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 ...ملخص البحث ...
تضمن البحث املوسوم بـ (إدارة الوقت من وجهة نظر اإلمام احلسني)

املنهجية العلمية املتمثلة بمشكلة البحث واألهداف واألمهية وفرضية البحث،
وتناول اإلطار النظري والتحلييل ،مفهوم إدارة الوقت ،وإدارة الوقت يف الفكر

اإلسالمي ،وإدارة الوقت من وجهة نظر اإلمام احلسني ،ويمكن حتديد مشكلة
البحث بالنقاط الرئيسة اآلتية:

1.1إمهال كبري يف املؤسسات واملنظامت العربية واإلسالمية للوقت عىل الرغم من

أن الدين اإلسالمي ورجاالته أعطوا مساحة كبرية يف أدبياهتم هلذا املورد املهم.

2.2عدم وجود منهج إداري إسالمي ،يصلح أن يكون معيارا وأسلوبا إلدارة
املنظامت بكل أصنافها كبري ًة وصغرية ،هادفة للربحية أو غري هادفة للربحية،

من التجارب واحلاالت الدراسية يف األدب العريب اإلسالمي ،واالكتفاء
بالنظريات والدراسات الغربية.

أما األهداف البارزة يف البحث فكانت:

1.1توضيح مفهوم الوقت وإدارته يف أدبيات إدارة األعامل واألدب اإلسالمي.

2.2حتليل آخر أربع وعرشين ساعة مرت باحلسني خالل معركة الطف
التارخيية ودراسة أسلوب التعامل مع احلدث وصناعة احلدث وإدارة الوقت.

3.3دراسة العالقة بني عنارص العملية اإلدارية والوقت وفق منظور اإلمام
احلسني.
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وقد جاء يف اإلطار النظري ما من شأنه إثبات فرضية البحث وحتقيق أهدافه

وإبراز أمهيته ،مستخدما املراجع واملصادر التي من شأهنا إغناء البحث وترصينه،

ويف ضوء ذلك توصلنا إىل مجلة من االستنتاجات والتوصيات نعرض أمهها ،فعىل

مستوى االستنتاجات كان أمهها:

أن اإلمام احلسني تعامل مع الوقت بوصفه موردا رئيس ًا ،سعى باستمرار

إىل حتقيق االستغالل األمثل فيه ،ويف كثري من املواقف جتنب اإلمام  حاالت
هدر الوقت وضياعه ،حتى جتنب النوم العميق الذي هو رضورة وحاجة أساسية يف

سلم ماسلو( )Maslowللحاجات ،واثبت أن مورد الوقت ترتفع قيمته املستقبلية
بناء عىل التنظيم والتنسيق والتخطيط اجليد ،لقد خلق احلسني قيمة مضافة

( )Add valueمن خالل تعظيم النتائج التي تتحقق من استغالل الوقت ،وقد
ختم البحث بمجموعة من التوصيات التي يمكن أن نوجهها للمنظامت الصغرية

والكبرية سواء كانت هادفة للربحية أم منظامت أعامل ،وكانت أهم التوصيات:

1.1االستغالل األمثل ملورد الوقت ،طاملا خصائصه تنبئ عن قيمته الكبرية عىل
الرغم من وفرته لدى الكثريين واستثامره اليوم بناء عىل معطيات املايض

سيجعل املستقبل أكثر إرشاقا ،ورضورة التعامل معه عىل كل املستويات
اإلدارية وفق رؤية جديدة عكس القديمة القائمة عىل هدره وضياعه.

2.2تشكيل جلان علمية متخصصة ودائمة يف املؤسسات ومنظامت األعامل،
وظيفتها األساسية إدارة الوقت ومنع اهلدر فيه ،تنطلق هذه اللجان وفق قاعدة

أهل البيت  ومن كنوز إرثهم الفكري وهي مقولة أن (من استوى يوماه فهو

مغبون )...وهذه املقولة حتث عىل استثامر الوقت وحتقيق قيمة مضافة وحتقيق
الرقابة الذاتية عىل سري األعامل.
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...Abstract...
Time management as to the viewpoint of Imam Al Hussein
represents research problem, objectives and importance, whose
premise addresses the theoretical and the analytical framework. The
concept of time management in Islamic thought, time management
as to the viewpoint of Imam Hussein, is of high importance; the
research problem can be identified in the following main points:
1. Time is neglected in Arabic and Islamic institutions and
organizations although the Islamic religion and its statesmen
gave much shrifts to such an important resource.
2. There is a lack of an Islamic administrative approach, fit to be
standard methods for managing organizations, experiments and
study cases in the Arabic-Islamic literature, and only sufficient
Western theories and studies.
The main objectives of the research are:
1. To clarify the concept of time management in the literature of
business administration and Islamic literature.
2. To analyze the last twenty-four hours Al-Hussein bin Ali bin
AbiTalib (Peace be upon him) spent during Al-Taff Battle, and to
study how to deal with the event and time management.
3. To study the relationship between the elements of administrative
processes in accordance with the perspective of time and
thought of Al-Hussein bin Ali.
As stated in the theoretical framework that would prove the
research hypothesis, and achieve its objectives to highlight its
25
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importance in using the best references and sources enriching the
research paper. In the light of this we have reached a number of
conclusions and recommendations, we review the most important:
Al-Imam Al-Hussein deals with time as a major supplier and
achieves optimal time exploitation, so he avoids deep sleep that
is a necessity and a basic need in the hierarchy (Maslow) needs,
and proves that the time resource appreciates future based on the
organization, coordination and good planning, Al-Hussein creates
added value by maximizing the results achieved from the use of the
time.
The research concluded with a set of recommendations to all
the small and large organizations:
1. Exploiting the time resource, since exploitation of time
designates high value.
2. orming committees that are scientific and permanent specialized
in business organizations, and preventing the waste of time,
these committees are to work in tandem with Ahlalbayt, the
treasure of their thought and tee ancient saying: One whose
two days are much the same is in loss", such a saying urges to
invent time and achieve the self-cognizance of time.
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املنهجية العلمية
مشكلة البحث ()Problem

حتتاج اغلب قياداتنا اإلدارية يف خمتلف املؤسسات اهلادفة للربحية وغري اهلادفة

للربحية ومؤسسات الدولة ومؤسسات املجتمع املدين ،إىل وضع إسرتاتيجيات

وسياسات مستقبلية لبلوغ أهدافها كليا أو جزئيا ،ولصياغة تلك اإلسرتاتيجيات
ٍ
وتقص للبيئة الداخلية واخلارجية ملؤسساهتا
والسياسات حتتاج إىل عملية حتليل
وإىل خرباء واستشاريني ومتخصصني لبلوغ أقىص نسبة ممكنة من تلك األهداف،

ويف كثري من األحيان تلجأ املؤسسات املتطورة إىل حاالت دراسية سابقة أو جتارب

سابقة لإلفادة منها وهو حق مرشوع ،وقد يكون شيئا مميزا إن تم اإلفادة من جتارب
اآلخرين أو جتارب املايض ،لقد رشع الباحثون والكتاب (الغربيون عىل وجه

اخلصوص) بتوثيق تلك التجارب والتعليق عليها وكثريا ما أسسوا نظرياهتم عليها،
وبعد هذه املقدمة البسيطة يمكن حتديد مشكلة البحث بالنقاط الرئيسة اآلتية:

1.1إمهال كبري يف املؤسسات واملنظامت العربية واإلسالمية للوقت عىل الرغم
من أن الدين اإلسالمي ورجاالته أعطوا هذا املورد املهم مساحة كبرية يف

أدبياهتم.

2.2عدم وجود منهج إداري إسالمي ،يصلح أن يكون معيارا وأسلوبا إلدارة
املنظامت بكل أصنافها من كبرية وصغرية وهادفة للربحية أم غري هادفة
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للربحية ،من التجارب واحلاالت الدراسية يف األدب العريب اإلسالمي،
واالكتفاء بالنظريات والدراسات الغربية.

أهداف البحث ()Objective

1.1مناقشة وحتليل املواقف واحلاالت الدراسية التي من شأهنا أن تكون نقطة
انطالق ملبادئ وأسس إدارية يف التعامل مع الوقت مستوحاة من فكر اإلمام
احلسني ألحداث وقعت يف معركة الطف.

2.2توضيح مفهوم الوقت وإدارته يف أدبيات ادارة األعامل واألدب اإلسالمي.

3.3حتليل آخر أربع وعرشين ساعة مرت باحلسني خالل معركة الطف
التارخيية ودراسة أسلوب التعامل مع احلدث وصناعة احلدث وإدارة الوقت.

4.4دراسة العالقة بني عنارص العملية اإلدارية والوقت وفق منظور احلسني.
أمهية البحث ()Importance

تنبع أمهية البحث من:
1.1دور اإلرث التارخيي والفكر اإلسالمي يف ﺇغناء وتعزيز عملية بناء سياساتنا
وإسرتاتيجيتنا املستقبلية يف املؤسسات اإلدارية كافة.

2.2استعامل األساليب واألفكار الفريدة يف مدة زمنية مل يكن حجم األنشطة
ومستواها واملصطلحات اإلدارية فيها متطورة كام هو احلال هذه األيام ،وتلك

األساليب تعد اليوم من أرقى أدوات اإلدارة الناجحة.
28
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3.3أسلوب التعامل مع املوارد وخصوصا مورد الوقت عىل انه عنرص بالغ األمهية
يف احلدث اإلداري وان استغالله سبب نجاح املنظامت وهدره سبب تأخرها.

فرضيات البحث ()Hypothesis

تم حتديد فرضيات البحث بام يأيت:
1.1اكتسب الوقت أمهية بالغة يف الفكر اإلسالميُ ،ع ِّلقت عليه مفاتيح النجاح
والتقدم.

2.2خضوع منظمة احلسني التي أطلقنا عليها تسمية «منظمة اإلمام
احلسني الثورية» لكل املعايري واملفاهيم والنظريات اإلدارية احلالية

خصوصا إدارة الوقت.

3.3توفر العنارص الرئيسة إلدارة الوقت يف كل األحداث التي واجهت منظمة

اإلمام احلسني يف األحداث السابقة والالحقة ملعركة الطف سنة 61

هجرية.

مصادر مجع املعلومات ()Information Resources

1.1مصادر ومراجع تارخيية :تم االستعانة بالرسائل اجلامعية والبحوث
والكتب املتعلقة بموضوع البحث والقريبة منها.

2.2مصادر ميدانية:
• االنرتنت.

•املقابالت الشخصية.
العدد الثامن  ..حمرم / #1435كانون األول 2013م
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مفهوم إدارة الوقت
 ...متهيد ...
يرى الكتاب واملختصون يف العلوم اإلدارية املعارصة أن إدارة الوقت هي

مهارة الفرد يف السيطرة عىل الوقت املتاح ،وان الشخص الذي ال يستطيع إدارة
وقته ال يستطيع إدارة شؤون اآلخرين ،ويعد الوقت من أهم املوارد الفريدة التي

أعطيت بالتساوي لكل الناس دون متييز ،ومل يمتلك الناس القدرة عىل السيطرة
عليه لكن من املمكن أن حيققوا االستغالل األمثل له ،والوقت بوصفه مورد ًا يمتاز

بجملة من الصفات الفريدة التي ال تتوفر يف املوارد األخرى( )1املوجودة يف الطبيعة،
ومن أهم هذه اخلصائص والصفات ما يأيت(:)2
•الوقت يمر برسعة ثابتة وحمدودة.

•يتحرك الوقت بموجب نظام معني وحمكم ال يمكن تغيريه أو إيقافه أو
إعادة تنظيمه.

•إن هلذا املورد (الوقت) كلفة.

•ال يمكن استالفه أو ادخاره أو إحالله.

•ال يمكن بيعه أو رشاؤه أو تأجريه أو استعارته أو مضاعفته أو تصنيعه أو
توفريه.

•يرى بعضهم أن الوقت ال يمكن رسقته(.)3
30
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وبام إن للوقت كل هذه اخلصوصية واألمهية بوصفه مورد ًا من موارد اإلدارة،

فإن إدارة الوقت ختتلف عن إدارة املوارد األخرى يف املنظامت ،وقد أعطى كثري من

الشخصيات واملتتبعني واملهتمني هبذا اجلانب رأيه بذلك فقالوا يف الوقت ما يأيت(:)4
•«إن إدارة الوقت تعني إدارة الذات ،الن من يستطيع إدارة ذاته يستطيع
إدارة اآلخرين» (دراكر)Draker -

•«الوقت مورد فريد ال يمكن ادخاره بل جيب استخدامه بحكمة» (جنيرت
ميرتا)Gnitr Mitra -

•«جيب أن يميض الوقت بنفس الرقابة الشديدة التي نوليها للممتلكات
األخرى» (ديل تيمب)Dell Temp -

•«الوقت هو أندر املوارد فان مل تتم إدارته ،لن تتم إدارة أي يشء آخر» (بيرت
دراكر)Peter Drucker -

وقد واجه ُكتاب إدارة الوقت املعارصون صعوبات كثرية يف االتفاق عىل

تعريف حمدد إلدارة الوقت ( )Time Managementلكنهم توصلوا إىل مجلة
عنارص اتفقوا عليها أحصيناها بالنقاط اآلتية:

•هذا املفهوم هو القدرة عىل إدارة الوقت بكفاءة وفاعلية(.)5
•القدرة عىل انجاز األعامل خالل وقت حمدد.

•االختيار الصحيح والتخطيط والرتتيب والتنظيم لألعامل بام حيقق اهلدف
املنشود(.)6

•مهارة الفرد يف السيطرة عىل الوقت املتاح للعمل يف ظل املعوقات
اخلارجية.
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إدارة الوقت يف الفكر اإلسالمي
لقد نّبه القرآن الكريم يف كثري من آياته وأشار إىل الصيغ املختلفة للوقت ومنها

(الدهر ،احلني ،اآلن ،األجل ،األمد ،الرسمد ،العرص )...وغريها من األلفاظ التي
تدل عىل الوقت وترتبط بالفعل وتنظيمه ،وبعضها هلا عالقة باإلدارة واالستغالل
األمثل له ودل بعضها عىل معاين الكون واخللق ووجه العالقة بني اإلنسان وربه يف
العقيدة والعبادة ،وما يمكن مالحظته من خالل ظواهر اآليات الرشيفة ما يأيت:
 .1الوقت نعمة من اهلل عز وجل عىل اإلنسان:
﴿وإِنْ َت ُعدُّ وا
ّبي القرآن الكريم أن نعم اهلل عىل عباده كثرية ال حتىص قال تعاىلَ :
نِ ْع َم َة اهللِ ال ُ ْت ُصوها﴾ (سورة إبراهيم اآلية  ،)34فنجد أن اجل وأعظم النعم عىل

اإلنسان هي نعمة الوقت التي هي من أصول النعم فالوقت هو عمر احلياة وميدان
وجود اإلنسان.

 .2قسم اهلل سبحانه وتعاىل بالوقت:
لألمهية البالغة والعظمة اجلليلة للوقت ،أقسم الباري عز وجل به يف مواطن
﴿وال َّل ْيلِ إِذا َيغْ شى * َوال َّنها ِر إِذا َ َ
ت َّل﴾ (سورة الليل اآلية
كثري ومن ذلك قوله تعاىلَ :

(.))2-1
32
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 .3ارتباط اخللق بالغاية من اخللق:
خلق اهلل تعاىل الوقت لغاية نبيلة وهدف سام وهي عبادة اهلل وإعامر األرض

ْس إِ َّال لِ َي ْع ُبدُ ِ
﴿وما َخ َل ْق ُت ْ ِ
ال َّن َوا ِ
ون﴾ (سورة الذاريات اآلية ،)56
حيث قال تعاىلَ :
إلن َ
﴿و ُه َو ا َّل ِذي َج َع َل ُكم َخالئِ َف َ
األ ْر ِ
ض﴾ (سورة األنعام اآلية .)165
وقوله تعاىلَ :
ْ
 .4جدولة الوقت والتخطيط للحياة:
ارتبطت العبادات وأغلب األنشطة اليومية بمواعيد وأوقات حمددة مما يرفع

الصال َة كا َن ْت َع َل ْ ُالؤْ ِمنِ َ
ني ِكتاب ًا
من أمهية الوقت يف حياة املسلمني قال تعاىل﴿ :إِنَّ َّ

َم ْو ُقوت ًا﴾ (سورة النساء اآلية  ،)103فضال عن ذلك ارتباط التقويم اإلسالمي باألشهر
القمرية قال تعاىلَ ﴿ :يس َئ ُلو َن َك َع ِن َ
اس َو ْ َ
األ ِه َّل ِة ُق ْل ِه َي َم ِ
يت لِل َّن ِ
ال ِّج﴾ (سورة
واق ُ
ْ
البقرة اآلية  ،)189وهذه دالالت عىل أن اإلسالم قد سبق يف التنبيه عىل أمهية الوقت
كل النظريات احلديثة يف علم اإلدارة.

أما سرية النبي وآل بيته  فمليئة بام يؤكد أمهية مورد الوقت والتشديد

عىل اغتنام الفرص واالستغالل األمثل (للزمن املتاح)(،)7وهو يشكل نسبة قليلة
من حياة اإلنسان تقدر بــ  %50من عمر اإلنسان أو اقل بالنسبة لإلنسان الطبيعي،

فعن النبي األكرم  قال :اغتنم مخسا قبل مخس :شبابك قبل هرمك وصحتك قبل

سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك.

()8

وقال أمري املؤمنني عيل خماطبا ابن آدم :إنام أنت عدد أيام ،فكل يوم

يميض عليك يميض ببعضك( ،)9وهنا عىل اإلنسان العاقل املدرك أن يستفيد من
هذه القواعد ليحقق كثريا من النتائج يف القليل من الوقت وذلك من خالل التفكري
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وحسن التدبري وتنظيم الوقت واألعامل ،وقد أكد أمري املؤمنني  أيضا عدم هدر

الوقت وضياعه فقال  :لو اعتربت بام أضعت من مايض عمرك حلفظت ما بقي،
وقال أيضا  :الفرصة متر مرور السحاب فانتهزوا فرص اخلري( ،)10وهذه إشارة
واضحة إىل اغتنام الفرص وحتقيق املقاصد من خالل اليقظة يف العمل والدراية
والعلم والرتقب املستمر.

ويف احلث عىل العمل واستغالل الوقت تطرق أئمتنا األبرار إىل معان عديدة،

فعن أيب عبد اهلل الصادق  قال :من استوى يوماه فهو مغبون ....ومن كان آخر
يوميه خريمها فهو مغبوط ،ومن كان آخر يوميه رشمها فهو ملعون ومن مل ير الزيادة
يف نفسه فهو إىل النقصان ....ومن كان إىل النقصان ،فاملوت خري له من احلياة(،)11
وقال اإلمام الكاظم  :إن اهلل تعاىل ليبغض العبد النوام ،إن اهلل تعاىل ليبغض

العبد الفارغ(.)12

ومما تقدم نفهم أن الفكر اإلسالمي سبق علامء اإلدارة يف االهتامم بالوقت

ورشع أسسه ووضع معايريه ،ونفهم أن الوقت اكتسب قدسية فضال عن خواصه
الفريدة ،من خالل تأكيد الكتب الساموية عليه وآخرها القرآن الكريم عالوة عىل

ما أثرانا به رسولنا الكريم  والعرتة املنتجبون ،فأصبح من باب أوىل أن يعمل به
األئمة األطهار  قبل غريهم ملا امتلكوه من مهام إدارية ،نابعة من تكليفهم اإلهلي

باإلمامة وقيادة األمة.
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إدارة الوقت من وجهة نظر اإلمام احلسني
سأعرض يف هذا املحور احلاالت الدراسية ( )Case Studiesواملواقف التي

تستدعي االنتباه والتقيص وفق املداخل األساسية لعلم اإلدارة التي تنحرص يف
النظريات والوظائف وأنامط القيادة ،ويف بحث سابق لنا توصلنا إىل أن الركب

احلسيني هو منظمة مصغرة كونه وحدة اجتامعية هادفة ،حتققت به رشوط الرتابط

وتكون هذا الركب أو املنظمة يف ضوء تكامل نوعني من
واالنتامء واألهداف،
ّ

أنواع املنظامت( ،)13وعليه فإن الركب احلسيني يكون هبيئة منظمة طبيعية وتلقائية
( )Natural or Spontaneous Organizationبحكم االنتامء العائيل والديني

ملكوناته( ،)14ويطلق عليه كتاب اإلدارة بـ(منظمة األمر الواقع).

أما النوع الثاين فهو ركب حسيني ّ
مكون ( )Formed Organizationتم

تكوينه يف ضوء أهداف وتوجهات اإلمام احلسني اإلصالحية التي خرج من
أجلها وجعلها أهدافا مشرتكة مع أفراد منظمته اآلخرين فأسس  هذه املنظمة،
لتنشأ منظمة مركبة النوع وهي منظمة الركب احلسيني (الطبيعية  -املكونة) ،وهذا

الركب هو منظمة من النوع الصغري يف مرحلة التأسيس ألهنا تتكون من ( )495فرد
يف إحصائية سابقة(.)15
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أوال :الوقت ونظريات اإلدارة
برزت بشكل واضح يف أوائل القرن املايض أمهية الوقت يف نظريات اإلدارة

الكالسيكية وتلتها النظريات احلديثة التي وسعت اهتاممها بالوقت بنسبة اكرب(،)16
ونجد مفاهيم هذه النظريات ماثلة يف تعامل اإلمام احلسني مع أفراد منظمته

عند التوجه للعراق،فنرى مبادئ مدرسة التقسيامت اإلدارية تارة وأخرى مبادئ
مدرسة العالقات اإلنسانية ونظرية النظم واإلدارة العلمية ،أي مجع خصائص
املدارس الكالسيكية واحلديثة ،وقد ال نصل إىل حتديد نوع حمدّ د من املدارس

اإلدارية التي اتبعها اإلمام  والسبب يعود إىل أن اإلمام احلسني انفرد

بأسلوب خاص ومميز يف اإلدارة ،استلهم قيمه من عدة مصادر أمهها:
•الترشيع الساموي املتجسد يف القرآن وهو الدستور اإلهلي.

•املصدر الثاين هو الفكر والسلوك الفريد يف التعامل اإلنساين عموما
واإلداري خصوصا لرسول اهلل  وأمري املؤمنني  يف حياهتم

الرسالية ويف حروهبم( )17التي خاضوها.

ويف ما يأيت يمكن وضع سامت رئيسة مستوحاة من النظريات اإلدارية جمتمعة

وتأخذ بنظر االعتبار عامل الوقت ( )Timeمورد ًا ويمكن أن نطلق عليها أنموذج

الطف اإلداري ( ،)Taff Managerial Modelطبقها اإلمام احلسني يف مسريته
إىل كربالء وحتديدا اليوم األخري من حياته الذي يمثل قمة هرم األزمة التي واجهها

يف واقعة الطف:

1.1االهتامم بالوقت بوصفه مورد ًا نادر ًا واستغالله بشكل يتناسب مع حجم
أهداف اإلمام احلسني ونظرته اإلسرتاتيجية البعيدة وهنا البد لنا من
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وقفة إلبراز مضامني عليا ال يمكن جتاوزها ،فقد ذكرت الروايات أن اإلمام
احلسني طلب من خصومه أن تكون املناجزة يف القتال شخصا لشخص

عىل مستوى اجليش بالكامل ،وهذا خمالف لقواعد القتال آنذاك ،فعادة العرب
يف احلروب أن خترج ثالثة من شجعاهنا من كال الفريقني يقتتلون ،بعدها يكون
اللقاء مجاعي بينهم بحسب التقسيامت التقليدية للجيشني ميمنة اجليش األول

قبال ميرسة اجليش الثاين والقلب مع القلب ،وكل حسب خطته بني كر وفر،
ويعود سبب هذه املخالفة يف أعراف القتال إىل أمرين ،األول أن موكب اإلمام
احلسني مل يكن مهيأ إىل معركة هبذا احلجم الن موكبه كان موكبا سلميا

دبلوماسيا ( )Diplomaticواضطر للقتال فأصبح من املنطق أن تكون املناجزة
شخصا لشخص حتى يلحق اكرب رضر بالفريق املقابل ،والسبب الثاين وهو
األرجح واألكثر أمهية أن اإلمام احلسني أراد إطالة وقت املعركة لعدة

أسباب نذكر أمهها:

•عدم الرغبة يف إراقة مزيد من الدماء واحلث عىل السالم وإصالح أمر
املسلمني وتشجيع املرتدين إىل التوبة ،وما استطالة وقت املعركة إال

لغرض كسب مشاعر مجوع املحاربني من اجل عدوهلم واستاملتهم إىل
احلق عن طريق النصح واإلرشاد قبل بدأ املنازلة ،فالروايات تذكر أن كل

فارس عندما خيرج للميدان يف واقعة الطف كان يعلن بأعىل صوته معرفا

بنفسه وبعدها يبدأ بنصح وإرشاد الفريق املقابل لعله يرجع إىل رشده
واإلعراض عن سفك دماء ابن خري خلق اهلل احلسني.

•االستغالل األمثل لوقت املعركة وإطالتها لتكون حمط أنظار التاريخ
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وميدان أقالم األدباء والشعراء واحلكامء واملنصفني ورجال الفكر

والعقيدة واملتتبعني للفكر اإلسالمي واملسلمني أنفسهم واألديان األخرى

وأصبحت كربالء دستورا ألحرار العامل.

2.2حتقيق األهداف املنشودة بأقىص غاية من الدقة وأفضل استخدام للعقل والعلم
دون عشوائية أو تردد.

 3.3بناء املنظمة احلسينية يف إطار العالقات االجتامعية واإلنسانية عىل املستوى
األفقي والعمودي مع املرؤسيني ومع من هم من خارج املنظمة ،ويظهر عامل

الوقت جليا هنا من خالل إعطاء الفرصة والوقت الكايف دون إجبار لتحديد

سلوكيات أعضاء املنظمة.

4.4وقد تضمنت النظرية اإلدارية التي انتهجها اإلمامأيضا ما يأيت:
• تقسيم الواجبات و تفويض الصالحيات واملسؤوليات قبل العارش من
حمرم وبعده.

• وحدة إصدار األوامر (اإلمام احلسني يف حياته ،السيدة زينب 
واإلمام زين العابدين بعد العارش من حمرم).

• خضوع املصلحة الشخصية للتوجيهات اإلهلية واملصلحة العامة املنسجمة
مع توجهات الدين احلنيف.

• مكافأة األفراد (وعد اإلمام احلسني ألصحابه باجلنة واملنزلة الرفيعة).
الكلية للحسني والسيدة زينب  عن
•التسلسل اهلرمي (املسؤولية
ّ
العيال وأيب الفضل العباس عن املقاتلني من أهل بيت النبوة وحبيب

بن مظاهر  عن األصحاب).
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• روح املبادرة (موقف السيدة زينب  يف الذود والدفاع عن اإلمام زين
العابدين يف جملس ابن زياد يف الكوفة).

•استقطاب الطاقات الصاحلة (كام هو احلال يف استقطاب حبيب بن مظاهر
األسدي وزهري بن القني ووهب بن حباب الكلبي وغريهم)(.)18

ثانيا :الوقت ووظائف اإلدارة
الوقت هو احد العنارص املهمة الداخلة يف مفاصل ومراحل العملية اإلدارية،

لذا سيتم فيام يأيت تسليط الضوء عىل عالقة الوقت بعنارص العملية اإلدارية وفق
رؤى اإلمام احلسني يف واقعة الطف:

1 .1التخطيط والوقت ()Planning and Time
التخطيط يعني إعداد اخلطة اإلدارية ،التي يراعى فيها التسلسل الزمني لكل

مرحلة من مراحل العملية اإلدارية ،وهذه اخلطة كي تكون ناجحة البد أن تكون

هلا أهداف معينة ( )Objectivesتتميز بالوضوح الكمي والزمني( ،)19لقد تم حتديد
املراحل والوسائل الالزمة لتحقيق أهداف املنظمة احلسينية مسبقا من خالل ثالث

خطط رئيسة وضعها اإلمام احلسني وهيأ منظمته لتحقيقها وأخذت بعدين
زمانيني (البعد الزمني القريب والبعد الزمني البعيد أو اإلسرتاتيجي) وهي:

•التخطيط للسري باجتاه العراق وحتديدا الكوفة لتحقيق أهداف منظمة
احلسني الثورية ،وهذه اخلطة ذات الوقت املحدود تضمنت

التهيئة السلوكية للفرد والتهيئة التكتيكية حلركة الركب احلسيني وهتيئة
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املستلزمات املادية واللوجستية ،بام يسهل حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية

بعيدة املدى.

•التخطيط ملا بعد عاشوراء والتهيؤ للظروف الطارئة واستكامل الرسالة

التي خرج من أجلها اإلمام احلسني بالدور املوكل للسيدة زينب 
واإلمام زين العابدين بكشف املخطط األموي خصوصا ما جاء به
يزيد وفضح األمويني ونقل الصورة احلقيقية عام جرى يف كربالء.

نعب
•التخطيط اإلسرتاتيجي الذي استمر ليومنا هذا الذي يمكن أن ّ
عنه انه من األهداف التي مل يعلن عنها اإلمام  لكن ملسنا جزء ًا من
األهداف من خالل إيقاظ ضمري األمة وإحياء احلس الثوري ضد الطغاة

وحمريف دين اهلل ورسالة املصطفى  ،والبد من اإلشارة إىل أن األهداف
الرئيسة سابقة الذكر تضمنت أهدافا فرعية حتققت ضمنا ساعدت عىل

تعزيز اخلطط الرئيسة املوضوعة وتقوية املنظمة احلسينية ،عىل العموم

أن القائد الناجح واملدير البد أن يستفيد من ختطيط وجتارب اآلخرين
اخلاصة والعامة والبد أن تكون لعملية التخطيط هذه رشوط وحمددات

كالدقة والوضوح واختيار التوقيت املناسب لتجنب اهلدر يف اجلهود
والطاقات ،ولعل ابرز رشط يف التخطيط هو احتاملية وقوع األحداث
الطارئة واألزمات التي تقود إىل االهنيار فيام إذا مل تؤخذ باحلسبان(.)20

2 .2التنظيم والوقت ()Organizing and Time
ارتبط التنظيم بعامل الوقت ارتباطا وثيقا من خالل جمموعة من املحاور نذكر
40
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بعض ًا منها ،حتديد مهام األفراد وتقسيمها بشكل موضوعي وعادل وحتديد ختصصهم

يف املنظمة ،تطبيق مبادئ تفويض السلطة ،ويقصد بتفويض السلطة (Delegation

 )of Authorityأن يمنح املدير املرؤوسني سلطة اختاذ القرار بخصوص موضوع

معني يقع حتت مسؤولية املدير ،والغرض األساس من التفويض هو جعل التنظيم

ممكن ًا ،فليس هناك شخص يستطيع أن يؤدي كافة األعامل الرضورية لتحقيق
أهداف املجموعة،و أهم مزايا التفويض األساسية ،توفري وقت املدير لعملية

اإلبتكار واإلبداع ،ومن خالل حتليل طبيعة الصالحيات واملسؤوليات التي أوكلها
احلسني للسيدة زينب  نجد أهنا اختلفت تبعا للمرحلة التي مرت هبا منذ

انطالقهم من احلجاز باجتاه العراق ،ففي مرحلة ما قبل عاشوراء كانت املسؤوليات

اقل تعقيدا مقارنة بام بعد العارش من حمرم ،وبعد اليوم العارش تغري املستوى التنظيمي
للسيدة زينب  وازداد حجم مسؤولياهتا وصالحياهتا لرتتقي إىل مستوى القيادة

مع السجاد  تبعا لتغري الزمن واختالف اجلهد عام كان قبل ذلك ،وأصبحت
زينب تقسم األعامل واملسؤوليات عىل أعضاء منظمة احلسني الثورية ومتارس

دورها يف التنظيم وضامن أن كل عمل يف هذه املجموعة ال يبقى من دون مسؤول.
3 .3التوجيه والوقت ()Motivation and Time

وهو إرشاد األفراد إىل كيفية تأدية الواجبات املناطة هبم ،من خالل االتصاالت

بمختلف أنواعها خصوصا (الشفهية والكتابية فقط وفقا للحقبة التارخيية قيد

الدراسة) ،فكانت أوىل قواعد الرسالة احلسينية يف مكة واملدينة ملن خلفهم ومل

يصطحبهم معه ،وكانت التوجيهات مستمرة عىل طول الطريق إىل العراق وقبلها

البن عمه وسفريه مسلم بن عقيل  حتى جاء اليوم األخري وقسمت املهام
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املوقفية يف حينها واملواقف العسكرية ،ويبهر أنظارنا املهام والتوجيهات الثقيلة التي

أودعها اإلمام  لكل من السيدة زينب  واإلمام زين العابدين  فقد قال
ُ
حلم ِ
أنت وأمي يا أبا عبد اهلل
ك الشيطانُ  ،قالت :بأيب َ
خي ُة ال ُي َّ
ذهبن َ
 ألخته :يا أ ّ
ُ
خية اتّقي َ
استقتلت َنفيس َ
ِ
بعزاء اهللِ واعلمي أنَّ أهل
تعزي
َ
اهلل َو ّ
فداك ...وقال هلا :يا أ َّ

كل ٍ
ِ
السامء ال يبقونَ وأنَّ َ
ٌ
ِ
هالك إال وج َه اهللِ الذي
يشء
األرض َيموتون ،وأنَّ أهل
لق األرض ُبق ِ
درتهَ ،و َ
َ
َخ َ
فرد َ
خري مني ،وأمي
يبعث
اخللق فيعودونَ َوهو ٌ
وحده ،أيب ٌ
ِ
برسول اهللِ أسوة(.)21
سلم
خري مني ،وأخي ٌ
ٌ
خري منيَ ،ويل َو َلم ولكلِ ُم ٍ
4 .4القيادة والوقت ()Leadership and Time
ترتبط القيادة بالوقت ارتباطا غري مبارش ،فسوء القيادة يعني حتقق اهلدر

ثم هدر مورد مهم جدا من موارد املنظمة ،وتذكر
( )Wastageيف الوقت ومن ّ

لنا الروايات أن اإلمام احلسني خرج يف الليلة األخرية بنفسه خارج اخليام
يتفقد التالع( )22والعقبات( )23والروايب( )24املحيطة هبم واملرشفة ع ٰ
ىل بيوهتم خمافة

أن تكون مكمن ًا هلجوم اخليل ،األمر الذي يدل ع ٰ
ىل إحاطته وبصريته وحنكته يف
القيادة ،وهبذا يكون  قد أنجز املهامت القيادية الرضورية استعداد ًا للمواجهة،

كام أنه نظم أصحابه صباح عاشوراء استعداد ًا للقتال فعني زهري بن القني عىل
وأعطى
امليمنة ،وحبيب بن مظاهر عىل امليرسة ،وثبت هو وأهل بيته يف القلب،
ٰ
رايته أخاه العباس ،ألنه وجده أكفأ من معه حلملها( ،)25ولكل مدير منظمة

نمطه اخلاص يف القيادة ،وتوجد تصنيفات عديدة يف علم اإلدارة ألنامط القيادة منها

األوتوقراطي ،والديمقراطي ،ونمط املدير املتساهل ،واملتوازن ،والبريوقراطي،
ونمط املدير الفعال ،ولعل اإلمام احلسني حرص دائام عىل التاميز يف التعامل
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مع منظمته فكان نمط قيادته عنرصا موروثا لقيادة أبيه( )26عيل بن أيب طالب
وهي مستوحاة من قيادة الرسول األعظم  التي منبعها روح اإلسالم احلقيقي،

ويمكن أن نوجز أهم سامت نمط القيادة عند اإلمام احلسني بالنقاط اآلتية(:)27
•للوقت أمهية قصوى ال يمكن التساهل فيها أو إغفاهلا ،ومل يمل إىل
التأجيل ،ويعتقد انه كلام ازداد إمعانا يف املايض ازداد بصرية يف املستقبل.

•تفويض السلطة كان ابرز سامت نمط القيادة احلسينية.

•التشجيع عىل الرقابة الذاتية للفرد واملتابعة هبدوء من قمة اهلرم اإلداري.

•االهتامم باجلانب اإلنساين لألفراد ،وحسن االستامع للمرؤوسني (أهل
بيته وأصحابه .)

•عىل الرغم من صعوبة املوقف وخطورته ينظر للحياة بنظرة تفاؤلية،
ويؤمن بجدوى أي نشاط يقوم به.

•يقيم وزنا كبريا للتخطيط والتخطيط اإلسرتاتيجي.

• يدير بمنطق األهداف الرسالية املقدسة ،ويضع مستويات عمل ذات فكر
متطور ،ويستنهض مهم العاملني لتحقيقها.

يقول الكاتب حممد نعمة الساموي يف موسوعة الثورة احلسينية« :كشف لنا

اإلمام احلسني ،األداء الدقيق كقائد خالل واقعة الطف وقبلها ،وهو أداء
يكشف سعيه الواضح الستثامر الوقت واجلهد إليصال رسالته لألمة كلها يف حماولة

منه إلرشاك كل أفرادها مهام طال الزمن.)28(»...

اتفق اغلب املؤرخني وكثري منهم كان حياديا ،وبعضهم كان يؤيد مسار حكم

الدولة األموية ،عىل أن اإلمام احلسني كان قائدا بارعا وقد حقق كل األهداف
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املرجوة من الثورة ،عىل الرغم من أن الظروف املحيطة مل تكن تسري يف صاحله من

حيث عدد األعوان والسالح ،لكن يمكن القول إن توجيهاته السديدة واالستثامر
األمثل للوقت واإلدارة الصحيحة من ترتيب العسكر وأسلوب املعركة وتوقيتات

قتال األنصار وأهل بيته ،كانت كلها حمسوبة ومدروسة ومتوازنة ابتداء من حلظة بدأ
مسريته وانتهاء باستشهاده ،ويرى املحللون أن املواقف التي واجهته مل تشذ عن بقية

املواقف يف أي مرحلة ،فكانت ساعة الصفر األوىل واإلنذار األول بدأ يف املدينة من
حلظة طلب البيعة منه ليزيد.

5 .5التنسيق والوقت ()Coordination and Time
وهي اإلجراءات والرتتيبات التي تتعلق باجلهود اإلدارية وإجياد االنسجام

بني وحدات العمل( ،)29وقد أكد هنري فايول ( )30()Henry Fayolأمهيتها وعدها

أساسا رئيسا يف نجاح املنظمة ،وهذه الوظيفة تتداخل مع كافة الوظائف اإلدارية
األخرى (التخطيط ،التنظيم ،القيادة ،الرقابة...،الخ) وتكون جزءا منها ،وهذا
التداخل حيتم ارتباط الوقت بالتنسيق كتحصيل حاصل الهتامم باقي الوظائف

بالوقت.

6 .6الرقابة ( )Controllingوالوقت
ّ
املخطط هلا يف
عملية مرادفة للتخطيط وهي ال تتم إال بعد معرفة األهداف

السابق ،فيستلزم الكشف عن األخطاء وقت حدوثها ومعاجلتها ،وقد تطول وتقرص
مدهتا تبعا للعوامل والظروف املحيطة باحلدث ،فكان اهلاجس الرقايب واضحا يف
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خطب احلسني ومنها كلمته الرائعة :إين مل اخرج أرشا وال بطرا وال مفسدا وال

ظاملا ،إنام خرجت لطلب اإلصالح يف امة جدي  ،أريد أن آمر باملعروف وأهنى

عن املنكر وأسري بسرية جدي وأيب(.)31

7 .7اختاذ القرارات ( )Decision Makingوالوقت
تتفاوت وتتنوع القرارات ما بني املستويات اإلدارية ،األمر الذي يؤثر يف

الوقت الالزم الختاذ أي قرار ،واالهتامم بالوسائل والطرق املتاحة يف عملية اختاذ
القرار يساهم بشكل كبري يف توفري الوقت واجلهد وتقليل اخلسائر ،ويظهر جليا هنا

يف أهم قرار اختذه اإلمام احلسني وهو قرار بدء الثورة ،فعندما طلب منه (وايل
يزيد) عىل املدينة الوليد بن أيب سفيان مبايعة يزيد باخلالفة بعد موت معاوية ،فقال

له اإلمام  :أهيا األمري! إنا أهل بيت النبوة ،ومعدن الرسالة ،وخمتلف املالئكة،
بنا فتح اهلل وبنا ختم ،ويزيد رجل فاسق ،شارب للخمر ،قاتل النفس املحرتمة،

معلن للفسق ،ومثيل ال يبايع مثله ،ولكن نصبح وتصبحون ،وننظر وتنظرون ،أينا

أحق باخلالفة والبيعة( ،)32فكان هذا أوىل القرارات احلاسمة التي اختذها اإلمام وهو
البديل األمثل من بني جمموعة من البدائل (البديل األول خروج احلسني من

املدينة إىل مرص تفاديا للبيعة ،والبديل الثاين مبايعة يزيد والتخلص من املواجهة)

فتسارعت األحداث وبدأ اإلعداد للمراحل األخرى من الثورة احلسينية وبوجود
متغري الوقت الذي لو أهدر منه اليسري لكان عائقا أمام ملحمة تارخيية كملحمة

الطف واكتفينا بندب احلسني بسبب مقتله عىل يد مرتزقة اخلليفة يف مكة أو
املدينة.
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يقول الدكتور (عيل القائمي)« :إن اإلمام احلسني توفرت فيه ثالث

خصال مكنته من التميز يف القيادة وهي( :الورع واحللم وحسن اإلدارة)»(،)33
ويقول أيضا« :إن اإلمام رضب مثاال رائع ًا يف التنظيم وخصوصا تنظيم الوقت

وإدارته بشكل حيقق فيه االستغالل األمثل ،وجتسد ذلك يف وضعه برنامج الليلة
األخرية وهنار العارش حيث ساد عىل برناجمه التنظيم العايل والتنسيق اجليد وتوزيع

املهام واملسؤوليات ،وكان للتكتيك والسرتاتيج العسكري أثر واضح يف كسب

املعركة إعالميا واسرتاتيجيا عىل الرغم من خسارهتا ميدانيا وبشكل مؤقت ،حيث

قصمت واقعة الطف بعدها ظهر الدولة األموية وكانت سببا للسخط الشعبي
وتأجيج الرأي العام ضد بني أمية يف كل األمصار».
ثالثا :أنواع الوقت
للوقت أربعة تصنيفات وفق الرؤى اإلدارية سنطرحها وفقا ألحداث واقعة

الطف والتعامل مع الركب احلسيني بوصفها منظمة إدارية وهي(:)34
1 .1الوقت اإلبداعي

وهو الوقت الذي يبذل يف التفكري العلمي والتخطيط املستقبيل والتوجيه

السليم ملعاجلة املشكالت ،وتقديم حلول موضوعية تضمن فاعلية ونتائج منطقية
للقرارات ،فاملتتبع ألحداث ليلة العارش من حمرم سنة  #61جيد بانوراما ملحمية

ولوحة فنية من السلوكيات والتدابري املتنوعة التي تارة تكون دعوة اإلمام 

ألصحابه للتخيل عنه وتارة يكون الطلب من أعدائه للعدول عن حماربته ونرصته،
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مل يكن ذلك تناقضا بل حاكى ( )Simulateاإلمام احلسني مبادئ أصحابه

كي يستعرضهم أمام التاريخ بموقفهم الثابت ،وحاكى اإلمام  نفوس
أعدائه ودعاها لنرصته ليلقي عليهم احلجة ويكشف للتاريخ مع من تعامل اإلمام
احلسني وأي صنف من أصناف البرش هؤالء؟ واخذ هذا السلوك وقتا كثريا يف

ليلة العارش من حمرم ما بني فك رقبة أصحاب احلسني من بيعته وبني ناصح
ومرشد ألعدائه وطالبي دمه(.)35
2 .2الوقت التحضريي
ويعني املدة الزمنية التحضريية التي تسبق عملية بدء املهمة من ِّ
كل ما له ارتباط

مبارش أو غري مبارش يف تنفيذ املهام ،تنوعت التحضريات واالستعدادات للمهام

قبيل الرشوع يف الثورة احلسينية فكانت ما بني استعدادات معنوية وتعبئة روحية
ونفسية ووصايا( )36خصوصا ما أوىص به اإلمام  خاصته وأهل بيته ومنهم

أخوه حممد بن احلنفية  ،وتارة استعدادات مادية لوجستية  )37(Logisticوميدانية
للسفر الطويل إىل العراق وما يدّ خره من مفاجآت ذات سامت متوقعة للجميع.

3 .3الوقت اإلنتاجي
وهو عبارة عن املدَّ ة الزمنية التي اس ُتغ ِرقت يف تنفيذ املهام املخطط هلا مسب ًقا،

سواء يف اإلبداع أم التحضري ،أي إنه ُمدَّ ة زمنية توازي تلك املدَّ ة اإلبداعية
استثامرا أمثل.
والتحضريية الستثامر الوقت واملوارد املتاحة
ً
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4 .4الوقت العام أو غري املبارش
رصف يف إنجاز بعض األنشطة التي هلا تأثريها الداخيل
وهو الوقت الذي ُي َ

عىل مستقبل املنظمة ،ولكن بشكلٍ غري مبارش ،بل فرعي يقبل اإلنابة والتفويض،

ولعل ما قام به احلر بن يزيد الرياحي  من خماطبة الفريق األخر داللة واضحة
عىل هذا النوع من الوقت ،فخاطبهم احلر  قائال ...« :بئسام خلفتم حممدا يف
ذريته ،السقاكم اهلل يوم الضمأ إن مل تتوبوا وتنزعوا عام انتم عليه من يومكم هذا

يف ساعتكم هذه» فقد كان خطاب احلر  له بالغ األثر يف زعزعة صفوف اجليش
األموي بقيادة عمر بن سعد ألنه كان قائدا بارزا يف جيش عمر وكان اخلطاب حيمل
قيام ومعاين مشاهبة خلطابات اإلمام احلسني وهي اقرب لإلنابة(.)38

رابعا :تأجيل القتال ليلة العارش من حمرم (مقرتح اإلمام احلسني)
لعل السمة األكثر إثارة للجدل هي تأجيل اإلمام احلسني لوقت هنضته

إىل حني استالم يزيد احلكم،عىل الرغم من أن عهد معاوية كان ال يقل سو ًء عن

عهد ولده ،وهذا القرار مل يكن عشوائيا أو موقفيا بل قرار مدروس ،فكل مرحلة

من مراحل الدولة األموية كانت هلا ظروفها وتعامالهتا وخصوصا خالل فرتة حكم
معاوية ،حيث كان هناك اتفاق بني اإلمام احلسن وبني معاوية تضمن مجلة من

البنود ،علم اإلمام احلسني بخربته وحنكته أن معاوية لن يصرب عىل اتفاقه
وسينكل به وهو جزء أساس ومقدم للنهضة احلسينية يف عهد يزيد(.)39

لقد نجح اإلمام احلسني بتأجيل موعد املنازلة األخرية من عرص يوم

التاسع من حمرم حتى صباح يوم العارش من حمرم ،عندما اختار العباس سفريا
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بينه وبني ابن سعد ،وقد أوىص احلسني أخاه العباس هبذه الوصية( :)40ارجع
إليهم ،فان استطعت أن تؤخرهم إىل غدوة ،وتدفعهم عنا العشية ،لعلنا نصيل لربنا

الليلة وندعوه ونستغفره ،فهو يعلم أين قد كنت أحب الصالة له وتالوة كتابه،
وكثرة الدعاء واالستغفار(.)41

توجد أسباب عديدة نقلتها الروايات هلذا التأجيل ،وهذه األسباب يمكن من

نكون صورة أولية عن أبرز مالمح إدارة الوقت لدى اإلمام احلسني،
خالهلا أن ّ
والتأجيل يف رأينا حيمل مضامني عدة مضمون ظاهري وهو رفع الروح املعنوية

للمقاتلني وإشباع اجلانب الروحي بالصالة والدعاء وقراءة القران ،واملضمون
املسترت هو كسب الوقت إلجراء بعض الرتتيبات اإلدارية تسبق املعركة ،ويمكن
إجياز املكاسب األولية جراء التأجيل بام يأيت:

1.1منح قيادة جيش العدو فرصة للتفكري بالعدول عن االقتتال.
2.2رضب الروح املعنوية ملقاتيل جيش العدو.

3.3كسب الوقت حلفر اخلندق حول موقع ختييم احلسني ،فقال  ألصحابه
ليلة العارش من حمرم :قوموا فاحفروا لنا حفرية حول عسكرنا هذا شبه اخلندق

وأججوا فيه نارا ،حتى يكون قتال القوم من وجه واحد ،ال يقاتلون فنشتغل
بحرهبم ونضيع احلرم(.)42

4.4أراد اإلمام احلسني أن يأمر بأمره ويويص أهله(.)43

5.5اهلدف استغالل الوقت لإلكثار من الدعاء والصالة كون الساعات املتبقية
حمدودة.

6.6أراد اإلمام النجاة ألهله وأصحابه كي يتخذوا من الليل سبيال لالنسحاب.
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7.7منح الفرصة للطرف اآلخر لكي يراجع نفسه لعله يرتاجع عام أقدم عليه.

 8.8القتال يف الليل قد يسبب طمر ًا لكثري من احلقائق التي حصلت يف كربالء ،مما
يفقد اجلانب اإلعالمي للمعركة كفاءته ،فيؤثر يف صدق الروايات.

9.9القتال يف الليل يعد مشكلة للنساء واألطفال وقد يكون عنرصا يزيد من العبء
عليهم عام هم فيه.

1010أراد اإلمام امتالك عنرص املبادرة ،وأراد أن خيوض املعركة يف ظروف مكانية
وزمانية وبكيفية هو من خيتارها وخيطط هلا وليس العدو.

 1111لقد سعى اإلمام أن جتري األحداث يف وضح النهار وأمام أنظار اجلميع ال يف
ظلمة الليل لريى وقائعها اكرب عدد من الشهود ومن كل األطراف ،حتى ال

يتمكن العدو من التعتيم عىل الوقائع واجلرائم التي سريتكبها.

وبصورة عامة يذكر الدكتور (عيل القائمي) احد األكاديميني الذين مر

()44
قسم وقته عىل قسمني :األول خصص ملتابعة مهام
ذكرهم يف البحث ،أن اإلمام ّ

أصحابه ومتابعة مدى جاهزيتهم املعنوية واملادية من أسلحة ودعم ،وقياس مدى
ثباهتم ومشاركتهم الدعاء والصلوات ،القسم الثاين من الوقت خصص آلل بيت
احلسني وعياله وكان جل الوقت قد رصف الستذكار الوصايا واملهام التي

عهدها اإلمام ملرؤوسيه الرئيسني ومها (السيدة زينب واإلمام السجاد  )إلدارة
األمور من بعده ،فضال عن حلظات وداع عاطفية بني احلني واآلخر ،ونحن نرى أن

هناك قسام ثالثا مل يتطرق له الكاتب وهو ختصيص وقت للتعامل مع العدو والتفكري

لتجنب اخلسائر بني الفريقني وحماولة إصالح من فيه أمل وكام حصل مع احلر بن
يزيد الرياحي ،وقد خصص اإلمام برناجما لذلك وكانت حماوره ما يأيت:
•ختصيص وقت للتعريف بنفسه لآلخرين هبدف التذكرة.
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•ختصيص وقت لدعوة بعض الشخصيات احلارضة واملشهورة أن تعرف
للجميع من هو احلسني.

•ختصيص وقت لبيان سبب حركة اإلمام احلسني لآلخرين ممن غرر
هبم.

•ختصيص وقت للموعظة واإلرشاد.

•ختصيص وقت لدفع الطرف املقابل إىل التدبر والتفكر قبل اإلقدام عىل ما
ال حيمد عقباه.

•ختصيص وقت لالحتجاج عليهم بأدلة وبراهني دامغة.

•ختصيص وقت لتعريف كل احلارضين بالذين دعوا احلسني للقدوم
إىل الكوفة.

•ختصيص وقت إليقاظ احلس والشعور العاطفي لدى الطرف املقابل.

•ختصيص وقت لعرض القرآن عىل أعدئه وإلقاء احلجة عليهم إن كانوا
مسلمني.

•ختصيص وقت لتوضيح عواقب األمور فيام إذا ارتكب املقابل احلامقات
واستمر يف متاديه وغيه والسعي لقتل اإلمام وترشيد عياله.

خامسا :خصائص التحرك عىل أرض املعركة عند اإلمام احلسني

()45

وفق معيار الزمن

لقد اعتمد البحث عىل عدة أطروحات وصور قصصية ومعلومات هندسية

وطبوغرافية( )46سامهت يف توضيح الرؤى عن الوقت املستغرق لكثري من األحداث

التي حصلت يف واقعة الطف وما سبقها ،من بني تلك املعلومات كانت خصائص
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املعركة وفق معيار الزمن ،يمكن إجياز أبرزها بام يأيت:
•االنسحاب املؤقت ،يف وقت غري متوقع.

•اختيار مساحة األرض التي تساعد عىل ابتكار أساليب جديدة يف املعركة
السيام كسب الوقت يف املناجزة رجل لرجل يف ضوء مساحة األرض.

•اختيار الوقت املناسب ،وسلب ميزة اختيار الوقت من يد العدو.
•األخذ بزمام املبادرة وسلبها من العدو.

•إجياد االضطراب يف نظام القرار لدى قادة اجليش املعادي.
•االنسحاب املؤقت واملدروس.

خيص التوقيتات.
•األخذ بزمام املبادرة فيام ّ

•إرغام العدو عىل اختاذ مواقف انفعالية بسبب ضيق الوقت.

•احليلولة دون متركز قوات العدو عند اهلجوم ،وأحداث فاصلة جغرافية
وزمنية بني القيادة ومراكز التموين واالتصال.

•دفع العدو إىل التعجيل يف اختاذ القرار العسكري ،واإلبطاء يف التنفيذ.
•سلب العدو القدرة عىل استثامر عامل الوقت.

•إحراز االستعداد يف مجيع الظروف ويف كل وقت ،وحرمان العدو منها،
من خالل عامل األرض.

•إحداث االضطراب يف جيش العدو لعدة ساعات من خالل احلرب
النفسية ومن دون أي حترك أو إهدار أية طاقة(.)47
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مواصفات اجلبهة احلربية عند اإلمام احلسني وفق معيار الزمن:
•اسم املعركة :هيهات منا الذلة.
•سنة املعركة :عام  61للهجرة.
•شهر املعركة :حمرم احلرام.

حمرم.
•يوم املعركة :اجلمعة العارش من ّ
•املوقف احلريب :دفاعي.

•طول اجلبهة الدفاعية (قطر احلذوة) 180 :مرتا.
•طول حمور العمليات 360 :مرتا.
•الفواصل بني اخليام 2 :مرت.
•عدد الفرسان 32:فارسا.
•عدد الرجالة 40:راجال.

•عدد كل القوات املقاتلة 72:مقاتال.

•القائد العام :أبو عبد اهلل احلسني.

•حامل اللواء :أبو الفضل العباس.
•قائد اجلناح األيمن :زهري بن القني.

•قائد اجلناح األيرس :حبيب بن مظاهر.
•احلالة التموينية :حصار تام.

•حالة التجهيزات :نقص حاد.

•وقت وساعة الصفر :بعد ساعتني من الفجر.
•نوع التعبئة العسكرية :دائري ،مثلث ،هاليل.

•عدد مرات اإلخالل بتعبئة العدو :ثالث مراحل ،وانتهت الرابعة منها
العدد الثامن  ..حمرم / #1435كانون األول 2013م
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بالقتال الفردي.

•الوقت الذي استغرقته املعركة :ثامين ساعات.
•وقت انتهاء املعركة :غروب ذلك اليوم.
مواصفات اجلبهة احلربية جليش يزيد
•اسم املعركة :البيعة اجلائرة.

•حالة القوات :كاملة العدد والعدة.

•املوقع اجلغرايف :أفضل املناطق موقعا.
•العدد الكيل للقوات 30 :ألفا.
•قائد العسكر :عمر بن سعد.

•حامل اللواء :دريد ،موىل عمر بن سعد.
•قائد الفرسان :عروة بن قيس األمحيص.
•قائد الرجالة :شبث بن ربعي.

•قائد اجلناح األيمن :عمرو بن احلجاج.

•قائد اجلناح األيرس :شمر بن ذي اجلوشن.
•احلالة التموينية :رسيعة وكاملة.

•وضعية العدة :تكفي لعدة أشهر.

•حالة املاء :السيطرة عىل هنر الفرات.
•حالة الطعام :يكفي لعدة أشهر.
•طبيعة احلرب :هجومية.

•مقارنة القوة :رجحان كمي ( 400شخص مقابل شخص واحد).
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•احلشد العسكري :ثالث مرات.

•املواجهة الفردية :خطية ،وتعبوية ،وعامة ،وفرسان.
سادسا :حتليل تقسيم الوقت آلخر  24ساعة مرت باإلمام احلسني

()48

فيام يأيت جدول زمني يوضح اسم اليوم قيد البحث ،فضال عن اسم الساعة

(حيث كانت العرب سابقا تطلق تسميات عىل الساعات) ،والوقت (بالساعة
يبي احلدث ( )Eventالذي وقع يف هذا
والدقائق) كام هو عليه اآلن ،وعمود احلالة ّ
التوقيت بناء عىل الروايات يف كم كبري من املصادر املعتربة ،وحتليل تلك الروايات:
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اليوم

اسم الساعة

الوقت

احلالة

 9حمرم

12:00 pm

•أذان الظهر الساعة ()11:50
•صالة احلسني مجاعة مع أصحابه(.الوقت املستغرق30/
دقيقة)

 9حمرم

1:00 pm

ساعات انتظار وترقب

 9حمرم

2:00 pm

 9حمرم

3:00 pm

ساعات انتظار وترقب
صالة العرص الساعة ()3:06

56

ويف عرص يوم اخلميس التاسع من حمرم تلقى ابن سعد أمر ًا من ابن
يتأهب ملقاتلة احلسني .)50(وهجمت طائفة من جيش
زياد جعله ّ
الكوفة عىل اخليام فيام كان اإلمام جالس ًا إىل جانب خيمته حمتبي ًا بسيفه،
وما أن سمعت زينب جلبة املهامجني حتى سارعت إليقاظ اإلمام
هومت عيناه وأخذته إغفاءة ،وبعد أن استيقظ اإلمام فقال:
الذي ّ
إين رأيت رسول  يف املنام فقال يل انك تروح إلينا ،قال :فلطمت
أخته وجهها ،وقالت :يا ويلنا! فقال :ليس لك الويل يا اخية اسكني،
رمحك الرمحن ،وقال العباس بن عيل :يا أخي أتاك القوم ،قال :فنهض،
ثم قال :يا عباس! اركب بنفيس أنت يا أخي حتى تلقاهم فتقول هلم:
مالكم وما بدالكم؟ وتسأهلم عام جاء هبم ،ويقول املؤرخون أيضا «ثم
إن عمر بن سعد نادى :يا خيل اهلل اركبي وابرشي! فركب يف الناس،
ثم زحف نحوهم بعد صالة العرص ،وحسني جالس أمام بيته حمتبيا
بسيفه ،إذ خفق برأسه عىل ركبتيه!»((.)51الوقت املستغرق 30:دقيقة)
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 9حمرم

4:00 pm

فأتاهم العباس ،فاستقبلهم يف نحو من عرشين فارسا فيهم زهري بن القني وحبيب بن
مظاهر فقال هلم العباس :ما بدالكم وما تريدون؟ قالوا :جاء أمر األمري بأن نعرض
عليكم أن تنزلوا عىل حكمه ،أو ننازلكم .قال :فال تعجلوا حتى ارجع إىل أيب عبد اهلل
فأعرض عليه ما ذكرتم ،قال :فوقفوا ،ثم قالوا :القه فأعلمه ذلك ،ثم القنا بام يقول،
قال :فانرصف العباس راجعا يركض إىل احلسني خيرب باخلرب ،ووقف أصحابه
خياطبون القوم ،فقال حبيب بن مظاهر لزهري بن القني ك ّلم القوم ،إن شئت ،وان
شئت كلمتهم ،فقال له زهري :أنت بدأت هبذا ،فكن أنت تكلمهم ،فقال هلم حبيب
بن مظاهر :أما واهلل لبئس القوم عند اهلل غدا قوم يقدمون عليه قد قتلوا ذرية نبيه
 وعرتته ،وأهل بيته  وعباد أهل هذا املرص املجتهدين باألسحار والذاكرين
اهلل كثريا ،فقال له عزرة بن قيس :انك لتزكي نفسك ما استطعت ،فقال له زهري :يا
عزرة! إن اهلل قد زكاها وهداها ،فاتق اهلل يا عزرة! فأين لك من الناصحني ،أنشدك
اهلل يا عزرة إن تكون مم ّن يعني الضالّل عىل قتل النفوس الزكية ،قال :يا زهري! ما
كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت إنام كنت عثامنيا! قال :أفلست تستدل بموقفي
هذا أين منهم؟ أما واهلل ما كتبت إليه كتابا قط ،وال أرسلت إليه رسوال قط ،وال
وعدته نرصيت قط ،ولكن الطريق مجع بيني وبينه ،فلام رأيته ذكرت به رسول اهلل 
ومكانه منه ،وعرفت ما يقدم عليه من عدوه وحزبكم؟ فرأيت أن أنرصه ،وأن أكون
يف حزبه ،وأن اجعل نفيس دون نفسه حفظا ملا ضيعتم من حق اهلل ،وحق رسوله
 .استمهال احلسني عنهم :قال «واتى العباس بن عيل حسينا بام عرض عليه
عمر بن سعد ،فقال له :ارجع إليهم فان استطعت أن تؤخرهم إىل غدوة وتدفعهم
عنا العشية لعلنا نصىل لربنا وندعوه ونستغفره فهو يعلم أين قد كنت أحب الصالة
له وتالوة كتابه وكثرة الدعاء واالستغفار .قال :وأقبل العباس بن عيل يركض حتى
انتهى إليهم ،فقال :يا هؤالء إن أبا عبد اهلل يسألكم أن تنرصفوا هذه العشية ،حتى
ينظر يف هذا األمر فإن هذا أمر مل جير بينكم وبينه فيه منطق ،فإذا أصبحنا التقينا إن
شاء اهلل ،فإما رضيناه ،فأتينا باألمر الذي تسألونه وتسومونه ،أو كرهنا فرددناه ،وإنام
أراد بذلك إن يردهم عنه تلك العشية ،حتى يأمر بأمره ويويص أهله ،فلام أتاهم
العباس بن عيل بذلك( ،)52قال عمر بن سعد :ما ترى يا شمر! قال :ما ترى أنت،
أنت األمري والرأي رأيك! قال قد أردت أن ال أكون ،ثم اقبل عىل الناس فقال:
ماذا ترون؟ فقال عمرو بن احلجاج بن سلمة الزبيدي .سبحان اهلل! واهلل لو كانوا
من الديلم ثم سألوك هذه املنزلة ،لكان ينبغي لك أن جتيبهم إليها ،وقال قيس بن
األشعث :أجبهم إىل ما سألوك فلعمري ليصبحنك بالقتال غدوة ،فقال :واهلل لو
اعلم إن يفعلوا ما أخرهتم العشية .وروى عن عيل بن احلسني قال :أتانا رسول
من قبل عمر بن سعد فقام مثل حيث يسمع الصوت فقال :إنا قد أجلناكم إىل غد،
()53
فإن استسلمتم رسحنا بكم إىل أمرينا عبيد اهلل بن زياد وإن أبيتم فلسنا تاركيكم.
(الوقت املستغرق 45:دقيقة)
وملا استفاق احلسني قص الرؤيا التي رآها يف تلك اللحظة؛ وهو أنه رأي رسول
اهلل  ،فقال له  :إنك تروح إلينا(.الوقت املستغرق 15/دقيقة)
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 9حمرم

5:00 pm

•صالة املغرب الساعة ()5:36
•صالة احلسني مجاعة مع أصحابه(.الوقت املستغرق24/
دقيقة) من الساعة ( 5:36مساء حتى الساعة .)6:00

حاول اإلمام يف هذه األيام ،أن حيكم موقفه ،فاخرج من جنده من
اخرج ،وأمر بان جيتمع األصحاب ،فاجتمعوا ،فقال اإلمام  يف
خطاب هبم ،إن القوم مل يريدوا إال قتيل ،وأنا رافع بيعتي عنكم ،فمن
أراد منكم الفرار ،فليتخذ الليل له سرتا ،وينجو بنفسه من الفاجعة
املوحشة التي ترتبص بنا ،فأمر بإطفاء الضياء ،وتفرق مجع كثري ممن
كان معه ،الذين مل تكن أهدافهم سوى املادة والقضايا املادية ،ومل
يبق معه إال مريدو احلق ومتبعو احلقيقة ،وهم ما يقارب من أربعني
شخصا ،وعدد من بني هاشم(.الوقت املستغرق 20/دقيقة)
•وللمرة الثانية ،مجع اإلمام احلسني أصحابه ،فخطب فيهم
قائال:
أما بعد ،فاين ال اعلم أصحابا أوىف وال خريا من أصحايب ،وال أهل
بيت ابر وال أوصل من أهل بيتي ،فجزاكم اللّ عني خريا ،إال واين ال
أظن يوما لنا من هؤالء ،إال واين قد أذنت لكم فانطلقوا مجيعا يف حل
ليس عليكم مني زمام ،هذا الليل قد غشيكم فاختذوه مجال ،فقال له
إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وابنا عبد اهلل بن جعفر ،مل نفعل ذلك؟ لنبقى
بعدك قال بعضهم :ما نفعل ذلك ،ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا
وأهلينا ،ونقاتل معك حتى نرد موردك ،فقبح اللّ العيش بعدك.
فقام مسلم بن عوسجة خطيبا ،قال :أنحن نخيل عنك وبم نعتذر إىل
اهلل يف أداء حقك؟ أما واللّ حتى اطعن يف صدورهم برحمي وارضهبم
بسيفي ما ثبت قائمه يف يدي ،ولو مل يكن معي سالح أقاتلهم به،
لقذفتهم باحلجارة ،واللّ ال نخليك حتى يعلم اللّ انه إنا قد حفظنا
غيبة رسوله فيك ،أما واللّ ،لو قد علمت أين أقتل ثم أحيا ،ثم احرق
ثم أحيا ،ثم اذرى ،يفعل ذلك يب سبعني مرة ،ما فارقتك حتى القى
محامي (املوت) دونك ،وكيف ال افعل ذلك ،وإنام هي قتلة واحدة،
ثم هي الكرامة التي ال انقضاء هلا أبدا(( .)54الوقت املستغرق/ساعة)
•صالة العشاء الساعة ()6:53

58

م .عيل عبد احلسني خليل الفضل

 9حمرم

7:00 pm

تتمة اخلطبة لغاية الساعة ()7:30

 9حمرم

ال َغ َس ُق

8:00 pm

قال الراوي« :فلام أمسى احلسني وأصحابه قاموا الليل كله
يصلون ويستغفرون ويدعون ويترضعون» .واستعدوا كذلك
للقاء خصومهم وإمتام احلجة عليهم يف يوم غد ،فأمر اإلمام بمكان
منخفض من وراء اخليام كأنه ساقية فحفروه يف ساعة من الليل
وأمر فأيت بحطب وقصب فألقي فيه ،فلام أصبحوا استقبلوا القوم
بوجوههم وجعلوا البيوت يف ظهورهم وأمر بذلك احلطب والقصب
من وراء البيوت فأحرقت بالنار كي ال يؤتوهم من ورائهم ،وبذلك
منعهم اإلمام من احلملة عليه بغتة وقتله قبل إمتامه احلجة عليهم بل
ألقى عليهم هو وأصحابه اخلطبة تلو اخلطبة حني تقابل اجليشان يف
يوم عاشوراء()55(.الوقت املستغرق )1:30/دقيقة
•وهي ليلة العارش من حمرم عام  .#61وقد قضاها اإلمام احلسني
وأصحابه بالدعاء واملناجاة والصالة .وأعدّ وا أنفسهم وسالحهم،
وجدّ دوا عهد الوفاء وميثاق التضحية استقباال للملحمة العظمى التي
كان من املقرر أن تقع يف اليوم التايل(.الوقت املستغرق/ساعة)

 9حمرم

9:00 pm

•و استبرش أصحاب اإلمام بالشهادة بني يديه ،وقد حتدّ ث املؤرخون عنهم
بام يبهر العقول فهذا حبيب بن مظاهر خرج إىل أصحابه وهو يضحك قد
غمرته األفراح فأنكر عليه يزيد بن احلصني ذلك ،فرد عليه :أي ساعة
أوىل من هذه بالرسور ،واهلل ما هو إالّ أن متيل علينا هذه الطغاة بسيوفها
فنعانق احلور العني(.الوقت املستغرق 15/دقيقة)

•وأقبل احلسني إىل خيمته فأخذ يعالج سيفه ويصلحه وهو يقول :يا
دهر ُأ ٍ
ف لك من خليل كم لك باإلرشاق واألصيل
و ملا سمع اإلمام السجاد كالم أبيه عرف ما أراد فأخذته العربة ،وبكت
زينب ،فقال هلا أخوها :ال يذهبن بحلمك الشيطان( )56(.الوقت
املستغرق 15/دقيقة)
عيل جيبا وال
وصية احلسني إىل العلويات ،فقال هل ّن... :فال تشققن ّ
ختمشن وجها وال تقلن هجرا(.)57(...الوقت املستغرق 30/دقيقة)
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ويف ليلة عاشوراء من املحرم قالت زينب  :خرجت من خيمتي ألتفقد أخي
احلسني وأنصاره ،وقد افرد له خيمة ،فوجدته جالسا وحده يناجي ربه ويتلو القرآن،
فقلت يف نفيس أيف مثل هذه الليلة ُيرتك أخي وحده ،واهلل ألمضني إىل إخويت وبني
عمومتي و أعاتبهم بذلك ،فأتيت إىل خيمة العباس فسمعت منها مههمة ودمدمة،

 9حمرم

10:00 pm

فوقفت عىل ظهرها فنظرت فيها فوجدت بني عمومتي وإخويت وأوالد أخويت
جمتمعني كاحللقة وبينهم العباس من إخويت وبنى عمومتي إذا كان الصباح فام
تقولون؟ فقالوا :األمر إليك يرجع ونحن ال نتعدى لك قولك ،فقال العباس:
إن هؤالء  -أعني األصحاب  -قوم غرباء ،واحلمل الثقيل ال يقوم إال بأهله ،فإذا
كان الصباح فأول من يربز إىل القتال أنتم ،نحن نقدمهم للموت لئال يقول الناس:
قدموا أصحاهبم ،فلام قتلوا عاجلوا املوت بأسيافهم ساعة بعد ساعة ،فقامت بنو
هاشم وسلوا سيوفهم يف وجه أخي العباس وقالوا ،نحن عىل ما أنت عليه ،قالت
زينب  :فلام رأيت كثرة اجتامعهم ،وشدة عزمهم وإظهار شيمتهم ،سكن قلبي
وفرحت ،ولكن خنقتني العربة ،فأردت إن ارجع إىل أخي احلسني واخربه بذلك
فسمعت من خيمة حبيب بن مظاهر مههمة ودمدمة ،فمضيت إليها ووقفت بظهرها
ونظرت فيها فوجدت األصحاب عىل نحو بني هاشم جمتمعني كاحللقة وبينهم
حبيب بن مظاهر وهو يقول :يا أصحايب مل جئتم إىل هذا املكان ،أوضحوا كالمكم
رمحكم اهلل ،فقالوا :أتينا لننرص غريب فاطمة ،قالت زينب :ففرحت من ثباهتم،
ولكن خنقتني العربة ،فانرصفت عنهم وأنا باكية ،وإذا بأخي احلسني قد عارضني
وتبسمت يف وجهه فقال ُ :أخ ّية .فقلت :لبيك يا أخي .فقال
فسكنت نفيس
ُ
 :يا أختاه منذ رحلنا من املدينة ما رأيتك متبسمة ،اخربيني ما سبب تبسمك.
فقلت له :يا أخي رأيت من فعل بني هاشم واألصحاب كذا وكذا .فقال يل :يا أختاه
اعلمي ،إن هؤالء أصحايب من عامل الذر ،وهبم وعدين جدي رسول اهلل  هل
حتبني إن تنظري إىل ثبات أقدامهم .فقلت :نعم .فقال  :عليك بظهر اخليمة.
قالت زينب :فوقفت عىل ظهر اخليمة فنادى أخي احلسني أين إخواين وبنو
أعاممي؟ فقامت بنو هاشم ،وتسابق منهم العباس وقال :لبيك لبيك ما تقول؟ فقال
احلسني :أريد إن أجدد لكم عهدا .فأتى أوالد احلسني ،وأوالد احلسن ،وأوالد
عيل ،وأوالد جعفر ،وأوالد عقيل ،فأمرهم باجللوس فجلسوا .ثم نادى أين حبيب
بن مظاهر أين زهري أين هالل بن نافع ،أين األصحاب؟ فاقبلوا وتسابق منهم حبيب
بن مظاهر وقال :لبيك يا أبا عبد اهلل ،فأتوا إليه وسيوفهم بأيدهيم ،فأمرهم باجللوس
فجلسوا ،فخطب فيهم خطبة بليغة ثم قال :يا أصحايب اعلموا إن هؤالء القوم ليس
هلم قصد ...إىل هناية اخلطبة(( .)58الوقت املستغرق 50/دقيقة)
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 9حمرم

11:00 pm

احلسني وأصحابه أحيوا ليلة العارش من املحرم بالصالة والدعاء
وتالوة القرآن ،باتوا وهلم دوي كدوي النحل ما بني قائم وقاعد
وراكع وساجد((59).الوقت املستغرق 2/ساعة)

 10حمرم

12:00 am

 10حمرم

1:00 am

وبات اإلمام احلسني وأصحابه وأهل بيته ليلة عاشوراء ،وهلم
كدوي النحل ،ما بني قائم وقاعد وراكع وساجد.
دوي
ّ
ٌّ
•خرج اإلمام  يف جوف الليل إىل خارج اخليام يتفقد التالع
والعقبات فتبعه نافع بن هالل اجلميل ودار حوار بينهم( .الوقت
املستغرق 35/دقيقة)
•ثم دخل احلسني إىل خيمة زينب ووقف نافع بن هالل بإزاء
اخليمة ودار حوار بني زينب وأخيها حول نوايا األصحاب ورباطة
جأشهم وصالبة عزيمتهم( .الوقت املستغرق 20/دقيقة)

هلموا
•جاء حبيب بن مظاهر مع األصحاب لطمأنة النساء وقال ّ
معي لنواجه النّسوة ونط ّيب خاطره ّن ،فجاء حبيب ومعه أصحابه
وصاح :يا معرش حرائر رسول اهلل ،هذه صوارم فتيانكم آ َلوا أالّ
السوء فيكم ،وهذه أسنّة غلامنكم
يغمدوها إالّ يف رقاب َمن يريد ّ
يفرق ناديكم .فخرجن
أقسموا أالّ يركزوها إالّ يف صدور َمن ّ
َ
النّساء إليهم ببكاء وعويل وقلنّ :أيا الط ّيبون حاموا عن بنات
فضج القوم بالبكاء حتّى ّ
كأن
رسول اهلل وحرائر أمري املؤمنني.
ّ
األرض متيد هبم((.)60الوقت املستغرق 20/دقيقة).

 10حمرم

2:00 am

 10حمرم

3:00 am

•اإلمام نائم( .ساعة)
ثم استيقظ وأخرب
السحر من هذه الليلة خفق احلسني خفقة ّ
ويف ّ
أصحابه بأنّه رأى يف منامه كالب ًا شدّ ت عليه تنهشه وأشدّ ها عليه
كلب أبقعّ ،
وإن الذي ّ
يتول قتله من هؤالء رجل أبرص(.الوقت
املستغرق 15/دقيقة)
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 10حمرم

4:00 am

 10حمرم
 10حمرم

باح
الص ُ
َّ

5:00 am

•استعدادات عامة والتجهيز للقاء

6:00 am

62

•صالة الفجر الساعة ()4:42

•رشوق الشمس الساعة ()6:03
•جتمع احلسني مع أصحابه ورفع يديه للدعاء (اللهم أنت ثقتي
يف كل كرب....إىل آخر الدعاء)(.الوقت املستغرق 15/دقيقة)
•اخلطبة األوىل:
•وخاطب جيش الكوفة عندما اقرتبوا من خيامه :أهيا الناس ،اسمعوا
قويل وال تُعجلوين حتى أعظكم … أما بعد فانسبوين فانظروا من أنا
ثم ارجعوا إىل أنفسكم وعاتبوها فانظروا هل ّ
حيل لكم قتيل وانتهاك
حرمتي؟ الست ابن بنت نبيكم  وابن وصيه وابن عمه؟ …(.)61
(الوقت املستغرق 15/دقيقة)
•اخلطبة الثانية:
•وخاطب جيش العدو يف صبيحة العارش من حمرم قائال :احلمد هلل
الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال ،مترصفة بأهلها حاال
غرته ،والشقي من فتنته …((.)62الوقت
بعد حال ،فاملغرور من ّ
املستغرق 20/دقيقة)
•وقت وساعة الصفر :بعد ساعتني من الفجر.)6:42( ،

م .عيل عبد احلسني خليل الفضل
•حصول كرامة لإلمام احلسني من بعد لقائه بعبد اهلل بن حوزة
التميمي((.)63الوقت املستغرق 15/دقيقة)
•خطبة زهري بن القني(.الوقت املستغرق 15/دقيقة)

البكور
ُ

 10حمرم

الش ُ
وق
ُُ

7:00 am
8:00 am

•خطبة برير 15( .الوقت املستغرق /دقيقة)

•وخطب بجيش ابن سعد يف يوم الطف قائال :ت ّب ًا لكم أيتها اجلامعة
تحيين فاسترصخناكم
وترح ًا ،أفحني استرصختمونا وهلني ُم ّ
مؤ ّدين مستعدين ،سللتم علينا سيفا يف رقابنا وحششتم علينا نار
الفتن … أال وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بني اثنتني؛ بني الس ّلة
والذلة وهيهات منا الذلة … مع لقاء عمر بن سعد واحلديث معه
حول حكم الري((.)64الوقت املستغرق 30/دقيقة)

 10حمرم

•توبة احلر بن يزيد الرياحي ،ونصحه ألهل الكوفة( .الوقت
املستغرق 25/دقيقة)
•احلملة األوىل
•كان اشتباك الطرفني يف العارش من حمرم بعد أن تقدم عمر بن
سعد نحو معسكر احلسني ورمى بسهم وقال :اشهدوا يل
عند األمري إين أول من رمى .ثم حلقه يف ذلك رجاله ،فلم يبق من
أصحاب احلسني أحد إال أصيب من سهامهم ،56فحمل
أصحاب اإلمام احلسني محلة واحدة واقتتلوا ساعة فام
انجلت الغربة إال عن مخسني رصيعا(( .)66الوقت املستغرق70/
دقيقة)
•ويف يوم العارش من املحرم سنة  .#61ق استعد اإلمام مع مجعه
القليل (ال يتجاوز عددهم تسعني شخصا ،أربعون ممن جاءوا
معه ،ونيف وثالثون التحقوا باإلمام يف ليلة احلرب وهنارها
من جيش األعداء ،والبقية كانوا من اهلاشميني ،بام فيهم ولده
وإخوته وابنا إخوته وابنا أخواته وابنا عمومته) استعدوا يف
معسكر واحد أمام العدد الغفري من جيش األعداء ،فاشتعلت
نار احلرب ،حارب هؤالء من الصباح الباكر حتى الظهرية،
واستشهد اإلمام مع سائر الفتية اهلاشميني ،فلم يبق منهم احد.
()67
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الض َحى
ُّ

 10حمرم

ال ُغدْ َو ُة

9:00 am
10:00 am

•بداية املناجزة:
استمرت املناجزة بني أنصار اإلمام احلسني لغاية أن التفت أبو
ثاممة الصائدي إىل الشمس قد زالت وحان موعد الصالة ،فصىل
اإلمام مع ما تبقى من األنصار وأهل بيته صالة اخلوف (ركعتان
فقط) لغاية الساعة ( 12:00ظهرا).

كان كل فارس خيرج للقتال يستغرق تقريبا (من  15-10دقيقة) يف
قتاله ،حيث تتضمن املناجزة أحيانا الرجز ويعرف الفارس بنفسه ثم
يقاتل ،الوقت املستغرق( )68لقتال اجلندي يف عسكر اإلمام احلسني :u
 10حمرم

•االستئذان من اإلمام احلسني ،يستغرق ( 2دقيقة) مع املسري.

•االرجتاز (يقرأ بعض الشعر الذي ينبئ عن نسبه ويفصح عن بعض
صفاته) 2( ،دقيقة) مع املسري.
•يقاتل حتى يقتل 6( ،دقائق).

•املجموع الكيل للوقت ( 10دقائق لكل مقاتل كحد أدنى).
 10حمرم
 10حمرم

ِ
اهلاج َر ُة

11:00 am
12:00 pm

•صالة الظهر الساعة ()11:50
•أذان الظهر الساعة ()11:50
•احلملة الثانية

ال َظ ِه َري ُة

•محلة ما بعد الصالة قتل فيها ما تبقى من أصحاب اإلمام
احلسني وهم ستة عرش شخصا هم (أبو ثاممة  -جرح ومل
يقتل،زهري،ابن مضارب،عمرو بن قرضة،نافع اجلميل،واضح
واسلم،برير،حنظله الشبامي،عابس ،جون،انس الكاهيل،
عمرو بن جنادة،احلجاج اجلعفي ،سوار ،سويد)(.الوقت
املستغرق 60/دقيقة)

•قال اإلمام احلسني إىل أم سلمة زوج النبي  :إين اقتل يف
يوم عاشوراء ..وهو اليوم العارش من حمرم بعد صالة الزوال(.)69
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 10حمرم

اح
الر َو ُ
َّ

1:00 pm

•احلملة الثالثة

•محلة بني هاشم وال بيت النبي  التي أدت إىل استشهاد اإلمام
(.بدأت الساعة 1:45ظهرا)

 10حمرم

ص
ال َع ْ ُ

2:00 pm

•بناء عىل ما جاء يف الروايات إن اإلمام احلسني استشهد ما
بني الساعة الواحدة ظهرا والساعة الثالثة عرص ،ومن املتوقع أن
الشهادة متت بعد الساعة الثانية بحدود ( )2:45عرصا.
•بعد ظهر يوم العارش من املحرم سنة  ،#61تم إرسال الرأس
الرشيف إىل ابن زياد يف الكوفة وذلك عىل يد ّ
خول بن يزيد(.)70
•صالة العرص الساعة ()3:06

ص
ال َق ْ ُ

 10حمرم

ص
ال َع ْ ُ

3:00 pm
4:00 pm

•انتهى عمر بن سعد وزمرته من قتل اإلمام الثالث احلسني بن عيل
بن أيب طالب  وآله وصحبه يف ساحة كربالء ُبعيد ظهرية يوم
اخلميس العارش من حمرم احلرام سنة  ،#61ثم أمر ابن سعد يف بقية
ذلك اليوم وأمسيته ويف صبيحة اليوم التايل ( 11حمرم  )#61بدفن
أجساد جنده بعد أن صىل عليها ،تارك ًا أشالء اإلمام احلسني
والذين استشهدوا معه يف العراء(.)71
•أبو ثاممة الصائدي صىل مع اآلخرين صالة اجلامعة مع األمام
احلسني وكان واحدا من آخر ثالثة بقوا عىل قيد احلياة حتى
عرص يوم العارش من املحرم :وقال بعضهم إنه سقط من أثر اجلراح
()27
فحمله أقاربه من امليدان و تويف بعد مدة.

 10حمرم
 10حمرم

ِ
ش
ال َع ُّ

 10حمرم

ِ
األص ُيل

5:00 pm
6:00 pm
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االستنتاجات
مما تقدم نفهم أن للوقت أمهية بالغة يف الفكر اإلسالمي ،وصل االهتامم به إىل

حد القدسية ،بداللة أن هدر الوقت ينايف سبب خلق اإلنسان الذي وجد يف احلياة

الدنيا ليعبد اهلل أوال ثم يعمر األرض ويستثمر وقته بطلب العلم ومصلحة البرشية،
ومن هذا املنطلق نستطيع أن نقول إن اإلمام احلسني امتلك مرشوعا إصالحيا

فيه أهداف عىل مستوى زمانه سنة  #61حتققت بفضح زيف الدولة األموية
وأهداف ضمنية ،وأهداف أخرى إسرتاتيجية حتققت اليوم أبرزها اإلصالح الديني
والسيايس واإلنساين وردع الظلم ،كان الوقت فيها عامال أساسيا ال يمكن إغفاله،

والوقت من دون إدارة ال يمكن أن ينتج عنه حتقق ًا لألهداف ،لذا وجدنا من تسليط
الضوء عىل املواقف واحلاالت الدراسية لواقعة الطف أن هناك إدارة مميزة للوقت
عند اإلمام احلسني لسببني رئيسني:

األول :أن اإلمام احلسني استلهم فكره اإلداري من القرآن واإلرث الغني

جلده املصطفى  وأبيه .

الثاين :مارس اإلمام احلسني وظائف اإلدارة (خصوصا التخطيط والقيادة

والتنظيم والرقابة) وفقا لفهمنا احلايل هلا ووفقا آلراء علامء اإلدارة املعارصين بمعية

مورد الوقت ( ،)Timeممارسة ريادية تستحق اإلعجاب ،أوعزها لسبب رئيس هو

أن اإلمام احلسني كان حيمل مرشوعا إصالحيا لألمة ،شكل هذا املرشوع جز ًء

أساسيا من شخصيته وامتداده الروحي ،فضال عن إيامنه املطلق برضورة سيادة
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مبادئ اإلسالم وقيمه ورفض الظلم واجلور الذي ساد العامل اإلسالمي نتيجة تويل

رشار القوم زمام أمورها.

* من خالل دراسة املواقف يف الروايات وحتليلها يمكن االستنتاج أن اإلمام

احلسني تعامل مع الوقت بوصفه موردا رئيس ًا ،سعى باستمرار إىل حتقيق

االستغالل األمثل فيه ويف كثري من املواقف جتنب اإلمام حاالت هدر الوقت

ومضيعته ،بحيث جتنب النوم العميق الذي هو رضورة وحاجة أساسية يف سلم

( )Maslowللحاجات ،واثبت أن مورد الوقت ترتفع قيمته املستقبلية بناء عىل

التنظيم والتنسيق والتخطيط اجليد ،لقد خلق احلسني قيمة مضافة (Add

 )valueمن خالل تعظيم النتائج التي تتحقق من استغالل الوقت.

يمكن القول إن احلسني تعامل مع ثالثة أزمنة (احلارض واملايض

واملستقبل):

* احلارض :تعامل معه وفق هدف واحد ال ثان له وهو االستغالل األمثل

وإدارته بشكل يرسم معامل الزمن املستقبيل ،بحيث امتدت ثقافة واقعة الطف أللف

وأربعامئة عام بعد وقوعها يف حني التاريخ ميلء باملالحم واحلروب التي مل تكتسب

شهرة كام يف الطف.

* املايض :االستفادة من حتليل املواقف والعرب التي مرت عىل اإلمام خصوصا

خيص التعامل مع الطغاة وعىل رأسهم بنو أمية والوصول إىل قرارات حاسمة
فيام ّ

بناء عىل الكم اهلائل من املعلومات ،أوىل هذه القرارت هي رضورة الوقوف

بوجه الدولة األموية ورموزها ،الن املعلومات املاضية األكيدة هو أن هذه الدولة
ورموزها لن ينفع معها املهادنة وال التفاوض وجتربة اإلمام احلسن خري دليل.
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* املستقبل :وهو الزمن األهم الذي كان حمور اهتامم اإلمام احلسني إذ

كرس كل جهوده وطاقاته ليكون أفضل ،وخلق جيل يف هذا الزمن حيمل مبادئ
ّ
اإلسالم الصحيح وقيمه ،ال إسالم بني أمية وهذا ما حصل اليوم عىل الرغم من أن
النهج األموي ما زال موجودا رغم زوال دولته ،وقد أسس اإلمام قواعد وأسس ًا

يف املايض جليل املستقبل متمثلة بمواقف وحاالت تستحق الدراسة والتأمل يف
املستقبل تضمنت كل نتائج اإلدارة احلكيمة للوقت خالل املعركة وخري مصداق

ما قدمه اإلمام من مساحة وقتية رائعة الستعراض البطولة والثبات ألصحابه وأهل

بيته يف املناجزة شخص لشخص بدال من ضياع اجلهود يف معركة واحدة قد نفقد
فيها الشكل القصيص والصوري ملا صنعه األبطال يف تلك املعركة.
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التوصيات
بناء عىل ما جاء يف هذا البحث من نتائج وأفكار وقناعات ،توصل الباحث إىل

مجلة توصيات يمكن إجيازها بام يأيت:

1.1رضورة االستفادة من اإلرث الغني للرتاث والفكر اإلسالمي واعتامده يف
املجتمع املدين والعميل واستخراج احللول ملشاكل األمة ،بعد أن صارت
جتتهد يف نظريات الغرب ،وترك الك ّتاب والباحثون أعظم ارث فكري تركه

هلم اإلسالم متمثال بالثقلني كتاب اهلل وعرتة املصطفى عليه وعىل آله أفضل
الصالة والسالم ،انه لتقصري كبري من الباحثني واملختصني يف العلوم اإلدارية
واإلنسانية يف العامل اإلسالمي وعدّ ه هدرا ملوارد فكرية ،لقد كرس الغرب جل

وقته وجهده لالنتفاع من هذه العلوم وما نراه عىل الساحة العاملية وخصوصا

يف السويد والنرويج ومنظمة األمم املتحدة خري دليل عىل هذا االنتفاع ،حيث
اعتمدت هذه الدول يف ترشيعاهتا الدستورية والقانونية عىل اإلرث الفكري

اإلسالمي متمثال بعهد اإلمام عيل  إىل مالك األشرت ،لذا صار من باب
أوىل أن ال نقبل بالتباهي واالفتخار هبذا احلدث فقط بل جيب أن نعمل جاهدين

عىل تطوير منظامت األعامل ومؤسساتنا وفق فكر أهل البيت  وخصوصا يف
قطاع اإلدارة ،إذا هي دعوة للكتاب والباحثني للتنقيب يف هذا اإلرث الغني.

2.2استخدام األسلوب الفريد والنموذج املتاميز الذي انتهجه اإلمام احلسني
يف اإلدارة عموما وإدارة الوقت عىل وجه اخلصوص ،وبعيدا عن التفاصيل
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إال أننا وجدنا التوازن يف كل يشء بني الشدة واللني وبني احلزم واإلنسانية بني
املشورة مع اآلخرين والقيادة ،ملسنا اإلنسان الكامل البعيد عن األنانية وحب
الذات والتفرد ،وهذه دعوة إىل كل إداري أن يقتدي باحلسني يف إنسانيته

وعقله وطريقة تفكريه الطبيعية ،لكن اخللل يف تقبل قادتنا اإلداريني احلاليني
للمنهج اإلنساين املتوازن.

3.3االستغالل األمثل ملورد الوقت ،طاملا خصائصه تنبئ عن ثمنه الغايل عىل الرغم
من وفرته لدى الكثريين ،واستثامره اليوم بناء عىل معطيات املايض سيجعل
املستقبل أكثر إرشاقا ،ورضورة التعامل معه عىل كل املستويات اإلدارية وفق
رؤية جديدة عكس الرؤية القديمة القائمة عىل هدره وضياعه.

4.4تشكيل جلان علمية متخصصة ودائمة يف املؤسسات ومنظامت األعامل،
وظيفتها األساسية إدارة الوقت ومنع اهلدر فيه ،تنطلق هذه اللجان وفق قاعدة

أهل البيت  ومن كنوز ارثهم الفكري وهي مقولة أن (من استوى يوماه
فهو مغبون )...وهذه املقولة حتث عىل االستثامر يف الوقت وحتقيق قيمة مضافة

وحتقيق الرقابة الذاتية عىل سري األعامل.
.................................

1)1طبقا آلراء جمموعة كبرية من الكتاب.

2)2املؤسسة العامة للتعليم والتدريب املهني( ،إدارة الوقت) اإلدارة العامة لتأسيس وتطوير
املناهج ،اململكة العربية السعودية ،دار  ،267ص .4
3)3يرى الباحث أن الوقت يمكن رسقته من اآلخرين هبدف اإلساءة أو إحلاق الرضر ال
االدخار أو االستغالل.
4)4املؤسسة العامة للتعليم والتدريب املهني( ،إدارة الوقت) ،مصدر سبق ذكره ،ص.5
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5)5محودة ،د.عبد النارص (دليل املدير العريب إلدارة الوقت) جامعة الدول العربية ،القاهرة،
2003م ،ص.7
6)6أبو شيخة ،د .نادر (مدخل إىل إدارة الوقت) دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة – ط ،1
عامن2009 ،م ،ص.39

7)7الزمن املتاح :عمر اإلنسان االفرتايض مطروحا منه وقت النوم والراحة واحلركة خالل 24
ساعة.
8)8اهلاشمي ،عبد اهلل (الربنامج التعليمي امليرس لآلداب اإلسالمية) دار األمني للطباعة ،ط،2
لبنان2009 ،م ،ص ،177ويراجع املستدرك ج ،12ص.14
9)9يرجع (غرر احلكم) لآلمدي ،ص.159

1010يراجع (بحار األنوار للمجليس) ،ج ،68ص.337

(1111الربنامج التعليمي امليرس لآلداب اإلسالمية) مصدر سبق ذكره ،ص.181

(1212الربنامج التعليمي امليرس لآلداب اإلسالمية) مصدر سبق ذكره ،ص ،177ويراجع من ال
حيرضه الفقيه ج ،3ص.169
1313الشامع ،د.خليل ،محود ،د.خضري كاظم «نظرية املنظمة» ط1989 ،1م ،ص .21

1414العيل ،د.صالح امحد «اإلدارة يف العهود اإلسالمية األوىل» رشكة املطبوعات للتوزيع
والنرش ،ط ،1لبنان2001 ،م ،ص .59
1515الفضل ،عيل (األزمة والكيان التنظيمي  -دراسة حالة الركب احلسيني يف واقعة الطف)
جملة كلية الدراسات اإلنسانية ،بحث قيد النرش ،النجف األرشف2012 ،م ،ص.16
1616الشامع ،د.خليل (مبادئ اإلدارة مع الرتكيز عىل إدارة األعامل) ط1999 ، 1م ،ص.32

1717الكثري من مبادئ علم اإلدارة مستوحاة من الضوابط العسكرية كالتكتيك والسياسة
اإلدارية واإلسرتاتيجية وغريها من املفاهيم.
1818املطهري ،د.مرتىض (امللحمة احلسينية) دار املرتىض للطباعة والنرش  ،ط ،1لبنان 2009 ،م،
ص.380
1919اجلرييس  ،د.خالد (إدارة الوقت من املنظور اإلسالمي واإلداري) موقع االلوكة للبحوث
اإلسالمية ،الرياض 2012 ،م ،ص.6
2020املوسوي ،د.حمسن باقر «اإلدارة والنظام اإلداري عند اإلمام عيل  »مطبعة الغدير،
ط ،1لبنان1998 ،م ،ص .125
2121احلسن ،عبد اهلل (ليلة عاشوراء يف احلديث واألدب) النارش املؤلف ،ط1998 ،1م،
ص.432
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2222التلعة  :مجعه تلعات وتِالع وتِ َلع  ،وهي جمرى املاء من أعىل الوادي  ،وهي أيض ًا :ما ارتفع
من األرض وما أهنبط منها فهي من األضداد .املصباح املنري للفيومي :ص  ،٧٦املنجد:
ص.٦٣
2323العقبات :مجع عقبة ،وهي املرقى الصعب من اجلبال .املنجد :ص .٥١٨
2424مفردها :رابية ،وهي املكان املرتفع من األرض.

2525احلسن ،عبد اهلل (ليلة عاشوراء يف احلديث واألدب) مصدر سبق ذكره ،ص.47

2626حبيل ،د.عبد عيل حممد (القيادة اإلدارية يف حياة اإلمام عيل بني النظرية والتطبيق) دار
الكوثر للطباعة والنرش2008 ،م.
2727أبو شيخة ،د .نادر (مدخل إىل إدارة الوقت) مصدر سبق ذكره ،ص.43

2828حممد نعمة الساموي « ،موسوعة الثورة احلسينية -دراسات وحتليالت عن الثورة احلسينية
أهدافها وظروفها وواقعها ونتائجها» دار املرتىض للنرش ،الطبعة األوىل ،ج ،5بريوت،
2001م ،ص .160
2929الشريازي ،السيد نارص مكارم ،مصدر سبق ذكره ،إيران1993 ،م ،ص .66

3030هنري فايول ( :)Henry Fayolمفكر إداري ومهندس فرنيس (1841م – 1925م).
3131املطهري ،د.مرتىض (امللحمة احلسينية) مصدر سبق ذكره ،ص.776

3232القزويني ،عبد الكريم احلسيني (الوثائق الرسمية لثورة اإلمام احلسني )قسم الشؤون
الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة ،ط ،7كربالء املقدسة 2011 ،م ،ص.55
3333الدكتور عيل القائمي (احلسني سيد الشهداء) مكتبة فخراوي ،ط ،1بريوت2002 ،م،
ص.327

3434اجلرييس ،د.خالد (إدارة الوقت من املنظور اإلسالمي واإلداري) مصدر سبق ذكره ،ص.3
3535إعداد قسم احلديث  ،معهد حتقيقات باقر العلوم ( ،موسوعة كلامت اإلمام
احلسني )منظمة األوقاف واألمور اخلريية  -منظمة اإلعالم اإلسالمي ،ط ،1قم
املقدسة2005 ،م ،ص.501
3636الشاوي ،عيل (مع الركب احلسيني من املدينة إىل املدينة  -اإلمام احلسني يف املدينة املنورة)
مركز الدراسات اإلسالمية ،ج ،1ط ،2إيران2008 ،م ،ص.387
3737بيضون ،د.لبيب (موسوعة كربالء) مؤسسة االعلمي للمطبوعات،ط ،1بريوت2006 ،م،
ص .523
3838الساموي ،حممد نعمة (موسوعة الثورة احلسينية – دراسات وحتليالت عن الثورة احلسينية)
دار املرتىض للنرش ،ج ، 7ط ،1بريوت2001 ،م ،ص.78
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3939د .أنطوان بارا «احلسني يف الفكر املسيحي» دار العلوم للطباعة والنرش ،ط ،5سوريا،
2009م ،ص.274
4040تأليف معهد حتقيقات باقر العلوم «موسوعة كلامت اإلمام احلسني »منظمة اإلعالم
اإلسالمي ،دار األسوة للطباعة والنرش ،طهران 1425 ،هجرية ،ص.474
4141حممد نعمة الساموي « ،موسوعة الثورة احلسينية -دراسات وحتليالت عن الثورة
احلسينية أهدافها وظروفها وواقعها ونتائجها» دار املرتىض للنرش ،الطبعة األوىل ،ج،5
بريوت2001،م ،ص .374
4242تأليف معهد حتقيقات باقر العلوم «موسوعة كلامت اإلمام احلسني »منظمة اإلعالم
اإلسالمي ،دار األسوة للطباعة والنرش ،طهران 1425 ،هجرية ،ص.476
4343الشيخ عزت اهلل املوالئي ،الشيخ جعفر الطبيس «موسوعة مع الركب احلسيني من املدينة إىل
املدينة» مصدر سبق ذكره  ،ص.130
4444الدكتور عيل القائمي (احلسني سيد الشهداء) مكتبة فخراوي ،ط ،1بريوت 2002 ،م،
ص.327
4545الكتاب  :موسوعة عاشوراء  -الشيخ جواد حمدثي ج  1ص .28

4646الطبوغرافيا :متثيل دقيق لسطح األرض بعنارصه الطبيعية والبرشية.

«4747تشكيالت توحيدي عاشوراء» ،27:24وقد عرض املؤلف هذه النقاط استنادا خارطة
ساحة املعركة وتصوير املشاهد  ،والوثائق التارخيية.
4848توقيت الروايات وتوقيت األنشطة واملدة املستغرقة لكل نشاط يف اجلدول أعاله اغلبها كان
ختمينيا وليس يقينيا ،وتم حتليل الروايات ثم االستدالل واحلصول عىل نتيجة ،لقد استخدم
الباحث عدة طرق حلساب الوقت املستغرق لكل نشاط من هذه الطرق معاينة خرائط
املعركة وحساب وقت التنقل بني مكان وآخر ،استخدام تقنية ( )GPSوخرائط (،)Google
إلقاء اخلطب الكالمية وحساب وقتها باستخدام عدادات وموقتات زمنية ،وغري ذلك.
http://www.almaany.com4949

5050الشيخ عزت اهلل املوالئي ،الشيخ جعفر الطبيس «موسوعة مع الركب احلسيني من املدينة إىل
املدينة» اجلزء الرابع – دار زمزم للنرش – الطبعة الثالثة – قم املقدسة ،ص.126

5151الشيخ عزت اهلل املوالئي والشيخ حممد جعفر الطبيس «مع الركب احلسيني من املدينة إىل
املدينة – اإلمام احلسني يف كربالء» ج ،4مركز الدراسات اإلسالمية ،ط ،3إيران 2007 ،م.
5252الكتاب :موسوعة عاشوراء  -الشيخ جواد حمدثي – ج ،1ص.99

5353الكتاب :معامل املدرستني  -السيد مرتىض العسكري – ج – 3ص.93
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5454العالمة السيد عبد الرزاق املقرم ،مقتل احلسني ،مؤسسة اخلرسان للمطبوعات،
بريوت.
5555الكتاب :معامل املدرستني  -السيد مرتىض العسكري – ج -3ص.3

5656الكتاب :موسوعة عاشوراء  -الشيخ جواد حمدثي – ج589- 1ص.

5757العالمة السيد عبد الرزاق املقرم ،مقتل احلسني ،مؤسسة اخلرسان للمطبوعات،
بريوت.
5858كلامت اإلمام احلسني - الشيخ الرشيفي – ج -1ص.6

5959الكتاب :شجرة طوبى  -الشيخ حممد مهدي احلائري ،منشورات املكتبة احليدرية النجف
ت ( )368حمرم  ،#1385ط،5ج.2
6060العالمة السيد عبد الرزاق املقرم ،مقتل احلسني ،مؤسسة اخلرسان للمطبوعات،
بريوت.
6161بحار االنوار ،6:5أعيان الشيعة 602:1

6262مناقب ابن شهراشوب ،100:4بحار األنوار 5:45

6363عبد الرزاق املقرم «مقتل احلسني »مؤسسة اخلرسان للمطبوعات – بريوت – ص.240
6464نفس املهموم ،131:مقتل اخلوارزمي .7:2

6565أزمة اخلالفة واإلمامة تأليف :الدكتور أسعد القاسم ج  7ص.22

6666العالمة السيد عبد الرزاق املقرم ،مقتل احلسني ،مؤسسة اخلرسان للمطبوعات،
بريوت ،ص .247
6767الكتاب :الشيعة يف اإلسالم – ج– 8ص.1

6868د .لبيب بيضون «موسوعة كربالء» مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،اجلزء الثاين – بريوت
– 2006م  ،ص.51
6969قصص املعصومني  ،ج 3ص .5
7070نفس املصدر السابق.

7171الكتاب :تاريخ النياحة عىل اإلمام الشهيد احلسني بن عيل  ،ج 5ص.3
7272الكتاب :موسوعة عاشوراء  -الشيخ جواد حمدثي ج  1ص.18
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م .عيل عبد احلسني خليل الفضل

املصادر واملراجع
القرآن الكريم

(1)1الربنامج التعليمي امليرس لآلداب
اإلسالمية)  -من ال حيرضه الفقيه ج.3
2)2أبو شيخة ،د .نادر (مدخل إىل إدارة
الوقت) دار املسرية للنرش والتوزيع
والطباعة – ط  ،1عامن2009 ،م.

3)3إعداد قسم احلديث ،معهد حتقيقات
باقر العلوم ( ،موسوعة كلامت
اإلمام احلسني  )منظمة األوقاف
واألمور اخلريية -منظمة اإلعالم
اإلسالمي ،ط ،1قم املقدسة2005 ،م.
4)4بيضون ،د.لبيب (موسوعة كربالء)
مؤسسة األعلمي للمطبوعات،ط،1
بريوت2006 ،م.

5)5اجلرييس ،د.خالد (إدارة الوقت من
املنظور اإلسالمي واإلداري) موقع
االلوكة للبحوث اإلسالمية ،الرياض،
2012م.
6)6حبيل ،د.عبد عيل حممد (القيادة
اإلدارية يف حياة اإلمام عيل  بني
النظرية والتطبيق) دار الكوثر للطباعة
والنرش2008 ،م.

7)7احلسن ،عبد اهلل (ليلة عاشوراء يف
احلديث واألدب) النارش املؤلف ،ط،1
1998م.
8)8محودة ،د.عبد النارص (دليل املدير

العريب إلدارة الوقت) جامعة الدول
العربية ،القاهرة2003،م.

9)9د .أنطوان بارا «احلسني يف الفكر
املسيحي» دار العلوم للطباعة والنرش،
ط ،5سوريا2009 ،م.
1010الدكتور عيل القائمي (احلسني 
سيد الشهداء) مكتبة فخراوي ،ط،1
بريوت2002 ،م.

1111الساموي ،حممد نعمة (موسوعة
الثورة احلسينية – دراسات وحتليالت
عن الثورة احلسينية) دار املرتىض
للنرش،ج ،7ط ،1بريوت2001 ،م.

1212الشاوي ،عيل (مع الركب احلسيني من
املدينة إىل املدينة  -اإلمام احلسني 
يف املدينة املنورة) مركز الدراسات
اإلسالمية ،ج ،1ط ،2إيران2008 ،م.
1313الشامع ،د.خليل (مبادئ اإلدارة مع
الرتكيز عىل إدارة األعامل) ط،1
1999م.

1414الشامع ،د.خليل ،محود ،د.خضري
كاظم «نظرية املنظمة» ط1989 ،1م.

1515الشريازي ،السيد نارص مكارم ،مصدر
سبق ذكره ،إيران1993 ،م.

1616العيل ،د.صالح امحد «اإلدارة يف العهود
اإلسالمية األوىل» رشكة املطبوعات
للتوزيع والنرش،ط ،1لبنان2001 ،م.
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1717الفضل ،عيل (األزمة والكيان
التنظيمي  -دراسة حالة الركب
احلسيني يف واقعة الطف) جملة كلية
الدراسات اإلنسانية ،بحث قيد النرش،
النجف األرشف2012 ،م.
1818القزويني ،عبد الكريم احلسيني
(الوثائق الرسمية لثورة اإلمام
احلسني )قسم الشؤون
الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية
املقدسة،ط ،7كربالء املقدسة،
2011م.

1919املطهري ،د.مرتىض (امللحمة احلسينية)
دار املرتىض للطباعة والنرش ،ط،1
لبنان2009 ،م.
2020املؤسسة العامة للتعليم والتدريب
املهني( ،إدارة الوقت) اإلدارة العامة
لتأسيس وتطوير املناهج ،اململكة
العربية السعودية ،دار .267

2121املوسوي ،د.حمسن باقر «اإلدارة
والنظام اإلداري عند اإلمام عيل »
مطبعة الغدير ،ط ،1لبنان1998 ،م.
2222اهلاشمي ،عبد اهلل (الربنامج التعليمي
امليرس لآلداب اإلسالمية) دار األمني
للطباعة ،ط ،2لبنان2009 ،م.
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