
املبادئ واأُلسس القرآنية للقضية احلسينيهّة
 أ. م. د. خولة مهدي اجلراح*

ال بّد لكّل قضية من مبادئ ُتؤّسس عليها � عىل اختاف تلك املبادئ يف األصالة 
والعلمية واألحّقية � كي تكون قضية بحّق. وال ش�ّك يف أّن القضية اإلس�امية ذات 
مب�ادئ رشعي�ة وعقلي�ة العتامد اإلس�ام عليهام، وال ب�ّد أن تكون ه�ذه املبادئ من 

القرآن والسنّة الرشيفة واملدركات العقلية.
لذل�ك كان اختيار بحثنا للمبادئ واألُس�س القرآنية للقضية احلس�ينّية موضوعًا 
له؛ حيث وجد البحث أّن للقضية احلس�ينّية مبادئ قرآنية انطلقت من خاهلا، وهذه 

املبادئ هي:

املبدأ األوهّل: االرتباط بالل
إّن االرتب�اط ب�اهلل تعاىل ذو أمّهية بالغة يف كّل القضايا، فهو اهلدف األس�اس لكّل 
قضية، وخصوصًا إذا كانت تغيريّية من منظور إس�امي؛ ألّن التغيري فيها يكون عىل 
أساس موازين احلّق والعدل واملصالح اإلنسانية الواقعية، وجتنّب املفاسد واألرضار 

التي يمكن أن تلحق اإلنسان يف مسريته الفردية أو اجلامعية.
مضاف�ًا إىل ذل�ك، فإّن ه�ذا املب�دأ ذو ُبعد وزخ�م ال يمكن أن جت�ده القضية عند 

فقدانه؛ ملا هلذا االرتباط من تأثري بالغ عىل بقية املبادئ.
وبالرج�وع إىل قصص الق�رآن، وبالذات قصص األنبي�اء^، لوجدنا أّن قضية 
كّل نبّي تّتس�م هبذا املبدأ؛ لذلك نجد فيها ُبعد التأثري العميق يف نفوس البرش، بحيث 

)1(* جامعة الكوفة/كلية الفقه/دكتوراه يف علوم القرآن وتفسريه.
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ن�رى التقديس وااللتزام باقيًا وممتدًا لدى الن�اس اجّتاه حركة النبي× إىل آخر احلياة 
الدنيوّية.

وال ش�ّك وال ري�ب يف أّن هذا املبدأ متوف�ر بالقضية احلس�ينّية، وال نقصد بذلك 
ارتباط شخص احلسن× باهلل تعاىل فحسب، وإّنام ارتباط حركته وثورته بمجملها 
باألهداف اإلهلية، وإاّل فاحلس�ن× إمام معصوم مرتبط باهلل س�بحانه با شك وال 

شبهة عند أحد من املسلمن.
فكان�ت حركته× بدافع من الوظيفة واملس�ؤولية الرشعية واملعاين التي وضعها 
اهلل س�بحانه وتعاىل عىل عاتق اإلنس�ان املس�لم، وم�ن هذه املعاين املتعّلق�ة باالرتباط 
باهلل س�بحانه وتعاىل: إص�اح األُّمة عن طري�ق األمر باملعروف والنه�ي عن املنكر، 

يقول سبحانه وتعاىل: )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ڤ()1(،  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ 

وكذلك قوله: )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ 
ڻ ڻ ۀ ()2(، وق�د ُوِجدت هذه املعاين يف جمموعة من اخُلَطب التي 

ألقاها اإلمام احلسن×.
فمن�ذ الي�وم األّول الذي حتّرك فيه اإلم�ام× من املدينة املنّورة قاص�دًا مّكة أّكد 
ع�ىل ه�ذا املبدأ يف وصّيت�ه ألخيه حممد بن احلنفّية، حيث ورد فيه�ا: »هذا ما أوىص به 
احلسـني بـن عي بن أيب طالب إىل أخيـه حممد بن عي املعروف بابن احلنفّية، أّن احلسـني 

يشـهد أن ال إله إاّل اهلل وحده ال رشيك له، وأّن حممدًا عبده ورسـوله جاء باحلق من عند 

احلّق، وأّن اجلنّة والنار حّق، وأّن السـاعة آتية ال ريب فيها، وأّن اهلل يبعث َمن يف القبور، 

وأيّن مل أخرج أرشًا وال بطرًا وال مفسـدًا وال ظاملًا، وإّنام خرجت لطلب اإلصالح يف ُأّمة 

)1( النساء: آية114.
)2( آل عمران: آية104.
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جّدي|، أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر...«)1(.
فالناظ�ر ملقط�ع »وإّنـام خرجـت لطلـب اإلصـالح يف ُأّمة جـّدي|، أريـد أن آمر 
د ع�ىل عّلة خروجه وه�و اإلصاح يف  باملعـروف وأهنـى عـن املنكر« ي�د أّنه× يؤكِّ
األُّمة، وهذا اإلصاح إّنام يتأّتى بطرق عّدة، أراد اإلمام منها األمر باملعروف والنهي 

عن املنكر.
وهك�ذا عندم�ا خاط�ب أصحاب احلّر ب�ن يزيد الرياح�ي عند لقائ�ه هبم، حيث 
ا النـاس، إّن رسـول اهلل| قال: َمن رأى سـلطانًا  ب�ّن فيه�ا س�بب حتّركه بقول�ه: »أيُّ
جائرًا مسـتحاًل حلرم اهلل، ناكثًا لعهد اهلل، خمالفًا لسـنّة رسـول اهلل|، يعمل يف عباد اهلل 
باإلثـم والعـدوان، فلم يغـريِّ عليه بفعل وال قـول، كان حّقًا عـىل اهلل أن يدخله مدخله، 
أال وأّن هؤالء قد لزموا طاعة الشـيطان وتركوا طاعة الرحن، وأظهروا الفسـاد وعّطلوا 

احلدود...«)2(.
وهك�ذا يّتضح ارتباط قضية اإلمام احلس�ن× باهلل س�بحانه وتعاىل من جمموعة 
الرس�ائل التي أرس�لها إىل املس�لمن يف خمتلف أقطاره�م، منها: ما كتب�ه إىل أرشاف 
أه�ل البرصة، حيث جاء فيها: »أّما بعد، فـإّن اهلل اصطفى حممدًا| عىل خلقه وأكرمه 
بنبّوته واختاره لرسالته، ثّم قبضه إليه وقد نصح لعباده، وبّلغ ما ُأرسل به|، وكنّا أهله 
وأوليائه... وأنا أدعوكم إىل كتاب اهلل وسـنّة نبّيه|، فإّن السـنّة قد ُأميتت، وإّن البدعة 

قد ُأحييت...«)3(.
د فيها ع�ىل الوظيفة الرشعية، مضافًا إىل  وهك�ذا يف بقية ُخَطبه ورس�ائله التي يؤكِّ
دعوة املس�لمن من أهل الكوفة وغريهم لإلمام احلس�ن× ونظرهتم إىل )يزيد( من 

أّنه إنسان منفصل عن اإلسام وبعيد عنه.

)1( املجلس، حممد باقر، بحار األنوار: ج44، ص329.
)2( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج4، ص304. 

)3( املصدر السابق: ج4، ص266. وُانظر: ابن كثري، إسامعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص70. 
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فم�ن كّل ه�ذه األُمور وغريها نفه�م أّن حتّرك�ه× مرتبط باهلل س�بحانه وتعاىل، 
وليس حتّركًا قائاًم عىل أساس آخر.

وكذل�ك العقيلة زين�ب’ يف أثناء املعرك�ة وبعدها، عندما وّج�ه إليها عبيد اهلل 
ابن زياد يف جملس�ه سؤاله وهو يعترب نفس�ه منترصًا ومأخوذًا بزهوة االنتصار: »كيف 
ة عن إيامهنا باهلل وارتباطها به،  رأيـِت ُصنْع اهلل بأخيك وأهل بيتك؟« فأجابته’ معربِّ
وصربها عىل املصيبة، وإدراكها ألهداف الثورة: »ما رأيت إاّل مجياًل، هؤالء قوم كتب 
اهلل عليهـم القتل فـربزوا إىل مضاجعهم، وسـيجمع اهلل بينك وبينهـم فُتحاّج وخُتاصم، 
فُانظـر لـَمـن الفلج يومئـٍذ، ثكلتك ُأّمك يابـن مرجانة...«)1(، وهذا ما يس�ّمى بجهاد 

الكلمة.
من هنا كان االرتباط باهلل من رشوط اجلهاد يف س�بيله وإعاء كلمته؛ كي ال يرى 

صنع اهلل به إاّل مجيًا.

املبدأ الثاني: املعاني الفطرية والوجدانية لإلنسان
إّن كّل قضي�ة ال تك�ون قادرة ع�ىل النجاح ما مل تكن مبنية عىل أس�اس من املعاين 
الفطري�ة اإلنس�انية، بمعنى أن هتّت�م باملعاين التي فط�ر اهلل عليها اإلنس�ان، كاحلّرية، 
والكرامة اإلنس�انية، ورفض الظلم واالضطهاد، إىل غري ذلك ممّا ُيعرّب عنه ب�)املعاين 
الفطري�ة والوجدانية( لإلنس�ان؛ ألّن هذه املعاين متثِّل عنرصًا ثابتًا يف حياة اإلنس�ان، 

وتبقى معه يف كّل التاريخ ويف خمتلف الظروف.
س�ٌة عىل هذا املب�دأ يمكن أن نف�رتض فيها الق�درة عىل النجاح  ف�كّل قضية مؤسَّ
كة يف داخل اإلنس�ان، أّما  والوصول إىل الغايات، حيث يمثِّل هذا املبدأ الطاقة املحرِّ

إذا ُفِقد فا يمكن حتريك اإلنسان.
�ل يف تاري�خ األنبي�اء وحركتهم ي�د أّن هناك خصوصيت�ن موجودتن يف  واملتأمِّ

)1( املجلس، حممد باقر، بحار األنوار: ج45، ص116. 
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حتّركهم يف املجتمع مضافًا إىل ارتباطهم باهلل سبحانه وتعاىل، ومها:
1� رفض الظلم ومقارعته، والدعوة إىل احلّق والعدل.

2� كرامة اإلنسان وعّزته وحّريته احلقيقية.
فه�م يؤّكدون عىل هاتن اخلصوصيتن، بحيث يمك�ن القول: إهّنام متثِّان جوهر 

القضية يف منطقهم وحتّركهم.
دون عىل هذا  وعن�د قراءة القرآن واملطالعة يف قصص األنبي�اء نجد أهّنم دائاًم يؤكِّ

املبدأ، يقول تع�اىل: )ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ* ې ې ې ې ى 
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ()1(.ويق�ول ع�ّز وج�ّل: 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  )ڄ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ 
لق�د  ڻ()2(.  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
اهت�ّم النب�ّي|، يف رس�الته هبذا اجلانب اإلنس�اين يف احلياة املع�ارصة لنزول الوحي 
عندم�ا حتّدث عن رف�ض األصنام والوثنية واألوهام واخلراف�ات والتقليد، وكذلك 
عندم�ا حتّدث ع�ن تقييم العاقات القبلية واالجتامعي�ة، وكذلك رفض الظلم الذي 
كان يامرس�ه الطغاة جتاه الناس، وعمل عىل حترير إرادة اإلنسان من الشهوات، ودعا 
إىل العّزة والكرامة اإلنسانية واملساواة بن الناس، إىل غري ذلك من املعاين اإلنسانية، 

مضافًا إىل قضية العبادة باهلل وتوحيده واالرتباط به.
فالتأكيد عىل البعد اإلنساين كام يعني االهتامم بفطرة اإلنسان وحاجاته األساسية، 
كذل�ك يعني يف الوقت نفس�ه االهت�امم بالواقع احلي�ايت لأُلّمة والتأث�ري فيه، وحتريكه 

)1( القصص: آية4�5.
)2( األعراف: آية157.
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من خال القضايا احلّس�ية املعاش�ة للس�ري يف طريق التكامل، فاإلنسان الذي يعيش 
حالة من الظلم واالضطهاد والرعب والذّل واالمتهان والعبودية لإلنسان اآلخر أو 
للحج�ر، ال يمكن�ه يف يوم من األيام أن يّتجه هلل س�بحانه وتعاىل، أو يرتبط به ارتباطًا 
حقيقّيًا، ألّنه عندما يكون عبدًا لغري اهلل ال يمكن أن نفرتضه يف الوقت نفسه عبدًا هلل 
تعاىل، وإذا أردنا منه أن يتمّحض يف عبوديته هلل س�بحانه تعاىل ال بّد لنا من أن نحّرره 

من العبودية ألّي موجود آخر.
وه�ذا املب�دأ ه�و م�ن املب�ادئ األساس�ية والواضح�ة والب�ارزة يف قضي�ة اإلمام 
احلس�ن×، حيث أّكد× ع�ىل هذا املبدأ املتمثِّ�ل بالكرامة اإلنس�انية واحلّرية التي 
فطر اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان عليها، وتأكيده× عىل العدل ورفض الظلم والذّل 

واحلرمان واالستضعاف.
ف�كان أحد الش�عارات الرئيس�ة لث�ورة اإلمام احلس�ن× هو دعوت�ه للحّرية يف 
اخل�اص م�ن عبادة الطاغوت واخلض�وع للطغيان والظل�م، ودعوته لإلخاص يف 

عبودي�ة اهلل، انطاقًا م�ن قوله تع�اىل: )ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ()1(.

وعند التأّمل يف التاريخ اإلنساين نجد أّن هناك رصاعًا دائاًم ومستمّرًا منذ بداية وجود 
اإلنسان بن حركة اإلنسان نحو اهلل تعاىل واالرتباط به، وحركة اإلنسان نحو الطاغوت 
واالرتباط به؛ومن هنا يطرح القرآن الكريم دائاًم لفظ اجلالة )اهلل( يف مقابل )الطاغوت( 

يف مجلة من اآليات، قال تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ 
ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ()2(. وق�ال: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

)1( النساء: آية76.
)2( البقرة: آية257.
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ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ()1(. وقال: )ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ()2(.

ل�ذا؛ نج�د اإلم�ام× رّك�ز عىل املحت�وى اإلنس�اين يف هنضت�ه املبارك�ة، وكانت 
الش�عارات األساس�ية يف ثورته تتلّخص بش�عارين: اإلخاص يف عبودية اهلل تعاىل، 

د هذا املعنى. واحلّرية والعدل. ويّتضح ذلك من خال ُخَطبه وكلامته التي جتسِّ
ويف مقابل�ه كانت حرك�ة يزيد، الذي كان يس�عى لتحويل التزام اإلنس�ان بعبادة 
الطاغ�وت، بل إّن يزي�د طّور هذا املفهوم، كام طّوَرُه فرع�ون وجعله أمرًا واضحًا يف 
االلتزام�ات االجتامعية بن الناس واحلاكم، حيث كان يرى أّن العاقة وااللتزام بن 

الناس واحلاكم، هي أن يكون الناس عبيدًا للحاكم بشكل رسمي وأسايس.
كذلك صنع يزيد هذا األمر بش�كل واضح عندما دخل بجيش�ه إىل املدينة املنّورة 
يف الس�نة الثانية من مقتل اإلمام احلسن×، وأخذ عهدًا من املسلمن مجيعًا بام فيهم 

النخبة الصاحلة من الصحابة والتابعن عىل أن يكونوا عبيدًا أقنان له.
وهذا املبدأ اإلنس�اين باعتباره يمثِّل مبدًأ قائاًم يف حركة املجتمع اإلنس�اين ووجود 
اإلنس�ان منذ اليوم األّول وحتى قيام الس�اعة، فبطبيعة احلال يك�ون له تأثري يف حياة 
الناس بشكل دائمي ومستمر، غاية األمر أّنه قد يتصاعد ويشتّد فيصبح واضحًا، كام 
يف زم�ن فرعون ونمرود ويزيد وأمثاهلم، أو خيف فيصبح خفيًا غري واضح، أو يأخذ 
أشكاالً خمتلفة يف زمن آخر.لكن حمتواه ومضمونه موجود دائاًم يف حركة اإلنسان ويف 

املجتمع اإلنساين.
وهب�ذا ناح�ظ أّن اإلمام احلس�ن× منذ بداي�ة حركته وحتى هنايتها كان يش�ري 

)1( النساء: آية60.
)2( املائدة: آية60.
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إىل ه�ذا املبدأ الذي أّكده القرآن الكريم وأّكده اإلس�ام، ألّن�ه يمثِّل حقيقة يف جممل 
د هذا املعنى بشكل  الرصاع الذي حدث بينه وبن يزيد. ولعّل من الكلامت التي جتسِّ
واضح قوله× لقيس بن األش�عث بعد أن عرض عليه النزول عىل حكم يزيد: »ال 

واهلل، ال ُاعطيكم بيدي إعطاء الذليل، وال أفّر فرار العبيد«)1(. 
وقوله يف خطبته الثانية يوم الطف وهو يعبِّئ أصحابه للقتال: »أال وإّن الدعّي ابن 
الدعّي قد ركز بني اثنتنّي: السـّلة والذّلة، وهيهات منّا الذّلة، يأبى اهلل لنا ذلك ورسـوله 
واملؤمنـون، وحجـور طابت، وحجور طهـرت، ونفوس أبّية، وُأنـوف حية من أن نؤثر 
طاعـة اللئـام عـىل مصارع الكـرام...«)2(. وقول�ه×: »فـإيّن ال أرى املوت إالّ سـعادة 

واحلياة مع الظاملني إاّل برمًا«)3(. وقوله× يف ساحة املعركة:)4(

العار   ركــوب  من  خــرٌي  ــوت    والعـار أوىل مـن دخول النـار«)4(. »امل

م�ن كّل ه�ذه املضامن نفه�م أّن من أوثق األس�باب الت�ي ثار من أجله�ا اإلمام 
احلس�ن× هو الع�ّزة والكرامة، فق�د أراد األُمويون إذالل املس�لمن واضطهادهم 
وممارس�ة حال�ة القيموم�ة عليه�م، وإرغ�ام اإلمام احلس�ن× عىل ال�ذّل واخلنوع، 

لكنّه× أبى إاّل أن يعيش عزيزًا حتت ظال السيوف والرماح.
فاحلس�ن× مل ي�ْدُع الن�اس إىل إقام�ة العب�ادات واالرتباط باهلل س�بحانه وتعاىل 
�د أيضًا عىل اجلانب اإلنس�اين يف  منفصل�ن ع�ن قضاياهم األساس�ية، وإّنام كان يؤكِّ

حتّركه، والقضايا التي يعيشها الناس يف حياهتم.

)1( املفيد، حممد بن حممد، اإلرشاد: ج2، ص98. ابن شهر آشوب، حممد بن عيل، مناقب آل أيب طالب: 
ج3، ص224.

)2( ابن نام احليل، جعفر بن حممد، مثري األحزان: ص40.
)3( اهليثمي، عيّل بن أيب بكر، جممع الزوائد: ج9، ص192. الطرباين، سليامن بن أمحد، املعجم الكبري: 

ج3، ص115. ابن عساكر، عيّل بن احلسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص218.
)4( ابن شهر آشوب، حممد بن عيل، مناقب آل أيب طالب: ج3، ص224.
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املبدأ الثالث: التخطيط باحلكمة واملوعظة احلسنة 
إّن كّل ث�ورة ُي�راد هلا أن تصل إىل أهدافه�ا وحتّقق غاياهتا النبيل�ة، ال بّد أن يكون 
وراءها عقل خيّطط هلا ختطيطًا علمّيًا يسري هبا إىل تلك األهداف، أّما عندما تفقد الثورة 
العق�ل املخطِّط هلا فإهّنا تفقد حينئٍذ التدبري واحلكمة يف مس�ريهتا، وحينئٍذ تتحّول إىل 
جمّرد انفعاالت عاطفية، أو جمّرد ردود فعل ومتّرد وانعكاس للواقع السء، أو تتحّول 

إىل فوىض ال يمكنها أن حتّقق مصلحة للمجتمع، أو أن تصل إىل غاية صحيحة.
د عىل ذلك يف مس�ألة الدع�وة إىل اهلل س�بحانه وتعاىل، ويف  والق�رآن الكري�م يؤكِّ
مس�ألة دفع الناس نح�و االرتباط باهلل تعاىل، وبالتايل نحو اإلس�ام عىل هذا اجلانب 

يف العمل، قال تع�اىل: )ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے 
ۋ()1(.  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے 

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  )ائ  تع�اىل:  وق�ال 
ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئمئ ىئ يئ جب حب خب()2(.

إذن؛ فمس�ألة احلكمة واملوعظة احلسنة والتخطيط والتدبري كّلها مسائل رضورية 
يف نج�اح الث�ورة والوص�ول إىل أهدافها؛ ألّن عملي�ة التغيري عملية معّقدة وعس�رية 
وحتتاج إىل تدّرج يف العمل، واس�تنفاد لكّل الوسائل، واستفراغ لكل اجلهود، وصرب 
وعزيمة، وتش�خيص لطبيعة الظ�روف واإلمكانيات، واالس�تفادة من كل الطاقات 

والعوامل املؤثرة.
ويدخ�ل يف ه�ذا اجلانب عنرص مه�م � ال بّد أن ننتبه إليه � وه�و عنرص املبادرة يف 
العم�ل الثوري التغيريي، فالثورة بمعناه�ا احلقيقي تعني حالة من االبتكار واملبادرة 
يّتخذها اإلنس�ان الثائر املستش�عر للظلم والذّل من خال التخطيط لرفع هذا الظلم 
وتغي�ري الواق�ع، والب�دء بعملي�ة اهلج�وم ال�ذي يّتصف بعن�رص املبادرة ع�ىل الواقع 
الفاس�د، والظاملن من أعداء اهلل وأعداء املحرومن واملس�تضعفن، الذين يامرس�ون 

الظلم واإلذالل.

)1( النحل: آية125.
)2( األحقاف: آية35.
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وعليه، فالثورة الناجحة ال بّد أن تّتخذ هذا العنرص كأساس يف التحّرك، من أجل 
اإلطاحة بالطاغوت ورفض الظلم والذّل الذي يعانيه اإلنسان املستضعف.

وعن�رص املب�ادرة ه�ذا خيتلف يف حقيقت�ه عن عن�رص رّد الفعل، فاإلنس�ان الذي 
ُيستشهد يف سبيل اهلل وُيقتل مظلومًا يمكن أن نفرتض فيه فرضيتن:

إحداها: الشهادة )يف حالة املبادرة(.
واألُخرى: الشهادة )يف حالة رّد الفعل(.

فاإلنس�ان الذي يبادر إىل الش�هادة، معنى ذلك أّنه بتخطيط وتصميم مس�بق فّكر 
بالقيام بعمل تغيريي معّن قد يؤّدي به إىل الش�هادة، فالشهادة هنا جاءت عن مبادرة 

خمّطط هلا سلفًا.
وقد ُيستش�هد اإلنس�ان مظلومًا وبعدوان من الظاملن، وُيكتب عند اهلل س�بحانه 
وتع�اىل يف اجلن�ان مع الش�هداء، ولك�ن مل تكن ش�هادته عىل أس�اس ختطيط وال عىل 
أساس مبادرة، وإّنام جاءت تعبريًا عن رّد الفعل واإلحساس بالظلم واحليف، فيكون 
هذا االستشهاد منطلقًا عىل أساس أّن الظامل من أجل أن يفرض هيمنته وسيطرته عىل 
الن�اس يقوم بقتلهم، فهؤالء � الذين يقتلهم الظامل بس�يفه ظل�اًم وعدوانًا � وإن كانوا 
ش�هداء، لكن ش�هادهتم ليست عن مبادرة وال عن ختطيط مس�بق؛ ولذا ال ُيعترب مثل 

هؤالء شهداَء فكٍر وتصميم.
فالثورة التي يمكن أن حُتقق نجاحًا وتصل إىل غاياهتا، هي تلك الثورة التي خُتطط 
لانتفاض�ة ع�ىل الظامل لدف�ع الظلم ورفع الذّل ال�ذي يعانيه املجتم�ع، ويكون لدى 
أبنائها ورجاهلا العزم والتصميم واإلرادة عىل التغيري والتضحية والبذل والعطاء من 

أج�ل حتقيقه، وهذا ما أراده القرآن الكريم م�ن املؤمنن: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ()1(.

)1( النساء: آية75.
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وه�ذا املب�دأ هو م�ن املب�ادئ الثابت�ة يف حركة اإلمام احلس�ن×، فاحلس�ن× 
مل يق�ّدر يف حتليل�ه الس�يايس لألوض�اع الوص�ول إىل احلكم، ولكن م�ع ذلك مل تفقد 
حركت�ه وهنضت�ه التخطي�ط، والس يف ذل�ك أّن التخطي�ط وبذل اجلهد يمثِّ�ل الوفاء 
بالوظيفة والواجب الرشعي يف هذا املجال، فإّن عىل اإلنس�ان أن يس�عى ويبذل كّل 
قدرته للوصول إىل احلكم اإلسامي، مضافًا إىل أّن التخطيط بنفسه يرتك آثارًا نفسية 
وسياس�ية واجتامعية عىل جممل األوضاع العاّمة للمس�لمن، وهذا ما كان يس�تهدفه 

اإلمام احلسن× من وراء هذا التخطيط.
حيث إّن العملية بدون التخطيط هلا قد تبدو وكأهّنا عملية انتحار، أو جمّرد انفعال 
ورفض للظلم والذّل، وأّما مع التخطيط فتتحّول إىل عمل ثوري وسيايس عام يرتبط 
باألُّمة كّله�ا، وتتفاعل األُّمة مع أهدافها ومقاصدها وش�عاراهتا ومفاهيمها، وهناك 
د عنرص التخطيط يف هنضة احلسن× نشري إليها باختصار: بعض الشواهد التي تؤكِّ
الشـاهد األّول: موقف اإلمام احلسن× من البيعة عندما طلبها منه وايل املدينة، 
ف�إّن احلس�ن× قد خّط�ط إلعان الرف�ض يف ذهابه إىل ال�وايل، ومل يصنع كام صنع 
غ�ريه ممّ�ن دعاه ال�وايل إىل البيعة، كعبد اهلل بن الزبري أو عب�د اهلل بن عمر، ويف الوقت 
نفس�ه مل يذهب إىل الوايل بش�كل عف�وي، وإّنام خطط لذهاب�ه فاصطحب معه مجاعة 
من بني هاشم، وكّلفهم بالوقوف عىل الباب؛ لكي هيجموا عندما يسمعون الصيحة 

لينقذوه، ثّم إّنه× خّطط للحديث مع الوايل، كيف يبدأ وكيف ينتهي)1(.

خون هذه القّصة مفّصًا ومّما جاء فيها: »فأنفذ الوليد إىل احلسن× يف الليل فاستدعاه فعرف  )1( ذكر املؤرِّ
احلسن الذي أراد، فدعا مجاعة من مواليه وأمرهم بحمل الساح، وقال هلم: إّن الوليد قد استدعاين 
يف هذا الوقت ولست آمنًا أن يكّلفني أمرًا ال أجيبه إليه وهو غري مأمون فكونوا معي، فإذا دخلت إليه 
فاجلسوا عىل الباب، فإن سمعتم صويت قد عا فادخلوا عليه لتمنعوه مّني. فصار احلسن× إىل 
الوليد فوجد عنده مروان بن احلكم فنعى إليه الوليد معاوية فاسرتجع احلسن، ثّم قرأ عليه كتاب يزيد 
وما أمر به يف أخذ البيعة منه له، فقال له احلسن: إيّن ال أراك تقنع ببيعتي ليزيد رّسًا حتى أبايعه جهرًا، 
فيعرف ذلك الناس. فقال له الوليد: أجل. فقال احلسن: فنصبح ونرى رأينا يف ذلك. فقال له الوليد: 
انص�رف عىل اسم اهلل حتى تأتينا مع مجاعة الناس...«. ُانظر: الفّتال النيسابوري، حممد بن احلسن، 

روضة الواعظن: ص171. املفيد، حممد بن حممد، اإلرشاد: ج2، ص32.
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الشـاهد الثاين: ذهاب احلسن× إىل مّكة وبقائه هناك حتى اليوم الثامن من ذي 
احلّجة وهو يوم الرتوية، فمضافًا إىل أّن مّكة ُتعترب موطنًا آمنًا نسبيًا؛ ملا حباها اهلل تعاىل 
من قدسية وجعلها بلدًا آمنًا يف اإلسام، وكذلك يف تاريخ العرب أنفسهم، متّكن× 
من االّتصال بجامهري واس�عة من املس�لمن الذين وردوا مّكة للحج، كام أّنه× قام 
بإرس�ال عّدة رس�ائل إىل خمتلف األقطار اإلسامية، كالكوفة، والبرصة، واليمن من 

أجل استنهاض املسلمن ورشح قضيته وأهدافه.
الشـاهد الثالث: إرسال مس�لم بن عقيل× إىل أهل الكوفة؛ لكي هييئ األجواء 
فيه�ا، ويعّب�ئ املس�لمن وينظِّمه�م ويأخ�ذ البيع�ة منه�م، ويدرس جمم�ل األوضاع 

ف املسلمن أهداف الثورة ومقاصدها. السياسية واالجتامعية والروحّية فيها، ويعرِّ
نعم، كان احلسن× يعرف أّن مسلم سوف ُيقتل يف النهاية، كام يعرف أّنه سُيقتل 
هو يف كرباء، ولكن هذه التضحية والنهاية مس�ألة ُأخرى هلا غاياهتا وأهدافها، فهو 
كإنس�ان ثائر س�عى يف بذل كّل ما بوسعه وجهده من أجل حتقيق األهداف املنشودة، 
وم�ن أج�ل أن يوّفر للث�ورة رشوطها، ويض�ع عن عاتقه مس�ؤولّية مواجه�ة النظام 

األُموّي الفاسد.
كام أّنه وضع أهل الكوفة أمام مس�ؤولّيات دينّية وأخاقية وسياسية، ويف الوقت 
نفس�ه وّفر الغطاء الس�يايس واالجتامعي واملرّبر الطبيعي حلركته وثورته، ويبدو كّل 
ذلك من خال خطابه الس�يايس عند خروجه من مّكة، أو يف الطريق إىل الكوفة، أو 

يف يوم عاشوراء.
وق�د قام مس�لم بن عقيل بنش�اط عظيم يف هذا املجال وحّق�ق بعض اإلنجازات 
املهّم�ة التي كان هل�ا بعد ذلك دور كبري يف النتائج واآلثار، فق�د متّكن من أخذ البيعة 
م�ن مجاهري الكوف�ة، وبذلك صّعد أجواء املواجهة إىل حّد إخ�راج الكوفة عملّيًا من 
سلطة احلكم األُموّي، وأصبح التحّرك ضد النظام لأُلّمة كّلها ال للحسن× وحده، 
وأصبحت املطاردة واملظلومية والش�عارات عاّمة ومش�رتكة، كام اش�رتك فيها شيوخ 
العش�ائر وقادة اجليش ورجال السياس�ة إىل جانب األف�راد العادين، ومل يكن النظام 
قادرًا عىل السيطرة عىل األوضاع من خال الرشعّية أو الشعارات الكاذبة أو املفاهيم 
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املزّورة، وكان هذا من أروع اخلطط والربامج التي وضعها اإلمام احلسن× ونّفذها 
مسلم بن عقيل، والتي حّققت بعد ذلك أفضل النتائج.

الشـاهد الرابع: خروج احلسن× يف الثامن من ذي احلّجة، أي: يف يوم الرتوية، 
الي�وم ال�ذي يتوّج�ه فيه احلُّج�اج إىل عرف�ات، فإّن احلس�ن× وج�د أفضل طريق 
لإلعان عن ثورته أمام مجاهري املسلمن أن يّتخذ طريقًا آخر يلفت إليه نظر احلُّجاج.
وبذل�ك أصب�ح املس�لمون ع�ىل علم هب�ذه النهض�ة، ويف نفس الوق�ت عىل علم 
باألس�اليب الوحش�ّية الت�ي يس�تخدمها النظام ملط�اردة الصاحل�ن، حيث أعلن× 
أّن الس�بب يف ه�ذا اخلروج املس�تعجل ه�و حماولة احلك�م األُموي قتل�ه يف مّكة، كام 
كش�ف× بذلك استهتار النظام باملقّدسات اإلسامية عندما أعلن أّن خروجه كان 

بسبب جتنيب احلرم واملسجد احلرام اهلتك من خال إراقة الدماء فيه)1(.
 الشاهد اخلامس: إبقاء ابن عّمه عبد اهلل بن جعفر، وأخيه حممد بن احلنفية، وعبد اهلل
اب�ن عّب�اس يف املدينة ويف مّكة وع�دم اصطحاهبم معه، يمك�ن أن نعتربه عنرصًا من 
عنارص ختطيط احلس�ن×؛ ألّن هؤالء بقوا يف هذه املراكز املهّمة من أجل أن يؤّدوا 
عّدة أدوار يأيت يف مقدمتها رشح وتوضيح خلفيات هذه الثورة، مضافًا إىل أهّنم عيون 
يرصدون حركة األعداء ويناورون يف احلركة السياس�ية، وبذلك تكون عملية الثورة 

متكاملة بأساليبها وأدوارها)2(.

)1( ذكر الطربي عن أيب خمنف، فقال: »قال أبو جناب حييى بن أيب حية: عن عدي بن حرملة األسدي، عن 
عبد اهلل بن سليم واملذري بن املشمعل األسدين، قاال: خرجنا حاّجن من الكوفة حتى قدمنا مّكة، 
فدخلنا يوم الرتوية، فإذا نحن باحلسن وعبد اهلل بن الزبري قائمن عند ارتفاع الضحى فيام بن احلجر 
والباب، قاال: فتقّربنا منهام فسمعنا ابن الزبري يقول للحسن: إن شئت أن تقيم أقمت فوليت هذا األمر 
فآزرناك وساعدناك ونصحنا لك وبايعناك، فقال له احلسن: إّن أيب حّدثني أّن كبشًا يستحّل حرمتها، 

فام أحّب أن أكون ذلك الكبش«. الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج4، ص289.
)2( ورد أّن اإلمام احلسن× ملا هتيَّأ وعزم عىل اخلروج إىل مّكة، قال ألخيه حممد بن احلنفية: »وأنا عازم 
عىل اخلروج إىل مّكة، وقد هتّيأت لذلك أنا وإخويت وبنو أخي وشيعتي، وأمرهم أمري ورأهيم رأيي، 
ُأمورهم...«.  باملدينة فتكون يل عينًا عليهم وال ختفي عيلَّ شيئًا من  تقيم  وأّما أنت فا عليك أن 

املجلس، حممد باقر، بحار األنوار: ج44، ص329.
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الشـاهد السـادس: اصطحاب�ه× لعياله وأه�ل بيته يف مس�ريه إىل كرب�اء، فإّن 
عيال�ه× � وباخلصوص ُأخت�ه العقيلة زينب’ � قاموا ب�دور عظيم يف الدفاع عن 
موقف اإلمام احلس�ن× والتعريف بالثورة بعد مقتل�ه، ويف تأجيج العواطف وهّز 

الوجدان والضمري لدى األُّمة.
ومن املمكن افرتاض أّن احلسن× بمجّرد أّن يتحّرك يقوم النظام بإلقاء القبض 
علي�ه، وحينئ�ٍذ يكون موقفه حرجًا أمام املس�لمن وأمام نفس�ه، عندما تكون صورة 

املوقف هي: موقف اإلنسان الذي ضيَّع عياله من أجل النجاة بنفسه.
كام أّن عملية السبي التي كان يتنّبأ هبا اإلمام احلسن× كان هلا دور كبري يف فضح 
رشاس�ة بني ُأمّية ومهجّيتهم واس�تهتارهم باإلس�ام وقيمه؛ ألّن قتل احلسن× إذا 
كان لبني ُأمّية أن يرّبروه أمام البسطاء والعاّمة واملغّفلن � حتت شعارات اخلروج عن 
الطاعة، وش�ّق عصا املس�لمن، وما أش�به ذلك من الش�عارات والعناوين التضليلية 
� ف�ا يمك�ن هلم بأّي حال أن يرّبروا س�بي بن�ات رس�ول اهلل× وذراريه وهتكهم، 

وتعريضهم لآلالم واملحن والعذابات.
ولعّل هذا املوضوع كان من أبرز وأوضح الشواهد عىل ضال يزيد وانحرافه يف 

نظر األُّمة وعاّمة الناس.
وم�ن هن�ا يمكن فهم قول اإلمام احلس�ن× � حن س�أله حممد ب�ن احلنفّية عن 

سبب خروجه واصطحابه للنساء: »إّن اهلل قد شاء أن يراهّن سبايا«)1(.

املبدأ الرابع: اجلهاد يف سبيل الل
اجله�اد يف س�بيل اهلل م�ن الواجبات والعب�ادات املهّم�ة التي حتّدث عنه�ا القرآن 

الكريم يف مواضع متعددة.
واجله�اد مأخ�وذ � لغًة � من اجلَهد بمعنى: التعب واملش�قة. أو من اجلُْهد بمعنى: 

)1( األمن، حمسن، لواعج األشجان: ص73.
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الوس�ع والطاق�ة)1(. واجلهد � بالكس: القت�ال مع العدو، كاملجاه�دة)2(. قال تعاىل: 
)ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ... ()3(، أي: يف عبادة اهلل. 

وقيل: اجلهاد بمعنى رتبة اإلحس�ان، وهو أّنك تعبد رّبك كأّنك تراه، فإن مل تكن 
تراه فإّنه يراك)4(؛ ولذلك قال اهلل تعاىل: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ 
ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ()5(. ومن سياق اآلية الكريمة نجد 
هناك مفهومًا أوسع للجهاد هو حتّمل التعب واملشّقة، وبذل الطاقة والوسع من أجل 
إع�اء كلمة اإلس�ام وإقامة ش�عائر اإليامن، والدف�اع عن احلّق والع�دل، ومقاومة 

الظلم والطغيان، وحماربة الكفر والباطل والنفاق.
وكذلك ناحظ أّن اجلهاد مقرون باهلجرة، ولكن ليس�ت اهلجرة بمعنى اخلروج من 
بلد إىل آخر طلبًا للدنيا أو النجاة من القتل، وإّنام اهلجرة التي يكون اهلدف منها هو اجلهاد 

يف سبيل اهلل، واملحافظة عىل الدين والعقيدة والتقّرب هلل تعاىل؛ بدليل قوله تعاىل: )چ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ... ()6(. وقوله تعاىل: 

ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  )وئ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  )ے  تع�اىل:  وقول�ه   .)7( ی(  ی 

)1( ُانظر: ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب: ج2، ص395. ابن فارس، أمحد، معجم مقاييس 
اللغة: ج1، ص486. 

)2( ُانظر: الفريوز آبادي، حممد بن يعقوب، القاموس املحيط: ص286.
)3( احلج: آية78.

)4( ُانظر: الطرحيي، فخر الدين، جممع البحرين: ج3، ص30.
)5( احلج: آية78.

)6( األنفال: آية78.
)7( التوبة: آية20.
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 ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ()1(. وقوله تعاىل: )... ڤ

 ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ... ()2(. وه�ذا م�ا يع�ل من اإلنس�ان 
مهاجرًا، وبالتايل مّتصفًا بصفة جتعله قريبًا من املجاهد يف سبيل اهلل.

 ،)3() ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ    ...( تع�اىل:  قول�ه  ويف 
ًا إىل اهلدف الرئيس من ترشيع اجلهاد؛ حيث إّن له تأثريًا كبريًا يف حركة اإلنسان  مؤرشِّ
الذاتية � وهي تكامل اإلنس�ان وقربه من اهلل تعاىل واّتصافه بصفات الكامل الروحية 
واملعنوية املوجودة يف ذاته � فاإلنسان املجاهد حقيقة هو َمن اخُترب وحُمِّص من خال 
جه�اده وتضحيته يف س�بيل اهلل، وقانون االختب�ار هذا وضعه اهلل تعاىل ش�امًا لكلِّ 
الناس لتتكّش�ف حقائقهم عند أنفس�هم ال عند اهلل، فِعْل�م اهلل يف اآلية الرشيفة ليس 
بمعن�ى معرف�ة احلقيقة؛ ألّن اهلل س�بحانه وتعاىل عامل باحلقائق قب�ل وقوعها إلحاطته 

بكّل يشء.
د القرآن الكريم عىل حقيقة، وهي أّن اهلل تعاىل ال حيتاج إىل نرصة اإلنسان  ثّم يؤكِّ
لقوله: ) ڤ ڤ ڤ ڦ (، وإّنام اإلنسان هو املحتاج إىل اجلهاد والقتال ليتكامل يف 

مسريته الذاتية واالجتامعية.
ويمكن تلخيص موارد اجلهاد التي يمكن اس�تنباطها من القرآن الكريم والس�نّة 
الرشيفة، والتي ُترّبر القتال واستخدام الساح يف مواجهة األعداء، باألُمور التالية:

1ـ الدفاع عن النفس، سواء كان دفاعًا عن الفرد أو اجلامعة املسلمة التي تتعّرض 
إىل القت�ل أو الفتن�ة، بل يف حال الدفاع عن املال والعرض أيضًا. عن أيب عبد اهلل×، 
قال: »قال رسـول اهلل|: َمن ُقتِل دون مظلمته فهو شـهيد«)4(. وورد يف حديث آخر 

)1( البقرة: آية218.
)2( املمتحنة: آية1.
)3( احلديد: آية25.

)4( احلر العاميل، حممد بن احلسن، وسائل الشيعة: ج11، ص92. 
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تفسري املظلمة بأن: »ُيقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك«)1(.
2 ـ مقاومـة الظلم والطغيان الذي تتعّرض له األُّمة بدرجة عالية، بحيث يس�تهرت 
فيه�ا احلاك�م ب�كّل القيم اإلنس�انية ويص�ادر فيها حرية اإلنس�ان وكرامت�ه وحقوقه 

األساسية. قال تعاىل: )ے   ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ*  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ()2(.
3 ـ حتريـر املظلومني واملسـتضعفني من أيدي الطغـاة والظاملني؛ كام دّل عىل ذلك 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تع�اىل:  قول�ه 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ()3(. كام ورد عن رسول اهلل| أّنه قال: »َمن سمع رجاًل 

يقول: يا للمسلمني! فلم جيبه، فليس بمسلم«)4(.
4ـ مقاتلـة البغاة من املسـلمني، س�واء أولئك الذين خيرجون ع�ىل احلاكم العادل 
اجلام�ع للرشائ�ط ك�ام يف حروب اإلم�ام عيل× ضد أصح�اب اجلم�ل )الناكثن(، 
ومعاوي�ة )القاس�طن(، واخل�وارج، أو البغاة من اجلامعة املس�لمة الت�ي تعتدي عىل 
مجاعة ُأخرى حيث يب السعي للصلح بينهام، فإن أرّصت الفئة الباغية عىل عدواهنا 
وبغيه�ا وج�ب عىل املس�لمن أن يقاتلوه�ا ويقفوا يف وج�ه الع�دوان والظلم، يقول 
الس�يد أمحد اجلزائري يف تعريف�ه للجهاد رشعًا: »هو بذل النفـس واملال إلعالء كلمة 
اإلسـالم واإلقـرار با، وإقامة شـعائر اإليامن، فيدخل يف القيد األخـري قتال البغاة، وهو 
أعظم أركان اإلسـالم وفضله عظيم«)5(، ومن مصاديق جماهدة البغاة جماهدة ومقاتلة 

)1( املصدر السابق. 
)2( القصص: آية4�5.

)3( النساء: آية75.
)4( الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ج2، ص164. 

)5( اجلزائري، أمحد، قائد الدرر: ج2، ص131.
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أولئ�ك الطغاة الظامل�ن من أبناء املس�لمن الذين حيكمون املس�لمن باجلور والظلم 
والعدوان، كام شهد بذلك موقف اإلمام احلسن× ضد يزيد بن معاوية.

ا الناس،  فقد ورد عن اإلمام احلس�ن× أّنه قال � يف تفس�ري موقفه من يزيد: »أيُّ
إّن رسـول اهلل| قال: َمن رأى سـلطانًا جائرًا مستحاًل حلرام اهلل، ناكثًا لعهد اهلل، خمالفًا 
لسنّة رسول اهلل|، يعمل يف عباد اهلل باإلثم والعدوان، فلم ُيغرّي ما عليه بفعل وال قول، 
كان حّقـًا عـىل اهلل أن يدخلـه مدخله، أال وإّن هـؤالء قد لزموا طاعة الشـيطان، وتركوا 
طاعة الرحن، وأظهروا الفسـاد، وعّطلوا احلدود، واستأثروا بالفيء، وأحّلوا حرام اهلل، 
وحّرمـوا حالله«)1(. فهو× يف كلمته هذه قد ب�ّن مصاديق احلاكم الظامل كام أوردها 

القرآن الكريم يف عدة مواضع، وهي:
)ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  والظلـم:  اجلـور  ـ  أ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ()2(.
بـ  استحالل حرام اهلل وحتريم حالله: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک... ()3(.

ج ـ نكث عهـد اهلل: )ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ()4(.

د ـ خمالفة سنّة اهلل ورسوله|: )ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب 
مب ىب()5(.

هـ ـ ممارسـة أنواع اإلثـم والعدوان يف املجتمـع: )ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ()6(.

)1( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج3، ص307. 
)2( األعراف: آية165.

)3( التوبة: آية29.

)4( البقرة: آية27.

)5( الفتح: آية23.

)6( املائدة: آية62.
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و ـ لـزوم طاعة الشـيطان وتـرك طاعة الرحـن: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ()1(.

ز ـ إظهار الفساد يف األرض: )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ()2(.
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  )ەئ  احلـدود:  تعطيـل  ـ  ح 

ىئ()3(.
م�ن هنا يتبّن كي�ف كانت ُخَطب اإلمام× وكلامته متفاعل�ة مع القرآن الكريم، 

ومقتبسة منه.
5 ـ الدفاع عن اإلسالم عندما يتعّرض الدين وبيضة اإلسالم إىل اخلطر، سواء من 
ِقَبل الكفار أو الطغاة)4(، فاجلهاد هنا يكون واجبًا دفاعيًا عىل كّل القادرين، سواء كان 
رجًا أم امرأة، س�املًا بدنه أم ناقصًا، من قبيل األعمى واألعرج، أم غريمها ممّن يقدر 

أن يدافع أو يساهم يف عملية الدفاع.
وم�ن أمثلة ه�ذا الصنف هو اجله�اد يف معركة الطف، حيث كان جه�ادًا دفاعيًا، 
فاإلمام احلس�ن× كان ياهد ويدافع عن اإلسام الذي يتعّرض إىل اخلطر؛ بسبب 
وجود وطبيعة حكم الطاغية يزيد، وحماوالته حلرف املسلمن عن اإلسام، وطرحه 

للمفاهيم الضاّلة ضّده.
ومل يتوّق�ف ه�ذا النوع من اجلهاد عىل الرجال، بل ش�مل النس�اء أيض�ًا، فكام أّن 
اإلمام احلس�ن×، يبقى رمز كّل الرجال الذين ش�اركوا يف واقعة كرباء، وملحمة 
الش�هادة والف�داء والبذل والتضحي�ة واملعاناة، كذلك تبقى احل�وراء زينب’ متثِّل 

الرمز يف هذه القضية بالنسبة للنساء.

)1( الفتح: آية17.
)2( الشعراء: آية152.

)3( البقرة: آية229.
)4( ُانظر: العاميل، زين الدين، مسالك األفهام: ج3، ص7. 
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فالعقيل�ة زينب’متّكنت م�ن القيام بدور عظيم يف الثورة احلس�ينّية، وذلك من 
خ�ال الدفاع واملحافظة ع�ىل حياة اإلمام زين العابدين×، ال�ذي يمثِّل بقية النبّوة 

وبيت الوحي والرسالة، ويمثِّل االمتداد لإلمامة، وكان هلا موقفان معروفان:
األّول: عندما ُقتِل اإلمام احلس�ن×، وتع�ّرض خميمه للهجوم الوحيش من ِقَبل 
جي�ش عمر بن س�عد، وانته�ى القوم إىل عيل بن احلس�ن× وهو عليل عىل فراش�ه 
ال يس�تطيع النه�وض، »فقائل يقول: ال تدعوا فيهم صغـريًا وال كبريًا. وآخر يقول: ال 
تعجلوا حتى نستشـري األمري عمر بن سـعد. وجّرد الشـمر سـيفه يريد قتله، فمنعه ابن 
سعد من قتله، خصوصًا ملـّا سمع العقيلة زينب’ تقول: ال ُيقَتل حتى ُأقَتل دونه«)1(.
الثاين: عندما ُأدِخل السبايا عىل عبيد اهلل بن زياد يف الكوفة، وجد مع النساء رجًا 
واحدًا، فاس�تغرب ذلك، والتفت إليه، »فقال له: َمن أنت؟ فقال: أنا عي بن احلسـني. 
فقال: أليس قد قتل اهللُ عي بن احلسني؟ فقال له عي×: قد كان يل أخ يسّمى عي قتله 

النـاس. فقال لـه ابن زياد: بل اهلل قتله. فقال عي بن احلسـني×: )ٹ ٹ ٹ 
؟  ڤ ڤ()2(. فغضـب ابـن زياد وقال: وبك جرأة جلوايب، وفيـك بقية للرد عيَّ
اذهبوا به فارضبوا عنقه. فتعّلقت به عّمته زينب وقالت: يا بن زياد، حسـبك من دمائنا. 
واعتنقته وقالت: واهلل، ال أفارقه، فإن قتلته فاقتلني معه. فنظر ابن زياد إليها وإليه ساعة 

ثّم قال: عجبًا للرحم! واهلل، إيّن ألظنّها وّدت أيّن قتلتها معه، دعوه فإيّن أراه ملا به«)3(.
وهك�ذا كان دور العقيل�ة’ يف املحافظ�ة ع�ىل بقي�ة اهلل الصاحل�ة، فعندما ينظر 
اإلنس�ان إىل مش�هد أهل البيت^ يوم عاشوراء بعد مقتل اإلمام احلسن× وأهل 
بيت�ه، ي�رى وكأّنه مل يب�َق هلم أث�ر وال وجود، ألّن الش�عار الذي رفعه عمر بن س�عد 
وجاوزت�ه هو: أن ال تبق�وا ألهل هذا البيت باقية، ولكن بالرغم من ذلك نجد بقية 

)1( أبو خمنف، لوط بن حييى، مقتل احلسن×: ص301. 
)2( الزمر: آية42.

)3( املفيد، حممد بن حممد، اإلرشاد: ج2، ص116� 117. 
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اهلل أصبح�ت البقي�ة الزاكية النامية املنترشة، والتي رفعت راية اإلس�ام يف كّل عرص 
وزمان.

نتيجة البحث
من خال ما س�بق نس�تطيع أن ُندرك عمق املوقف يف القضية احلس�ينّية بأّنه ليس 
حربًا وثورة وعدوًا وقتاالً دنيويًا جمّردًا، وإّنام قضية ودين وحقيقة هلا أساسها اإلهلي، 
وه�و رشط كّل ث�ورة وحرك�ة تغيريية، حي�ث إّن مس�ألة االرتباط ب�اهلل متثِّل اهلدف 

األساس لكّل عمل تغيريي من منظور إسامي.
وه�ذا املعن�ى نجده واضح�ًا يف الثورة احلس�ينّية حي�ث االرتباط ب�اهلل تعاىل كان 
الس�مة األُوىل التي اّتصف هبا احلس�ن× وأصحابه، وكذل�ك العقيلة زينب’ يف 
أثن�اء املعرك�ة وبعدها عندما وّجه إليها عبيد اهلل بن زياد يف جملس�ه س�ؤاله وهو يعترب 
نفس�ه منترصًا ومأخوذًا بزهوة االنتصار: »كيف رأيِت ُصنْع اهلل بأخيك وأهل بيتك؟« 
ة عن إيامهنا باهلل وارتباطها به وصربها عىل املصيبة وإدراكها ألهداف  فأجابته’ معربِّ
الث�ورة: »ما رأيت إاّل مجيـاًل، هؤالء قوم كتب اهلل عليهم القتـل فربزوا إىل مضاجعهم، 
وسـيجمع اهلل بينـك وبينهم فُتحاّج وختاَصم، فُانظر لِـَمـن الفلج يومئٍذ، ثكلتك ُأّمك يا 

ابن مرجانة...«)1(، وهذا ما يسّمى بجهاد الكلمة.

من هنا كان االرتباط باهلل من رشوط اجلهاد يف س�بيله وإعاء كلمته؛ كي ال يرى 
املجاهد صنع اهلل به إاّل مجيًا.

وك�ام لارتباط باهلل أمّهية لدى املجاهد، فإّن لرفض الظلم ومقارعته والدعوة إىل 
احلّق والعدل أمّهية كذلك؛ كون كرامة اإلنسان وعّزته وحّريته احلقيقية ترتبط بذلك.
فرفض الظلم وحترير اإلرادة اإلنس�انية والدعوة إىل العّزة والكرامة اإلنسانية من 

)1( املجلس، حممد باقر، بحار األنوار: ج45، ص116.
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أهّم ما امتازت به الثورة احلس�ينّية، فام قول اإلمام احلس�ن×: »هيهات منّا الذلة«)1( 
إاّل انعكاسًا واضحًا هلذه احلقيقة، ألّن رفض الذّل يمثِّل يف احلقيقة حترير اإلنسان من 
عبودية اآلخرين وإخاص العبودية هلل، وقد تبّن ذلك أيضًا يف خطبة العقيلة’ يف 
الكوفة كيف رضبت عليهم الذّلة واملس�كنة بقوهلا: »... أتبكون وتنتحبون، إي واهلل، 
فابكـوا كثـريًا واضحكوا قليـاًل، فلقد ذهبتم بعارها وشـنارها، ولن ترحضوها بغسـل 

بعدها أبدًا، وأنى ترحضون قتل سـليل خاتم النبّوة، ومعدن الرسالة، وسيِّد شباب أهل 

اجلنّـة، ومـالذ حريتكم، ومفزع نازلتكم، ومنار حّجتكم، ومدرة سـنّتكم؟! أال سـاء ما 

تـزرون، وُبعـدًا لكم وسـحقًا، فلقد خاب السـعي، وتّبت األيدي، وخـرست الصفقة، 

وُبؤتم بغضب من اهلل، ورُضبت عليكم الذّلة واملسـكنة، ويلكم يا أهل الكوفة! أتدرون 

أّي كبد لرسول اهلل فريتم؟! وأّي كريمة له أبرزتم؟! وأّي دم له سفكتم؟! وأّي حرمة له 

انتهكتم؟! لقد جئتم با صلعاء عنقاء، سوداء فقامء...«)2(.

إذن؛ فامل�رأة يمكن أن يكون هلا دور عظيم، خصوصًا يف هذه املرحلة؛ ملا تش�هده 
الس�احة اإلس�امية م�ن حرب ش�عواء ضد اإلس�ام واملس�لمن. فاإلس�ام اليوم 
يتع�ّرض خلط�ر عظيم، وه�ذا اخلطر هو الذوب�ان يف املجتمعات الغربية واالنش�غال 
بالدني�ا، وانتهاك حرمة اإلس�ام. فاملرأة يمكن أن يكون هل�ا دور عظيم جدًا كام كان 
للس�يِّدة الزهراء وابنتها احلوراء زينب÷ وغريمها يف الدفاع عن اإلس�ام، وجتنّب 

هذا اخلطر وهذه املسؤولية ملقاة عىل عواتق النساء كام هي عىل عاتق الرجال.

)1( ابن نام، حممد بن جعفر، مثري األحزان: ص40.
)2( ابن طاووس، عيل بن موسى، اللهوف عىل قتىل الطفوف: ص87. 



نّية
سي

احل
ية 

ض
للق

ية 
رآن

الق
س 

ألُس
 وا

دئ
ملبا

ا

115

فهرست املصادر
* القرآن الكريم.

اإلرش�اد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد: الش�يخ حممد بن حممد املعروف باملفيد، نرش  � 1

دار املفيد.

بح�ار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئّمة األطهار: الش�يخ حمم�د باقر املجلس، ط2،  � 2

1403ه�/1983م، نرش: مؤسسة الوفاء، بريوت � لبنان.

البداية والنهاية: أبو الفداء إسامعيل بن كثري الدمشقي، نرش: دار إحياء الرتاث العريب،  � 3

ط1، بريوت.

تاري�خ األُم�م وامللوك: أبو جعف�ر حممد بن جرير الطربي، حتقي�ق وتصحيح وضبط:  � 4

نخب�ة من العلامء، ط4، 1403ه��/1983م، نرش: مؤسس�ة األعلمي للمطبوعات، 

بريوت � لبنان.

تاريخ مدينة دمش�ق: أبو القاس�م عيل بن احلس�ن الش�افعي، املعروف بابن عس�اكر،  � 5

حتقي�ق: عيل ش�ريي، نش��ر: دار الفكر للطباع�ة والن�رش والتوزيع، ب�ريوت � لبنان، 

1415ه�.

روضة الواعظن: حممد بن الفتال النيسابوري، نرش: منشورات الريض، قم. � 6

القام�وس املحيط: حممد ب�ن يعقوب الفريوز آب�ادي، ط1، دار إحياء الرتاث العريب،  � 7

بريوت، 1412ه�.

قائد الدرر: أمحد اجلزائري، مطبعة: مكتبة النجاح، النجف، 1382ه�. � 8

الكايف: الشيخ ثقة اإلسام حممد بن يعقوب الكليني، ط5، حتقيق: عيل أكرب غفاري،  � 9

مطبعة احليدري، نرش: دار الكتاب اإلسامية، طهران.

لس�ان الع�رب: حمم�د بن مكرم املع�روف بابن منظ�ور، ط1، 1405ه��، دار إحياء  � 10

الرتاث العريب.

لواعج األش�جان: الس�يد حمس�ن األمن، س�نة الطب�ع: 1331ه�، مطبع�ة العرفان،  � 11
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صيدا، النارش: منشورات مكتبه بصرييت، قم.

الله�وف عىل قت�ىل الطفوف: الس�يد عيل بن موس�ى املعروف بابن ط�اووس، ط1،  � 12

1417ه�، املطبعة: مهر، النارش: أنوار اهلدى، قم � إيران.

مثري األحزان: جعفر بن حممد املعروف بابن نام احليل، سنة الطبع: 1369ه�/1950م،  � 13

النارش: املطبعة احليدرية، النجف األرشف.

جمم�ع البحرين: فخر الدين الطرحيي، حتقيق: أمحد احلس�يني، ط2، 1408ه�، نرش:  � 14

مكتب النش�ر الثقافة اإلسامية.

جممع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين اهليثمي، نرش: دار الكتب، بريوت. � 15

مسالك األفهام: زين الدين العاميل املعروف بالشهيد الثاين، حتقيق: مؤسسة املعارف  � 16

اإلسامية، ط1، 1413، مطبعة هبمن، قم، النارش: مؤسسة املعارف اإلسامية، قم � 

إيران.

املعجم الكبري: أبو قاسم سليامن بن أمحد الطرباين، حتقيق وختريج: محدي عبد املجيد  � 17

السلفي، ط2، نش�ر: دار إحياء الرتاث العريب.

مقايي�س اللغ�ة: أمحد ب�ن زكريا املعروف بابن ف�ارس، حتقيق: عبد الس�ام هارون،  � 18

مطبعة الدار اإلسامية، 1410ه�.

مقت�ل احلس�ن× )مقتل أيب خمنف(: لوط ب�ن حيي، حتقيق: مريزا حس�ن الغفاري،  � 19

نش�ر مكتبة املرعش�ي العاّمة.

مناقب آل أيب طالب: ابن ش�هر آش�وب، س�نة الطبع: 1376ه��، املطبعة احليدرية،  � 20

النجف األرشف.

وس�ائل الش�يعة إىل حتصيل مس�ائل الرشيعة: الش�يخ حممد بن احلس�ن احلّر العاميل،  � 21

حتقيق ونرش: مؤسسة آل البيت^ إلحياء الرتاث، ط2، 1414ه�.


