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)النص القرآني في كالم اإلمام الحسين (ع
دراست في ضوء التذاولياث اإلشاريت
 حيذر عبذ الزهرة هادي التميمي.د.م.أ
 كليت التربيت ابن رشذ للعلوم االنسانيت/جامعت بغذاد
0الملخص
،)يركـ ىذا البحث الكقكؼ عمى داللة النصكص القرآنية التي كردت في كبلـ اإلماـ الحسيف (ع
. كبياف المغزل الذم ألجمو جيء بتمؾ النصكص في مكقؼ الخطاب كسياقو، كفمسفة استعماليا

كقد استعاف البحث بالتداكليات اإلشارية لتدرس النصكص التي شكمت مادة البحث في ضكئيا؛

بأف ما يتمخض عف ىذه الدراسة في ضكء ما
ّ  كاإليماف،النسجاميا مع الغاية التي ينشدىا البحث
.درست بو يتسـ بالحيادية كالعممية

.) كبلـ االماـ الحسيف (ع،  النصكص القرآنية،  التداكليات االشارية:الكممات المفتاحية

Quranic text in the speech of Hussein
A study in the Light of Referential Pragmatics
Assist. Prof. Dr. Haidar Abdul Zahra Hadi Al-Tamimi
University of Baghdad / College of Education Ibn Rushd for
Humanities
Abstract:
The purpose of this research is to find out the significance of the
Qur'anic texts that were mentioned in the speech of Al-Hussein, the reason
for their use, and why Hussein used these texts in a specific position. The
research used the indicative transactions to study the texts from which the
research consisted, in accordance with the purpose of the research, and the
belief that the result of this study is neutral and scientific.
Keywords: Referential Pragmatics , Quranic text, the speech of ALHussein.
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المقدمة :
إشاريات الخطاب مف المباحث التي ُعنيت بيا الدراسات التداكلية  ،كخصصت ليا حي انز
أف التداكلية تشتغؿ بد ارسة العبلقة بيف العبلمة
كبي انر مف مساحتيا في الدرس كالتحميؿ  ،فالمعركؼ ّ
كمؤكلييا ،كقد قُسمت بحسب طبيعة أدكاتيا التحميمية عمى أنكاع  ،إذ قسمتيا فركنسكاز ارمينكك
عمى ثبلث درجات (( :تداكلية الدرجة األكلى  :كىي دراسة الرمكز اإلشارية  ،كليا سياؽ خاص
ىك السياؽ الكجكدم كاإلحالي  .تداكلية الدرجة الثانية  :كىي دراسة تعبير القضايا في ارتباطيا
بالجممة المتمفظ بيا في الحاالت العامة  ،كليا سياؽ ىك السياؽ الذىني بؿ السياؽ المترجـ إلى

تحديد العكالـ الممكنة  .تداكلية الدرجة الثالثة  :كىي نظرية أفعاؿ المغة كالسياؽ كىك الذم يحدد

فييا التمفظ الجاد أك الدعاية ))

(ٔ)

كمف أبرز أقساـ التداكليات ما يدرس الرمكز اإلشارية  ،إذ يعتمد ىذا القسـ عمى نكع

خاص مف السياؽ ىك السياؽ الكجكدم كيتضمف ىذا السياؽ المرجعي بطبعو (عالـ األشياء ،

حاالتيا  ،األحداث ) كيركف المتمقي إلى السياؽ لفؾ شفرتيا كبياف داللتيا  ،كما تكحي إليو مف
معنى  ،كال سبيؿ إلى تحقيؽ ذلؾ بغير ىذه الكسيمة .لذا تعد اإلشاريات الدرجة األكلى مف درجات
التحميؿ التداكلي.

فػ((اإلشارة  Deixisفي كؿ المغات كممات كتعبيرات تعتمد اعتمادان تامان عمى السياؽ الذم

تستخدـ في كال يستطاع إنتاجيا أك تفسيرىا بمعزؿ عف المغة ))

(ٕ)

كاإلشاريات الخطابية في أبسط تعريفاتيا  :ىي عبارات تذكر في النص مشيرة إلى مكقؼ

خاص بالمتكمـ كالفرؽ بينيا كبيف اإلشاريات األخرل أنيا ال تحيؿ عمى مرجع مكجكد في ذات

النص ،بؿ تفتح نافذة إلى مكضكع آخر .

كظركؼ القكؿ كمبلبساتو تفضي عمى المنشئ أف يتبع أكثر مف كسيمة إليصاؿ ما ُيريد

مف أفكار يحاكؿ طرحيا لممتمقي  ،كمف أبرز الكسائؿ المتبعة االستعانة بألفاظ كنصكص تحمؿ

دالالت مستقاة مف مضمكنيا  ،أك القصة التي تشير إلييا كىذا يحقؽ اقتصادان في القكؿ مف

عما يريد بألفاظ
جانب ،كتكضيح المراد بأسمكب مغاير لؤلسمكب المألكؼ الذم يفصح فيو المتكمـ ّ
تحمؿ معنى حقيقيان .

إف المبدعيف كالشعراء يكظفكف كممات كتعابير كأسماء أعبلـ ليا مقصدية مباشرة كغير
إذ(( ّ
(ٖ)
مباشرة قد تدرؾ بطريقة ظاىرة أك تفيـ بالتضميف كالتمميح )).
فكثي ار ما يمجأ منشئ النص إلى ذكر ((عبلمات كرمكز كاشارات كأيقكنات تحمؿ في طياتيا

دالالت مقصدية ينبغي استكشافيا مف قبؿ المتمقي عبر آليات التفكيؾ كالتشريح كالتقكيض كالتأجيؿ
(ٗ)

كالتأكيؿ ))

33

مجلت األستار

العذد  – 224المجلذ األول لسنت 2028م 2419 -هـ

كتعميـ كممة (عبارات) تفتح الباب لممتكمـ كالكاتب لينتقي عبارات مف كحي ثقافتو  ،ترتبط
بعاداتو كتقاليده  ،كتأخذ رمزيتيا مف مدلكليا كما تحمؿ مف أفكار ترتبط بحادثة أك قصة أك غير

ذلؾ .

كمف الضركرم بمكاف أف يبرز المشتغمكف في حقؿ المسانيات كتحديدان في التداكلية

خصكصية إشارية النص القرآني في المجتمع اإلسبلمي الذم حمؿ مضاميف لقصص متنكعة فقد

كبينت نتائجيا  ،كال يخفى
كاف لو سبب نزكؿ خاص  ،إذ ارتبط بحادثة معينة  ،أُسردت قصتيا فيو ُ
عمى أحد ما لمنص القرآني مف منزلة في نفكس المسمميف الذيف ال يختمفكف في صحة ما جاء فيو ،
كمصداقية أخباره كحاكمية قكانينو .

كفي ىذا البحث أحاكؿ رصد ما تحمؿ النصكص أك الرمكز القرآنية التي ضمنيا اإلماـ

الحسيف (عميو السبلـ) كبلمو الشريؼ مف إشاريات تحيؿ إلييا  ،نستطيع الكقكؼ عندىا  ،كفيـ ما

تعبر عنو عف طريؽ دراسة تفسير تمؾ النصكص كما تحمؿ مف مضاميف تعبر عنيا كمف ثَـ فيـ
المغزل الذم مف أجمو كظؼ اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) ىذه النصكص القرآنية كما أراد البكح بو

عف طريؽ الفكرة التي تشير إلييا تمؾ النصكص مع محاكلة  ،ربط الكاقع الذم يعيش فيو بالتجربة
التي تكتنزىا تمؾ النصكص إذ إنيا عبارة عف إشاريات تحيؿ إلى قصة معينو قد حدثت في مكقؼ

نكعا مف أنكاع االشاريات الخطابية لككنيا ال تحيؿ عمى ما ىك مكجكد في النص
معيف فيي تمثؿ ن
كانما تفتح نافذة عمى مكضكع آخر ُىناؾ رابط بيف ذلؾ المكضكع كالكاقع الذم يعيش فيو اإلماـ

(عميو السبلـ) كربما يككف ُىنالؾ تشابو في نتائج الكاقع المعيش كالنتائج التي عبرت عنيا القصة
فإف ذلؾ التكظيؼ حمؿ جممة كبيرة مف المعاني التي اختصرت باإلشارة إلييا عف طريؽ إشارية
ّ
المتناكؿ .
النص القرآني المذككر في الكبلـ ُ
فكأنما أراد اإلماـ (عميو السبلـ) أف يقكؿ أف ىذا الكاقع يشبو الكاقع الذم كاف في القصة

التي يعبر عنيا النص القرآني  ،كلـ يقؿ ذلؾ صريحان إنما عبر عف ذلؾ بكساطة نص قرآني يدؿ
عمى قصة معينة حدثت في مكقؼ معيف أك ذكر رم انز مف الرمكز القرآنية يشير إلى ما أراد (عميو

السبلـ)  ،كىذه القصص كالرمكز تمثؿ خطابات غير مصرح بيا ،كانما ُيشار إلييا إشارة رمزية .
كقد تنكعت األمثمة التي سيسردىا البحث عمى قسميف  :قسـ تناكؿ ما ذكر اإلماـ ( عميو
السبلـ) مف نصكص قرآنية  .كقسـ آخر اشتمؿ عمى ذكر الرمكز القرآنية التي صرح بيا اإلماـ
(عميو السبلـ)  .سأحاكؿ بياف المعنى الذم تشير إليو عف طريؽ االستعانة بما ذكره المفسركف في

تمؾ النصكص كالرمكز ليتضح ما راـ اإلماـ (عميو السبلـ) البكح بو .
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القسم األول  :النصوص القرآنية :
ٔػ النص القرآني الذم جعمو اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) جكابا عمى أشعار يزيد التي أرسميا إلى
عبد اهلل بف عباس كقيؿ إلى عمرك بف سعيد حاكـ مكة ليقرأىا في مكسـ الحج كحيف اطمع أىؿ

المدينة عمى الرسالة كاألشعار جاؤكا بيا إلى اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) فمما قرأىا عرؼ ّأنيا
ليزيد كقد تضمنت األشعار اآلتية :

(٘)

يا قكمنا ال تشبكا الحرب إف سكنت

كأمسككا بحباؿ السمـ كاعتصمكا

فأنصفكا قكمكـ ال تيمككا بذخا

فرب ذم بذخ زلت بو القدـ

قد غرت الحرب مف قد كاف قبمكـ

مف القركف كقد بادت بيا األمـ

فاختار اإلماـ (عميو السبلـ) ىذه اآلية القرآنية لتككف جكابان عمى رسالة يزيد كأشعاره { :

مء مما تعممكف }. )ٙ
كا ْف
َ
كذبكؾ ُ
فق ْؿ لي عممي كلكـ عممكـ أنتـ بريئكف مما أعمؿ كأنا بر ه
كتحمؿ ىذه اآلية الشريفة إشارة تجسدت في الفكرة التي عبرت عنيا كالتي ال تتضح عف
طريؽ ألفاظيا الكاردة مف غير الرجكع إلى السياؽ الذم نزلت فيو كالمكقؼ الذم اكتنفيا كما عبرت

(عز كج ّؿ ) (( يقكؿ تعالى
أف اهلل ّ
عنو  .يتبيف مف تفسيرىا  ،كبياف المراد منيا فيي تشير إلى ّ
فقؿ
لنبيو (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ)  :كاف كذبؾ ىؤالء المشرككف  ،فتب أر منيـ كمف عمميـ ُ { ،
لي عممي كلكـ عممكـ }

كقكلو تعالى  :قؿ يأييا الكفركف ال أعبد ما تعبدكف كال أنتـ عبدكف ما

أعبد كال أنا عابد ما عبدتـ كال أنتـ عبدكف ما أعبد لكـ دينكـ كلي ديف }

()ٚ

كقاؿ إبراىيـ الخميؿ

ءاؤ منكـ كمما تعبدكف مف دكف اهلل كفرنا بكـ كبدا بيننا كبينكـ
كأتباعو لقكميـ المشركيف ّ { :إنا ُبر ُ
العداكة كالبغضاء أبدان حتى تؤمنكا باهلل كحده } (. )ٜ( )))ٛ
أف إعبلف البراءة مف الخط المناكئ لمحؽ منيج رسالي اعتمده األنبياء كالرسؿ لما
فيبدك ّ
يحمؿ مف فمسفة يعييا أصحاب المشاريع النبكية إذ ((إِ ّف ِإلعبلف الترفع كعدـ االىتماـ ىذا،

كالمقترف باالعتماد ك ِ
اإليماف القاطع بالمذىب ،أث انر نفسيان خاصان ،كبالذات عمى المنكريف المعانديف،
فيك يفيميـ بعدـ كجكد أم إِجبار كِاصرار عمى قبكليـ الدعكة ِ
اإلسبلمية .بؿ إِّنيـ بعدـ تسميميـ

أماـ الحؽ سيحرمكف أنفسيـ  ،كال يضركف إالّ أنفسيـ)).

(ٓٔ)

فإف مضمكف ىذه اآلية الشريفة يشير أيضان إلى ضركرة غمؽ الباب أماـ مف يريد المجكء
ّ
كأنيا عبلقات انسجاـ عمى الرغـ مف عدـ
إلى أجكاء الميادنة كمحاكلة اإلبقاء عمى عبلقات تبدك ّ
االنصياع إلى صكت الحؽ كالرضكخ إليو فػ((بعض الناس يريدكف اإلبقاء عمى عبلقتيـ مع رسؿ

اهلل  ،بعد قطع عبلقتيـ مع رساالتيـ  ،فيكذبكف الرسكؿ كلكنيـ يريدكف أف يككنكا ىـ كالرسكؿ مف
أف اهلل يأمر رسكلو بقطع
قكـ كاحد كىكذا األمر بالنسبة إلى عبلقة الناس بأصحاب المبادئ بيد ّ
العبلقة مع مف يكذب بالرسالة  ...فالكؿ يعمؿ حسب كجيتو كيتحمؿ كحدة مسؤكلية عممو  ،كالمبدأ
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ىك الذم يفصؿ ىذه الجماعة عف تمؾ  ،كليس أم شيء آخر  ،كحيف يفصؿ المبدأ بيف قكـ
كآخريف ال ينفع كحدة األرض كالمغة  ،أك حتى القرابة في ربط بعضيـ ببعض ))

(ٔٔ)

كقد أراد اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) البكح بيذه الفكرة عف طريؽ ذكره ليذا النص القرآني

الذم يشير إلييا  ،كتتمخص الفكرة التي يركـ إيضاحيا في إعبلف براءتو مف الكفار كالمشركيف
يبيف انفصاؿ المنيج
كالمنافقيف كجميع أعداء االسبلـ  ،كلـ يترؾ مجاال لممصالحة كالميادنة كىذا ّ
كالسمكؾ كالمبادئ بيف معسكر اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) كمعسكر يزيد  .كقد تحقؽ ذلؾ بربط
مر بو الرسكؿ األعظـ (صمى اهلل عميو كآلو) مع المشركيف  .كىذا األمر
كاقعو بالكاقع الذم ّ
يستخمص مف كاقع اآلية كسبب نزكليا فيي تجمؿ ما كرد في سكرة (يكنس) التي نزلت عمى إثر
اقتراح تقدـ بو ستة مف المشركيف لمنبي (صمى اهلل عميو كآلو) إذ قالكا  (( :تعبد آليتنا سنة كنعبد

إليؾ سنة فإف كاف الذم جئت بو خي انر مما بأيدينا كنا قد شركناؾ فيو كأخذنا بحظنا منو كاف كاف
الذم بأيدينا خي انر مما في يدؾ كنت قد شركتنا في أمرؾ كأخذت بحظؾ منو ))

(ٕٔ)

ردا عمى الكفار كالمشركيف كالمنافقيف ككانت بمثابة رد
أف ىذه اآلية نزلت ّ
كحيف نعمـ ّ
يرفض كؿ أنكاع الميادنة كالتكافقية مع المعسكر المعادم  .نستشعر ما أراد اإلماـ الحسيف (عميو

السبلـ) حيف جعؿ النص القرآني  ،مع ما يحمؿ مف دالالت تُكتشؼ عند معرفة معنى النص
كحادثة نزكلو كتتمخص باآلتي :
ٔ ػ جعؿ نفسو في المعسكر الذم ينتمي إلى الخط الرسالي النبكم الشريؼ كجعؿ يزيد في الخط
المناكئ الذم يمثؿ خط الكفر كالنفاؽ .

ٕػ أعمف عبر ىذا النص القرآني الشريؼ ّأنو غير قابؿ لمميادنة كالخنكع مع الطرؼ المعادم عمى
حساب المبادئ اإلسبلمية السامية .

ٖ ػ عبر عف المآرب التي أرادىا يزيد عف طريؽ رسالتو مشبيا إياىا بمآرب الكفار كالمشركيف الذيف
حاكلكا استمالة قمكب المسمميف كاستدراجيـ .

ٕػ ال نص القرآني الذم تبله اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) كىك في طريقو مف المدينة متكجيا إلى

مكة المكرمة حيف تػ ػ ػراءت لو جباؿ م ػ ػػكة
قاؿ عسى ربي أف ييديني سكاء السبيؿ }

(ٖٔ)

(ٗٔ)

كلما تكجو تمقاء مديف
فأخذ يق أر قكل ػ ػػو تعالػ ػ ػػى ّ { :

أف ما حصؿ
فذكر اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) ىذا النص الشريؼ يحمؿ إشارة إلى ّ
لمكسى (عميو السبلـ) ينطبؽ في كثير مف تفاصيمو عمى كاقع ما جرل عمى اإلماـ الحسيف (عميو

السبلـ) كقد عبر (عميو السبلـ) عف كؿ التفاصيؿ مف دكف ذكرىا كاكتفى بتبلكة النص القرآني الذم
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يحمؿ تمؾ التفاصيؿ  .كلبياف ذلؾ كفيمو البد مف الرجكع إلى مضمكف تمؾ القصة كما حصؿ
لمكسى (عميو السبلـ) .

ف ُكتب التفسير تشير إلى أف مكسى (عميو السبلـ) حيف (( أخبره ذلؾ الرجؿ بما تماأل عميو

فرعكف كدكلتو في أمره  ،خرج مف مصر كحده  ،كلـ يألؼ ذلؾ قمبو  ،بؿ كاف في رفاىية كنعمة
كرياسة { فخرج منيا خائفا يترقب }

(٘ٔ)

أم  :يتمفت { قاؿ رب نجني مف القكـ الظالميف}

()ٔٙ

أم

 :مف فرعكف كممتو فذكركا أف اهلل سبحانو كتعالى بعث لو ممكان عمى فرس فأرشده إلى الطريؽ ...
{ كلما تكجو تمقاء مديف } أم  :أخذ طريقا سالكان مييعا فرح بذلؾ { قاؿ عسى ربي أف ييديني سكاء
السبيؿ } أم  :إلى الطريؽ األقكـ  .ففعؿ اهلل بو ذلؾ  ،كىداه إلى الطريؽ المستقيـ في الدنيا

كاآلخرة فجعمو ىاديان ميديا ))

()ٔٚ

اىيـ
كيبدك ّ
أف سمكؾ مكسى (عميو السبلـ) نابع مف منيج رسالي فيك يتطابؽ مع صنيع إبر َ
فإف ((قكلو { عسى رّبي أف ييديني سكاء السبيؿ }  ...نظير قكؿ جده إبراىيـ
عميو السبلـ مف قبؿ ّ
()ٔٛ

كمكسى (عميو السبلـ) قمما يذكر كبلماَ في

ذاىب إلى ربي سييديف}
عميو السبلـ { إني
ه
االستدالؿ كالجكاب كالدعاء كالتضرع إال ما ذكره إبراىيـ عميو السبلـ كىكذا الخمؼ الصادؽ لمسمؼ

الصالح صمكات اهلل عمييـ كعمى جميع الطيبيف المطيريف ))

()ٜٔ

كليس صنيع اإلماـ الحسيف كمف قبمو مكسى (عمييما السبلـ) إال مف أجؿ ((خدمة

الرسالة كالناس  ،كىـ يبحثكف عف أم فرصة لمعمؿ دكف أف ينتظركا مف الناس أف يسألكىـ العكف
))

(ٕٓ)

.

جميان بيف
فيما يتشابياف في المنيج كاألىداؼ  ،كالمتطمع إلى مسيرة كؿ منيما يجد تشابيان ّ
ما حصؿ لكؿ منيما (( كمع ذلؾ ثمة فرؽ كبير بيف طبيعة خركج النبي مكسى (عميو السبلـ) ،

كخركج اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) فمكسى كاف خرج مف مصر خائفان كلكنو عندما كصؿ إلى
مديف شعر باألماف كتزكج ىناؾ مف ابنة النبي شعيب (عميو السبلـ) كبعد مضي عشر سنكات عاد

إلى كطنو معز انز مكرمان بينما ظؿ اإلماـ الحسيف خائفان يترقب كىك في مكة كقرب البيت الحراـ الذم
جعمو اهلل لمناس إمامان ككاف يقكؿ ( :خفت أف يغتالني يزيد) كالحسيف (عميو السبلـ) لـ يعد إلى
(ٕٔ)

كطنو  ،كظؿ كعيالو يجاؿ بيـ في الككفة كالشاـ يشمت بيـ الشامتكف ))

كقد أحالتنا ىذه اآلية التي تبلىا اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) إلى فكرة التبلزـ بيف منيج

اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) كمسيرة األنبياء (عمييـ السبلـ) فقد (( جاءت قراءة الحسيف عميو
السبلـ ليذه اآلية مصداؽ لمتبلزـ بيف العترة كالقراف كفي نفس الكقت فتح الحسيف عميو السبلـ افاقا

جديدة مف العمكـ القرآنية كالتاريخية ،فالقرآنية ىي البحكث الخاصة بالمتشابو كالتاريخية ىي دراسة

ظركؼ االنبياء عمييـ السبلـ ،بؿ كحتى دفع الشبيات عف مف يمفؽ بعض االكاذيب التي تخدش
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عصمة االنبياء كما قراءة الحسيف عميو السبلـ آلية { ربي نجني مف القكـ الظالميف } التي كاف
يرددىا مكسى عميو السبلـ كىك متكجو الى مديف ماىي اال دليؿ لبراءة مكسى مف المعصية حيث

يفسر البعض خركج مكسى ىاربا خكفا مف القصاص ألنو قتؿ نفسا كلكف قراءة الحسيف لآلية

بظركؼ ىي بعينيا ظركؼ مكسى فاألكؿ مبلحؽ مف قبؿ فرعكف كالثاني مبلحؽ مف قبؿ يزيد ،فبل
اىؿ مدينة مكسى نصركه كآكه كال اىؿ المدينة نصركا الحسيف كآكه ))

(ٕٕ)

.

فإشارية النص القرآني الذم تبله الحسيف (عميو السبلـ) كالتي تستشؼ عبر تفسير ذلؾ

النص كاالطبلع عمى مبلبساتو تتمخص باآلتي :

ألنيا تحمؿ
ٔػ ػ اإلماـ الحسيف خرج ُمكرىا مف مدينة جده التي تمتمؾ خصكصية في نفسو ؛ ّ
ذكريات عاشيا مع النبي (صمى اهلل عميو كآلو) كاإلماـ عمي  ،كالسيدة فاطمة كاإلماـ الحسف
(عمييـ السبلـ) .

ٕ ػ ػ خركج مكسى ( عميو السبلـ) كحده يعبر عف قمة األعكاف كاألنصار كىذا ما حصؿ إلمامنا
الحسيف (عميو السبلـ) الذم لـ يجد نصرة مف مدينة جده المصطفى (صمى اهلل عميو كآلو) .

ٖػ ػ كقكع الظمـ عمى اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) مف يزيد كأعكانو مثمما كقع الظمـ عمى مكسى
(عميو السبلـ) مف فرعكف كأعكانو .

(عز كج ّؿ) كاسترشدا بيديو .
ٗػ ػ كؿ مف مكسى كاإلماـ الحسيف (عمييما السبلـ) تككبل عمى اهلل ّ
فاستجاب اهلل ليـ كىداىـ إلى الطريؽ المستقيـ في الدنيا كاآلخرة .
٘ ػ ػ اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) يقتفي أثر األنبياء كالرسؿ (عمييـ السبلـ) كىذا ما يكضح فكرة
كراثة اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) لؤلنبياء .

نصان قرآنيان يشير بو إلى جممة مف األفكار حيف برز عمي
ٖػ كمكضع آخر يتمك فيو اإلماـ الحسيف ّ
بف الحسيف (عميو السبلـ) كعزـ عمى القتاؿ كأقبؿ مستأذنا مف أبيو أظير اإلماـ الحسيف (عميو
السبلـ) حزنو إلى اهلل تعالى مشيدا إياه عمى صنيع القكـ بو كبأىؿ بيتو  .ثـ صاح بعمر بف سعد

 (( :مالؾ يا بف سعد  ،قطع اهلل رحمؾ كال بارؾ اهلل لؾ في أمرؾ  ،كسمط عميؾ مف يذبحؾ بعدم
عمى فراشؾ  ،كما قطعت رحمي  ،كلـ تحفظ قرابتي مف رسكؿ اهلل ))

(ٖٕ)

ث ػػـ رف ػػع صكتو كتبل قكلو

إف اهلل اصطفى آدـ كنكحان كآؿ إبراىيـ كآؿ عمراف عمى العالميف ذرية بعضيا مف بعض
تعالى ّ { :
(ٕٗ)
كاهلل سميع عميـ } ﭐ

أقرت فضؿ آؿ محمد (صمكات اهلل عمييـ ) عمى
أف ىذه اآلية ْ
أقر جممة مف المفسريف ّ
كقد ّ
بأف ((آؿ محمد الذيف أمر رسكؿ اهلل -
غيرىـ كاصطفاء اهلل ّإياىـ إذ ذىب الشافعي إلى القكؿ ّ
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صمى اهلل عميو كسمـ  -بالصبلة عمييـ معو ،كالذيف اصطفاىـ مف خمقو ،بعد نبيو  -صمى اهلل
إف اهلل اصطفى آدـ كنكحان كآؿ إبراىيـ كآؿ عمراف عمى العالميف}.
عميو كسمـ  ،-فإنو يقكؿّ { :
(ٕ٘)
فأعمـ :أنو اصطفى األنبياء صمكات المَّو عمييـ ،كآلِيـ ))

(عز كجؿ) ألجؿ تكفر عنصر القرابة كحسب .
كلـ يكف ذلؾ االصطفاء مف قبؿ البارم ّ
كاف ذلؾ عمى كفؽ معايير خاصة اهلل تعالى أعمـ بيا ((كالدليؿ عمى ذلؾ أف اهلل اختار آدـ ،
ّإنما َ
كآدـ أب الناس جميعا  .ثـ اختار مف آؿ إبراىيـ كمف آؿ عمراف  ،أنبياء دكف أف يميز كاحدا عمى
آخر عمى أساس عنصرم فمـ يكف عنصر آؿ عمراف أفضؿ مف سائر فصائؿ آؿ إبراىيـ

المنحدريف مف غير عمراف بؿ ىؤالء بعضيـ مف بعض دكف تمييز  ،فيـ قمة السمك كال يجكز
التمسؾ ببعضيـ دكف البعض اآلخر { ذرية بعضيا مف بعض كاهلل سميع عميـ } ({ )ٕٙيعمـ خائنة

األعيف كما تخفي الصدكر} ( ،)ٕٚفيختار مف عباده مف يرل فيو صبلحية االختيار  .كال يختار
()ٕٛ

رسمو مف عنصر معيف أنى كانكا )) .

كتتداخؿ ذرارم األنبياء كالرسؿ إذ ينتمكف إلى أركمة زكية كاحدة كعامؿ اصطفائيـ كاحد

فإف ((آؿ ابراىيـ اسماعيؿ ك اسحاؽ ك اكالدىما
كحرـ اإلساءة إلييـ ّ
كىذا ما أكجب طاعتيـ جميعا ّ
ك دخؿ فييـ نبينا كأكالده الطاىركف عمييـ السبلـ ك آؿ عمراف مكسى ك ىاركف ك ينتيى نسبيما
الى الكل بف يعقكب أك عيسى ك مريـ بنت عمراف ك مف أجدادىما داكد ك سميماف ك ينتيى نسبيما
الى ييكدا بف يعقكب قيؿ كاف بيف العمرانيف الؼ ك ثمانمائة سنة { ذرية بعضيا مف بعض } ))

()ٕٜ

ألف اهلل ىك المصطفي ليـ  ،كىك مف كمّفيـ بمياـ الدعكة إليو اقترف رضاه برضاىـ ،
ك ّ
كطاعتو بطاعتيـ  ،كسخطو بسخطيـ (( لما اكجب المّو تعالى قبؿ ىذا القكؿ متصبل بو طاعتو ك
فإف
طاعة رسكلو ك بيف أنيا جالبة لمحبتو تعالى إ ذ قاؿ  { :قؿ أطيعكا اهلل كالرسكؿ فإف تكلكا ّ
اهلل ال يحب الكافريف } (ٖٓ) أشار بيذا القكؿ الشريؼ الى كجكب طاعة مف اصطفاه ك خصو

بالكماالت الجسمانية ك الممكات الركحانية ك بيف مكاضعو دكف ما اختاره الخمؽ))

(ٖٔ)

أف النفس األمارة بالسكء  ،تسعى جاىدة كراء ما يغذم غركرىا  ،كيطفئ نار حسدىا ،
إال ّ
مقترفة بسبب ذلؾ الحسد أبشع الجرائـ  ،فتصؿ إلى حد التعدم عمى حرمات األنبياء كآليـ فتحصد

مف ذلؾ الصنيع غضب الرحمف  ،كتدخؿ نتيجة سكء التدبير في حيز الكفر  .كىذا ما أراد أف يبكح
بو اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) حيف ذكر اآلية الشريفة ػ ػ مكضع البحث ػ ػ مع إشارات أخرل

تتمخص في اآلتي :

أف اهلل
ٔػ ػ أراد أف يذكر بمنزلة أىؿ البيت مف الرسكؿ األكرـ محمد (صمى اهلل عميو كآلو) ككيؼ ّ
(عز كج ّؿ)
اصطفاىـ عمى العالميف كا ّف اإلساءة إلييـ تعني اإلساء إلى الرسكؿ األكرـ كالى اهلل ّ
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ٕػ ػ اختبلؼ أىؿ الكتاب في شخص رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو) كاف ألجؿ حسدىـ إياه كىذا
ما حصؿ مع ابنو اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) إذ خالفو القكـ حسدان منيـ لشخصو .

ٖػ ػ ارتباط المسيرة النبكية بسمسمة متتابعة بعضيا مف بعض  ،يكمؿ البلحؽ مسيرة السابؽ كمف تمؾ
السبللة الطاىرة نبينا األكرـ محمد (صمى اهلل عميو كآلو) الذم تفرع مف سبللتو األئمة مف أىؿ

البيت (عمييـ السبلـ) لئلكماؿ مسيرة الرسالة اإلليية .

ألنيـ خالفكا
أمية عمى شخص اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) أدخميـ في خانة الكفر ّ
ٗػ تعدم بني ّ
بذلؾ أكامر اهلل الذم أمر بطاعة الرسكؿ محمد (صمى اهلل عميو كآلو) كاتباعو كلطالما سمع
القاصي كالداني النبي األكرـ يحث عمى اتباع أىؿ بيتو كعدـ اإلساءة إلييـ .

٘ػ كلـ يكف األمر بطاعتيـ ألجؿ عنصر القرابة كحسب ّإنما كاف ذلؾ نتيجة الصطفاء مف اهلل
(عز كج ّؿ) الذم أكدع فييـ أس ارره  ،كىيأىـ لتبني مشركعو الرسالي .
ّ
ٗػ كنص قرآني آخر لو إشارية خاصة تبله اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) حيف سألو بشر بف غالب
(ٕٖ)

الذم التقاه في طريقو إلى كرببلء عف معنى قكلو تعالى  { :يكـ ندعك كؿ أناس بإماميـ ﱠ

فكاف جكاب اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ)  (( :إماـ دعا إلى ىدل فأجابكه إليو  ،كاماـ دعا إلى
يؽ في الجنة
عز كج ّؿ  { :فر ه
ضبللة فأجابكه إلييا  ،ىؤالء في الجنة كىؤالء في النار كىك قكلو ّ
(ٖٗ)
كفريؽ في السعير} (ٖٖ) ))

كال يمكف الكقكؼ عمى إشارية ىذا النص  ،كما يحمؿ مف معاني مالـ نقؼ عمى مبلبساتو

كسياقو الذم كرد فيو ليتسنى لنا معرفة مدلكلو  ،كبياف آلية تكظيؼ اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ)

عما يريد .
لذلؾ المدلكؿ ليعبر ّ
أف ىذه اآلية تبيف أقساـ الناس كما سيؤكؿ إليو حاليـ نتيجة لما
فكتب التفسير تشير إلى ّ
تبنكا في حياتيـ الدنيا  .فمف يسمؾ طريؽ الحؽ يكصمو إلى الجنة  ،كمف يسمؾ طريؽ الباطؿ يؤدم
يؽ في الجنة كفريؽ في السعير} يقكؿ :منيـ فريؽ في الجنة ،كىـ
بو إلى نار السعير .فػ ((قكلو { فر ه
يؽ ِفي الس ِ
َّع ِ
ير ) يقكؿ :كمنيـ فريؽ في المكقدة مف
الذيف آمنكا باهلل كاتبعكا ما جاءىـ بو رسكلو( َكفَ ِر ه
()33
نار اهلل المسعكرة عمى أىميا ،كىـ الذيف كفركا باهلل ،كخالفكا ما جاءىـ بو رسكلو)).
فيذه اآلية المباركة تحمؿ (( إشارة إلى الخبلؼ البشرم الذم يقسميـ إلى خطيف  :خط
الحؽ  ،كخط الباطؿ ))

()ٖٙ

فضبلن عف ّأنيا تكضح دكر األنبياء الذيف تكفمكا بالدعكة إلى طريؽ الحؽ  ،كالنيي عف
اتباع طريؽ السكء كبياف النتائج التي تككف مف كؿ كاحد مف ىذيف الطريقيف إذ(( إف الغرض مف
الكحى إنذار الناس كخاصو االنذار المتعمؽ بيكـ الجمع الذل يتفرؽ فيو الناس فريقيف فريؽ في
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الجنة كفريؽ في السعير إذ لكال االنذار بيكـ الجمع الذل فيو الحساب كالجزاء لـ تنجح دعكة دينيو
كلـ ينفع تبميغ .ثـ بيف أف تفرقيـ فريقيف ىك الذل شاءه اهلل سبحانو فعقبو بتشريع الديف كانذار
الناس يكـ الجمع مف طريؽ الكحى ألنو كلييـ الذل يحيييـ بعد مكتيـ الحاكـ بينيـ فيما اختمفكا

فيو))

()ٖٚ

كاشارة أخرل يحمميا ىذا النص القرآني تتعمؽ بحرية االختيار التي يمتمكيا االنساف ليككف
ِِ
في أحد القسميف إذ ّإنيا تشير إلى ((التَّ ْم ِك ِ
يب ُم ْختَ َار
يف َك ِاال ْختَِي ِار الَِّذم َع ْنوُ ِاال ْختِ َبل ُ
ؼَ ،خمَقَيُ ْـ لُيث َ
()ٖٛ
اختِي ِارِه ،كيع ِاقب م ْختَار اْلب ِ
اْل َح ِّ
اختَِي ِارِه ))
اط ِؿ بِ ُسكِء ْ
ؽ بِ ُح ْس ِف ْ َ َ ُ َ َ ُ َ َ
أف إشارية ىذا النص الذم تبله اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) يركـ بو
كخبلصة القكؿ ّ
إيصاؿ جممة مف األمكر  ،كمنيا :

ٔػ ػ اإلشارة إلى حقيقة انقساـ البشرية إلى صنفيف  :أىؿ الحؽ كأىؿ الباطؿ كبيف كبل الصنفيف
مر العصكر .
مكاجية عمى ّ
ٕػ ػ االنساف لو حرية االختيار في االنتماء إلى أحد ىذيف الصنفيف كقد كضع اهلل أمامو الطريقيف

كخيره بينيما يسمؾ ما يشاء منيما .
ّ
أف طريؽ
ٖػ ػ كتكفؿ ببياف نياية ىذيف الطريقيف كالنتائج المترتبة عمى كؿ منيما إذ أشارت إلى ّ
الحؽ يؤدم إلى الجنة كىك الطريؽ الذم نسمكو عف طريؽ اتباع أىؿ البيت (عمييـ السبلـ) .
كطريؽ الباطؿ الذم يسمؾ عف طريقة طاعة أعدائيـ كمؤداه إلى جينـ .

ٗػ ػ كقد أشارت ىذه اآلية إلى الدكر الذم يتبناه األنبياء كالرسؿ ككذلؾ األئمة مف أىؿ البيت (عمييـ
السبلـ) مف الكعظ كاإلرشاد كحث الناس إلى الفضائؿ كنيييـ عف الرذائؿ .

٘ػ كمف النصكص التي حممت إشاريات معينة كظفيا اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) في حكاراتو
النص القرآني الذم تبله حيف سأؿ قكمان التقى بيـ في (عذيب اليجانات)( )ٖٜعف رسكلو قيس بف

(ٓٗ)
ابف زياد
مسير الصيداكم فقالكا لو  :أخذه ُ
الحصيف بف ُنمير  ،فبعث بو إلى ابف زياد  ،فأمره ُ
أف يمعنؾ كيمعف أباؾ فصمى عميؾ كعمى أبيؾ كلعف ابف زياد كأباه  ،كدعا إلى هنصرتؾ  ،كأخبرىـ

بف زياد فأُلقي مف طمار القصر فعند ذلؾ ترقرقت عينا الحسيف (عميو السبلـ)
بقدكمؾ  .فأمر بو ا ُ
(ٔٗ)
كلـ يممؾ دمعتو ثـ قاؿ  { :فمنيـ مف قضى نحبو كمنيـ مف ينتظر كما بدلكا تبديبل }
كلنتعرؼ عمى ما يشير إليو ىذا النص المبارؾ نقؼ عند ما ذكره المفسركف في تفسيره

كتفسير ما قبمو لبياف المقصكد منو إذ(( يقكؿ تعالى ذكره  { :مف المؤمنيف} باهلل كرسكلو { رجاؿ

صدقكا ما عاىدكا اهلل عميو } يقكؿ  :أكفكا بما عاىدكه عميو مف الصبر عمى البأساء كالضراء ،
كحيف البأس { فمنيـ مف قضى نحبو } يقكؿ  :فمنيـ مف فرغ مف العمؿ الذم كاف نذره اهلل كأكجبو
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لو عمى نفسو  ،فاستشيد بعض يكـ بدر  ،كبعض يكـ أحد  ،كبعض في غير ذلؾ مف المكاطف {
كمنيـ مف ينتظر} قضاءه كالفراغ منو  ،كما قضى مف مضى منيـ عمى الكفاء هلل بعيده ))

(ٕٗ)

أف تحقيؽ
فتعبر عنو ىذه اآلية الكريمة عف أىمية الجياد في اإلسبلـ  ،كتشير إلى ّ
األىداؼ السامية ال تككف مف غير تضحيات كقد تصؿ ىذه التضحيات إلى حد بذؿ النفس كقد
سعى ثمة مف المؤمنيف الصالحيف ممف صدقكا العيد مع اهلل إلى السير في ىذا الطريؽ كظؿ
آخركف ينتظركف دكرىـ كىـ عمى استعداد مطمؽ لمتضحية كبذؿ النفس كىذه سمة مف أبرز سمات

اإليماف فػ(( لما ذكر عف المنافقيف أنيـ نقضكا العيد الذم كانكا عاىدكا اهلل عميو ال يكلكف األدبار ،

كصؼ المؤمنيف بأنيـ استمركا عمى العيد كالميثاؽ { صدقكا ما عاىدكا اهلل عميو فمنيـ مف قضى
نحبو كمنيـ مف ينتظر كما بدلكا تبديبل} )أم  :كما غيركا عيد اهلل  ،كال نقضكه كال بدلكه )) .

(ٖٗ)

عبرت ىذه اآلية التي ضمنيا اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) كبلمو إشارة إلى جممة
فقد ّ
أمكر  ،منيا :
إف تحقيؽ األىداؼ السامية يتطمب تضحيات جساـ قد تصؿ إلى بذؿ النفس .
ٔػ ّ
ٕ ػ كمف يبقى عمى عيده مع اهلل صادقا ال يتردد في بذؿ نفسو  .كقد برىف عمى ذلؾ جممة مف

المؤمنيف ممف استُشيد مف أجؿ عقيدتو  ،كآخركف ينتظركف دكرىـ .
ٖ ػ كفي ذلؾ ذـ لممنافقيف الذيف تخمفكا عف نصرة الحؽ كنقضكا عيدىـ مع اهلل متمسكيف بممذات
الدنيا كزخرفيا .

ألنيـ
أما المؤمنكف الذيف ينتمكف إلى الخط الرسالي ال يأبيكف بالمكت كىـ ينتظركف الشيادة ّ
ٗػ ّ
(عز كج ّؿ) .
عمى حؽ كصنيعيـ فيو مرضاة اهلل ّ
 ٜػ كبلـ اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) مع عبيد اهلل بف الحر الجعفي الذم اعتذر عف نصرة اإلماـ
الحسيف (عميو السبلـ) كأراد أف يقدـ لئلماـ فرسو ىدية كيتكفؿ بإرجاع عيالو فقاؿ الحسيف (عميو

كنت متخذ المضميف
((أما إذا رغبت بنفسؾ ّ
عنا فبل حاجة لنا في فرسؾ كال فيؾ { كما ُ
السبلـ) ّ :
(ٗٗ)
أحد ثـ ال ينصرنا إال أكبو اهلل عمى
عضدا }
فر فبل لنا كال عمينا فك اهلل ال يسمع كاعيتنا ه
كلكف ّ
(٘ٗ)

كجيو في نار جينـ ))

إف
كقد قاؿ المفسركف في تفسير قكلو تعالى { كما ُ
كنت متخذ المضميف عضدا }ّ :
المقصكد بالمضميف (( الشياطيف الذيف يضمكف الناس أعكانا يعضدكنني عميو ،ككثي ار ما يستعمؿ

العضد بمعنى العكف ،كانما كحده ىنا لكفاؽ الفكاصؿ .كقيؿ :إف معنى اآلية أنكـ اتبعتـ الشيطاف
()ٗٙ

كما يتبع مف يككف عنده عميـ ال يناؿ إال مف جيتو )) .

كقد جاء في تعاليـ ديننا الحنيؼ أشد النيي عف اتباع الباطؿ  ،كاالنصياع إلى الدعكات

إف ((البعثة بالنبكة إنما بنيت عمى أساس اليداية إلى الحؽ كبيانو كاالنتصار لو
الضالة كالمضمة إذ ّ
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فعمييـ أف يتجيزكا بالحؽ في دعكتيـ  ،كينخمعكا عف الباطؿ كيتقكا شبكات الضبلؿ أيا ما كانت
سكاء كافؽ ذلؾ رضى الناس أك سخطيـ كاستعقب طكعيـ أك كرىيـ كلقد كرد منو تعالى أشد
النيي في ذلؾ ألنبيائو كأبمغ التحذير حتى عف اتباع الباطؿ قكال كفعبل بغرض نصرة الحؽ فإف

الباطؿ باطؿ سكاء كقع في طريؽ الحؽ أك لـ يقع  ،كالدعكة إلى الحؽ ال يجامع تجكيز الباطؿ كلك
في طريؽ الحؽ كالحؽ الذم ييدم إليو الباطؿ كينتجو ليس بحؽ مف جميع جياتو)).

()ٗٚ

كقد حمؿ النص القرآني الذم ضمنو اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) إشارة إلى مسألة ميمة

استغرؽ كثيركف في الحديث عنيا كابداء الرؤل بما يتعمؽ بيا فقد((استشيد االماـ (عميو السبلـ)

كنت متخذ المضميف عضدا } كىي تتعرض لبياف
خبلؿ كبلمو مع عبيد اهلل باآلية الشريفة { كما ُ
مسألة ميمة مف مسائؿ عصرنا الحاضر كىي إمكانية سمكؾ الطرؽ غير الحقّة ككسائط لتحقيؽ

اليدؼ الصحيح ،كىؿ يمكف المجكء إلى الكذب كاالفتراء كالخداع ألجؿ بمكغ مثؿ ىذه المآرب؟ فكفقا
لمبادئ أىؿ الدنيا يعتبر كؿ شيء مباحان كحبلالن إذا كاف يصب في اليدؼ الذم يريدكنو ،كلكف
المنطؽ اإلسبلمي المعتقد بالمبدأ كالمعاد يرفض ىذا النيج مف التفكير كفي ضكء ذلؾ ال يمكنو أف

يعتبر كؿ الكسائؿ مباحة لمجرد أنيا تكصؿ إلى اليدؼ حتى لككاف ذلؾ اليدؼ حقان))(.)ٗٛ

كفي ذكر ىذه اآلية ضمف حديث اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) مع الحر الرياحي ((إشارة

إلى أنؾ ضاؿ كمضؿ كال تستحؽ أف تككف نصي ار  .كعمى أية حاؿ ،فإف البقاء دكف نصير كمعيف
أفضؿ مف طمب معكنة األشخاص الممكثيف كالضاليف كاتخاذىـ عضدا)).

()ٜٗ

كخبلصة ما أشارت إليو ىذه اآلية التي كردت في كبلـ اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) ىك:

إف الغاية ال تبرر الكسيمة  ،كاليدؼ السامي يتحقؽ بأدكات نبيمة  ،كال يجكز السعي إلى تحقيقو
ٔػ ّ
بأدكات منحرفة .
ٕ ػ ػ لذلؾ ليس مف الصحيح االستعانة كاالستنصار باألشخاص الذيف تمكث تأريخيـ كانحرؼ

سمككيـ .

ٖػ كمف يستعفؼ عف االستنجاد بالضاليف كالمضميف يككف اهلل عضده كعكنو  ،كيأخذ بيده إلى

الطريؽ القكيـ .

القسم الثاني  :الرموز القرآنية .
كلـ يتبع اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) منيج ذكر النص القرآني في حديثو كحسب بؿ ّإنو

سعى في بعض األحياف إلى االكتفاء بذكر رمز قرآني يحيؿ إلى حادثة أك قصة قرآنية مختزالن بذلؾ
كـ أكبر مف الرؤل
كؿ ما تحممو تمؾ الحادثة مف معاني  ،محققا بذلؾ اقتصادان في القكؿ كبث ٍّ
كاألفكار  .كمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ :
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ٔ ػ إشارة اإلماـ (عميو السبلـ) إلى حادثة السبت التي ضمنيا قكلو الذم كاف جكابا لرسالة عبد اهلل
رد بو اإلماـ الحسيف (عميو
بف جعفر الذم أراد فييا إقناع اإلماـ بعدـ التكجو إلى كرببلء فكاف مما ّ
السبلـ) عمى ىذه الرسالة قكلو  (( :لك كنت في حجر ىامة مف ىكاـ األرض الستخرجكني حتى
(ٓ٘)

.

عمي كما اعتدت الييكد في يكـ السبت ))
يقتمكني  ،كاهلل ليعتدف ّ
فقد أشار اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) إلى حادثة (اعتداء الييكد في يكـ السبت) مشبيا

ذلؾ االعتداء باعتداء بني أمية عميو كعمى أىؿ بيتو (عمييـ السبلـ) كلكي ينكشؼ المعنى المراد

بد مف بياف حقيقة ىذه الحادثة  .التي ذكر المفسركف ّأنيا
مف ىذا التكظيؼ كما يحمؿ مف إشارة ال ّ
حدثت (( في زمف داكد عميو السبلـ .كعف ابف عباس قاؿ  :أمركا باليكـ الذم أمرتـ بو يكـ الجمعة
 ،فترككه  ،كاختاركا يكـ السبت ،فابتمكا بو  ،كحرـ عمييـ فيو الصيد ،كأمركا بتعظيمو ،فكانت
الحيتاف تأتييـ يكـ السبت شرعا بيضا سمانا  ،حتى ال يرل الماء مف كثرتيا ،فمكثكا كذلؾ ما شاء
اهلل ال يصيدكف ،ثـ أتاىـ الشيطاف ،كقاؿ  :إنما نييتـ عف أخذىا يكـ السبت ،فاتخذكا الحياض
كالشبكات .فكانكا يسكقكف الحيتاف إلييا يكـ السبت ،ثـ يأخذكنيا يكـ األحد)).

(ٔ٘)

كفحكل ىذه القصة ّأنيا (( ترتبط بجماعة مف بني إسرائيؿ كانكا يعيشكف عند ساحؿ أحد

البحار (كالظاىر أنو ساحؿ البحر األحمر المجاكر لفمسطيف) في ميناء يسمى بميناء " أيمة "
(كالذم يسمى اآلف بميناء إيبلت) كقد أمرىـ اهلل تعالى عمى سبيؿ االختبار كاالمتحاف أف يعطمكا

صيد األسماؾ في يكـ السبت ،كلكنيـ خالفكا ىذا التعميـ ،فأصيبكا بعقكبة مكجعة مؤلمة نق أر شرحيا
في ىذه اآليات في البداية تقكؿ اآلية :كاسأليـ عف القرية التي كانت حاضرة البحر .أم اسأؿ ييكد

عصرؾ عف قضية القرية التي كانت تعيش عمى ساحؿ البحر .ثـ تقكؿ :كذكرىـ كيؼ أنيـ تجاكزكا

 في يكـ السبت  -القانكف اإلليي إذ يعدكف في السبت ألف يكـ السبت كاف يكـ عطمتيـ ،ككافعمييـ أف يكفكا فيو عف الكسب ،كعف صيد السمؾ ك يشتغمكا بالعبادة  ،كلكنيـ تجاىمكا ىذا

األمر)).

(ٕ٘)

عبر عنيا ىذا التكظيؼ ليذا الرمز القرآني كتشبيو صنيع بني إسرائيؿ الذيف
كاإلشارة التي ّ
اعتدكا في يكـ السبت مع صنيع بني أميو يعبر عف :

إف بني أمية خالفكا قانكنان إلييان حيف اعتدكا عمى حرمة اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) مثمما صنع
ٔػ ّ
بنك إسرائيؿ الذيف خالفكا أكامر اهلل الذم أمرىـ باتباعيا .

ٕػ ك ّؿ مف بني إسرائيؿ  ،كبني أمية دفعيـ حب الدنيا كمغرياتيا الذم كاف بمثابة اختبار ليـ إلى
مخالفة أكامر اإللو كتعاليـ السماء .
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ٖػ تشابو النتيجة لكبل الطرفيف كما سيجنيو كؿ منيـ لما اقترؼ مف ظمـ كتجاكز القكانيف التي
شرعيا اهلل  .فمثمما مسخ اهلل بني إسرائيؿ الذيف اعتدكا في يكـ السبت سيمسخ بني أمية كيخزييـ

في الدنيا قبؿ اآلخرة .

ٕ ػ كمف الرمكز القرآنية التي كردت في كبلـ اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ ) ما جاء في حديثو مع
أبي ىرة  .إذ جاء في كتاب الفتكح (( :قاؿ :فمما أصبح الحسيف كاذا برجؿ مف الككفة يكنى أبا
ىرة األزدم أتاه فسمـ عميو ثـ قاؿ :يا بف بنت رسكؿ اهلل! ما الذم أخرجؾ عف حرـ اهلل كحرـ جدؾ

محمد (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) فقاؿ الحسيف :يا أبا ىرة إف بني أمية أخذكا مالي فصبرت ،
كشتمكا عرضي فصبرت  ،كطمبكا دمي فيربت ،كأيـ اهلل يا أبا ىرة لتقتمني الفئة الباغية كليمبسيـ اهلل

ذال شامبل كسيفا قاطعا ،كليسمطف اهلل عمييـ مف يذليـ حتى يككنكا أذؿ مف قكـ سبأ إذ ممكتيـ امرأة
منيـ فحكمت في أمكاليـ كفي دمائيـ ))

(ٖ٘)

كفي كبلـ اإلماـ إشارة إلى الظمـ الذم لحقو مف بني أمية  ،كبياف ما سيؤكؿ إليو حاليـ

نتيجة ما اقترفكه مف جرـ بحؽ بيت النبكة مشبيان حاليـ بحاؿ قكـ (سبأ) الذيف (( كانكا يعيشكف
عمى أرض ممؤىا الثمار كالخيرات في أمف كسبلـ ،حتى أصابيـ الغركر كالطغياف كاالستكبار

ككفراف النعـ اإلليية  ،فأىمكيـ اهلل كشتت جمعيـ كجعميـ عبرة لآلخريف)).

(ٗ٘)

أف قكـ سبأ استطاعكا ػ ببناء ٍّ
سد عظيـ
كحقيقة األمر في القصة المتعمقة بيؤالء القكـ ((ىك ّ
المدمرة أك الضائعة ىد انر عمى األقؿ ،كاإلفادة
بيف الجباؿ الرئيسية في منطقتيـ ػ حصر مياه السيكؿ
ّ

الخزاف المائي اليائؿ ،كبالتح ّكـ فيو
السد سيطركا تمامان عمى ذلؾ ّ
منيا  ..كبإحداث منافذ في ذلؾ ّ
(٘٘)
تم ّكنكا مف زراعة مساحات شاسعة مف األرض)).
أف ىؤالء القكـ لـ يشكركا نعـ اهلل كىـ بسبب((استسبلميـ ليكل النفس ككسكسة
إالّ ّ
()٘ٙ
الشيطاف ،أصبحكا معرضا لكؿ تمؾ الخيبة كسكء التكفيؽ)).
يقدركا تمؾ النعمة ّحؽ قدرىا .كلـ يخرجكا مف
عز كج ّؿ بما منحيـ ((لـ ّ
كحيف امتحنيـ اهلل ّ
فقرعيـ اهلل ّأيما تقريع  ،قاؿ تعالى { :
بكتقة االمتحاف بسبلـ  ،إذ سمككا طريؽ اإلعراض كالكفراف ّ ،

بأف العمراف كالمدنية كاألمف أشياء عادية  ،نسكا اهلل،
فأعرضكا } استيانكا بنعمة اهلل ّ ،
تكىمكا ّ
كظنكا ّأنيـ يزاحمكنيـ في أرزاقيـ ػ كما سيرد في
كأسكرتيـ النعمة ،كتفاخر األغنياء عمى الفقراءّ ،
فدمر بيكتيـ
مسيـ سكط الجزاء ،يقكؿ تعالى { فأرسمنا عمييـ سيؿ العرـ }
اآليات البلحقة كىنا ّ
ّ
()٘ٚ
كحكليا إلى خرائب((
كمزارعيـ ّ
أف ((الجياز الحاكـ األمكم يبغي مف كراء قتؿ اإلماـ
كأكجو الشبو بيف قكـ سبأ كبني ّ
أمية ّ
الحسيف (عميو السبلـ) السيطرة عمى مقاليد األمكر ،كترسيخ دعائـ الحكـ األمكم  ،غافميف عف أف

االنساف ال يمكف أف يبمغ مآربو عف طريؽ عصياف اهلل كالتمرد عميو))
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لذلؾ استشرؼ اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) بالحاؿ الذم سيؤكؿ إليو بنك أمية كالكاقع الذم
ينتظرىـ مشبيا كاقعيـ بكاقع قكـ سبأ الذيف لـ يشكركا نعـ اهلل فأزاؿ اهلل النعـ التي كىبيـ إياىا .

كيشير تكظيؼ رمزية (قكـ سبأ) في كبلـ اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ)  .إلى :

إف اهلل كضع بني أمية في اختبار مثمما كضع قكـ سبأ الذيف لـ يفمحكا في ذلؾ االمتحاف فسمب
ٔػ ّ
اهلل ما كىبيـ مف نعـ .

إف الطمع كحب السمطة كالغركر بممذات الدنيا ىك المحفز األساسي التباع ىكل النفس ،
ٕػ ّ
كمخالفة أكامر اهلل التي تؤدم إلى اليبلؾ كالمصير غير المحمكد .
ٖػ العاقبة الكخيمة تنتظر كؿ مف ال يشكر اهلل كيتبع أكامره كينتيي عف نكاىيو كىذا ما ينتظر بني
أمية الذيف خالفكا القكانيف السماكية بما اقترفكا مف جرـ بحؽ اإلماـ الحسيف كأىؿ بيتو .

الخاتمة:

أف
مر َ
ّ
بعد فحص النصكص القرآنية الكاردة في كبلـ اإلماـ الحسيف (ع) ّ .
تبيف مما ّ
حمميا أفكا انر محددة
كركدىا لـ يكف مف غير قصد بؿ إنو (ع) كظّؼ تمؾ النصكص كالرمكز ك ّ
كرؤل تعمد في عرضيا  ،كقد استعاف بما تمتمؾ تمؾ النصكص كالرمكز مف إشاريات لحمؿ المعنى

المطمكب  .الذم ال يفصح عف نفسو عف طريؽ قراءة تمؾ النصكص كالرمكز أك االستماع إلييا

ّإنما يحتاج مف المتمقي االستعانة بفيـ مبلبساتيا كالسياؽ الذم كردت فيو كاالطبلع عمى أسبابيا
كنتائجيا كما يحيط بيا لبياف حقيقة المراد منيا  ،كالكعي بما أراده اإلماـ (عميو السبلـ) حيف كظّؼ
تمؾ النصكص كطرز بيا أقكالو الشريفة

كقد أكضح ىذا التكظيؼ دقة اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) في عرض األفكار التي احتاج

عرضيا في ظركؼ قميمة ،إذ حقؽ لو ىذا األسمكب إطبلؽ كـ مف األفكار في نصكص قميمة كىذا

أسمكب فف االقتصاد في القكؿ مع إيضاح ناصع لممعاني المرادة .مستعينا بما يحمؿ النص القرآني

مف إشاريات كظّفت في نصكص اإلماـ الحسيف (عميو السبلـ) الذم أفصح عف مقدار التبلزـ
الكبير بيف شخصو (عميو السبلـ) كالقرآف الكريـ .
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 إبصار العين في أنصار الحسين  :الشيخ محمد بف طاىر السماكم  ،تحقيؽ  :الشيخ محمد جعفر الطبسي  ،الطبعة
األكلى  ،مركز الدراسات اإلسبلمية لحرس الثكرة اإلسبلمية ٜٔٗٔ ،ىػ .

 إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم  :أبك السعكد العمادم (تٕٜٛىػ) دار إحياء التراث  ،بيركت .
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 تفسير الفخر الرازي  :فخر الديف محمد الرازم (ت ٗٓٙىػ)  ،الطبعة األكلى ٔٓٗٔىػ ػ ػ ٜٔٔٛـ  ،دار الفكر لمطباعة
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دار المعارؼ  ،مصر

 شرح الكافي (األصول والروضة )  :صالح المازندراني (ت ٔٔٓٛىػ)  ،الطبعة األكلى  ،المكتبة اإلسبلمية  ،طيراف ػ ػ
إيراف ٕٔٗٗ ،ى ػ
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 معجم البمدان  :شياب الديف أبك عبد اهلل الحمكم (تٕٙٙىػ)  ،الطبعة الثانية دار صادر  ،بيركت ػ ػ لبناف . ٜٜٔ٘ ،
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 الممهوف في قتمى الطفوف  :السيد عمي بف مكسى بف جعفر بف محمد بف طاككس (ت ٗٙٙىػ)  ،مؤسسة األعممي
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