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  أنواع النثر احلسيني
  ـ دراسة يف املوضوع ـ

  
  
  

  ميثم قيس مطلك. م. م
  قسم اللغة العربية:كلية الرتبية

  :ملخص البحث
طيلة عقود سحيقة رجال ثائرا أبى التقاعس واالستسالم حتى بذل نفـسه            ) ع(عرف الناس اإلمام الحسين          

  .لثائرين الكبار ضد التعسف والجورفي سبيل أهداف اعتقد بها حتى سجله التأريخ واحدا من ا
 نثرية عدة توزعت علـى    نواع ُأثرت عنه أ   رينواحدا من المنشئين الناث   ) ع(إلمام       أما هذا البحث فيسجل ا    

  .الخطب واألدعية والرسائل والحكم
كر أنني تناولت الذ وجدير ب.له تفرعاتٌ عدة سيجدها القارُئ في أثناء البحث األنواع من هذهنوع      وكّل 

  . دراسة موضوعية بحتنواعدراسة هذه األ
  :توطئة

) ع(      الحقبة التأريخية التي عاشها اإلمام الحسين       
. )صلى اهللا عليـه وآلـه     (عهد النبي   : صلة بين ثالثة عهود   
 ويعـد   . وعهد الدولة األموية   ،وعهد الخلفاء األربعة  

 العهد الثاني بداية المنعطف لكثيـر مـن األزمـات         
والنزاعات التي بدأت تشقّ طريقهـا فـي الـساحة          

 ولعّل قضية الخالفـة     ،االجتماعية آنذاك بشكل وآخر   
تشكل المحور الذي تمركزت حوله كثير من القضايا        

 ومنذ  . مجازا عريضا  ينالتي وجدت إلى نفوس كثير    
ذلك العهد ومرورا بالمراحل الالحقة ازدادت الحيـاة        

 ،صة في المجال الـسياسي    خا واضحاالعربية تعقيدا   
وهو األمر الذي كان له وقـع كبيـر ومـؤثر فـي             

 فال غرابـة أن يـسود الطـابع         .المجاالت األخرى 
 إذ  ،السياسي تلك المرحلة شـاغال مـساحةً واسـعة        

شهدت المراحل األولى لهذا العهد تعقيدا نسبيا أذكـى      

جذوته الجدل السياسي الذي بدأ يتدرج شـيًئا فـشيًئا          
د متـشعبة   من الخليفـة الثالـث ذا أبعـا       حتى غدا ز  

ع الـسياسية ـ إن صـح    تجاوزت الحدود أو الموان
التعبير ـ وهذا األمر يبدو جليا في اسـتفحال أمـر    

  .األمويين واتساع نطاقهم
 ،لم تكن ميدانًا للسياسة فحسب    ) ع(     إال أن حياته    

بل اعتورتها قضايا كثيرة أخرى كالقضايا التربويـة        
 فـراح ينـشر     .رادها أن تكون درسا لمريديه    التي أ 

السبل الكفيلة لتوعية الجماهير وتبصيرهم وكـّل مـا       
مـع ربـه   ) ع( وكذلك شؤونه ،يتعلق بشؤون الرعية 

  .تشكل قضية من بين القضايا التي بلغت مبلغها
     ووسط هذا الزخم تقاطر أصحاب الفرق يشغلون       

 فما كـان   ،ةمساحة أخرى من الساحة الفكرية واألدبي     
إال وتحتضن هذه اآلراء والقضايا في      ) ع(من بالغته   

 فكانـت   ،سطور من الفصاحة والبيان وبراعة األداء     
الخطب والرسائل والحكم واألدعية أوعية صبت فيها       
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 وقد صنفتها تصنيفًا كميا علـى النحـو   ،تلك السطور 
  :اآلتي

  :الخطب
خـرى مـن   لعلّه لم يلقَ فن من فنون النَّثـر األ             

 فقـد  ،العناية واالهتمام مثلمـا لقيـه فـن الخطابـة        
 وتناقلتـه ألـسن     ،استراضت فيـه قـرائح األدبـاء      

 ، وشغل اهتمام األعالم ومحـّل عنـايتهم       ،الفصحاء
  .وتناولته أقالم الباحثين والدارسين

 النّثـري   نـوع      لم تكن نظرة القدماء إلى هـذا ال       
ه وبين فنـون    تتجاوز حدود المشاكلة واالختالف بين    

 ينظـر إلـى     )هـ٣٧٠ت( فاألزهري   ،نثرية أخرى 
 فيرى أنّها تشبه فن الرسائل مـن   ،البناء العام للخطبة  
 والحال نفسه مع أبـي هـالل        ،)١(حيث البدء والختام  

 إذ يبحث عن المائز ما بين       ،)هـ٣٩٥ت  (العسكري  
الخطب والرسائل من جانب وفن الشّعر من جانـبٍ         

ب والرسائل تتشابهان من حيث      فيرى أن الخط   ،آخر
 وهـذا يـشكل فارقًـا       ،)٢(خلوهما من الوزن والقافية   

  . ناظرا إلى البناء العام كذلك،بينهما وبين الشعر
     أما أبو إسـحاق ـ كمـا ينقـل ابـن منظـور       

إلـى أن الخطبـة عنـد    (( ـ فيـذهب   )هـ٧١١ت(
  فهو ينظر إلـى    ،)٣()) الكالم المنثور المسجع   :العرب

 إشـارة إلـى     سلوب الخطابي بشكل عام من دون     األ
 فـضال عـن أن اشـتراط الـسجع لـيس            ،وظيفته

 فمن الخطـب مـا      ،)٤(بالضرورة أن يكتنف الخطبة   
 إال إذا كان يريد ما عرف عن        ،يخلو من هذا الطّور   

  . لكنّه لم يفصح عن ذلك،الخطبة الجاهلية بنحوٍ عام
ا أعمـق     ا عند المحدثين فيأخذ التّعري         أمعـدف ب

 الفتين النظر إلـى العنايـة المتوخّـاة         ،وإشارة أدقّ 
 فيرى محمـد أبـو      ،والوظيفة األساس للفن الخطابي   

   ا     ((زهرة أنالخطابة مصدر يخطب أي صار خطيب، 
 يقتـدر   ،وهي على هذا صفة راسخة في نفس المتكلّم       

بها على التصرف في فنون القول ؛ لمحاولة التـأثير          
  ـراد مـنهم         ،امعينفي نفوس السوحملهم على مـا ي 

 أو هي على حد تعبيـر       ،)٥())....بترغيبهم وإقناعهم 
فن مخاطبة الجمهور الذي يعتمـد علـى        ( (:آخرين

  .)٦())اإلقناع واالستمالة
 ،قدر من الخطب  ) ع(     لقد ُأثر عن اإلمام الحسين      

همت صفحات المتتبعـين    أس ،قيلت في مناسباتٌ شتّى   
لتهـا  ق وهي على    ، النّزر اليسير منها   في الحفاظ على  

 وإغنـاء   ،لها القدح المعلّى في ثراء األدب العربـي       
  .الفكر بفيضٍ من ذلك المدد األصيل

 منها يتناول   ا وجدت كثير  ،     وبتتبعي لتلك الخطب  
موضوعات تتداخل فيمـا بينهـا تـداخال واضـحا          

 وهذا التداخل شيء طبيعـي      ،وتتماسك تماسكًا وثيقًا  
 كمـا   )عليه السالم (اه واقع العصر الذي عاشه      اقتض

  .سيتضح
دت إلـى  ومحاولة منّي لتصنيف تلك الخطب عم         

 الموضـوع ((وضوع األساس للخطبة ؛ ذلـك أن        الم
 وبشكٍل أدق إن الموضـوع      ، مقوالت المعنى  *إحدى

مقولة من مقوالت الحضور المشهود بأهمية نشاطها       
  .)٧())في العمل األدبي

ع الخطبة هـو الـركن األسـاس فـي               فموضو
 وهذا الموضوع يحدده الخطيب     ،تصنيف تلك الخطب  

 وما يأتي فـي  ،إلى سامعيهما يريد إيصاله    أي   ،نفسه
 تمثل جوانب فرعية    ،سياق كالمه من مقوالت أخرى    

 وهـذا ـ   ،أراد رصفها لغاية يرومها ومطلب يبتغيه
بطبيعة الحال ـ ال يبعد الخطبـة عـن موضـوعها     

ئيس الذي يعتمد على توجيه الخطيب ومـا يريـد          الر



                                                                                   میثم قیس مطلك. م. م
  دراسة يف املوضوع–انواع النثر احلسیين 

 

 
 ١٤٧ )٩( )٢(٢٠١٠ 

 فكانت موضوعات الخطب تتوزع توزعـا     ،)٨(إبالغه
  :كميا على النحو اآلتي

  .ـ  الخطب الدينية
  .ـ  الخطب الجهادية
  .ـ  الخطب السياسية

  .ـ  الخطب االجتماعية
األجوبـة  (ـ  ومما يلحق بالخطب ما يـسمى بــ           

  :يانها وسيأتي ب،)والمحاورات
  : الخطب الدينية- ١

     قوام الخطبة الدينية دعوتها إلى الوعظ واإلرشاد       
 والتّرفع عن عرض    ،والنّصح والتّذكير باهللا عز وجلّ    

 والتّحلي بمكارم األخـالق     ،الدنيا وزخرفها وبهرجها  
 ، وانتهاج السلوك المستقيم والخلق القـويم      ،ومحاسنها

 وتخلـيص   ،لمنكـر واألمر بالمعروف وهدم رواق ا    
 واألوشـاب   ،المجتمع من األدران التي يضج منهـا      

 فالمحور العام للخطبة الدينيـة      ،)٩(الغريبة العالقة به  
))       يدور على إثارة المشاعر لفعل الخير وتجنّب الشّر، 

  .)١٠())وتوجيه النّفوس نحو اهللا
     وقد ذاعت أيضا بعض الخطب التي تبحث فـي         

 وكان الباعث الرئيس وراء     ،ميةمسائل عقائدية وكال  
 نـشاط أصـحاب الفـرق    ،شيوع مثل هذه الخطـب  

 وافتراشهم بساط البحث في قـضايا دينيـة         ،الكالمية
 ،تلتزم طريق الجدل واالسـتدالل والنّظـر العقلـي        

 من توحيدها وإثبات    ،خاصة ما يتعلّق بالذّات المقدسة    
  .)١١(وجودها وربوبيتها وغير ذلك من مراتب التّوحيد

     ووفاقًا لما تقدم يمكن تصنيف الخطـب الدينيـة         
   :على

  . الخطب الوعظية-  ١
  . الخطب العقائدية-  ٢

ه الوعظي ما قاله       فمن الخطب الدينية ذات التّوج      
  : في دناءة الدنيا والحثّ على تقوى اهللا)عليه السالم(

 وَأرفَـع  ، َأيامـه  وُأحذِّركُم،اُوصيكُم بِتَقْوى اهللاِ  (     (
 هالمَأع ال  ،لَكُم م فَكََأن      هودرـوِل وهبِم ـدَأف فَ قَدخَو، 

 لُوِلهرِ حينَكو،  هذَاقع مشبو ،   كُـمجهتَلَقَ مـاَل  ، فَاعحو 
  نَكُميبِل ومالع نيب،       ةـدي مامِ فساَألج ةحوا بِصرادفَب 

 كََأنَّكُم بِبغَتَات طَوارِقه فَتَنْقُلُكُم مـن ظَهـرِ         ،اَألعمارِ
  .)١٢())...اَألرضِ إلى بطْنها

 في خطبته واعظًـا     )عليه السالم (     وهكذا يمضي   
 حاثًـا  ،ومرشدا بعد أن نفذ إلى موضـوعه مباشـرةً    

 وحرصا  ،المخاطبين على تقوى اهللا ووجوب مخافته     
تعميق هذه الفكرة في نفـس      على  ) عليه السالم (منه  

 عمد إلـى أسـلوب      ،المخَاطَب وغرسها أكثر فأكثر   
عليه ( وهذا نابع من إحساسه        ،التَّرهيب بذكر الموت  

بأن النَّفس اإلنسانية مجبولة على المور مـن        ) السالم
 في الوقت الذي نظر فيه إلـى        ،هذه الصورة المذهلة  

بيتها الفانيـة   ثني وسادتها للماكثين في أق    تالدنيا وهي   
  .ومعابدها المزخرفة

     وتلفّع الناس بدثار اللّذائذ والنّزوات كـان مـددا         
) عليه الـسالم  (اء بتحكيم السيف إلنهاء وجوده      تلإلف

 فبادروا مهطعين إليـه فـي       ، البسيطة  وجه من على 
كان حريصا على توجيه    ) عليه السالم ( لكنه   ،كربالء

 فكان ممـا    ،إرشاداتهالنّفوس نحوه ؛ لتسمع عظاته و     
  :قال بعد حمد اهللا والثناء عليه

 ، اتَّقُوا اَهللا وكُونُوا من الدنْيا علَى حـذَرٍ    ،يا عباد اهللاِ  ((
   دلَى َأحتْ عيقب ا لَونْيالد فَإن،   ـدـا َأحهلَيع ـيقب َأو ، 
   قَاءقَّ بِالبَأح اءاَألنْبِي لَ ،لَكَانَتَأوو  اءجى  ،ى بالرضَأرو 

اءبِالقَض،           ا ِللْفَنَـاءنْيـالَى خَلَـقَ الـداَهللا تَع َأن رغَي ، 
 ، وسرورها مكْفَهِـر   ، ونَعيمها مضمحلٌّ  ،فَجديدها بالٍ 
 تَزودوا فَإن خَيـر      فـ   ، والدار قُلْعةٌ  ،والمنْزُِل قَلْعةٌ 
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واتَّقُــوا اَهللا لَعلَّكُــم    ،)١٣(قْــوى الــزاد التَّ
ونحتُفْل)١٥()))١٤(.  

 في وصـف حـاالت      )عليه السالم (     فاستقصاؤه  
 تُحتّم على المقابل    ،الدنيا وسرعة مفارقة اإلنسان لها    

أن يحكّم ضميره وأن يستلَّه من جب مآثمه ؛ليرتـدع          
  . عن غيه ويطرح نفثات الشّيطان ووساوسه

) عليه السالم(     إن جلَّ الخطب التي أفصح عنها 
 وفي كربالء ،في أثناء مسيره من المدينة إلى العراق

 وقد .)١٦( تنضح بالوعظ واإلرشاد والنّصح،أيضا
من وراء ذلك إلى تبصير القوم ) عليه السالم(رمى 

 واالحتجاج عليهم ؛ ،بفوادح ما عقدوا العزم عليه
العذر يستشفعون به يوم حتى ال يبقى شيء من 

 واألمر اآلخر تأجيج ،تُعرض عليهم صحائف أعمالهم
عليه ( أتاح  فقد،عامل الندم في نفوس المسلمين قاطبة

 من الفرص التي تجنّبهم اكثيرألهل الكوفة ) السالم
هدر دماء آل البيت وهذا ما أعلنه الجنود العائدون 

ذا  وه،من المعركة وأذاعوا تفصيله بين المسلمين
بدوره قد أضرم نار المشاعر ضد من سولت له نفسه 

  .)١٧(هتك حرمات الصفوة الطاهرة
     أما الخطب التي تبحث في رحاب العقيدة 

في ) عليه السالم(والكالم فمما جاء منها قوله 
  :التوحيد

))ا النَّاسهاَهللا،َأي ونهشَبي نيالَّذ ارِقَةالم اتَّقُوا هُؤالء  
هِمبَأنْفُس،  واكَفَر نيَل الَّذقَو هُِئونضي)ِل )١٨َأه نم 
لَيس كَمثْله شَيء وهو السميع  بْل هو اُهللا ،الكتَابِ
ريصالب)١٩(،  رِكدي وهو رصاَألب رِكُهال تُد

رفُ الخَبِيياللَّط وهر وصاَألب)تَ،)٢٠اس  خْلَص
 وَأمضى المشيَئةَ واإلرادةَ ،الوحدانيةَ والجبروتَ

كَاِئن وا هبِم لْموالع،رِهَأم نم ءي شَيف لَه نَازِعال م ، 

لُهادعي لَه ال كُفْوو،هنَازِعي لَه دال ضو ، لَه يمال سو 
هشَابِهي،ي ثَْل لَهال مو لُه٢١())....شَاك(.  

 وفقر هذه ،     فالخطبةُ برمتها تتناول فكرةَ التَّوحيد
الخطبة تركّز على مرتبتين رئيستين من مراتب 

 القول ببساطة الذات اإللهية : المرتبة األولى،التّوحيد
 وفي هذا إبطال لمن قال بفكرة .ونفي التركيب عنها

كالم بـ  وهذا ما يعرف عند علماء ال،التّجسيم
 تدّل على : والمرتبة الثانية،)٢٢()التوحيد الواحدي(

 فالذات المقدسة وحدها القوة ،نفي الشّريك هللا تعالى
 وفي ذلك إسقاط لمبادئ المعتقدين ،القادرة والقاهرة

 وهذا ،بوجود آلهة أخرى لها القدرة على تدبير الكون
 المبدأ التوحيدي يتداوله الدرس الكالمي تحت عنوان

  .)٢٣()التّوحيد األحدي(
     ومعرفة اهللا سبحانه وتعالى من الموضوعات 

 إذ روى ،)عليه السالم(العقائدية التي طرقها كالمه 
بإسناد عن أبي عبد اهللا ) هـ٣٨١ت(الشيخ الصدوق 

عليهما (ن بن علي خَرج الحسي( (:قال) ع(الصادق 
 إن اَهللا جلَّ ، النَّاسَأيها( (:لى أصحابه فقالإ) السالم

رِفُوهعإال ِلي ادبا خَلَقَ العم هكْرذ،وهدبع فُوهرفَِإذَا ع ، 
اهوا سم ةادبع نع هتادبا بِعتَغْنَواس وهدبفَقَاَل .))فإذَا ع 

رِفَةُ بن رسوِل اِهللا بَِأبِي َأنْتَ وُأمي فَما مع يا :لَه رجٌل
معرِفَةُ َأهِل كُلِّ زمانٍ إمامهم الَّذي يجِب ( (:اِهللا ؟ قَاَل

تُهم طَاعهلَي٢٤())ع(.  
      فهذا النّص يدلُّ داللةً قاطعةً على أن باب

صد أبدا ؛ ألن والولوج إلى معرفة اهللا باب ال ي
األهم التي تمكّن اإلنسان والمعرفة الخطوة األولى 

 وتقديمه ،)٢٥( السير نحو اإليمان بفكرة التّوحيدمن
للمعرفة على العبادة يدّل على عنايته ) عليه السالم(

أن المعرفة مقدمة (( وهذا شيء طبيعي لـ ،بها
 ، فما لم يهتد اإلنسان إلى اهللا سبحانه ويعرفه،العبادة
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 بل ربما ،فال طريق له للوصول إلى العبادة أساسا
 ، هوة سحيقة بعد أن تفرقت به السبلانحدر إلى

 وطريق المعرفة إلى اهللا ،)٢٦())وادلهمت أمامه الرؤية
هو اإلمام المفترض الطّاعة الّذي يأخذ على عاتقه 

  .تبصير اآلخرين بتلك المعرفة
 ،     ومن نافلة القول هنا اإلشارة إلى نقطتين

 المشار  أن حيثية المعرفة اإلنسانية:األولى منهما
 بذاتبالصفات واألسماء اإللهية الإليها إنّما تتعلق 

 ،)٢٧( إذ ال مجال لمعرفة الذّات،الحقّ سبحانه وتعالى
 أن في النّص المتقدم ردا دامغًا على :والنقطة الثانية

من ادعى غلق باب المعرفة واالكتفاء بالظّواهر كما 
  .)٢٨(هو الحال عند المعطّلة

  :يةالخطب الجهاد
     وتُسمى أيضا بالخطـب العـسكرية أو خطـب         

 وهـي  ،الحرب أو خطب التّحـريض علـى القتـال    
الخطب التي تحض علـى قتـال العـدو وتُـذكي           ((

الحماسة في نفوس المقاتلين وتحملهم على االستبسال       
  .)٢٩())واالستشهاد

عليه (     وهذا المعنى كثير الدوران في كالمه 
 والهمة ، الشّجاعة التي ال تُقهرى إل إذ جمع،)السالم

 والعزيمة التي ال تخمد مددا من القول ،التي ال تفتر
 فما إن تشمر الحرب ،البليغ يلتهب حماسةً وإقداما

) عليه السالم(عن ساقها وتلوح لوائحها حتّى يمتشق 
 متخذًا من خطب التّحريض على مناجزة العدو ،لسانه

  .لين ويشد من أزرهمسالحا مرهفًا يعين المقات
الجهادية خطب أججها ) عليه السالم(     إن خطبه 

الصراع السياسي المتصاعد في بيئة كانت تشهد 
  .والدة للخالفات السياسية بين الفينة واألخرى

الجهادية ما قاله قبل ) عليه السالم(     فمن خطبه 
 إذ حمد اهللا ،المسير إلى صفّين مخاطبا أهل الكوفة

  : وقال،أثنى عليهو
))اءمةُ الكُرباَألح َأنْتُم فَةَل الكُويا َأه، وند اروالشِّع 

 وتَسهِيِل ما ، جدوا في ِإطْفَاء ما دثَر بينَكُم،الدثَار
كُملَيع رتَوِع،عا ذَرِيهشَر برالح ا ، َأال إنهمطَعو 

عيَأخَ،فَظ نا فَمتَهبا ُأها،ذَ لَهتَهدا علَه دتَعاسو ، لَمو 
 ومن عاجلَها ، فَذَاك صاحبها،يْألَم كُلُومها قَبَل حلُوِلها

 فَذَاك قَمن ، واستبصارِ سعيه فيها،قَبَل َأوانِ فُرصتها
همقَو نْفَعنَ،َأال ي كلهي َأنو هكُم ،فْسمعدي َأُل اَهللا َأننَس 

َئة٣٠())بالفَي(.   
 ،خطبته مادحا لينًا) عليه السالم(     يستهل 
ق المخاطبة والنّفوذ إلى قرارت ائمستوعبا طر

 وكونهم ، فنعت أهل الكوفة باألحبة الكرماء،النفوس
 من ،كاللّباس المتّصل بجسم اإلنسان بجامع القرب

 في نفوس القوم الروح النّضالية شأنه أن يبعث
الوسائل الكفيلة التي ) عليه السالم( ثم يعرض ،العالية

 من محق ،تفضي إلى تحقيق النّصر ورفع لواء الحقِّ
 ،ب واالستعداد للحر، وتسهيل الصعاب،الخالفات

 وكأنّه يرسم الخطّة المحكمة لهذه ،والتّهيؤ لها
  .المعركة

بلها فقد كانت ساحة شهدت      أما عن كربالء وما ق
انثيال كثير من الخطب التي تدعو إلى مقارعة 

  :)عليه السالم( يقول ،الخصم وتبديد أنظمته
))ا النَّاسهلَّم،َأيسو هلَيلَّى اُهللا عوَل اِهللا صسر إن  *

 نَاكثًا ،من رَأى سلْطَانًا جاِئرا مستَحال ِلحرمِ اِهللا( :قاَل
اِهللاِلع دوِل اِهللا،هسر نَّةخَاِلفًا ِلساِهللا  م ادبي عُل فمعي 

 كَان ، بِفعٍل وِال قَوٍلفَلَم يغَير علَيه، باإلثمِ والعدوانِ 
خَلَهدم لَهخدي لَى اِهللا َأنا عق٣١()ح(، قَد ؤالءه ِإنَأال و 

 ، وتَركُوا طَاعةَ الرحمنِ،انِلَزِموا طَاعةَ الشَّيطَ
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ادوا الفَسروَأظْه،وددطَّلُوا الحعو ،ءوا بِالفَيتَْأثَراسو ، 
 * وَأنَا َأحقُّ من، وحرموا حاللَه،وَأحلُّوا حرام اِهللا

رغَي.كُمي كُتُبكُ، قَد َأتَتْنتعيبِب لُكُمسر لَيتْ عمقَدو م، 
 فِإن تَممتُم علَي بيعتَكُم ،َأنَّكُم ال تُسلِّموني وال تَخْذُلُوني

كُمشْدوا ربيتُص،ليع بن نيسمةَ ، فََأنَا الحفَاط نابو 
  .)٣٢())...*بِنْت رسوِل اِهللا صلّى اُهللا علَيه وسلَّم

طاب ما عقد في هذا الخ) عليه السالم(     يعلن 
 متّجها إلى ،العزم عليه صراحةً للداني والقاصي

 ،استثارة النّفوس واستنهاض الهمم وإلهاب الخواطر
جاعال من االستدالل بالحديث النّبوي الشّريف منطلقًا 

 ومسندا شرعيا ال ريب فيه للتّأليب على ،لنهضته
 فسلطان بني ُأمية هو ذاته السلطان ،الحكم الممقوت

 ومن هنا كانت الثّورة أمرا واجبا في ،ئر المتهتّكالجا
أن يذكّرهم ) عليه السالم( وال ينسى ،أعناق المسلمين

 كما ال ينسى أن يذكّرهم بعهودهم ،بواجب الطاعة له
ومواثيقهم التي دعته وطالبته بهذه النّهضة ؛ ليفهم 

 وهذا ما ،ه ال ألجل مرمى آخرالمقابل أنّه جاء ألجل
 ويزيد في حدة ،عور الباطني للمخاطبري الشّيف

  .اإلثارة النّفسية لديه
      ومما هو حقيقٌ بالذّكر أن في هذه الخطبة إبطاال
 ،لعقيدة اإلرجاء التي تربت في حجر معاوية وأتباعه

هم الذين يعتقدون بأن ((وأصحاب هذه العقيدة 
 ويقولون في ، بالقول دون العملاإليمان تصديقٌ

لكبيرة بالتّوقف في الحكم عليه وإرجاء رتكب ام
 ويعني ذلك أن النّاس ليس من ،األمر له سبحانه

 بل أمره راجع ،حقّهم أن يحاسبوا صاحب الكبيرة
  .)٣٣())إلى اهللا تعالى في اآلخرة

     لقد كان لحكم يزيد وتفشّي األنظمة الفاسدة أثر 
بخطبه التي تحثّ ) عليه السالم(كبير في أن يصدع 

 ومنافحا ،ديا لهذا الخطب الجلل متص،)٣٤(على الجهاد
  .عن حرم الدين

  
  

  :الخطب السياسية
     تتناول الخطب السياسية كّل ما يتعلق بأمور 

 وتنظيم العالقات ، وإدارة شؤونهم العامة،المسلمين
 وبتعبير آخر ، أو بينهم وبين اآلخرين،فيما بينهم

 وهذه المسؤولية تُناط ،ةإدارة شؤون الدولة القائم
 ،بشخصٍ له الكفاءة والقدرة على سياسة الرعية

  .والقيام بأمورهم وأحوالهم
 يرتكز على ة السياسيبة    إن المحور األساس للخط

تتعرض (( بوشيجة فهي االحكم، وكّل ما يمتّ له
 ،للكالم عمن هو صاحب الحقّ في تولّي أمور القوم

 والسياسة ،ن يتحلّى بها الحاكموالكفاءات التي ينبغي أ
 وواجبات كّل من ،التي ينبغي اتّباعها في الحكم

 والتّشريعات الواجب ،الرعية والراعي وحقوقهما
 ووسائل اإلصالح التي ينبغي األخذ ،إصدارها

 يسوس مصالح - وفاقًا لهذا - فالحاكم .)٣٥(...)).بها
ن خاللها  ويأخذ بانتهاج الطريقة التي يكفل م،مجتمعه

 والخوض في ، واإلعالن عن مبادئه،تأديته لمهامه
  .رسم سياسته تجاه المحكومين

طائفةٌ من الخطب ) عليه السالم(     ولإلمام الحسين 
السياسة كانت (( فـ،التي تعالج هذا الموضوع

 ،)٣٦())المحور الذي تدور حوله الحياة في ذلك الزمن
 وتولّي ،بالخالفة) المعليه الس(وال شك في أن أحقيته 

 ونقد اآلخر المغتصب ،زمام أمور الدولة اإلسالمية
 كان أبرز ما دار ،وكشف مساوئ سياسته القائمة

  .السياسي) عليه السالم(عليه خطابه 
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أداة يجدر ) عليه السالم(     لقد كانت الخالفة عنده 
بها أن تُدير شؤون الرعية وفاقًا لتعاليم الدين 

ألن السياسة إنّما كانت سياسة لهذا (( ؛ ذلك وأحكامه
عليه ( ومن هنا توزعت خطبه ،)٣٧())الدين ودولته

  .السياسية المعاني الدينية بشكل الفت) السالم
ذات التّوجيه السياسي ) عليه السالم(     فمن خطبه 

 إذ وقف ،ما قاله قبل أن تطأ قدماه أرض كربالء
 مبينًا حقّه في تولّي ،رجوا لقتالهمخاطبا القوم الّذين خ

  : فقال بعد حمد اهللا والثّناء عليه ،أمورهم
 وتَعرِفُوا ،َأما بعد َأيها النَّاس فَِإنَّكُم ِإن تَتَّقُوا اَهللا((

 ونَحن َأهَل البيت َأولَى ،الحقَّ َألهله يكُن َأرضى ِهللا
علَيكُم من هؤالء المدعين ما لَيس بِوِالية هذَا اَألمرِ 

مانِ،لَهودرِ والعوبِالج كُميف اِئرِينوالس ، َأنْتُم ِإنو 
 وكَان رْأيكُم غَير ما َأتَتْني ، وجهِلْتُم حقَّنَا،كَرِهتُمونَا

كُمكُتُب،لُكُمسر لَيع تْ بِهمقَدو ،رانْص نْكُم٣٨())فْتُ ع(.         
عليه (     فهذا النّص يدّل داللة واضحة على أحقيته        

 بل إنّه   ،بتولّي أمور المسلمين وإدارة شؤونهم    ) السالم
لمن التّقوى والبصيرة اإلدالء بالطاعة له، ففي ذلـك         

إلى ذكر  ) عليه السالم ( وإنّما عمد    ،مرضاة اهللا تعالى  
 الحـق ؛ ليلفـت ذهـن        تقوى اهللا ومرضاته ومعرفة   
 فيجعله على يقـين بـأن       ،المخاطب إلى هذه المقدمة   

 وأنّها منـصب    ، تعالى والية اإلمام إنّما هي والية اهللا     
 . وليس للغير أن يدعي ما ليس له       ،اهللا لهم قد اختاره   

وهنا تقف داللة أخرى أال وهي وجوب نقد ذلك الغير          
المواثيـق  لتلك العهـود و ) عليه السالم(كما أن ذكره  

 بـل  ،تبيان أنّه لم يأت عن طمع أو رغبة في شـيء          
   سـبيل مـا    (( فهو لم يأتهم في      ،عن دعوة وقول ملح

 ، بل فـي سـبيل المـسلمين       ،يخْلبه من أمر الخالفة   
يجري على رأسهم فيما يطمحون إليه من رغبة فـي          

  .)٣٩())إحقاق الحقّ وتقويم ما اعوج فيهم

التـي طرقـت هـذا      ) عليه السالم (     ومن خطبه   
 إذ حمد اهللا وأثنى     ،الجانب ما قاله في مجلس معاوية     

  :عليه وصلّى على النبي ثُم قاَل
))   وناِهللا الغَاِلب بزح نـلَّى      ،نَحوِل اِهللا صسةُ رتْرعو 

    ونبلَّم اَألقْرسو وآِله هلَياُهللا ع،    ـونبالطَّي هتيُل بوَأه ، 
قَلَينِ اللَّذينِ جعلَنَا رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيـه         وَأحد الثَّ 

 الَّـذي فيـه   ،وآِله وسلَّم ثَاني كتَابِ اِهللا تَبارك وتَعالَى     
  ءُل كُلِّ شَييتَفْص،         الو ـهيدنِ ييب نُل مطالب يهْأتال ي

 هخَلْف نم)نَا  ،)٤٠لَيُل عوعوالم   رِهيي تَفْسُئنَـا    ، فطبال ي 
لُهتَْأوِي،قَهقَايح ْل نَتَّبِعب .  

       ةةٌ، إذْ كَانَتْ بِطَاعوضفْرتَنَا مطَاع ونَا فَإنعيفََأط     
َأطيعوا اَهللا   :اِهللا ورسوِله مقْرونَةٌ، قَاَل اُهللا عز وجلَّ      

ي اَألمرِ منْكُم فَِإن تَنَزعتُم فـي       وَأطيعوا الرسوَل وُأولِ  
ـَاَل،)٤١(شَيء فَردوه ِإلَى اِهللا والرسوِل     : وق

         همللَع منْهرِ مِلي اَألمِإلَى ُأووِل وسإلَى الر وهدر لَوو
       و كُملَيُل اِهللا عال فَضلَوو منْهم تَنْبِطُونَهسي نيالَّذ تُهمحر

 وُأحذِّركُم اِإلصغَاء ِإلَى    .)٤٢(التَّبعتُم الشَّيطَن إال قَليال   
  طَانِ بِكُمالشَّي تُوفه،     نبِـيم ودع لَكُم فَتَكُونُـوا   ، فَِإنَّه 

       َمن قَاَل لَهيالَّذ اِئهِليكََأو        ـنم مـوالي لَكُم ال غَاِلب
ي جار لَكُم فَلَما تَراءت الفَئتَانِ نَكَص علَـى         النَّاسِ وِإنِّ 

نْكُمم رِيءقَاَل ِإنِّي بو هيبقع)٤٤())....)٤٣(.  
خطبته بمقدمة نثـر فيهـا      ) عليه السالم (     استهّل  

 وفي ذلك   ، ومنزلتهم الرفيعة  ،)ع(فضائل أهل البيت    
 ، وإدراك مــضمونها،جــذب لــذهن الــسامع لهــا

 ويحـاول   ،االستهالل يقصد الـسامع مباشـرة     ((فـ
 واإلقناع أول فعل مـن أفعـال االسـتهالل          ،إقناعه

 فإذا لم يكن اإلقناع من البدايـة ضـاعت          ،الجوهرية
 وبعيد  ،)٤٥())الخطبة وضاع البرهان وضعفت الحجة    

موضوعه وهـو   ) عليه السالم (هذا االستهالل باشر    
 داعما دعواه   ،الطاعة ووجوبها لهذه الذّرية الصالحة    
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تـسليم   ولما كانت الطّاعة تـستلزم       ،باألدلّة القرآنية 
كان ـ   ،)عليه السالم( وكّل شيء بيده مقاليد األمور

حقيته أإذًا ـ حديثًا ـ وفاقًا للداللة االلتزامية ـ عن    
في تولّي زمام أمور المسلمين ؛ ألن األمر محكوم له          

عليـه  (ثـاره    وإي ،شرعا بداللة ما عرضه من أدلّـة      
لضمير الجمع بدل المفرد فيه داللة علـى أن      ) السالم

ـ       ت ممـن وجبـت     هذه الطّاعة ثابتة لعموم أهل البي
 وليس األمر بمقتـصرٍ     ، ومكان واليتهم في كّل زمان   
  .عليه في زمانه فحسب
  :الخطب االجتماعية

     من الباحثين من يرى أن الخطبة االجتماعية هي        
 وتـشخيص   ،مـشاكل المجتمـع   التي تُعنى بدراسة    

 والوقوف على مواطن األخطاء والمـساوئ       ،عيوبه
 وبناء على هذا الرأي يبزغ نجم الخطبة        ،)٤٦(لعالجها

االجتماعية متى ما شـهد الحقـل المعرفـي قيـام           
الدراسات االجتماعية التي من شأنها أن تُعنى ببحـث    

 ومثل هذه الدراسات لم تكن      ،)٤٧(المشكالت وروافدها 
 بل هـي دراسـات      ،ضرة قبل القرن التاسع عشر    حا

  .)٤٨(وأبحاث متأخرة
     ومن الباحثين من ينظر إلى الخطبة االجتماعية        

 ويرى أنّها تلك الخطبـة التـي تُعنـى          ،نظرة أخرى 
 أي ،بموضوعات عدة يقررهـا الواقـع االجتمـاعي    

الموضوعات ذات الصلة بالجانب االجتمـاعي نحـو    
 وغيـر   ، والتّعزيـة  ،لـزواج  وا ، والشّكوى ،التكريم

  .)٤٩(ذلك
     ويبدو أن الرأي الثّاني أكثر وجاهة من سـابقه ؛   
ذلك أن كثيـرا مـن الخطـب ذات الموضـوعات           

 من قبيل السياسية والوعظية وحتّى الحربية       ،المتعددة
 إنّما تحاول أن تضع الحلول النّاجعة لمشكلة        ،وغيرها

رك لسان الخطـب هـي       بل إن البواعث التي تح     ،ما
 وتميد بهـا الـساحة      ،بواعث تنبع من داخل المجتمع    

 ،االجتماعية المكتظّة بوابل من الخالفات والنّزاعـات  
 إنّما هي جـزء     ،والساحة السياسية والدينية وغيرهما   

 هذا فـضال    ،من ساحة أوسع هي الساحة االجتماعية     
عن تأخّر الدراسات االجتماعية المتخصـصة التـي        

  .ها يبزغ نجم الخطابة االجتماعية كما تقدمبظهور
     وقد يستعاض عن الخطب االجتماعية بتـسمية       

 لما  ،)٥٠(أال وهي خطب المناسبات العارضة    ، أخرى  
  .في ذلك من داللة أدق

فـي هـذا    ) عليه السالم (     ومما حفظ من خطبه     
  :)ع(المجال ما قاله في تأبين أخيه الحسن 

 ،با محمد ِإن كُنْتَ لَتُباصر الحقَّ مظَانَّه      رحمك اُهللا أَ  ((
          ـةينِ التَّقاطـوي مِل فاطضِ الباحتَد نْداَهللا ع رتُْؤثو

سبِح ةوِيفُّ ،نِ الرتَشتَسا       ونٍ لَهيا بِعنْيمِ الداظعَل ميلج 
 نَقيـةَ   ،ةَ اَألطْـراف   وتَفيض علَيها يدا طَاهر    ،حاقرةٌ
ةراُألس،        ُؤونَـةرِ المسبَِأي اِئكدبِ َأعةَ غُررادب عدتَرو 
كلَيع،       ةـوالنُّب اللَةس نَأنْتَ ابو وال غَرو ،   ـيعضرو 

 ةكْمانِ الحمٍ     ،ِلبينَع نَّةجانٍ وحيرحٍ ووفَإلَى ر ،   ظَـمَأع 
 ووهب لَنَـا ولَكُـم الـسلْوةَ        ، ولَكُم اَألجر علَيه   اُهللا لَنَا 

نْهاُألسى ع نسح٥١())و(.  
     فالتأبين واحد من الموضوعات االجتماعية اكتنز      
سيال من المعاني المؤثّرة التي تتفجر بثا وأسى بـسط    

خصال أخيه ومآثره من شـجاعة      ) عليه السالم (فيه  
 سائال اَهللا تعالى الـصبر      ،منزلة رفيعة وزهد وكرمٍ و  

  .على فقده
     ومن الخطب االجتماعية األخرى مـا تناولـت        

خطبـة طويلـة    ) عليه السالم ( وله   ،موضوع الزواج 
فَاشْهدوا جميعا َأنّي قَـد   .. . ((: جاء منها  ،بهذا الصدد 

 من ابنِ عمها    زوجتُ ُأم كُلْثُوم بِنْتَ عبد اِهللا بنِ جعفَرٍ       
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 وقَـد   ،القَاسمِ بنِ جعفَرٍ علَى َأربعماَئةَ وثَمانين درهما      
نَةيدي بِالمتعيا ضلْتُه٥٢())نَح(.  

هذان أبرز موضوعين تناولتهما الخطابة االجتماعية      
 وربما كان له أكثر مـن       ،)عليه السالم (الواردة عنه   

  . ؛ لعلة وأخرى؛ لكنّه لم يحفظذلك
  :األجوبة والمحاورات

     ليست األجوبة والمحـاورات خطبـا بـالمعنى        
 ، إال أن نهجهما يكاد يقترب من نهج الخطـب  ،الدقيق

 وأقرب ما يكون إلى لغتها      ،أو أن شكلهما يأخذ شكلها    
 أكثـر مـا تخاطـب       ، بيد أن الخطب   ،)٥٣(وأساليبها

رات أكثـر مـا   العاطفة في حين أن األجوبة والمحاو   
  .تخاطب العقل

     وتلتقي األجوبة بالمحاورات من حيث أن كُـال        
منهما قائم على سؤال ـ سـواء أصـريحا كـان أم     

 ، ثمة فرق بينهمـا  لكن،ضمنًا ـ يتناول موضوعا ما 
 أي إن   ،)٥٤(ففي األجوبـة يـساق الجـواب تباعـا        

  أما ،)٥٥()) وتمضي متتابعة  ،األجوبة تجري متالحقة  ((
  .)٥٦(المحاورة فتأتي على حسب السؤال شيًئا  فشيًئا

     لقد ذهب السباعي بيـومي إلـى أن األجوبـة           
والمحاورات هي خطـب المفـاخرات والمنـافرات        

 لكنّها أخذت في العـصر اإلسـالمي   ،الجاهلية بعينها 
 ؛ ليكـون    )٥٧(تسمية جديدة هي األجوبة والمحاورات    

 ،طبيعة العصر الجديد  هذا المصطلح أكثر تالؤما مع      
وبعيدا عن غائلة المآثر الجاهلية وجفوة البداوة التـي         

  .طمرها اإلسالم
     والواقع أن إطالق مـصطلح األجوبـة علـى         

 والمحاورات على المنافرات إنّمـا هـو        ،المفاخرات
 إذ من المؤكد أن كثيـرا مـن تلـك           ،إطالق تقريبي 

تكـون  األجوبة أو المحاورات تمضي مـن دون أن         

 فيصح أن تكون األجوبـة  ،محال للمفاخرة أو المنافرة 
 والمحـاورة شـبيهة بمـنهج      ،شبيهة بمنهج المتفاخر  

المتنافر ؛ ألن التّباعد بـين المنهجـين مـن جهـة            
 على ما سيتّـضح     ،)٥٨(الموضوع يصبح أمرا واردا   

  .إثباته في الصفحات الالحقة
مباشر فـي    أو السبب ال   ،     لقد كان العامل الرئيس   

 والمحـاورات   ،تأجج األجوبة الشّبيهة بالمفـاخرات    
 ما عمد إليه األمويون من إشعال       ،الشّبيهة بالمنافرات 

 ،)٥٩( واستساغة طعمها بروح جاهلية   صرفة       ،هاتيلف
كلّما ألمت بهم حاجة يبغون من ورائها تثبيت أركان          

 ولم تكـن الخالفـات      ، وتقويض مجد غيرهم   ،عزهم
 بمنـأى   ، والجدل السياسي المتصاعد   ،لحادةالسياسية ا 

  . دور مؤثّر في استفحالها أداءعن
كان يعـي جيـدا مقاصـد       ) عليه السالم (     لكنه  

 ويدرك النّوايا العـصبية التـي تفـور فـي       ،الخصم
ته أجوبفي  ) عليه السالم (صدورهم ؛ لذا كان ينطلق      

من روح اإلسالم بما تحمله هذه الكلمة مـن دالالت          
  .عاد عديدةوأب

المشابهة للمفاخرة مـا    ) عليه السالم (أجوبته     فمن  
من أن مروان بن الحكم     ) هـ٥٢٠ت(نقله الطّبرسي   
 لَوال فَخْركُم بِفَاطمـةَ بِـم كُنْـتُم         [ :قال يوما لإلمام  
وأقبل على  ، )...عليه السالم ( فوثب   .]تَفْخُرون علَينَا   

دكُم بِاِهللا إال صدقْتُموني    ُأنْش( (:جماعة من قريش قائال   
 َأتَعلَمون َأن في اَألرضِ حبِيبينِ كَانَا َأحب        ،ِإن صدقْتُ 

 َأو علَى ظَهرِ اَألرضِ     ،إلَى رسوِل اِهللا منِّي ومن َأخي     
 . اللّهـم ال : قـالُوا .))ابن بِنْت نَبِي غَيرِي وغير َأخي    

 ابـن   لَم أن فـي اَألرضِ ملْعونـاً      ي ال َأع  وِإنِّ( (:قاَل
ملْعونٍ غَير هذَا وَأبِيه طَرِيدي رسوِل اِهللا صـلَّى اُهللا          

ا مده واِهللا ما بين جابرسٍ وجابلْق َأح      ،علَيه وآِله وسلَّم  
 شْرِقابِ المبِب،اآلخَرو غْرِبِ ربِبابِ الم    ـنمـالنِ مج
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ِل بيته منْـك    عدى ِلله وِلرسوِله وَأله   ينْتَحُل اإلسالم أَ  
   ِإذْ كَان كَأبِي نمتَ       ،وبِإذَا غَض َأنَّك كيِلي فةُ قَوالمعو 

بِكنْكم نع اُؤكقَطَ رِد٦٠())س(.  
  يعقد مقا    ) عليه السالم (     كأنَّه دبلة بين  في هذا الر

 أو قل يعقـد تقـابال دالليـا بـين           ،عاملين مفترقين 
 إحداهما تناقض األخرى علـى أشـد مـا      ،صورتين

) عليه السالم ( فصورته   ،تكون عليه حاالت التّناقض   
 كما أن صـورة  ،صورة إيجابية في أبعادها ومراميها   

 وصورة مروان سلبية في     ،كذلك) عليه السالم (أخيه  
  . كما أن صورة أبيه كذلك،أبعادها ومراميها

مـا  ) عليه السالم (     وفي كلتا الصورتين يعرض     
) عليهمـا الـسالم   (يدعم موقفه ويشد منه فمكانتهما      

 وقربهما من رسـول اهللا      ، ومنزلتهما السامية  ،الرفيعة
 واللّعن ، يوضح معالم الصورة األولى )صلى اهللا عليه وآله   (

 كـّل  ،ورة الثّانيـة والطرد والعداء يفري عواهن الص 
ذلك باعتماده البينة في تأييد مقولته والتّبيـين عليهـا           

 وهذا ما حملهم علـى اإلقـرار        ،في أذهان السامعين  
  .بذلك

 ما تقـدم لم يكن في ) عليه السالم (     والمالحظ أنّه   
 بـل   ، أو نزوة قبلية أو فردية     ،منطلقًا من فكر جاهلي   

 بالمنطق النّبـوي     متمثال ،صادرا عن فكر ديني بحت    
  .والرسالي كما ال يخفى

وبـين  ) عليه السالم (     وشبيه بذلك ما جرى بينه      
شـديد  )  عليـه الـسالم   ( وكان فيها    ،رسول مروان 

 مذكّرا مروان بوضاعة أصله     ، حاد الخطاب  ،اللّهجة
 فيه وفـي   )صلى اهللا عليه وآلـه    ( رسول اهللا    ي ورأ ،ونسبه

  .)٦١(أبيه
 ، التي لم تكن على شاكلة المفـاخرة       ألجوبة     أما ا 

عليـه  ( فكثيرة في كالمـه      ،وابتعدت عن هذا االتّجاه   
 وتأتي فـي    ، ودارت حول موضوعات عدة    ،)السالم

عليـه  (مقدمة تلك الموضوعات األسباب التي حملته       
 من ذلك الـسؤال     ،على الخروج إلى العراق   ) السالم

ابن  ي [ :الذي وجهه رجل يكنّى أبو هرة األزدي قائال       
 ما الذي َأخْرجك عن حرمِ اِهللا وحرمِ        ،بِنْت رسوِل اهللاِ  

     لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص دمحم كدعليـه  ( فقـال    ،]* ج
 إن بني ُأميـةَ َأخَـذُوا مـاِلي         ،يا َأبا هرةَ  ( (:)السالم

 وطَلَبـوا دمـي     ، وشَتَموا عرضي فَصبرتُ   ،فَصبرتُ
هم اُهللا  بـس  ولَيلْ ،ني الفَئةُ الباغيةُ   وَأيم اِهللا لَتَقْتُلُ   ،فَهربتُ

 ولَيسلِّطَن اُهللا علَـيهم مـن       ، وسيفًا قَاطعا  ،ذُال شَامال 
َأةٌ  ِإذْ ملَكَتْهم ِإمـر ،يذلُّهم حتَّى يكُونُوا َأذَلَّ من قَومِ سبأَ    

منْهم،اِئهِممي دفو اِلهِموي َأمتْ فكَم٦٢()) فَح(.  
إنّمـا  ) عليه الـسالم  (اهر النّص أنّه         يبدو من ظ  

 فقد صبر علـى     ،خرج إلى العراق طلبا للنجاة بنفسه     
 ولما عزم األمويـون علـى       ،أخذ ماله وشتم عرضه   

 وكأنّه ليس هناك رفض     ،قتله هرب للحفاظ على نفسه    
 لـروح    وال إجهاض  ، وال طلب لإلصالح   ،دلبيعة يزي 

عليـه  ( أو ألقل كأنّه ليس هناك أهـداف أراد          ،الظلم
  .)٦٣(تحقيقها) السالم

     فكيف يتسنّى التوفيـق بـين هـذه الغايـات أو           
لـم  ) عليـه الـسالم   (المقاصد ؟ يمكن القول هنا أنّه       

يكاشف هذا الرجل بصريح األمر مراعاة لمـستوى        
ب النّـاس علـى    اطخ(والتّقبل لديه من قبيل     اإلدراك  

ت ( وإلى هذا أشـار الـسيد المقـرم          ،)قدر عقولهم 
وإنّما لم يصارح ـ أي اإلمـام   ( (:بقوله) هـ١٣٩١

ـ بما عنده من العلم لكّل من رغب في إعراضه عن          
     الحقائق ال تُفـاض ألي فر إلى الكوفة ؛ لعلمه بأنالس

 وتبـاين   ،عة وضـيقًا  متطلّب بعد اختالف األوعية س    
يجيب كّل  ) عليه السالم (المرامي قُربا وبعدا ؛ فلذلك      

ــه    ــه معرفت ــه وتتحمل ــسعه ظرف ــا ي ــد بم أح
  .)٦٤())....وعقليته
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 يقره الدرس البالغي حينما يكون       ما      وهذا أيضا 
 إذ للمتكلّم أن يراعـي      ،الكالم موافقًا لمقتضى الحال   

 والعقيدة  ،قافة وتنوعها مستوى المتلقّي من حيث الثّ    ((
 والوجـه   ، والتكيف االجتماعي وتـأثيره    ،ومستوياتها

 ثـم   ، والنّزوع النّفسي وقضاياه   ،الحضاري وانتشاره 
 من  ،حسن استماع المتلقي وارتباطه بالمتفنّن وجدانيا     

حيث السلب أو اإليجاب أو الموافقة أو المخالفـة أو          
  .)٦٥())المعاندة

لكـّل  ) عليه السالم (وع إجاباته        وهذا ما يعلّل تن   
من ارتج في رأسه سبب وجهتـه أو خروجـه إلـى        

 ؛ لذا يجدر بالقارئ أن ال يأخذ بـالنظرة           )٦٦(العراق
 بل عليه أن يرد محكمها إلـى        ،الجزئية لتلك الردود  

 النّصوص المتعلّقة بتلـك      وأن يأخذ جميع   ،متشابهها
ـ       الحقبة بوصفها    ال  ،امجموعـة واحـدة أخـذًا كلي 

  .)٦٧(االقتصار على األخذ الجزئي المفكّك
األخرى ما روي من    ) عليه السالم (أجوبته     ومن  

 كَيـفَ َأصـبحتَ     [ : فـسأله  ،أن أحد أصحابه مر به    
عليـه  ( فأجابـه   ،]جعلَني اُهللا فداك يا ابن رسوِل اِهللا        

 علَى العجمِ بَِأن    َأصبحت العرب تَعتَد  ( (:قائال) السالم
 وَأصـبحت العجـم     ،محمدا صلَّى اُهللا علَيه وآِله منْها     

  ا بِذَِلكةً لَهرقم،      رِفُـونعشٌ ييتْ قُرحبَأصنَا وحبَأصو 
 ومن البالء علَى هذه اُألمة      ،فَضلَنَا وال يرون ذَِلك لَنَا    

 وِإذَا تَركْنَاهم لَـم يهتَـدوا   ،ذَا دعونَاهم لَم يجِيبونَا َأنَّا إِ 
  .)٦٨())بِغَيرِنَا

علـيهم  (     تداولت هذه الكلمات الحديث عن حقّهم       
 وهي بهذا تدّل على مدى تغلغـل        ،المغتصب) السالم

فـشت فـي روح     (( فقـد    ،الوهن في نفوس العرب   
 وبـدأت   ،ي النّفسي الجماعات فاشية االنحالل والتّداع   

          الحماسة تدخل في دور ركود طبيعي ؛ ألنّها لم تـؤد
  لّـــل  وإنّما كانت تف،إلى نتيجة حاسمة

األعصاب وتحدث فيها زوبعة من االستياء واليـأس        
 فلم يبقَ من الدين إال دثار يتلحـف بـه           ،)٦٩())القاتل

 وهذا مما زاد من وطأة المرارات       ،العرب أنّى شاءوا  
 فهم يعلمـون حـقّ   ،)عليه السالم(عتلجت قلبه  التي ا 
 لكن كانوا يشيحون بوجوههم عنه وممـا زاد       ،إمامهم

 وال بغيرهم   ،الوطأة وطأة أنّهم ال بهدي أئمتهم يقتدون      
  .يهتدون

ه أيضا بعضا من الموضـوعات      أجوبت     وتناولت  
ــة ــة،)٧٠(الكالمي ــات ،)٧١( والوعظي ــسير آلي  والتّف

  .)٧٢(قرآنية
أما المحاورات فقد أخذت هي األخرى نـصيبا             

 سواء كانت الـشّبيهة     ،)عليه السالم (وافرا من كالمه    
 فمثال األولى ما جرى بينه      ،بمنهج المنافرة أو غيرها   

 يا َأبا   [   : إذ قال األخير   ،وبين معاوية ) عليه السالم (
ابِه وَأصـح * عبد اِهللا هْل بلَغَك ما صـنَعنَا بِحجـرٍ        

  كَأبِي ةعيشو هاعَأشْيالم  ( فَقَاَل   .]وـا   ((:)عليه الـسمو
 تَ بِهِمنَعقال .))ص : ]   هِملَينَا علَّيصو مكَفَّنَاهو مقَتَلْنَاه[. 

  كحالم (فَضعليه الس(،  َقَال ثم :))     ـاي مالقَـو كمخَص
 ما كَفَّنَـاهم وال صـلَّينَا       يعتَك ش  لَكنَّنَا لَو قَتَلْنَا   ،معاوِيةُ

  منَاهرال قَبو هِملَيع، ـ     و ف تُكعيقي ولَغَنب يلَقَد  ـيلع  *
 فَِإذَا  ،بِو واعتراضك بني هاشمٍ بِالعي    ،وقيامك بِبغْضنَا 

    كجِع ِإلَى نَفْسفَار لْتَ ذَِلكـقَّ     ،فَعا الحـلْهس ـا    ثُملَه 
 فَِإن لَم تَجِدها َأعظَم عيبا فَما َأصغَر عيبـك          ،وعلَيها

كيةُ  ،فاوِيعا مي نَاكظَلَم فَقَد ، ـكسقَو رغَي نرفَال تُوت ، 
   كضغَر رغَي نيمال تَرو،       ـنم ةاوـدنَا بِالعمال تَرو 

* ـ واِهللا ـ لَقَد َأطَعتَ فينَا رجـال   فَِإنَّك  ،مكَانٍ قَرِيبٍ
  هالمِإس ما قَدم،   فَاقُهثَ ندال حو ،   لَك ال نَظَرو ،  فَانْظُر 
عد َأو ك٧٣())ِلنَفْس(.  

     يبدي معاوية فخره بقتل هؤالء الرهط ممن لهـم    
 وكأنّه ليس من هـذه األمـة        ،باع طويل في اإلسالم   
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ن معاوية المعروف بدهائه ومكره لم       لك .وليسوا منها 
 فقد اعترف   ،يحر جوابا أمام براعة المنطق الحسيني     
 وأقر أنّه كفّن    ،بارتكاب هذه الجرائم والمظالم مفتخرا    

 فـي   . وهذا إكرام لهـم    ،هؤالء الرهط وصلّى عليهم   
لو قتل شيعة معاوية لما صنع      ) عليه السالم (حين أنّه   

 وفي  ،)عليه السالم (ابه  معهم صنيع معاوية مع أصح    
   .هذا حطّ لشأنهم

عليـه  (ونظير هذه المحاورة مـا دار بينـه         
 عندما هم ببيعة يزيـد لواليـة        ،وبين معاوية ) السالم
فيها صريحا على إثبـات     ) عليه السالم ( وكان   ،العهد

 مصرحا برذائل يزيـد التـي       ،حقّه وفضله ومنزلته  
ي محاورتـه    وكذلك الحال ف   .)٧٤(أصبحت علما عليه  

 ،)٧٥(مع مروان حول أمر البيعة ليزيـد   ) عليه السالم (
وهذا يضع أمام القارئ الدور الكبيـر الـذي أدتـه           

    .الخالفات السياسية في إثارة هذه المحاورات
أما المحاورات التي خلت من رائحة المنافرة        

إلى ) عليه السالم (فمنها ما وردت في صدد خروجه       
 كما هو الحـال     ،لداعية إلى ذلك   واألسباب ا  ،العراق

ـ ٦٦٤ت  (فيما نقله السيد ابن طـاووس        مـن  ) هـ
 وبين محمـد بـن    ،)عليه السالم (محاورة جرت بينه    

 ِإن َأهَل الكُوفَة من     ، يا َأخي  [ : إذ قال األخير   ،الحنفية
    كيَأخو كبَِأبِي مهرفْتَ غَدرع قَد،     كُـوني فْتُ َأنخ قَدو 

 فَِإن رَأيتَ َأن تُقيم فَِإنَّك َأعز       ،حالُك كَحاِل من مضى   
    هنَعَأممِ وربِالح ناإلمام( فقال   .]م:() )     ـي قَـدا َأخي

 فََأكُون الَّذي   ،بِالحرمِخفْتُ َأن يغْتَالَني يزِيد بن معاوِيةَ       
 [ : فقاَل ابـن الحنفيـة     .))يت هذَا الب  ستَباح بِه حرمةُ  تُ

 َأو بعـضِ نَـواحي      ،فَِإن خفْتَ ذَِلك فَصر ِإلَى اليمنِ     
رالب،    النَّاسِ بِه نَعَأم فَِإنَّك ،        ـدَأح ـكلَيع رقْدال يو [. 
   .)٧٦())َأنْظر فيما قُلْتَ( (:فقاَل

إنّمـا  ) معليه السال (     يبدو من هذه المحاورة أنّه      
 ،أراد الخروج إلى العراق مخافـة أن يغتالـه يزيـد        

 وبالتأكيد  ،فيكون الذي تُستباح به حرمة البيت الحرام      
فإن هذا ليس السبب الرئيس الّذي دفعه إلـى قـصد           

 حتّـى ال    ، بل يصح أن يكون أحد األسـباب       ،العراق
 كما أن قتله يقضي على ثورتـه        ،تهتك حرمة البيت  

  .)٧٧(في مهدها
     إن المالحظ على النّصيحة التـي أبـداها ابـن          
الحنفية أنّها كانت ال تتجاوز حدود التّفكيـر بـسالمة        

عليـه  ( وهو المبدأ الّذي ال يتّفق مع أهدافـه          ،اإلمام
كانوا منـسجمين   (( إن أصحابه    : أو كما قيل   ،)السالم

 ،كان يرى ما ال يرون    ) ع( لكن الحسين    ،مع منطقهم 
ادرين على إحساس مدى الخطر الّذي      قفال هم كانوا    

 وال ،لـه ) ع(وصلت إليه الحالة بمقدار حس الحسين      
كان باستطاعتهم إدراك اآلثار الكبيرة التي سـتترتب        

عليـه  ( لكنّـه    ،على مثل هذه النّهضة في المـستقبل      
 أي كان يعـي     ،)٧٨()) كان يرى ذلك بوضوحٍ    )السالم

كان ال بد له    أن ظرف أمة اإلسالم في ذلك الزمن        ((
من تضحية فائقة تقرب مـن التّهلكـة الجماعيـة ؛           

 الوقوف حيال تحلّل األمة التي كان يتأكّلها        اليتسنّى له 
  .)٧٩())من الداخل

     وعلى هذه الشّاكلة أو األشكال تمضي كثير مـن    
مع من نهاه عـن الخـروج       ) عليه السالم (محاوراته  
 وابـن   ،)٨٠( كما حصل مع ابن عبـاس      ،إلى العراق 

ينظر ) عليه السالم ( إذ كان    ،)٨٢( وغيرهما ،)٨١(الزبير
 فـي حـين نظـر       ،إلى الواقع بمنطق الشّهيد الفاتح    

اآلخرون إلى الواقع بمنطق دنيوي ال يتعدى أهـداف        
  .)٨٣(النّصر العاجل والمنفعة الذّاتية
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بعضا مـن   ) عليه السالم (كما طرقت محاوراته        
 ،)٨٥( والحكميـــة،)٨٤(الموضـــوعات العقائديـــة

  .)٨٦(واالجتماعية
  :األدعية

 والهمـزة فيهـا     ،)دعاء(     األدعية جمع مفردها    
؛ ألنّها مـن    ) دعاو( إذ األصل فيها     ،منقلبة عن واو  

  .)٨٧( فلما وقعت الواو بعد ألف انقلبت همزة،)دعوتُ(
يقـوم مـن    (( األدبية   نواعمن األ نوع       والدعاء  
 )المحاورة االنفراديـة  (الخارجي على   حيث المظهر   

وأحيانًـا  (وهي التّوجه بكالم مسموع إلى اهللا تعـالى         
 ومن حيث المظهر الداخلي يقوم على       .)بكالم صامت 

 يتصاعد بـه الـداعي إلـى أوج         )وجداني(عنصر  
  .)٨٨())االنفعاالت الصادرة عنه

 ،     لقد حظي الدعاء بمنزلة عظيمة واهتمام واسع      
 بـل   ،مكانة سامية ليس عند أمة العرب فحسب      وتبوأ  
 ولـيس فـي الديانـة       ،)٨٩(األمم األخرى أيضا  عند  

 وإنّمـا فـي الـديانات األخـرى         ،حسبفاإلسالمية  
 ولكن هذه األهمية أخذت أبعادها الكبـرى        ،)٩٠(كذلك

لمنزلة القيمة والرفيعـة التـي      وآثارها العظمى من ا   
عاء ومدى الحاجـة    فاها الدين اإلسالمي على الد    أض
 فما الدعاء ـ في حقيقته ـ إال ثمرة المعرفـة     ،إليه

 مـا دام اإلنـسان      ،واإليمان المطلق باهللا عز وجـل     
 مذعنًا للقوة الغيبية    ،متوجها إلى خالقه، مقرا بربوبيته    

  .القادرة
     وال يمكن للعبد أن يتلمس معطيات هذه األهمية        

 التـي   )٩١( وآدابـه  ،ط الدعاء وتجلّياتها ما لم يعِ شرو    
 وحرص على زرعها في وجـدان       ،صاغها اإلسالم 

 ومراعـاة   ،المسلم ؛ بهدف تعليمه طرق المخاطبـة      
اآلداب الخطابية ؛ حتّـى يستـشعر أهميـة الـدعاء       

 وهو األمر الذي يعمق الرباط الروحي بين        ،وفلسفته
العبد وربه فيطّل شعور اإلنسان الباطني على عـالم         

كما يجعل اإلنـسان فـي       ،حمة والقدرة واإلحاطة  الر 
 كيـف ال    ،تفكّر دائم وافتقار مقيم إلى القدرة المطلقة      

شْرع الظّمآن إلى مـوارد الكـرم   م((وقد ظّل الدعاء   
الـضائقة   ومفزع الحيـران إذا ألمـت بـه          ،ذبةالع

ى فـي   توسل إلـى اهللا تعـال      فيه ي  ،وحصرته الكُربة 
توصل إلى الـنّعم الوافيـة       وي .مطالب الدنيا واآلخرة  

  .)٩٢())....والخيرات الوافرة
 النّثـر   نـواع  الرابـع مـن أ     نوع     والدعاء هو ال  

 سلّط الضوء على جوانب متعددة من حياته        ،الحسيني
 جسدت عمق االتّصال الروحي بـين       ،)عليه السالم (

 بل هو   ،وخالقه) عليه السالم ( بين اإلمام    ،العبد وربه 
اعر المستكنّة في الذّات الحسينية بغيبيات      امتزاج المش 

في أدعيته عبـدا    ) عليه السالم ( فتراه   ،الذّات المقدسة 
 يناجي ويتضرع الئـذًا بجنـب       ،ذليال فقيرا مستكينًا  

 وكأنّه ليس ذلك الرجل الّـذي       ،الخالق تبارك وتعالى  
 وصارع ما صارع    ،خاض الصعاب وجندل الشّجعان   

 فضال عـن عباراتـه      ،تعسفهممن جور السالطين و   
 ،النّاضجة من حيث الفصاحة والبيان والقدرة والتأثير      

وفي هذا الصدد قد يتبادر إلى الذّهن سـؤال طُـرح           
 ،سابقًا مع إجابته في ملحمة الشّيخ مرتضى مطهري       

صحيح أن اإلنسان يخاطـب ربـه فـي         ( (:إذ يقول 
ـ       ،الدعاء ه أثـر    وبالتالي فإن اللّفظَ والخطاب ليس ل

 لكن أدعيتنا باإلجمال تتّـصف      ،كبير في هذا المجال   
؟ ذلـك أن    الية من الفصاحة والجمال، لماذا    بدرجة ع 

جمال الدعاء ينبغي أن يكون عـامال مـساعدا فـي           
لمـا   )٩٣())إيصال مضمون الدعاء إلى قلب اإلنـسان     

  .لذلك من أثر نفسي بين 
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 يمكـن   )عليه الـسالم  (     ومن االستقراء ألدعيته    
  :تصنيفها تصنيفًا كميا على الوجه اآلتي

ـ األدعية التي تتضمن مسألة الحظّ من الدنيا ومـا          
  .يقرب من ذلك

ـ األدعية المقصود منها سـؤال اهللا تعـالى العفـو           
  .والمغفرة والرحمة وما يقرب من ذلك

  .ـ األدعية المتعلّقة بتمجيده تعالى
ـ (     فمثال النوع األول قوله      فـي  ) ه الـسالم  علي

  :االستسقاء
))      كَـاترَل البنْـزمو اتري الخَيطعم مـِل   ،اللّهسَأر 

 واسقنَا غَيثًا مغْزارا واسعا غَدقًا      ،السماء علَينَا مدرارا  
 تُنَفِّس بِه الـضعفَ مـن       ،مجلِّال سحا مسفُوحا ثَجاجا   

كادبع، تُحو       كبِـالد ـنتَ ميالم يي بِه،    بر ـينآم 
ينالَم٩٤())الع(.  

 ممـا   ،     فإنزال الغيث يعد حاجة من حوائج الدنيا      
ربـه  ) عليه السالم( إذ دعا    ،يدخل في الضرب األول   

أن يفيض من نعمه وبركاته مـا يـدفع بـه نفـس             
  .ي به األرض بعد مواتهاي وما يح،المكروب
استعمل ) عليه السالم ( تجد اإلشارة إليه أنَّه           ومما

  ود ـ وهذا يع،"المطر " بدال عن " الغيث " كلمة 
 إذ ،إلى مراعاته دقّة االستخدام القرآني لهذه المفـردة     

في القرآن إال فـي مواضـع       " الغيث  " لم ترد لفظة    
 إذ لم يلفظ بها القـرآن       ،"المطر" بخالف لفظة    ،الخير

عليـه  ( فكان اسـتخدامه     ،)٩٥(امإال في مواضع االنتق   
  .لها منسجما مع المقام) السالم

في االستسقاء دعاءان آخران    ) عليه السالم (     وله  
  .)٩٦(قد نحيا هذه المنحى

     ومما يدخل في هذا الباب تلـك األدعيـة التـي         
أججتها المواقف المدلهمة واللّحظات العصيبة التـي       

 إذ كـان    ،اء كـربالء  في بطح ) عليه السالم (مر بها   

الباعث إليها فداحة االنتهاكات وشراسة التجـاوزات       
 . وطالت أصحابه وأهله   ،)عليه السالم (الّتي لحقت به    

  :قبيل استشهاده) عليه السالم(فمن ذلك ما قاله 
))         اةصالع ُؤالءه كادبع نم هيا َأنَا فى متَر ِإنَّك ماللّه، 

 صفََأح ما اللّهددع ا  ،هِمددب ماقْتُلْهو ،     هجلَى وع ال تَذَرو 
  .)٩٧()) وال تَغْفر لَهم َأبدا،اَألرضِ منْهم َأحدا

 فمما جاء منه قوله     ،     أما النوع الثّاني من األدعية    
 َأِلمقَـامعِ الحديـد     ،سيدي وموالي ( (:)عليه السالم (

 اِئي     خَلَقْتَ َأععمِ خَلَقْتَ َأميمبِ الحِلشُر اِئي أمإلَهِي  ،ض 
 كمبِكَر نَّكي بِذُنُوبِي ُألطَاِلبتَنطَالَب ي  ،لَِئنتَنـسحب لَِئنو 

    ي لَكببِح منَّهُألخْبِر ِئينالخَاط عم،     تَـكطَاع ي ِإنديس 
 كال تَنْفَع،   كري ال تَضيتصعمـا ال        ، وِلـي م ـبفَه

كنْفَعي،        كرـضـا ال يِلـي م راغْفو ،    ـمحَأر فَِإنَّـك 
  .)٩٨())الراحمين

     بهذه اإلطاللة الوجدانية يغـادر المـرء عالمـه       
الدنيوي إلى عالم رحب فسيح يناشـد فيـه الخـالق           

عليـه  ( وها هو    ، فيشعر بالطمأنينة والسكينة   ،العظيم
بين يدي هذه الرحمة وهذا الكرم اإللهي       يقف  ) السالم
اسما لألجيال طرق    خاضعا خاشعا متوسال، ر    ،العظيم

 بعد أن يقرر بأن طاعـة       ، وطلب المغفرة  ،المخاطبة
 وكـذلك   ،اإلنسان لربه ال تنفع الحـقّ جـّل شـأنه         

 بل كّل ما يصنعه اإلنـسان       ،المعصية بأنّها ال تضره   
  . وإن كان شرا فشرا،ا إن كان خيرا فخير،يعود إليه

) عليه الـسالم  (     ونظير هذا الدعاء ما ورد عنه       
  سـؤال   إذ دار موضوع ذلك الدعاء حول      ،في قنوته 

الخالق تبارك وتعالى الرعاية والعناية والهداية وغير       
ذلك مما يصب في منحى النّوع الثّاني مـن أنـواع           

  .)٩٩()عليه السالم(الدعاء الواردة عنه 
  ):عليه السالم(     والنّوع الثّالث ورد منه قوله 
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 ، سبحان العظـيمِ اَألعظَـمِ     ،سبحان الرفيعِ اَألعلَى  ((
       هركَذَا غَيه كُونال يكَذَا وه وه نم انحبس،   رقَدال يو 

 تَهرقُد دفُ     ،َأحوصال ي لْمع لُهَأو نم انحبس ،  هـروآخ 
  بِيدال ي لْمع،       ـةبِاِإللَهِي اترِيقَ البال فَوع نم انحبس ، 

  رِكُهتُد نيفَال ع،   ثِّلُهمقَْل يال عو ،    هروـصي مهال وو ، 
 سبحان من عال    ،وال ِلسان يصفُه بِغَاية ما لَه الوصفُ      

 اءوي الهف،   انحبس       ـادبلَـى العتَ عوى المقَض نم، 
  .)١٠٠()) سبحان الباقي الداِئمِ،سبحان الملك المقْتَدرِ

 بـل   ،     في هذا النّص ال يلمح القارئ سؤاال مـا        
غاية ما يجد تمجيدا هللا تعالى وتعظيما لتلـك القـدرة          

انية  وذلك التّفرد بالوحد   ،المطلقة التي ال تدانيها قدرة    
واإللهية لهذه الذّات المقدسة الّتي يعجز المخلوق عن        
إدراك كنهها ؛ ألنّها فوق التّصورات وبعيـدة عـن          

  .اإلدراكات والوصف
لَـيس    :إن هذا النّص لمصداق لقوله تعـالى           

  .)١٠١( كَمثْله شَيٌئ
  :الرسائل

 ،)١٠٢(     يقال للرسالة أيـضا الكتـاب والـصحيفة       
للرسالة بعض المدلوالت التي تتردد بين المصنّفات       و

 إال أن طبيعة البحـث      ،)١٠٣(الّتي ال مجال لذكرها هنا    
 أال وهـو    ،تقتضي الحديث عن نـوع واحـد منهـا        

 العرب آنذاك التـي يقـول     دسالت المتعارفة عن  االمر
مهـم  الرسائل لون   ( (:عنها الدكتور غانم جواد رضا    

* بر الكاتب من خاللها بمـا      يع ،من ألوان النّثر الفنّي   
 وهي نجـوى    ، ويعتمل في وجدانه   ،يجيش في صدره  

أغوار النّفس ؛ لتصور مـا      * الذّات التي تنبعث عن   
ــا ــداءه   ،حوله ــس أص ــع وتعك ــسد الواق  وتج
  .)١٠٤())المتباينة

 بأن  :     قد ال أبعد عن الصواب حينما أطلق القول       
 حظيـت بهـا     فن الرسائل ال يبتعد عن المكانة الّتي      

 بينمـا   ،هـا التّحبيـر    لوال أن الرسائل أدات    ،لخطابةا
 وهذا المعنى أقره أبو هالل      ،الخطابة ترتجل ارتجاال  

واعلم أن الرسائل والخطـب     ( (:العسكري عندما قال  
 ،متشاكلتان في أنّهما كالم ال يلحقـه وزن وال تقفيـة      

 ،لفـاظ والفواصـل   وقد يتشاكالن أيضا من جهة األ     
شبه ألفـاظ الكتـاب فـي الـسهولة         ظ الخطباء ت  فألفا

 مثـل فواصـل     ، وكذلك فواصل الخطـب    ،والعذُوبة
 ، وال فرق بينهما إال أن الخطبة يشافه بهـا         ،الرسائل

 والخطبة  ، والرسالة تجعل خطبة   ،والرسالة يكتب بها  
  .)١٠٥())....تجعل رسالة في أيسر كلفة

 ، مكانة عظيمـة )عليه السالم (     لقد تبوأت رسائله    
خذت أداة مهمة في رصد الواقع المفعم باألحداث        واتُّ

 فكانت الصدى المعبر عما يجـيش       ،والنّوازل الكثيرة 
  . وما يبتغي إيصاله، وما يريد إبالغه،في صدره

قلّتها قياسا  ) عليه السالم (     والمالحظ على رسائله    
  وقياسـا  ، النّثرية األخـرى الـواردة عنـه       نواعباأل

بالمرحلة التأريخية الطّافحـة بكثيـر مـن الوقـائع          
 فإنّها قد أسـهمت  ، وعلى قلّة هذه الرسائل    ،واألحداث

في رفد التّراث األدبي وازدهاره في الوقـت الّـذي          
 وفـيض الواقـع     ،أسهم فيه سيل األحداث المتـدفّق     

  .النّابض في تطور هذا الفن وتفعيل دوره
تـصنيفًا  ) عليه الـسالم (     ويمكن تصنيف رسائله    

  :كميا على النحو اآلتي
  .ـ الرسائل الدينية

  .ـ الرسائل الجهادية
  .ـ الرسائل السياسية

  :الرسائل الدينية
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ظهور الرسائل الدينية القائمة على الـوعظ            كان  
واإلرشاد نتيجة طبيعية لما شهدته الحياة آنذاك مـن         

 واتّساع الفجوات واسـتالب القـيم       ،كثرة المنزلقات 
  .الدينية والخلقية

أخذ بمواكبة تلك   ) عليه السالم (     وال ريب في أنّه     
 ورد على تناقضات الواقـع وضـراوته         ،التّحوالت

عـن بـذل    ) عليـه الـسالم   ( فلم يتوان    ،وشدة بأسه 
 وتبقي على ما    ،النّصائح والعظات التي تذهب بالزبد    

  .نفع النّاسي
الدينية الجانب  ) عليه السالم (     كما طرقت رسائله    

  .العقائدي أيضا
      فمن الرسائل الوعظية ما جاءت ردا على كتاب       

يسأله عن خير الـدنيا     ) عليه السالم ( رجل إليه    بعثه
   :)عليه السالم( فكتب إليه ،واآلخرة

 فَِإنَّه مـن طَلَـب    ،ا بعد  َأم ،بِسمِ اِهللا الرحمن الرحيمِ   ((
 ومـن   ،رِضا اِهللا بِسخَط النَّاسِ كَفَاه اُهللا ُأمور النَّـاسِ        

 ،طَلَب رِضا النَّاسِ بِسخَطَ اِهللا وكَّلَه اُهللا ِإلَـى النَّـاسِ          
الم١٠٦())والس(.  

في هـذا الـنَّص المـوجز       ) عليه السالم (     يضع  
 وهي  ،قًا لإلنسان في مسيرته   قاعدة مهمة تكون انطال   

 واالعتماد عليه فـي     ،التّوكّل على اهللا سبحانه وتعالى    
 ومصداق هذا التّوكّل واالعتماد الطّاعـة  ،جّل األمور 

 ، باتّباع أوامره واجتناب نواهيـه     ،هللا عز وجّل وحده   
وخيـر  . وفي ذلك مرضاته تعالى وإن سخط النّـاس       

حين آثر  ) معليه السال (مثال على ذلك ما جرى معه       
ـ  ،طاعة اهللا على طاعة خلقه     كفـاه اهللا تعـالى     (( فـ

 أما بالنّـسبة    ،أمرهم فجعل بأسهم بينهم ومزق شملهم     
 ،لمحاربيه فقد أطاعوا أوامر والتهم وتركوا أمـر اهللا       

 فلـم يظلّهـم     ،فجعل اهللا أمرهم مناطًا بأوامر والتهم     
  .)١٠٧()) وانتهى أمرهم إلى خراب،سقف بيت

الدينية القائمة علـى    ) عليه السالم (سائله       ومن ر 
شرح المسائل العقائدية ما جاء جوابا على كتاب بعثه         

عليه ( إذ كتب    ،إليه الحسن البصري يسأله عن القدر     
 مما َأفْضي   ،فَاتَّبِع ما شَرحتُ لَك في القَدرِ     ( (:)السالم

  تيَل البنَا َأهِإلَي،   لَم نم فَِإنَّه      هشَرو رِهرِ خَيبِالقَد نْؤمي 
           لَّ فَقَـدجو زلَى اِهللا عع ياصعَل الممح نمو كَفَر فَقَد

را     ،فَجميظع اءرلَى اِهللا افْتى عافْتَرو ،     كـاراَهللا تَب إن 
   اهبِِإكْر طَاعالَى ال يتَعو،   ةى بِغَلَبصعال يو ،  هال يُل  وم

  لَكَةي الهف ادبالع،    ملَّكَها مِلم اِلكالم نَّهلَكا   ، وِلم روالقَاد 
 مهرَأقْد هلَيا      ،عـادكُنِ اُهللا صي لَم ةوا بِالطَّاعراْئتَم فَِإن 
أن يمـن    وإن اْئتمروا بِالمعصية فَـشَاء       ،عنْها مبطًئا 

 فَي هِملَيولعح منَهيلَ     ، بفَع وا بِهرا اْئتَمم نيبو ،   لَم ِإنو 
 ، وال كَلَّفَهم جبرا   ،يفْعْل فَلَيس هو حاملُهم علَيها قَسرا     

      ـملَه وإنْذَارِه ذَارِهإع دعب ماهِإي هينكبِتَم،   اجِـهجتواح 
هِملَيكَّ  ،عمو مقَهطَو ما       ،نَهم َل ِإلَى َأخْذبِيالس مَل لَهعجو 

ماهعد هِإلَي،ماهنَه نْها عم كتَر١٠٨()).... و(.  
بحث قضية كانت محطّ    في  ) عليه السالم (     خاض  

 أال وهـي قـضية   ،خالف بين المـدارس الكالميـة     
 واالعتقاد بهذه القضية واجـب علـى كـّل          ،)القدر(

 وهذا ما يـشير     ،اإلسالمعهدة  ال خرج عن     وإ ،مسلم
  .))فقد كفر... . ((:)عليه السالم(إليه قوله 

يـستلزم بالـضرورة    ) القـدر (     إن الحديث عن    
أمران متالزمان ال   ((؛ ألنَّهما   ) القضاء(الحديث عن   

ينفك أحدهما من اآلخر ؛ ألن أحدهما بمنزلة األساس         
 فمـن   ،وهو القضاء  واآلخر بمنزلة البناء     ،وهو القدر 

   .)١٠٩())رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه
     إن محور هذه القضية الكالميـة يرتكـز علـى        

 فثمـة مـن يـرى أن        ،مسألة اختيار اإلنسان وجبره   
 فهـو فاعـل     ،اإلنسان هو الّذي يخلق أفعاله بذاتـه      

 فـي حـين ذهـب       ،)١١٠( وهذا مبدأ المعتزلة   ،مختار
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اإلنسان مجبر على فعله ال يـستطيع          الجبري ة إلى أن
  .)١١١(إحداث شيء

ــ التـي    ) عليهم السالم (     َأما نظرة أهل البيت     
ـ فترى أن لإلنسان حرية     ) عليه السالم (أفصح عنها   

االختيار واإلرادة وفاقًا للسنن واألسباب الطبيعية التي       
 بل تجـري مـن   ،ال تجري من فوق رأس اإلنسان   ((

 ، فلو سلبت اإلرادة لبطـل التـشريع    ،)١١٢())ت يده تح
 والوعـد   ،ولم يكن لألمر والنّهي والثواب والعقـاب      

 وهـذا ال يعنـي أن إرادة        ،)١١٣(والوعيد أي معنـى   
 وأن اهللا عز وجّل بعيـد عـن   ،اإلنسان مطلقة العنان 

أن مثـل  (( أو ليس له تأثير فيها ؛ لـ       ،أفعال اإلنسان 
تعني التّفويض تنافي أصل احتيـاج      هذه العقيدة التي    

 كما أن ذلك يحدد دائرة القُدرة       ،اإلنسان الدائم إلى اهللا   
  .)١١٤())والخالقية اإللهيتين ويقيدهما
هو ما أشار   ) عليه السالم (     إن المبدأ الذي صاغه     
ال (: (بقوله) عليه السالم (إليه فيما بعد اإلمام الصادق      

ال تَفْوِيضو ربنجيرَأم نيب أمر لَكن١١٥()) و(.  
     ونظير هذا النّوع من الرسائل ما تحـدث عـن          

  .)١١٦( متّبعا تفسير القرآن بالقرآن،)الصمد(معنى 
  :الرسائل الجهادية

     كان ظرف اإلسالم ـ كما تقرر ـ بـه حاجـة     
 وتعيـد  ، توقظ العقول الخاوية  ،إلى إحداث هزة عنيفة   

 فكانت أطروحـة    ،إلسالمية ما سلب منها   للشخصية ا 
كربالء مجاال للتّطبيق ينسجم وحالة الركود البـشري       

أن ) عليه الـسالم ( واستدعت هذه النهضة منه    ،آنذاك
  كـي  يختطّ بمداد قلمه دعوة ألنـصاره ومريديـه ؛        

 ، ويخلعوا عن ذواتهم كّل وهن ووجـل       ،ينهضوا معه 
سائل الجهادية   فكانت الر  ،شعروا ما يشعر به   ستوأن ي 

  .سباقة لنشر هذه الدعوة

إلى أشراف أهـل البـصرة      ) عليه السالم (     كتب  
 فَِإن اَهللا اصطَفَى محمدا صـلَّى اُهللا        ،َأما بعد ( (:قائال

 واخْتَـاره   ، وَأكْرمه بِنُبوتـه   ،علَى خَلْقه * علَيه وسلَّم 
هالَتِلرِس،  قَب ثُم      هادبِلع حنَص قَدو هاُهللا ِإلَي ها   ،ضلَّغَ مبو 

وكُنَّا َأهلَه وَأوِليـاءه    * ُأرسَل بِه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم     
 ثَتَهروو هاءيصَأوي النَّـاسِ      ،وف هقَامقَّ النَّاسِ بِمَأحو ، 

 ، فَرضينَا وكَرِهنَـا الفُرقَـةَ  ،كفَاستَْأثَر علَينَا قَومنَا بِذَلِ   
 ونَحن نَعلَم َأنَّا َأحـقُّ بِـذَِلك الحـقِّ          ،وَأحببنَا العافيةَ 

   الهتَو نمنَا ملَيقِّ عتَحسوا      ،المـلَحَأصنُوا وـسَأح قَدو 
قَد بعثْتُ   و . فَرحمهم اُهللا وغَفَر لَنَا ولَهم     ،وتَحروا الحقَّ 

 وَأنَا َأدعوكُم ِإلَى كتَابِ اِهللا      ،رسوِلي ِإلَيكُم بِهذَا الكتَابِ   
 فَـإن الـسنَّةَ قَـد       ،*وسنَّة نَبِيه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم     

 ، وإن تَـسمعوا قَـوِلي    ، وإن البِدعةَ قَد ُأحييتْ    ،ُأميتَتْ
 والسالم علَـيكُم    ، َأهدكُم سبِيَل الرشَاد   ،مرِيوتُطيعوا أَ 
  .)١١٧())ورحمةُ اِهللا

     قيل إن على االستهالل أن يحقق إثـارة نفـسية          
 أن يثيـر    ، والمعني باإلثـارة النّفـسية     ،لدى السامع 

المنشئ في استهالله وفي موضوعه األحوال النّفسية       
ــوع   ــين الموض ــشتركة ب ــسامع    الم ــوال ال وأح

فـي اسـتهالله    ) عليه السالم ( لذا تناول    .)١١٨(النّفسية
حديثًا عن االصـطفاء اإللهـي للرسـالة المحمديـة        

 ثُم أردف حديثًا عـن الواليـة والوصـاية          ،المباركة
 ،والوراثة واألحقية بإكمال ما جاءت به تلك الرسـالة      

متداد لتلك  ا) عليه السالم (وهذا يؤكد للسامع أن هدفه      
 ((.... :)عليه الـسالم  ( وفي قوله    .األهداف الرسالية 

  ثَتَهروو هاءيصَأوو هاءِليَأوـي   ،وف هقَامقَّ النَّاسِ بِمَأحو 
 لكـن   ،)غدير خم (إشارة تلميحية إلى حادثة     ) )النَّاسِ

 فلم يكـن  ، واغتُصب منهم،عتُدي عليه  ا ذلك الحقّ قد  
إال الرضـا بـذلك ؛ كراهيـة        ) م السالم عليه(منهم  
 ،))فرضـينا ( (: ويالحظ دقّة التعبير في قوله     ،الفرقة
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 وفي ذلـك إشـارة      ،))بايعنا أو أطعنا مثال   ((ولم يقل   
) )...وأحقّ النّـاس  ( (: كما قال  ،)السقيفة(إلى حادثة   

؛ لما في األولى من داللـة       ) )ولى النّاس أَََ( (:ولم يقل 
  .أدقّ وأعمق

  االستهالل يحـرك فـي المقابـل كـوامن              هذا
 ، األحقّ بهذا األمـر    اإلحساس فيه ؛ ليدرك جيدا من     

 ومـن  ،من استهالله) عليه السالم(وهذا ما رمى إليه     
 أال وهـو  ،ثم النّفاذ أو الدخول في صلب الموضـوع   

 ،الدعوة إلى كتـاب اهللا والـسنّة النّبويـة الـشّريفة          
آلخر الّذي أمات الـسنَّة     ومصداق هذه الدعوة جهاد ا    

  .وأحيا البدعة
بهذا الكتـاب   ) عليه السالم (     إن الذين بعث إليهم     

 وهؤالء هم شـيعته     ،هم أشراف البصرة كما قد ذُكر     
 ولعـّل   ،* بل كانوا من شيعة أبيه ومريديه      ،هوومريد

 يفوق إحـساس  ،إحساسهم بتفاقم األمور وشدة وطأتها 
الهم النّفسية تكابـد هـذا      غيرهم بها ما يعني أن أحو     

 خـصهم   لذاالتّدهور أكثر مما تكابده أحوال غيرهم ؛      
 فـضال عـن منـزلتهم       ،بهذا الكتاب ) عليه السالم (

  .ومكانتهم بين شعبهم
     ومن الرسائل الجهادية األخرى التي تذكر فـي        

إلى بني هاشم من    ) عليه السالم (هذا الموطن ما بعثه     
 من الحسينِ بـنِ     ، الرحمنِ الرحيمِ  بِسمِ اهللاِ ( (:كربالء

 فَِإنَّه من لَحقَ بِي مـنْكُم  ، َأما بعد  ،علي ِإلَى بني هاشمٍ   
 ، الفَـتْح   تَخَلَّـفَ عنِّـي لَـم يبلُـغ         ومـن  ،دشْهِاستُ

  .)١١٩())والسالم
 في هذا الكتـاب المـوجز أن   ) عليه السالم (     بين  

الهدف الذي وضعه نصب عينيه هـو االستـشهاد ال      
 وهذا يؤكد أنّـه عـالم بمـصيره         ،االنتصار العاجل 

 فمن التحق بـه أدرك      ،وبمصير من معه علم اليقين    
الفتح الـذي لـم     (( ذلك   ، ومن تخلّف لم يدركه    ،الفتح

 فقـد   ،يحرزه غيره من قادة العالم وأبطال التـأريخ       
قـت الـدنيا    انتصرت مبادئه وانتـصرت قيمـه وتألّ      

 ، وأصبح اسـمه رمـزا للحـقّ والعـدل         ،بتضحيته
وأصبحت شخصيته العظيمة ليست ملكًا ألمـة دون        

 وإنّما هي ملك لإلنسانية     ، وال لطائفة دون أخرى    ،أمة
 فأي فتح أعظم من هـذا       ،الفذّة في كّل زمانٍ ومكانٍ    

  .)١٢٠())!النّصر ؟ وأي نصر أسمى من هذا ،الفتح
  :سيةالرسائل السيا

 ،     نقد الحاكم وإغالظ القـول لـه فـي سياسـته          
 هما أبرز مـا فـي الرسـائل         ،والحديث عن البيعة  

 )عليـه الـسالم  ( فرسالته   .)عليه السالم (السياسية له   
إلى معاوية تمثّل االتجاه األول وهـي ردع الحـاكم          

 وهذه الرسالة جاءت ردا على كتـاب     ،وإبطال منطقه 
  :قائال) عليه السالم( فكتب ،إلمامبعثه معاوية إلى ا

)) دعا بَأم،         كتْ ِإلَيانْتَه َأنَّه هيف تَذْكُر كتَابي كناءج فَقَد 
تَظُنُّ ع تَكُن لَم ورـا  نِّي ُأمنْهةٌ بِـي عغْبا ري بِهن، ِإنو 

 . تَعـالَى  وال يسدد ِإلَيها إال اهللاُ    ،الحسنَات ال يهدي لَها   
 فَإنَّمـا رقَـاه     ،وَأما ما ذَكَرتَ َأنَّه رقي ِإلَيـك عنِّـي        

القُونالم،  ةميبِالنَّم شَّاُؤونـعِ    ، الممالج نيب قُونفَرالم ، 
  ارِقُونالم ونالغَاو بكَذالفًا     ،وال خا وبرتُ حدا َأرم ، 

ي   وك ِإنِّي َألخْشَى اَهللا فتَر   نْكم ذَِلك ،     بِـكزح ـنمو 
 نلِّيحالم نيطبِ الظَّاِلمِ  ،القَاسزطَانِ    ، حانِ الـشَّيوَأعو 

   .الرجِيمِ
        خْبِتـينالم نيابِـدالع ابِهحَأصرٍ وجَل حتَ قَاتَألَس     

   عون البِدعتَفْظسكَانُوا ي ينبِـال   ،الَّذ ونرْأميو  وفرعم
ما عد  ب فَقَتَلْتَهم ظُلْما وعدوانًا من      ،وينْهون عنِ المنْكَرِ  

 جـرَأةً   ، والعهود المَؤكَّدةَ  ،َأعطَيتَهم المواثيقَ الغَليظَةَ  
هدهخْفَافًا بِعتاسلَى اِهللا وع.  
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    قمرِو بنِ الحمِل عتَ بِقَاتلَسي َأخْلَقَـتْ    *      َأوالَّـذ
ن بعد ما َأعطَيتَـه مـن   م فَقَتَلْتَه ،وَأبلَتْ وجهه العبادةُ  

             فشَـع ـنلَـتْ منَز مـصالع تْـهفَهِم ا لَوم ودهالع
  .)١٢١())....الجِباِل

) عليـه الـسالم   (     وعلى هذا النّحو ينحدر كتابه      
مـن اسـتلحاقه زيـادا       ،محصيا على معاوية أفعاله   

 ،)عليـه الـسالم   ( وقتله لشيعة أمير المؤمنين      ،بنسبه
 ، وعهده بوالية العهد البنه يزيد     ،وفضل اإلسالم عليه  

 ،بِنَفَسٍ يتّقد تنكّرا ومضاضةً لتلك الوقـائع المؤلمـة        
وحالة التّدهور والصخَب التي حسبت على اإلسـالم        

منها براء واإلسالم.  
الرد مباشرةً دون أي    ((بـ) ه السالم علي(     لقد بدأ   

 وهذا االستعجال دليل واضح علـى       ،تمهيد أو مقدمة  
مـن تـصرفات معاويـة      ) ع(سخط اإلمام الحسين    

 ، وأالعيبه الّتي كان يعرفها منذ زمن بعيـد  ،المنحرفة
 ويعطّل حـدود    ، ويعمل بالباطل  ،فقد كان يبطل الحقّ   

خارف الـدنيا   وز،اهللا من أجل السلطة والمال والحكم   
  .)١٢٢())....الفانية

الـسياسية األخـرى    ) عليه السالم (     ومن رسائله   
تلك التي أرسلها إلى أهل الكوفة متحدثًا فيهـا عـن           

   .)١٢٣(البيعة والحق واإلمامة
  :الحكمة

     الحكمةُ سيٌل من التّجارب والخبرات والثقافـات       
ـ        داث المكتسبة من المعايشة الطويلة والعميقـة لألح

ثمرة الحنكة ونتيجة الخبرة وخالصة     (( فهي   ،اليومية
 تردد علـى ألـسنة أنـاس عرِفـوا          ،)١٢٤())التّجربة

 حثا علـى    ، يسعون إلى بثّها بين النّاس     ،)الحكماء(بـ
  . أو نهيا عن رذيلة،فضيلة

 يقود إلى   ،     إن األخذ بتالبيب الحكمة والتّشبث بها     
نة التي من شـأنها أن   غرس الفضائل والخصال الحس   

 واالرتقاء بالفرد   ،تسهم في بناء مجتمع إنساني صالح     
 وتعميق المـضامين اإلنـسانية      ،إلى الحالة الفضلى  

 فهي تُعنـى بتهـذيب الـنّفس        ،واألخالقية في نفسه  
  .البشرية وتقويمها

 نوعا هل يمكـن عـد الحكمـة   :     رب سائٍل يسأل 
 النّثرية األخرى     النّصوص  أن نثريا مستقال بنفسه مع   

ـ كالخطب والرسائل مثال ـ شاهدة على أنّها ـ أي   
الحكمة ـ قد ترد في سياقاتها في مناسـبات شـتّى    

  .وتأتي منثورة بين أجزائها ؟
نثريا كـسائر   نوعا   إن الحكمة تُعد     :     يمكن القول 

 إذا ما استقلّت بكيانها الكلي دون أن        ، األخرى نواعاأل
 والشّائع في إطالق هذا     ،نواعتلك األ ترد عرضا بين    

الحكم أن الحكيم حين يطلق حكمته ال يأتي بها ضمن          
 بل تظهر لآلخر مجردة مـن       ،سياقات كالمية معينة  

ن  ويبـدو أ   . مستقلّة بكيانهـا   ، قائمة بذاتها  ،أي سياق 
 نظـرت إليهـا     ، الحكم المصنّفات المعنية بتدوين تلك   
  ة الكالم الحكمـي عـن   هذه النّظرة من حيث استقاللي

 فأصبحت فنا أدبيـا نثريـا       ،غيره من الفنون النّثرية   
  .نواعاأل أو كغيره من الفنون

     ولكن تلك االستقاللية أو ذلك الوجود المـستقل        
نـوع  يفارق الحكمة متى ما شغلت موقعا لها بـين           

نثري آخر ؛ لغاية يبتغيها المتكلّم الّـذي لـيس مـن            
صيغ (( بل تصبح الحكم     ،ون حكيما الضروري أن يك  

نظمية يقتـضيها سـياق الكـالم فـي األغـراض           
 وتـرد فـي مـستهلها أو        ،والموضوعات المتنوعة 

  عقبهـــا 
  .)١٢٥())....مقصودا بها التأثير واالستدالل واإلقناع
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طائفة من الحكم الّتي    ) عليه السالم (     لقد ُأثر عنه    
نثريا يـضع الحلـول     نوعا   وغدت   ،تفيد أدبا وعظةً  

 إذا ما اتّخذها    ،سيرة الحياة وصقلها  مالنّاجعة ؛ لتنظيم    
 لمـا فيهـا مـن       ،المرء منهجا إصالحيا في حياتـه     

 تنبـه فـي     ،الدالالت التّوجيهية والتّربوية واألخالقية   
  امية        ،النّفس كامن الحسوتنبت فيهـا المبـادئ الـس 

ا الـسفر الجليـل     ففي هذ  ،واآلداب اإلسالمية الرفيعة  
 وفـي هـذا     ،إحساس عميق ودقيق ألسرار الحيـاة     

الفيض الغزير إلمام بما يصلح النّفس ويهذّبها ؛ لتنقاد         
ــأي عــن     ــضائل والن ــى ممارســة الف ــا إل طوع

  .)١٢٦(الرذائل
عليه (     لقد تعددت موضوعات الحكم الواردة عنه       

 بـل زخـرت الحكمـة       ،بتعدد الحكم نفسها  ) السالم
 وعلى الرغم من هـذا      ،حدة بموضوعات متنوعة  الوا

 ، يبقى القاسم مشتركًا والغاية واحـدة      ،التّعدد والتّنوع 
أال وهي بثّ رسائل توجيهية إصالحية تحتضن مـا         

  .يعتري حياة الفرد والمجموع
ما حثّ فيها على أداء     ) عليه السالم (     فمن حكمه   

البخيـُل   ((:)معليه السال ( قال   ،التّحية وإفشاء السالم  
  .)١٢٧())من بخَل بِالسالمِ
أطلـق الخبـر وأراد     ) عليه الـسالم  (     وكأنّي به   

 فالسالم مصدر لتقويـة     ، ال تَبخلُوا بالسالمِ   :األمر أي 
 ولبنة أساسية من    ،أواصر الرابطة األخوية بين النّاس    

 لما يغرسه فـي النّفـوس مـن         ،لبنات بناء المجتمع  
فيـع     المحبة واالحترام والتّواضع والذّوق الر،   فـإن 

من أخص صفات القوم المتمدنين أن يكـون فـي          ((
 وعادات حـسنة    ،عالقة بعضهم البعض آداب عالية    

) عليه الـسالم  ( ؛ لذا جاء حثّه      )١٢٨())يسيرون عليها 
 ووصـف   ،على أداء التّحية ؛ لما لها من فوائد جمة        

  .تاركها بالبخيل

البكَاء من خَشْية اِهللا نَجاةٌ     ( (:)يه السالم عل(     وقال  
  .)١٢٩())من النَّارِ

     البنية االجتماعية الصالحة هي الّتي متـى مـا         
 ومعافـاة األفـراد ال   ،تعافى أفرادها تعافت وصلحت 

 وعامل اإلصالح يتجـسد     ،تكون إال بإصالح نفوسهم   
ته  ومخافة اهللا واستحضار خـشي     ،في تهذيب النّفوس  

 والدعامة األولـى    ،أمر كفيل بتهذيب النّفس اإلنسانية    
 ، فارتداع المرء عن المحرمات    ،من دعائم إصالحها  
 وانكبابه علـى    ، ودوام ذكره هللا   ،ونبذه لطرق الفساد  

  .طاعته مصداق لتلك الخشية
 ،غذاء روحي ودرس تربوي   ((     والخشية بعد هذا    

تفرض عليه   و ،أفضل* تأمر اإلنسان أن ينشد مجتمع    
 أهمهـا أن ال     ،عدة أمور هي من مقومات هذه الحياة      

 ،يضع اإلنسان يده في يد الظالم فيساعده على ظلمـه        
 تحـصل لـه ملكـة    ،فالذي يكتسب من هذه الصفات   

ــية ــذّل  ،قدس ــذل ال ــنّفس وب ــاء ال ــي إب  أال وه
عليـه  ( ونظير هذه الحكمـة قولـه        .)١٣٠())والهوان
وخَشْيةُ القُلُوبِ مـن رحمـة      بكَاء العيونِ   ( (:)السالم

  .)١٣١())اِهللا
ثيـر مـن    ترياقًا آخـر لك   ) عليه السالم (يضع       و

 : مـن ذلـك قولـه      ،الظّواهر التي يشهدها المجتمع   
))      َؤاِلكس نع ههجو كْرِمي لَم ةاجالح باحص،   فَـَأكْرِم 

هدر نع كهج١٣٢())و(.   
 ،كمة مبدأ التّعاون بين بني البشر          تشرع هذه الح  

من خالل السعي الدؤوب لقضاء حـوائج اآلخـرين         
عنى قد احتـذاه     وهذا الم  ،والرأفة بهم والعطف عليهم   

  وَأما  :الىـــتعـ  من قولـه) عليه السالم(
  .)١٣٣( الساِئَل فَال تَنْهر
 نابع مـن  ،لهذه الحكمة) عليه السالم(     إن إطالقه  

حساسه بمدى ما يعانيه السائل من قساوة ذّل السؤال         إ
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 حثّ علـى    ، ولعالج هذه الظّاهرة   ،وحراجة الموقف 
 وهذا األمر بدوره    ،إجابة طلب السائل وقضاء حاجته    

يولّد قيم التّقارب والخير والرحمة والحب والتواضـع    
  .بين أبناء المجتمع

 عليـه (     وفي مقام األحكـام التّـشريعية يقـول         
ما َأخَذَ اُهللا طَاقَةَ َأحـد إال وضـع عنْـه           ( (:)السالم
تَهطَاع،كُلْفَتَه نْهع عضإال و تَهرال َأخَذَ قُد١٣٤()) و(.  

     من األمور أو األحكام التي بحثها الفقهـاء فـي          
 فمتى ما فقد    ،مصنّفاتهم أنّه ال تكليف لمن ال قدرة له       

أو مـرضٍ أو لغيرهمـا مـن       اإلنسان القدرة لجنونٍ    
 سقط عنه التّكليف الذي أمر بـه الـشّارع          ،األسباب
 فـي أمـور العبـادات أو      سواء كان ذلـك    ،المقدس

  .)١٣٥(المعامالت 
     كما أن لكّل إنسان قدرة محدودة قد ركّبت فـي          

 وإلى  ، وليس له أن يكلّف نفسه أكثر من طاقته        ،نفسه
 فُ اَهللا نَفْسا ِإال وسعها    ال يكَلِّ   :هذا يشير قوله تعالى   

)عليه السالم( كما إلى ذلك أشار ،)١٣٦.(  
 مقـرا  ،نشر أقواله الحكمية ) عليه السالم (     ويتابع  

         ـا رداء الـوعي والجـدسبل اإلصالح والنّجاح ملقي
 مستحضرا مقومـات البنيـة االجتماعيـة        ،والمثابرة

رد اسـتطاع    فمتى ما أدركها الف    ،الصحيحة والسليمة 
  .أن يرتادها قوال وتطبيقًا

 والكـذب   ،الصدقُ عـز  ( (:)عليه السالم (     يقول  
زجانَـةٌ   ،عَأم رقَر   ، والس ارالجِـوـةٌ ا وونَـةُ   ،بعالمو 

 ، والخُلُـقُ الحـسن عبـادةٌ      ، والعمُل تَجرِبةٌ  ،صداقَةٌ
 نيتُ زموالص،  فَقْر نًى  و ، والشُّحغ خَاءفْـقُ   ،السوالر 

١٣٧())لُب(.  
     يوصف اإلنسان بكمال العقل حينما يجعل الحقّ       

 آخـذًا بزمـام األمـر       ،رديفًا له في قولـه وعملـه      
 معرضا عـن وجـه      ،بالمعروف والنّهي عن المنكر   

 وهذا المبدأ يقـره     ، مائال عن رذائل األعمال    ،الباطل
مـُل العقْـُل إال باتِّبـاعِ       ال يكْ ( (:بقوله) عليه السالم (

  .)١٣٨())الحقِّ
نورا سنيا يمتد   ) عليه السالم (     لقد باتت مواعظه    

 ترسم للمرء منهجا قويما يـسوده العـدل         ،في اُألفق 
 تلقـي بـدرر المنـافع       ،واإلصالح وحب المجموع  

 وإذا ما أراد الباحث استقراءها      ،الواحدة تلو األخرى  
 ،)١٣٩( عن الظلمىق ـ أنّها تنه وجد ـ فضال عما سب 

 وتبحـث   ،)١٤١( وتلفظ الغيبة  ،)١٤٠(وتحارب المعصية 
 ،)١٤٣( وتحثّ على اإلنفاق   ،)١٤٢(في آداب طلب الرزق   

 وغير ذلك من حكمٍ تفتح للمرء       ،)١٤٤(والتحلي بالصبر 
  .آفاق السلوك الصحيح والمسيرة النّاجعة

والحكم ـ       يستنتج مما ذُكر أن الخطب والرسائل 
بما فيها من موضوعات ـ قد أعطت تصورا عـن   

مـن األحـداث    ) عليه السالم ( وموقفه   ،ذلك العصر 
عليه ( انعكاسا لعالقته    نواع فكانت هذه األ   ،والمواقف

 فـي حـين جـسدت      ،بالمجتمع وما يكتنفـه   ) السالم
األدعية الرابطة الروحية أو العالقة بين اإلمام والحقّ        

          .جّل شأنه
  :هوامش البحث

 / ٥ ):خطـب ( األزهري   ، تهذيب اللغة  : ينظر -  ١
٣٩٧.  

 أبو هالل ، الصناعتين ـ الكتابة والشعر : ينظر-  ٢
  .١٥٤ :العسكري

  .٣٦١ / ١ ):خطب( ابن منظور ، لسان العرب-  ٣
 خطب الجهاد في عصر صدر اإلسـالم    : ينظر -  ٤

  رسالة ،١٣-١٢ :اهيم دهش  بثينة إبر  ،ـ دراسة فنية  
   كلية ، جامعة بغداد،دكتوراه

  .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧ ،      اآلداب
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 تأريخهـا فـي أزهـر    ، الخطابة ـ أصـولها  -  ٥
  .١٣ : محمد أبو زهرة،عصورها عند العرب

 ،٢٦: طه حسين وآخـرون   . التوجيه األدبي، د   -  ٦
األسلوب ـ دراسة بالغية تحليلية ألصـول   : وينظر

   ١١٦ : أحمد الشايب،األساليب األدبية
  . أحد:الصواب*     

 الموضوعية البنيوية ـ دراسـة فـي شـعر     -  ٧
  .٣٤ : عبد الكريم حسن. د،السياب

  .٦٤ : أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة: ينظر-  ٨
 إحـسان   ، الخطابة في عصرها الذهبي    : ينظر -  ٩

 الخطابـة فـي صـدر       : و ، وما بعدها  ٢٠٣ :النص
         : محمد طاهر درويش. د،اإلسالم

      ١٠٣ /٢.   
  .٣٥ : التوجيه األدبي-١٠
 : و ،١٩٩ : إيليـا حـاوي    ، فن الخطابة  : ينظر -١١

  .٢٠٧ :الخطابة في عصرها الذهبي
صـلى اهللا   ( تحف العقول عـن آل الرسـول         -١٢

 أدب الحـسين    : و ،١٧١ : ابن شعبة الحراني   ،)عليهم
   : أحمد صابري الهمداني،وحماسته

 ، الكريه :لبشع ا : بشع ، أسرع :أفد (،٦٠ – ٥٩      
 : البغتـة  : ببغتـات  ، نشب به  : علقَ به وعلقه   :فاعتلق
  ).الداهية:  الطارقة: طوارقه،الفُجاءة

  .١٩٧ : البقرة-١٣
  .١٨٩ : البقرة-١٤
 – ٦٢ / ١ : الحصري القيرواني  ، زهر اآلداب  -١٥
 مع  ،٣٣٣ / ٤ : ابن عساكر  ، التأريخ الكبير  : و ،٦٣

  .اختالف في بعض األلفاظ 
ــوارزمي:ر ينظــ-١٦ ــل الخ ــد ، مقت ــو المؤي  أب

 ، مناقب آل أبـي طالـب   : و ،٣٥٧ / ١ :الخوارزمي
 بحـار   : و ،١٠٩ – ١٠٨ / ٤ :ابن شـهر آشـوب    

 وينظر  ، ٦– ٥ / ٤٥:  محمد باقر المجلسي   ،األنوار
 ،٤٢٦ – ٤٢٤ / ٥ : تـأريخ الطبـري    :نموذج آخر 

 ابـن   ، الكامل فـي التـأريخ     ،١٦٤ : المفيد ،اإلرشاد
 الدر النظيم فـي مناقـب      ،٣٠٤ – ٣٠٣ / ٣ :األثير

  .٥٥٣ – ٥٥٩ : جمال الدين الشامي،األئمة اللهاميم
 أنطـوان   ، الحسين في الفكر المـسيحي     : ينظر -١٧
 . د،وارث آدم) ع( اإلمـام الحـسين    : و ،١٣٩ :بارا

  .٢٧٣ :علي شريعتي
  .٣٠ : التوبة-١٨
  .١١ : التوبة-١٩
  .١٠٣ : األنعام-٢٠
 أدب الحسين   : و ،١٧٤ – ١٧٣ : تحف العقول  -٢١

  .٥٩ – ٥٨ :وحماسته
 ،يد ـ بحث في مراتبه ومعطياتـه   التوح: ينظر-٢٢
 جـواد علـي     ،س السيد كمال الحيدري   ويرا لدر تقر

  .٥٨ / ١ :كسار
  .٥٨ / ١ : المصدر نفسه: ينظر-٢٣
 نزهة النّاظر   : و ،٩٠ : الصدوق ، علل الشّرائع  -٢٤

  .٥٣ : الحسين بن محمد الحلواني،وتنبيه الخاطر
  .٤٣٩ / ١ : كمال الحيدري، التوحيد: ينظر-٢٥
  .٤٣٩ / ١ : المصدر نفسه-٢٦
  .١٠٣ / ١ : المصدر نفسه: ينظر-٢٧
 محمد  ، رسالة التشيع في العالم المعاصر     : ينظر -٢٨

  .١١٢ – ١١١ :حسين الطباطبائي
 : و،١٨٣ : الخطابـة فـي عـصرها الـذهبي    -٢٩

  .٥٧ : محمد أبو زهرة،الخطابة
 ،١١٥ – ١١٤ :صر بن مزاحم   ن ، وقعة صفين  -٣٠

 ،١٤٦ / ٣ : ابن أبـي الحديـد     ،وشرح نهج البالغة  
 : الـدثار ، اللباس المتصل يجـسم اإلنـسان      :الشِّعار(

 : دثر الرسم  : دثر ،اللّباس المنفصل عن جسم اإلنسان    
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 : أهبتهـا  ، الصعب والعـسير   : الوعر : توعر ،درس
م  الكلـو  : كلومهـا  ،األهبة بالضم التهيؤ واالسـتعداد    

ـ  : جمع الكلم بالفتح   :بالضم جـدير  : قمـن  ،رح الج ، 
  ).وع الرج:الفيئة
رسول اهللا صـلى    ... . ((:في مقتل الخوارزمي  *    

  .))....اهللا عليه وآله
 ، أعيـان الـشيعة    : الحديث النبوي الشريف في    -٣١

  .٤١٥ / ٢ : األميننحسم
    * رغَي نوالذي يبدو أنّهـا    ، ليست بذات معنى   :م : 

))نممرغَي ((.  
 ولواعج األشجان في مقتـل      ،في أعيان الشيعة  *    

رسـول  ... ((: محسن األمين  ،)عليه السالم (الحسين  
  ...)).اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

 : الكامل في التأريخ   ،٤٠٣ / ٥ : تأريخ الطبري  -٣٢
ــجان،٢٩٥ / ٣ ــواعج األش ــي ،٧٢ – ٧١ : ل  وف

   – ١٤٤ : ابن أعثم الكوفي،الفتوح
 جـاء   ٣٣٥ / ١ : ومقتل الخـوارزمي   ،١٤٥      

إلى أشـراف   ) عليه السالم (الكالم بصيغة كتاب بعثه     
 وبين المصادر اخـتالف فـــي  بعـض          ،الكوفة
  .األلفاظ

 قراءات في بيانات الثورة الحـسينية وأبعادهـا       -٣٣
 ثورة  : وينظر ،٢٦ : حبيب إبراهيم الهديبي   ،اإلنسانية

  الحسين ـ ظروفها االجتماعيـــة 
 : محمد مهدي شمس الـدين     ،      وآثارها اإلنسانية 

٩٧ – ٩٤.  
 – ٤٠٣ / ٥ : تأريخ الطبري  : لالستزاده ينظر  -٣٤

 حلية األوليـاء    : و ،١٢٢ / ٥ : العقد الفريد  : و ،٤٠٤
   أبو نعيـم ،وطبقات األصفياء
 / ٤ : التأريخ الكبيـر   : و ،٣٩ / ٢ :      األصفهاني

 ابــن ، الملهـوف علـى قتلــى الطفـوف   : و،٣٣٣

 ، كشف الغمة في معرفة األئمـة      : و ،١٣٨ :طاووس
 ٢ : أعيان الشيعة  : و ،٥٧٦ / ١ :أبو الحسن اإلربلي  

 /٤١٨ – ٤١٧.  
  .١٥١ : الخطابة في عصرها الذهبي-٣٥
  .١٠٣ / ٢ : الخطابة في صدر اإلسالم-٣٦
  .٢٧٣ / ١ : المصدر نفسه-٣٧
 / ٥ : والفتــوح،٤٠٣ / ٥ : تــأريخ الطبــري-٣٨

 / ١ : ومقتـل الخـوارزمي    ،١٥٧ :اد واإلرش ،١٣٧
   :ل في التأريخام والك،٣٣٢ – ٣٣١
ــسين ،٢٩٤ / ٣       ــل الح ــة ) ع( ومقت أو واقع
 مع اختالف   ،٢٤٣ : محمد تقي آل بحر العلوم     ،الطف

  .بين المصادر في بعض األلفاظ
  .٢٢١ : إيليا حاوي، فن الخطابة-٣٩
  .٤٢ : فصلت-٤٠
  .٥٩ : النساء-٤١
  .٨٣ : النساء-٤٢
  .٤٨ : األنفال-٤٣
ــاج-٤٤ ــي، االحتجـ  ،٩٥ – ٩٤ / ٢ : الطبرسـ

  ). الصوت: الهتف:هتوف(
 ، االستهالل ـ فن البدايات في الـنص األدبـي   -٤٥

 أحمـد   ، األسـلوب  : وينظـر  ،٤٩ :ياسين النـصير  
   .١١٦ :الشايب

 الخطـب   ،١٠٣ : الحوفي ، فن الخطابة  : ينظر -٤٦
  .١٠٢ : محمد عبد الغني حسن،والمواعظ

  .١٠٢ : الخطب والمواعظ:نظر ي-٤٧
  .١٠٢ : المصدر نفسه: ينظر-٤٨
 ، وما بعدها  ٢٢٢ : الخطابة في عصرها الذهبي    -٤٩

  .١٤٢ / ٢ :الخطابة في صدر اإلسالم
ـ       : ينظر -٥٠  ، واألدب ة المعجم المفـصل فـي اللغ

  .٦٠٣ / ١ :إميل بديع يعقوب.  و د،ميشال عاصي
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 ،٣١٤  /٢ : ابن قتيبة الدينوري   ، عيون األخبار  -٥١
 جمع سرار وهي    : اُألسرة ، الدفع : الدحض :تداحض(

 : الغُـرب : غـرب ،الخطوط التي تبدو في ظاهر اليد  
أي ) أسـاله (و  ) تسلية( ساله من همه     : السلْوة ،الحدة

 بضم األول وكسره أيضا جمـع       : اُألسى ،كشف عنه 
  .)أسوة بالضم والكسر وهي ما يتعزى به

  .٤٥ / ٤ : مناقب آل أبي طالب-٥٢
  .١٣٦ / ٢ : الخطابة في صدر اإلسالم: ينظر-٥٣
 : السباعي بيـومي   ، تأريخ األدب العربي   : ينظر -٥٤
١٩٤ / ٢.  

  .١٣٧ / ٢ : الخطابة في صدر اإلسالم-٥٥
 : السباعي بيـومي   ، تأريخ األدب العربي   : ينظر -٥٦
  .١٣٧ / ٢ : والخطابة في صدر اإلسالم،١٩٤ / ٢

 : السباعي بيـومي   ،العربي تأريخ األدب    : ينظر -٥٧
١٩٤ / ٢.  

  .١٣٧ / ٢ : الخطابة في صدر اإلسالم: ينظر-٥٨
 : و ،٢٢٧ : الخطابة في عصرها الذهبي    : ينظر -٥٩

 – ١٩٤ / ٢ : السباعي بيـومي ،تأريخ األدب العربي 
 ثورة الحسيــن ـ   ظروفها االجتماعية  : و،١٩٥

   . وما بعدها٧٤ :وآثارها اإلنسانية
 مناقـب آل أبـي      ،٩٧ – ٩٦ / ٢ : االحتجاج -٦٠

 مدينة بأقصى المـشرق     :جابرس( ،٥١ / ٤ :طالب
   مدينة : وجابلق،وأهلها من ولد ثمود

 :ينظـر (      بأقصى المغرب وأهلها من ولد عـاد        
  ).٣٢ / ٣ : ياقوت الحموي،معجم البلدان

 : سبط ابـن الجـوزي     ، تذكرة الخواص  : ينظر -٦١
٢٧٠ – ٢٦٩.  

 وأعيـان   ،اعج األشـجان   ولـو  ،في الملهوف *     
  .))محمد صلى اهللا عليه وآله وسلّم... . ((:الشيعة

 / ١ : ومقتل الخـوارزمي   ،١٢٤ / ٥ : الفتوح -٦٢
 ،٦٥ : ولـواعج األشـجان    ،١٣٢ : والملهوف ،٣٢٥

 : ومقتل بحر العلوم   ،٤١٣ / ٢ :وأعيان الشيعـــة 
٢٣٤.  
 أضـواء   : في أهداف الثورة الحـسينية     : ينظر -٦٣

 ٧٢ : محمد الصدر  ،)عليه السالم (ن  على ثورة الحسي  
 ١٤٦ :البيـشوائي   مهدي، سيرة األئمة: و،وما بعدها 
وارث ) عليه الـسالم  ( اإلمام الحسين    : و ،وما بعدها 

  . وما بعدها٢٧٢ :آدم
 عبـد الـرزاق     ،)عليه الـسالم  ( مقتل الحسين    -٦٤

عليـه  ( اإلمام الحـسين     : وينظر ،٦٦ – ٦٥ :المقرم
  .١٤٩:  علي الشاوي،ورةفي المدينة المن) السالم

 البالغة العربية في ضوء األسـلوبية ونظريـة    -٦٥
  .١٨ : محمد بركات حمدي. د،السياق

 روضـة   : و ،٤٠٦ / ٥ : تأريخ الطبري  : ينظر -٦٦
 : و ،١٨١ / ١ : الفتّـال النيـسابــوري    ،الواعظين

       ،٣١٤ / ١ :مقتل الخوارزمـي
ـ  : و ،٢٨٦ / ٣ : الكامل في التأريخ   :      و واعج  ل
   .٨٤ :األشجان

في المدينة  ) عليه السالم ( اإلمام الحسين    : ينظر -٦٧
  .١٥٢ :المنورة

  .٥٧ : نزهة الناظر وتنبيه الخاطر-٦٨
  .٣٢٩ : عبد اهللا العاليلي، اإلمام الحسين-٦٩
  .٧٨ : الصدوق، التوحيد: ينظر-٧٠
 : تاج الـدين الـشعيري     ، جامع األخبار  : ينظر -٧١
  .١٧٥ : تحف العقول: و،٩٠
ــر-٧٢ ــوح: ينظ ــصال: و،١٢١ / ٥ : الفت  ، الخ

  .٤٣ / ١ :الصدوق
 ، هو حجر بن عدي بن معاوية الكنـدي        :حجر*    

 قُتل بأمر من    ،شهد مع أمير المؤمنين الجمل وصفين     
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اإلصابة : ينظر  (،معاوية سنة إحدى وخمسيـــن   
  ).٣١٥ – ٣١٤ / ١ :في تمييز الصحابة

فـي َأبـي    ( (:ة وأعيان الشيع  ، كشف الغمة  :في*    
  .))....حسنٍ
  .يريد عمرو بن العاص*    

/ ١ : وكشف الغمـة   ،٨٩ – ٨٨/ ٢:  االحتجاج -٧٣
ــشيعة،٥٧٥ – ٥٧٤ ــان ال ــع ،٣٩٤/ ٢:  وأعي  م

  .اختالف بين المصادر في بعض األلفاظ
 ١٦٢ / ١ : ابن قتيبة  ، اإلمامة والسياسة  : ينظر -٧٤
 عبـد   ، الغدير في الكتاب والسنّة واألدب     : و ،١٦٣ –

 : مقتل بحر العلوم   : و ،٢٥٠ / ١٠ :الحسين األميـن 
١٢٤ – ١٢٣.  
 :قتل الخوارزمي  م : و ،٢٤ / ٥ : الفتوح : ينظر -٧٥
  .٤٠٢ / ٢ : أعيان الشيعة: و،٢٦٨ / ١

 : ولواعج األشـجان   ،١٢٨ – ١٢٧ : الملهوف -٧٦
  .١٩٩ : ومقتل بحر العلوم،٥٨
نة في المدي ) عليه السالم ( اإلمام الحسين    : ينظر -٧٧

  .١٥٥ :المنورة
  .١١٠ / ١ : الملحة الحسينية-٧٨
  .١١٦ : الحسين في الفكر المسيحي-٧٩
 : أبو حنيفة الـدينوري    ، األخبار الطوال  : ينظر -٨٠

 : و،٣٨٣ / ٥ : تــأريخ الطبــري: و،٢٢١ – ٢٢٠
       ،١١٣ – ١١١ / ٥ :الفتــوح

 : المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر    :      و
 – ٢٨٧ / ٣ : الكامل في التأريخ   :و ،٦٥ – ٦٤ / ٣

٢٨٨.  
مـروج  :  و ،٣٨٣/ ٥: تأريخ الطبري :  ينظر – ٨١

 ،٢٨٨/ ٣: الكامل في التـأريخ   :  و ،٦٥/ ٣ :الذهب
  .١٩٥ – ١٩٤ :مقتل بحر العلوم: و

 : اإلرشـاد  : و ،٦٦ / ٣ : مروج الذهب  : ينظر -٨٢
 الكامـل   : و ،٢٧٤ / ١ : مقتل الخوارزمي  : و ،١٥٤

 : لواعج األشـجان   : و ،٢٨٧  /٣ :في التأريـــخ 
٢٥ – ٢٤.  
في المدينة  ) عليه السالم ( اإلمام الحسين    : ينظر -٨٣

  .١٦٩ :المنورة
 : ابن إسحاق اليعقـوبي    ، تأريخ اليعقوبي  : ينظر -٨٤
١٧٢ / ٢.  

 كفاية  : و ،١٣٨ – ١٣٧ : جامع األخبار  : ينظر -٨٥
 الخـزاز   ،األثر في النص على األئمة االثني عـشر       

  .٢٣٣ :القمي
  .١٧٣ – ١٧٠ / ١ : اإلمامة والسياسة:ينظر -٨٦
  .٢٥٨ / ١٤ :)دعا( لسان العرب : ينظر-٨٧
 . د ، البالغة الحديثة في ضوء المنهج اإلسالمي      -٨٨

  .١٥١ – ١٥٠ :محمود البستاني
 أسلوب الدعاء في القـرآن الكـريم ـ    : ينظر-٨٩

 ومـا  ٦ : محمد محمـود عبـود     ،دراسة فنية بالغية  
   ، جامعة الكوفـة، رسالة ماجستير،بعدها

/ هــ   ١٤١٨ ،      كلية القائـد للتربيـة للبنـات      
  .م١٩٩٧

  . وما بعدها١١ : المصدر نفسه: ينظر-٩٠
 نظام العبادات في مدرسة أهـل البيـت         : ينظر -٩١

رسـالة  ( بحث منشور فـي      ، محمد باقر الحكيم   ،)ع(
   ، الثامن والعشـرون: العدد،)الثقلين

  . وما بعدها٦٧ :م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩ :      السنة
 شـهاب الـدين     ، نهاية األرب في فنون األدب     -٩٢

  .٢٨٤ / ٥ :النويري
 الـدعاء   : وينظر ،١٦٨ / ١ : الملحمة الحسينية  -٩٣

  .٨ – ٧ : مركز الرسالة،ـ حقيقته ـ آدابه ـ آثاره
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 ،٥٦ : حسين بن عبد الوهاب    ، عيون المعجزات  -٩٤
منـه   يسمع   : مجلال ، الماء كثير القطر   : الغدق :غدقًا(

  :  سفح: سفوحا،صوت الرعد
 : ثجاجا ، جعل سيالنه صبا   : أي ،راقه       سفكه وأ 

  ). شديد االنصباب، السيال:الثّجاج من األمطار
  .٢٠ / ١ : الجاحظ، البيان والتبيين: ينظر-٩٥
 : و ،٢٧٩ – ٢٧٨ / ٢ : عيون األخبار  : ينظر -٩٦

  .٥٣٥ / ١ : الصدوق،من ال يحضره الفقيه
 ومقتــــل ،٢١٦ – ٢١٥ / ٥ :ح الفتــــو-٩٧

   .٣٨ / ٢ :الخوارزمي
  .٢٢١ / ١ : مقتل الخوارزمي-٩٨
 ابـن   ، مهج الدعوات ومنهج العبـادات     : ينظر -٩٩

  .٣٥٦ :طاووس
  .٩٢ : قطب الدين الراوندي، الدعوات-١٠٠
  .١١ : الشورى-١٠١
 ، الرسائل الفنية في العصر اإلسـالمي      : ينظر -١٠٢

  .١٨ : غانم جواد رضا.د
 : جبور عبـد النـور     ، المعجم األدبي  :ظر ين -١٠٣
١٢٢ – ١٢١.  

  . عما يجيش:الصواب*     
  . تنبعث من:األفصح*     
  .٣ : الرسائل الفنية في العصر اإلسالمي-١٠٤
  .١٥٤ : الصناعتين-١٠٥
  .١٦٧ : الشيخ الصدوق، أمالي الصدوق-١٠٦
) عليهما السالم ( بالغة اإلمام الحسين بن علي       -١٠٧

  .١٦٣ / ٣ : حسين أبو سعيدة،حليلـ دراسة وت
 : مرتضى الحسيني  ،)عليه السالم ( فقه الرضا    -١٠٨
 محمد بـن المحـسن علـم        ، ومعادن الحكمة  ،٤٠٨
  .٤٥ / ٢ :الهدى
  .١٨٦ / ١٥ :)قضي( لسان العرب -١٠٩

 تأريخ المذاهب اإلسالمية في السياسة      : ينظر -١١٠
 :ة محمد أبو زهـر    ،والعقائد وتأريخ المذاهب الفقهية   

١٦٦.  
  .١٦٦ : المصدر نفسه: ينظر-١١١
  .٨٤ : محمد باقر الصدر، المدرسة القرآنية-١١٢
 العقيدة اإلسالمية على ضوء مدرسـة       : ينظر -١١٣

  .١٠٩ – ١٠٨ : جعفر السبحاني،)ع(أهل البيت 
  .١٠٩ : المصدر نفسه-١١٤
  .٣٥٢ : الصدوق، التوحيد-١١٥
  .٨٩ – ٨٨ : المصدر نفسه: ينظر-١١٦

... . ((: ونفـس المهمـوم   ، أعيان الـشيعة   في*     
  .))...محمدا صلّى اهللا عليه وآله وسلم

ما ُأرسـل بـه     ... . ((:في المصدرين نفسهما  *     
  .))....صلّى اهللا عليه وآله وسلّم

وسنّة نبيه صلّى اهللا    ... . ((:في نفس المهموم  *     
  .))....عليه وآله

 ، والنّهاية  والبداية ،٣٥٧ / ٥ : تأريخ الطبري  -١١٧
 ،٤٠٥ / ٢ : وأعيـان الـشيعة    ،١٥٨ / ٨ :ابن كثير 

  .٨٤ – ٨٣ :ونفس المهموم
 االستهالل ـ فن البدايات في الـنّص   : ينظر-١١٨

  .٤٩ :األدبي
 : و ،٢٣٣ : األخبار الطوال  :ينظر أسماؤهم في  *     

  .٤٠٥ / ٢ :أعيان الشيعة
 : والملهـوف  ،٨٤ / ٤ : مناقب آل أبي طالب    -١١٩
  . ٨٥ / ٤٥ : األنوار وبحار،١٢٩
 ،)عليه الـسالم  ( حياة اإلمام الحسين بن علي       -١٢٠

  .٤٥ – ٤٤ / ٣ :باقر شريف القرشي
 هو عمرو بن الحمق بن الكـاهن   :عمرو بن الحمق  *

 قتله زياد بأمر من     ، صحابي جليل  ،الخزاعي الكوفي 
 وأرسـل   ،معاوية في مدينة الموصل سنة  خمـسين       
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صـابة فـي تمييـز       اإل :ينظـر ( ،رأسه إلى معاوية  
   ).٥٣٣ – ٥٣٢ / ٢ :الصحابة

 ،١٥٧ – ١٥٥ / ١ : اإلمامــة والــسياسة -١٢١
 / ٢ : أحمد بن يحيـى الـبالذري      ،وأنساب األشراف 

 ،٢٢٥ / ١ : أبو عمرو الكشي   ، ورجال الكشي  ،٧٤٤
 ،١٦٠ / ١٠ : والغـدير  ،٩٣ – ٨٩ / ٢ :واالحتجاج

 :رقـي ( ،مع اختالف بين المصادر في بعض األلفاظ      
 جمـع   : العـصم  ، الخاشـعين  : المخبتين ،ــعرفـ

 وهو الوعل في ذراعيه أو في إحداهما بياض         ،أعصم
  ). المرتفع: الشّعف: شعف،وسائره أسود أو أحمر

 حسين الحاج   . د ، الرسالية في الثورة الحسينية    -١٢٢
  .٢٥٧ :حسن
 : الفتوح : و ،٣٥٣ / ٥ : تأريخ الطبري  : ينظر -١٢٣

ــاد: و،٥٢ – ٥١ / ٥  : و،١٤٣ – ١٤٢ : اإلرشـ
 مقتـــل : و،  ١٧٣ / ١ :روضـــة الـــواعظين

 ٤ : مناقب آل أبي طالب    : و ،٢٨٤ / ١ :الخوارزمي
  .٢٧٦ / ٣ : الكامل في التأريخ: و،٩٨/ 

 : أحمد حـسن الزيـات    ، تأريخ األدب العربي   -١٢٤
١٨.  

 ـ  )الحكمـة والمثـل  ( من قضايا النقد القديم -١٢٥
 ،إقبال عروي  محمد   . د ،المفهوم والعالقة والتّفريض  

ــة    ــي مجل ــشور ف ــث من ــة          (بح ــاق الثقاف آف
هــ  ١٤٢٢ : لسنة ، العدد الرابع والثالثون   ،)والتراث

  .٥٤ – ٥٣ :م٢٠١١/ 
  .٢٦٧ : الرسالية في الثورة الحسينية: ينظر-١٢٦
  .١٧٧ : تحف العقول-١٢٧
عليهمـا  ( بالغة اإلمام الحـسين يـن علـي         -١٢٨
  .١٧ / ١ :)السالم
  .٩٧ :ار جامع األخب-١٢٩
  . مجتمعا:الصواب*  

عليهمـا  ( بالغة اإلمام الحـسين بـن علـي         -١٣٠
  .٢٠ / ١ :)السالم
  .٩٧ : جامع األخبار-١٣١
 والفصول المهمـة    ،٥٧٦ / ١ : كشف الغمة  -١٣٢

 ولـواعج   ،٧٧٠ / ٢ : ابن الصباغ  ،في معرفة األئمة  
  .١٤ :األشجان

  .١٠ : الضحى-١٣٣
  .١٧٥ : تحف العقول-١٣٤
عليهما (بالغة اإلمام الحسين بن علي       : ينظر -١٣٥
  .٣٠ / ١ :)السالم
  .٢٨٦ : البقرة-١٣٦
  .١٧٢ / ٢ : تأريخ اليعقوبي-١٣٧
 أبو الحسن   ، أعالم الدين في صفات المؤمنين     -١٣٨

  .٢٦٨ :الدليمي
  .١٧٥ : تحف العقول: ينظر-١٣٩
  .١٧٧ : المصدر نفسه: ينظر-١٤٠
  مقتل بحـر   : و ،١٧٤ : المصدر نفسه  : ينظر -١٤١
  .٢٧٠ :العلوم
  .٤٢٨ : أعالم الدين: ينظر-١٤٢
  .٢٩٨ : المصدر نفسه: ينظر-١٤٣
  .٥٦ : نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ينظر-١٤٤

  :المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم* 

 أبو منصور أحمد بن علي بـن أبـي          ،ـ  االحتجاج  
ـ  إبراهي : تـح  ،)هـ٥٢٠ت(طالب الطبرسي        م ـــ

 دار األسـوة    ،٥ : ط ، محمد هـادي بـه     ،البهادري
  .هـ١٤٢٤ ، إيران،للطباعة والنشر

 أبـو حنيفـة أحمـد بـن داوود          ،ـ األخبار الطوال  
  . ت. د، بغداد، المكتبة العربية،الدينوري
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 ، أحمد صابري الهمـداني    ،ـ أدب الحسين وحماسته   
    مؤسسة النشر اإلسـالمي التابعـة لجماعـة         ،٣ :ط

  . قم،المدرسين
مان العكبـري البغـدادي      محمد بن النع   ،ـ اإلرشاد 

   نــ حـسي  : تح ،)هـ٤١٣ت(الملقب بالشيخ المفيد    
 مؤسسة النبراس للطباعة والنـشر      ،٥ : ط ،األعلمي
  .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢ ، النجف،والتّوزيع

 ياسين ،ـ االستهالل ـ فن البدايات في النّص األدبي 
ــة،١ : ط،النــصير ــشؤون الثقافي ــداد ، در ال  ، بغ

  .م١٩٩٣
سـة بالغيـة تحليليـة ألصـول     ـ األسلوب ـ درا 

ـ  مكتب ،٧ : ط ، أحمد الشايب  ،األساليب األدبية  ة ـــ
  .م١٩٧٦/ هـ ١٣٩٦ ، القاهرة،النهضة المصرية

 شهاب الـدين أبـو      ،ـ اإلصابة في تمييز الصحابة    
   ي ـــالفضل أحمد بن علي بن أحمد بن علي الكنان        

 ، دار العلوم الحديثة   ،١ : ط ،)هـ٨٥٢ت(العسقالني  
  .هـ١٣٢٨ ،مصر

 محمـد   ،)عليه السالم (ـ أضواء على ثورة الحسين      
 دار  ،٢ : ط ، كاظم العبـادي الناصـري     : تح ،الصدر

  .هـ١٤١٧ ، النجف،األضواء
 الحسن بن أبـي    ،ـ أعالم الدين في صفات المؤمنين     

 ،) من أعالم القرن الثامن الهجـري     (الحسن الديلمي   
إلحيـاء  ) علـيهم الـسالم   ( مؤسسة آل البيت     ،١ :ط

  .هـ١٤٠٨ ، قم،ثالترا
 ، حسن األمـين   : تح ، محسن األمين  ،ـ أعيان الشيعة  

  . ت. د، بيروت،دار التعارف للمطبوعات
 أبو جعفر محمد بـن علـي بـن        ،ـ أمالي الصدوق  

ـ ٣٨١ت(ي  ـالحسين بن موسى بن بابويه القم           ،)هـ
  .هـ١٤١٧ ، طهران، مؤسسة البعثة،١:ط

ن مسلم بن    أبو محمد عبد اهللا ب     ،ـ اإلمامة والسياسة  
ـ    : تـح  ،)هـ٢٧٦ت(قتيبة الدينوري       د ـ طـه محم

 ، دار األندلس للطباعـة والنـشر والتوزيـع        ،الزيني
  . ت. د،النجف

 ،١ : ط، عبــد اهللا العاليلــي،ــ اإلمــام الحـسين  
  .هـ١٤١٥ ، قم،منشورات الشريف الرضي

في المدينة المنـورة    ) عليه السالم (ـ اإلمام الحسين    
   ١ : ط، علي الشاوي،يةـ دراسة تأريخية تحليل

ــران، مديريــة دراســات عاشــوراء،   ــم، إي  ، ق
  .هـ١٤٢١

 علـي   . د ،وارث آدم ) عليه السالم (ـ اإلمام الحسين    
   ، دار األمير للثّقافة والعلوم،١ : ط،شريعتي

  .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥ ، لبنان،بيروت   
 أحمد بـن يحيـى بـن جـابر          ،ـ أنساب األشراف  

ــبالذري  ـــ٢٧٩ت(ال ــح،)ه ــ: ت ــاقر  محم د ب
 ، بيـروت ،دار التعارف للمطبوعـات    ،وديـالمحم

  .ت.د
ــوار - ــار األن ــسي  ، بح ــاقر المجل ــد ب  محم
 دار  ، عبد الـرحيم الـشيرازي     : تح ،)هـ١١١١ت(

  .هـ١٣٨٥ ، طهران،اإلسالمية ب ـــالكت
 عماد الدين أبو الفـداء  ،ـ البداية والنّهاية في التأريخ 

  ي   ــإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشق
  . ت. د، مصر، مطبعة السعادة،)هـ٧٧٤ت(   

ــ  ) عليهما السالم(ـ بالغة اإلمام الحسين بن علي   
مركز   ،١ : ط ،دةــ حسين أبو سعي   ،دراسة وتحليل 

  .م١٩٩٨ ، بيروت،العترة للدراسات والبحوث
 . د ،ـ البالغة الحديثة في ضوء المنهج اإلسـالمي       

ـ باع دار الفقـه للط    ،١ : ط ،محمود البـستاني     ةــ
  .هـ١٤٢٤ ،والنشر
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ـ البالغة العربية في ضـوء األسـلوبية ونظريـة          
   ،١ : ط ، محمد بركات حمدي أبـو علـي       . د ،السياق

  .م٢٠٠٣ ، األردن، عمان،دار وائل للنشر
 أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ       ،ـ البيان والتبيين  

 ،٥ : ط ، عبد السالم محمد هارون    : تح ،)هـ٢٥٥ت(
  .م١٩٨٥ / ١٤٠٥ :اهرة الق،مكتبة الخانجي

 ،٢ : ط ، الـسباعي بيـومي    ،ـ تأريخ األدب العربي   
 ، مـصر    ، مطبعة الرسـالة   ،مكتبة األنجلو المصرية  

  .م١٩٧٠
 ،ـ تأريخ األدب العربي للمدارس الثانويـة والعليـا        

ـ  دار الثقاف  ،٢٦ : ط ،أحمد حـسن الزيـات       ،ةـــ
  . ت. د، لبنان،بيروت

 أبو جعفر   ،)وكتأريخ الرسل والمل  (ـ تأريخ الطبري    
محمـد  :  تـح ،)هـ٣١٠ت(محمد بن جرير الطبري  

 ، مـصر  ، دار المعـارف   ،٤ : ط ،أبو الفضل إبراهيم  
  .م١٩٧٤

 أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة        ،ـ التأريخ الكبير  
   ي ـاهللا بن عبد اهللا بن الحسين بن عـساكر الـشافع          

 عبد القـادر أفنـدي   : ترتيب وتصحيح  ،)هـ٥٧١ت(
  .هـ١٣٣٢ ،ام روضة الش،بدران

ـ تأريخ المذاهب اإلسالمية في الـسياسة والعقائـد         
ـ  دار الفك، محمد أبو زهرة ،والمذاهب الفقهية     رـــ

  . ت. د، بيروت،العربي
 أحمد بن إسحاق بن جعفـر بـن         ،ـ تأريخ اليعقوبي  

ـ ٢٩٢ت(وهب بن واضح اليعقوبي البغـدادي          ،)هـ
 ،٢ : ط ، خليل منـصور   :علّق عليه ووضع هوامشه   

ــشر دا ــة والن ــصام للطباع ـــ ق،ر االعت     ،مــ
  .هـ١٤٢٥

 ،)صلى اهللا علـيهم   (ـ تحف العقول عن آل الرسول       
   أبو محمد الحسن بن علي بن الحـسين بـن شـعبة            

 قدم لـه    ،)من أعالم القرن الرابع الهجري    (الحراني  
منشورات   ،١ : ط ،يــ حسين األعلم  :وعلّق عليه 
  .هـ١٤٢٤ ، قم،ذوي القربى

 العالمـة سـبط بـن الجـوزي         ، الخواص ـ تذكرة 
    ، قـم  ، منشورات ذوي القربى   ،١ : ط ،)هـ٦٥٤ت(

  .هـ١٤٢٧
 أبو منصور محمد بـن أحمـد بـن          ،ـ تهذيب اللّغة  

   د ـأحمد عب .  د : تح ،)هـ٣٧٠ت(األزهر األزهري   
 ، بيروت ، دار الكتب العلمية   ،١ : ط ،الرحمن مخيمر 

  .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥ ،لبنان
ر محمد بن علي بن الحسين بـن    أبو جعف  ،ـ التوحيد 

    هاشـم الحـسيني     : تـح  ،)هـ٣٨١ت(بابويه القمي   
 ، قـم  ، مؤسسة النشر اإلسـالمي    ،٨ : ط ،الطهراني

  .هـ١٤٢٣
 تقريـرا   ،ـ التوحيد بحوث في مراتبـه ومعطياتـه       

 ،ارــ جواد علي كس   ،لدروس السيد كمال الحيدري   
ــشر ،٣: ط ــة والن ــد للطباع ــران، دار فراق  ، إي

  .هـ١٤٢٤
ثورة الحسين ـ ظروفهـا االجتماعيـة وآثارهـا     ـ 

ـ     ،اإلنسانية  ،٧ : ط،نـ محمـد مهـدي شـمس الدي
 ، بيـروت  ،المؤسسة الدوليـة للدراسـات والنـشر      

  .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧
 دار الرضـي    ، تاج الدين الشعيري   ،ـ جامع األخبار  

  .هـ١٤٠٥ ، قم،للنشر
 ،٢ : ط ، أنطون بـارا   ،ـ الحسين في الفكر المسيحي    

  .م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦ ،مكتبة فدك
 أبو أحمد بن عبد     ،ـ حلية األولياء وطبقات األصفياء    

 ،اب العربـي ـ دار الكت ،)هـ٤٣٠ت(اهللا األصفهاني   
  . ت. د،بيروت
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 باقر شـريف    ،)عليه السالم (ـ حياة اإلمام الحسين     
  .ت.  د، قم، منشورات مكتبة الداوري،القرشي

 أبو جعفر محمد بن الحسين بن بابويـه         ،ـ الخصال 
: ط  ،اريـ علي أكبر الغفّ   : تح ،)هـ٣٨١ت(لقمي  ا

 ، لبنـان  ، بيـروت  ، مؤسسة األعلمي للمطبوعات   ،١
  .م١٩٩٠/ هـ ١٤١٠

 دار  ، محمد عبد الغني حـسن     ،ـ الخطب والمواعظ  
  .م١٩٥٥ ، مصر،المعارف

ـ الخطابة أصولها ـ تأريخها في أزهر عـصورها   
  ة ـ مطبع،١ : ط، محمد أبو زهرة،عند العرب

  .م١٩٣٤ ، مصر،العلوم   
 محمـد طـاهر     . د ،ـ الخطابة في صدر اإلسـالم     

  .م١٩٦٥ ، مصر، دار المعارف،درويش
 دار ، إحسان الـنّص  ،ـ الخطابة في عصرها الذهبي    

  .م١٩٦٣ ، مصر،المعارف
 جمال الدين   ،ـ الدر النظيم في مناقب األئمة اللّهاميم      

  من أعالم القرن السابع (يوسف بن حاتم الشامي 
 مؤسسة النشر اإلسالمية التابعة     ،١ : ط ،)الهجري   

  .هـ١٤٢٠ ، قم،لجماعة المدرسين
 ، مركـز الرسـالة  ، آثاره، آدابه،ـ الدعاء ـ حقيقته 

  .هـ١٤١٩ ، قم،١ :ط
قطـب  ( أبو الحسين سعيد بن هبـة اهللا         ،ـ الدعوات 

  ام ــ مدرسة اإلم،)هـ٥٧٣ت ()الدين الراوندي
  .هـ١٤٠٧ ، قم،المهدي   

حمـد بــن عمـر الكــشي    م،ــ رجـال الكــشي  
 مؤسسة النشر فـي جامعـة مـشهد         ،)هـ٣٥٠ت(

  .هـ١٣٤٨
ـ الرسائل الفنية في العصر اإلسالمي حتـى نهايـة      

    ، جامعـة بغـداد    ، غانم جواد رضا   ،العصر األموي 
  .م١٩٩٣

 حـسين الحـاج     . د ،ـ الرسالية في الثورة الحسينية    
   ر ـــ دار الكـرام للطباعـة والنـش       ،١ : ط ،حسن

  .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٣ ، بيروت،والتوزيع
 محمد بن الفتـال النيـسابوري      ،ـ روضة الواعظين  

  .م١٣٨٦ ، قم، منشورات الرضي،)هـ٥٠٨ت(
 أبو إسحاق إبراهيم بن     ،ـ زهر اآلداب وثمر األلباب    

علي   :حـ ت ،)هـ٤٥٣ت(علي الحصري القيرواني    
 ، دار إحياء الكتـب العلميـة      ،١ : ط ،محمد البجاوي 

  .م١٩٥٣/ هـ ١٣٧٢ ،بيروت
 ابن أبـي الحديـد المعتزلـي        ،ـ شرح نهج البالغة   

 ،١: ط ،محمد أبو الفضل إبـراهيم    :  تح ،)هـ٦٥٦ت(
 ،دار الساقية للعلـوم للطباعـة والنـشر والتوزيـع         

  .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢١ ،بيروت
 أبو هالل الحـسن  ،ـ الصناعتين ـ الكتابة والشعر 

   ،)هـ٣٩٥ت(ري ــبن عبد اهللا بن السهل العسك
 ، دار الكتـب العلميـة     ،٢ : ط ،يد قميحة مف. د: تح   

  .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٩ ،بيروت
 أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي        ،ـ العقد الفريد  

   ٢: محمد سعيد العريان، ط: تح،)هـ٣٢٨ت(
  .م١٩٥٤/ هـ ١٣٧٣ ، بيروت، دار الفكر،  

ـ العقيدة اإلسالمية على ضوء مدرسة أهل البيـت         
   ، العالمية للتوزيع والوكالة، جعفر السبحاني،)ع(

  . ت. د، لبنان،بيروت   
 أبو جعفر محمـد بـن علـي بـن           ،ـ علل الشرائع  

  ة ـــ المطبع،)هـ٣٨١ت(الحسين بن بابويه القمي 
  .هـ١٣٨٥ ، النجف،الحيدرية   

 أبو محمد عبد اهللا بن مـسلم بـن          ،ـ عيون األخبار  
ـ ٢٧٦ت(قتيبة الدينوري        دار الكتـب    ،١ : ط ،)هـ

  .م١٩٢٨/ هـ ١٣٤٦ ،المصرية
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 الشيخ حسين بن عبد الوهـاب       ،ـ عيون المعجزات  
ـ المتوفي في القـرن الخـامس الهج      (    ،)ريــــ

  .هـ١٤١٤ ، قم،منشورات الشريف الرضي
 عبـد الحـسين   ،ـ الغدير في الكتاب والسنة واألدب   

ـ  دار الكتب اإلسالمي   ،أحمد األميني النجفي       ،ةـــ
  .هـ١٣١٧ ،طهران

 أحمـد بـن أعـثم الكـوفي          أبو محمـد   ،ـ الفتوح 
ـــ٣١٤ت( ــرة  ،١ : ط،)ه ــس دائ ــة مجل  مطبع

 دار النـدوة    ،ارف العثمانيـة بحيـدر آبـاد      ــالمع
  . ت. د، بيروت،الجديدة

 علي بن   ،ـ الفصول المهمة في معرفة أحوال األئمة      
 : تح ،)هـ٨٥٥ت(أحمد المالكي الشهير بابن الصباغ      

 دار الحــديث للطباعــة ،١ : ط،ســامي الغُريــري
  .هـ١٤٢٢ ، قم،شروالن

ــه الرضــا ــ فق ــسيني ،ـ ــضى الح ــسيد مرت  ال
 ، طهــران، دار الكتــب اإلســالمية،الفيروزآبــادي

  .هـ١٤٠٨
 مكتبـة   ،٢ : ط ، أحمد محمد الحوفي   ،ـ فن الخطابة  

  .م١٨٥٢ ، مصر،نهضة مصر ومطبعتها
 دار  ، إيليا حاوي  ،ـ فن الخطابة وتطوره عند العرب     

  . ت. د، بيروت،الثقافة
بيانات الثـورة الحـسينية وأبعادهـا       ـ قراءات في    

  ة ـ المؤسس،١ : ط، حبيب إبراهيم الهديبي،الرئيسة
  .هـ١٤٢٣ ،اإلسالمية للبحوث والمعلومات   

 عز الدين أبو الحسن علي بن       ،ـ الكامل في التأريخ   
ـ              رـأبي الكـرم الـشيباني المعـروف بـابن األثي

 دار إحياء   ،١ : ط ، علي شيري  . د : تح ،)هـ٦٣٠ت(
  .م٢٠٠٤   / ـه١٤٢٥ ، بيروت،ث العربيالترا

 أبو الحسن علي بن     ،ـ كشف الغمة في معرفة األئمة     
ـ ٦٩٢ت  (ي  ـعيسى بن أبي الفتح اإلربل      :ط  ،)هـ

  .هـ١٤٢١ ، قم، منشورات الشريف الرضي،١
 ،ـ كفاية األثر في النّص على األئمة االثني عـشر          

  رن ــمن أعالم الق(علي بن محمد الخزاز القمي 
ــريال    ــع الهج ــشر،)راب ــدار للن ــم، دار بي  ، ق

  .هـ١٤٠١
 أبو الفضل جمال الدين محمـد بـن    ،ـ لسان العرب  

   ر ــ نـش  ،)هـ٧١١ت(مكرم بن منظور المصري     
  .هـ١٤٠٥ ، قم،أدب الحوزة

 ،)عليه الـسالم  (ـ لواعج األشجان في مقتل الحسين       
 دار  ،١ :حسن األمين، ط  :  تح ،محسن األمين العاملي  

  .م١٩٩٦ ، بيروت،ة والعلوماألمير للثقاف
 دار  ، محمـد بـاقر الـصدر      ،ـ المدرسة القرآنيـة   
  . ت. د، لبنان، بيروت،التعارف للمطبوعات

 دار العلم   ،١ : ط ، جبور عبد النور   ،ـ المعجم األدبي  
  .م١٩٧٩ ، بيروت،للماليين

 أبو عبد اهللا يـاقوت بـن عبـد اهللا       ،ـ معجم البلدان  
   بيروت ،صادر دار ،)هـ٦٢٦ت(الحموي البغدادي 

  .م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤ ،  
 ميـشال   . د ،ـ المعجم المفصل فـي اللغـة واألدب       

ـ  إميل بـديع يعق    . د ،عاصي     دار  ،١ : ط ،وبـــ
  .م١٩٨٧ ، بيروت،صادر

 أبو المؤيد الموفّق بن     ،)عليه السالم (ـ مقتل الحسين    
ـ ٥٦٨ت(أحمد المكي أخطب خـوارزم          :  تـح  ،)هـ

 ، أنـوار الهـدى     منشورات ،٢ : ط ،محمد السماوي 
  .هـ١٤٢٣

، عبـد الـرزاق     )عليـه الـسالم   (ـ مقتل الحسين    
 ، دار الكتاب اإلسـالمي، بيـروت      ،الموسوي المقرم 

  .ت.د
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 ،أو واقعـة الطـف    ) عليه الـسالم  (ـ مقتل الحسين    
  م ــ تقدي،)هـ١٣٩٣ت(محمد تقي آل بحر العلوم 

 الحسين بـن التقـي آل بحـر         :وتعليق وإضافات    
  .م١٩٧٩ ، بغداد،زهراء مطبعة ال،العلوم

 ،١ : ط، مرتـضى مطهـري   ،ـ الملحمة الحـسينية   
  .هـ١٤٢٥ ، قم،منشورات ذوي القربى

 رضي الـدين أبـو      ،ـ الملهوف على قتلى الطفوف    
  اووس      ــــالقاسم علي بن موسى بن جعفر بن ط

 : ط ، فارس تبريزيان الحـسون    : تح ،)هـ٦٦٤ت(   
    دار ،ةـ منظمة األوقاف والشؤون الخيري،٣

  .هـ١٣٨٠ ، إيران،األسوة للطباعة والنشر   
 أبو جعفر محمد بن علي بن       ،ـ مناقب آل أبي طالب    

ـ ٥٨٨ت(شهر آشوب المازنـدراني      ـ  ،)هـ    :حـ ت
 ، قـم ، منشورات ذوي القربى،١ : ط ،يوسف البقاعي 

  .هـ١٤٢١
 أبو جعفر محمد بن علي بن       ،ـ من ال يحضره الفقيه    

ـ ٣٨١ت(الحسين بن بابويه القمـي           جماعـة   ،)هـ
  . ت. د، قم،المدرسين

 رضي الدين أبـو     ،ـ مهج الدعوات ومنهج العبادات    
  ن ــالقاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد ب

 قدم لـه وعلّـق      ،)هـ٦٦٤ت(طاووس الحسيني      
  وار ـ منشورات أن،٢ : ط، حسين األعلمي:عليه
   .هـ١٤٢٢ ،الهدى   

 ،ر الـسياب ـ الموضوعية البنيوية ـ دراسة في شع 
  . عبد الكريم حسن.د

 الحسين بن محمد بن     ،ـ نزهة الناظر وتنبيه الخاطر    
ـ     (الحسن بن نصر الحلواني         رن ـالمتـوفى فـي الق

 ، قـم  ، مؤسسة اإلمـام المهـدي     ،)الخامس الهجري 
   .هـ١٤٠٨

 ،ـ نفس المهموم في مقتل سيدنا الحـسين المظلـوم         
ـ     ،١ : ط ،عباس القمـي    ،ىـ منـشورات ذوي القرب

  .هـ١٤٢١ ،رانإي
 شهاب الدين بن عبد     ،ـ نهاية األرب في فنون األدب     

 نسخة مصورة عـن     ،)هـ٧٣٢ت(الوهاب النويري   
 ، وزارة الثقافة واإلرشـاد القـومي      ،طبعة دار الكتب  

 المؤســسة المــصرية العامــة للتــأليف والترجمــة 
  . ت. د، القاهرة،والطباعة والنشر

 نـصر بـن مـزاحم المنقـري      ،ـ وقعـة صـفين    
ـ     : تح ،)هـ٢١٢ت(  : ط ،ارونـ عبد السالم محمد ه
 ، قـم  ،مكتبة آية اهللا العظمى المرعشي النجفـي        ،٣

  .هـ١٤١٨
  :الرسائل العلمية

ـ أسلوب الدعاء في القرآن الكريم ـ دراسة فنيـة   
 ،ماجستير  رسالة   ، محمد محمود عبود زوين    ،بالغية

 : الـسنة  ، كلية القائد للتربيـة للبنـات      ،جامعة الكوفة 
  .م١٩٩٧ / هـ١٤١٨

ـ خطب الجهاد في عصر صدر اإلسالم ـ دراسـة   
ـ  رسـالة دكت   ، بثينة إبراهيم دهش   ،فنية     ،وراهـــ

/ هــ   ١٤١٧ : الـسنة  ، كليـة اآلداب   ،جامعة بغداد 
  .م١٩٩٧
  :البحوث

 ـ المفهوم  )الحكمة والمثل(ـ من قضايا النقد القديم 
ـ     .  د ،والعالقة والتّفريض      ،رويـمحمـد إقبـال ع

 ، الرابع والثالثون  : العدد ،ق الثقافة والتراث   آفا :مجلة
  .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٢ :السنة

 محمـد   ،)ع(ـ نظام العبادات في مدرسة أهل البيت        
 الثـامن  :ددــ الع، رسالة الثقلين  : مجلة ،باقر الحكيم 
  .م١٩٩٩ / ١٤١٩ : السنة،والعشرون
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Abstract 
  
      People knew of Imam Hussein , For 
decades a huge man , range and failure to 
surrender so much the same goals for the 
blaze so his history and one rebel from 
and adults against abuse and injustice.  
      The portions of this research forword 
and one of the top rebel was destroyed by 
the previously cash were distributed  
among several speeches , prayers and 
messages and governance.  
       All of these species sex is the reader 
will find several Tafralat during the 
search , It should be noted that I dealt 
with this study Alakabbas purely 
objective study …..   

  
    
  
  
   
   
    


