمر، ويلعب مع القرود والفهود 
مث�ل يزي�د بن معاوي�ة، مل يكن يتح�ّرج عن هتك حرم�ات اهلل تع�اىل، وطمس معامل 
اإلس�ام ، ق�د أفص�ح املؤّرخون عن سياس�ته، إليك مجل�ة من ه�ذه النصوص التي 

ُتفصح عن شخصية ذلك احلاكم املنحرف: 

النصهّ األوهّل: ما ذكره املسعودي )ت346هـ( يف مروج الذهب
»وكان يزيد صاحب طرب وجوارح وكالب وقرود وفهود ومنادمة عىل الرشاب... 

وغلب عىل أصحاب يزيد وعاّمله ما كان يفعله من الفسوق، ويف أّيامه ظهر الغناء بمّكة 

واملدينة، واسُتعملت املالهي، وأظهر الناس رشب الرشاب...«)3(.

النصهّ الثاني: ما ذكره الطربي )ت 310هـ( وغره
»وبعث إىل يزيد وفدًا من أهل املدينة، فيهم عبد اهلل بن حنظلة الغسيل األنصاري... 

ورجـاالً كثريًا من أرشاف أهل املدينة، فقدموا عىل يزيد بن معاوية فأكرمهم... فلامَّ قدم 

ُأولئـك النفـر الوفد املدينة، قاموا فيهم فأظهروا شـتم يزيد وعتبه، وقالـوا: إّنا قدمنا من 

)1( األعراف: آية103. 
)2( يونس: آية75. 

)3( املسعودي، عيل بن احلسن، مروج الذهب: ج3، ص77 .
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عند رجٍل ليس له دين، يرشب اخلمر، ويعزف بالطنابري، وُيرضب عنده القيان، ويلعب 
بالكالب، ويسامر اخلراب والفتيان، وإّنا ُنشهدكم أّنا قد خلعناه. فتابعهم الناس«)1( .

 النصهّ الثالث: ما ذكره ابن األثر)ت630هـ( يف الكامل
قال: »وقال عمر بن سبيئة: حج يزيد يف حياة أبيه، فلام بلغ املدينة جلس عىل رشاب 

له... فقال يزيد:)2(
للعجب   يــصــاح  أال  جتب   ومل  ذا  ــك  ــوت  دع
والشهو  الفتيات  إىل  والطرب   والصهباء   ات 
مكللة وبـــاطـــيـــة  العرب   ســـادة   عليها 
تبلت  الــتــي  وفيهن  تتِب«)2(.   مل  ثّم   فــؤادك 

النصهّ الرابع: ما ذكره ابن قتيبة )ت276هـ( يف اإلمامة والسياسة
يق�ول ابن قتيبة: إّن اإلمام احلس�ن× حين�ام دعاه معاوية ابن أيب س�فيان للبيعة 
ليزي�د بوالي�ة العهد، ق�ال ل�ه: »... وهيهات هيهات يـا معاوية، فضـح الصبح فحمة 
الدجى، وهبرت الشمس أنوار السج... وفهمت ما ذكرته عن يزيد من اكتامله وسياسته 

ألُّمـة حممـد، تريد أن توهم الناس يف يزيد، كأّنك تصف حمجوبًا، أو تنعت غائبًا، أو خُترب 

، وقد دلَّ يزيد من نفسـه عىل موقع رأيه، فخذ ليزيد فيام  عاّم كان ممّا احتويته بعلٍم خاصٍّ

أخذ فيه، من استقرائه الكالب املهارشة عند التهارش، واحلامم السبق ألتراهبن، والقيان 

ذوات املعازف، ورضب املالهي، جتده بارصًا، وَدع عنك ما حتاول...«)3(.

ولعّل من أبش�ع اجلرائم التي كش�فت عن سياسة ذلك الطاغية ما قامت به بطانته 

)1( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ اأُلمم وامللوك: ج4، ص368. ابن األثري، عيل بن أيب الكرم، الكامل 
يف التاريخ: ج3، ص307. 

)2( ُانظر: ابن األثري، عيل بن أيب الكرم، الكامل يف التاريخ: ج3، ص317�318. 
)3( ابن قتيبة، عبد اهلل بن مسلم، اإلمامة والسياسة: ج1، ص186.
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املجرمة يف واقعة احلّرة؛ حيث قتلوا يف هذه الواقعة مجعًا كبريًا من الصحابة ومن أبناء 

املهاجرين واألنصار، واستباحوا املدينة املنّورة ثاثة أّيام بإيعاز منه)1(؛ وُيعزى سبب 

ه�ذه الواقعة هو أنَّ أهل املدينة خلعوا يزيد بن معاوية؛ لفس�قه، وأنَّه ال دين له، وأنَّه 

يرشب اخلمر وُيرضب عنده القيان)2( .

خن يف شأن هذه الواقعة: وحتى نوّثق ما ذكرناه، إليك نصوص املؤرِّ

 يقول ابن األثري )630ه�(: »كان أّول وقعة احلّرة ما تقّدم من خلع يزيد... فبعث 

فأخربه  ـ وهو شيٌخ كبري مريض،  ُسّمي مسفًا  الذي  ـ وهو  ي  املرِّ بن عقبة  إىل مسلم 

يأخذوا  وأن  احلجاز،  إىل  بالتجّهز  الناس  يف  فنادى  إليهم،  باملسري  مسلاًم  أمر  اخلرب... 

عطاءهم ومعونة مائة دينار، فانتدب لذلك اثني عرش ألفًا، وخرج يزيد يعرضهم وهو 

فإن  ثالثًا،  القوم  ادُع   ... يزيد:  له  فقال  مسلم،  وعليهم  اجليش  وسار  سيفًا...  متقلِّد 

ٍة أو  أجابوك وإاّل فقاتلهم، فإذا ظهرت عليهم فأبحها ثالثًا، فكلُّ ما فيها من ماٍل أو دابَّ

سالٍح أو طعام فهو للجند، فإذا مضت الثالثة فاكُفْف عن الناس... وقال ـ مسلم بن 

عقبة ـ: يا أهل الشام، قاتلوا... واهنزم الناس... وأباح مسلم املدينة ثالثًا يقتلون الناس 

إىل  الناس  الصحابة... ودعا مسلم  َمن هبا من  فأفزع ذلك  املتاع واألموال،  ويأخذون 

البيعة ليزيد عىل أهّنم خول له، يكم يف دمائهم وأمواهلم وأهليهم ما شاء، فَمن امتنع 

قتله... وكانت وقعة احلّرة لليلتني بقيتا من ذي احلجة سنة ثالثة وستني«)3(. وقد ذكر 

الطربي مثل هذا النّص باختاٍف بسيط )4( .
أّما اليعقويب، فيقول: »ملَّا انتهى اخلرب إىل يزيد بن معاوية وّجه مسلم بن عقبة، فأقدمه 

)1( ُانظر: ابن األثري، عيل بن أيب الكرم، البداية والنهاية: ج8، ص225.
)2( املصدر السابق: ج8، ص238.

)3( ابن األثري، عيل بن أيب الكرم، الكامل يف التاريخ: ج3، ص310�315. 
)4( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ اأُلمم وامللوك: ج4، ص372. 
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من فلسـطني وهو مريض، ثّم قّص عليه القّصة، فقال: يـا أمري املؤمنني، وّجهني إليهم، 
فو اهلل، ألدَعنَّ أسـفلها أعالها ـ يعني مدينة الرسـول‘ ـ فوّجهه... إىل املدينة، فأوقع 
بأهلهـا وقعـة احلّرة... فلم يبـَق هبا كثري أحـد إاّل ُقتل، وأباح حرم رسـول اهلل‘ حتى 
ولـدت األبكار ال ُيعرف َمن أولدهّن، ثّم أخذ النـاس أن يبايعوا عىل أهّنم عبيد يزيد بن 
معاوية، فكان الرجل من قريش ُيؤتى به فُيقال: بايع عىل أّنك عبٌد ِقٌن ليزيد. فيقول: ال، 

فُيرضب عنقه«)1(.
وق�د ذك�ر ابن قتيب�ة أّنه ملَّا أمج�ع رأي يزيد عىل إرس�ال اجليوش: »... دعا مسـلم 
ابـن عقبـة، فقال له: رِس إىل هـذه املدينة هبذه اجليـوش... فإن صـّدوك أو قاتلوك فاقتل 
َمـن ظفـرت به منهـم، واهنبها ثالثـًا. فقال مسـلم بن عقبة: ...لسـت بآخٍذ مـن كّل ما 
عهـدت إاّل بحرفني...أقبُل من امُلقبل الطائـع، وأقتُل املدبَر العايص. فقال يزيد: ...فإذا 
قدمـت املدينـة فَمن عاقـك عن دخوهلا، أو نصب لك احلرب فالسـيف السـيف، أجِهز 
عـىل جريهم وأقبل عىل مدبرهم، وإّياك أن ُتبقي عليهم... فمضت اجليوش... وجعل 
مسـلم يقول: َمن جـاء برأس رجل فله كذا وكذا. وجعل ُيغـري قومًا ال دين هلم... فام 
تركـوا يف املنازل مـن أثاث وال ُحيّل وال فـراش إاّل نقض صوفه، حتـى احلامم والدجاج 

كانوا يذبحوهنا«)2( .
 ويقول أيضًا: »إّنه ُقتل يوم احلّرة من أصحاب النبي‘ ثامنون رجاًل، ومل يبَق بدريٌّ 
بعد ذلك، ومن قريش واألنصار سبعامئة، ومن سائر الناس من املوايل والعرب والتابعني 

عرشة آالف«)3( .
ويذك�ر الس�يوطي )ت911ه��( يف تاريخ اخللفاء أّن »يف سـنة ثالث وسـتني بلغه 
أنَّ أهـل املدينة خرجوا عليه وخلعوه، فأرسـل إليهم جيشـًا كثيفـًا، وأمرهم بقتاهلم، ثّم 

)1( اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب، تاريخ اليعقويب: ج2، ص250�251.

)2( ابن قتيبة، عبد اهلل بن مسلم، اإلمامة والسياسة: ج1، ص209�213.
)3( املصدر السابق: ج1، ص216.
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املسري إىل مّكة لقتال ابن الزبري، فجاءوا وكانت وقعة احلّرة عىل باب طيبة، وما أدراك ما 
وقعة احلّرة؟! ذكرها احلسن مرًة فقال: واهلل، ما كاَد ينجو منهم أحد، ُقتل فيها خلٌق من 
الصحابـة )ريض اهلل عنهـم( ومن غريهم ، وهُنبت املدينة، وافتضَّ فيها ألف عْذراء، فإنا 
هلل وإّنا إليه راجعون. قال )صىّل اهلل عليه وسّلم(: َمن أخاف أهل املدينة أخافه اهلل وعليه 

لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني«)1( .
خون يف شأن واقعة احلّرة،  وغري ذلك من النصوص املستفيضة التي ذكرها املؤرِّ
ولوال خوف اإلسهاب واإلطالة لذكر الباحث الكثري من النصوص والشواهد التي 

تبّن شناعة اجلرائم التي ارُتكبت يف تلك الواقعة.
ومل يكتِف طغيان ذلك الفاس�ق بتلك اجلرائم، وقتل س�بط النبي، حتى أمر مسلم 
ي بأن يغزو مّكة بعد أن رفض عمرو بن س�عيد األش�دق وعبيد اهلل بن  ابن عقبة املرِّ
زياد إنجاز هذه املهّمة، وبعد أن فرغ مس�لم بن عقبة من غزو املدينة املنورة وإباحتها 
ثاثًا، سار إىل مّكة إاّل أنَّه مات يف الطريق، وتوىلَّ القيام هبذه املهّمة احلصن بن نمري، 
فس�ار باجلند إىل مّكة املكرمة، وحارصها ورضهبا باملنجنيق، واحرتق من جّراء ذلك 

طرٌف من الكعبة الرشيفة )2( .
خون يف ذلك: وإليك بعض ما نّص عليه املؤرِّ

م�ا ذكره اب�ن قتيبة يف اإلمامة والسياس�ة: »...فقال يزيد: فِس عـىل بركة اهلل... إن 
حـدث بك حـدث فأمُر اجليـوش إىل حصني بن نمـري، فاهنض باسـم اهلل إىل ابن الزبري 

واخّتذ املدينة طريقًا...«)3( .
يقول ابن األثري يف الكامل: »ملَّا فرغ مسلم من قتال أهل املدينة وهنبها، شخص بَمن 

)1( السيوطي، جال الدين، تاريخ اخللفاء: ص209.
)2( ُانظر: الطربي، حممد بن جرير، تاريخ اأُلمم وامللوك: ج4، ص371. ابن األثري، عيل بن أيب الكرم، 

الكامل يف التاريخ: ج3، ص311. 
)3( ابن قتيبة، عبد اهلل بن مسلم، اإلمامة والسياسة: ج1، ص209.
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معـه نحـو مّكة ُيريـد ابن الزبري... فلاّم انتهى إىل املشـلل نزل به املوت... فلاّم مات سـار 
احلصـني بالنـاس، فقدم مّكة... ثّم أقاموا يقاتلونه بقيـة املحرم وصفر حتى مضت ثالثة 
أّيام من شـهر ربيع، رموا البيت باملجانيق وحرقـوه بالنار... وأقام الناس يارصون ابن 

الزبري...«)1(.
وق�د ذكر اليعق�ويب يف تارخيه: أّن احلصن ب�ن نمري مّلا قدم مّكة ن�اوش ابن الزبري 

احلرب يف احلرم، ورماه بالنريان حتى أحرق الكعبة )2(.
خ�ون يف سياس�ية يزي�د التعّس�فية وكّل ما قام ب�ه من جرٍم  ومجي�ع م�ا ذك�ره املؤرِّ
ن  مش�هود، ليس من مرّبر لذلك س�وى احلرص عىل اس�تقرار س�لطانه، وهذا ما هُيوِّ
العظيم، وُيبيح الدم احلرام والبلد احلرام والش�هر احلرام، فليس عىل يزيد من حرجية 

يف دينه بعد أن كان هذا مرامه!!!

املبحث الرابع: اإلمام احلسني× ومنهجه يف عالج الطغيان
ال ري�ب أّن املرحلية س�نّة تارخيية أودعه�ا اهلل تعاىل يف الك�ون واحلياة واملجتمع؛ 
حي�ث إّن أّي أم�ر أو ظاه�رة ال ُيكتب هلا أن تت�ّم ما مل متّر بمراحل متع�ّددة، وتتدّرج 

يف النشوء والتكوين والرتعرع واالستمرار يف الوجود، حتى تصبح يف قّمة أوجها.
من  املجتمع،  يعيشها  التي  الظروف  طبيعة  بتباين  املرحلية  مظاهر  تتباين  وقد 
حيث قربه وُبعده عن املفاهيم والقيم اإلسامية، فضًا عن اختاف ما يملكه ذلك 
املنضوون  هبا  يّتصف  التي  املؤّهات  وباختاف  وإمكانات،  طاقات  من  املجتمع 
حتت لوائه، وطبيعة االنحراف الذي يواجهه، وخصائص املخالفن واملعارضن كاّمً 

ونوعًا، إضافًة إىل الزمن امُلستغرق يف أداء التكليف للوصول إىل اهلدف.
ويمكن القول: إّن مراحل عاج الطغيان عىل قسمن، مها:

)1( ابن األثري، عيل بن أيب الكرم، الكامل يف التاريخ: ج3، ص316.
)2( ُانظر: اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب، تاريخ اليعقويب: ج2، ص251. 
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القسم األول: املرحلة الوقائية
حي�ث يتّم فيها دعوة املس�لمن إىل التمّس�ك ب�ام آمنوا به من مفاهي�م وقيم، ومن 
خاهل�ا يتّم تقرير مبادئ اإلس�ام يف واقع احلياة بصورة عملية منظورة وحمسوس�ة، 
من خال تفنيد ُأس�س املفاهيم والعقائد اجلاهلية التي غرس�ها طغاة بني ُأمّية، فضًا 
ع�ن إبعادهم عن ذلك الس�لوك؛ ألّن الس�لوك تتحّكم به األف�كار والعواطف، فإذا 
آمن اإلنس�ان بخطأ أف�كاره ومعتقداته، وانكرست األُلف�ة معها، وحتّطمت احلواجز 
النفس�ية بينه وبن العقيدة الس�ليمة، عندها يس�هل إبعاده عن السلوك اجلاهيل، فهم 
بحاج�ة إىل تفنيد تصّوراهتم اخلاطئ�ة، ومتبنّياهتم العقائدية الواهية، عن طريق األدّلة 
والرباه�ن واحلج�ج، وكش�ف مواط�ن الضعف يف األُس�س التي تق�وم عليها، عرب 

اإلضاءات واإلثارات التي ختاطب العقل لتوقظه.
وقد كانت س�رية اإلمام احلس�ن× حافل�ة باملواقف الفّذة، القائمة عىل أس�اس 
تفني�د األُس�س واملفاهي�م والعقائد الباطلة، كال�رشك باهلل تعاىل، واإلي�امن باألوهام 
واخلراف�ات، وانته�اك املحّرمات، وإعادة املجتمع إىل رش�ده، ونب�ذ أغلب العادات 
السّيئة، من خال مجلة من األساليب الوقائية، ولعّل من أبرز تلك العاجات الوقائية:

األمر باملعروف والنهي عن املنكر
إّن األم�ر باملع�روف والنهي ع�ن املنكر من الواجبات املفروض�ة، وقد امتدح اهلل 
تع�اىل األُّم�ة وجعلها خريًا م�ن األُمم التي س�بقتها؛ نتيجة كوهن�ا اّتصفت بصفات، 

إحداه�ا: األم�ر باملع�روف والنهي عن املنك�ر، قال تع�اىل: )ٺ ٺ ٺ ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ()1(.
يقول الش�يخ املفي�د )ت413ه�(: »فمدحهم باألمر باملعـروف والنهي عن املنكر، 

)1( آل عمران: آية110. 
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كـام مدحهـم باإليامن باهلل تعـاىل، وهذا يـدّل عىل وجـوب األمر باملعـروف والنهي عن 
املنكر«)1(.

واألُّم�ة ال ت�زال بخري، ومنعمة باألمن واألمان، ومرتف�ة باخلريات ما دامت تأمر 
بمع�روف وتنه�ى عن منكر، فإذا تركت ذلك أصاهبا ما أصاهبا، وقد أوضح رس�ول 
اهلل‘ ذل�ك يف احلدي�ث الوارد عنه، ق�ال: »ال يزال الناس بخري ما أمـروا باملعروف، 
وهنـوا عن املنكر، وتعاونـوا عىل الرّب، فإذا مل يفعلوا ذلك ُنزعت منهم الربكات، وُسـلِّط 

بعضهم عىل بعض، ومل يكن هلم نارٌص يف األرض وال يف السامء«)2(.
ومن هنا نجد أّن أّول األس�باب الوقائية التي اخّتذها اإلمام احلسن بن عيل÷، 
ب�ل جعلها ه�دف ثورته، ومناط خروجه عىل دولة الطغي�ان، كام بّن ذلك يف وصيته 
ألخيه حممد بن احلنفية قال×: »...وإّن مل أخرج أرشًا وال بطرًا، وال مفسدًا وال ظاملًا، 
وإّنام خرجت لطلب اإلصالح يف ُأّمة جّدي‘، ُأريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر، 
وأسري بسرية جّدي وأيب عيل بن أيب طالب×، فَمن قبلني بقبول احلّق فاهلل أوىل باحلّق، 
وَمـن رّد عـيلَّ هذا أصرب حتـى يقضـَي اهلل بيني وبـني القوم باحلّق وهـو خري احلاكمني، 

وهذه وصّيتي يا أخي إليك، وما توفيقي إاّل باهلل، عليه توّكلت وإليه ُأنيب«)3(.

إلقاء املسؤولية على عاتق اأُلمهّة
حّرك اإلمام احلس�ن× بمنهجه احل�راك اجلامهريي برضب الوعي اجلمعي، من 
خال إفصاحه أّن ما يصل يف باد املسلمن من أحداث وأزمات تتناىف مع معتقدهم 
ودينه�م، وتتج�اىف م�ع مصاحلهم، وهي مس�ؤولية كربى تقع عىل عاتق كّل مس�لم، 
فلي�س من التدّين أن يقف املس�لم من هذه األحداث موق�ف املتفّرج والامبال أمام 
األزمات، التي تدّمر األُّمة وتسحق كرامتها وُتفسد مصاحلها، مذّكرًا إياهم بأحاديث 
جّده املصطفى‘، حينام أعلن هذه املس�ؤولية عىل كّل فرد من أفراد املجتمع، حيث 

)1( املفيد، حممد بن حممد، املقنعة: ص808.
)2( املصدر السابق: ص809.

)3( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج44، ص330.
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ق�ال‘: »كّلكـم راٍع وكّلكم مسـؤوٌل عن رعيتـه، فاألمري الذي عىل النـاس راٍع وهو 
مسـؤوٌل عـن رعّيته، والرجل راٍع عىل أهل بيته وهو مسـؤوٌل عنهـم، واملرأة راعيٌة عىل 
بيت بعلها وِوْلده وهي مسـؤولٌة عنهم...«)1(. فكّل َمن يشهد الشهادتن مسؤوٌل أمام 
اهلل يف رعاية جمتمعه، والس�هر عىل مصالح باده، والدفاع عن ُأّمته، وعىل ضوء هذه 
املس�ؤولية ناهض سّيد ش�باب أهل اجلنة َجْور األُموين املستبّدين، وناجز خمّططاهتم 
التي أرادوا هبا اس�تعباد األُّمة وإذالهلا، وهنب خرياهتا، فقد ألقى احلّجة يف عنق تلك 
األُّمة، بل جعلها كلمًة تصدح إىل فناء الدنيا بقوله×: »أهّيا الناس، إّن رسول اهلل| 
قـال: َمن رأى سـلطانًا جائرًا، مسـتحاًل حُلـرم اهلل، ناكثًا لعهد اهلل، خمالفًا لسـنّة رسـول 
اهلل|، يعمـل يف عباد اهلل باإلثم والعدوان، فلم يغرّي عليه بفعٍل وال قول، كان حّقًا عىل 
اهلل أن ُيدخلـه مدخلـه. أال وإِّن هـؤالء قد لزموا طاعة الشـيطان، وتركوا طاعة الرمحن، 
وأظهـروا الفسـاد، وعّطلـوا احلـدود، واسـتأثروا بالفيء، وأحّلـوا حـرام اهلل، وحّرموا 

حالله، وأنا أحّق َمن غرّي«)2(.

حترير اقتصاد اأُلمهّة
اهن�ار اقتصاد األُّمة اإلس�امية يف عرص األُموين، وخصوص�ًا يف عهد يزيد، فقد 
عم�د األُمويون بش�كٍل س�افر إىل هن�ب اخلزينة املركزية واالس�تئثار بالف�يء، ومجيع 
ثم�رات الفتوح والغنائ�م، فجمعوا الرتاث العريض، وتكّدس�ت يف بيوهتم األموال 
اجلّم�ة، وال عجب يف ذل�ك، فأبوه معاوية قد أعلن أمام ناظر املس�لمن أّن املال مال 
اهلل، ولي�س ألح�د من املس�لمن حّق فيه، فق�د بّذروها يف املج�ون واملنكرات، حتى 
امت�ألت بيوهت�م باملغنّي�ات وأدوات اللهو، وما خروج س�بط النب�ي إاّل لفضح تلك 

السياسة املستبّدة، حيث كشف زيف آل ُأمّية ورسقتها لبيت مال املسلمن.

)1( البخاري، حممد بن إسامعيل، صحيح البخاري: ج6، ص152. النيسابوري، مسلم بن احلجاج، 
صحيح مسلم: ج6، ص8. املجليس، حممد باقر، بحار األنور: ج72، ص39. 

)2( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ اأُلمم وامللوك: ج4، ص304.
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إماتة البدع
عمد طغاة بني ُأمّية إىل إذاعة البِدع بن املسلمن كانتشار النار يف اهلشيم، ومل يكن 
مبتغاه�م من ذلك إاّل حمق اإلس�ام، وإحلاق اهلزيمة به، حتى أّن اإلمام احلس�ن× 
 كش�ف ه�ذه احلقيق�ة أمام املأل، كام يف رس�الٍة بعثه�ا× إىل أهل الب�رصة يقول فيها: 
»...وقد بعثت رسويل إليكم هبذا الكتاب، وأنا أدعوكم إىل كتاب اهلل وسنّة نبيه|، فإّن 
السنّة قد ُأميتت، وإّن البدعة قد ُأحييت، وإن تسمعوا قويل وتطيعوا أمري أهِدكم سبيل 
الرشـاد، والسـالم عليكم ورمحة اهلل«)1(. فاإلمام احلسن× يؤّس�س حماور يف النظام 
االجتامعي السيايس للمسلمن وللبرشية، حيث يقوم هذا النظام عىل ُأسس رصينة، 
منطلقها كتاب اهلل وس�نّة نبيه حممد‘، والعدل والقسط، وهو متمّسك هبذه املبادئ 

يف رصاعه مع بني ُأمّية )2(.

حترير إرادة اأُلمهّة
مل متتل�ك األُّم�ة يف عه�د معاوي�ة وول�ده املش�ؤوم يزيد إرادهت�ا واختياره�ا، فقد 
ُكّبل�ت بقي�ود ثقيلة، حالت بينه�ا وبن إرادهتا، ث�ّم إهّنا صارت كاجلّث�ة اهلامدة، فقد 
عم�د طغ�اة بني ُأمّية عىل تدمري احلركة الفكرية عند املس�لمن، فا وعي وال اختيار، 
فأصبح�وا أذاّلء صاغري�ن حت�ت وطأة س�ياط األُموين وحّر س�يوفهم، فق�د أذاقوا 
األُّم�ة الوي�ات، وجّرعوه�ا حّر الن�ار واحلدي�د، فكان الكث�ري منهم معّل�ق القلب 
بس�بط النبي األك�رم‘، إاّل أهّن�م ال يتمّكنون م�ن متابعة قلوهب�م وضامئرهم، فقد 
اس�تولت عليها حكوم�ة األُموين بالقهر؛ ول�ذا نضا ثوب احلياة اب�ن أمري املؤمنن، 
لُيطعم املسلمن بروح العّزة والكرامة، فكانت شهادته نقطة حتّول يف تاريخ املسلمن 
وحياهت�م، فانقلبوا رأس�ًا عىل عقب، فتس�لّحوا بقّوة العزم والتصمي�م، وحتّرروا من 
مجي�ع الس�لبيات التي كانت ُملّمة هبم، وانقلبت مفاهي�م اخلوف واخلنوع التي كانت 

)1( املصدر السابق: ص266.
)2( ُانظر: السند، حممد، بحوث معارصة يف الساحة الدولية: ص230. 
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جاثم�ة عليه�م إىل مبادئ الثورة والنضال، فهّبوا متضامن�ن يف ثورات مكّثفة، وكان 
ش�عارهم )يا لثارات احلس�ن!(، فكان هذا الش�عار هو الرصخ�ة املدّوية التي دّكت 

عروش األُموين وأزالت سلطاهنم)1(.

ة اأُلمهّة وكرامتها إحياء عزهّ
إّن من أبرز الس�بل الوقائية التي كش�ف عنها منهج سّيد الشهداء إحياء عّزة األُّمة 
اإلس�امية، وإعادة كرامتها إليها، فهو الذي رفع ش�عار الكرامة اإلنس�انية، ورس�م 
طري�ق الرشف والعّزة، فلم خين�ع، ومل خيضع، فها هو يص�ّرح ألخيه حممد بن احلنفية 
جمّس�دًا ذلك اإلب�اء بقوله×: »يا أخـي، واهلل، لو مل يكن يف الدنيا ملجـأ وال مأوى، ملا 
بايعت يزيد بن معاوية«)2(. وآثر املوت حتت ظال األس�نّة عىل العيش ذليًا مسلوب 

اإلرادة، فوق�ف صارخ�ًا بوجه جحافل الش��ر والظلم قائ�ًا×: »واهلل، ال ُأعطيكم 
بيـدي إعطاء الذليـل، وال ُأقّر إقرار العبيد... إّن عذت بريّب ورّبكم أن ترمجون«)3(. لقد 

جتّل�ت صورة الثائر املس�لم بأهبى صورها وأكملها يف إباء اإلمام احلس�ن×، يقول 
ابن أيب احلديد هبذا الصدد وهو يصف س�ّيد ش�باب أهل اجلنة×: »سـّيد أهل اإلباء 
الـذي علَّـم الناس احلمية واملـوت حتت ظالل السـيوف اختيارًا له عىل الدنيـة، أبو عبد 

اهلل احلسـني بـن عيل بن أيب طالب‘، ُعـِرض عليه األمان وأصحابـه، فأنف من الذّل، 

وخـاف مـن ابن زياد أن ينالـه بنوع من اهلـوان إن مل يقتله، فاختار املـوت عىل ذلك«)4(، 

فن�ادى قائ�ًا: »ما أهون املوت عىل سـبيل نيل العّز وإحياء احلق، ليس املوت يف سـبيل 
العّز إاّل حياة خالدة، وليست احلياة مع الذّل إاّل املوت الذي ال حياة معه«)5(؛ لذا وصفه 

)1( ُانظر: القريش، باقر رشيف، حياة اإلمام احلسن×: ج2، ص278.
)2( املجليس، حممد باقر، بحار األن�وار: ج44، ص329.

)3( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج4، ص323. 
)4( ابن أيب احلديد، عبد احلميد، رشح هنج الباغة: ج1، ص249.

)5( جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم×، موسوعة كلامت اإلمام احلسن×: ص436.
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خ الش�هري اليعقويب بأّنه ش�ديد العّزة)1(، وكيف ال! وكامه يوم الطف يكش�ف  املؤرِّ
ع�ن أس�مى مواقف العّزة ألصحاب املب�ادئ والقيم ومحلة الرس�االت، وهو يصّور 
الع�زة واملنع�ة واالعتداد بالنفس فيق�ول×: »أاَل وإّن الدعي ابـن الدعي قد ركز بني 
اثنتـني، بـني السـّلة والذلة، وهيهـات منّا الذلـة، يأبى اهلل ذلـك لنا ورسـوله واملؤمنون، 
وجـدوٌد طابـت وحجوٌر طُهرت، ونفـوس محّية، وُأنـوف أبّية ال ُتؤثِر طاعـة اللئام عىل 

مصـارع الكرام...«)2(. وبذلك يس�تذكر اإلمام× قول اهلل س�بحانه وتعاىل: )گ 
گ ڳ ڳ ()3(. فيأب�ى اهلل ل�ه الذّل وهو س�ّيد املؤمن�ن يف زمنه، 
وتأبى له نفسه العظيمة التي ورثت عّز النبوة أن يقّر عىل الضيم، لذلك يعّلمنا اإلمام 
احلس�ن× هذه القيمة الرتبوية، أي: كيف يك�ون العّز واإلباء، واحلفاظ عىل كرامة 

اإلنسان، وكيف تكون التضحية من أجل الرسالة.

القسم الثاني: املرحلة التنفيذية 
وكانت الش�هادة من أجّل السبل لقطع روافد هذا الداء والقضاء عليه، إذ مل ُيقِدم 
اإلمام عىل الثورة إاّل بعد أن انسّدت أمامه مجيع الوسائل، وانقطع كّل أمٍل له يف إصاح 
األُّمة، وإنقاذها من السلوك يف املنعطفات، فأيقن أّنه ال طريق لإلصاح إاّل بالتضحية 
احلم�راء، فه�ي وحدها الت�ي تتغرّي هب�ا احلياة، وترتف�ع راية احلّق عالي�ة يف األرض.
وألج�ل هذه الغاية النبيلة فّجر تلك الثورة اخلال�دة، فهو مل خيرج أرشًا وال بطرًا، 
ومل يب�ِغ أّي مصلح�ة مادية له أو ألرُسته، وإّنام كان هدف خروجه خروجًا عىل حكم 
الظل�م والطغيان، يريد أن ُيش�ّيد رصوح العدل بن الن�اس )4(، ولعّل مقولته الرائعة 
تفصح عاّم يطلب س�بط النب�ي|: »فَمن قبلني بقبول احلّق فـاهلل أْوىل باحلّق، وَمن رّد 

)1( ُانظر: اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب، تاريخ اليعقويب: ج2، ص293.
)2( األمن، حمسن، لواعج األشجان: ج1، ص603.

)3( املنافقون:آية8. 
)4( ُانظر: القريش، باقر رشيف، حياة اإلمام احلسن×: ج2، ص265. 
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عـيلَّ أصرب حتى يقضـَي اهلل بيني وبني القوم، وهو خري احلاكمني«، فهو ُيفصح أّن غاية 
خروج�ه مل تك�ن إاّل من أجل إحقاق احلّق وإماتة الباطل، ودعا األُّمة باس�م احلق إىل 
االلتف�اف حول�ه؛ لتحمي حقوقها وتص�ون كرامتها وعّزهتا الت�ي اهنارت عىل أيدي 
األُموين، وإذا مل تستجب لنرصته فسيواصل وحده مسريته النضالية بصرٍب وثبات يف 
مناجزة الظاملن واملعتدين، حتى يكم اهلل بينه وبينهم باحلّق وهو خري احلاكمن )1(.

وه�و بذلك اخلطاب كان »يريد أن ينتشـل األُمة من مجودهـا، ويّركها للثورة ضّد 
الكيـان األُموي اجلاثم عىل السـلطة، وال بّد له من تضحيـة، وال بد من دم رشيف ُيراق؛ 

ليحدث االنقالب يف نفوس القوم الذين خذلوا قضّيته وما زالوا خيذلون!«)2(.
ومل يكن خروج ابن رس�ول اهلل‘ عبثيًا غ�ري مدروس، بل كان× مدركًا بعمق 
وشمول مجيع جوانب أبعاد الثورة، فدرسها بعمق وشمول، »وخّطط أساليبها بوعي 
وإيامن، فرأى أن يزّج بجميع ثقله يف املعركة، وُيضّحي بكل يشء إلنقاذ األُّمة من حمنتها 
ر جلميع متطّلبـات األُّمة. وقد أدرك املستشــرق  يف ظـل ذلك احلكم األسـود الـذي تنكَّ
األملـان ماريـني ختطيط اإلمام احلسـني لثورته، فاعترب أّن احلسـني قد توّخـى النرص منذ 
اللحظة األُوىل، وعلم النصـر فيه، فحركة احلسـني يف خروجه عىل يزيد ـ كام يقول ـ إّنام 
كانت عزمة قلب كبري عّز عليه اإلذعان، وعّز عليه النصـر العاجل، فخرج بأهله وذويه 
ذلـك اخلروج الذي يبلغ به النرص اآلجل بعد موته، وييي به قضية خمذولة ليس هلا بغري 
ذلك حياة«)3(. وقد أيقن س�ّيد الش�هداء× أّنه ال يمكن القضاء عىل جذور الطغيان 
والظل�م إاّل بفخامة م�ا يقّدمه من التضحيات، فصّمم بع�زٍم وإيامن عىل تقديم أروع 

التضحيات، ومن مجلة هذه التضحيات)4(:

)1( ُانظر: املصدر السابق: ج2، ص265�266. 
)2( احلسيني، إدريس، لقد شّيعني احلسن: ص297� 298. 

)3( القريش، باقر رشيف، حياة اإلمام احلسن×: ج2، ص294. 
)4( ُانظر: املصدر السابق: ج2، ص296 �300.
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1ـ تضحيته بنفسه الطاهرة
فق�د أذاع× يف مّك�ة عن عزمه عىل التضحية بنفس�ه، بعد أن ق�ام خطيبًا، فحمد 
اهلل تع�اىل ثّم قال: »ُخّط املوت عىل ولـد آدم خمّط القالدة عىل جيد الفتاة، وما أوهلني إىل 
أسـاليف اشتياق يعقوب إىل يوسـف، وخري يل مصـرٌع أنا القيه، كأّن وأوصايل يتقّطعها 
عسـالن الفلوات، بني النواويس وكربالء، فيمألّن منّي أكراشًا جوفًا، وأجربًة سغبًا، ال 
حميـص عن يوم ُخـّط بالقلم، رىض اهلل رضانا أهل البيت، نصرب عىل بالئه ويوّفينا ُأجور 
الصابرين، لن تشـّذ عىل رسـول اهلل حلمته، وهي جمموعة له يف حظرية القدس، تقّر هبم 
عينه، وينجز هبم وعده، َمن كان باذالً فينا مهجته، وموّطنًا عىل لقاء اهلل نفسه، فلريحل، 

فإّن راحٌل مصبحًا إن شاء اهلل«)1( .
»وكان يف أثناء مسـريته إىل العراق يتحّدث عن مرصعه، ويشابه بينه وبني أخيه ييى 
ابن زكريا، وأّن رأسه الرشيف سوف ُيرفع إىل بغي من بغايا بني ُأمية كام ُرفِع رأس ييى 
إىل بغي من بغايا بني إرسائيل... وقد كان يف تلك املحنة احلازبة من أربط الناس جأشًا، 
وأمضاهـم جنانـًا«)2( ، حينام أحاطت به جحافل اجلي�وش اهلائلة، وهي تبيد أهل بيته 
وأصحاب�ه يف جم�زرٍة رهيبة، اهتّز من هوهلا الضمري اإلنس�اين، »فلم ُيـَر قبله وال بعده 
شـبيهًا له يف شّدة بأسه، وقّوة عزيمته، كام ال يعرف التاريخ يف مجيع مراحله تضحيًة أبلغ 
أثـرًا يف حيـاة الناس من تضحيته×، فقد بقيت رصخة مدّويـة يف وجوه الطغاة الظاملني 

واملستبّدين«)3( .

2ـ التضحية بأهل بيته
مل ُيقّدم أّي مصلح اجتامعي يف األرض ما قّدمه اإلمام احلسن×، »فقد قّدم أبناءه 
وأهل بيته وأصحابه فداًء؛ ملا يرتأيه ضمريه من تعميم العدل، وإشـاعة احلّق واخلري بني 

)1( ابن نام احليّل، جعفر بن حممد، مثري األحزان: ص29 . 
)2( القريش، باقر رشيف، حياة اإلمام احلسن×: ج2، ص295.

)3( املصدر السابق.
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الناس... فكان يشـاهد الصفوة من أصحابه الذين هم من أنبل َمن عرفتهم اإلنسانية يف 
والئهم للحق، وهم يتسـابقون إىل املنّية بني يديه، ويرى الكواكب من أهل بيته وأبنائه، 
وهم يف غضارة العمر وريعان الشباب، وقد تناهبت أشالءهم السيوف والرماح، فكان 
يأمرهـم بالثبـات واخللود إىل الصرب قائاًل: صربًا يا بني عمومتـي، صربًا يا أهل بيتي، ال 
رأيتـم هوانًا بعد هذا اليوم أبدًا. واهتـّزت الدنيا من هول هذه التضحية التي مُتّثل رشف 
العقيدة، وسـمو القصد، وعظمة املبادئ التي ناضل من أجلها، وهي ـ من دون شـك ـ 
ستبقى قائمة عىل مّر القرون واألجيال، ُتضـيء للناس الطريق، ومتّدهم بأروع الدروس 

عن التضحية يف سبيل احلق والواجب« )1(.
ونح�ن ن�رى اليوم فتيًة جعلوا من احلس�ن× قدوًة وش�عارًا يف الذود عن بيضة 
اإلس�ام م�ن خط�ر ُأمويي الع�رص )الدواعش(، فهم يتس�ابقون إىل املنّي�ة، قد رووا 

األرض من نحورهم، يرون أّن املوت سعادة واحلياة مع الظاملن إاّل شقاًء وبرمًا.

3ـ محل بنات الوحي والنبوة
وقد أظهر س�ّيد ش�باب أهل اجلن�ة× عن حنكته وس�داد ما خّطط ل�ه يف ثورته 
الك�ربى، من حيث محل�ه لبنات النبّوة وخمّدرات الرس�الة إىل كرباء، وهو عىل يقن 
بام س�يحدث عليهّن من النكبات واخلطوب، ناظ�رَاً إىل دور تلك املخّدرات املرشق 
يف إكامل هنضته املباركة، فأيقظَن املجتمع بعد س�باته، وأسقطَن هيبة احلكم األُموي، 
وفتح�َن ب�اب الثورة عليه، ولوالهّن مل يتمّكن أحد أن يتفّوه بكلمة واحدة أمام ذلك 

الطغيان الفاجر، وقد أدرك ذلك كّل َمن تأّمل يف هنضة اإلمام ودرس أبعادها)2(.
وما أحوج األُّمة، وسط هذا الظام األُموي وهذه الفتنة العمياء إىل موقف حسيني 
يب�ّدد الظلامت، موقف ال يتحّدث عن احلّق وإّنام يفعله، وما أحوج األُّمة اإلس�امية 
والبرشية كّلها إىل هذا النور املتوّهج؛ لتبقى ش�مس احلس�ن هت�دي احلائرين، وتدّل 

)1( املصدر السابق: ج2، ص296.
)2( ُانظر: املصدر السابق: ج2، ص297.
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الس�ائلن عىل احل�دود الفاصلة بن احل�ّق والباطل، بن مرضاة اهلل وس�خطه، هكذا 
كان منهج احلس�ن، مل يكن حالة انفعالية نش�أت أرشًا أو بط�رًا، وال كانت حركة إىل 
املجهول أملتها أجواء رسائل البيعة املشكوك يف صدقها، بل كانت � منذ البدء �  فعًا 

مدروسًا وخمّططًا سديدًا يف عاج الطغيان والطغاة. 

اخلامتة والنتائج
يف خامت�ة املط�اف أمحد اهلل تعاىل عىل آالئه محدًا كثريًا إذ وّفقني إلمتام هذا البحث، 
ومّكنني بعد هذا املرور املتأيّن الراصد يف )منهج اإلمام احلسن× يف عاج الطغيان.. 

يزيد بن معاوية ُأنموذجًا(، وقد استخلصُت جمموعة من النتائج:
1 � إّن املصدر الذي اس�تقى منه احلس�ن× منهجه يف عاج الطغيان هو القرآن 

الكريم، وسنّة جّده املصطفى‘، والتي قام عليها بناء الدين املشيد.
2� إّن ُس�بل ع�اج الطغي�ان مرتبط�ة واح�دة باألُخ�رى؛ إذ ليس م�ن الصواب 
االهتامم بس�بيل من السبل العاجية وإمهال الس�بل األُخرى؛ وذلك ألّن كّل واحدة 
منه�ا تكّم�ل األُخرى، وهذا التداخل فيام بينها جيعلها تش�ّكل كتل�ة واحدة، فتحرير 
إرادة األُّمة، وإش�اعة العدل بن أفرادها، والوقوف بوجه الظامل الطاغي، بحاجة إىل 
الش�جاعة واحلكمة والِعّزة، فضًا عن احلف�اظ عىل كرامة األُّمة ومعتقداهتا، إذ ال بّد 
هلا من التضحية والش�جاعة، والتي قد يكون طريقها الش�هادة، وهكذا تتداخل هذه 
الس�بل العاجية فيام بينها لتش�ّكل املنهج الرصن يف زلزلة ع�روش الطغاة والقضاء 

عىل حكمهم املستبد.
3 � م�ا الحظ�ه الباحث يف ض�وء نتائج البح�ث أّن املنهج العاج�ي الذي اخّتذه 
اإلمام احلسن× كياٌن مرتابط األجزاء، تتشابك فيه العقيدة مع العبادات، واألخرية 
مع األخاق، والكّل يعطينا تلك الثمرة الطيبة التي هي اإلنسان، وبالنتيجة املجتمع 
اإلس�امي الفاض�ل، فمثًا: ال�زكاة عبادة اجتامعي�ة، ال خيفى دوره�ا يف دعم بنيان 
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املجتم�ع االجتامع�ي واالقتصادي م�ن خال ما ت�زّود به بيت مال املس�لمن، ومن 
خ�ال مع�اين املحّبة والتكافل التي تبّثها بن األغني�اء والفقراء، وِقس عىل ذلك بقية 

الفرائض.
حت�ّدث الق�رآن الكريم ع�ن الطغيان بوصفه ظاه�رة بعيدًا عن ذكر أس�امء الطغاة 
وتوارخيه�م، أو األمكنة التي ظهروا فيها، ومن ذلك نجد أّن القرآن فّصل يف وصف 
مث�ال واح�د فقط وه�و فرعون؛ باعتب�ار أّن الطغي�ان واحد، س�واء يف طريقة تفكري 

الطغاة، أو األساليب التي يتوّسلون هبا .
أفصح القرآن الكريم أّن الدوافع التي تدفع احلاكم إىل الطغيان، منها دوافع ذاتية 
والغرور، واحلقد وغري  والتكرّب  تعاىل،  باهلل  اإليامن  احلاكم، كعدم  إىل  ترجع  نفسية 
ذلك، وُأخرى خارجية، منها: متّلق البطانة ونفاقها، وتقّبل الرعية للظلم والطغيان، 

وفساد املؤّسسة العسكرية.
إّن ثورة اإلمام احلسن× وتضحيته جّففت منابع الطغيان، وقطعت روافده من 
خال غرس قيمة الش�هادة والتضحية بالنفس، فقد مّثل س�ّيد الشهداء× التضحية 
بكّل أنواعها أعظم متثيل، فلقد ضّحى بالنفس واملال واألهل والبنون يف س�بيل اهلل، 
وخضوع�ًا ألمر اهلل، فها هي ُأّم س�لمة حت�ّذره من الذهاب إىل كرباء؛ خش�ية موته، 
فيجيبها× قائًا : »يا ُأّماه، قد شـاء اهلل أن يران مقتوالً مذبوحًا ظلاًم وعدوانًا، وقد 
شـاء أن يرى حرمي ورهطي ونسائي مرّشدين، وأطفايل مذبوحني مظلومني، مأسورين 

مقّيدين، وهم يستغيثون فال جيدون نارصًا وال معينًا«)1(.

كام أّن لسان حاله× يوم الطف ينادي: إن كان دين حممد ال يستقيم إاّل بقتيل فيا 

س�يوف ُخذيني. فهل هناك ترصيح بالتضحية يف س�بيل اهلل أكثر من ذلك، ومن هذا 

نجد اإلمام احلسن× كان مستعّدًا للتضحية بنفسه يف سبيل املبادئ التي يملها قبل 

)1( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج44، ص331.
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أن تق�وم واقعة كرب�اء، وليس كام يصّوره البعض بأّنه أخطأ م�ن الناحية التكتيكية، 
ك�ام ُيس�ّمى باملصطلح العس�كري؛ وذلك ألّن اإلمام احلس�ن× ع�ىل يقن من نبل 
مبادئه ومصداقيتها؛ لذا س�عى بالتضحية بحياته من أجل تلك املبادئ والقيم، »وقد 
ُسـئل الفيلسوف اإلنكليزي برنارد رسل: هل أنت مسـتعّد للتضحية بحياتك من أجل 

أفكارك؟ قال: ال؛ ألّن عىل يقني من حيايت، ولكنّي لست عىل يقني من أفكاري«)1(. 
4� لقد تبنّى اإلمام احلسن× احلّق بجميع رحابه ومفاهيمه، واندفع إىل ساحات 
النض�ال؛ لُيقيم احل�ّق يف ربوع األُّمة اإلس�امية، وُينقذها من التي�ارات العنيفة التي 
خلق�ت يف أجوائها قواعد للباطل، وخايا للظل�م، وأوكار للطغيان، تركتها ترتّدى 
يف جماهي�ل س�حيقة من هذه احلياة، ف�رأى اإلم�ام× أّن األُّمة قد غمرهت�ا األباطيل 
واألضالي�ل، ومل يُع�د ماث�ًا يف حياهت�ا أّي مفهوم م�ن مفاهيم احل�ق، فانربى× إىل 
ميادي�ن التضحية والفداء لريفع راية احلق، وقد أعلن× هذا اهلدف يف خطابه الذي 
ألق�اه أمام أصحابه قائ�ًا: »أاَل ترون إىل احلّق ال ُيعمل بـه، وإىل الباطل ال ُيتناهى عنه، 
لريغـب املؤمـن يف لقاء اهلل...«)2(. ويق�ول× يف النتائج التي ي�ؤّدي إليها التهاون يف 
أداء هذا الواجب، وهو الدعوة إىل احلّق والعمل به: »وما سلبتم ذلك إاّل بتفّرقكم عن 
احلّق، واختالفكم يف السـنّة بعد البّينة الواضحة، ولو صربتم عىل األذى وحتّملتم املؤونة 
يف ذات اهلل كانـت ُأمور اهلل عليكم ترد، وعنكم تصـدر، وإليكم ترجع، ولكنّكم مّكنتم 
الظلمـة من منزلتكم، وأسـلمتم ُأمـور اهلل يف أيدهيم يعملون بالشـبهات، ويسـريون يف 
الشهوات، سّلطهم عىل ذلك فراركم من املوت، وإعجابكم باحلياة التي هي مفارقتكم، 
فأسـلمتم الضعفاء يف أيدهيم، فمن بني مسـتعبٍد مقهور، وبني مسـتضعٍف عىل معيشـته 

مغلوب، يتقّلبون يف امللك بآرائهم، ويستشعرون اخلزي بأهوائهم«)3(.

املعلومات  السورية(، شبكة  الوطن  الوطن )مقال يف صحيفة  التضحية من أجل  إيامن،  أبو زينة،   )1(
العنكبوتية.

)2( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ اأُلمم وامللوك: ج3، ص307.
)3( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج97، ص80.
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5� إّن منهج اإلمام احلسن× يف عدم سكوته عىل احلاكم املستبّد كان قد دعا إىل 
رضورة مطالبة اإلنس�ان بحّقه يف احلرية بكاّفة أشكاهلا وألواهنا سواء إن كانت حرية 
ش�خصية أو فكرية أو اجتامعية منذ مئات الس�نن، ومارسها بشكل عميّل لدرجة أّنه 
ضّح�ى ب�كّل ما لديه من أجل أن ال ينال من حّريت�ه أحد، يف حن يتصّور البعض أّن 
املطالب�ة هب�ذا احلق هو من إنج�ازات اإلعان العاملي حلقوق اإلنس�ان يف املادة )1(، 
والتي جتد جذورها يف الثورة الفرنسية )1798م(، وكأّن هذا املبدأ الذي ُيشّكل قيمة 
أساس�ية يف حياة اإلنس�ان قد بدأ مع اإلع�ان املذكور، والذي ُأق�ّر عام )1948م(، 
وقد جتاوز هذا اإلجحاف حّده إىل درجة أّن املسترشق )روز نتال( زعم بأّن املسلمن 
يف العرص الوس�يط ما كانوا يملكون مفهومًا للحرية اإلنس�انية وما ش�اهبها للمفهوم 

اإلغريقي)1(.

التوصيات
يف ضوء ما توّصلت إليه من استنتاجات ُأورد التوصيات اآلتية:

1� تبنّي واضعي املناهج الدراس�ية وخاّصة تلك املتعّلقة برتس�يخ القيم الرتبوية، 
الت�ي أبرزهت�ا النهضة احلس�ينية،  وحماول�ة تثبيته�ا يف نفوس الطلبة م�ن خال طرح 
املوضوعات التي تؤّكدها، ومن املستحس�ن اقتباس بع�ض النصوص التي صدرت 
عن اإلمام احلسن×، ووضعها شعارات داخل هذه املناهج، أو تظمينها حمتوى يف 

بعض املقّررات الدراسية يف املراحل الدراسية املختلفة.
2� عىل الباحثن االهتامم بإحياء نفائس الرتاث املتعّلق باإلمام احلس�ن×، التي 
؛  تغيب عن أذهان الكثريين يف هذا العرص، فاالهتامم هبذا اجلانب مسؤولية كّل مربٍّ

إلبراز دور تراثنا ومدى فضله عىل املسلمن.
3� الدع�وة لعق�د الندوات، واملؤمت�رات، واحللقات النقاش�ية، التي ُيس�هم فيها 

)1( السيد، رضوان، حقوق اإلنسان والفكر اإلسامي املعارص، جمّلة العريب، الكويت، 2001: ص154.
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األس�اتذة والطلب�ة ملناقش�ة القي�م اإلس�امية التي ثار من أجلها س�ّيد الش�هداء× 
بشكل عام، ودور الثورة احلسينية يف إحياء و إعاء هذه القيم بشكل فعيل، وتضمن 

جوانب من حياة اإلمام احلسن وأهل بيته وأصحابه^.
4� تفعي�ل دور املثّق�ف والباحث اإلس�امي يف نرش ثقافة اإلص�اح، ومكافحة 

طغيان الفساد الذي هيّد اقتصاد األُّمة.
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فهرست املصادر
* القرآن الكريم.

االحتج�اج، أمحد بن عيل ب�ن أيب طالب الطربيس )ت548ه�(، حتقيق: الس�يد حممد  � 1
باقر اخلرس�ان، مطبعة منش�ورات دار النعامن للطباعة والنرش، 1386ه�/ 1966م، 

النجف األرشف.
االس�تكبار واالس�تضعاف من وجه�ة نظر الق�رآن الكريم ، حممد تق�ي رهرب ، ط1،  � 2

منظمة اإلعام اإلسامي، 1407ه�/1987م، طهران.
اإلمام�ة والسياس�ة، أيب حمم�د عبد اهلل بن مس�لم بن قتيب�ة الدين�وري )ت286ه�(،  � 3

حتقيق: الدكتور طه حممد الزيني، النارش: مؤّسسة احللبي ورشكاه للنرش والتوزيع.
األمث�ل يف تفس�ري كتاب اهلل املنزل، نارص م�كارم الش�ريازي، ط2، دار إحياء الرتاث  � 4

العريب، 2005م ، بريوت.
بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئّمة األطهار، حممد باقر بن حممد تقي املجلس��ي  � 5

)ت1111ه��(، حتقي�ق: حممد تقي اليزدي، وحمم�د باقر البهب�ودي، ط3، دار إحياء 
الرتاث العريب، 1983م.

بحوث معارصة يف الساحة الدولية، الشيخ حمّمد السند، ط1، مطبعة ستارة ، النارش:  � 6
مركز األبحاث العقائدية، 1428ه�.

البداي�ة والنهاي�ة، أبو الفداء إس�امعيل بن عم�ر بن كثري الدمش�قي )ت774ه�(، دار  � 7
أحياء الرتاث، 1408ه�، بريوت.

بطلة كرباء زينب بنت عيل، عائش�ة عبد الرمحن )بنت الش�اطئ( )ت1998م(، دار  � 8
املعارف، 1971م، مرص.

تاج العروس من جواهر القاموس، حمب الدين حممد مرتىض الزبيدي )ت1205ه��(،  � 9
حتقيق: عيل شريي، مطبعة دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 1414ه�/1994م، 

بريوت. 
تاري�خ اخللفاء الس�يوطي، جال الدين عبد الرمحن ب�ن أيب بكر )ت911ه�(، ط1،  � 10
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املطبعة � فتح � جدة، النارش دار املعرفة، 1365ه�.
تاريخ اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب اليعقويب )ت284ه�(، منشورات أهل البيت، قم. � 11
التبيان يف تفسري القرآن، أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل الطويس )460ه�( ، حتقيق  � 12

أمحد حبيب قصري العاميل، األمرية للطباعة والنرش والتوزيع، 2010م، بريوت.
التفسري الكبري، فخر الدين حممد بن عمر التميمي املعروف بالفخر الرازي )ت606  � 13

ه �(، ط1، دار الكتب العلمية، 1421ه�/2000م، بريوت.
تفس�ري الق�رآن، أبو املظف�ر منصور بن عب�د اجلبار الس�معاين )ت489ه��(، حتقيق  � 14

ي�ارس ب�ن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غني�م، ط1، دار الوطن، 1418ه�/1997م، 
الرياض � السعودية. 

التفسري الكاشف، حممد جواد مغنية )ت1400ه�(، ط4، مطبعة ُأسوة، دار الكتاب  � 15
اإلسامي،1421ه�.

التفس�ري املب�ن، حممد ج�واد مغني�ة )ت1400ه��(، دار الكتاب اإلس�امي، ط2،  � 16
مطبعة ستارة،1402ه�/2000م، قم.

تلخيص البيان يف جمازات القرآن، حممد بن احلس�ن بن موس�ى املوس�وي )الرشيف  � 17
الريض( )ت406ه�(، حتقيق: عبد الغني حسن، ط2، دار األضواء، 1986م، بريوت.

جام�ع البيان عن تأوي�ل آي القرآن، أبو جعفر حممد بن جرير الطربي )ت310ه�(،  � 18
حتقيق: صدقي مجيل العطار، طبع ونرش دار الفكر، 1415ه�، بريوت.

جوام�ع اجلامع، أبو عيل الفضل بن احلس�ن الطربيس )ت548ه�(، حتقيق مؤّسس�ة  � 19
النرش اإلسامي التابعة جلامعة املدّرسن، 1418ه�، قم.

اجلواهر احلس�ان يف تفسري القرآن، عبد الرمحن الثعالبي )ت875ه�(، ط1، مؤّسسة  � 20
األعلمي، 1977م، بريوت � لبنان.

حقوق اإلنس�ان والفكر اإلس�امي املعارص، جمّلة العريب، رضوان السيد، الكويت،  � 21
2001م.

حي�اة اإلمام احلس�ن بن ع�يل÷، باقر رشي�ف القريش )ت1433ه��(، ط1، دار  � 22
الباغة، 1993م، بريوت.
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دس�تور لأُلّمة من القرآن والس�نّة، عبد النارص توفيق العطار، ط1، مؤّسسة البستاين  � 23
للطباعة، 1416ه�/1995م، القاهرة. 

زاد املس�ري يف عل�م التفس�ري، أب�و الفرج عب�د الرمحن بن ع�يل بن حممد ب�ن اجلوزي  � 24
)ت597ه�(، املكتبة اإلسامية، ط3، 1404ه�، بريوت � لبنان.

رشح هن�ج الباغة ، عز الدين عبد احلمي�د ابن أيب احلديد املعتزل )ت655ه�(، دار  � 25
أحياء الرتاث العريب، 1385ه�، القاهرة.

صحي�ح البخاري، أبو عب�د اهلل حممد بن أس�امعيل البخ�اري )ت256ه�(، حتقيق:  � 26
مصطفى الزين، ط3، بريوت، دار ابن كثري، 1987م.

صحي�ح مس�لم برشح الن�ووي، النووي )ت676 ه��(، ط2، دار الكت�اب العريب،  � 27
1407ه�، بريوت.

العمل اإلس�امي منطلقاته، الس�يد حممد تقي املدريس، ط2، دار القارئ، 2008م،  � 28
بريوت.

العم�ل وحق�وق العام�ل يف اإلس�ام، حتقيق: جعفر مرت�ىض احلس�يني، دار التبليغ  � 29
اإلسامي، 1978م.

الع�ن، اخلليل بن أمحد الفراهيدي )ت175ه�(، حتقيق: مهدي املخزومي وإبراهيم  � 30
السامرائي، ط2، دار اهلجرة، 1409ه �، إيران.

فت�ح القدي�ر )اجلام�ع ب�ن فني الرواي�ة والدراي�ة من علم التفس�ري(، حمم�د بن عيل  � 31
الشوكاين )ت1250ه��(، دار الفكر، 1983م، بريوت. 

الكام�ل يف التاري�خ ، ع�ز الدين أيب احلس�ن عيل ب�ن أيب الكرم املع�روف بابن األثري  � 32
)637ه�(، دار أحياء الرتاث، 1404ه�، بريوت. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، أبو القاسم جار اهلل حممود  � 33
ب�ن عمر الزخمرشي )ت538ه��(، ط2، دار إحياء الرتاث العريب، 2001م، بريوت.

كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال،:عاء الدين عيل املتقي بن حسام الدين املتقي  � 34
اهلندي )ت975ه�(، مؤّسسة الرسالة، 1979م، بريوت.

لسان العرب، أبو الفضل حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي )ت711 ه�( ، حتقيق:  � 35



116

رشـ  السنة الرابعةـ  1437 هــ  2016 م
س ع

العدد اخلام
رش ـ السنة الثالثة ـ 1437 هـ ـ 2015 م

العدد احلادي ع

116116

رشـ  السنة الرابعةـ  1437 هــ  2016 م
س ع

العدد اخلام
رش ـ السنة الثالثة ـ 1437 هـ ـ 2015 م

العدد احلادي ع

116116116

رشـ  السنة الرابعةـ  1437 هــ  2016 م
س ع

العدد اخلام

عام�ر أمح�د حي�در، مراجعة: عب�د املنعم خلي�ل إبراهيم، ط1، منش�ورات حممد عيل 
بيضون، دار الكتب العلمية، 1424ه�/2002م، بريوت. 

لقد شيعني احلسن×، إدريس احلسيني املغريب، ط1، مطبعة مهر، النارش منشورات  � 36
أنوار اهلدى، االعتصام للطباعة والنرش، 1415ه�.

لواعج األش�جان يف مقتل احلسن×، الس�يد حمسن األمن العاميل )ت1371ه�(،  � 37
مطبعة العرفان صيدا، النارش منشورات مكتبة بصرييت،1331ه�، قم.

جمم�ع البيان يف تفس�ري الق�رآن، أبو عيل الفضل بن احلس�ن الط�ربيس )ت548ه�(،  � 38
ق�ن االختصاصين، ط1، النارش: مؤّسس�ة األعلمي  حتقيق: جلن�ة من العلامء واملحقِّ

للمطبوعات، 1415ه�، بريوت.
حماس�ن التأويل، حممد مجال الدين القاسمي، حتقيق: حممد باسل عيون السود، ط1،  � 39

دار الكتب العلمية، 1418ه�/1997م، بريوت.
م�روج الذه�ب ومع�ادن اجلوه�ر، ع�يل بن احلس�ن املس�عودي )ت345ه��(، دار  � 40

األندلس، 1983م، بريوت.
معاين القرآن وإعرابه، أبو إسحاق ابراهيم الزجاج، رشح وحتقيق: عبد اجلليل عبده  � 41
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