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احلديث السابع: ما هو اإلصالح 
احلسيني؟

التي  الفاسدة  أمية  بني  سياسة  استهدفت 
وضعها معاوية: 

يف  املسلمني  نشئ  من  جديد  جيل  1.إجياد 
رشق البالد اإلسالمية وغرهبا بام فيها الكوفة 
ـ مفسد يف الدين  ـ والعياذ باهللـ  يعتقد أن عليا ـ 
جيب لعنه وأن أئمة اهلدى بعد النبي  هم يزيد 

ومعاوية وأسالفهم الثالثة اخللفاء من قريش.
2. حمو أحاديث النبي  يف عيل  وأهل 

بيته  يف املجتمع.
3. استئصال شيعة عيل  يف العراق وغريه.

4.إماتة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
كي ال يثور الناس عىل الظلم ووصف اآلمرين 
باملعروف الناهني عن املنكر باخلروج عن الدين 

والتنكيل هبم أشد النكال.
بخطط  ذلك  ملواجهة    احلسني  وخطط 

مضادة:
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خطط احلسني خطط معاوية
  1. اغتيال احلسني

. بعد احلسن
العزلة ثامن سنوات 

لتفويت الفرصة 
عىل معاوية أن يغتال 

احلسني   يف بيته أو 
يف موسم احلج فيخرج 
إىل الكوفة بلد أنصاره 

ويصطحب عياله معه وال 
يرتكهم لتأخذهم السلطة 
رهينة وللضغط عليه نظري 

ما حصل مع عمرو بن 
.  احلمق اخلزاعي

2.استئصال شيعة 
. عيل

سحب البقية من شيعة 
العراق من الساحات 

العامة للحفاظ عليهم من 
االستئصال.
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خطط احلسني خطط معاوية
3. منع نرش 

أحاديث النبي  يف 
حق عيل  وأهل 

بيته ، ووضع 
أحاديث كاذبة يف 

قبال األحاديث 
الصحيحة.

عقد مؤمتر قبل موت 
معاوية بسنة لتعبئة الكادر 

التبليغي للحديث رسا 
. بفضائل عيل

4. حتويل الكوفة إىل 
سابق عهدها زمن 
اخلليفتني بتهجري 
أهلها وأن يسكن 

مكاهنم من أهل الشام 
من القبائل نفسها.

ارجاع الكوفة إىل سابق 
عهدها زمن عيل  من 

  خالل حركة احلسني
نحوها وشهادته عىل يد 

أهل الشام واملنافقني فيها، 
ثم يثور شيعته الذين يف 

السجون بعد موت يزيد 
واستقالة ولده معاوية 

واقتتال املسلمني بينهم 
عىل السلطة.
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خطط احلسني خطط معاوية
5. إماتة األمر 

باملعروف والنهي عن 
املنكر وتسمية اآلمرين 

باملعروف الناهني 
عن املنكر باخلوارج 

والتنكيل هبم.

إحياء األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر.

6. تعني ولده يزيد 
خليفة له ووصيته له 

بأن يأخذ البيعة لولده 
معاوية عىل عهده. 

وصيته لولده عيل بن 
احلسني  بالعزلة 

واالنرصاف لفعل اخلري، 
ووصيته لبني هاشم عدم 

االشرتاك يف ثورة أهل 
املدينة واإلرصار عىل 
رفض بيعة عبد اهلل بن 

الزبري. 
7.جعل البيعة 

للحاكم أساس اإليامن 
فمن ال بيعة له ومات 

مات ميتة جاهلية.

 رفض بيعة يزيد دون 
الدخول يف التفاصيل.

السيد سامي البدري
النجف األرشف/ حمرم احلرام 1444هـ
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اضغط هنا لالنتقال اىل املوقع االلكرتوين



8

fajrashura.com

   


