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قواعد النرش يف جملة تراث كربالء

اآلتية: القواعد  وفق  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 
العلمي . 1 البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يشرتط يف 

وخطواته املتعارف عليها عامليًا.
2 . )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج )A4( يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق

)simplified Arabic( عىل أن ترقم  بحدود )10000-15000( كلمة بخط 
الصفحات ترقياًم متسلساًل.

يف . 3 كّل  اإلنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملّخص  تقديم 
حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 

بحدود )350( كلمة.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/الباحثني، . 4

والربيد  املحمول،  أو  اهلاتف  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة 
االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث 

أو أي إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  واملصادر  املراجع  إىل  يشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن: 
سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم 
النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم 



الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.
حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ

منفصلة  واملراجع هبا  املصادر  قائمة  ُتضاف  أجنبية  وجود مصادر ومراجع 
عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
أسفل . 7 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
للمرة . 8 املجلة  يف  ينرش  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

األوىل، وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش 
ضمن أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل 

البحث، أو املساعدة يف إعداده.
ة وسيلة نرش أخرى.. 9 أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّ

تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

تعاد . 11 وال  للنرش،  صالحيتها  لبيان  رسي  علمي  لتقويم  البحوث  ختضع 
البحوث إىل أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من أ. 
تاريخ التسّلم.

خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها ب. 
وموعد نرشها املتوّقع.



إضافات ت.  أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقومون  يرى  التي  البحوث 
عليها قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا 

عىل إعدادها هنائيًا للنرش.
الرفض.ث.  أسباب  إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبلغ  املرفوضة  البحوث 
يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص. . 
يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة ح. 

مالية.
يراعى يف أسبقية النرش:. 12

البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.أ. 
تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث. ب. 
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. ت. 
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.ث. 

ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة )turath@alkafeel.net( او . 13
ترسل عىل املوقع الرسمي للمجلة )http://karbalaheritage.alkafeel.net(، أو 
ُتَسلَّم مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: )العراق/كربالء املقدسة/

الثقايف/مركز  الكفيل  ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  حي 
تراث كربالء(.





كلمة العدد

اخلطوة الثانية

كانا  إذا  والسيام  واحدة،  بعني  خمتلفني  عاملني  إىل  تنظر  أن  السهل  من  ليس 
ينتميان إىل حقبتني زمنيتني خمتلفتني، وإذا أضفنا إىل هذه العقبِة عقبَة أّن الناظر 
ال ينتمي إىل مكان ذلك العامل املنظور إليه من زمن الحق، ستكون العقبُة عقبتني 
حتاًم. هاتان العقبتان كانتا مالزمتني لتفكري اهليأتني القائمتني عىل املجلة ؛ أعني 
تفعيلها،  وآليات  املجلة،  يناقشان صورة تصميم  والتحريرية ومها  االستشارية 

وتقنية ديمومتها يف اإلصدار.
ُذلَِّلت مصاعبه،  لكن اخلطوة األوىل ما أن تبدأ حتى جيد السائر أن الطريق 
وبدأت أقدامه تعتاد عىل الطريق، عىل الرغم من متاعبه، لذا وجدت اهليأتان أّن 
الطريق بدأ يتيّس أمام خطواهتا بالرشوع، والسيام بعد أن قطعت املجلة اخلطوة 

األوىل من مشوارها.
أن  دلياًل عىل  املجلة،  إصدار  الثاين من مسرية  العدد  أعني  الثانية؛  اخلطوة  وتأيت 
الطريق سيسهل وأن اخلطوات سترتى وال تقف عن عقبة أو عقبتني كام هو الظّن.

وقد احتوت أبواب املجلة اخلمسة ؛ أعني الباب املجتمعي، والباب التارخيي، 
والباب األديب، والباب الفني، والباب العلمي، عىل جمموعة طيبة من البحوث 
الذين قّيموها  العلمي املحّكم، وقد كانت مثار استحسان اخلرباء  الطابع  ذات 



بالكفاءة  هلم  املشهود  اجلامعات  أساتذة  من  االختصاص  ذوي  األساتذة  من 
والعلمية، فضاًل عند تنّوع كّتاب أبحاث عدد املجلة من جامعاتنا العراقية.

وتقّدم املجلة دعوة عامة إىل األساتذة األكاديميني املعنيني باملستوى الرتاثي 
وفق  عىل  املكتوبة  البحوث  يبعثوا  أن  وخارجه  العراق  داخل  من  الكربالئي 
رشائط البحث العلمي عىل عنوان املجلة؛ ألّن ديمومة املجلة بام تنتجه أقالمهم.

واهلل املوفق



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية

ملاذا الرتاث؟ ملاذا كربالء؟

تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية التي تشخص . 1
وفعاًل،  قوالً،  الفرد:  حراك  هلا  خيضع  مجعيًة،  ثقافًة  بوصفها  سلوكياهتا؛  يف 
وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود حياهتا، وعىل قدر فاعلية تلك 
الرتاكامت، وإمكاناهتا التأثريية؛ تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، 

ومن ذلك تأيت ثنائية: السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا.
املادية  الرتكة  بأنه  ذكــره:  مر  ما  بحسب  الــرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. وهبذا الوصف 

يكون تراث أي ساللة:
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها.- 
املادة األدق لتبيني تارخيها.- 
احلفرية  املثىل لكشف حضارهتا.- 

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل محولتها؛ 
كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث والوعي به تعالق 
طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف 
االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املسترشقني وسواهم ممّن َتَقّصَد 



دراسة تراث الرشق وال سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف 
املعرفة بتفاصيل كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة؛ بإخفاء 

دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله.
كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب، بل هي . 2

كنوز مادية ومعنوية تشّكل بذاهتا تراثًا لساللة بعينها، وتتشّكل مع جماوراهتا 
وهبذا  والــرشق،  العراق،  أي:  إليها؛  تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث 
الرتاتب تتضاعف مستويات احليف التي وقعت عليها: فمرة؛ ألهّنا كربالء 
بام حتويه من مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ، ومرة؛ألهنا كربالء اجلزء 
الذي ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات،ومرة؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه املستويات 
واُخزلت  تراثها،  وُغيِّب  ُغيِّبت  حتى  تراثها،  عىل  احليف  من  طبقة  أضفى 

بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه.
العباسية . 3 التابع للعتبة  بيانه، تصدى مركز تراث كربالء  وبناًء عىل ما سبق 

مهومًا  لتحمل  كربالء؛  برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة 
متنوعة، تسعى  إىل:

ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء بأبعادها الثالثة: - 
املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.

مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن ثنائية الضيق - 
والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع جماوراهتا، 
ومعرفيًا.  ثقافيًا  حركيتها؛  عىل  إجيابًا  أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس 



التي -  مواقعها  يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية  مكتنزاهتا:  إىل  النظر  اجراء 
تستحقها؛ بالدليل. 

تعريف املجتمع الثقايف: املحيل، واإلقليمي، والعاملي: بمدخرات تراث - 
كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك الرتاث بأنفسهم؛ يف ظل افتقادهم إىل - 
السعي  هذا  يسجل  مما  الغربية؛  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الوازع 

مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش ديمومة النامء - 

يف مسرية اخللف؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
التنمية بأبعادها املتنوعة : الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، فالكشف - 

عن الرتاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء.
فكانت من ذلك كله جملة "تراث كربالء" التي تدعو الباحثني املختصني 

إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون.



تراث كربالء
للشاعر عيل الصفار

ادرِة عن مركز  مة الصَّ ِة ُتراِث كربالء الفصليِة املحكَّ ُخ صدوَر جَمَلَّ َقصيدٌة ُتؤرِّ
للعتبِة  العامِة  لألمانة  التابعة  افيِة  والَثقَّ الفكرية  الشؤون  كربالء/قسم  تراث 

العباسيِة املقدسِة وذلك يف سنة 1435هـ.

ــا ُمـــنَـــاَهـــا ــ ــَه ــ ــوُف ــ ــُف ــ ــٌة ُط ــ ــ ــلَّ ــ ــ جَمَ
ــال ــرَب ــِق ك ــ ــُأْف ــ ــو بِ ــم ــُس ــٌة َت ــيَّ ــل ــص َف
ــا ــه ــَل ــا أمَج ــ ــُة َم ــَسـ ــْمـ ــا اخَلـ ــ ـ ــواُبَ ــ َأْبـ
ــَا ــ ـ ــوُل إِنَّ ــصـ ــُفـ ــا الـ ــ ــْت َك ــ َع ــوَّ ــ ــنَ ــ َت
ــدا ــوِر َبـ ــل ــك ــل ــف ــال ــاُب ُتــــــراٍث بِ ــ بـ
ــى بِـــَتـــاريـــخ َمـــَى ــن ــع وآَخـــــــٌر ُي
ــاٍد َأْيــنَــَعــْت ــَضـ ــصَّ لِـ ــ َوثـــاِلـــٌث ُخ
ــــــــاٌل، ُصـــــَوٌر ، مَجَ ورابِــــــــٌع َفــــــنٌّ
ــى ــن ــَت ــِم فــيــِه جُمْ ــل ــع ــل وَخــــاِمــــٌس لِ
ــاٍت َأرَشَقـــــْت ــح ــف ــْن ص ــ ــا ِم ــاهل ــي َف
ــٍب ُمـــغـــَرٍم ــل ــَق ُث الـــَعـــْقـــَل ب ــــــدِّ ُتَ
ــًة ــَم ــْت ــبِّ ُع ــِحـ ــِر امُلـ ــك ــْن ف ــ ُتــيــُط َع
َشــمــُســَهــا ــنِي  ــَسـ ــاحُلـ وبِـ وكــيــَف ال 
ــا بِـــاْســـِم الــكــفــيــل ُمــقــِمــر ــَه ــُل ــي َول
ــا َفـــاْرَتـــَوْت ــاَب ظــَاَه ــَس بِـــُجـــوِدِه اْن

ــا ُخــطــاَهــا ــَه ــلِ ــي ــف ــا ك ــطـ َعــــى ُخـ
ــنَـــاَهـــا وِمــــــْن َســـنَـــا ُتـــراثِـــهـــا َسـ
ــاِب الــَعــبــا َنـــراهـــا ــ ــح ــ َكـــَعـــدِّ َأص
ُرَبــــاَهــــا يف  َهــــــلَّ  َربــــيــــٌع  ُكــــــلٌّ 
ــا ــ ــ ُساَه يف  ــاَر  ــ ــ َسـ جُمْـــَتـــَمـــِعـــيَّـــًا 
ــا ــَراَهـ ــاَر ِمــــْن َثـ ــ ــ َويــــُـــْخـــِرُج اآلث
َجـــنَـــاَهـــا ملَِــــــْن  طـــوبـــى  َأدٍب  يف 
َنـــاَلـــْت ِمــــَن اإلْبـــــــداِع ُمــبــَتــغــاهــا
ــا ــاَه ــس ــِه َك ــتـ ـ ــلَّ ــْن ُحـ ــ ــُم ِمـ ــلـ ــِعـ والـ
بِـــــَا َمـــــى؛ َفـــــَا َمــــى َهـــواَهـــا
ــا ــ ــواَه ــ س أبــــــــدًا  َأرادا  َوَمــــــــا 
ــْن ُدَجـــاَهـــا ــ ــَس ِم ــ ــُف ــ ـــــــِرُج األَْن َوُتْ
ــا ــاَه ــي ِض َســـاطِـــٌع  َســـطـــٍر  ُكــــلِّ  يف 
ِرَضـــاَهـــا أحــــــــَرَزْت  َهــــــواُه  ويف 
ــا ــاَهـ ــقـ َسـ ــِه  ــنـ ــيـ عـ ــَض  ــ ــي ــ ف ألنَّ 
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ــَســَقــْت واتَّ ــْت  ــَم َن يِه  كفَّ فــضــِل  ِمـــْن 
ــا ــ ــه ــ ــاٌء دائِـــــــُم َوإرُث ــ ــط ــ ــَي َع ــ ــْه ــ َف
خـــًا: ُمـــَؤرِّ ــْل  ــ َوُق منها  ــًة  ــَع َســب ــْذ  ُخـ

ــا ــداَهـ َيـ امَلــــــَدى  إىل  وانـــَطـــَلـــقـــْت 
ــا ــ ــَراَه ــ ِق دائِـــــــٌم  َأرٍض  ُتـــــــراُث 
ــا أحـــالهـــا( ــ )ُتـــــــراُث كـــربـــالَء َم



املحتويات

اسم الباحثعنوان البحثص

اِث امُلْجَتَمِعيِّ َ َباُب الرتُّ

الدخيل يف املحكّية الكربالئية قراءة جديدة يف 27
املفهوم الرتاثي

أ. م. د. اسامة رشيد الصفار
جامعة بغداد

كلية الرتبية ابن رشد
قسم اللغة العربية

دراسة ميدانية حلاالت الطالق يف مدينة 47
كربالء املقدسة )الواقع واألسباب(

م. د. عيل عبدالكريم آل- رضا، 
عباس حسني تومان

جامعة كربالء
كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية

قسم العلوم الرتبوية والنفسية

اِث التَّاِرْيِيِّ َ َباُب الرتُّ

ملحات من التاريخ السيايس ملدينة101
كربالء املقدسة 1920-1914

أ. م. د .عدي حاتم عبد الزهرة املفرجي
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
قسم التاريخ

األقلية اإليرانية يف لواء كربالء وموقف 149
اإلدارة العثامنية يف والية بغداد منها

أ. م. د. سامي ناظم حسني املنصوري
جامعة القادسية

كلية الرتبية
قسم التاريخ

اِث اأْلََدِبِّ َ َباُب الرتُّ

اخلطاب احلسيني يف واقعة الطف وحدة 181
الداللة وتنّوع األبعاد

أ. د. عبدالباقي اخلزرجي
اجلامعة املستنرصية

كلية اآلداب
قسم اللغة العربية



تطور فن الرثاء يف الشعر العريب القديم 205
وخصوصية رثاء اإلمام احلسني فيه

م. د. أمحد كريم علوان
جامعة الكوفة

كلية اآلداب
قسم اللغة العربية

 ) اِث اْلَفنِيِّ )اْلَجَمالِيِّ َ َباُب الرتُّ

العنارص العامرية يف االبنية التارخيية يف مدينة 235
كربالء املقدسة

هدى حسني الفتالوي
ماجستري تاريخ من قسم التاريخ

كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
جامعة كربالء

نامذ  من العنارص العامرية ملرقد سيدنا 263
العباس دراسة ختطيطية - حتليلية

أ. م. د. ميثم مرتىض نرص اهلل
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
قسم التاريخ

اِث اْلِعْلِميِّ َ َباُب الرتُّ

دور مغنطة املحلول املغذي لكربيتات املنغنيز 311
يف نمو وحاصل احلنطة املزروع يف حقول 

حمافظة كربالء املقدسة
)Triticum aestivum L.(

* امحد نجم املوسوي.
** محيد عبد الفرطويس.
** عباس عيل العامري.

** رزاق لفته السيالوي.
* جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم الرصفة
قسم علوم احلياة

** جامعة كربالء
كلية الزراعة

قسم املحاصيل احلقلية

19Studying the Effect of Male 
Hormones in the Serum Sample 
of Patients in the Province of 
Holy Karbala on Benign Prostate 
Hyperplasia

Researcher

Khawla Ibrahim Abd Al-Musawi

Master of chemistry science

University of Baghdad

The council of province of holy 

Kerbala



H i s t o r i c a l  H e r i t a g e  S e c t i o n



أ. د. عبدالباقي اخلزرجي
اجلامعة املستنرصية

كلية اآلداب
قسم اللغة العربية

Prof. Dr. Abdul. Baqy Al-Khazrajy

Al-Mustansiriyah University
College of Artsl
Dept. of Arabic

Husain's Oration in Al-Taff Battle:
Semantic Unity and Dimensions Variety



1435-1436هـ/2014مالسنة األوىل/املجلَّد األّول/العدد الثاين

أ. د. عبدالباقي اخلزرجي

179

امللخ�ص

وتوجيهه  الكالم  حول  يــدور  كونه  ودراسته  اخلطاب  أمهية  يف  شك  ال 
للخطاب  اإلنساين  البعد  وان  األفكار،  ونقل  اإلفهام  قصد  لتحقيق  ومراجعته 

القرآين يرتشح من خالل تتبع تصورات املتلقني للخطاب.
وجوه  تعددت  إذا  واحدة،  مقصدية  عىل  احلفاظ  مع  أبعاده  تنوعت  حيث 
الفكري  التواصل  جسور  وعرب  واحد  سياق  عىل  تأت  ومل  القرآن  يف  اخلطاب 
والثقايف يف القرآن الكريم هنل أهل البيت من معينه الذي ال ينضب فجاءت 

أحاديثهم وخطبهم من نفس الرساج.
ولذا تنوعت دالالهتا مع بقاء وحدة املقصدية فيها....

اخلطابات  فيه  الذي حتركت  املكان  تأسست من خالل  الدراسة هذه  فكرة 
احلسينية مقرتنة بالزمان واألحداث يف واقعة الطف.

وكيف أن تلك اخلطابات تنوعت واختلفت يف األبعاد وتوحدت يف الداللة 
والتي انبثقت من الوحي والقرآن.

واثبت البحث أن اخلطاب احلسيني هو جزء من اخلطاب املحمدي الذي جيسد 
اخلطاب القرآين يف قوله تعاىل: )وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى(.

يف أهدافه وحتركاته واخذ البحث منهجا قائام عىل بؤرة إشعاع رئيسة وهي 
املصدر )اإلمام احلسني( وتنوع خطابه عىل نحو حماور مخسة.
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إذ تناول البحث اخلطاب لغًة واخلطاب يف القرآن الكريم مبينا عمق الصلة بينهام.
.جاء املحور األول باخلطاب احلسيني مع األصحاب

.بينام تناول املحور الثاين اخلطاب احلسيني مع أهل بيته
وتطرق املحور الثالث إىل خطاب اإلمام احلسني مع نفسه.

ودرس املحور الرابع خطاب احلسني ومناجاته مع ربه.
أما املحور اخلامس واألخري فكان اخلطاب مع أعدائه.

اخلطاب  خالل  من   احلسني اإلمام  هنضة  ارتباط  عىل  الدراسة  أكدت 
بوسائل احلياة األبدية التي منحتها عبق اخللود ونكهة اإليامن.

وان النهضة احلسينية حتركت صوب داللة مركزية عىل الرغم من تنوع أبعاد 
أثرى اخلطاب  التنوع  أن هذا  املتلقني السيام  اختالف  فيها وعىل وفق  اخلطاب 
وأفاد األهداف التي رمى إليها.وهي التوحد مع اخلطاب اإلهلي، وانه مصداق 
من مصاديقه وان اخلطاب احلسيني هو خطاب حممدي ينتج عن ذلك االرتباط 

باخلطاب القرآين اإلهلي املقدس.
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Abstract

No doubt, oration is important to study as it deals with speech + its 

purpose and its handling out so as to help other understand and also to 

express speaker' thoughts and intentions. The human said of the Quranic 

oration is noticed through the way recipients think of such an oration.

Its dimensions are too varied but still keeping one intention. The ways 

the Quranic oration is expressed are also various and they do not usually 

follow one style. And through the intellectual and cultural bridges in the 

Holy Quran, Ahlul-Bait (peace and blessings be upon them) have learnt 

much that their speeches and orations have been of the same light source. 

Their meanings are varied but with one intention. This study is based on 

the place where Husainees' orations have been narrated together with 

the time and events in al-Taff battle and also how such orations are varied 

and different in dimensions but still keeping one intention and meaning 

which stems from Revelation and Holy Quran.

The research has proved that the Husainees' oration is part of the 

Muhammadan's oration which substantiates the Quranic oration as Allah 
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the Most High says; its aims and purposes are the same + the research 

has taken one route which is based on a main radiation focus which is the 

source (Imam Husain, Peace be upon him) and how his oration is varied 

is looked at from five respects.

The research has dealt with the oration linguistically and the oration in 

the Holy Quran showing the profound relationship between them.

The first section has dealt with the Husainee's oration directed to the 

closest friends (peace be upon them).

The second section has tackled the Husainee's oration directed to 

his progeny (peace be upon them), while the third section has dealt with 

Imam Husain's (peace be upon them) oration to himself.

The fourth section has dealt with Imam Husain's (peace be upon 

them) oration and also his secret talk with Allah, the Most High.

The fifth and last section has been on Imam Husain's (peace be upon 

them) oration with his enemies.

The study has asserted that there has been a close relation through 

the use of oration between Imam Husain's (peace be upon them) uprising 

and the eternal life means through which eternity and faithfulness flavour 

has been gained.

The Husainy's uprising has been directed towards a central meaning 
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inspite of the various dimensions oration has taken and according to 

the different recipients, especially that such variety has enriched oration 

and has achieved its goals which has been unity with Allah's, the Most 

High, oration as its one confirmation of it and that Husainy's oration is a 

Muhammadan's oration resulting from that relation with the Holy Quranic 

Divine oration.
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اخلطاب احل�سيني
يف واقعة الطف وحدة الدللة وتنّوع الأبعاد

الشّك أّن اخلطاب احلسيني ُيعّد أداة خللق احلوار االجتامعي، ولكونه وسيلة 
من وسائل االتصال مع اآلخر ينقل عربها املتكلم أفكاره إىل املخاطب يف حماولة 
منطقة  إىل  االنتامء  )املخاطب( حماوال  اآلخر  مع وعي  اشتباك  منه خللق عملية 
املتكلم  منطقة  إىل  به  االنتقال  ثّم  ومن  فيه  األفكار  تلك  تأثري  وتفعيل  وعيه، 

وحماولة فهم واستيعاب القصد من خطابه.
واقعة  يف   احلسني اإلمام  خطابات  منطقة  عىل  تتأسس  البحث  وفكرة 
متلك  إهنا  إال  ومقصدها  مشارهبا  تنّوع  عىل  اخلطابات  تلك  أّن  وكيف  الطف؛ 
أعامق  من  تنبلج  والتي  املركزية  واملقصدية  الواحدة  الداللة  وهي  رئيسة  سمًة 
الوحي والقرآن الكريم وسوف يثبت البحث أّن اخلطاب احلسيني كوكب من 
كواكب اخلطاب املحمدي والذي هو مرشق يف سامء اخلطاب القرآين املقدس، 
اخلطاب  حركة  مع  البحث  ينطلق  إذ  وأنواعه؛  وحركته  ومقاصده  أهدافه  يف 
احلسيني مع اهلل سبحانه وتعاىل ومع نفسه ومع أهل بيته وأصحابه وأخريا مع 
أعدائه. وسوف يقوم البحث بدراسة مقصدية كل هذه األنواع ويثبت أّن هناك 
داللة مركزية تربطها مع بعضها البعض مع كل الظروف املختلفة التي حترك فيها 

اخلطاب احلسيني.
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اخلطاب لغَة:
العرب  لسان  يف  ورد  وقد  )َخَطب(  الثالثي  الفعل  إىل  لغًة  اخلطاب  يرجع 
)خاطب( خماطبة: وهو توجيه احلديث إىل خماطب؛ وال يكون ذلك إال باعتبار 

بالغته وقوة تأثريه)1(.

اخلطاب يف القرآن الكريم:
ولو تتبعنا املفهوم االصطالحي والداليل للخطاب يف القرآن الكريم لوجدنا 
أّن املفهوم يتحرك عىل وفق رؤية ثابتة من اجلانب الداليل، فقد وردت اإلشارة 
إىل مصطلح اخلطاب يف القرآن الكريم )مخس مرات(. ومجيعها اشرتكت يف داللة 
اآليات  تلك  أّن  هلا، فضال عن  املعنى االصطالحي  غالبا عن  واحدة ال خترج 
تعكس إىل جانب املفهوم االصطالحي جزءًا من غاية ومقصدية اخلطاب والتي 

حتقق نجاحه.
تناولت مفهوم اخلطاب هي سورة: ص/اآلية: 20  التي  السورة األوىل  ونجد 
امليزان؛)2(.  َطاِب يقول صاحب تفسري  اخْلِ َوَفْصَل  ْكَمَة  اْلِ َوآَتْينَاُه  ُمْلَكُه  َوَشَدْدَنا 
)وفصل اخلطاب تفكيك الكالم احلاصل من خماطبة واحد لغريه ومتييز حقه من باطله 
وينطبق عىل القضاء بني املتخاصمني يف خصامهم، وقيل املراد به )الكالم القصد( 
ليس بإجيازه خمال وال بإطنابه ممال. وقيل فصل اخلطاب قول )أما بعد(؛ فهو أول 
من قال: أما بعد واآلية اآلتية تؤّيد ما قدمناه وهي سورة ص/اآلية:  21َوَهْل َأَتاَك 

.ُروا اْلِْحَراَب ْصِم إِْذ َتَسوَّ َنَبأُ اخْلَ
ونجد يف املوضع الثاين من السورة نفسها ص:/اآلية:  23إِنَّ َهَذا َأِخي َلُه 
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َطاِب. وتعني  ِن يِف اخْلِ تِْسٌع َوتِْسُعوَن َنْعَجًة َوِلَ َنْعَجٌة َواِحَدٌة َفَقاَل َأْكِفْلنِيَها َوَعزَّ
هنا غلبني ظلاًم وقهرا يف احلجاج)3(.

وجاءت اللفظة يف املوضع الثالث من سورة هود/اآلية  37َواْصنَِع اْلُفْلَك 
ُمْغَرُقوَن. واملعنى يف قوله:  ُْم  إِنَّ َظَلُموا  الَِّذيَن  يِف  اطِْبنِي  ُتَ َوَل  َوَوْحيِنَا  بَِأْعُينِنَا 
به الرش  َظَلُموا. أي ال تسألني يف أمرهم شيئا تدفع  الَِّذيَن  يِف  اطِْبنِي  ُتَ َوَل 
حتم  واحلكم  فصل  القضاء  ألّن  السوء  عنهم  لترصف  هلم  وتشفع  والعذاب 
 اطِْبنِي ُْم ُمْغَرُقوَن يف حمل التعليل لقوله: َوَل ُتَ وبذلك يظهر أّن قوله إِنَّ
 اطِْبنِي يِف الَِّذيَن َظَلُموا أو ملجموع قوله َواْصنَِع اْلُفْلَك بَِأْعُينِنَا َوَوْحيِنَا َوَل ُتَ

ويظهر أّن قوله، َواَل خُتَاطِْبنِي، كناية عن الشفاعة)4(. ولو نظرنا إىل املوضع الرابع 
يف القرآن الكريم وهو من اإلشارات املهمة ملفهوم اخلطاب فقد جاء اخلطاب يف 
 اِهُلوَن َقاُلوا َسَلًما قوله تعاىل من سورة الفرقان/اآلية 63َوإَِذا َخاَطَبُهُم اْلَ
به  أن خياطبوا  إذا خاطبهم اجلاهلون خطابا شائنًا عن جهلهم مما يكرهون  أّي 
بالوصف أجابوهم بام هو سامل من  الفعل  ُيثقل عليهم كام يستفاد من تعلق  أو 
القول وقالوا هلم قوال سالما خاليا عن اللغو واإلثم.واتساقًا مع قوله تعاىل يف 
سورة الواقعة/اآلية 26 ،25َل َيْسَمُعوَن فِيَها َلْغًوا َوَل َتْأثِيًم  إِلَّ ِقيًل َسَلًما 

َسَلًما ويرجع إىل عدم مقابلتهم اجلهل باجلهل)5(.
النبأ/ فكان يف سورة  اخلطاب  لفظة  فيه  الذي وردت  األخري  املوضع  وأما 
.ْحَِن َل َيْملُِكوَن ِمنُْه ِخَطاًبا َمَواِت َواْلَْرِض َوَما َبْينَُهَم الرَّ اآلية:  37َربِّ السَّ
عن  السؤال  بنحو  الفعل  من  فعل  ما  بعض  يف  تكليمه  تعاىل  بخطابه  املراد  إّن 
السبب الداعي إىل الفعل كأْن يقال مِل فعلت هذا؟. ومل مل تفعل كذا؟. كام ُيسأل 
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قوله  معنى  يف   .ِخَطاًبا ِمنُْه  َيْملُِكوَن  َل  اجلملة  فتكون  فعله  عن  منّا  الفاعل 
.َل ُيْسَأُل َعمَّ َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلوَن :23 :تعاىل سورة األنبياء/اآلية

ومقصديه  بمشاربه  تنّوع  أّنه  الكريم  القرآن  يف  اخلطاب  عىل  القول  وخالصة 
وسيلة  وهو  واحــدة  زمكانية  يف  واحــدة  مركزية  بؤرة  ضمن  يتحرك  كان  ولكن 
تواصل بني املتكلم واملخاطب ووجدنا أّن أهم مقاصده يف القرآن هي داللته عىل 
املحاجة والسؤال والرجاء واالشتباك يف الكالم والرؤيا والفصل يف القول املحكم.

وعندما نتناول اخلطاب احلسيني نجد أنه امتداد للخطاب القرآين عىل نحو 
عام ويلتقي مع اخلطاب اإلهلي يف مجيع مقاصده وأهدافه التي وصلت إىل أهل 
اإلصالح  إىل  هدفوا  وأهنم  والصاحلني  والرسل  األنبياء  طريق  عن  األرض 
مل  ولكنهم  إىل طريق اإلصالح  الناس  األخالقية ودعوا  والقيم  الفضيلة  ونرش 
والعذاب  والتكذيب  املقاومة  أنواع  شتى  إىل  وتعرضوا  ذلك  حتقيق  يستطيعوا 
من شعوهبم الذين أرسلوا إليهم. ومن هنا تتواصل أسس العالقة بني اخلطاب 
وهذه   احلسني اإلمــام  وخطاب  األنبياء؛  بخطاب  متجّسدا  اإلهلي 
العالقة أخذت شكل املرياث املقدس من األعىل إىل األدنى إن اخلطاب احلسيني 
كل  إىل  به  أوحى  الذي  اإلهلي  املرياث  طريق  وعن  الرسايل  باخلطاب  متصل 
أنبيائه ورسله، وسوف تكون دراستنا ألنواع اخلطاب احلسيني عىل حماور ونقوم 
اإلمام  أّن  وكيف  فيه  املقاصد  مجيع  تستخرج  التي  القراءة  وفق  وعىل  بتحليلها 
بيته  أهل  لربه وخالقه وبني خماطبته  مناجاته  تنّوع يف خطاباته بني   احلسني
نامذج  نأخذ  وسوف  لقتاله؛  خرجوا  الذين  من  أعداءه  خماطبته  وبني  وأصحابه 
لكل حالة من هذه احلاالت ونعمل عىل حتليله وبيان مقاصده وربطه باألصل 
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واملصدر أي باخلطاب املحمدي صلوات اهلل وسالمه عليه.
يروى أّن اإلمام احلسني وصل يوم اخلميس الثاين من املحرم احلرام من 
سنة إحدى وستني ورضب أخبيته هناك فأتاه عمر بن سعد بالسيل اجلارف من 
الرجال واخليل حتى نادى منادي ابن زياد يف الكوفة أال برئت الذمة ممن وجد 
بالكوفة مل خيرج حلرب احلسني)6(. وبدأ يتسلل إىل احلسني من أصحاب 
عمر بن سعد يف ظالم الليل الواحد واالثنان حتى بلغوا يف اليوم العارش زهاء 

ثالثني ممن هداهم اهلل إىل السعادة ووفقهم للشهادة.

.الحور الول: اخلطاب السيني مع الصحاب
يف ليلة عاشوراء بات أصحاب اإلمام احلسني أولئك األنجاب بني قائم 
وقاعد وراكع وساجد وأّن احلرس لتسمع منهم يف التالوة دويًا كدوي النحل.ثّم 
أّن احلسني جاءهم فخطبهم وقال: )أثني عىل اهلل أحسن الثناء وأمحده عىل 
الرساء والرضاء اللهم إين أمحدك عىل أن كرمتنا بالنبوة وعلمتنا القرآن وفقهتنا يف 
الدين وجعلت لنا أسامعًا وأبصارًا وأفئدًة فاجعلنا من الشاكرين )أما بعد( فإين 
ال أعلم أصحابًا أوىف وال خريًا من أصحايب وال أهل بيت أبر وال أوصل من أهل 
بيتي فجزاكم اهلل عني خريًا أآل وإين ال أظن أّن لنا يوما من هؤالء أال وإين قد 
أذنت لكم فانطلقوا مجيعًا يف حل ليس عليكم مني ذمام وهذا الليل قد غشيكم 
فاختذوه مجال ودعوين وهؤالء القوم فإهنم ليس يريدون غريي.فأبى عليه أهل 
بيته وأصحابه وأجابوه بام شكرهم عليه فخرج عنهم وتركهم عىل ما هم عليه 
من العبادة ينظر يف شؤونه ويويص بمهامه()7(. نجد أّن اإلمام احلسني بدأ 
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اخلطبة بداية ساموية مرتبطة باهلل سبحانه وتعاىل ولو تأملنا الكلامت التي افتتح 
اإلمام احلسني هبا خطبته لوجدنا أهنا حجة دامغة عىل أحقية أمره لكل من 
جوانب  هلا  انشطارية  داللة  حتمل  عبارة  بالنبوة(  )كرمتنا  فعبارة  كالمه  يسمع 
متعددة من أمهها الرتكيز عىل النبوة واحلديث عنها بضمري اجلمع )نا( واإلشارة 
يف  عليه  وسالمه  اهلل  صلوات  األكرم  بالرسول  رمزيًا  الرتباطه  واضحة  هنا 
حديثه املتواتر )حسني مني وأنا من حسني( وقوله تعاىل يف آية املباهلة من سورة 
احلسن  معه  وكان   َوَأْبنَاَءُكْم َأْبنَاَءَنا  َنْدُع  َتَعاَلْوا  َفُقْل   61 عمران/اآلية:  آل 
)نا(  الضمري  معادل موضوعي هو  يقابلها  الدالالت  واحلسني وكل هذه 
اجلمع  بصيغة  احلديث  ويستمر  بالنبوة(.  )كرمتنا   اإلمام احلسني يف خطبة 
وليس املفرد فلو قال اإلمام احلسني مثال )كرمتني أوعلمتني أو فقهتني( 
األمهية  غاية  يف  أخرى  مقصدية  هناك  كانت  ولكن  ذلك  عىل  احد  يعرتض  ملا 
جهة  من  املحمدية  والدعوة  النبوة  مرحلة  بني  الزمني  الربط  عملية  جعل  هي 
وبني الرسالة احلسينية وواقعة الطّف من جانب آخر وجعل املخاطب يشتبك 
مع رؤية املتكلم عرب مّدة زمنية تزيد عىل ستني عامًا.وبعد ذلك ينتقل اخلطاب 
احلسيني إىل مرحلة أخرى التقّل عن املرحلة األوىل أمهية وهي مرحلة االختبار 
احلقيقي مع توفري كل مستلزمات الرضا يف أية حالة من حاالت االختيار التي 
ترافق اخلطاب؛ وينجح هؤالء الثلة املؤمنة من أصحاب اإلمام احلسني يف 
االختبار بل ليس ذلك فحسب وإنام جيّسدون لوحة من لوحات الوفاء والفداء 
وهم يعلمون مسبقَا مصريهم فيحول كل واحد منهم إىل ألف واحد وتتشظى 
أرواحهم الطاهرة لكي يتحول اإلمام احلسني إىل رمز مقدس يف أعامقهم 
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يستشعرون به وينتمون إليه ويتحركون منه وهذا واضح جيّل يف طريقة قتاهلم 
واستشهادهم صلوات اهلل ورضوانه عليهم أمجعني. ونأخذ أنموذجا منهم وهو 
زهري بن القني رضوان اهلل عليه عندما سمع اإلمام احلسني خياطبهم فقام 
ورجعت  اهلواء  يف  وذريت  ونرشت  ُقتلت  فلو  ال  وألف  ال  واهلل  ال  له:  وقال 
ميتة واحدة ونفس واحدة؛ ومن  أهنا  أعلم  وأنا  لفعلت ذلك  مرة  ألف  للحياة 
رشبوا  ولكنهم  وأوفاهم؛  وأبرهم  األصحاب  خري  بأهنم   وصفهم هنا 
ذلك  عن  اهلل  فجزاهم  اهلل  سبيل  يف  واحتسابا  صربًا  وقتلوا  أنكد  مقام  يف  املنية 
أفضل اجلزاء بأن جعل قبورهم يف الدنيا مع قرب احلسني وأوالده؛ وحتولت 
قبورهم إىل قبلة ملاليني املؤمنني يف العامل وكانت عاقبتهم خرًيا يف اآلخرة فهم 
تأملنا  النعيم.ولو  جنات  يف  والصاحلني  والشهداء  والصّديقني  األنبياء  مع 
إهلية  واحدة وهي داللة  أن داللته  لوجدنا  مع أصحابه  اإلمام احلسني  خطاب 
واملحبة  والشجاعة  بالوفاء  جتّسد  الذي  القيمي  البعد  منها:  متنوعة  أبعاد  ذات 
احلقيقية والصدق والثبات عىل احلق وأما البعد الثاين البعد النفيس الذي جتّسد 
بتحول احلسني إىل رمز خاص ومقدس يف ذواهتم، وأما البعد الثالث البعد 
الروحي الذي جتّسد يف حتول احلسني إىل معشوق يرتبط به العاشق بطريقة 
عجيبة سلبت العقول وحرّيت األفكار ومثالنا عىل ذلك الصحايب اجلليل جون 
ريض اهلل تعاىل عنه الذي أعلن أن حب احلسني أجنّه فهو عاشق جمنون بحب 

احلسني وما أحاله من جنون وما أمجله من عشق.



1435-1436هـ/2014مالسنة األوىل/املجلَّد األّول/العدد الثاين

أ. د. عبدالباقي اخلزرجي

191

الحور الثان: اخلطاب السيني مع أهل بيته
استشهد مع اإلمام احلسني صلوات اهلل عليه من أوالده وإخوته وبني عمومته 
به بحيث يكون  للنبي وأخصهم  الناس  أقرب  الذين هم  آل أيب طالب،  من 
وجودهم بقاء له ومذكرا به.وخصوصا وأن فيهم من يشبه النبي فقد ورد أنه 
عندما برز عيل بن احلسني األكرب قال احلسني )اللهم اشهد عىل هؤالء 
القوم فقد برز إليهم غالم أشبه الناس َخلقًا وُخلقا ومنطقًا برسولك حممد صلوات 

اهلل عليه وكنا إذا اشتقنا إىل وجه رسولك نظرنا إىل وجهه()8(.
ثم رفع يديه وصوته وقرأ قوله تعاىل: من سورة آل عمران/اآلية: 34-33 
ًة َبْعُضَها ِمْن  يَّ إِنَّ اللََّ اْصَطَفى آَدَم َوُنوًحا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَل اْلَعاَلنَِي  ُذرِّ

.َبْعٍض َواللَُّ َسِميٌع َعلِيٌم
لعرفنا   احلسني مع  خرجوا  الذين  البيت  أهل  حق  يف  قيل  ما  تأملنا  ولو 
منزلتهم ومكانتهم العظيمة من حيث الدين واخللق السامي والرشف والسؤدد.)9( 
فقد وصفتهم العقيلة زينب يف خطبتها يف جملس يزيد )بإراقتك دماء ذرية آل 
حممد ونجوم األرض من آل عبداملطلب(. ووصفهم ابن عباس يف كتابه إىل يزيد 
بقوله: )وقد قتلت حسينَا وفتيان عبداملطلب مصابيح الدجى وأعالم التقى(. ويف 
حديث الريان بن شبيب عن اإلمام الرضا قال: )وقتل معه من أهل بيته ثامنية 
 عرش رجال ما هلم يف األرض شبيه()10(. ولو نظرنا إىل داللة خطاب اإلمام احلسني
مع أهل بيته لوجدنا أّن الداللة تتحرك نحو هدف مركزي هو إقامة احلجة والدليل 
عىل أعدائه بأّن هذه األرسة الطاهرة الرشيفة هي نفسها أرسة الرسول األكرم والتي 
رعاها الرسول األكرم ونشأت وترعرعت يف حجره وأّن اهلل قال لرسوله العظيم لو 
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شئت الختذ ت َاجرًا عىل رسالتك فقال يا رب ال أريد شيئًا إال املودة يف القربى ونزل 
َة يِف اْلُقْرَبى سورة الشورى/اآلية23  قوله تعاىل ُقْل َل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إِلَّ اْلََودَّ
وهذا ما أكده اإلمام عند مقتل ولده عيل األكرب بأنه الشبيه الكامل َخلقا وُخلقا 
 .بقتلكم علّيًا األكرب بالرسول األكرم وكأنه يقول: إّنكم قتلتم رسول اهلل
وتكرر ذلك عند مقتل ولده الرضيع عبداهلل فلننظر ماذا فعل اإلمام بعد 
مقتله؛ أوال رمى بدمه الطاهر نحو السامء ويقصد بذلك أنه حجة وبرهان عليكم 
تنزل قطرة من دمه الرشيف إىل  يتكلم كلمة واحدة وفعال مل  وبشهادة اهلل قبل أن 
األرض ويذكر يف بعض الروايات أنه خاطب اهلل عّز وجل قائالَ: )اللهم اطلب بدم 
ابن بنت نبيك( وكذا قوله عندما ُذبح ولده الرضيع )واهلل ألنت أكرم عىل اهلل من 
الناقة وملحمد أكرم عىل اهلل من صالح(.)11( وإنا هلل وإنا إليه راجعون. نجد هنا أّن 
الربط بني حوادث األنبياء املاضية وبني حوادث أهل بيت املصطفى األكرم متصلة 
ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالسامء فضال عىل أّن األفضلية هنا هي ألهل بيت الرسول 
األكرم وهذا واضح يف كالم اإلمام احلسني عندما خاطب ولده الرضيع خطابا 
يبدؤه بالقسم واليقني بأّنه أكرم عند اهلل من ناقة صالح وأّن جده حممدًا أكرم 
من نبي اهلل صالح. ونجد وحدة مركزية يف خطابه مع أهل بيته وأصحابه وهي 
الذي خلقوا من أجله وهو الصالح  بامللكوت األعىل واهلدف األسمى  ارتباطهم 
وإقامة العدل يف األرض. وهنا نذكر خطاب احلسني )مل أخرج أرشًاوال بطرًا 

)12(.وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي رسول اهلل حممد
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الحور الثالث: خطاب اإلمام السني مع نفسه
يتمتع اإلمام احلسني صلوات اهلل عليه بمؤهالت خاصة ومتميزة جعلت منه 
واالستقامة  باحلكمة  اتسمت  شخصية  ويمتلك  األمة؛  لقيادة  مؤهلة  شخصية 
أنه  ذلك  إىل  املعروفة مضافا  مواقفه وشجاعته  والصالبة يف  والتصميم  والقوة 
خامس أهل الكساء وقد فرض احرتامه عىل عموم املسلمني وهم يرونه يف 

قرارة أنفسهم الرجل األول فيهم.)13(
قال:   السجاد اإلمام  رواه  ما  وهو  لذلك  واحدا  أنموذجا  هنا  ونذكر 
زينب  عمتي  وعندي  صبيحتها  يف  أيب  ُقتل  والتي  العشية  تلك  يف  جلالس  )إين 
يعالج  الغفاري وهو  ذر  أيب  اعتزل أيب يف خباء وعنده جون موىل  إذ  مترضني؛ 

سيفه ويصلحه ويقول:

خليل مـــن  لـــك  أٍف  دهــــر  ــك بــــــاإلرشاق والصـــيـــليـــا  ــم لـ كـ

قتيل طـــالـــٍب  أو  صـــاحـــٍب  ــِلمـــن  ــدي ــب ــال ب يــقــنــُع  ل  ــر  ــ ــده ــ وال

الــلــيــل إىل  المـــــــــُر  وكـــــــُل حـــــيٍّ ســــالــــٌك ســبــيــيوإنــــــــم 

فأعادها مرتني أو ثالثا حتى فهمتها وعرفت ما أراد فخنقتني العربة فرددهتا 
ولزمت السكوت؛ وعلمت أن قد نزل)14( والواقع املتأمل هلذه األبيات جيد أّن 
قرر  الذي  وطريقه  مريرا  عتابا  الدهر  ويعاتب  نفسه  ينعى   احلسني اإلمام 
سلوكه هو طريق األحياء يف احلياة وأن املوت خط عىل بني آدم كام خطت القالدة 
عىل جيد الفتاة.وكان اإلمام يكثر من الدعاء يف حديثه مع نفسه ويقول )اللهم 
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أنت ثقتي يف كل كرب، وأنت رجائي يف كل شدة، وأنت يل يف كل أمر نزل يب 
ثقة وعدة وكم من هّم يضعف فيه الفؤاد وتقّل فيه احليلة وخيذل فيه الصديق 
سواك،  عمن  إليك  مني  رغبة  إليك  وشكوته  بك  أنزلته  العدو  فيه  ويشمت 

ففرجته عني وكشفته(.)15(
الحور الرابع: اخلطاب السيني مع رّبه ومناجاته له

بل  أواًل وآخًرا  باهلل  مرتبطة  اإلمام احلسني قضية  أّن قضية  ال شّك يف 
باهلل  الذي حترك يف إطاره اإلمام احلسني بمجمله كان مرتبًطا  التحرك  إّن 
باهلل  مرتبط  معصوم  إمام   احلسني اإلمام  فشخص  وإاّل  وتعاىل،  سبحانه 
احلسني  اإلمام  طرحها  التي  والشعارات  املفاهيم  نقصد  وإنام  وتعاىل،  سبحانه 
 حلركته وهنضته وكذلك استجابة الناس له والتزامهم بمنهجه وكان ذلك 

منطلقا من هذه األهداف والشعارات.)16(
ارتباط  يوضح  ما  احلنفية  بن  حممد  أخاه  هبا  أوىص  تي  الَّ وصيته  يف  ولعل 
مل أخرج أرشًا وال  )إين  قال:  احلسني وهنضته بحركة اإلسالم واهلل حيث 
بطرًا وال ظاملًا وال مفسدًا وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي أريد أن 
آمر باملعروف وأهنى عن املنكر وأسري بسرية جدي وأيب عيل بن أيب طالب فمن 
قبلني بقبول احلق فاهلل أوىل باحلق ومن رّد عيّل هذا أصرب حتى يقيض اهلل بيني 

وبني القوم وهو خري احلاكمني(.)17(
نحو  عىل  يوّضح   احلسني اإلمــام  أّن  اخلطاب  قــراءة  خالل  من  فنجد 
انحراف  رأى  أن  بعد  األرض  يف  باإلصالح  مكلف  رجل  أنه  اللبس  يقبل  ال 
احلاكم عن العدل واإلنصاف وعن اإلصالح فقّدم نفسه رجال معروف النسب 
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واحلسب والقرابة واملكانة من النبي األكرم وأعلن أن هدفه اإلصالح وال يشء 
غريه وأينام كان اإلصالح يف أمة جده التي انحرفت عن عمل املعروف والنهي 
الواحد )أسري بسرية جدي وأيب( صلوات اهلل عليهام  املنكر وقال باحلرف  عن 
احلاكم  هو  وتعاىل  سبحانه  اهلل  وأن  الرد  أو  القبول  يف  للمسلمني  اخليار  وترك 

والفيصل يف احلالتني.
ونجد أّن اإلمام احلسني عاشق ملهم هلل سبحانه وتعاىل وأّن هذا العشق 
وهذه العالقة جعلت من اإلمام يقدم أنموذجا فريدا ومتميزا للشهادة مل حيصل 
مع جده أو أبيه أو أخيه أو حتى مع مجيع أصحابه وأهل بيته فهم مجيعا قد فارقوا 
فيه  الذي  الفسطاط  إىل  ذلك  بعد  نقلهم  وتم   عبداهلل أيب  حجر  يف  احلياة 
الشهداء ولكن اإلمام روحي له الفداء استشهد بطريقة وحشية غريبة مل حتدث 
كان  عندما   اإلمام احلسني قاهلا  التي  باألبيات  ونستشهد  التاريخ  مثلها يف 

ينظر هلل سبحانه وتعاىل ويتحدث معه حيث قال:)18(

وأيتمُت العياَل لكي أراكاتركُت اخللَق طّرًا يف هواكا

لا ماَل الفؤاُد إىل ِسواكاولو قّطعتني يف الِب إربًا

إذن كانت عالقة اإلمام احلسني عالقة عشق وهيام دفعت به إىل نوع من 
التضحية أضحت لوحة من لوحات احلرية يف العامل ومثاالً للعدالة وطلب احلق 
ليس له مثيل يف التاريخ وها هو احلسني حتّول إىل قبلة العشاق يف العامل أمجع 

يتحركون صوب أرضه أرض الشمس.
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الحور اخلامس: اخلطاب السيني مع أعدائه.
بالطبع أّن اخلطاب احلسيني مع األعداء كان خطابا إهليا حممديا علويا يف كل 
ذلك  وكان  صفوفهم  يف  كبريا  تأثريا  وأحدث  األعداء  من  كثري  يف  وأثر  أبعاده 
 واضحا جليا يف حتول عدد كبري من الذين هداهم اهلل لنرصة اإلمام احلسني
وبلغ عددهم زهاء ثالثني رجال تسللوا إىل معسكر اإلمام وعىل رأسهم احلر بن 
 والتضييق عليه وإذا باحلسني يزيد الرياحي الذي خرج حلرب احلسني
خيطب هبم ويقدم خطابا ملؤه احلجة والرباهني عليهم وعىل ظلمهم وباطلهم.
كتبكم،  أتتني  حتى  آتكم  مل  إين  الناس  )أهيا  وقال:  الظهر   احلسني فصىل 
وقدمت عيّل رسلكم أن أقدم علينا فأنه ليس علينا إمام لعل اهلل جيمعنا بك عىل 
اهلدى واحلق فإن كنتم عىل ذلك فأعطوين ما اطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم 
وإن مل تفعلوا وكنتم لقدومي كارهني انرصفت عنكم إىل املكان الذي جئت منه 
إليكم، فسكتوا عنه ثم صىّل هبم العرص فخطب هبم: أهيا الناس إنكم إن تتقوا اهلل 
وتعرفوا أّن احلق ألهله يكن أرىض هلل عنكم ونحن أهل بيت حممد صلوات اهلل 
عليه وعىل آله وسلم أوىل بالناس بوالية هذا األمر من هؤالء املدعني ما ليس هلم 
والسائرين فيكم باجلور والعدوان فان أبيتم إال كراهية لنا وجهال بحقنا وكان 

رأيكم غري ما أتتني به كتبكم وقدمت عيّل به رسلكم انرصفت عنكم(.)19(
واملتأمل ملقصدية اخلطبة جيد أن اإلمام احلسني كان قائدا واقعيا ومنطقيا 
يف كالمه فأوضح هلم من هو ومن هم الذين يدافعون عنهم وكيف أنه مل يتحرك 
إال بعد وصول املكاتبات واملعاهدات من زعامء القبائل يف الكوفة وأنه إمام احلق 
والعدل وأن امللك له وألهل بيته وأن األمويني اغتصبوا ذلك ظلام وعدوانا وهم 
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اخليار يف  فلهم  األمر  والوضوح يف  البيان  وباطل ومع كل  أئمة جور وضاللة 
املوافقة أو الرجوع إىل املكان الذي قدم منه وما كان منهم إال التضييق عىل ركب 
اإلمام والدفع به جتاه كربالء حيث مكان الواقعة. ولو تأملنا مقاطع من خطب 
اإلمام األخرى لوجدنا أن مقصدية اخلطاب تتحرك نحو نقطة إشعاع واحدة 
بالرسالة  بالسامء من جانب ومرتبطة  مرتبطة  برمتها  احلسينية  النهضة  أن  وهي 

املحمدية وتعديل االنحراف الذي أصاب مسارها بعد وفاة الرسول األكرم.
ولعل يف الكلامت املأخوذة من خطب اإلمام احلسني ما جيّسد املقصدية 

املركزية يف واقعة الطف:
)واهلل ال أعطيكم بيدي إعطاء الذليل وال أقّر لكم إقرار العبيد(

)وال أرى املوت إال سعادة واحلياة مع الظاملني إال برما(
)واملوت أوىل من ركوب العاروالعار أوىل من دخول النار( )أال إّن الدعي 
بن الدعي قد ركز بني اثنتني، بني السلة والذلّة، وهيهات منّا الذّلة يأبى اهلل لنا 
أبية  ونفوس  محية  وأنوف  وطُهرت  طابت  وحجور  واملؤمنون،  ورسوله  ذلك 
يتحرك  اخلطاب  أّن  نجد  الــكــرام(.)20(  مصارع  عىل  اللئام  طاعة  نؤثر  أن  من 
عادلة  املعركة  بان   اإلمام به  ُيقسم  الذي  القسم  مها:  رئيسني  حمورين  يف 
املساومة  تقبل  ال  كوهنا  عن  فضال  والربهان  والدليل  والرؤية  املعامل  وواضحة 
والتفاوض والتنازل والعبودية فهي رمز من رموز احلرية يف األرض. واملحور 
الثاين رفض احلياة والبقاء فيها عىل أساس الذل واملهانة والعبودية والعيش مع 
الظاملني ومن هنا ارتبطت هنضة اإلمام احلسني من خالل اخلطاب احلسيني 
بوسائل احلياة األبدية التي منحتها عبق اخللود ونكهة اإليامن وعطر املحبة ونجد 
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هنضة اإلمام احلسني حتركت صوب داللة مركزية واحدة عىل الرغم من تنوع 
أبعاد اخلطاب احلسيني فيها وعىل وفق املتلقني له لكن هذا التنوع أثرى اخلطاب 
وأفاد من خمتلف األهداف التي رمى إليها والتي مجعت يف داللة مركزية واحدة 
قصدها اإلمام احلسني وهي التوّحد واالنتامء إىل اخلطاب اإلهلي الذي نزل 
عىل الرسل واألنبياء ولكونه مصداقا من مصاديق ورثة علومهم فضال عن كونه 
اخلطاب  أّن  يعني  وهذا  النبوة  بيت  ألهل  والطيبة  الطاهرة  احلجور  إىل  ينتمي 
احلسيني هو خطاب حممدي ويتأسس عىل ذلك أّن املواجهة حدثت بني فريقني 
 يتجسد كل منهام بانتامئه إىل األصل الذي يدفعه وكان انتصار فريق احلسني
اخللود  أنشودة  والسيوف  فيه  الدم  رسم  انتصارا  عليه  اهلل  لعنة  يزيد  فريق  عىل 
والبقاء عرب مئات السنني ورمى بيزيد وأتباعه إىل أعامق الذل واهلوان لكوهنم 
بأبشع صوره  فيهم  جتسد  الذي  والشيطان  واللذات  والدنيا  باألرض  مرتبطني 
بالسامء  معه  ومن   احلسني ارتبط  بينام  التاريخ  يف  وكراهية  حقدا  وأشدها 
احلرية  سامء  يف  عاليا  حتلق  مقدسة  رموز  إىل  الطاهرة  أرواحهم  وحتولت  وباهلل 
رمزا   احلسني اإلمام  هنضة  وأضحت  اخللود  وكسبوا  األبدية  والسعادة 

لألحرار يف مجيع أنحاء العامل.
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