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Abstract
This research is about Imam al-Hussein's sermon in Mena during the pilgrimage in 42 A.H. Imam 

Al-Hussein delivered his sermon to the pilgrims who had gathered to listen to his words for the good of 
their religion and life. The sermon was about the position if Imam Ali in Isalm by pointing toward his 
history, stability, courage, and knowledge. Imam Hosain used the Prophet's used the prophet's sayings 
which were showing Ali's position and meaning to lighten the auodiances' way in light and guide them 
to the straight path afther the people had been derived away from this way. 

The Imam was asking them to bear witness they heard these sayings before either directly from the 
Prophet himself or his Companiona since they were all from the followers generation. Their confirma-
tion was an admision to the right and the necessity of accepting foloowing him. This was exactly the 
Imam's intention as a preparation for his revolution his time would witness ater. 

It is a must to point to the fact that the Imam was citing parts of the sayings as long as they achieved  
his purpose depending on the audiance knowledgw to recall the rest of them. As if he was pushing 
them to share him the sentiment in recalling the sayings he cited. In addition, he was putting more than 
one saying together as long as it served his idea.

....................................................................................................................................
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املستخلص

 يتناول هذا البحث خطبة اإلمام احلسني
وقد  42هـ،  سنة  حج  موسم  يف  )ِمنى(  يف 
احلجاج  مجوع  يف   احلسني اإلمام  خطبها 
أمر  ما يصلح  منه  ليسمعوا  إليه  الذين اجتمعوا 
حول  بمجملها  اخلطبة  وتدور  ودنياهم.  دينهم 
حيث  من  اإلسالم،  يف   عيل اإلمام  منزلة 
بنّي  وقد  وعلمه،  وشجاعته  وثباته  سابقته 
الرشيفة  النبوية  األحاديث   احلسني اإلمام 
ينري طريق  بام  وبّينتها  املكانة  التي أظهرت تلك 
السامعني وهيدهيم إىل سواء السبيل، بعد أن مالت 
األهواء بالناس وأبعدهتم عن طريق احلق. وقد 
استشهد اإلمام احلارضين يف كل ما يقوله. 
 إّما سمعوا تلك األحاديث من النبي ألهّنم 
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إذا  الصحابة،  طريق  عن  أو  مبارش-  -بشكل 
تأييدهم  -وكان  التابعني  جيل  من  السامع  كان 
التمسك  ووجوب  باحلق  اعرتافًا   يقول ملا 
ملا  يمّهد  وكأنه   اإلمام أراده  ما  وهذا  به- 
سيقوم به من هنضته التي يعرف زماهنا فيام بعد.

وال ُبّد من اإلشارة هنا إىل أن اإلمام يف 
يأيت  كان  هبا،  استشهد  التي  النبوية  األحاديث 
حيقق  الذي  بالقدر  الرشيف  احلديث  من  بجزء 
استحضار  يف  املتلقني  عىل  معتمدًا  يريده،  ما 
مشاركته  إىل  يدفعهم   وكأّنه احلديث،  بقية 
النبوية  األحاديث  استحضار  يف  الوجدانية 
 أّنه عن  فضاًل  هذا  أوردها،  التي  الرشيفة 
حديث  يف  حديث  من  أكثر  داللة  جيمع  كان 
واحد ليقّدم ملتلقيه ما يريده من فكرة تتجىل يف 

ذلك كّله. 

.....................................................................................................................
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خطبة االمام احلسني  يف منى

اإلمام  البحث خطبة من خطب  يتناول هذا 
منى  يف  احلج  موسم  يف  خطبها   ،احلسني
سنة 42هـ عىل األرجح، وطلب من سامعيه أن 
ينقلوا ما يسمعوه إىل من يثقون به بعد عودهتم 
إىل أوطاهنم، وجعل اخلطبة أسئلة تقريرية يقوهلا 
النبوية  األحاديث  تذكر  إىل  ليدفعهم  أمامهم 
عىل  شواهد  شكلت  التي  التارخيية  والوقائع 
املسلمني،  عىل  وواليته   عيل اإلمام  إمامة 
ابنه  إىل  رحيله  بعد  انتقلت  التي  الوالية  تلك 
اإلمام احلسن، وانتقلت منه بعد شهادته إىل 
اإلمام احلسني ليخرج من ذلك كّله إىل بيان 
تسنّموا  وبمواليهم، ممن   البيت بأهل  ما حّل 
من   ليصل  عرصئذ،  اإلسالمية  الدولة  شؤون 
ذلك كّله إىل تبصري املسلمني وتنبيههم عىل أمهية 
التمسك بمواالة أهل البيت، والدفاع عنهم، 
كي يوّفروا هلم مناخًا إلقامة دولة العدل اإلهلي 

التي كلفهم اهلل تعاىل بإقامتها ما أمكنهم ذلك.

اإلمام  خطبة  سنقرأ  هذا  إىل  واستنادًا 
عىل  تقوم  تأويلية  قراءة  هذه   احلسني
إىل  والوصول  النصوص،  يف  بتأٍن  النظر 
مراد  عىل  الوقوف  ثم  خلفها،  ختتبأ  التي  املعاين 
أمري  ففضائل  ذلك،  من   احلسني اإلمام 
ولكنَّ  كّلهم،  املسلمون  يعرفها   املؤمنني
اخلطبة،  يف  جاء  الذي  النحو  عىل  استحضارها 

بام  املسلمني  ُتبرّص  جهادية  دينية  وظيفة  ُيعطيها 
عليهم أْن ينهضوا به.

املشار  خطبته  يف   احلسني اإلمام  قال 
إليها: أما بعُد، فإّن هذا الطاغية، قد فعل بنا 

.)1(وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم

خطبته   من  جزء  أول  يف   اإلمام يسمِّ  مل 
التي  الصفة  بذكر  اكتفى  وإنام  باسمه،  الطاغية 
عىل  داالً  بارزًا  عنوانًا  وجعلها  عليه،  أسبغها 
يستقبلون  املتلقني  بأّن  ملعرفته  بعينه،  شخص 
يلتبس  أن  دون  الصحيح  وجهها  عىل  الداللة 
هبذا   يريده الذي  الشخص  اسم  عليهم 

الوصف.

أما ما فعله بأهل البيت وشيعتهم، فذاك 
وعلموه  رأوه  فهم  السامعني،  عىل  خيف  مل  ما 
وشهدوه. واستعامل اإلمام لألفعال الثالثة 
)رأى ـــ علم ـــ شهد(، يظهر ثبات ما وقع هلم، 
وعليهم من الشخص املشار إليه بالرؤية والعلم 
اليقني بعينه، فرتّسخ ذلك  والشهادة، وهذا هو 
هذه،   اإلمام إشارة  وجاءت  وجداهنم،  يف 
 البيت بأهل  ُفعل  ما  استحضار  هلم  لتهيء 
وبأتباعهم مما ال يتسق مع ما أمر اهلل تعاىل به من 
لُُكمحْ 

َ
أ سحْ

َ
أ لَّ  قُل  مودهتم، يف قوله تعاىل: 

 الحُْقرحْب ِف  ةَ  حَْمَودَّ ال إِلَّ  راً  جحْ
َ
أ َعلَيحْهِ 

املأمور  هم   البيت فأهل  الشورى/32، 
هذا  إىل  واستنادًا  اآلية)2(  هذه  يف  بمودهتم 
التوجيه، فإن إشارة اإلمام احلسني ال تقترص 
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عىل إظهار بشاعة ما ُفعل بأهل البيت، وإنام 
بشاعته،  عىل  الفعل  ذلك  أّن  لبيان  جتسيد  هي 
خمالٌف ملا أمر اهلل تعاىل به، وهنا تتحرك النوازع 
الوجدانية يف نفوس املتلقني من أجل االنتصار 

.ملا يريده اهلل تعاىل من نرصة أهل البيت

هذا  أن   احلسني اإلمام  رأى  أن  وبعد 
التوصيف الذي لفت إليه أنظار سامعيه، قّر يف 
 بينه املوازنة  إىل  بتوجيههم  رشع  نفوسهم، 
يبسطها  أسئلة  خالل  من  بخطابه  املعنيِّ  وبني 
بالتمسك  شعورًا  نفوسهم  يف  لتثري  أمامهم 
ونبذ   ،البيت أهل  يمّثلها  التي  احلق  بدعوة 
الدعوة الثانية التي طغا صاحبها وجترّب، وجتاوز 
أسألكم  أن  أريد  وإيّن   ...:فقال القدر، 
عن يشء، فإن َصدقت فصّدقوين وإن كذبت 

.)3(فكّذبوين

أن  يسمعه  ممن  طلب   ،يسأل أن  فقبل 
إذا  وحاشاه-   – ويكّذبه  صدق،  إذا  يصدقه 
اإلمام  عن  منفي  الكذب  أّن  ومعلوم  كذب. 
بعصمته وواليته، ولكنّه أثر هذا التعبري ليعطي 
أْن  يريد  من  ويردع  نفسه،  من  النّصفة  السامع 
قد  بعضهم  كان  إن  اخلصوم،  من  عليه  يتقّول 
للجميع،  جممع  املرسوم  يف  )ِمنى(  ألّن  حرض، 
يف  كذبة  جيدوا  ومل  قوله  إىل  اجلميع  استمع  فإذا 
عنها،  والدفاع  بدعوته  بالتمسك  ألزمهم  قوله، 
احلق  يتوخى  الذي  املسلم  شأن  من  هذا  ألن 
واستنادًا  عنه  ويبعد  الباطل  ويمقت  ويطلبه، 

هذا  يف  قوله   احلسني اإلمام  أتّم  هذا  إىل 
اكتبوا قويل  اسمعوا مقالتي و  فقال:  اإلطار 
ثم ارجعوا إىل أمصاركم وقبائلكم فمن أمنتم 
من الناس، ووثقتم به فادعوهم إىل ما تعلمون 

.)4(من حّقنا

حتمل  سامعها،  إىل  يدعو  التي   ومقالته
فالسامع  هكذا،  األمر  ومادام  وعقيدة،  فكرًا 
قبول  يعني  وإنام  باإلذن،  السامع  عىل  يقترص  ال 
ما  وفق  عىل  هلا  واالستجابة  هبا  والعمل  املقالة 
القول  كتابة  أما  معاٍن.  من  اجلذر)سمع(  يؤديه 
يكتبوها  أن   اإلمام مراد  يكون  فقد  هنا، 
وبعده  زماهنم  يف  إليها  وحاجتهم  ألمهيتها  حقًا 
فتحفظ بالكتابة، وأما أن يكون املراد أهنا حُتفظ 
الكتابة  بمثابة  حفظها  يكون  حتى  وُتتدارس 
إىل أمصارهم  إذا عادوا  إليها  هلا، ألهنم بحاجة 
من  يأمنونه  عّمن  سيبحثون  وهنا  وقبائلهم، 
حّق  إىل  َدَعوُه  وجدوه  فإذا  به،  ويثقون  الناس، 
بمقالته  وسيستشهدون  بيته،  وأهل   اإلمام
ما  السامعني  نفس  يف  لريسخوا  سمعوها،  التي 

.ترّسخ يف نفوسهم عن حّق أهل البيت

ويتم اإلمام وصيته بقوله فإيّن أختّوف 
وُيغلب،  احلق  األمر ويذهب  يدرس هذا  أن 
 ،)5(الكافرون كره  ولو  نوره  متّم  واهلل 
املأمور  حقهم  يدرس  أن  خيشى   فاإلمام
يبقى  وال  وُيمحى  تعاىل،  اهلل  قبل  من  باتباعه 
وال  كّله،  احلق  ذهاَب  يعني  ذهابه  ألّن  أثر،  له 
باتباعهم، وعىل وفق هذا  إاّل  احلق مطلقًا  يقوُم 
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التصّور الذي يقدمه احلسني، مل تعد املطالبة 
بحقهم أمرًا شخصيًا أو ُأرسيًا، وإنام هو الركيزة 

التي ينهض عليها الدين. 

ومن هنا يكون ختوف احلسني من أجل 
الدين كّله، بعد أن ارتبط بحقهم. وهذا اجلزء من 
وصية اإلمام، حيقق أمرين عىل السواء، األول: 
  البيت أهل  بحّق  املطالبة  يف  االستمرار 
األمر  فينتجه  الثاين  األمر  أما  اتباعهم،  قبل  من 
يف  السري  تعني  املطالبة  هذه  أن  وهو  األول، 
لعباده.  تعاىل  اهلل  يريده  الذي  املستقيم  الرصاط 
وهنا البد من استحضار قول النبي :رحم 
 ،)6(دار حيثام  معه  احلقَّ  أدر  اللهم  عليًا،  اهلل 
احلقَّ  إّن  وغريه،  احلديث  هذا  وفق  عىل  فيكون 
حقهم،  عىل  فاملحافظة   ،البيت بأهل  مقرون 

حمافظة عىل احلّق كله.

عىل  يتخوف  أن   للحسني هنا  وحّق   
وصيته  أتمَّ   أّنه بيد  أمرهم.  اندراس 

َكرِهَ  َولَوحْ  نُورِهِ  ُمتِمُّ   ُ َواللَّ تعاىل:  بقوله 

الحَْكفُِروَن الصف/8، والنور هنا هو الدين 
املحمدي الذي يمثل الكامل الذي أراده اهلل تعاىل 
البيت، وهذه إرشاقة  أهل  ُيمّثله  ما  له، وهو 
أمل جاء هبا اإلمام بعد أن أظهر ختّوفه عىل 
دينه،  أو  نوره  بإمتام  تعهد  تعاىل  اهلل  الدين، ألن 
أصحابه   اإلمام هبا  ذّكر  إهلية  دعوة  وهذه 
حتى ال تفرت عزائمهم، ألن إمتام النور حيتاج إىل 

مثابرة وجهاد وُبعد عن الركون إىل الطغاة. 

واهلل يتم نور اإلسالم ويبلغ غايته وإن كره 
.)7(ذلك الكافرون اجلاحدون لنعم اهلل

فيه  ينتهي  زمانًا  يذكر  مل   اإلمام أن  بيد 
نجيب،  وهنا  فيه،  نوره  تعاىل  اهلل  ويتم  ختّوفه، 
بأّن الراجح إّن ما يريده اهلل تعاىل يف أمتام النور، 
القائم من آل حممد، فقد ورد يف  هو خروج 
من  بالقائم   ...(( اآلية  ذكر  بعد  القمي  تفسري 
آل حممد حتى إذا خرج يظهره اهلل تعاىل عىل 
 الدين كله حتى ال ُيعبد غري اهلل، وهو قوله
ظلاًم  ملئت  كام  وعدالً  قسطًا  األرض  يمأل 

وجورًا(()8(.

هي  تكون)اإلمامة(  التوجيه  هذا  وبلحاظ 
إليه  أشار  والذي  تعاىل  اهلل  ُيتّمه  الذي  النور 
اإلمام احلسني باآلية املباركة، وقد ورد عن 
اإلمام الكاظم ما يؤيد هذا، فقد سأله أحد 

 ُ َواللَّ إليها  املشار  اآلية  داللة  عن  أصحابه 

 :قال ُمتِمُّ نُورِهِ َولَوحْ َكرِهَ الحَْكفُِروَن
واهلل متم اإلمامة، واإلمامة هي النور وذلك 
والنور  ورسوله  باهلل  آمنوا  وجل(  )عز  قوله 

.)9(الذي أنزلنا، قال: النور هو اإلمام

ثم يبدأ اإلمام احلسني أسئلته ملن اجتمع 
من احلجاج وحرضوا أمامه، بصيغة االستفهام 
النفوس  يف  ُيقرَّ  لكي  يستفهم  إذ  التقريري)10(، 
به،  ويقّرون  املخاطبون  يعرفه  مما  ذكره  يريد  ما 
أيب  بن  عيلَّ  أّن  أتعلمون  اهلل،  فقالأنشدكم 
بني  آخى  حني  اهلل،  رسول  أخا  كان  طالب 
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أنت  وقال:  نفسه  وبني  بينه  فآخى  أصحابه، 
قالوا:   واآلخرة الدنيا  يف  أخوك  وأنا  أخي 

اّللهم نعم)11(.

يعرفه   ً أمرا   احلسني اإلمام  يستدعي 
أوالً،  النسب  أخوّة  وهو  متامًا،  املخاطبون 
عّمه  تكّفله   فالنبي ثانيًا،  األرسية  واألخوة 
أخًا  وصار  وجده،  أبيه  وفاة  بعد  طالب  أبو 
لعيل مرتني، إذ تربى يف حجره، وهذه أخوّة 
 ،روحية تركت أثرها يف نفس أمري املؤمنني
 ،أما األخوة األخرى التي أشار إليها اإلمام
 فهي األخوّة الربانية التي يمثلها قول النبي
الدنيا  يف  أخوك  وأنا  أخي  أنت   :لإلمام
تعاىل  اهلل  من  فضل  إذًا  األخوة  فهذه  واآلخرّة، 
وهذا  املنزلة،  هبذه  جعله  إذ  املؤمنني  أمري  عىل 
فاملؤاخاة  املؤاخاة،  عىل  األمُر  يقترص  ومل  املقام، 
يعرفها  التي  السابقة  األخوة  لتجسيد  جاءت 
اجلميع. ومن هنا ندرك تكرار النبي اإلشارة 
قال   أنه األثر  يف  ورد  فقد  األخوة  هذه  إىل 
قباء  مسجد  يف  وهو  يوم  ذات   :لعيل
وأنا  أخي  أنت  عيل  يا  جمتمعون،  واألنصار 

.)12(...أخوك

ويبسط اإلمام احلسني احلقيقة األخرى 
اهلل  أنشدكم  فيقول:  نفسه  االستفهام  بصيغة 
موضع  اشرتى  اهلل  رسول  أّن  تعلمون  هل 
عرشة  فيه  ابتنى  ثم  فابتناه  ومنازله،  مسجده 
أليب،  وسطها  يف  عارشها  له،  تسعة  منازل 
بابه،  املسجد غري  باب شارع إىل  ثم سّد كّل 

فتكّلم يف ذلك من تكّلم، فقال: ما أنا سددت 
أبوابكم وفتح  بسّد  أمرين  اهلل  أبوابكم ولكّن 

.)13(بابه

سؤاله  يف   احلسني اإلمام  استحرض 
التقريري هنا واقعة تارخيية، تتمثل يف بناء مسجد 
 ،عيل اإلمام  ومسكن  ومساكنه   النبي
وهذه القضية اشتهرت بني املسلمني أيضًا، ألّن 
النبي فعل ذلك منذ أول يوم دخل فيه املدينة 
مهاجرًا، فقد ورد أّنه أمر مستقبليه من األنصار 
حيث  وسينزل  مأمورة  فإهنا  ناقته  يرتكوا  أن 
ينزله اهلل تعاىل، فربكت الناقة يف باب أيب أيوب 
األنصاري)14(، فبنى مسجده ومساكنه ومسكن 
وجعل  مكة،  يف  َبعُد  وهو   ،عيل اإلمام 

األبواب إىل املسجد)15(. 

اّنه ال يصدر  وهنا ال بد من اإلشارة إىل 
الفعل  كان  أّيًا  تعاىل  اهلل  من  بأمر  إاّل  فعل  منه 
سريته  يتمثلون  املسلمني  ألّن  كبريًا،  أم  صغريًا 
تكون   منه كلمة  أو  إشارة  وأية  آٍن،  كل  يف 
فام  اجلديدة،  اإلسالمية  احلياة  وجوه  من  وجهًا 
يعني  شأنه،  يف  نحن  الذي  التوجه  وهذا  بالك 
املسلمني، ولفت  تقديم عيل عىل غريه من 
نظر املسلمني إىل هذه القضية التي ال يقبل فيها 

األخذ والرد.

أمٌر من  بابه عىل املسجد،  البيت وفتح  وبناء 
اهلل تعاىل. ومّلا اعرتض بعضهم عىل سّد أبواهبم، 
جاء جواب النبي قاطعًا، بأن اهلل تعاىل أمره 



76

خطبة الإمام احل�سني عليه ال�سالم يف مِنى

مرشعًا)16(،  عيل  باب  ويبقي  أبواهبم  يسّد  أْن 
واملالحظ هنا إّن اإلمام احلسني ذكر بعضًا 
ما  وخاصة  التارخيية،  الواقعة  تفاصيل هذه  من 
فتح  عىل  املسلمني  بعض  باعرتاض  منها  يتعلق 
من  ليؤكد  املسجد.  عىل   اإلمام بيت  باب 
خالِل ذلك كّله، إّن من اعرتض كان مرتابًا بام 
فعله النبي وهذا ال يتناسب مع مقام النبوة، 
يعبأ  مل   النبي فإّن  ذلك،  من  الرغم  وعىل 
باالعرتاض؛ ألنه مأمور هبذا من اهلل تعاىل، وال 
حيق ألّي مسلم إاّل التسليم بام ُيقّره النبي، من 
دون أن يكون للهوى أو احلب أو الكره مكان 
دائرة  السامعني يف  كّله. وهذا ما جيعل  يف ذلك 
 وللحسني ،البيت نفسه، ألهل  التسليم 

بخاصة ألنه الذي ُيمثلهم يف هذا املوقف.

تفاصيل  بسط   احلسني اإلمام  ويتم 
أخرى هلذه القضية فيقول: ... ثم هنى الناس 
يف  جينب  وكان  غريه،  املسجد  يف  يناموا  أْن 
فولد  اهلل،  رسول  منزل  يف  ومنزله  املسجد 

.)17(لرسول اهلل وله فيه أوالد

وهذه منقبة أخرى من املناقب التي ُخصَّ هبا 
النبي واإلمام عيل، تكرمة من اهلل تعاىل 
هلام، ورفعًا لشأهنام بني اخللق يف الدنيا واآلخرة، 
ونحسُب هنا إّن أهل البيت ُمطّهرون طهارة 
الطهارة  هذا  جتسد  التطهري  وآية  هبم،  خاصة 
ما  عىل  تأويلها  وجوه  بعض  يف  إليها،  املشار 
فضاًل  الَقَذْر،  معاين)الرجس(:  من  ألّن  نعتقد، 
والكفر)18(،  واللعنة  القبيح  والفعل  احلرام  عن 

 ،البيت أهل  منها  ُطّهر  كّلها  املعاين  وهذه 
ال  اإلمام  إليها  أشار  التي  حالتهم  فصارت 
تتعارض مع حرمة املسجد، ألّن املسجد وضع 
لعبادة اهلل تعاىل، وهم ُمطّهرون منه )جّل شأنه( 
أْن  لغريهم  حيق  وال  هبم،  خاصًا  احلكم  فصار 
ال  الرشيف:  احلديث  يف  جاء  فقد  له،  يكون 
وعيل  أنا  إاّل  املسجد  يف  جينب  أْن  ألحد  حيّل 
وفاطمة واحلسن واحلسني. ومن كان من أهل 

.)19(بيتي فإّنه مني

مكرمة  إىل   احلسني اإلمام  ويلتفت 
أخرى من مكارم أمري املؤمنني، فيقول متسائاًل 
اهلل،  أنشدكم  يريد  ما  النفوس  يف  ومرّسخًا 
غدير  يوم  نصبه  اهلل  رسول  أن  أتعلمون 
خم، فنادى له بالوالية، وقال: ليّبلغ الشاهد  

.)20(الغائب

يعرض  أْن  هنا   احلسني اإلمام  يشأ  مل 
آثر  وإنام  الغدير،  يوم  يف  الوالية  بيعة  تفاصيل 
أن يذّكر املخاطبني بالقضية العامة التي رّسخها 
اإلمام  )والية  وهي  اليوم.  هذا  يف   النبي
عيل( عىل املسلمني، وترك هلم حرية التدّبر 
فيام تعنيه)الوالية( التي أمر هبا النبي وخّص هبا 

.عليًا

يف  اجلذر)ويل(  معاين  إىل  العودة  لنا  هُتّيء 
اإلمام  أرادها  التي  الوالية  دالالت)21(  املعجم 
تعني:  جمملها  يف  وهي  بإشارته،   احلسني
قادرًا  جيعله  بام  والفعل  القدرة  يملك  الويل  إن 
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الوقت  ويف  وليًا،  اختذه  من  شؤون  تدبري  عىل 
وهو  املوىل،  إيامن  عن  املعنى  هذا  يكشف  نفسه 
التابع واملحب بقدرة الويل الذي اتبعه عىل تدبري 
شؤونه فسّلم له أمره مؤمنًا بصواب منهجه)22(.

لالجتهاد  جمال  يبقى  فال  هذا،  إىل  واستنادًا   
ختّص  املسلمني،ألهّنا  عىل  اإلمام  والية  فهم  يف 
قوله  إليها  أشار  التي  النعمة  وإمتام  الدين  كامل 
دِيَنُكمحْ  لَُكمحْ  َملحُْت  كحْ

َ
أ َوحَْم  الحْ تعاىل 

َورَِضيُت  نِعحَْمِت  َعلَيحُْكمحْ  تحَْممحُْت 
َ
َوأ

فإذا   ،3 املائدة/   ًدِينا اَلَم  اإِلسحْ لَُكُم 
يتبنّي  ومناسبتها،  اآلية  نزول  زمن  استحرضنا 
لنا جدوى ما قلناه، فقد ورد أن النبي دعا 
الناس إىل غدير خم بعد عودته من احلج، ونادى 
عليًا وأخذ بيده ورفعها حتى نظر الناس إىل 
بياض ابطيهام ثم مل يفرتقا حتى نزلت اآلية، فقال 
رسول اهلل اهلل أكرب عىل إكامل الدين ومتام 

.النعمة ورضا الرب رسالتي والوالية لعيل

ويميض اإلمام احلسني يف متابعة وصيته 
أهل  بحق  التمسك  أجل  من  للمسلمني، 
أّن  أتعلمون  اهلل،  أنشدكم  فيقول   البيت
مني  أنت  تبوك:  غزوة  يف  له  قال  اهلل  رسول 
كل  ويل  وأنت  موسى،  من  هارون  بمنزلة 

مؤمن بعدي، قالوا: اللهم نعم)23(.

هذا  إىل  بإشارته   احلسني اإلمام  يريد 
احلديث، أْن حُييي يف النفوس ما َقرَّ فيها من قبل 
بشأن منزلة اإلمام عيل من النبي، تلك 

املنزلة التي جُيّليها هذا احلديث، فلم يكن هارون 
ومعينه  وزيره  كان  وإنام  فقط،   ملوسى أخًا 
بعد  العيش  هلارون  قّدر  ولو  أهله،  يف  وخليفته 
موسى لكان خليفته بعد موته)24(. ويف هذا بيان 
إىل  اإلشارة  من   احلسني اإلمام  يريده  ملا 

حّقهم واحلديث به وَعنه.

بقي أْن نشري إىل أن اإلمام احلسني مجع حديثني 
يف إشارته هذه، إذ إّن قول النبي وأنت ويل 
كل مؤمن بعدي)25(، جاء مستقاًل عن حديث 
هارون من موسى يف أغلب املصادر التي ذكرته، 
لشدة  الواحد  كاحلديث  أوردمها   ولكنّه

ارتباطهام ببعضهام. 

 املسلمني عىل  للنبي  ما  له   فعيل
)الوالية(،  له  ما  مقدمة  ويف  ـــ  النبوة  عدا  ــــ 
تعاىل:  قال  أنفسهم.  من  باملسلمني  أوىل  فهو 
  نُفِسِهمحْ

َ
حُْمؤحِْمننَِي ِمنحْ أ َل بِال وحْ

َ
الَِّبُّ أ

املسلمني  عىل  الوالية  له  وعيل  األحزاب/6، 
الذي  اجلزء  وهبذا  السابق  الغدير  بحديث 
يف  احلديثان  يتوحد  هذا،  إىل  واستنادًا  ذكرناه. 

اإلشارة إىل والية اإلمام عىل املسلمني. 

وتذكري اإلمام احلسني ملن حرض مقامه 
هبذا  الوالية،  هبذه  بالتمسك  يلزمهم  )منى(  يف 
احلق الذي خيش عليه أن يدرس بمرور السنني، 
أن  تتصور  أن  شئَت  إن  ــ  ولك  ــ  يل  ويمكن 
بعد-  -فيام  لنهضته  يمّهد   احلسني اإلمام 
بتبصري املسلمني بالواجب الذي حيّتم عليهم أْن 
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بيت  أهل  من  تعاىل  اهلل  هلم  قّيض  لو  به  يقوموا 
نبّيه من يسعى إىل ذلك.

احلارضين  أمام   احلسني اإلمام  ويضع   
اهلل  أنشدكم  بقوله:  أيضًا  املباهلة  حادثة 
أتعلمون أن رسول اهلل حني دعا النصارى 
به   إاّل   يأِت  مل  املباهلة  إىل  نجران  أهل  من 

وبصاحبته وابنيه ، قالوا: اللهم نعم)26(.

نجران  نصارى  عىل  يرد  أن   النبي أراد 
كانوا  أهنم  عىل  وبدّل  النبّوة  يف  حقه  ليثبت 
دعواهم،  يف  هلم  حجة  ال  إذ  له،  معاندين 
املباهلة  إىل  دعاهم  عليهم،  دامغة   وحجته

عىل وفق ما جاء يف قوله تعاىل:

َك فِيهِ ِمن َبعحِْد َما َجاءَك  َفَمنحْ َحآجَّ
ِمَن الحْعِلحِْم َفُقلحْ َتَعالَوحْاحْ... آل عمران 61، 
ومن هذا األمر اإلهلي نفهم كيف عرّب اهلل تعاىل 
للمباهلة،  خروجهم  يف   البيت أهل  عن 
فاحلسن واحلسني مها ابنا رسول اهلل يف 
ظاهر لفظ اآلية، وفاطمة هي التي عرّبت 
عنه  املعرّب  هو   وعيل بنسائه،  اآلية  عنها 
يدعو  وإنام  نفسه  يدعو  ال  الداعي  ألن  بنفسه، 
إعظامًا   نبّيه نفس  تعاىل  اهلل  ))وجعله  غريه 
ألن  تعاىل،  اهلل  خلق  سائر  عىل  له  ورفعة  ملحّله 
نفس رسول أرشف األنفس وأعظمها قدرًا عند 

اهلل تعاىل(()27(.

 أخرجهم الذين   البيت أهل  إّن 
وفق  عىل  تعاىل  اهلل  إىل  األقرب  هم  للمباهلة 

كان  ولو  والواقعة،  الكريمة،  اآلية  يف  جاء  ما 
غريهم أقرب إىل اهلل وأصلح لدينه وللمسلمني، 
وقد  أما  غريهم.  من  أوىل  هبم  التوسل  لكان 
حقًا  صار  املباهلة  يف  العامد  هم   هؤالء كان 
ألن  بحقهم.  والتمّسك  نرصهتم  املسلمني  عىل 
يكون  بحقهم  والتمسك  هلل،  تكون  النرصة 

كًا بدين اهلل تعاىل. متسُّ

اإلمام  خطبة  يف  )خيرب(  وقعة  وحترض 
شواهد  من  شاهدًا  بوصفها   احلسني
إذ   ،املؤمنني أمري  هبا  ُخّص  التي  الكرامات 
دفع  أّنه  أتعلمون  اهلل:  أنشدكم   يقول
إليه اللواء يوم خيرب ثم قال: ألدفعه إىل رجل 
كّرار  ورسوله،  اهلل  وحيب  ورسوله  اهلل  حُيبه 
اللهم  غري فرار يفتحها اهلل عىل يديه، قالوا: 

نعم)28(.

خيرب  لواقعة   اإلمام استحضار  إّن 
حضورًا  املتلقني  اذهان  يف  حيقق  اإلجياز،  هبذا 
سامعًا،  أو  مشاهدة  يعرفوها  التي  للتفاصيل 
دون  من  أوجزه  ما  عىل  الرتكيز  إىل  ويدفعهم 

إمهال ملا عداه.

 ،اإلمام أورده  ما  يف  النظر  ومن 
نستخلص تركيزه عىل ثالثة أجزاء من الواقعة: 

.األول: حمبة اإلمام  

  الثاين: شجاعته.

  الثالث: يكون الفتح عىل يديه.
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 ، النبي  حديث  من  األول  اجلزء  يمثل 
حيّبان   ورسوله اهلل  بأن  رّبانية  شهادة 
توجب  الشهادة  وهذه  حيبهام،  وهو   ،عليًا
عىل املسلم حمبة عيل، ألن إسالمه حيّتم عليه 
العبد بمحبة  ذلك، بل من متام اإليامن أن يفوز 
يتحقق  ال  كّله  وهذا   ،رسوله وبمحبة  ربه 
هذا  إىل  واستنادًا   .املؤمنني أمري  بمحبة  إاّل 
والدفاع   البيت أهل  حق  عن  الدفاع  صار 
فإذا  ومسلمة،  مسلم  كل  عىل  واجب  عنهم 
أصيب املسلم بمكروه جزاء دفاعه عنهم، وقع 
أجره عىل اهلل تعاىل، وهنا يظهر أمامنا قول آخر 
من مات عىل حّب آل حممد مات   للنبي
تتحرك  ميدانًا  للمحبة  ُيعطي  فهو   ،)29(شهيدًا
اإلنسان،  حيملها  فقط  مشاعر  تبقى  وال  فيه، 
وعىل الرغم من أمهية هذا الوجه )محل املشاعر(، 
فإّن جتسيدها يف املواطن التي حُيتاج إليها فيها هو 

األصل الذي ُيعّول عليه)30(. 

النبي إىل  فيه  الذي أشار  الثاين  أما اجلزء 
غري  كرار  قوله  فيمّثله   ،اإلمام شجاعة 
هو  التوصيف،  هذا  إليه  يؤدي  والذي   .فرار
كّلها  املواطن  يف   اإلمام شجاعة  استذكار 
قبله  نكص  من  نكوص  واستذكار  جهة،  من 
أّن  فمعلوم  أخرى،  جهة  من  املعركة  هذه  يف 
النبي أعطى الراية من قبل لبعض املسلمني، 
فعادوا جيّبن بعضهم بعضًا من دون أن يقفوا عىل 
أقدام ثابتة يف مواجهة اليهود)31(، وما إعالنه بأنه 
سيعطي الراية لرجل من املسلمني هبذه الصفات 
إاّل ليجعل اجلميع يتمنى أن حيظى هبذا الرشف، 

املكانة  مقارعة اخلصوم، ولكن  يقَو عىل  مل  وإن 
التي جعلها النبي ملن سيندبه أنست اجلميع 

ما ُيراد منهم ولو إىل حني. 

وكان   عيل النبياإلمام  دعا  لقد 
الرمد،  منهام  وغار  عينيه  عىل  فمسح  أرمد، 
هذا  يشهدون  مجيعًا  واملسلمون  الراية،  وأخذ 

كّله، وتوجه إىل امليدان.

إن ما قاله النبي وما فعله عيل، يظهر 
تقديمه وتعظيمه بالصفات التي وصفها به، عىل 
باقي  وعىل  قبله،  الراية  أعطي  ممن  تقدمه،  من 

املسلمني ممن مل ُيعطوا الراية.

ولعّل هذا الذي نذكره هو الذي أراده اإلمام 
عىل  خطبته  حرض  من  إشهاد  يف   احلسني
تفاصيل هذه احلادثة، ألهنا ليست واقعة حربية 
تارخيية، وإنام واقعة تتصل بالعقيدة اإلسالمية، 
يريده  ربانيًا  منهجًا  يمثل   الرسول يفعله  فام 
هذا  وفق  عىل   عيل وتعظيم  للمسلمني، 
أن   النبي أراد  رباين،  منهج  هو  التصور، 
هذه  استثامر  خالل  من  عليه  املسلمني  يطلع 
.احلادثة، وهذا عينه ما أراده اإلمام احلسني

أما اجلزء الثالث، فتمثل يف أّن الفتح كان عىل 
بدعوة  ذلك  حتقق  وقد   ،عيل اإلمام  يدي 
الراية  يعطيه  وهو  بقوله  له  دعا  إذ   ،النبي
اللهم أذهب عنه الرمد واحلر والربد وانرصه 
عىل عدوه، فإّنه عبدك حُيبك وحيّب رسولك، 

.)32(ثم دفع إليه الراية
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قيمة  لنا  يتبنّي  التاريخ  كتب  يف  النظر  ومن 
باب  الذي حققه يف خيرب، فقد كان قلع  النرص 
اليهودي،  مرحب  وقتل  )القموص(،  حصن 
حيث  األخرى،  اخلمسة  احلصون  بفتح  إيذانًا 
فكان  مقاتل)33(.  ألف  عرشون  فيها  يتحصن 
النرص بحق فتحًا كبريًا، أراده اهلل تعاىل ورسوله 
 اإلمام أكد  وقد   عيل بيد  يكون  أن 
هذه الداللة من خالل اإلشارة إىل املدد اإلهلي 
واهلل  الذي تقّوى به عىل حتقيق الفتح، إذ قال 
بقوة  بل  جسامنية،  بقوة  خيرب  باب  قلعُت  ما 

.)34(إهلية

اإلمام  عناية  موطن  الرباين  التسديد  وهذا 
النبي يف  احلسني يف إشارته إىل حديث 

هذا اليوم، أعني يوم خيرب.

أخرى  واقعة   احلسني اإلمام  ويستدعي 
فيقول   ،املؤمنني أمري  أبيه  وقائع  من 
أتعلمون أّن رسول اهلل قىض بينه وبني جعفر 
وزيد، فقال: يا عيل أنت منّي وأنا منك وأنت 

.)35(ويل كل مؤمن بعدي

احلادثة  تفاصيل  يذكر  أن   اإلمام يشأ  مل 
قاله  ما  هو  عليه  التأكيد  يريد  ما  ألّن  لشهرهتا، 
التفاصيل  معرفة  أن  بيد   ،لإلمام  النبي
تعطينا تأوياًل مقنعًا ملا نريده، ونوجز القصة فيام 

يأيت: 

بنت  سلمى  أمها  مع  محزة  بنت  عامرة  كانت 
محزة  ويص  وكان  حارثة،  بن  زيد  وأراد  حارثة 

اإلمام  من  يأخذها  أن  املهاجرين  أخوة  وأخاه 
وقال: أنا أحق هبا ابنة أخي، فقال جعفر بن أيب 
طالب: اخلالة والدة وأنا أحق هبا ملكان خالتها 
 اإلمام فقال  عميس،  بنت  أسامء  عندي 

أنا أخرجتها من بني أظهر املرشكني وليس 

فقال   ،هبا أحق  وأنا  دوين،  نسب  إليها  لكم 

زيد  يا  أنت  أما  بينكم.  أحكم   :الرسول

هبا  أوىل  جعفر  يا  وأنت  ورسوله،  اهلل  فموىل 

حتتك خالتها، و أما أنت يا عيل فأنت منّي وأنا 

.)36(منك وأنت ويل كل مؤمن بعدي

ُيغرينا  هذا    النبي  قول  يف  التأّمل  إّن 
 يتوحد مع النبي بالقول: إّن اإلمام عيل
يف أمر غري النسب قطعًا، ولو كان املقصود هو 
النسب فقط الحتّج أبناء عمومة النبي  بأّن 

هلم ما لعيل بالنسب.

التوحُد  يكون  أن  فالراجح  هنا،  ومن 
وجدانيًا ملا بني االثنني )عليهام الصالة والسالم( 
كنف  يف   اإلمام نشأ  إذ  املودة،  أوارص  من 
وقد   ... النشأة  تلك  مصورًا  قال   النبي
علمتم موضعي من رسول اهلل بالقرابة القريبة 
وأنا  حجره  يف  وضعني  اخلصيصة،  واملنزلة 
فراشه  إىل  ويكنفني  صدره  إىل  يضّمني  ولد، 
ويمّسني جسده ويشّمني عرفه، وكان يمضغ 
قول  يف  كذبة  يل  وجد  وما  وُيلقمنيه،  اليشء 

.)37(وال خلطة يف فعل
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 هذا ُيفرّس قول النبي إن قول اإلمام
أنت مني، فكيف نوّجه وأنا منك ؟.

حياة  يف  باإلمامة   اإلمام هدف  إن 
النبي وبعده جتعل اخلط النبوي حمفوظًا هبا، 
حياته،  يف   النبي سرية  يعرف  أن  أراد  فمن 
فعليه أن يتمثلها يف سرية اإلمام، إذ ُحفظت 
هبا يف  املأمور  الرسول  وطاعة  به  النبوية  السرية 
اللَّ  حْ  ِطيُعوا

َ
أ تعاىل:  قوله  يف  الكريم  القرآن 

  رِ ِمنُكمحْ محْ
َ
ِل األ وحْ

ُ
حْ الرَُّسوَل َوأ ِطيُعوا

َ
َوأ

 ،النساء/ 59، طاعة مستمرة يف زمان النبي
أهل  وهم  األمر،  أويل  يف  مستمرة  رحيله  وبعد 
النبي  سرية  هي  سريهتم  كانت  وملا   ،البيت
هم  كانوا  كام  منهم   النبي فيكون   ،
أرادها  التي  الداللة  نفهم  هنا  ومن   ،منه
اإلمام احلسني من احلديث الذي بسطه يف 
خطبته، ألّن ما ألبيه - عىل فضله الكبري - 
الذين  املسلمني  عىل  واليته  حيث  من  له  يكون 
يسمعون هذا الكالم وسينقلونه إىل بلداهنم عىل 

وفق وصيته هلم يف بداية اخلطبة.

ذكره  الذي  الرشيف  احلديث  من  ويبقى 

مؤمن  كل  ويل  أنت   احلسني اإلمام 

.بعدي

مواطن  يف  تكرر  احلديث  من  اجلزء  هذا  إن 
بالسياق  مرتبطًا  جاء  كّلها  املواطن  ويف  أخرى، 
جعلها  التي  الوالية  تكون  وهنا  فيه،  يرد  الذي 
بعده،  املؤمنني  عىل    لإلمام  حقًا   النبي

من  اإلمام  دام   فام  احلديث،  من  سبق  مما  نابعة 
له   للنبي ما  فسيكون  منه،  والنبي  النبي 
من  باملؤمنني  أوىل   والنبي النبوة،  باستثناء 

َل  وحْ
َ
أ الَِّبُّ  تعاىل:  قوله  بموجب  أنفسهم 

األحزاب/6،    نُفِسِهمحْ
َ
أ ِمنحْ  حُْمؤحِْمننَِي  بِال

فتكون هذه الوالية لعيل، واستنادًا إىل هذا 
  صار واجبًا عىل من يسمع اإلمام احلسني 
 عيل لإلمام  مواليًا  يكون  أن  هذه  ووصيته 
بحكم هذه الوالية التي أكدها النبي يف قوله 

.هذا، ومن ثم يكون مواليًا لإلمام احلسني

ويذّكر اإلمام احلسني من حرض يف منى 
من   عيل اإلمام  أخذه  ما  بمقدار  ــ  أيضًا  ــ 
كانت  أّنه  أتعلمون  فقال:  اهلل،  رسول  علم 
ليلة  وكل  خلوة،  يوم  كل  اهلل  رسول  من  له 

.)38(دخلة، إذا سأله أعطاه وإذا سكن أبداه

اإلمام  إليها  أشار  التي  الصفة  هذه  إّن 
ذو  وهو    لإلمام  متّيزًا  متثل   ،احلسني

شقني: 

الشق األول: 

 ، اإلمام  هبا  حيظى  التي  اخلصوصية 
واملنزلة التي ال يشاركه فيها أحٌد من اخللق من 
حيث القرب الروحي، إذ إن االنسجام التام بني 
القرب،   هبذا  النبوة واإلمامة جعل اإلمام 
وألن املرتبتني من اهلل تعاىل، فهو جّل شأنه الذي 

أمر هبذا كّله.
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أما الشق الثاين: 

إليه  حيتاج  ما  إن  فهو   ،اإلمام متيز  من 
جيدها  وروحية،  مادية  حاجات  من  حياته  يف 
عند النبي الذي يزوده هبا يف تلك اخللوات 
جُييبه عاّم يسأل، وإن  إذ  التي خيّصه هبا،  اليومية 
لتعليمه،   النبي بادر   أسئلته انتهت 
وقد  عنده،  جمموعة   النبي علوم  فصارت 
 ،اهلل رسول  أصحاب  كّله  ذلك  علم 
ذلك  يضع  ال   النبي ان  أيضًا  ويعلمون 
بغريعيل)39(، ويصف اإلمام عيل هذه 
دخلت  إذا  وكنت  بقوله:  له  النبوي  التمييز 
نساءه،  وأقام  يب  خال  منازله  بعض  يف  عليه 
فلم يبق غريه وغريي، وإذا أتاين هو للخلوة 
فاطمة وال أحد  يقم عنا  مل  بيتي  وأقام من يف 

.)40(أبناي

فاطمة  به  ختتص   عيل به  خيتص  ما  إّن 
واحلسنان فقط، ألهّنم مطّهرون مصطَفون. 
ومن هنا صار لزامًا عىل السامعني أن يتشبثوا بام 
يدعو إليه اإلمام احلسني، ألنه وريث علم 
النبي الباقي، بعد رحيل أبيه وأمه وأخيه، ومل 
تبق بعد ملن يريد أن يتفلت من واجب التمثل ملا 
يريده حجة، بعد أن ساق هذه األدلة التي تشهد 
له بذلك كّله، وتنري الدرب أمام من يريد أْن يسري 
عىل هديه بعد أن عّم الظالم طرق املسلمني، ومل 
يبق أمامهم إاّل احلسني بوصفه اإلمام الذي 

يمثل املنهج النبوي يف سريته.

ومتاّمً  احلارضين  خماطبًا   احلسني ويقول 
أّن رسول اهلل فضله  أتعلمون  كالمه السابق 
عىل جعفر ومحزة حني قال لفاطمة: زوجتك 
خري أهل بيتي، أقدمهم سلاًم وأعظمهم حلاًم 

وأكثرهم علاًم قالوا اللهم: نعم)41(.

اإلشارة  هذه  من   احلسني اإلمام  يريد 
غريهم  دون  املطلب،  عبد  بني  عىل  الرتكيز 
عليهم   عيل فضل  من  بعضًا  ليكشف 
محزة  واختار  غريها  دون  الزاوية  هذه  من 
ذا  طالب  أيب  بن  جعفر  واختار  الشهداء  سيد 
اجلناحني، للشأن الكبري الذي كان هلام يف مسرية 
له فضل   عليًا أن  ليؤكد  بعد،  فيام  اإلسالم 
مل تكن  النبي عّد صفات عنده  عليهام، ألن 
كان  ما  بقدر  عندمها  تكن  مل  أو  أصاًل  عندمها 
يشاركه  ال  اإلسالم  يف  فالسبق   ،عيل عند 
به أحد، إذ صحب النبي يف جماورته يف غار 
البعثة، يقول يصف تلك احلقبة  حراء قبل 
ولقد كان جياور يف كل سنة بغار حراء فأراه 
يومئٍذ  واحد  بيت  جيمع  ومل  غريي،  يراه  وال 
وأنا  وخدجية   اهلل رسول  غري  االسالم  يف 
ثالثهام، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح 
نزل  حني  الشيطان  رنة  سمعت  ولقد  النبوة، 
الرنة؟  هذه  ما  اهلل  رسول  يا  فقلت  الوحي 
انك  عبادته  من  آيس  الشيطان  هذا  فقال: 
تسمع ما أسمع وترى ما أرى إاّل انك لست 

.)42(بنبي



83

اأ. د. حاكم حبيب الَكريطي

بيد اّن ثمة أمرًا حيّتم علينا أن نشري إليه وهو 
اّنه اختار عيل زوجًا لفاطمة، وهو هبذه الصفات 
العظيمة  املكانة  جيّسد   النبي ذكرها  التي 
السالم. وهذا  ـ عليها  فاطمة  التي اختصت هبا 
االختيار إهلي ألن النبي ما ينطق عن اهلوى.

ُغسل  اإلمام احلسني من حادثة  ويأخذ 
أركان  من  ركنًا  وفاته  بعد  وجتهيزه   النبي
دعوته ملن يسمعه فيقول: أتعلمون أن رسول 
اهلل أمره بُغسله وأخربه أن جربئيل ُيعينه عليه، 

.)43(قالوا اللهم نعم

جتّسد  هذه   احلسني اإلمام  إشارة  إن 
من   عيل تبوأها  التي  العظيمة  املكانة 
بوصيته،  خّصه  إذ  وبعدها،  حياته  يف   النبي
فارق  وحني  الوصية.  هذه  مجلة  من  وجتهيزه 
الُغسل  يف  شأنه   عيل توىل  الدنيا   النبي
ولقد  الساعة  هذه  واصفًا  يقول  والتجهيز، 
قبض رسول اهلل وإّن رأسه لعىل صدري، 
عىل  فمررهتا  كفي  يف  نفسه  سالت  ولقد 
واملالئكة   ُغسله وليت  ولقد  وجهي، 
هيبط  مأل  واألفنية،  الدار  فضّجت  أعواين، 
منهم  هيمنة  سمعي  فارقت  وما  يعرج  ومأل 
 ،)44(رضحيه يف  واريناه  حتى  عليه  يصلون 
مع  تتوحد  السابقة   احلسني اإلمام  وإشارة 
 إذ إّن ذكره جلربيل ،قول أمري املؤمنني
من  منزلة  أقرهبم  فذكر  للمالئكة،  ذكرًا  يعني 

النبي ليتداعى ذكر اآلخرين تلقائيًا.

ُغسل  يف   لإلمام املالئكة  ومعونة 
النبي ذكرها هو يف مناسبة أخرى فقال 
من  املاء  يناولني  وأسامة  الفضل  فكان   ...
عيل:  قال  العني،  معصوبا  ومها  السرت،  وراء 
فام تناولُت عضوًا إاّل كأّنام يقلبه معي ثالثون 

.)45(رجاًل حتى فرغُت من ُغسله

من  املالئكة  لضجيج   اإلمام سامع  أما 
يغيب عن سمعه أي صوت خفي من  أن  دون 
 ،أصواهتم، فيجسد املقام الرباين الذي بلغه
من   ،احلسني اإلمام  أرداه  ما  عينه  وهذا 
تفاصيلها  تروي  التي  باحلادثة  التذكري  خالل 
ويروهيا  زمانه،  إىل  حّيًا  الصحابة  من  بقي  من 
إجابة  كانت  هنا  ومن  الصحابة.  عن  التابعون 
 من حرض منهم عن استفهام اإلمام احلسني

))اللهم نعم((.

التذكريية  خطبته   احلسني اإلمام  وخيتم 
قوله  وهو  األخري،  التقريري  بسؤاله  )منى(  يف 
.. أتعلمون أّن رسول اهلل قال يف آخر خطبة 
اهلل  كتاب  الثقلني  فيكم  تركت  إين  خطبها 

.)46(كوا هبام لن ّتضّلوا وأهل بيتي، فتمسَّ

هبذه  خلطبته   احلسني اإلمام  ختم  إن 
فيام  نتاوهلا  أن  يمكن  معاٍن  ُيفصح عن  اإلشارة 

يأيت:

إن ذكره الرصيح بأّن حديث الثقلني ورد يف 
اخلطبة األخرية للنبي يومئ إىل أنه جعل 
التمسك  املسلمني  عىل  جيب  وصية  هذا  قوله 
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هبا، فليس فيها موضع الجتهاد، بعد أن اقرتب 
 ...(( احلديد  أيب  ابن  يقول  الدنيا،  عن  رحيله 
جعل  ربه،  جوار  إىل  االنتقال  شارَف  ملا  فكأنه 
منزل  إىل  منزل  من  ينتقل  الذي  كاملسافر  نفسه 
وجعل الكتاب والعرتة كمتاعه وحشمه، ألهنام 

أخص األشياء به(()47(.

أيب  ابن  إليها  يشري  التي  اخلصوصية  وهذه 
احلديد، مرّدها إىل اهلل تعاىل الذي مل يشأ أن جيعل 
املسلمني يتأّولون الثقل األكرب، كل عىل وفق ما 
يراه، وإنام أمرهم بالتمسك بالثقل األصغر بعد 
القرآن عندهم،  ما يف  معرفة  األكرب. ألّن  الثقل 

واالثنان يتعانقان لينريا للمسلمني دروهبم.

وظني إن ما كان يراه اإلمام احلسني يف 
عرصه من سيطرة دياجري الظالم عىل املسلمني، 
لبعدهم عن الثقلني، نبههم هذا اجلزء من خطبته 
إىل وجوب التمسك به، ألنه جيسد الثقل الثاين 

بعد القرآن الكريم.

يف   احلسني اإلمام  إن  نقول:  اخلتام  ويف 
يعيد  أن  أراد  منى  يف  احلجاج  مجوع  يف  خطبته 
وجوب  من  عنها  نّد  ما  املسلمني  أذهان  إىل 
نرصة أهل البيت والسري عىل هداهم، من 
التي   عيل اإلمام  بفضائل  التذكري  خالل 
تشكل املنهج الرباين الذي جعله اهلل تعاىل سبياًل 
للمسلمني من أجل الوصول إىل رضوانه. ومن 
الدين  لقواعد  ذكر  هو  الفضائل  ذكر  كان  هنا 
رسول  جّسدها  التي  للمعاين  وذكر  القويم، 
اهلل ومن ثم ذكر لفضائله هو ــ أي احلسني ــ 

بوصفه الوريث احلي من أهل البيت الذين 
كله  وهبذا  املسلمني،  عىل  طاعتهم  اهلل  أوجب 
إليه  إليه ومن يصل  أزال عن عيون من يستمع 
كالمه الغاممة التي أربكت نظر بعضهم فلم يعد 
قادرًا عىل التمييز بني احلق والباطل، أو مل يشأ أن 
يكون كذلك خلوف من سلطان أو لطمع يف دنيا 
أو لقصور معرفة. فجاءت هذه اخلطبة لتوضح 
احلق ملن قرصت معرفته، فال تبقى له حجة هبا 

أمام نفسه أو أمام أصحاب احلق.
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الصدوق ت 318هـ، حتقيق . 2 الشيخ  االعتقادات، 
عصام عبد السيد، منشورات دار املفيد، قم، إيران.

إعالم الورى بأعالم اهلدى، الطربيس )الفضل بن . 3
  احلسن ت 548هـ(، حتقيق مؤسسة آل البيت

إلحياء الرتاث، قم، ط1، 1417هـ.

قسم . 4 حتقيق  الصدوق،  الشيخ  الصدوق،  أمايل 
ط1،  البعثة،  مؤسسة  اإلسالمية  الدراسات 

1417هـ، قم، إيران.

د. . 5 تأويلية،  قراءة   / البالغة  هنج  يف  البيت  أهل 
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المصادر والمراجع
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احلسينية املقدسة، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 
بريوت، 1436هـ ــ 2015م.

املجليس                   . 6 باقر  حممد  الشيخ  األنوار،  بحار 
)ت 1111هـ(، مؤسسة الوفاء، ط2، 1403هـ ــ 

1983م، بريوت، لبنان.

ابن كثري ت 774هـ، حتقيق عيل . 7 والنهاية،  البداية 
شريي، دار إحياء الرتاث العريب، ط1، 1408هـ، 

بريوت، لبنان.

هبجة املحافل وبغية األماثل يف تلخيص املعجزات . 8
ت  احلريض  بكر  أيب  بن  حييى  والشامئل،  والسري 

893هـ، دار صادر، بريوت.

واألعالم، . 9 املشاهري  ووفيات  اإلسالم  تاريخ 
بن أمحد  اهلل حممد  أبو عبد  الدين  الذهبي )شمس 

ت 748هـ(، املكتبة التوفيقية.

يعقوب . 10 أيب  بن  )أمحد  اليعقويب  اليعقويب،  تاريخ 
ت 284هـ(، دار صادر، بريوت، لبنان.

الطويس . 11 الشيخ  القرآن،  تفسري  يف  التبيان 
)ت460هـ(، حتقيق أمحد حبيب العاميل، مكتب 

اإلعالم اإلسالمي، ط1، 1409هـ.

)فخر 21.  الرازي  الغيب،  مفاتيح  ــ  الرازي  تفسري   
دار  606هـ(،  ت  التميمي  عمر  بن  حممد  الدين 
2000م،  ــ  1421هـ  بريوت،  العلمية،  الكتب 

ط1.

تفسري القمي، القمي )عيل بن ابراهيم 329هـ(، . 13
دار  مؤسسة  اجلزائري،  طيب  السيد  تصحيح 

الكتاب، ط3، قم، 1404هـ.

ت . 14 يوسف  احلجاج  )أبو  املّزي  الكامل،  هتذيب 
742هـ(، حتقيق د. بشار عواد معروف، مؤسسة 

الرسالة، ط4، 1406هـ.

)شمس . 15 البطريق  ابن  املبني،  الوحي  خصائص 
الدين حييى بن احلسن ت 600هـ(، حتقيق الشيخ 
مالك املحمودي، دار القرآن الكريم، قم، ط1، 

1417هـ.

436هـ، . 16 ت  املرتىض  الرشيف  املرتىض،  رسائل 
حتقيق السيد مهدي رجائي، دار القرآن الكريم، 

مطبعة سيد الشهداء، قم، 1405هـ.

726هـ، . 17 ت  احليل  العالمة  السعدية،  الرسالة 
منشورات  بقال،  عيل  حممد  احلسني  عبد  حتقيق 
النجفي، ط1، 1410هـ،  املرعيش  آية اهلل  مكتبة 

قم، إيران.

رشح األخبار يف فضائل األئمة األطهار، القايض . 18
ت  املغريب  التميمي  حممد  بن  )النعامن  املغريب 
اجلاليل،  احلسيني  حممد  السيد  حتقيق  363هـ( 
قم،  املدرسني،  النرش اإلسالمي، مجاعة  مؤسسة 

إيران.

ت656هـ، . 19 احلديد  أيب  ابن  البالغة،  هنج  رشح 
منشورات  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  حتقيق 
مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي، دار إحياء 

الكتب العربية.

البالغة وعلوم حقائق االعجاز، . 20 الطراز ألرسار 
745هـ(،  ت  العلوي  محزة  بن  )حييى  العلوي 

املكتبة العرصية، بريوت، 1423هـ.

العمدة )عمدة عيون صحاح األخبار يف مناقب . 21
مجاعة  حتقيق  البطريق،  ابن  األبرار(،  إمام 

املدرسني، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، إيران.

الفصول املهمة يف أصول األئمة، احلر العاميل ت . 22
1104هـ، حتقيق حممد بن حممد حسني القائيني، 
مؤسسة املعارف اإلسالمية، ط1، قم، 1418هـ.

عيل . 23 حتقيق  329هـ،  ت  الكليني  الشيخ  الكايف، 
مطبعة  اإلسالمية،  الكتب  دار  غفاري،  أكرب 

حيدري، ط3، 1388هـ.
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اهلاليل . 24 قيس  بن  سليم  قيس،  بن  سليم  كتاب 
األنصاري  باقر  حممد  الشيخ  حتقيق  ق1،  ت 

الزنجاين، د.ت.

بن . 25 حممود  القاسم  )أبو  الزخمرشي  الكشاف، 
عمر الزخمرشي ت 538هـ(، حتقيق عبد الرزاق 
مهدي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.

العالمة . 26 املؤمنني،  أمري  فضائل  يف  اليقني  كشف 
احليل، حتقيق حسني الدركاهي، ط1، 1411هـ.

دار . 27 711هـ(،  )ت  منظور  العرب،ابن  لسان 
صادر، بريوت، لبنان.

جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس )أبو عيل . 28
من  جلنة  حتقيق  460هـ(،  ت  احلسن  بن  الفضل 
ط1،  للمطبوعات،  األعلم  مؤسسة  العلامء، 

1415هـ، بريوت، لبنان.

بن . 29 حممد  املؤمنني،  أمري  إمامة  يف  املسرتشد 
أمحد  الشيخ  حتقيق  310هـ،  ت  الطربي  جرير 
مؤسسة  الفاريس،  سلامن  مطبعة  املحمودي، 

الثقافة اإلسالمية، ط1.

381هـ، . 30 ت  الصدوق  الشيخ  األخبار،  معاين 
انتشارات  النارش  الغفاري،  أكرب  عيل  حتقيق 

إسالمي، 1361هـ.

سليامن . 31 بن  حممد   ،املؤمنني أمري  مناقب 
الكويف ت بعد سنة 300هـ، حتقيق الشيخ حممد 
اإلسالمية،  الثقافة  إحياء  جممع  املحمودي،  باقر 

ط1، 1412هـ.

حممد . 32 السيد  العالمة  القرآن،  تفسري  يف  امليزان 
النرش  مؤسسة  1402هـ،  ت  الطباطائي  حسني 

اإلسالمي، مجاعة املدرسني، قم، إيران.

مجع . 33 طالب،  أيب  بن  عيل  اإلمام  البالغة،  هنج 
الرشيف الريض، حتقيق حممد عبده، دار املعرفة، 

بريوت، لبنان. 




