الو�سطية واالعتدال
في النه�ضة الح�سينية

¿¿د .رسول كاظم عبد السادة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين ،واللعن والدائم عىل

أعدائهم أمجعني من األولني واآلخرين
ٍ
ٍ
شك أن َّ
ال َّ
إصالحية يف عامل اإلمكان ال بد أن تتخذ من املنهج اإلهلي
هنضة
كل

َحتَّى إِ َذا َجاء ُه لمَ ْ يجَ ِدْ ُه َش ْي ًئا)(((.

الدعوة و�أدلتها الثالثة

دعوة ٍ
ٍ
إن َّ
ّ
إهلية ال بد أن تكون بحسب ما قرر هلا الشارع من وسائل الدعوة
كل

((( إبراهيم26/
((( النور39/
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ٍ
األهداف
مكتملة من حيث
غري
ُ
وسيل ًة لبلوغ غاياهتا ،وبخالف ذلك تكون دعو ًة ناقص ًة َ
صاحلة للتناول أو مل ت ِ
ٍ
أي ٍ
ُؤت ثامر ًا أصالًّ ،
أمر ما مل يك ْن إهل ًّيا
غري
فإن َّ
وربام آتت ثامر ًا َ
فإنه ٌ
ٌّ
وجمتث ،وإن كان الناس يرون فيه حرك ًة إصالحي ًة إال أنّه يف الواقع (ك ََش َج َر ٍة
باطل
ٍ
اج ُت َّث ْت ِمن َف ْو ِق األَ ْر ِ
ض َما لهَ َا ِمن َق َر ٍار)((( أو ( َك َسرَ ٍ
اب بِ ِقي َع ٍة ْيحَ َس ُب ُه ال َّظ ْم ُ
آن َما ًء
َخبِي َثة ْ
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ك بِالحِْ كْم ِة والمَْو ِع َظ ِة الحَْ سن َِة وج ِ
والتي نص عليها يف قوله تعاىل[ا ْد ُع إىل َسبِ ِ
يل َر ِّب َ
ادلهُْ م
َ َ َ
َ َ ْ
(((
بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن]
ّ
مفردات ينبغي التوقف عندها وهي :الداعي والدعوة
فإن يف هذه اآلية الكريمة
ٌ

والسبيل ،واألدلة الثالثة ،احلكمة واملوعظة واملجادلة.

حيق لغريه أن يقوم
أما الداعي فهو املعصوم قطعا أو من نصبه املعصوم وال ُّ

ٍ
بدعوة ثم يزعم أهنا إهل ّي ٌة.

يدعو
قال الطربيس يف تفسري اآلية :أمر اهلل تعاىل نبيه حممد صىل اهلل عليه وآله أن
َ
ٌ
مدخل يف استحقاق
يدعوهم إىل أفعاهلم احلسنة التي هلا
عباده املكلفني باحلكمة ،وهو أن َ
املدح والثواب عليها ،ألن القبائح بزجر عنها ال يدعو إليها(((.

وقد ورد يف بعض التفاسري أن الداعي هو أمري املؤمنني ،عن أيب احلسن موسى
جعفر عليه السالم عن أبيه عليه السالم قال :سألت أيب عن قول اهلل عز وجل ( َي ْو َم ِئ ٍذ
ون الدَّ ِ
َيتَّبِ ُع َ
اع َي لاَ ِع َو َج َل ُه) قال :الداعي أمري املؤمنني عليه السالم(((.

لادتعالاو ةيطسولا ةداسلا دبع مظاك لوسر .د
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أما الدعوة فهي اخلري واالستقامة والعودة إىل الفطرة اإلهلية التي هي التوحيد الذي
ٍ
دعوات ،ويف اآلية هي سبيل اهلل الذي
فطر عليه اخللق مجيعا ،أو كل ما يؤ ّدي إىل ذلك من
هو طريق احلق الواحد غري املخت َلف فيه وهو التوحيد ووالية أولياء اهلل ،عن زيد بن عيل
قال :قال النبي صىل اهلل عليه وآله يف قول اهللُ [ :ق ْل َه ِذ ِه َسبِيليِ َأ ْد ُعو إىل اللهِّ]اآلية قال :أنا
ومن اتبعني من أهل بيتي ،اليزال الرجل بعد الرجل يدعو إىل ما أدعو إليه(((.

((( النحل125/
((( الطربيس ،أمني الدين ابو عيل الفضل (ت548هـ) ،جممع البيان يف تفسري القرآن( ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت1379 ،هـ) :،ج 6ص .439
((( األسرتآبادي ،.رشف الدين عيل احلسيني ،تأويل اآليات الطاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة
حتقيق مدرسة اإلمام املهدي عج قم املقدسة  :،1407ص.311
((( املجليس :حممد باقر بن حممد تقي (ت  1111ﻫ) ،بحار األنوار اجلامعة لدرر َأخبار األئمة
األطهار .مؤسسة الوفاء ،بريوت ،ط1403 ،2ﻫ –  1983م ج 24ص.24

أما األدلة الثالثة فهي الوسائل التي يتبعها الداعي يف دعوته وتعددها بحسب
ٍ
تعدد مراتب اخللق يف االستعداد والقبول ،فليس ينبغي دعوة جمموع اخللق ٍ
واحد،
ببيان

وال يتحقق ذلك إال للدعاة الربانيني عليهم السالم ألهنم قالوا عليهم السالم« :نحن

نكلم الناس عىل قدر عقوهلم» وهذه األدلة هي:
األول :دليل احلكمة:

احلكمة قد تطلق ويراد هبا احلكمة العلمية ،وقد يراد هبا احلكمة العملية ،األوىل

هي العمل وفق الطاعة ،والثانية هي املعرفة ،وللمالزمة بني هاتني مع بعضهام ُجعل
املرا ُد من احلكمة كل َت ْي ِهام ،ألن العلم هيتف بالعمل فان أجابه وإال ارحتل ،كام يف اخلرب
والعلم هو احلكمة العلمية والعمل هو احلكمة العملية.

ودليل احلكمة هو الدليل الكشفي العياين الذي خيرب به املستدل بعد معاينة ما

أراد من معاين ألفاظه ال جمرد األلفاظ ،والكل يدّ عي ذلك ولكن الدعوى بغري رشوط

املدعي باطل ٌة ،ورشوط العلمية أن جيمع قلبه عىل استامع املقصود ،والتوجه إليه من غري
أن يريد العناد والرد ،وهذه الرشوط عىل الوجه املطابق للكتاب والسنة.
الثاين :دليل املوعظة احلسنة:

تردد اخلصم بني احلق املقطوع به والباطل املشكوك فيه وتنتج احلق املقطوع به

كام جاء يف اخلطابات اإلهلية عن مؤمن آل فرعون (إن كان كاذب ًا فعليه كذبه وأن

كان صادق ًا يصبكم بعض الذي يعدكم) ،وهذا دليل يوصل إىل علم األخالق
والطبيعه وي��ورد صاحبه م��ورد اليقني ويعرفه معنى ال�شيء وباطنه عىل جهه

التمكني.

الثالث :دليل املجادلة بالتي هي أحسن:

وهو ما ذكره العلامء يف كتبهم ،من الرباهني واألقيسة ِّ
مقر ٌر
بكل أنواعها كام هو َّ
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وهو ٌ
دليل ألهل القلوب وهو ينبوع املعاين وال يوصل إال إليها وهو أن
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يف املنطق ويف علم األصول ،برشط أن تكون املجادلة بالتي هي أحسن أي أن يكون
الدليل عىل ِ
نحو ما ُق ِّرر يف حم ِّله.
ودليل املجادلة بالتي هي أحسن عىل كامل ما ينبغي فيه ،يوصل إىل عامل الصور

التي هي املحدودة باألبعاد ،سوا ًء أكانت جوهري ًة كالنفوس أم عرضي ًة كاألشباح
(((
املثالية ،أو إىل املعاين التي هي الذوات املادية
االمام احل�سني عليه ال�سالم دعى باالدلة الثالثة

إن اإلمام احلسني صلوات اهلل عليه ملا كان ربان ّيا يف كل حركاته وسكناته ،فقد

دعا إىل سبيل ربه باألدلة الثالثة ،قبل واقعة الطف ويف أثنائها ،ألنه الداعي إىل اهلل
ووسيلته وهديه كتاب اهلل وسنة جده صىل اهلل عليه وآله.

أما دعوته عليه السالم بدليل احلكمة فهو ما جتىل لنا يف خطابه عليه السالم لزهري

بن القني وهو يف طريقه إىل كربالء ،ألن مثل زهري رضوان اهلل عليه الذي قىض دهر ًا يف
خدمة أعداء اإلسالم ما كان له أن يدخل يف معسكر احلق وأهله بعد كل هذا الضياع إال

ٍ
عياين أراه إياه سيد الشهداء وإن مل يصلنا تفصيله لكننا فهمناه من التبدل
كشفي
بدليل
ٍّ
ٍّ
املفاجئ يف موقف زهري من الرفض املطلق إىل القبول والفناء يف طاعة سيد الشهداء،
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حيمله قيادة ميمنة األنصار.
األمر الذي جعل احلسني عليه السالم ّ

أما دليل املوعظة احلسنة فقد اشتهر عنه كثريا يف خطاباته املتكررة يف مكة ويف

وخيوفهم غضب اهلل سبحانه ،حتى أنه كان ُيشفق
الطريق ويوم عاشوراء للقوم يعظهم ّ
عليهم رغم إقدامهم عىل حماربته ،فهل هناك أبلغ من هذا الدليل؟ وكان يرد ّ
أن ما

خرج إال لطلب اإلصالح يف أ ّمة جده ،فلو كانوا من أهل دليل احلكمة ملا كان ينبغي أن

خياطبهم بأنه خرج لطلب اإلصالح إذ ينبغي للحكيم أن يعرف احلسني قبل أن يتعرف
عىل هنضته فإذا عرفه حق معرفته ال يسأل عن فعله.

خص سالم اهلل عليه فيها القادة ورؤس
أما املجادلة بالتي هي حسن فقد ّ

((( فوائد احلكمة ،الفائدة األوىل بترصف.

الضالل من بني أمية وغريهم أمثال شبث وعمر بن سعد وشمر وعبد اهلل بن الزبري يف
مكة ووالة األمويني يف املدينة.

وكان هدفه من ذلك إثبات متام احلجة ،بأدلتها الثالثة إِقام ًة لِ ِ
لد ِ
ين َو ُح َّج ًة
َ
ِ
ِ
ول َ
ب الباطِ ُل َعىل َأ ْهلِ ِه َوال َي ُق َ
[ولِئَال َي ُز َ
ول َأ َحدٌ
احل ُّق َع ْن َم َق ِّره َو َيغْل َ
َعىل املكلفني َ
ت َلنا ع َل ًام ِ
هادي ًا َفنَ َّتبِ َع آياتِ َ
ك ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن ن َِذ َّل
ت إِ َل ْينا َر ُسوالً ُمن ِْذر ًا َو َأ َق ْم َ
َل ْوال َأ ْر َس ْل َ
َ

َو َنخْ زى].

وقبل الدخول يف صلب البحث جيب أن نبينّ أن أهل البيت عليهم السالم
أفعاهلم ك ّلها جتري عىل وجه الصواب واحلكمة سوا ًء أتعقلناها وأدركنا تلك احلكمة
أم مل نتعقل وندرك ،فام ظهر لنا من بياناهتم منها قلنا به وما مل يظهر توقفنا وأوكلنا فهمه

إىل أهله الراسخني يف العلم ،واحلال أن حمنة اخللق فيهم حمنة «ال يستطيع أحدٌ وصفها،

وعىل املرء أن يتثبت يف القول حني يصف أفعاهلم وسكناهتم ألهنم أئمة اخللق عىل كل
االحوال ،ال يعرفون اجلور يف قضاياهم وال امليل يف أحكامهم ودعواهتم إن قاموا وإن

قعدوا وأنا أرجو أن يكون القول مني ما قال آل حممد يف ما علمت ويف ما أعلم.

من األمر الذي هو عليه إىل ما يريد أن يدعوه إليه ،وال يتم هذا األمر إال إذا كان ذلك
ٍ
جيري ٍ
وإنصاف ونزول الداعي إىل مرتبة املدعو لينتشله ويرفعه إليه ،وهذا هو
برفق

األدب القرآين يف اإلرشاد واألخالق ،فان اهلل سبحانه سمى قوم ٍ
عاد إخوان ًا لنبي اهلل
َ
ّ
ٍ
خاه ْم ُهود ًا َ
ون
قال يا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا اللهََّ ما َلك ُْم ِم ْن آله َغيرْ ُ ُه إِ ْن َأ ْنت ُْم إِلاَّ ُم ْفترَ ُ َ
[وإِىل عاد َأ ُ
هود َ
ِ
يا َق ْو ِم َ
ون](((.
ي إِلاَّ َعلىَ ا َّل ِذي َف َط َرنيِ َأ َفال َت ْع ِق ُل َ
الأ ْس َئ ُلك ُْم َع َل ْيه َأ ْجر ًا إِ ْن َأ ْج ِر َ
وقد قيل لزين العابدين  :إن جدك كان يقول( :إخواننا بغوا علينا).

((( سورة هود .51– 49
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أوال :الوسطية يف اإلرشاد:
املدعو حتى ينقله
إن ِمن أهم مهامت املرشدين إىل اهلل الدالني عليه هو الرفق يف
ِّ
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ٍ
خاه ْم ُهود ًا)؟ فهو مثلهم ،أنجاه اهلل والذين
(وإِىل عاد َأ ُ
فقال( :أما تقرأ كتاب اهللَ :

معه ،وأهلك عاد ًا بالريح العقيم).

ّ
ويسل منه رغبة الرفض واملعارضة ،وينقله إىل درجة
املدعو
فان ذلك ممّا حيبب
َّ

التأمل يف األمر ممّا يعزز جانب الداعي يف إمالء ما يريد ،وهذا املعنى عبرّ عنه القرآن
َاب َتعا َلو ْا إىل َك َلم ٍة سو ٍ
ِ
اء َب ْينَنَا َو َب ْينَك ُْم َأالَّ َن ْع ُبدَ إِالَّ اللهَّ
َ َ َ
بالكلمة السواء [ ُق ْل َيا َأ ْه َل ا ْلكت ِ َ ْ

والَ ُنشرْ ِ َك بِ ِه َشيئًا والَ يت ِ
َّخ َذ َب ْع ُضنَا َب ْعض ًا َأ ْر َبا ًبا ِّمن ُد ِ
ون اللهِّ َفإِن ت ََو َّل ْو ْا َف ُقو ُلو ْا ْاش َهدُ و ْا بِ َأنَّا
َ
ْ َ َ
ون]((( ،والذي يعبرّ عنه يف املصطلح املعارص النقاط املشرتكة.
ُم ْسلِ ُم َ

وهذه هي الوسطية يف القرآن ومنهج اإلسالم يف الدعوة ،الذي سار عليه النبي
ين َقد َّتب الر ْشدُ ِمن ا ْلغَي َفمن ي ْك ُفر بِال َّطاغ ِ
صىل اهلل عليه وآله [الَ إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
ُوت
َ
ِّ َ ْ َ ْ
َينَّ َ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو ُي ْؤ ِمن بِاللهِّ َف َق ِد ْاست َْم َس َ
يم](((.
ك بِا ْل ُع ْر َوة ا ْل ُو ْث َق َى الَ انف َصا َم لهََ ا َواللهُّ َسم ٌ
يع َعل ٌ
وآل حممد هم النمرقة الوسطي ،واألمة الوسط التي ُذكرت يف القرآن ،عن أيب

عبد اهلل عليه السالم يف قوله عزوجل( :وكذلك جعلناكم أم ًة وسط ًا) قال :نحن األمة

الوسط ،ونحن شهداء اهلل عىل خلقه وحجته يف أرضه.

وقد اختذ اإلمام احلسني الوسطية منهج ًا يف حياته قبل الطف وخالهلا يف ما ُيؤ َثر
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عنه عليه السالم.

فحني جاءه ٌ
رجل ال يستطيع أن يرتك املعايص مل يقل له :اذهب فان اهلل لن يغفر

لك حتى تتوب ،لئال ييأس واالما ُم ،باعتباره أعىل مظاهر الرمحة االهلية ،أدخله يف دائرة

االختيار التي تنتهي به إىل ما فيه صالحه ونجاته باختياره.

ٍ
رجل وقال :أنا ٌ
فقد روي أنّه  جاءه ٌ
عاص وال أصرب عن املعصية!
رجل
ِ
ٍ
ِ
ب ما ِش ْئ َت:
فعظني بموعظة فقال (عليه السالم) :ا ْف َع ْل خمَ ْ َس َة َأ ْشيا َء َوأ ْذن ْ
((( آل عمران.64/
((( البقرة.256/

ِ
ِ
ب ما ِش ْئ َت!
َف َأ َّو ُل ذل َك :ال ت َْأك ُْل ِر ْز َق اهللِ َوأ ْذن ْ
ِ
ِ
ِ
ب ما ِش ْئ َت!
َوال ّثاينُ :ا ْخ ُر ْج م ْن ِوال َية اهللِ َوأ ْذن ْ

ِ
ِ
ب َم ْو ِضع ًا ال َي َ
ب ما ِش ْئ َت!
راك اهللُ َوأ ْذن ْ
َوال ّثال ُثُ :ا ْط ُل ْ

ِ
ِ
ِ ِ
ب ما ِش ْئ َت!
وح َك َفا ْد َف ْع ُه َع ْن َن ْفس َك َوأ ْذن ْ
الرابِ ُع :إِذا جا َء َم َل ُك المَْ ْوت ل َي ْقبِ َض ُر َ
َو ّ
ِ
ِ
ِ
ب ما ِش ْئ َت!(((.
َوالخْ ام ُس :إِذا أ ْد َخ َل َك مال ٌك فيِ الن ِّار َفال تَدْ ُخ ْل فيِ الن ِّار َوأ ْذن ْ

ومل تكن الوسطية تقف عند حد الدعوة إىل اهلل بل يف مجيع التكاليف العبادية

واملعامالت اليومية باعتبار أن أ ّمة النبي صىل اهلل عليه وآله هي األمة الوسطى التي

ُوضعت عنها اآلصار واألغالل التي كانت موضوع ًة عىل األمم السابقة.

فام دام الرزق – مثال – مكفوالً من اهلل فال ينبغي املبالغة يف طلبه كام أنه ال ينبغي

ٍ
لرجل :يا هذا! ال
التكاسل يف طلبه الذي يؤدي إىل حد التفريط ،قال (عليه السالم)
ِ
ب ،وال َتت ِ
ِ
ِ
ِ
َّك ْل َع َىل ا ْل َقدَ ِر ات َ
الر ْز ِق
الر ْز ِق جها َد المُْغال ِ َ
ِّكال ُم ْست َْسلمَ ،فإِ َّن ا ْبتغا َء ِّ
تجُ اهدْ فيِ ِّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِمن السن َِّة ،واإلجمْ َال يف ال َّط َل ِ ِ
ص بِجالِب
ب م َن ا ْلع َّفةَ ،و َل ْي َست ا ْلع َّف ُة بِامن َعة ِر ْزق ًاَ ،وال الحْ ْر ُ
َ ُّ َ
احلر ِ ِ
َف ْضالً ،وإِ َّن الر ْز َق م ْقسوم ،واألْج َل محَ ْتُوم ،واستِع َ ِ
لمَْ ْ َ ِ (((
ب ا أثم.
ص طال ُ
ٌ َ ْ ْ
َ ُ ٌ َ َ
َ
امل ْ
ِّ
إضعاف قلوب املؤمنني ّ
وبث الشكوك يف عقائد الناس إ ْذ أغل ُبهم يأتون متحكمني ال

يطلبون البحث عن احلقيقة

((( الشعريي ،من أعالم القرن السادس اهلجري ،جامع األخبار ،املطبعة احليدرية النجف األرشف،
ص  ،89موسوعة كلامت اإلمام احلسني (عليه السالم) :معهد حتقيقات باقر العلوم .
منظمة اإلعالم اإلسالمي – طهران ،1416ص .924
((( الديلمي ،الشيخ احلسن بن أيب احلسن ،أعالم الدين يف صفات املؤمنني :حتقيق مؤسسة آل البيت
– قم املقدسة  ،1408ص  ،428بحار األنوار  27 :103ح  41و ،42النوري ،املريزا حسني
الطربيس( ،ت1320هـ)،مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،ط ،2مؤسسة آل البيت عليهم
السالم إلحياء الرتاث( ،بريوت 1408 ،هـ) ،ج 13ص .35
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مههم هو
أما املجادلون يف دين اهلل – وما أكثرهم يف زماننا– فينبغي جتنبهم ألن َّ
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املناظرات يف أول رشوع املناظرين عىل إحقاق احلق والتسليم
فاملعروف أن تُبنى
ُ

ُفيض للخصومة والعناد وإال فإهنا تكون قد خرجت
للغالب باحلجة العلمية ،ال أن ت َ

من احلجاج العلمي إىل االقتتال ،سوا ًء باأللفاظ النابية أو باالهتامات اجلزافية كالذي
نشاهده يف القنوات الفضائية ومواقع التواصل االجتامعي.

ٍ
رضار إىل
رضار ،فقد جاء
و هذا املبدأ اشرتطه املتكلم الشيعي عيل بن ميثم عىل
ٌ
أيب احلسن عيل بن ميثم رمحه اهلل فقال له :يا أبا احلسن ،قد جئتك مناظِ ًرا.
وفيم تناظرين؟
فقال له أبو احلسنَ :
فقال :يف اإلمامة.

فقال :ما جئتني واهلل مناظِر ًا ولكنك جئت متحكماً .

رضار :ومن أين لك ذلك؟
قال له
ٌ

عيل البيان عنه ،أنت تعلم أن املناظرة ربام انتهت إىل حدٍّ ُيغمض
قال أبو احلسنّ :

فيه الكالم فتتوجه احلجة عىل اخلصم فيجهل ذلك أو يعاند ،وإن مل يشعر بذلك أكثر
مستمعيه بل كلهم ،ولكني أدعوك إىل منصفة من القول ،وهو أن ختتار أحد أمرين إما

أن تقبل قويل يف صاحبي وأقبل قولك يف صاحبك فهذه واحدة.
لادتعالاو ةيطسولا ةداسلا دبع مظاك لوسر .د
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قال رضار :ال أفعل ذلك.
قال له أبو احلسن :ومل ال تفعله؟

قال :ألنني إذا قبلت قولك يف صاحبك قلت يل :إنه كان ويص رسول اهلل صلىّ

اللهّ عليه وآله وأفضل من خ ّلفه وخليفته عىل قومه وسيد املرسلني فال ينفعني بعد أن
قبلت ذلك منك أن صاحبي كان صدّ يقا واختاره املسلمون إماما ،الن الذي قبلته منك
عيل.
يفسد هذا ّ

قال له أبو احلسن :فاقبل قويل يف صاحبك وأقبل قولك يف صاحبي.
قال رضار :وهذا ال يمكن أيضا ألين إذا قبلت قولك يف صاحبي قلت يل :كان

ضاالًّ ِ
مض ًّ
ال ظامل ًا آلل حممد عليهم السالم قعد يف غري جملسه ودفع اإلمام عن حقه

وكان يف عرص النبي صلىّ اهلل عليه وآله منافق ًا ،فال ينفعني قبولك قويل فيه أنه كان خيرِّ ًا
صاحل ًا ،وصاحب ًا أمين ًا ألنه قد انتقض بقبويل قولك فيه بعد ذلك أنه كان ضاالّ ً مض ّ
ال ً.
فقال له أبو احلسن رمحه اهلل ـ :فإذا كنت ال تقبل قولك يف صاحبك وال قويل فيه
وال قولك يف صاحبي ،فام جئتني إال متح ِّك ًام ومل تأتني ِ
مباحث ًا مناظر ًا(((.
ومن هنا يدعونا اإلمام احلسني عليه السالم إىل الوسطية يف اجلدال وذلك يف بيان

شقوق اجلدال وما تُفيض إليه وما يتصف فيه املجادل عىل احلقيقة.

فقد ُروي ّ
أن رج ً
ال قال له (عليه السالم) :اجلس حتّى نتناظر يف الدين! قال:
جاه ً ِ
وف َع ُهدايَ ،فإِ ْن ُكن َْت ِ
ب َوا ْط ُل ْب ُه،
ال بِدين َك َفا ْذ َه ْ
َ
صري بِدينيَ ،مك ُْش ٌ ليََّ
يا هذا َأنَا َب ٌ
ِ
ما يل ولِ ْلم ِ
ناجيهَ ،و َي ُق ُ
الش ْي َ
امراة َوإِ َّن َّ
ول :ناظر الناس يف الدين،
طان َل ُي َو ْس ِو ُس لِ َّلر ُج ِل َو ُي
َ ُ
كيال يظنّوا بك العجز واجلهل! ُث َّم المِْرا ُء ال يخَ ْ ُل ْو ِم ْن َأ ْر َب َع ِة َأ ْو ُج ٍه:
ْت و ِ
صاحب َك يف ما َتع َل ِ
امنَ ،ف َقدْ ت ََر ْكتُام بِذلِ َك النَّص ْي َح َةَ ،و َط َل ْبتُام
ْ
ُ
إِ ّما َأ ْن َتتَامرى َأن َ َ
ضيح َةَ ،و َأ َض ْعتُام ذلِ َك ا ْل ِع ْل َم،
ا ْل َف َ
ِِ
خاص ْمتُام َج ْهالً،
َأ ْو تجَ ْ َهالنه َف َأ ْظ َه ْرتمُ ا َج ْهالًَ ،و َ

ِ
ْت ُح ْر َم َت ُهَ ،ولمَ ْ ُتن ِْز ْل ُه َمن ِْز َل َت ُه،
أو َي ْع َل ُم ُه
صاح ُب َك َفترَ َ ك َ

ف َو َقبِ َل الحْ َ َّقَ ،وت ََر َك المُْامرا َة َف َقدْ َأ ْو َث َق إ ْيام َن ُه َو َأ ْح َس َن
َوهذا ُك ُّل ُه محُ ٌالَ ،ف َم ْن َأن َْص َ
ُص ْح َب َة د ْينِ ِهَ ،و َ
صان َع ْق َل ُه(((.
((( الرشيف املرتىض :أبو القاسم عيل بن احلسني املوسوي (ت  672ﻫ) ،الفصول املختارة من
العيون واملحاسن /املطبعة احليدرية ،النجف األرشف .ط،2ج 1ص ،11 10بحار األنوار،
ج ،10ص 371ح.3
((( بحار األنوار  135 :2ح  ،32الكاشاين ،الفيض ،املحجة البيضاء حتقيق عيل أكرب الغفاري –
مجاعة املدرسني بقم املقدسة:ج 1ص .107
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ِ
صاح َب َك بِ َط َلبِ َك َع ْث َرت َِه،
ْت َف َظ َل ْم َت
َوإِ ّما َت ْع َل ُم ُه َأن َ
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الغفاري يف وسطية االختيار بني
ذر
َّ
ونجده سال ُم اهلل عليه جيعل الصحا َّ
يب أ َبا ٍّ

الدنيا والدين مب ّين ًا له – خالل توديعه بعد أن نُفي إىل الربذة – أن الدين والدنيا ال

جيتمعان فإذا أردت اآلخرة فاطرح عنك الدنيا املتمثلة يف حينها بطغاة بني أمية ،قال

عليه السالم:

قادر أن يغيرِّ ما ترى ،وهو َّ
كل يو ٍم يف شأنّ ،
إن القوم
يا عماّ ه! إن اهلل تبارك وتعاىل ٌ
منعوك دنياهم ومنعتهم دينك فام أغناك عام منعوك ،وما أحوجهم إىل ما منعتهم ،فعليك
رب من الكرم ،ود ِع اجلزع ّ
بالصرب ّ
فإن اجلزع ال يغنيك(((.
اخلري يف الصرب ،والص َ
فإن َ

أما يف جمال إرشاد الناس إىل بيان فضائل أهل البيت عليهم السالم فمنهج اإلمام

عليه السالم يبدو جل ّي ًا يف ّ
احلث عىل املظاهر السلمية األكثر فاعلي ًة يف بيان تلك الفضائل
التي ُأريد هلا أن تُطمس وتمُ حى من ذاكرة املسلمني ،وذلك من خالل االنتفاع من موسم
احلج العام الذي فيه جيتمع املسلمون من أقطار األرض ثم بعد ذلك يعودون إىل بلداهنم،

لذلك اختذ سيد الشهداء هذه االجتامع مناسب ًة لبيان مرشوعه العظيم يف ّ
بث فضائل اهل
البيت التي أراد هلا النبي صىل اهلل عليه وآله أن تنترش بني املسلمني ،وبمعرفتها سوف

يتعرف املسلمون عىل طاغوتية من يعادهيم ويقاتلهم ،ومل يزل احلسني بن عيل عليه
ّ
لادتعالاو ةيطسولا ةداسلا دبع مظاك لوسر .د
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السالم يطلب الفرصة إلهناض املسلمني وإيقاظهم وحتذيرهم من إمارة يزيد:

قال سليم بن قيس :ملا كان قبل موت معاوية ٍ
بسنة ،حج احلسني بن عيل صلوات

اهلل عليهام ،وعبد اهلل بن عباس وعبد اهلل بن جعفر معه ،فجمع احلسني عليه السالم بني

هاشم رجالهَ م ونسا َءهم وموال َيهم ،ومن األنصار ممن يعرفه احلسني عليه السالم وأهل

بيته ثم أرسل ُر ُسال :ال تدعوا أحدً ا ممن حج العام من أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه
أكثر من سبعامئة
وآله املعروفني بالصالح والنسك إلاّ امجعوهم يل ،فاجتمع إليه بمنى ُ
ٍ
ٍ
رجل من أصحاب النبى
ونحو من مائت َْي
رجل وهم يف رسادقه ،عامتهم من التابعني،
ٌ
((( بحار األن��وار:ج 22ص  ،412الغدير يف الكتاب والسنة واألدب ،ط ،1دار الكتاب العريب،
(بريوت1397 ،هـ)،ج 8ص .301

صىل اهلل عليه وآله ،فقام فيهم خطيب ًا فحمد اهلل وأثنى عليه ،ثم قال عليه السالم:
أما بعد فإن هذا الطاغية قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم،
وإين أريد أن أسألكم عن ٍ
كذبت ِّ
فكذبوين ،وأسألكم
صدقت فصدِّ قوين وإن
يشء ،فإن
ُ
ُ

بحق اهلل عليكم وحق رسول اهلل عليه السالم وقرابتي من نبيكم ملا سريتم مقامي هذا،
ووصفتم مقالتي ودعوتم أمجعني يف أمصاركم من قبائلكم من أمنتم من الناس(((،

أختوف أن يدرس هذا األمر و َيذهب
ووثقتم به فادعوهم إىل ما تعلمون من حقنا فإين ّ
احلق ويغلب( ،واهلل متم ِ
نوره ولو كره الكافرون) .وما ترك شيئا مما أنزل اهلل فيهم من
ُّ ُ
ُّ
القرآن إال تاله وفسرّ ه ،وال شيئا ممّا قاله رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يف أبيه وأخيه
وأمه ويف نفسه وأهل بيته إال رواه ،وكل ذلك يقول أصحابه :اللهم نعم ،وقد سمعنا

وشهدنا ،ويقول التابعي :اللهم قد حدثني به من أصدّ قه وأأمتنه من الصحابة ،فقال:
ُأنشدكم اهللَ إلاّ حدثتم به من تثقون به وبدينه.
وذكرهم أن قال:
قال سليم :فكان فيام ناشدهم احلسني عليه السالم
ّ

عيل بن أيب طالب كان أخا رسول اهلل صىل اهلل عليه
ُأنشدكم اهلل! أتعلمون أن َّ

وآله حني آخى بني أصحابه فآخى بينه وبني نفسه ،وقال :أنت أخي وأنا أخوك يف الدنيا
قالُ :أنشدكم اهللَ! هل تعلمون أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله اشرتى موضع

مسجده ومنازله فابتناه ثم ابتنى فيه عرشة منازل ،تسع ًة له وجعل عارشها يف وسطها
كل ٍ
أليب ،ثم سدَّ َّ
باب شار ٍع إىل املسجد غري بابه فتكلم يف ذلك من تكلم ،فقال :ما أنا
سددت أبوابكم وفتحت بابه ،ولكن اهلل أمرين بسد أبوابكم وفتح بابه .ثم هنى الناس

أن يناموا يف املسجد غريه ،وكان جينب يف املسجد ،ومنزله يف منزل رسول اهلل صىل اهلل

عليه وآله فولد لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وله فيه أوال ٌد.

((( يف رواية أخرى بعد قوله :فكذبوين :اسمعوا مقالتي واكتبوا قويل ،ثم ارجعوا إىل أمصاركم
وقبائلكم فمن أمنتم من الناس.
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واآلخرة؟ قالوا :اللهم نعم!
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قالوا :اللهم نعم!
قال :أفتعلمون أن عمر بن اخلطاب حرص عىل كوة قدر عينه يدعها يف منزله إىل

طاهرا ال يسكنه غريي
املسجد فأبى عليه ،ثم خطب ،فقال إن اهلل أمرين أن أبني مسجدا
ً

وغري أخي وبنيه؟ قالوا :اللهم نعم.

قالُ :أنشدكم اهللَ! أتعلمون أن رسول اهلل نصبه يوم غدير خم ،فنادى له بالوالية،

الغائب؟ قالوا :اللهم نعم.
وقال :ليب ِّل ِغ الشاهدُ
َ

قالُ :أنشدكم اهللَ! أتعلمون أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال له يف غزوة
ٍ
تبوك :أنت مني بمنزلة هارون من موسى ،وأنت و ُّيل ِّ
مؤمن بعدي؟ قالوا :اللهم
كل

نعم.

قالُ :أنشدكم اهللَ! أتعلمون أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله حني دعا النصارى
من أهل نجران إىل املباهلة مل ِ
يأت إلاّ به وبصاحبته وابنَ ْيه ،قالوا :اللهم نعم.

قالُ :أنشدكم اهللَ! أتعلمون أنه دفع إليه اللواء يوم خيرب ثم قال :ألدفعنّه إىل
كر ٍار ِ
ٍ
غري ّفر ٍار ،يفتحها اهلل عىل يديه؟ قالوا:
رجل حي ّبه اهللُ ورسو ُله
َّ
وحيب اهللَ ورسو َلهّ ،

اللهم نعم.
لادتعالاو ةيطسولا ةداسلا دبع مظاك لوسر .د

46

قال :أتعلمون أن رسول اهلل بعثه برباءة وقال :ال يب ِّل ُغ عني إال أنا ،أو ٌ
رجل مني؟

قالوا :اللهم نعم.

قال :أتعلمون أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله مل تنزل به شد ٌة ُّ
قط إال قدمه هلا

ثق ًة به ،وأنه مل يدْ ُعه باسمه ُّ
قط إال يقول :يا أخي! وادعوا يل أخي؟ قالوا :اللهم نعم.

قال :أتعلمون أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قىض بينه وبني جعفر وزيد فقال:
ٍ
مؤمن بعدي؟ قالوا :اللهم نعم.
يا عيل! أنت مني وأنا منك ،وأنت و ٌّيل كل
كل يو ٍم خلوةٌَّ ،
قال :أتعلمون أنه كانت له من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله َّ
وكل

ٍ
ليلة دخل ٌة ،إذا سأله أعطاه ،وإذا سكت أبداه؟ قالوا :اللهم نعم.

فضله عىل جعفر ومحزة حني قال
قال :أتعلمون أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ّ

لفاطمة :زوجتُك خري أهل بيتي ،أقدمهم سلام ،وأعظمهم حلام ،وأكثرهم علام؟ قالوا:

اللهم نعم.

قال :أتعلمون أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال :أنا سيد ولد بني آدم ،وأخي

عيل سيد العرب ،وفاطمة سيدة نساء أهل اجلنة ،واحلسن واحلسني ابناي سيدا شباب

أهل اجلنة؟ قالوا :اللهم نعم.

قال :أتعلمون أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أمره بغسله وأخربه أن جربائيل

يعينه عليه؟ قالوا :اللهم نعم.

قال :أتعلمون أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال يف آخر خطبة خطبها :إين

كتاب اهلل وأهل بيتي ،فتمسكوا هبام لن تضلوا؟ قالوا :اللهم
تركت فيكم الثقلني:
َ
نعم.

عيل بن أيب طالب عليه السالم خاص ًة ويف أهل بيته من
فلم َيدَ ْع شيئ ًا أنزله اهللُ يف ِّ

القرآن وال عىل لسان نبيه صىل اهلل عليه وآله إال ناشدهم فيه ،فيقول الصحابة :اللهم
ٌ
ٌ
وفالن ،ثم ناشدهم
فالن
نعم ،قد سمعنا ،ويقول التابع :اللهم قد حدثنيه من أثق به

عل ًّيا ،فقال له ٌ
قائل :يا رسول اهلل! وكيف ذلك؟ قال :ألنه مني وأنا منه ،من أحبه فقد

أحبني ،ومن أحبني فقد أحب اهللَ ،ومن أبغضه فقد أبغضني ،ومن أبغضني فقد أبغض

اهللَ ،فقالوا :اللهم نعم ،قد سمعنا وتفرقوا عىل ذلك(((.

ومجع أمره سال ُم اهلل عليه يف ٍ
شعر ُينسب له يبني متام ما تقدّ م و ُيفصح عن التفاوت

التام بينه وبني يزيد يقول:

((( االحتجاج :تعليقات ومالحظات السيد حممد باقر املوسوي اخلرسان ،مؤسسة األعلمي
للمطبوعات – بريوت ،الطبعة الثانية  0341ه  1983م :ج 2ص .18
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إذا استنصر المرء امرأ ال يدي له

أن��ا اب��ن ال��ذي قد تعلمون مكانه
أليس رس��ول اهلل ج��دي ووال��دي

أل��م ي��ن��زل ال��ق��ران خلف بيوتنا
ي��ن��ازع��ن��ي واهلل ب��ي��ن��ي وب��ي��ن��ه

ف��ي��ا ن��ص��ح��اء اهلل أن���ت���م والت���ه
ب�����أي ك���ت���اب أم ب���أي���ة س��ن��ة

(((

ف��ن��اص��ره وال���خ���اذل���ون س����وا ُء
وليس على الحق المبين طخا ُء

أن��ا البدر إن خال النجوم خفا ُء
صباحا وم��ن بعد الصباح مسا ُء

ي��زي��د ول��ي��س األم���ر حيث يشا ُء
وأن���ت���م ع��ل��ى أدي����ان����ه أم���ن���ا ُء
تناولها ع��ن أهلها ال��ب��ع��دا ُء

()1

وهناك الكثري من الشواهد واألمثلة التي قد جيدها املتابع للوسطية اإلرشادية يف

منهج اإلمام احلسني عليه السالم نكتفي منها بام تقدم.
ثانيا :الوسطية يف الدعوة:

حمنة احلسني يف أهل زمانه عظيم ٌة ،كان ال بد له من أن يدعوهم وإن رفضوا

دعوته ألنه ال هداية هلم إال به.

عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :بلي ُة الناس عظيم ٌة إن دعوناهم مل جييبونا وإن
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تركناهم مل هيتدوا بغرينا(((.

ومن املح َّقق يف مذهب اإلمامية ّ
أن اإلمام املعصوم املنصوص عليه واجب

رفض دعوته أو التلكؤ عنها مهام كانت الظروف ،إال
الطاعة ال ينبغي االلتواء عليه أو ُ
نفسه بذلك ،ألن طاعته من طاعة رسول اهلل صىل اهلل عليه ،ثابت ٌة يف
أن يأذن اإلمام هو ُ
حكم يشمل مجيع املكلفني اجتاه
األعناق سوا ًء َألتزم هبا املسلمون أم مل يلتزموا ،وهذا
ٌ
ٍ
ألحد حق املناقشة ملقتىض العصمة ،أما من مل يؤمن هبا فليس
مجيع املعصومني وليس

مشموالً هبذا اخلطاب ،إنام ترتتب عليه تبعات العصيان يف أصل املبدأ ،حيث إنه خت ّلف
((( نديوان اإلمام احلسني ص .15
((( نزهة الناظر ص .85

عن طاعة النبي صىل اهلل عليه وآله يف اإلذعان ألمره بطاعة من جيب عليه طاعته.

لكن األئمة عليهم السالم –بام أهنم مظاهر الرمحة اإلهلية بني الناس– مل ُي ِ
لجئوا

اخللق إىل االلتزام هبذه الطاعة وجعلوا لذلك مساح ًة يستطيع فيها املكلف مراجعة
َ
ب
أمرة أو تاليف تقصرية بالتوبة ،ألهنم عليهم السالم أخربوا أن أمرهم
صعب مستص َع ٌ
ٌ
مرس ٌل أو ٌ
ممتح ُن اإليامن.
مقر ٌب أو مؤم ٌن َ
ملك َّ
نبي َ
ال حيتمله إلاّ ٌّ
لذلك كانت دعوهتم مردد ًة بني االلزام املوجب جلزيل الثواب ونيل الدرجات،

والتوقف املوجب للتقصري املتالىف بالندم املتدارك بالتوبة ،مع فوت الدرجات السامية،

ونقصان احلظوظ العالية.

وهكذا كان سيد الشهداء صلوات اهلل عليه ،مل يكن ُيلزم من دعاه إىل اجلهاد
ال عن م ِ
إلزام ًا ُي ِ
لج ُئه إىل اهلالك ومل َيدَ ْع أحد ًا غاف ً
راده ،وانام أوجز أمره صلواته عليه
ُ
برسالته إىل بني هاشم من كربالء (من حلق يب استشهد ومن مل يلحق يب مل يبلغ الفتح).
ولنا عىل منهج سيد الشهداء صلوات اهلل عليه هذا عدة شواهدَ :
األول :الدعوة إىل اخلروج برشوط االستعداد:

إىل االخرة ،فقد بينّ تافصيل أمر خروجه وما الذي يطلب وما هي صفة من يرغب
اخلروج معه ،وقد رشع صلوات اهلل عليه بذلك من أول حلظات خروجه حتى حلظات

القتال.

فقد ُروي أنّه ّ ملا عزم عىل اخلروج إىل العراق ،قام خطيب ًا فقال :الحْ َ ْمدُ للِهِّ وما
شا َء اهللَُ ،وال ُق َّو َة إِالّ بِاهللَِ ،و َصلىَّ اهللُ َعىل َر ُسولِ ِهُ ،خ َّط المَْ ْو ُت َعىل ُو ْل ِد آ َد َم مخَ َ َّط ا ْل ِقال َد ِة
جيد ا ْل َف ِ
َعىل ِ
تاةَ ،وما َأ ْولهَ َني إىل َأ ْساليف ْاشتِ َ
خري يل مَصرْ َ ٌع
وس َ
ياق َي ْع ُق َ
وب إىل ُي ُ
فَ ،و َ
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الن ا ْل َف َل ِ
ِ
ِ
القيه ،ك ََأنيّ بِ َأ ْوصايل ُت َق ِّط ُعها ُع ْس ُ
َّواويس َوك َْر َبال َءَ ،ف َي ْمألن ِمنّي
وات َبينْ َ الن
َأنَا
َأكْراش ًا جوف ًا و َأج ِرب ًة س ْغب ًا ،ال محَ يص َعن يوم ُخ َّط بِا ْل َق َل ِمِ ،رضىَ اهللِ ِرضانا َأه َل ا ْلبي ِ
ت،
ْ َْ
ْ َْ
َ
َ
َ ْ َ ُ
ِِ
الصابِري َنَ ،ل ْن ت َُش َّذ َع ْن رس ِ
ول اهللِ (صىل اهلل عليه وآله)
ور ّ
َ ُ
ن َْصبرِ ُ َعىل َبالئه َو ُي َو ّفينا ُأ ُج َ
ِ
ظري ِة ا ْل ُقدْ ِ
سَ ،ت َق ُّر بهِ ِ ْم َع ْينُ ُهَ ،و ُين َْج ُز بهِ ِ ْم َوعْدُ ُهَ ،م ْن َ
كان
لحُ ْ َم ُت ُهَ ،وه َي مجَ ْ ُمو َع ٌة َل ُه يف َح َ
ِ
ِ
ِ
راح ٌل ُم ْصبِح ًا إِ ْن شا َء
باذالً فينا ُم ْه َج َت ُهَ ،و ُم َو ِّطن ًا َعىل لِقاء اهللِ َن ْف َس ُه َف ْليرَ ْ َح ْل َم َعنا َفإِنيّ
اللهُّ تَعاىل(((.

فأو ُل ٍ
أمر ب ّينه – روحي فداه – أنه سوف يستشهد وأن هذا اخلروج حمكو ٌم
ّ
ٍ
مقتول ال حمالة
بالنهاية التي ال يتمناها طُلاّ ب الدنيا فمن يرغب يف الدفاع عن إماٍم

باذالً فينا مهج َته ،ومو ِّطن ًا عىل لِ ِ
كان ِ
فليخرج ( َم ْن َ
قاء اهللِ َن ْف َس ُه َف ْليرَ ْ َح ْل َم َعنا).
َ
ُْ َ ُ َ َُ

وهذه الدعوة عام ٌة تشمل َّ
كل من سمعها حتى األعداء فنراه عليه السالم يدعو

حل ِّر الذين جاؤوا لصده عن الدخول إىل الكوفة .دعاهم إىل سلوك سبيل
هبا أصحاب ا ُ
ٍ
ملخلوق يف معصية اخلالق .خطب 
الصالح وجمانبة الظاملني والتبعية هلم إذ ال طاعة
حل ِّر يف منزل البيضة خطبته الشهرية التي جاء فيها( :أهيا النّاس،
أصحابه وأصحاب ا ُ

ّ
إن رسول اهلل (صلىّ اهلل عليه وآله) قالَ ( :من رأى سلطان ًا جائر ًا ُمستح ًّ
ال حلُرم اهلل،
لادتعالاو ةيطسولا ةداسلا دبع مظاك لوسر .د
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ثم مل ُيغيرّ
ناكث ًا لعهد اهلل ،خمالف ًا لسنّة رسول اهلل ،يعمل يف عباد اهلل باإلثم والعدوانّ ،

((( ابن نام ،جعفر بن حممد بن جعفر بن هبة اهلل (ت645 ،ه��ـ1247/م) ،مثري األح��زان ،حتقيق
مؤسسة اإلمام املهدي( ،مطبعة مدرسة اإلمام املهدي ،قم ،ط1406 ،2ه��ـ).ص  ،41ابن
ط��اووس ،عيل بن موسى (ت664 ،ه��ـ 1265 /م) ،ال َّلهوف يف قتىل الطفوف( ،املطبعة
احليدرية ،النجف ،ط ،1د .ت) ،ص  ،26األربيل ،ايب احلسن عيل بن عيسى (ت693ه��ـ)،
كشف الغمة يف معرفة األئمة( ،ط ،1دار األضواء بريوت1421،هـ– 2000م) :ج 2ص،29
بحار األن��وار:ج  ،366 :44البحراين ،الشيخ عبد اهلل (ت  )1130ط  ،1العوامل :اإلمام
احلسني ،1407،مطبعة أمري قم ،حتقيق :مدرسة اإلمام املهدي:ج ،216 :17العاميل ،السيد
حمسن األم�ين ،ت(1371ه���ـ) ،أعيان الشيعة ،حتقيق وختريج :حسن األم�ين ،دار التعارف
للمطبوعات( ،بريوت1403 ،ه��ـ):ج  1ص  ،593حممد مهدي احلائري املازندراين ،معايل
السبطني ،النعامن ،النجف  1380هـ ،ج .250 :1

ٍ
بقول وال ٍ
فعل كان ح ّق ًا عىل اهلل أن ُيدخله ُمدخله ،وقد علمتم ّ
أن هؤالء القوم قد
عليه

لزموا طاعة الشيطان ،وتو ّلوا عن طاعة الرمحان ،وأظهروا يف األرض الفساد ،وع ّطلوا
أح ُّق
وحرموا حالله ،وإنيّ َ
احلدود واألحكام ،واستأثروا بالفيء ،وأح ّلوا حرام اهللّ ،

من غريي هبذا األمر ،لقرابتي من رسول اهلل (صلىّ اهلل عليه وآله) ،وقد أتَتني كُت ُبكم،
ِ
عيل ُر ُسلكم ببيعتكم أنّكم ال تُسلموين وال ختذلوين ،فإن وفيتم يل ببيعتكم فقد
و َقدمت َّ
ورشدكم ،ونفيس مع أنفسكم ،وأهيل وولدي مع أهاليكم وأوالدكم،
أصبتم ح ّظكم ُ
فلكم َّيف ُأسوةٌْ ،
وإن مل تفعلوا ونقضتم عهدكم ومواثيقكم ،وخلعتم بيعتكم ،فلعمري
ما هي منكم بن ٍ
رت بكم،
عمي ،هل املغرور إالّ َمن اغ ّ
ُكر ،لقد فعلتموها بأيب وأخي وابن ّ
فإنّام ح ّظكم أخطأتم ،ونصي َبكم ض ّيعتم ،و َمن نكث فإنّام ينكث عىل نفسه ،وس ُيغني اهلل

عنكم(((.

و ّملا نزل عليه السالم يف كربالء ،وأيقن أنهّ م قاتلوه قام يف أصحابه خطيب ًا ،فحمد

ثم قال( :قد نزل بنا ما ترون من األمرّ ،
وإن الدنيا قد تغيرّ ت وتنكّرت،
اهلل وأثنى عليه ّ
ٍ
عيش
يبق منها إالّ صبابة كصباب ٌة اإلناء ،وخسيس
وأدبر معرو ُفها،
واستمرت حتّى مل َ
ّ

احلق ال ُيعمل بهّ ،
كاملرعى الوبيل ،أال ترون ّ
وأن الباطل ال ُيتناهى عنه ،لريغب
أن ّ
املؤمن يف لقاء اهلل محُ ِ ًّقا ،وإنيّ ال أرى املوت إالّ سعادةً ،واحليا َة مع الظاملني إالّ َب َرما)(((.
العدد السابع عرش  /مجادى الثاين  1440 /هــ

((( الطربي :أبو جعفر حممد بن جرير (ت310هـ) ،:التاريخ (تاريخ الرسل وامللوك) حتقيق حممد
أيب الفضل إبراهيم ،دار املعارف /مرص :1980ج  ،304 :4ابن األثري ،عز الدين أبو احلسن
عيل بن أيب الكرم (ت  630ﻫ  1232/م) :الكامل يف التأريخ ،تح :عيل شريي ،ط ،1دار
إحياء الرتاث (بريوت – 1408ﻫ  1989 /م) :ج  ،280 :3املقرم ،عبد الرزاق املوسوي،
مقتل احلسني  ط  ،2النجف  .1956ص  ،184اخلوارزمي ،موفق بن أمحد املكي :مقتل
احلسني ،حتقيق حممد الساموي ط الزهراء ،النجف  1367هـ.ج .1:221
((( ابن عساكر ،أبو القاسم عيل بن احلسني بن هبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي( ،ت571هـ1176/م):
تاريخ مدينة دمشق ،حتقيق :عيل ش�يري ،دار الفكر( ،ب�يروت – 1995م)،؛ ترمجة اإلمام
احلسني  ،314 ،رقم  ،271الطرباين ،أبو القاسم سليامن بن أمحد بن أيوب اللخمي،
(ت360ه���ـ860/م) ،املعجم الكبري ،تح محدي عبد املجيد السلفي ،ط ،1مطبعة الوطن
العريب( ،بغداد – :)1980ج  3ص  ،114رقم  ،2842أبو نعيم أمحد بن عبداهلل األصبهاين ت
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الثاين :ختيري من بايعه بالرجوع:

مسالة ختيريه أتباعه عليه السالم بالرجوع عنه ب��دأت تدرجيي ًة فابتدأ ّأوالً

باألعراب الذين تبعوه للدنيا ومل يثقوا بأخباره بأنه سوف يستشهد ،فلذلك ّفرق عنه
عليه السالم هؤالء بأن أنبأهم بخرب شهادة رسله إىل أهل الكوفة وشهادة مسلم بن

عقيل عليه السالم،

فقد كان عليه السالم ال يمر بأهل ٍ
ماء إال اتبعوه حتى انتهى إىل زبالة وفيها جاءه
ٍ
رسحه إىل أهل الكوفة فأخرج للناس كتا ًبا فقرأه
خرب قتل ابن زياد عبدَ اهلل بن يقطر وكان ّ
فظيع ،قتل مسلم بن عقيل
عليهم :بسم اهلل الرمحن الرحيم أما بعد ،فانه قد أتانا خري
ٌ

أحب منكم االنرصاف
وهانئ بن عروة و عبد اهلل بن يقطر وقد خذلتنا شيعتنا فمن
ّ
ِ
بقي يف أصحابه
فلينرصف ليس عليه منّا ذما ٌم ،فتفرق الناس عنه يمين ًا وشامالً حتى َ
الذين جاؤوا معه من املدينة وإنام فعل ذلك ألنه إنام اتّبعه األعراب ألهنم ظنوا أنه يأيت
بلد ًا استقامت له طاعة أهله فك َِره أن يسريوا معه إلاّ وهم يعلمون عىل ما ُيقدمون وقد

علم أهنم إذا بينّ هلم مل يصحبه إلاّ من يريد مواساته(((.

أما املرحلة الثانية فهي خاص ٌة بأصحابه وأهل بيته ،وبام ّ
نفسا قدسي ًة
أن لإلمام ً

لادتعالاو ةيطسولا ةداسلا دبع مظاك لوسر .د
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إهلي ًة حتتمل من األمور العظام وتدرك من الغيب ما ال تدرك سواها من نفوس اخللق،
وهو يصرب عىل ما يعلم يقين ًا ،إذ لو كشف له الغطاء مل حيصل عىل عل ٍم ٍ
زائد عند الكشف
إذ إنه يرى األمور حقيق ًة واقع ًة حلديدية برصه يف أصل وجوده وكينونيته ،أما سواه

 430هـ ،حلية األولياء وطبقات األصفياء ،:دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة الرابعة 1405
هـ:.ج  ،39 :2اخلوارزمي ،املقتل:ج  2ص  ،7رقم  ،7اهليثمي ،عيل بن أيب بكر (ت807هـ
 1404/م):
جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،دار الريان للرتاث ودار الكتاب العريب ،القاهرة1407 ،هـ:ج :9
.192
((( الطربي:ج 6ص  ،226ابن األثري:ج 3ص  ،17ابن كثري،ابو الفداء إسامعيل( ،ت774هـ)0
البداية والنهاية( ،ط ،1دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1417 ،هـ– 1997م):ج 8ص .171

ٍ
بمكان قوالً وعمالً– إال أهنم ال يملكون تلك القدرة بطبيعة
–وإن كانوا من القرب منه
احلال فهم وإن صربوا إنام يصربون عىل ما اليعلمون(((.

باخلواص من أصحابه ْ
بأن خيرّ هم
لذلك جت ّلت رمحة سيد الشهداء هذه املرة
ّ
بامليض عنه ،ويظهر لنا معنيان هلذا التخري:
ُ
تدارك الضعف الذي يكتنف نفوسهم باعتبارهم مهام بلغوا يف اإليامن ال
األول:

يتجاوزون برشيتهم غري املؤيدة بالعصمة املطلقة.

ثانيا :كشف عليه السالم للعامل من حرض الواقعة ومن يف مستقبل الزمن اآليت

عظمة هوالء القديسني وتفانيهم يف سبيل املبدأ.

ٍ
أصحاب من حيث
مع أنه صلوات اهلل عليه خيرّ هم بعد أن شهد هلم أهنم خري
السجاد (عليه السالم) حيث قال:
الوفا ُء والتفاين كام يدل عليه اخلرب املروي عن اإلمام
ّ
(مجع احلسني أصحابه بعدما رجع عمر بن سعد ،وذلك عند قرب املساء ،فدنوت منه
َ
فسمعت أيب وهو يقول ألصحابه :أ ّما بعدُ  ،فإنيّ ال أعلم أصحاب ًا
مريض،
ُ
ألسمع وأنا ٌ
أوىف وال خري ًا من أصحايب ،وال أهل ٍ
بيت أ َب َّر وال َأوصل من أهل بيتي ،فجزاكم اهلل

((( عن احد اصحابه عن ايب عبد اهلل عليه السالم ،قال :إنا لنصرب وإن شيعتنا الصرب منا ،قال:
فاستعظمت ذلك فقلت :كيف يكون شيعتكم أصرب منكم!؟ فقال :إنا لنصرب عىل ما نعلم،
وانتم تصربون عىل ما ال تعلمون (الكليني ،أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق( ،ت 329
هـ  940/م)ـالكايف ،دار الكتب اإلسالمية( ،طهران –1365هـ) 8( .أجزاء) :ج  2ص ،93
مستدرك الوسائل :ج  11ص )284
((( تاريخ الطربي:ج  ،317 :4املفيد ،أبو عبد اهلل بن حممد بن النعامن (ت 413هـ 1022/م)،
اإلرشاد ،دار الكتب اإلسالمية ،ص  ،258الكامل يف التاريخ:ج  ،285 :3البالذري ،امحد
بن حييى (ت  279ﻫ 893 /م) :أنساب األرشاف ،اوفسيت مكتبة املثنى /بغداد:ج ،393 :3
اخلوارزمي ،املقتل:ج ،349 :1 ،ابن اعثم الكويف ،امحد بن عثامن (ت  314ﻫ 926 /م)،كتاب
الفتوح  ،ط ،1مطبعة دائرة املعارف العثامنية (حيدر آباد – د0ت):.ج .169 :5

العدد السابع عرش  /مجادى الثاين  1440 /هــ

أذنت لكم،
عنّي مجيع ًا خري ًا ،أال وإنيّ أظ ّن يومنا من هؤالء األعداء غد ًا ،أال وإنيّ قد ُ
فانطلقوا مجيع ًا يف ٍّ
حل ،ليس عليكم منّي ِذما ٌم ،هذا الليل غشيكم فاختذوه جمَ الً)(((.
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ويف ٍ
ٍ
آخر :وليأخذ ُّ
وتفرقوا يف سواد
كل رجل منكم بيد
رجل من إخويتّ ،
خرب َ

هذا الليل ،وذروين وهؤالء القوم).

ٍ
عقيل باعتبارهم قد فقدوا األب فقال (عليه
بل إنّه عليه السالم خيرّ أوالد

أذنت لكم).
السالم)( :يا بني عقيلَ ،حسبكم من القتل بمسل ٍم ،اذهبوا قد ُ

قالوا :فام يقول النّاس؟! يقولون :أنّا تركنا شيخنا وس ّيدنا وبني عمومتنا خري
ٍ
ٍ
بسيف ،وال
برمح ،ومل نرضب معهم
األعامم ،ومل نر ِم معهم بسه ٍم ،ومل نطعن معهم
ندري ما صنعوا؟ ال واهلل ال نفعل ،ولكن تفديك أنفسنا وأموالنا وأهلونا ،ونقاتل معك

حتّى نرد موردك ،فق ّبح اهلل العيش بعدك)(((.

عز نظري ُه يف مسرية
وكانت ردو ُد األصحاب آي ًة من آيات الوفاء اإلنساين الذي ّ

اإلنسانية(((.

لذلك بشرّ هم اإلمام احلسني ،وما كانت هذ البشارة لتصدر منه عليه السالم

إلاّ بعد اجتيازهم االختبار األخري وهو التخيري بينه وبني الدنيا ،فقد قال عليه السالم

هلم :فإن كنتم قد و ّطنتم أنفسكم عىل ما و ّطنت نفيس عليه ،فاعلموا ّ
أن اهلل هيب املنازل

لادتعالاو ةيطسولا ةداسلا دبع مظاك لوسر .د

54

وأن اهلل ْ
الرشيفة لعباده باحتامل املكارهّ ،
خصني مع َمن مىض من أهيل الذين
وإن كان ّ
عيل معها احتامل املكروهاتّ ،
فإن لكم
أنا آخرهم بقا ًء يف الدنيا من الكرامات بام يسهل َّ
شطر ذلك من كرامات اهلل تعاىل ،واعلموا ّ
لم ،واالنتبا َه يف
أن الدنيا ُحلوها و ُم ّرها ُح ٌ

((( تاريخ الطربي:ج ،317 :4الكامل يف التاريخ:،ج  ،285 :3اإلرشاد ،258 :الصدوق ،أبو
جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن بابوية القمي( ،ت318ه���ـ929/م) :اآلمايل،
حتقيق :قسم الدراسات اإلسالمية مؤسسة البعثة ،ط ،1مركز الطباعة والنرش يف مؤسسة البعثة،
(طهران – 1417هـ) ص  ،133املجلس .30
((( انظرها يف :تاريخ الطربي:ج  ،317 :4الكامل يف التاريخ:،ج  ،285 :3اإلرشاد ،258 :أمايل
الصدوق ،133 :املجلس  ،30رقم  ،1أنساب األرشاف:ج 3ص  ،339الفتوح:ج،170 :5 ،
مقتل احلسني  للخوارزمي:ج .250 :1

والشقي َمن شقي فيها.((()...
والفائز َمن فاز فيها،
اآلخرة،
َ
َّ

ملحمد بن بشري احلرضمي و قد
ومثل هذا التخيري منه عليه السالم قد حصل ّ
سرِ
حب أن يؤرس
الري ،فقال :عند اهلل أحتسبه ونفيس ،ما ُ
كنت ُأ ُّ
قيل له ُأ َ ابنك بثغر ّ
وأن أبقى بعده ،فسمع  قوله فقال( :رمحك اهلل ،أنت يف ِح ٍّل من بيعتي ،فاعمل يف
ِ
السباع ح ّي ًا ْ
فاعط ابنك هذه األثواب الربود
إن فارقتك.قال:
فكاك ابنك.فقال :أكلتني
ُ
ٍ
أثواب قيمتها ألف دينار)(((.
يستعني هبا يف فداء أخيه ،فأعطاه مخس َة
فاملعروف أن احلروب تقتيض حتشيد الرجال والتكاثر هبم يف ساحات القتال

وليس ختيريهم برتك املعركةّ .
إن هذا املبدأ العسكري مل يكن يف حسابات سيد الشهداء
انتصارات ٍ
ٍ
آنية وإنام كان خيطط لتسلق ذروة املثل األعىل ليكون
ألنه مل يكن يبحث عن
ٍ
هداية جلميع ذرات الوجود ال فقط لبني آدم.
علم

الثالث :التحقق من رغبة الناس احلقيقية يف التغيري:

إن اإلمام مثله مثل الكعبة يزار وال يزور((( ،له يف أعناق اخللق طاع ٌة وعهدٌ

العدد السابع عرش  /مجادى الثاين  1440 /هــ

((( التفسري اإلمام العسكري :منشورات مؤسسة اإلمام املهدي ،قم ،الطبعة االوىل 1409هـ.
ص  ،218البحار:ج  ،149 :11رقم .25
((( اللهوف ،340 :ابن عساكر أيض ًا يف تارخيه (ترمجة اإلمام احلسني  ،221 ،حديث رقم
 ،202ابن سعد ،حممد بن سعد بن منيع اهلاشمي البرصي (ت 230هـ844 /م) ،الطبقات
الكربى ،ط ،1أعد فهارسها رياض عبد اهلل عبد اهل��ادي ،ب�يروت ،لبنان ،دار إحياء الرتاث
العريب1995 ،م .يف احلديث  100من ترمجة اإلمام احلسني من الطبقات الكربى ،ابن العديم
كامل الدين عمر بن امحد بن هبة اهلل بن حممد( ،ت660ه��ـ1262/م) .بغية الطلب يف تاريخ
حلب ،تح د .سهيل زكار ،ط ،1دار الفكر( ،بريوت – .)1988ص 51؛ العوامل ،244 :أعيان
الشيعة:ج .601 :1
((( عن عيل عليه السالم قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله :أنت بمنزلة الكعبة تؤتى وال تأتى
فإن أتاك هؤالء القوم فسلموها إليك يعنى اخلالفة فأقبل منهم وأن مل يأتوك فال تأهتم حتى
يأتوك (الديلمي( :ت 509هـ1115/م).
الفردوس بمأثور اخلطاب ،حتقيق :السعيد بن بسيوين زغلول .لبنان-بريوت ،دار الكتب العلمية،
1406ه��ـ1986/م:ج 5ص  ،406ابن املغازيل عيل بن حممد بن حممد الواسطي ،ت  483هـ،
املناقب :املطبعة اإلسالمية ،طهران .ص )106
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ٌ
وميثاق جيب عليهم الوفاء به فإن طلبوا منه أداء ما عليه بعد الوفاء ،فعليه القيام بأمر

اهلل فيهم وإن ختلفوا فله اخليار بام يراه هو نفسه لذلكّ ،
فإن اإلمام احلسني عليه السالم

كان عامال هبذا املبدأ مع أهل الكوفة ،مل يستجب هلم حتى شدّ د عليهم العهود وأرسل
ٍ
رسل متفرقني وتالقت الرسل ك ّلها عنده،
الرسل والكتب ،وبعد أن أرسلوا إليه عدّ َة

ثم كتب مع هانئ بن هانئ السبيعي ،وسعيد
فقرأ الكتب ،وسأل الرسل عن أمر الناسّ ،
الرحي ِمِ ،من ُح َسينْ ِ ْب ِن َع ٍّيل،
بن عبد اهلل احلنفي –وكانا آخر الرسل :-بِ ْس ِم اهللِ الرَّحمْ ِن َّ
منيَ ،أما بعدُ َ ،فإِ َّن هانِئ ًا وسعيد ًا َق ِدما َع بِ ُكتُبِكُم –وكانا ِ
ِ
آخ َر
إىل المَْأل ِم َن المُْ ْؤ َ
ْ َ
منني َوالمُْ ْسل َ ّ َ ْ
َ َ
ليََّ
َم ْن َق ِد َم َعليََّ ِم ْن ُر ُس ِلك ُْمَ ،-و َقدْ َف ِه ْم ُت ك َُّل ا َّلذي ا ْقت ََص ْصت ُْم َو َذك َْرتُمَ ،و َمقا َل َة ُج ِّلك ُْم :إِ َّن ُه

َل ْي َس َع َل ْينا إِما ٌم َف َأ ْقبِ ْلَ ،ل َع َّل اهلل َأ ْن يجَ ْ َم َعنا بِ َك َعلىَ الهْ ُدى َوالحْ َ ِّقَ .و َقدْ َب َع ْث ُت إِ َل ْيك ُْم َأخي
َوا ْب َن َع ّمي َوثِ َقتي ِم ْن َأ ْه ِل َب ْيتي ُم ْس ِل َم ْب َن َع ٍ
ُب إِليََّ بِحالِك ُْم َو َأ ْم ِرك ُْم
قيل َو َأ َم ْر ُت ُه َأ ْن َي ْكت َ
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َب إِليََّ َ :أ َّن ُه َقدْ َأجمْ َ َع َر ْأ ُي َم َل ِئك ُْمَ ،و َذ ِوي ا ْل َف ْض ِل َوالحِْ جى ِمنْك ُْمَ ،عىل ِم ْث ِل
َو َر ْأ ِيك ُْمَ .فإِ ْن َكت َ
ما َق ِد َم ْت َعليََّ بِ ِه ُر ُس ُلك ُْمَ ،و َق َر ْأ ُت يف ُكتُبِك ُْمَ ،أ ْق ِد ُم َع َل ْيك ُْم َوشيك ًا إِ ْن شا َء اهللَُ ،ف َل َع ْمري
تاب ،واآلْ ِخ ُذ بِا ْل ِقس ِ
ِ
ِ
طَ ،والدّ ِائ ُن بِالحْ َ ِّقَ ،والحْ ابِ ُس َن ْف َس ُه َعىل
َما اإلمام إِالَّ ا ْلعام ُل بِا ْلك ِ َ
ْ
ِ
السال ُم(((.
ذات اهللَِ ،و َّ
ثم بينّ هلم يف رسالٍة أخرى أنه يف حالة اجلهاد سوف يكون هو وأهل بيته معهم
سوا ًء يف ما جيب عىل املجاهدين ،قال عليه السالم:
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((( تأريخ الطربي:ج  ،278 :3اإلرشاد ،204 :الكامل يف التأريخ :ج  ،534 :2بحار األنوار :ج
 ،334 :44العوامل:ج .183 :17

َأ َّما َب ْعدُ َ :ف َقدْ َع ِل ْمت ُْم َأ َّن َر ُس َ
ول اللهَِّ (صىل اهلل عليه وآله) َقدْ َق َال فيِ َح َياتِ ِهَ :م ْن
َحلاًّ لحِ ر ِم اللهَِّ ن ِ
ر َأى س ْل َطان ًا ج ِائر ًا مست ِ
َاكث ًا لِ َع ْه ِد اللهَِّ مخُ َالِف ًا لِسن َِّة رس ِ
ول اللهََِّ ،ي ْع َم ُل فيِ
َ
ُ َ ُ
ُُ
ُ ْ
ُ
َ
ِعب ِ
اد اللهَِّ بِالإْ ِ ْث ِم وا ْلعدْ و ِ
ان ُث َّم لمَ ْ ُي َغيرِّ ْ بِ َق ْو ٍل َولاَ فِ ْع ٍل ك َ
َان َح ِقيق ًا َعلىَ اللهَِّ َأ ْن ُيدْ ِخ َل ُه مدْ َخ َل ُه،
َ ُ َ
َ
ِ
الشي َط ِ
ِ
ان َوت ََو َّل ْوا َع ْن َطا َع ِة الرَّحمْ َ ِن َو َأ ْظ َه ُروا
َو َقدْ َعل ْمت ُْم َأ َّن َه ُؤلاَ ء ا ْل َق ْو َم َقدْ َل ِز ُموا َطا َع َة َّ ْ
است َْأ َث ُروا بِا ْل َف ْي ِء َو َأ َح ُّلوا َح َرا َم اللهَِّ َو َح َّر ُموا َحلاَ َل ُهَ ،وإِنيِّ َأ َح ُّق
ا ْل َف َسا َد َو َع َّط ُلوا الحْ ُدُ و َد َو ْ

ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
بهِ َ َذا الأْ َ ْم ِر ل َق َرا َبتي م ْن َر ُسول اللهَِّ (صىل اهلل عليه وآله)َ ،و َقدْ َأ َتتْني ُك ُت ُبك ُْم َو َقد َم ْت َعليََّ
رس ُلكُم بِبيعتِكُم َأ َّنكُم لاَ تُس ِّلمونيِ ولاَ تخَ ُْذ ُلونيِ َ ،فإِ ْن و َفيتُم ليِ بِبيعتِكُم َف َقدْ ِ
أص ْبت ُْم
َ
َْ َ ْ
َ ْ ْ
َ ُ
ْ
ُ ُ ْ َْ َ ْ
َح َّظك ُْم َو ُر ْشدَ ك ُْم َو َن ْفسيِ َم َع َأ ْن ُف ِسك ُْم َو َأ ْهليِ َو ُو ْل ِدي َم َع َأ َهالِيك ُْم َو َأ ْولاَ ِدك ُْم َف َلك ُْم بيِ
ُأ ْس َوةٌَ ،وإِ ْن لمَ ْ َت ْف َع ُلوا َو َن َق ْضت ُْم ُع ُهو َدك ُْم َو َخ َل ْعت ُْم َب ْي َع َتك ُْم َف َل َع ْم ِري َما ِه َي ِمنْك ُْم بِنُك ٍْرَ ،ل َقدْ
ِ
ور َم ِن ا ْغترََّ بِك ُْمَ ،ف َح َّظك ُْم َأ ْخ َط ْأت ُْم َون َِصي َبك ُْم
َف َع ْلت ُُم َ
وها بِ َأبيِ َو َأخي َوا ْب ِن َع ِّميَ ،والمَْ ْغ ُر ُ
َث َفإِنَّام َينْك ُ
َض َّي ْعت ُْم َف َم ْن َنك َ
ىل َن ْف ِس ِهَ ،و َس ُي ْغنِي اللهَُّ َعنْك ُْمَ ،والسَّلاَ م(((.
ُث َع 
نامذج من وسطية اإلمام يف الدعوة إىل املجاهدة ،مل يكن اإلجبار واإلكراه
فهذه
ُ

سبي ً
أمر بني األمرين يف أوسع ممّا بني
ال فيها كام مل يكن ترك الناس بال هداية ،وإنام ٌ
كل ِ
السامء واألرض بعد أن تبني الرشد من الغي وأدرك ُّ
يبق إال التنبيه
امر ٍئ تكليف ُه فلم َ
ِ
هم :إِ َّن ُه َل ْي َس َع َل ْينا إِما ٌم َف َأ ْقبِ ْل.
واإلعذار إىل اهلل ،وذلك َملقا َلة ُج ِّل ْ
لـها الـوفق بـد ٌء والـنفاق خـتا ُم
أتـته ألرجـاس الـعراق صحائف
أأل اقـدم إلـينا أنـت مـولى وسيدٌ

أال اقــدم الـينا إنـنا لـك شـيعة

أغـثـنا رع��ـ��اك اهلل أن��ـ��ت غـياثنا
فـلـ ّباهم لـما دع��ـ��وه ولـم تـزل

لـك الـدهر عـبدٌ والـزمان غال ُم
وأنــت لـنـا دون األن��ـ��ام إمـا ُم

وأنـت لـنا فـي الـنائبات عصا ُم
تـلـ ّبي دعـا َء الـصارخين كـرا ُم()2

ِ
او َر ُه َوممُ َالحَ َ َة َم ْن َمالحَ َ ُه(((.
او َر َة َم ْن َج َ
َصح َب ُه َومخُ َا َل َق َة َم ْن َخا َل َق ُه َو ُم َرا َف َق َة َم ْن َرا َف َق ُه َومجُ َ َ

هذا احلديث يبني العظمة األخالقية التي يدعو إليها أئمة أهل البيت عليهم

((( مقتل اخلوارزمي :ج1ص .234
((( االبيات للدمستاين ينظر :شرب :جواد ،أدب الطف أو شعراء احلسني ،مطبعة شعاركو والصادق
وقدموس والطباعة اللبنانية /بريوت 1977 – 1969م:.ج 5ص .339
((( الربقي ،املحاسن ،حتقيق جالل الدين احلسيني( ،دار الكتب اإلسالمية ،ب.ت)  0ص.357
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ثالثا :الوسطية يف املخالفة:
ٍ
حديث لالمام الصادق عليه السالم قولهَ :ل ْي َس ِمنَّا َم ْن لمَ ْ يحُ ْ ِس ْن ُص ْح َب َة َم ْن
يف
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السالم ،فإذا أرادوا من شيعتهم ذلك فكيف هبم إذا تبنّوا ذلك بأنفسهم ،ال شك أهنم
سوف يرضبون أسمى املثل يف التطبيق ألهنم أصحاب القول والفعل ال خيالف فع ُلهم
قولهَ م طرفة ٍ
صادر عن الواحد.
عني ،ألهنم أمرهم واحدٌ
ٌ
وال شك فإن سيدَ شهدائهم بل سيد الشهداء مطلقا أبا عبد اهلل احلسني عليه
السالم كان من شأنه أن يتخذ الوسطية يف خمالفة أعدائه ألنه مل يكن له مع ٍ
أحد يف

عدوا
احلقيقة عدا ٌء وإنام كان يعادي الباطل حيثام كان فمن تل ّبس بلباس الباطل كان ًّ

له ،ونجد منهجه هذا حتى مع أشد الناس له عدا ًء يف زمان معاوية املغتصب للخالفة
جورا ،ففي ِ
لقائه معه يف مكة مل يقرره مبارشة بجريمة قتل حجر بن عدي بل ألزمه من
ً

لسانه بام يوجب ذلك.

احلسني
حج ذلك العام فلقي
وذلك أنّه ملا قتل معاوي ُة
َ
عدي وأصحا َبهّ ،
حجر بن ٍّ
َ
ِ
ٍ
وأشياعه
بحجر وأصحابه
عيل عليه السالم فقال :يا أبا عبد اهلل هل بلغك ما صنعنا
بن ٍّ
ِ
وشيعة أبيك؟ فقال عليه السالم :وما صنعت هبم؟ قال :قتلناهم ،وكفنّاهم ،وص ّلينا

عليهم.

فضحك احلسني عليه السالم ثم قال :خصمك القوم يا معاوية ،لكننا لو قتلنا

لادتعالاو ةيطسولا ةداسلا دبع مظاك لوسر .د
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عيل
شيعتك ،ما كفناهم ،وال صلينا عليهم ،وال قربناهم ،ولقد بلغني وقيعتك يف ٍّ
وقيامك ببغضنا ،واعرتاضك بني هاشم بالعيوب ،فإذا فعلت ذلك فارجع إىل نفسك،

ثم سلها احلق عليها وهلا ،فإن مل جتدها أعظم عيب ًا فام أصغر عيبك فيك ،وقد ظلمناك
ٍ
َّ
مكان
ترمني غري غرضك ،وال ترمنا بالعداوة من
توترن غري قوسك ،وال
يا معاوية فال
َّ
ٍ
قريب ،فإنك واهلل لقد أطعت فينا رج ً
ال ما قدم إسالمه ،وال حدث نفاقه ،وال نظر لك
فانظر لنفسك أو دع(((.

ولو كان عليه السالم حيسب حساب ربح املعركة ألجهز عىل وايل املدينة ولسقط
((( االحتجاج :ج  ٢ص.20

احلجاز بكامله بيده ويتبع احلجاز الكوفة والعراق فال يبقى ليزيد غري الشام ومرص،
لكنه مل يفعل ألن املنهج الذي كان يراه سالم اهلل عليه ال يسمح له هبذا الفعل ألن فيه

الغدر وحاشاه ذلك.

وقد أشار اإلمام عيل  إىل ذلك قائالً :واهلل ما معاوية بأدهى منِّي ،ولكنه
كل ُغ ٍ
يغدر ويفجر ،ولوال كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس.ولكن ُّ
درة ُفجر ٌة
وكل ُف ٍ
ولكل ٍ
ِّ
ُّ
غادر لوا ٌء ُيعرف به يوم القيامة ،واهلل ما ُاستُغ َفل باملكيدة ،وال
جرة كُفرةٌ،
ُغمز بالشديدة(((.
است َ
ذكر الشيخ املفيد :ملا مات احلسن عليه السالم حتركت الشيعة بالعراق وكتبوا إىل

احلسني عليه السالم يف خلع معاوية والبيعة له ،فامتنع عليهم ،وذكر أن بينه وبني معاوية
عهد ًا وعقد ًا ال جيوز له نقضه ،حتى متيض املدة ،فإذا مات معاوية نظر يف ذلك.

ٍ
لنصف من شهر رجب سنه ستني من اهلجرة كتب يزيد
فلام مات معاوية وذلك
إىل الوليد بن عتبة بن أيب سفيان وكان عىل املدينة من ِقبل معاوية أن يأخذ احلسني عليه
السالم بالبيعة له وال يرخص له يف التأخري عن ذلك ،فأنفذ الوليد إىل احلسني يف الليل

فاستدعاه فعرف احلسني عليه السالم الذي أراد ،فدعا مجاع ًة من مواليه وأمرهم بحمل

فصار احلسني عليه السالم إىل الوليد بن عتبة فوجد عنده مروان بن احلكم فنعى

كتاب يزيدَ وما أمره فيه من أخذ البيعة
إليه الوليدُ معاوي َة فاسرتجع احلسني ،ثم قرأ عليه َ

جهرا
رسا حتى أبايعه ً
منه له ،فقال احلسني عليه السالم :إين ال أراك تقنع ببيعتي ليزيد ًّ
فيعرف ذلك الناس ،فقال له الوليد :أجل ،فقال احلسني :فتصبح وترى رأيك يف ذلك،
((( ال��ريض ،السيد الرشيف ،هنج البالغة :ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم ،تح:
صبحي الصالح ،ط 1387 ، 1ﻫ –  1967م ،بريوت:ج  2ص 180
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السالح ،وقال هلم :إن الوليد قد استدعاين يف هذا الوقت ،ولست آمن أن يك ّلفني فيه
ٍ
دخلت إليه فاجلسوا عىل الباب،
مأمون ،فكونوا معي فإذا
غري
ُ
أمر ًا ال أجيبه إليه ،وهو ُ
فإن سمعتم صويت قد عال فادخلوا عليه لتمنعوه عني.
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فقال له الوليد :انرصف عىل اسم اهلل تعاىل حتى تأتينا مع مجاعة الناس.

فقال له مروان :واهلل َل ِئن فارقك احلسني الساعة ومل يبايع ال قدرت منه عىل
ِ
يبايع
خيرج من عندك حتى َ
مثلها أبد ًا حتى تكثر القتىل بينكم وبينه .احبِس الرجل وال ْ

ترضب عنقه ،فوثب احلسني عليه السالم عند ذلك وقال :أنت يا ابن الزرقاء تقتلني
أو
َ
وأثمت ،وخرج يميش ومعه مواليه حتى أتى منزله.
كذبت واهلل
أم هو؟
َ
َ

ويف ٍ
خرب :بعث إىل احلسني عليه السالم فجاءه يف ثالثني من أهل بيته ومواليه

(إىل أن قال) :فغضب احلسني عليه السالم ثم قال :وييل عليك يا ابن الزرقاء أنت تأمر
وأثمت.
كذبت واهللِ
برضب عنقي؟
َ
َ

ثم أقبل عىل الوليد فقال :أهيا االمري! إنّا ُ
ُ
ومعدن الرسالة،
أهل بيت النبوة،

شارب اخلمرُ ،
ٌ
قاتل
فاسق
رجل
ٌ
وخمت َل ُ
ف املالئكة ،وبنا فتح اهللُ ،وبنا ختم اهلل ،ويزيدُ
ُ

املحرمة ،معل ٌن بالفسق ،ومثيل ال يبايع مثله ،ولكن نُصبح وتصبحون ،وننظر
النفس
َّ

أحق بالبيعة واخلالفة ،ثم خرج عليه السالم(((.
وتنظرون ،أ ُّينا ُّ

يدعوهم إىل جادة
وكان عليه السالم من شأنه وهديه ورمحته باملك َّلفني أن
َ

لادتعالاو ةيطسولا ةداسلا دبع مظاك لوسر .د
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الصواب فإن مل يستجيبوا بينّ هلم العواقب التي ترتتّب هلم وربام يفتح ملخالفيه بابا أخري ًا
ٍ
ٍ
من الرمحة وهذا ما مل نجده عند ِّ
هدف ملن مت ّعن يف مسرية العظامء والدعاة.
داعية إىل
كل
فها هو سالم اهلل عليه خييرّ عبد اهلل بن احلر اجلعفي إما أن يأيت معه وإلاّ فليكن بعيدً ا

عن ساحة املعركة فإن مع سامع نداء استغاثة احلسني والتخلف عنه ال جمال فيه للتوبة
منجى من اهلرب من النار ملن خت ّلف ،أما من كان بعيدً ا فعسى َّ
ولعل،
إال باملشاركة ،وال َ
ولو كان غري احلسني عليه السالم لرتكه هيلك ومل يكن ليجني عليه هبالكه ألنه اختاره
بنفسه بتخ ّلفه عن نرص احلسني عليه السالم.

قال ابن أعثم :سار احلسني  حتّى نزل يف قرص بني مقاتل فإذا هو بفسطاٍط

((( اإلرشاد ص ،200أعيان الشيعة ،ج  ،1ص .587

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
واقف عىل مذوده ،فقال احلسني:
وفرس
وسيف مع ّل ٍق،
منصوب،
ورمح
مرضوب،
ٍ
هذا ا ْل ُف ْس ُ
َلمِ ْن َ
احلر اجلعفي .قال :فأرسل احلسني
طاط؟ فقيل:
لرجل ُيقال له عبيد اهلل بن ّ
ٍ
احلجاج بن مرسوق اجلعفي .فأقبل حتّى دخل عليه

برجل من أصحابه يقال له ّ
احلجاج :واهللِ!
ثم قال :ما وراءك؟ فقال
ّ
يف فسطاطه فس ّلم عليه ،فر ّد عليه السالمّ ،
احلر! واهلل! قد أهدى اهللُ إليك كرام ًة إن قبلتَها! قال :وما ذاك؟ فقال:
ورائي يا ابن ّ
عيل (عليهام السالم) يدعوك إىل نرصته ،فإن قاتلت بني يديه ُأجرت،
هذا احلسني بن ّ
خرجت من الكوفة إالّ خمافة
مت فإنّك استشهدت! فقال له عبيد اهلل :واهللِ! ما
ُ
وإن ّ
عيل (عليهام السالم) وأنا فيها فال أنرصه ،ألنّه ليس يف الكوفة
أن يدخلها احلسني بن ّ

عدوك ،ولكنّي رأيت شيعتك بالكوفة وقد لزموا منازهلم خوف ًا من بني
أنا أشدّ هم عىل ّ
أم ّية ومن سيوفهمُ ،فأنشدك باهلل أن تطلب منّي هذه املنزلة! وأنا أواسيك ّ
بكل ما أقدر

لبت
عليه وهذه فريس ملجم ٌة ،واهلل ما
طلبت عليها شيئ ًا إالّ أذقتُه حياض املوت ،وال ُط ُ
ُ
رضبت به إالّ
قطعت .فقال له احلسني
قت ،وخذ سيفي هذا ،فواهلل ما
ُ
ُ
وأنا عليها ف ُل ِح ُ
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أنصار إالّ وقد مالوا إىل الدنيا إالّ من عصم اهللُ منهم ،فارجع إليه وخبرّ ه
شيع ٌة وال
ٌ
ثم صار إليه يف
بذاك .فأقبل ّ
احلجاج إىل احلسني  فخبرّ ه بذلك ،فقام احلسني ّ 
ٍ
احلر من صدر املجلس ،وجلس
مجاعة من إخوانه ،فلماّ دخل وس ّلم وثب عبيد اهلل بن ّ
ِ ِ
ِ
ثم قالَ :أ ّما َب ْعدُ  ،يا ا ْب َن الحْ ُ ِّر! َفإِ َّن مصرْ َ ك ُْم هذه َك َت ُبوا إِليََّ
احلسني ،فحمد اهلل وأثنى عليهّ ،
َو َخبرَّ ُ وين َأنهَّ ُ ْم مجُ ْت َِم ُع َ
ون َعىل ُنصرْ َ يتَ ،و َأ ْن َي ُقو ُموا ُدوين َو ُيقاتِ ُلوا عَدُ ّويَ ،و َأنهَّ ُ ْم َس َأ ُلوين
ا ْل ُقدُ وم َع َلي ِهمَ ،ف َق ِدم ُت ،و َلس ُت َأدري ا ْل َقوم َعىل ما َز َعمواِ ،
ألنهَّ ُ ْم َقدْ َأعانُوا َعىل َقت ِْل
ْ
ُ
ْ َ
َ ْ
ْ
َ ْ ْ
ا ْب ِن َع ّمي ُم ْس ِل ِم ا ْب ِن َع ٍ
قيل َرحمِ َ ُه اهللُ َوشي َعتِ ِهَ .و َأجمْ َ ُعوا َعلىَ ا ْب ِن َم ْرجا َن َة ُع َب ْي ِد اهللِ ْب ِن ِزياد
ْت يا ابن الحْ ر َفا ْع َلم َأ َّن اهلل َع َّز وج ّل م ِ
باي ُعني لِ َيزيدَ ا ْب ِن ُم ِ
ُي ِ
ؤاخ ُذ َك بِام ك ََس ْب َت
َ َ ُ
ْ
عاو َي َةَ ،و َأن َ ْ َ ُ ِّ
الذن ِ
ُوب فيِ األْ ّيا ِم الخْ الِ َي ِةَ ،و َأنا َأ ْد ُع َ
َو َأ ْس َل ْف َت ِم َن ُّ
وك يف َو ْقتي هذا إىل ت َْو َب ٍة َت ْغ ِس ُل بهِ ا ما
وك إىل ُن تِنا َأه َل ا ْلبي ِ
الذن ِ
َع َل ْي َك ِم َن ُّ
تَ ،فإِ ْن ُأ ْعطِ ْينا َح َّقنا حمَ ِدْ نَا اهلل َعىل َذلِ َك
ْ َْ
ُوبَ ،و َأ ْد ُع َ صرْ َ
َو َقبِ ْلنا ُهَ ،وإِ ْن ُمنِ ْعنا َح َّقنا َو ُر ِك ْبنا بِال ُّظ ْل ِم ُكن َْت ِم ْن َأ ْعواين َعىل َط َل ِ
ب الحْ َ ِّق .فقال عبيد اهلل
ٌ
أعوان يقاتلون معك لكنت
احلر :واهللِ! يا ابن بنت رسول اهلل! لو كان لك بالكوفة
بن ّ
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ناك لِ َف َر ِس َك َو َس ْي ِف َك ،إِنَّام َأ َت ْي َ
َ :)يا ا ْب َن الحْ ُ ِّر! ما ِج ْئ َ
ناك لِن َْس َأ َل َك النُّصرْ َ ةََ ،فإِ ْن ُكن َْت
ِ
ِ
ني
حاج َة َلنا يف َش ْىء ِم ْن مالِ َكَ ،ولمَ ْ َأ ُك ْن بِا َّلذي َأتخَّ ِ ُذ المُْ ِض ّل َ
َقدْ َبخ ْل َت َع َل ْينا بِنَ ْفس َك َفال َ
َع ُضد ًاِ ،
ول اهللِ (صىل اهلل عليه وآله) َو ُه َو َي ُق ُ
ألنيّ َقدْ َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ول :من سمع داعية
ثم سار احلسني
أهل بيتي ،ومل ينرصهم عىل ح ّقهم أال أك ّبه اهلل عىل وجهه يف النارّ .
من عنده ورجع إىل رحله.

(((

ومن وجوه وسطية اإلمام احلسني يف خمالفة من خالفة أنه عليه السالم كان كثري

الوعظ للقوم قبل القتال ويف أثناء القتال ،وكان له بسرية أبيه أمري املؤمنني  هد ًيا يف
تأخري القتال رغب ًة يف اهتداء البعض ممن يرغب يف امليض إليهِ ،
فمن كال ٍم له عليه السالم
ّ
ّ
وقد استبطأ أصحا ُبه إذنَه هلم يف القتال بصفني .أ ّما قولكمّ :
أكل ذلك كراهية املوت؟
فواللهّ ما أبايل َأ َدخلت إىل املوت أو خرج املوت إ ّيل .وأ ّما قولكم شكًّا يف أهل ّ
الشام فواللهّ
ما دفعت احلرب يوما إالّ وأنا أطمع أن تلحق يب طائف ٌة فتهتدي يب ،وتعشو إىل ضوئي،
أحب إ ّيل من أن أقتلها عىل ضالهلا ،وإن كانت تبوء بآثامها.
وذلك ّ

وذلك أنه يأمل بتأخري احلرب كي هيتدي البعض إىل طريق احلق والصواب.

عيل لئن هيدي اللهّ بك رج ً
خري لك مما طلعت عليه الشمس أو
ال ٌ
وجاء يف احلديث :يا ّ

لادتعالاو ةيطسولا ةداسلا دبع مظاك لوسر .د
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غربت.

ألنه صلوات اهلل عليه يرى يف ذلك حق اإلمام عىل رعيته أن يبني هلم ،بل أحاهلم

عىل التث ّبت يف أمره إىل قو ٍم هم عندهم موثوقون فعدّ هلم من الصحابة اخلدري وجابر
ٍ
ألحد
وسهل الساعدي رغب ًة منه عليه السالم أن يبينّ ملن خدعه بنو أمية لئال تكون
حج ٌة يف أمره.
لذلك دعا عليه السالم براحلته فركبها ،ونادى بأعىل صوته :يا أهل العراق
وج ّلهم يسمعون فقال :أ ا النّاس ،اسمعوا قويل وال تعجلوا حتّى ِ
حيق لكم
أعظكم بام ّ
ُ
يهّ
((( الفتوح :ج 5ص  ،83املشهدي ،املريزا حممد ،تفسري كنز الدقائق ،حتقيق حسني دركاهي ،دار
الغدير ،ط ،1قم 1424هـ2000-م:.ج  ،6ص.54

عيل ،وحتّى ُأ ِ
فإن أعطيتموين الن ََّصف كنتم بذلك أسعدْ ،
عذر إليكمْ ،
وإن مل تعطوين
َّ
ثم اقضوا إ َّيل وال
ثم ال يك ْن أمركم عليكم ُغ ّمة َّ
النَّصف من أنفسكم (فأمجعوا رأيكم ّ

تنظرونَّ ،
وليي اهلل الذي ّنزل الكتاب وهو يتولىّ الصاحلني).
إن َّ

أما بعد ،فانسبوين فانظروا من أنا ،ثم ِ
ارجعوا إىل أنفسكم وعاتبوها ،فانظروا
ّ
َ
ّ

عمه،
يصلح لكم قتيل وانتهاك حرمتي؟!
هل
ُ
ُ
ألست ابن بنت نب ّيكم ،وابن وص ّيه وابن ِّ
وأول املؤمنني املصدّ ق لرسول اهلل بام جاء به من عند ر ّبه؟ أو ليس محزة س ّيد الشهداء
ّ
عمي؟ أو مل َيبلغكم ما قال رسول اهلل يل
عمي؟ أو ليس جعفر الط ّيار يف اجلنّة بجناحني ِّ
ّ
وألخي :هذان س ّيدا شباب أهل اجلنّة؟

علمت ّ
ْ
أن اهلل
تعمدت كذب ًا منذ
فإن صدّ قتموين بام أقول وهو ّ
ُ
احلق ،واهلل ما ّ

فإن فيكم َمن ْ
كذبتموين ّ
يمقت عليه أهله ،وإن ّ
إن سألتموه عن ذلك أخبرَ َ كم ،سلوا

الساعدي ،وزيد ابن
األنصاري ،وأبا سعيد اخلدري ،وسهل بن سعد
جابر بن عبد اهلل
ّ
ّ
أرقم ،وأنس بن مالك ،خيربوكم أنهّ م سمعوا هذه املقالة من رسول اهلل (صلىّ اهلل عليه

حاجز لكم عن سفك دمي؟!.
وآله) يل وألخي ،أ َما يف هذا
ٌ

ثم ّقرب هلم صور َة احلال ُمستخدما صلوات اهلل عليه املبادئ التي يؤمنون هبا من

القريب ظاملا أو مظلوما ،فقال هلم :

ْ
فإن كنتم يف ٍّ
شك من هذا ،أفتشكّون أنيّ ابن بنت نب ّيكم؟! فواهلل ما بني املرشق

ٍ
بقتيل منكم قتلته؟!
نبي غريي فيكم وال يف غريكم ،وحيكم! أتطلبوين
واملغرب ابن بنت ٍّ
ٍ
أو ٍ
جراحة؟!
مال لكم استهلكته؟! أو بقصاص
فلام رأى ّ
غري ناف ٍع أبان جلموع اجليوش الزاحفة عىل اختالف أسباب
أن ذلك ُ
حشدها أنه ما جاء ليفرض نفسه –وإن كان محُ ِ ًّقا لو فعل بحكم إمامته عىل اخللق– إنام

جاء تلبي ًة لدعوة الكبار من قادهتم.
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حجار بن أبجر ،يا قيس بن األشعث،
فنادى عليه السالم :يا شبث بن
ربعي ،يا ّ
ّ
يا يزيد بن احلارث ،أمل تكتبوا إيل أن قد أينعت الثامر واخرض اجلناب ،وإنّام ِ
تقدم عىل
َّ
ّ
ْ
ج ٍ
ند لك مجُ نَّدة؟!
ُ
فقال له قيس بن األشعث :ما ندري ما تقول! ولكن ِ
عمك،
انزل عىل حكم بني ّ

حتب!
فإنهّ م لن ُيروك إالّ ما ّ

وحتى اليقع يف نفس أي ٍ
فرد من القوم أن ثمة سبي ً
ال إىل الصلح فال حيتاج أحدهم
ِّ

إىل الذهاب إىل صف احلسني حسم سيد الشهداء صلوات اهلل عليه أمره بالقول:
ال أعطيهم بيدي إعطاء الذليل وال أقر إقرار العبيد.

ٍ
وسيلة يف نصح القوم وبيان أحقيته يف النرصة من
أي
وما ادخر سيد الشهداء ّ

آل أمية ،حتى الشواهد الشعرية فنراه يستشهد بالشعر لعل أمة الشعر واألدب ترعوي
عن غ ّيها وتعرف حقه ومقامه مبين ًا من شاهده هذا أنه ٍ
جار عىل سنن املاضني مستشهد ًا
بأبيات فروة بن مسيك املرادي:

ف���ـ� ْ
��زام���ون ِق��دم�� ًا
��إن نُ��ـ��ه��زم ف���ه� ّ
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وم��ـ��ا ْ
إن ط��ـ��ب��ن��ا ُج���ب��� ٌن ول��ك � ْن
ٍ
ن���اس
إذا م��ا ال��م��وت رف���ع ع��ن ُأ

ف��ـ��أف��ن��ى ذل��ك��م س�����روات َق��وم��ي

فـلو خ � ُل��د ال��م��ل��وك إذ ًا خ ُلدنا
ف��ـ��ق��ل ل��ـ��ل��ش��ام��ت��ي��ن ب��ن��ا أف��ي��ق��وا

ْ
ُـغل��ب فـغي��ر ُمغ َّلبين��ا
وإن ن
ْ
م��ـ��ن��اي��ان��ا ودول����ـ����ة آخ��ـ��ري��ن��ا
ك��ـ�لاك��ـ��ل��ه أن���ـ���اخ ب��ـ��آخ��ري��ن��ا

األول��ي��ن��ا
ك��ـ��م��ا أف��ن��ى ال���ق���رون ّ

�ي ال��م��ل��وك إذ ًا بقينا
ول��ـ��و ب��ق� َ
سـيلقى ال��ش��ام��ت��ون كما لقينا

وكان يأذن ألصحابه الكرام يف وعظ أهل الكوفة (يف جيش ابن زياد) لعلهم

يرجعون إىل طريق اهلداية.

برير بن خضري اهلمداين،
فقد تقدّ م نحو القوم يف نفر من أصحابه ،وبني يديه ٌ

برير حتى وقف قريب ًا من القوم،
برير وانصحهم ،فتقدّ م ٌ
فقال له احلسنيَ :ك ِّلم القوم يا ُ

والقوم قد زحفوا إليه عن بكرة أبيهم ،فقال هلم برير :يا هؤالء ،اتّقوا اهلل ّ ِ
حممد
فإن ثقل ّ
ذريته وعرتته وبناته وحرمه ،فهاتوا ما عندكم؟ وما الذي
قد أصبح بني أظهركم ،هؤالء ّ

تريدون أن تصنعوا هبم؟!

فقالوا :نريد أن نمكّن منهم األمري عبيد اهلل بن زياد فريى رأيه فيهم.
برير :أفال ترضون منهم أن يرجعوا إىل املكان الذي أقبلوا منه؟! ويلكم
فقال ٌ

يا أهل الكوفة ،أنسيتم كتبكم إليه وعهودكم التي أعطيتموها من أنفسكم وأشهدتم

اهلل عليها ،وكفى باهلل شهيد ًا؟! ويلكم ،دعوتم أهل بيت نب ّيكم وزعمتم أنّكم تقتلون
وحألمتوهم عن ماء الفرات
أنفسكم من دوهنم ،حتّى إذا أتوكم أسلمتموهم ل ُع َبيد اهللَ ،
مبذول يرشب منه اليهود والنصارى واملجوسِ ،
ٌ
وترده الكالب واخلنازير،
اجلاري ،وهو

ذريته ،ما لكم؟! ال سقاكم اهلل يوم القيامة ،فبئس القوم أنتم.
حممد ًا يف ّ
بئسام خلفتم ّ
نفر منهم :يا هذا ما ندري ما تقول؟
فقال له ٌ

َ
فجعل القوم يرمونه بالسهام،
برير :احلمدُ هلل الذي زادين فيكم بصريةً،
فقال ٌ

برير إىل ورائه(((.
فرجع ٌ

رابع ًا :الوسطية يف اجلهاد:

بعض من يدّ عي أنه جماهدٌ ممن جيب عىل املسلمني جماهدته.
بصفة املجاهدين ،فربام كان ُ
عن أيب عمرو الزبريي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :قلت له أخربين عن

ّ
الحيل إال هلم وال يقوم به إال من كان منهم أم
الدعاء إىل اهلل واجلهاد يف سبيله أهو لقو ٍم

وحد اهلل عز وجل وآمن برسوله صىل اهلل عليه وآله ومن كان كذا فله
مباح لكل من ّ
هو ٌ
أن يدعو إىل اهلل عزوجل وإىل طاعته وأن جياهد يف سبيله؟ فقال :ذلك لقوم ال حيل إال

((( اللهوف ،42 :تاريخ ابن عساكر ،ترمجة اإلمام احلسني  ص  ،317رقم  ،273مقتل احلسني
 للخوارزمي:ج  2ص .8
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هلم وال يقوم بذلك إال من كان منهم ،قلت :من أولئك؟ قال :من قام برشائط اهلل عز
وجل يف القتال واجلهاد عىل املجاهدين فهو املأذون له يف الدعاء إىل اهلل عزو جل ومن

مل يكن قائام برشائط اهلل عز وجل يف اجلهاد عىل املجاهدين فليس بمأذون له يف اجلهاد،

وال الدعاء إىل اهلل حتى حيكم يف نفسه ما أخذ اهلل عليه من رشائط اجلهاد...
(إىل ان يقول)

...ولسنا نقول ملن أراد اجلهاد وهو عىل خالف ما وصفنا من رشائط اهلل عز

وجل عىل املؤمنني واملجاهدين :ال جتاهدوا ولكن نقول :قد ع ّلمناكم ما رشط اهلل عز

وجل عىل أهل اجلهاد الذين بايعهم واشرتى منهم أنفسهم وأمواهلم باجلنان فليصلح
ٍ
تقصري عن ذلك وليعرضها عىل رشائط اهلل فإن رأى أنه قد
امرؤ ما علم من نفسه من
ٌ

وىف هبا وتكاملت فيه فإنه ممن أذن اهلل عز وجل له يف اجلهاد فإن أبى أن ال يكون جماهدا
عىل ما فيه من اإلرصار عىل املعايص واملحارم واإلقدام عىل اجلهاد بالتخبيط والعمى
والقدوم عىل اهلل عز وجل باجلهل والروايات الكاذبة ،فلقد لعمري جاء األثر يف من
(أن اهلل عز وجل ينرص هذا الدين بأقوا ٍم الخالق هلم) ِ
فعل هذا الفعل ّ
فليتق اهللَ عز

امرؤ وليحذر أن يكون منهم ،فقد بني لكم وال عذر لكم بعد البيان يف اجلهل(((.
وجل ٌ
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كان سيد الشهداء حمافظا عىل أصول اجلهاد مراعي ًا الوقت املناسب للنهوض،

فقد كان صلوات اهلل عليه صامت ًا طوال هدنة اإلمام احلسن عليه السالم مع معاوية

وبعد شهادتة اإلمام احلسن طيلة فرتة حكم معاوية رعاي ًة للعهود واملواثيق التي أعطاها
اإلمام احلسن .

لكنه  يف تلك الفرتة مل يدع ترويع والة معاوية بنو ٍع من احلركات الشبيه

باالحتجاجات العسكرية وكان (سالم اهلل عليه) حيدّ من توسع أطامع معاوية ووالته –

خصوصا يف احلجاز– من خالل حشد كبار املسلمني يف زمانه ضد الوالة وبيان معايبه ـ،
((( الكليني الكايف ،ج  ،5ص .250

ففي والية الوليد دعا سيد الشهداء إىل إحياء حلف الفضول(((.

فقد كان بينه عليه السالم وبني الوليد بن عتبة بن أبى سفيان كالم يف ٍ
مال كان
ٌ

بينهام بذي املروة ،والوليد يومئذ أمري املدينة يف أيام معاوية ،فقال احلسني عليه السالم:
ّ
آلخذن سيفي ثم أقوم
عيل بسلطانه! أقسم باهلل لينصفنِّي من ح ّقي أو
أيستطيل الوليد َّ
يف مسجد اهلل فأدعو بحلف الفضول! فبلغت كلمته عبد اهلل بن الزبري ،فقال :أحلف
باهلل لئن دعا به آلخذن سيفي ،ثم ألقوم ّن معه حتى ينتصف أو نموت مجيعا .فبلغت
املسور بن خمرمة بن نوفل الزهري ،فقال :مثل ذلك ،فبلغت عبد الرمحن بن عثامن بن

عبيد اهلل التيمي ،فقال مثل ذلك ،فبلغ ذلك الوليد بن عتبة ،فأنصف احلسني  من
نفسه حتى ريض.

قال الزبري :وقد كان للحسني  مع معاوية قص ٌة مثل هذه ،كان بينهام كال ٌم
ٍ
ٍ
خصال ،إما أن تشرتي
أرض للحسني  ،فقال له احلسني  :اخرت مني ثالث
يف
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((( حلف الفضول هو أحد أحالف اجلاهلية األربعة التي شهدهتا قريش ،وقد عقد احللف يف دار
عبد اهلل بن جدعان التيمي القريش أحد سادات قريش وذلك بني عدد من عشائر قبيلة قريش
يف مكة ،وذلك شهر ذي القعدة سنة  590م بعد شهر من انتهاء حرب الفجار بني كنانة و قيس
عيالن .وقد شهد النبي حممد صىل اهلل عليه وآله هذا احللف قبل بعثته وله من العمر  20سنة،
وقال عنه الحقا( :لقد شهدت مع عمومتي حلفا يف دار عبد اهلل بن جدعان ما أحب أن يل به محر
النعم ،ولو دعيت به يف اإلسالم ألجبت) قام يف الدعوة للحلف الزبري بن عبد املطلب اهلاشمي
القريش ،وقال( :ما هلذا منزل) فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم بن مرة يف دار عبد اهلل بن جدعان
التيمي القريش وكان سيد قريش ،فصنع هلم طعاما ،وحتالفوا يف ذي القعدة ،فتعاقدوا وتعاهدوا
باهلل ليكونن يدا واحدة مع املظلوم عىل الظامل حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفة وما رسا
حراء وثبري مكاهنام ،وعىل التأيس يف املعاش فسمت قريش ذلك احللف حلف الفضول وقالوا:
لقد دخل هؤالء يف فضل من األمر ،ثم مشوا إىل العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي
فدفعوها إليه (ظ :البداية والنهاية :ج  2ص  ،355الغزايل،حممد السقا (املتوىف1416 :هـ ،فقه
السرية املؤلف :دار القلم – دمشق ختريج األحاديث :حممد نارص الدين األلباين الطبعة :األوىل،
 1427هـ،ص ،72السهييل ،عبد الرمحن بن عبد اهلل اخلثعمي( ،ت518هـ 1116/م) .الروض
األن��ف يف تفسري السرية النبوية البن هشام ،تح جمدي منصور الشورى ،ط ،1دار الكتب
العلمية( ،بريوت – .)1997ص ،241الكامل يف التاريخ :ج  2ص )42
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عيل ،أو جتعل بيني وبينك ابن عمر أو ابن الزبري حكام ،وإال
مني حقي ،وإما أن ترده ّ
فالرابعة ،وهي الصيلم ،قال معاويه :وما هي؟ قال :أهتف بحلف الفضول ،ثم قام
مغضب ،فمر بعبد اهلل بن الزبري فأخربه ،فقال :واهلل لئن هتفت به وأنا
فخرج وهو
ٌ
ٍ
ألسعني ،ثم لت ّ
ّ
َنفدن
ماش
ألمشني ،أو
قائم
مضطجع
ّ
َّ
ٌ
ألقعدن ،أو قاعدٌ ألقوم ّن ،أو ٌ

روحي مع روحك ،أو لينصفنّك .فبلغت معاوية ،فقال :ال حاجة لنا بالصيلم ،ثم
أرسل إليه أن ابعث فانتقد مالك ،فقد ابتعناه منك(((.

ٍ
بحركات تعرضية كانت حتد من
إن مثل هذه احلركات التي قد نسميها بأهنا أشبه

طغيان معاوية وتزيده خوف ًا كلام أراد اإلقدام عىل حماولة التعدي عىل حقوق املسلمني،
ولكنه –كام مر– يغدر ويفجر ،رغم ذلك نصب عىل األمة يزيدَ فهل يبايع احلسني عليه
ٍ
السالم مثل ُه ،أبد ًا لقد كانت كلمته عنوان األحرار يف ٍّ
زمان (مثيل ال يبايع مثله) يف
كل
ٍ
كل ٍ
أن َّ
بيان منه ّ
يب يتخذ من اإلمام احلسني عليه السالم مث ً
ال سامي ًا ال يميل إىل من
حر وأ ٍّ
زمان وكم يف التاريخ واحلارض من ٍ
ٍ
يزيد.
مثل يزيد اخلمور الفجور يف كل
كان اإلمام  وسط ًّيا يف خمالفته للبيعة –مثال– فقد أراد أن ينقض عىل الوايل

األموي يف املدينة البيعة علن ًا وهم أرادوها جهر ًا فقلب عليهم تدبريهم.
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فهو  سلك منهج الوسطية السلمية يف خمالفة خصومه ولنا يف سريته هبذا

االجتاه شواهدُ وأمثل ٌة عديد ٌة منها:

ٍ
أوال :عدم اختيار اليمن أو أي ٍ
حمصنة:
بالد أخرى
ٍّ

خارج لطلب اإلصالح فال بد أن خيرج إىل قو ٍم
احلسني (صلوات اهلل عليه)
ٌ

لدهيم االستعداد لذلك اإلصالح أو أهنم يطلبونه ولو باللسان فقط وهذا مل يكن من
أي ٍ
مرص من أمصار اإلسالم سوى الكوفة وتلك بطبيعة احلال فضيلة فان مكة واملدينة
ِّ
((( رشح هنج البالغة :ج  ،15ص  ،226األصفهاين ،أبو الفرج عيل بن احلسني (ت 356ﻫ /
 966م):
األغاين ،تح :عيل حممد البجاوي ،مؤسسة مجال للطباعة (بريوت – دت) :ج ،17ص .216

والشام واليمن ومرص مل يكن هلا ٌ
شأن يذكر يف املطالبة بعملية إصالح نظام احلكم يف
اإلسالم وربام يفهم من جمموع األحداث رضا ووالء الناس شبه املطلق لبني أمية.

وملا خرج احلسني  من املدينة وأج��اب رسل أهل الكوفة وعرف كبار

الصحابة معارضته لبني أمية بامتناعه عن البيعة ليزيد عرضوا عليه التحصن باليمن أو

حممد بن احلنفية يقول
باملناطق اجلبلية الوعرة التي ال يستطيع جيش يزيد اخرتاقها ،فهذا ّ
له( :خترج إىل مكّة ،فإن اطمأنّت بك الدار هبا فذاك ،وإن تكن األُخرى خرجت إىل
بالد اليمن ،فإنهّ م أنصار جدّ ك وأبيك ،وهم أرأف الناس وأر ّقهم قلوب ًا وأوسع الناس

بالد ًا ،فإن اطمأنّت بك الدار وإالّ بالرمال وشعوب اجلبال ،وجزت من بلد إىل بلد،

حتى تنظر ما يؤول إليه أمر الناس ،وحيكم اهلل بيننا وبني القوم الفاسقني)(((.

وهذا الطر ّماح يقول له( :فإن أردت أن تنزل بلد ًا يمنعك اهلل به حتى ترى من
فرس حتى ُأنزلك ِمناع جبلنا الذي ُيدعى (أجأ)،
رأيك ،ويستبني لك ما أنت
ٌ
صانعْ ،
فأسري معك حتى ُأنزلك (ال ُق َر ّية)(((..

آخر( :فإن كنت مجُ مع ًا عىل احلرب فانزل (أجأ) ،فإنّه ٌ
منيع ،واهلل،
جبل ٌ
ويف ٍّ
نص َ

ما نالنا فيه ٌّ
ذل ّ
قط ،وعشرييت يرون مجيع ًا نرصك ،فهم يمنعونك ما أقمت فيهم)(((.

ومن أمثلة وسطية احلسني يف املخالفة أنه  مل ْ ْ
يتخذ من مك َة املكرم َة حر َم اهلل

اآلم َن ساح ًة للقتال ،فإن ملك َة مكان ًة خاص ًة عند املسلمني مل يشأ أن هيتك اإلمام احلسني
حرمتها وجيعلها ساح ًة للقتال ،وال شك يف أنه لو اختذها مل يكن يأمن أن هتتك حرمتها
فيخرس بذلك أسمى أهداف هنضته وهي حفظ احلرم ولمََا كان بينه وبني ابن الزبري ٌ
فرق،

متييز فإن حرمة دم احلسني أعظم من
ألن
العدو ال يميز بني احلرمات قط ولو كان له ٌ
َّ
((( الفتوح:ج.22 :5
((( تاريخ الطربي:ج .308 :3
((( ُمثري األحزان.40 39 :
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ونافع
ثابت
حرمة الكعبة ،إلاّ أن االرتكاز الذهني عند عموم املسلمني بحرمة الكعبة ٌ
ٌ

لتثبيت املقدسات اإلسالمية.

عن عبد اهلل بن سليم واملذري بن املشمعل األسديني قاال :خرجنا حاجَّينْ من
الكوفة حتّى قدمنا مكّة فدخلنا يوم الرتوية ،فإذا نحن باحلسني عليه السالم وعبد اهلل

فتقربنا منهام فسمعنا ابن
بن الزبري قائمني عند ارتفاع الضحى فيام بني احلجر والبابّ ،

الزبري وهو يقول للحسني  :إن شئت أن تقيم أقمت فو ّليت هذا األمر فآزرناك
وساعدناك ونصحنا لك وبايعناك .فقال له احلسني َّ :
إن أيب َحدَّ َثني َأ َّن بهِ ا َك ْبش ًا
ِ
ِ
(((
ب َأ ْن َأك َ
ُون َأنَا ذلِ َك ا ْل َك ْب َش.
َي ْستَح ُّل ُح ْر َمتَها! َفام ُأح ُّ
ثالثا :عدم مباغتة احلر الرياحي:

ومن وجوه وسطية اإلمام احلسني يف اجلهاد أنه عليه السالم مل يتخذ كل الوسائل

املتاحة وغري املتاحة لكسب املعركة وإنام كانت دعوتُه إهل ّي ًة وجها ُده إهل َّيا ،فهو 
مل يشأ أن يباغت احلر الرياحي وأصحابه يف الصحراء ويبدد جيشه ويدخل الكوفة

ليستويل عليها فان هذا كان ميسور ًا له لو أراد ،ال سيام ّ
وأن القوم وصلوه وهم عطشى،
لكن اإلمام صلوات اهلل عليه رفض هذا املنهج النفعي وهو إنام خرج لطلب اإلصالح
ٍ
إفساد يعتمد الغلبة بغض النظر عن اآلثار التي سوف ترتتب عىل
منهج
والذي تقدم
ُ
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القيم األخالقية الربانية.

إن أمر اإلصالح الذي طلبه اإلمام احلسني هو إصالح القيم واملبادئ النبوية

اإلهلية التي هدمها بنو أمية ،بإشاعة الغدر واالنتقام ونبذ املساحمة مع األعداء.

طالئع خيل احلر مال بأصحابه إىل ذي حس ٍم .فام كان بأرسع
فلماّ بانت له 
ُ
من أن طلعت هوادي اخليل فتبينّها أصحاب احلسني وعدلوا .فلماّ رأوهم عدلوا عن
الطريق عدلوا إليهمّ ،
كأن أسنتهم اليعاسيب ،وكان راياهتم أجنحة الطري ،فاستبقوا

إىل ذي حس ٍم فسبقهم أصحاب احلسني عليه السالم إليه ،وأمر احلسني  بأبنيته
((( تأريخ الطربي:ج  ،295 :3وقعة الطف ،ص .152

ٍ
فارس مع رئيسهم احلر بن يزيد التميمي الرياحي حتّى
فضرُ بت ،وجاء القوم زهاء ألف

حر الظهرية ،وقد أخذ العطش منهم ما أخذ،
وقف هو وخيله مقابل احلسني  يف ّ
معتمون متقلدون أسيافهم.
هذا واحلسني وأصحابه ّ

وحر البادية
و ّملا رآهم احلسني  ،وقد أ ّثر العطش هبم يف تلك الظهريةّ ،
واهلجري ،هذا والشمس يف كبد السامء ترسل أشعتها الو ّقادة عليهم وهم من غري ٍ
ماء،

أمر  أصحابه وفتيانه ،وقال :اسقوهم املاءّ ،
ورشفوا اخليل ترشيف ًا.

ثم يدنوهنا من
فأقبل أصحاب احلسني  يمألون القصاع والطساس من املاء ّ

عب الرجل فيها ثالث ًا أو أربع ًا أو مخس ًا عزلت ،ور ّبام ُيسقى الفارس قبلها،
الفرس ،فإذا ّ
وسقى اآلخر وفرسه حتّى سقوهم عن آخرهم.

احلر يومئذ فجئت يف آخر َم ْن جاء من
قال عيل بن الط ّعان املحاريب :كنت مع ّ
أصحابه ،فلماّ رأى احلسني  ما يب وبفريس من العطش ،قالَ :أنِ ِخ الرواي َة ،والراوي ُة
ارشب  .فجعلت ك ّلام
ثم قال :يا اب َن األخ ،أنِ ِخ اجلمل ،فأنختُه ،فقال:
ْ
عندي السقا ُءّ ،
أرشب سال املاء من السقاء ،فقال احلسني  :اخنث السقاء  .أي اعطفه ،فلم ِ
أدر
وسقيت فريس.
وارتويت
فرشبت
كيف أفعل ،فقام  بنفسه فخنثه،
ُ
ُ
ُ

احلر بني يديه يف ألف فارس يستقبل
احلصني بن نمري وأمره أن ينزل القادسية ،وتقدّ م ّ

هبم احلسني .

احلر املاء و َم ْن معه ،وتغمرت خيلهم ،جلسوا مجيع ًا يف ّ
ظل خيوهلم
فلماّ رشب ّ
وأعنّتها يف أيدهيم حتّى حرضت صالة الظهر .أمر احلسني  احلجاج بن مرسوق

اجلعفي أن يؤ ّذن ف��أ ّذن ،فلماّ حرضت اإلقامة خرج احلسني  من خبائه يف إزار
ثم قال :إنّه قد نزل من األمر ما قد ترونّ ،
وإن الدنيا
ونعلني ،فحمد اهلل وأثنى عليهّ ،
وخسيس
يبق منها إالّ صباب ٌة كصبابة اإلناء،
قد تغيرّ ت وتنكّرت ،وأدبر معرو ُفها ،فلم َ
ُ
ٍ
عيش كاملرعى الوبيل .أال ترون إىل احلق ال ُيعمل به ،وإىل الباطل ال ُيتناهى عنه ،لريغب
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احلر بن يزيد من القادسية ،وقد كان عبيد اهلل بن زياد بعث
قالوا :وكان جميء ّ
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املؤمن يف لقاء اهلل حم ّق ًا ،فإنيّ ال أرى املوت إالّ سعادة واحلياة مع الظاملني إالّ برم ًا.
قال :فقام زهري بن القني البجيل فقال ألصحابه :تتك ّلمون أم أتكلم؟ قالوا :بل

ثم قال :قد سمعنا هداك اهلل يابن رسول اهلل مقالتك ،واهلل
تك ّلم .فحمد اهلل وأثنى عليهّ ،

لو كانت الدنيا لنا باقي ًة ،وكنّا فيها خم ّلدين إالّ ّ
أن فراقها يف نرصتك ومواساتك آلثرنا
اخلروج معك عىل اإلقامة فيها.

قال :فدعا احلسني  له .
احلر ،وقال :أهيا الناس ،إنيّ مل آتيكم حتّى أتتني كت ُبكم،
ثم التفت إىل أصحاب ّ
ّ

وقدمت عىل ُر ُسلكم أن أ ْقد ْم علينا ،فإنّه ليس لنا إما ٌم غريك لعل اهلل أن جيمعنا بك عىل
ْ
اهلدى واحلق .فإن كنتم عىل ذلك فقد جئتكم ،فأعطوين ما أطمئن إليكم من عهودكم

ومواثيقكم ،وإن مل تفعلوا وكنتم لقدومي كارهني انرصفت عنكم إىل املكان الذي جئت
ٍ
بكلمة ،فقال للمؤذن :أقم  .فأقام الصالة،
منه إليكم  .فسكتوا عنه ومل يتك ّلم أحدٌ منهم

احلر وقال له :أتريد أن تصليّ بأصحابك؟  .قال :ال ،بل تصليّ
فالتفت احلسني  إىل ّ

أنت ونصليّ بصالتك .فصلىّ احلسني هبم مجيع ًا.

احلر إىل مكانه
و ّملا فرغ من صالته دخل خباءه فاجتمع إليه أصحابه ،وانرصف ّ
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املعدّ له فدخل خيمته واجتمع إليه مجاع ٌة من أصحابه ،وعاد الباقون إىل ص ّفهم الذي
ٍ
ثم أخذ ُّ
رجل منهم بعنان دابته وجلس يف ظ ّلها.
كل
كانوا فيه فأعادوهّ ،

ثم
و ّملا كان وقت العرص أمر احلسني  أصحابه أن يتهيأوا للصالة ففعلواّ ،
ثم س ّلم وانرصف إليهم
أمر مناديه فنادى بالعرص وأقام ،فتقدّ م احلسني  فصلىّ ّ ،

ثم قال :أ ّما بعد أهيا الناس ،فإنّكم إن تتّقوا اهلل وتعرفوا
بوجهه فحمد اهلل وأثنى عليهّ ،
احلق ألهله تكن أرض هلل عليكم ،ونحن أهل بيت حممد (صلىّ اهلل عليه وآله) ،وأوىل
ّ

بوالية هذا األمر عليكم من هؤالء املدّ عني ما ليس هلم ،والسائرين فيكم باجلور
والعدوان ،وإن أبيتم إالّ كراهية لنا واجلهل بح ّقنا ،وكان رأيكم اآلن غري ما أتتني به

انرصفت عنكم .
عيل ُر ُس ُلكم
ُ
ُك ُت ُبكم ،وقدمت به ّ

احلر :أنا واهلل ما أدري ما هذه الكتب والرسل التي تذكرها.
فقال ّ

فنادى احلسني  برجل من أصحابه .يا عقبة بن سمعان ،أخرج اخلرجينْ
ل ّلذ ْين فيهام كُت ُبهم إ ّيل  .فأخرج عقب ُة خرجينْ مملو َء ْين صحف ًا فنُثرت بني َيديه ،فقال
احلر :إنّا لسنا من هؤالء الذين كتبوا إليك ،وقد ُأمرنا إذا نحن لقيناك أن ال نفارقك حتّى
ّ
نقدمك الكوفة عىل عبيد اهلل بن زياد.

ثم قال ألصحابه :قوموا
فقال احلسني  :املوت أدنى إليك من ذلك ّ .
واركبوا  .فركبوا وانتظروا حتّى ركبت العائلة ،فقال  ألصحابه :انرصفوا  .فلماّ
للحر:
السالم
ّ
ذهبوا لينرصفوا حال القوم بينهم وبني االنرصاف ،فقال احلسني عليه ّ

غريك من العرب قاهلا يل وهو عىل مثل هذا
ثكلتك أ ّمك! ما تريد؟  .فقال ّ
احلر :أما لو ُ

احلال التي أنت عليها ما تركت ذكر أ ّمه بالثكل كائن ًا َم ْن كان ،ولكن واهلل ،ما يل إىل ذكر
ٍ
سبيل إالّ بأحسن ما نقدر عليه.
أ ّمك من

فقال احلسني  :ما تريد؟  .قال :أريد أن أنطلق بك إىل األمري عبيد اهلل.

مرات،
قال :إذ ًا واهلل ال أتبعك  .قال :إذ ًا واهلل ال أدعك ،فرتا ّدا القول ثالث ّ
احلر :إنيّ مل أؤمر بقتالك ،إنّام ُأمرت أن ال ُأفارقك حتّى
فلماّ كثر الكالم بينهام قال له ّ
ُأ ْق ِد َمك الكوفة ،فإذا َأب ْي َت فخذ طريق ًا ال ُيدخلك الكوفة وال ير ّدك إىل املدينة،

العذيب والقادسية.

احلر وهو يقول له :يا حسني ،إنيّ أذكّرك اهلل
ثم سار احلسني  وجعل يسايره ّ
ّ

يف نفسك ،فإنيّ أشهد لئن قاتلت لتقتل ّن.

فقال له احلسني  :أفباملوت ختوفني؟! وه��ل يعدو بكم اخلطب أن

تقتلوين؟!(((.

((( الطربي :ج  ،6ص .229
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فيكون بيني وبينك ن ََصف ًا حتّى أكتب إىل األمري عبيد اهلل بن زياد ،فلعل اهلل أن يأيت
ٍ
بيشء من أمرك ،فخذ ها هنا .فتيارس عن طريق
بأمر يرزقني فيه العافية من أن ُأبتىل

73

رابعا :عدم البدء يف القتال:

إن للقتال يف اإلسالم رشو ًطا وآدا ًب��ا ينبغي عىل اإلمام أن يتّبعها وال يكون
ال أعىل أو مصلح ًاِ ،
باغي ًا ،ومن خالفها ال يمكن اعتباره مث ً
ومن هذه اآلداب عدم البدء
ُ
واملبارشة يف القتال قبل اإلعذار ونفاذ احلجة عىل اخلصم وهذا كان دأب رسول اهلل
ِ
عيل يف اجلهاد ألحد
صىل اهلل عليه وآله وأمري املؤمنني عليه السالم ،فمن وصايا اإلمام ٍّ
والته ملا أرسله مقدمة أمامه يف صفني:

ٍ
ِ
ِ
اه ْم َحتَّى
وه ْم َحتَّى َي ْبدَ ءأوك ُْم َفإِ َّنك ُْم بِ َح ْمد اللهَِّ َعلىَ ُح َّجة َوت َْر ُكك ُْم إِ َّي ُ
لاَ ُت َقات ُل ُ
ِ
يم ُة بِإِ ْذ ِن اللهَِّ فَلاَ َت ْق ُت ُلوا ُمدْ بِر ًا َولاَ
َي ْبدَ أوك ُْم ُح َّج ٌة ُأ ْخ َرى َلك ُْم َع َل ْي ِه ْم َفإِ َذا كَانَت الهْ َ ِز َ
ت ُِصي ُبوا ُم ْع ِور ًا َولاَ تجُ ْ ِه ُزوا َعلىَ َج ِر ٍ
اضك ُْم
يجوا الن َِّسا َء بِ َأ ًذى َوإِ ْن َشت َْم َن َأ ْع َر َ
يح َولاَ تهَ ِ ُ
س َوا ْل ُع ُق ِ
ات ا ْل ُق َوى َوالأْ َ ْن ُف ِ
َف َعن ُْه َّن
ول .إِ ْن ُكنَّا َلن ُْؤ َم ُر بِا ْلك ِّ
َو َس َب ْب َن ُأ َم َرا َءك ُْم َفإِنهَّ ُ َّن َض ِعي َف ُ
َان الرج ُل َلي َتنَاو ُل المَْر َأ َة فيِ الجْ ِ
اه ِل َّي ِة بِا ْل َف ْه ِر أو الهْ ِ َر َاو ِة َف ُي َعيرَّ ُ بهِ َا
َوإِنهَّ ُ َّن لمَُشرْ ِ ك ٌ
َات َوإِ ْن ك َ َّ ُ َ َ
َ
ْ
َو َع ِق ُب ُه ِم ْن َب ْع ِد ِه(((.
ٍ
حرب ،وقد رفض اإلمام
فإن األئمة الطاهرين كانوا ُدعا َة سال ٍم ال ُطلاَّ َب
احلسني طلب أصحابه املبارشة يف القتال قبل االعذار وقبل بدء القو ِم ِ
أنفسهم به بعبارته
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ٍ
بقتال).
املشهورة( :أكره أن أبدأهم

املرشقي أنّه قالّ ( :ملا أقبلوا نحونا فنظروا
الضحاك
روى الطربي بسنده عن
ّ
ّ

إىل النار تضطرم يف احلطب والقصب الذي كنّا أهلبنا فيه النار من ورائنا لئ ّ
ال يأتونا من
ٍ
خلفنا ،إذ أقبل إلينا منهم ٌ
مر عىل
رجل يركض عىل
فرس كامل األداة ،فلم يك ّلمنا حتّى َّ
أبياتنا ،فنظر إىل أبياتنا فإذا هو ال يرى إالّ حطب ًا تلتهب النّار فيه ،فرجع فنادى بأعىل

استعجلت النار يف الدنيا قبل يوم القيامة؟!
صوته :يا حسني،
َ
فقال احلسنيَ :من هذا؟ كأنّه شمر بن ذي اجلوشن.
((( هنج البالغة ،اخلطبة .14

فقالوا :نعم ،أصلحك اهلل ،هو هو.
فقال :يا بن راعية املِعزى ،أنت َأوىل هبا ِص ِل ًّيا.

فقال له مسلم بن عوسجة :يا بن رسول اهللُ ،جعلت فداك ،أال أرميه فإنّه قد
أمكنني ،وليس يسقط يل سهم ،فالفاسق من أعظم اجل ّبارين.
فقال له احلسني :ال ِ
ترمه ،فإنيّ أكره أن أبدأهم(((.
خامسا :كراهة قتال األطفال والنساء:

ومن أصول وقواعد احلرب ألاّ يشرتك فيها النساء واألطفال ،لذلك مل يسمح

اإلمام احلسني هلذين الصنفني من املبارشة يف القتال ومل يتوصل إىل النرص أو جماهدة

األعداء بام ال يسمح به الرشع والعرف ،أما من نذر نفسه للدفاع عن إمامه طواعية فام
كان سيد الشهداء ليحرمه هذه املكرمة((( وإن كان عليه السالم كارها لذلك.

فقد جاء عمرو بن جنادة األنصاري ،بعد أن ُقتل أبوه ،وهو ابن إحدى عرشة
سن ًة ،يستأذن احلسني فأبى وقال( :هذا غال ٌم ُقتِل أبوه يف احلملة األُوىلّ ،
ولعل ُأ ّمه تكره
ذلك).

ِ
ورمي برأسه إىل جهة احلسني  ،فأخذته أ ّمه
فأذن له ،فام أرسع أن ُقتل ُ

ومسحت الدم عنه ورضبت به رج ً
ال قريب ًا منها فامت! وعادت إىل املخ ّيم فأخذت

عمود ًا وقيل سيف ًا وأنشأت:

((( تاريخ الطربي:ج  ،318 :3اإلرشاد:ج ،96 :2أنساب األرشاف:ج.396 :3
((( يف تنبيه البكري عىل أوهام القايل :عن عمرو بن دينار قال :قال احلجاج لعيل بن احلسني عليهام
السالم :أنتم كنتم أكرم عند شيخكم من آل الزبري عند شيخهم .قال ذلك ألنّه مل يشهد الطف
أحد من بني هاشم أطاقت يده محل حديدة إ ّ
ال قتل قبل احلسني عليه السالم ،وقتل احلجاج عبد
اللهَّ بن الزبري وطاف من العيش بني عباد وعامر ابني عبد اللهَّ واضع ًا يديه عليهام (ذكره العالمة
التسرتي.)174 :
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قال الغالمّ :
إن أ ّمي أمرتني!
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��وز ف���ي ال��ن��س��ا ضعيفة
أن���ا ع���ج� ٌ
أض����رب����ك����م ب���ض���رب���ة ع��ن��ي��ف��ة

خ������اوي������ة ب����ال����ي����ة ن��ح��ي��ف��ة
دون ب��ن��ي ف��اط��م��ة ال��ش��ري��ف��ة

رجلني(((.
فر ّدها احلسني إىل اخليمة بعد أن أصابت بالعمود ُ

خامتة املطاف
ويف خامتة بحثنا هذا أقول قد تبني للقارئ الكريم يش ٌء ممّا يمكن االستدالل به

عىل منهجية اإلمام يف هنضته املباركة التي أصبحت يف ما بعد درس ًا إهل ّي ًا يف اإلصالح

شيدها اإلمام  بدمائه الزكية ودماء أهل بيته وأصحابه الكرام ،وكان اإلمام 
من أوهلا إىل آخرها يتخذ من الوسائل املتاحة له بحسب املنهج القرآين والنبوي الذي

قررته الرشيعة السمحة للمطالبة بحقه وحق األمة من والة اجلور ،مسامل ًا ما كان السلم

وأليق.
أحق ُ
نافع ًا ،فإن مل يكن كان للسيف واجلالد لغ ٌة لقو ٍم هم به ُّ

نسأل اهلل بحق حممد وآله الطيبني الطاهرين أن يغفر لنا زالت اللسان واألقالم

وحيسن لنا البدء واخلتام واحلمد هلل رب العاملني.
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((( البحار:ج  ،27 :45مقتل احلسني  للخوارزمي:ج  ،25 :2ابن شهر آشوب :رشيد الدين
أبو جعفر حممد بن عيل الرسدي (ت  588ﻫ) ،مناقب آل أيب طالب  /املطبعة احليدرية ،النجف
للمقرم.253 :
األرشف 1376 ،ﻫ –  1965م:.ج  ،104 :4مقتل احلسني 
ّ

م�صادر البحث
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*– القرآن الكريم
*– ابن أعثم الكويف ،أمحد بن عثامن (ت  314ﻫ 926 /م):
 –1كتاب الفتوح ،ط ،1مطبعة دائرة املعارف العثامنية (حيدر آباد – دت).
*– األصفهاين ،أبو الفرج عيل بن احلسني (ت 356ﻫ  966 /م):
 –2األغاين ،تح :عيل حممد البجاوي ،مؤسسة مجال للطباعة (بريوت – دت).
*-األسرتآبادي ،.رشف الدين عيل احلسيني
 –3تأويل اآليات الطاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة ،حتقيق مدرسة اإلمام املهدي عج ،قم املقدسة،
.1407
*– ابن األثري ،عز الدين أبو احلسن عيل بن أيب الكرم (ت  630ﻫ  1232/م):
 –4الكامل يف التأريخ ،تح :عيل شريي ،ط ،1دار إحياء الرتاث (بريوت – 1408ﻫ  1989 /م).
*– األميني ،الشيخ عبد احلسني أمحد النجفي ،ت(1392هـ):
 –5الغدير يف الكتاب والسنة واألدب ،ط ،1دار الكتاب العريب( ،بريوت1397 ،هـ).
*– األربيل ،أيب احلسن عيل بن عيسى (ت693هـ)
 –6كشف الغمة يف معرفة األئمة( ،ط ،1دار األضواء بريوت1421 ،هـ– 2000م)
*-البحراين ،الشيخ عبد اهلل (ت .)1130
 –7العوامل :اإلمام احلسني  ،1407،مطبعة أمري قم ،حتقيق :مدرسة اإلمام املهدي ،ط.1
*– البالذري ،أمحد بن حييى (ت  279ﻫ 893 /م):
 –8أنساب األرشاف ،اوفسيت مكتبة املثنى  /بغداد.
*– الربقي،
 –9املحاسن ،حتقيق جالل الدين احلسيني( ،دار الكتب اإلسالمية ،ب.ت).
*– اخلوارزمي ،موفق بن أمحد املكي:
 –10مقتل احلسني ،حتقيق حممد الساموي ،ط الزهراء  ،النجف 1367 ،هـ.
*– الديلمي ،الشيخ احلسن بن أيب احلسن.
 –11أعالم الدين يف صفات املؤمنني :حتقيق مؤسسة آل البيت – قم املقدسة هـ .1408
*– الديلمي( :ت 509هـ1115/م).
 –12الفردوس بمأثور اخلطاب ،حتقيق :السعيد بن بسيوين زغلول .لبنان-بريوت ،دار الكتب
العلمية1406 ،هـ1986/م.
*– الريض ،السيد الرشيف
عيل بن أيب طالب عليه السالم ،تح :صبحي الصالح ،ط1387 ،1ﻫ
 –13هنج البالغة :ألمري املؤمنني ّ
–  1967م ،بريوت.
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*-السهييل ،عبد الرمحن بن عبد اهلل اخلثعمي( ،ت518هـ 1116/م).
 – 14الروض األنف يف تفسري السرية النبوية البن هشام ،تح جمدي منصور الشورى ،ط ،1دار
الكتب العلمية( ،بريوت – .)1997
*– ابن سعد ،حممد بن سعد بن منيع اهلاشمي البرصي (ت 230هـ844 /م):
 –15الطبقات الكربى ،ط ،1أعد فهارسها رياض عبد اهلل عبد اهلادي ،بريوت ،لبنان ،دار إحياء
الرتاث العريب1995 ،م.
*-الشعريي ،من أعالم القرن السادس اهلجري.
 –16جامع األخبار،املطبعة احليدرية النجف األرشف.
*-الرشيف املرتىض :أبو القاسم عيل بن احلسني املوسوي (ت  672ﻫ).
 –17الفصول املختارة من العيون واملحاسن  /املطبعة احليدرية  ،النجف األرشف .ط.2
*– شرب ،جواد:
– أدب الطف أو شعراء احلسني ،مطبعة شعاركو والصادق وقدموس والطباعة اللبنانية/بريوت
1977 – 1969م.
*– ابن شهر آشوب :رشيد الدين أبو جعفر حممد بن عيل الرسدي (ت  588ﻫ).
 –18مناقب آل أيب طالب  /املطبعة احليدرية ،النجف األرشف 1376 ،ﻫ –  1965م.
*– الصدوق ،أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن بابوية القمي( ،ت318هـ929/م):
 –19اآلمايل ،حتقيق :قسم الدراسات اإلسالمية مؤسسة البعثة ،ط ،1مركز الطباعة والنرش يف
مؤسسة البعثة( ،طهران – 1417هـ).
*– ابن طاووس ،عيل بن موسى (ت664 ،هـ 1265 /م):
ال َّلهوف يف قتىل الطفوف( ،املطبعة احليدرية ،النجف ،ط ،1د .ت).
*– الطرباين ،أبو القاسم سليامن بن امحد بن أيوب اللخمي( ،ت360هـ860/م):
 –21املعجم الكبري ،تح :محدي عبد املجيد السلفي ،ط ،1مطبعة الوطن العريب( ،بغداد – .)1980
*– الطربي :أبو جعفر حممد بن جرير (ت310هـ):
 –22التاريخ (تاريخ الرسل وامللوك) ،حتقيق حممد أيب الفضل إبراهيم ،دار املعارف  /مرص ./1980
*-الشيخ الطويس
 –23التبيان يف تفسري القرآن :طبع بريوت.
*– الطربيس ،أبو عيل الفضل بن احلسن (من أعالم القرن السادس):
 –24االحتجاج :تعليقات ومالحظات السيد حممد باقر املوسوي اخلرسان ،مؤسسة األعلمي
للمطبوعات – بريوت ،الطبعة الثانية  0341ه  1983م.
*– الطربيس ،أمني الدين أبو عيل الفضل (ت548هـ)
 –25جممع البيان يف تفسري القرآن( ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1379،هـ)
*-ابن العديم كامل الدين عمر بن أمحد بن هبة اهلل بن حممد( ،ت660هـ1262/م).

 26بغية الطلب يف تاريخ حلب ،تح د .سهيل زكار ،ط ،1دار الفكر( ،بريوت – .)1988
*– ابن عساكر ،أبو القاسم عيل بن احلسني بن هبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي( ،ت571هـ1176/م):
 –27تاريخ مدينة دمشق ،حتقيق :عيل شريي ،دار الفكر( ،بريوت – 1995م).

العدد السابع عرش  /مجادى الثاين  1440 /هــ

*-التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري :منشورات مؤسسة اإلمام املهدي قم ،الطبعة األوىل
1409هـ.
*– العاميل ،السيد حمسن األمني( ،ت 1371هـ):
 –28أعيان الشيعة ،حتقيق وختريج :حسن األمني ،دار التعارف للمطبوعات( ،بريوت1403 ،هـ).
*– الغزايل،حممد السقا (املتوىف1416 :هـ،
 –29فقه السرية ،دار القلم دمشق ،ختريج األحاديث :حممد نارص الدين األلباين الطبعة :األوىل،
 1427هـ.
* – الكاشاين ،الفيض.
-30املحجة البيضاء ،حتقيق عيل أكرب الغفاري – مجاعة املدرسني بقم املقدسة.
*– الكليني ،أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق( ،ت  329هـ  940/م):
 –31الكايف ،دار الكتب اإلسالمية( ،طهران –1365هـ) 8( .أجزاء).
*– ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل( ،ت774هـ)
 –32البداية والنهاية ،ط ،1دار احياء الرتاث العريب ،بريوت1417( ،هـ– 1997م).
*– املفيد ،أبو عبد اهلل بن حممد بن النعامن (ت 413هـ 1022/م):
 –33اإلرشاد ،دار الكتب اإلسالمية،
*– املشهدي ،املريزا حممجد
 –34تفسري كنز الدقائق ،حتقيق حسني دركاهي ،دار الغدير ،ط ،1قم1424 ،هـ2000-م.
* ابن املغازيل عيل بن حممد بن حممد الواسطي ،ت  483هـ:
 –35املناقب :املطبعة اإلسالمية ،طهران.
* – معهد حتقيقات باقر العلوم .
 –36موسوعة كلامت اإلمام احلسني  منظمة اإلعالم اإلسالمي – طهران .1416
*– املجليس :حممد باقر بن حممد تقي (ت  1111ﻫ):
 –37بحار األنوار اجلامعة لدرر َأخبار األئمة األطهار .مؤسسة الوفاء ،بريوت ،ط 1403 ،2ﻫ –
 1983م.
* ابن نام ،جعفر بن حممد بن جعفر بن هبة اهلل (ت645 ،هـ1247/م):
 –38مثري األح��زان ،حتقيق مؤسسة اإلم��ام املهدي( ،مطبعة مدرسة اإلم��ام املهدي ،قم ،ط،2
1406هـ).
* أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين (ت  430هـ):
 –39حلية األولياء وطبقات األصفياء :دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة الرابعة 1405 ،هـ.
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*– النوري ،املريزا حسني الطربيس( ،ت1320هـ):
 –40مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،ط ،2مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث،
(بريوت 1408 ،هـ).
*– اهليثمي ،عيل بن أيب بكر (ت807هـ  1404/م):
 –41جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،دار الريان للرتاث ودار الكتاب العريب ،القاهرة1407 ،هـ.
*-حممد مهدي احلائري املازندراين:
 –42معايل السبطني ،النعامن ،النجف 1380 ،هـ.
*-املقرم ،عبد الرزاق املوسوي:
 –43مقتل احلسني ،ط  ،2النجف.1956 ،
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