املَ�سَ اق احل�سيني:
�إ َّم ُت ُه الأخالقية وال�سيا�سية يف جماهدة «الن�سيء»
و«التجرب» و�سَ وْقه يف البحث عن ِح ْلف ُف�ضول
 د .نعامن املغريب
(متخصص يف علوم األديان املقارنة  -تونس)
ِّ

«الإ�سالم حم ّمدي الوجود

سيني البقاء»
سني ُ -
علوي الصمودَ ،
ح ُ
ح َّ

ُۡ
ُۡ ۡ ُ
ُ ُ ۡ ُ ُّ َ َّ َ َ َّ ُ
ك ُم َّ ُ
ٱلل﴾
ون يبِب
﴿قل إِن كنتم تِبون ٱلل فٱتبِع ِ

(سورة آل عمران ،اآلية)31

ما الإ�ضافة يف الدرا�سة احل�سينية؟

إن الدراسات عن سيدنا الحسني  Qكثرية ،سواء يف سريته أو بالغته

يضيف رجل غارق يف الذنوب ،صا ِد ٌف عن رصاط إمامه الحسني؟.

ينبغي أن نق ّر ،بَ ْد ًءا ،أ ّن الحسني  Qكَ ْو ٌن واسع ج ًّدا ،وأنه محاط من العطايا
َ َ

ٓ

َۡ

َ َ ُ َّ َ
ََ
ك م ُظ ً
ورا﴾((( ،ال تنقيض عجائبه ،فبإمكان كل غ ّواص
اإللهية ﴿وما كن عطاء رب ِ

-يف كل عرص -أن ينال منه ال َك ْوث َ َر.

وميكننا هنا ،أن نحاول املشاركة يف صنع بعض جدة يف تناول الكوثر

الحسيني .فام زال خطابه لَ ْم يُ ْدرس علميًا بع ُد (سواء خطابه ال ُّد َعايئ ،أو السيايس،
((( سورة اإلرساء ،اآلية .20
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الدعائية أو الشعرية ،وسواء أكانت من مسلمني أوغري مسلمني .فامذا ميكن أن
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أو العشقي ،أو الشعري أو النرثي) ،وما زال فكره األخالقي مل تُقاربه فلسف ُة

وس ْوقُ ُه((( التاريخي ،وأسلوبه
األخالق؛ وما زالت أطروحته السياسية واملعاشيةَ ،
يف البناء العائيل والرتبية ،مل ت ُقارب بَ ْع ُد ،مبقاربة منهجية علمية.

إنّها محاولة القرتاح حقول حسينية مل يُف َّك ْر فيها أو ممنوع التفكري فيها أو

والس ْوق الحسيني وا ِ
إل َّمة الحسينية(((.
بإمكانها توسيع دائرة فهم املسعى الحسيني َّ
حاطة ،وإمنا خطوط تفكري جديدة ،لعلها أ ْعمق ،نجملها يف اآليت:
ال أ َّدعي هنا إ َ

 -1الجغرافيا الدينية للقرآن الكريم وموقع الشام فيها.

ََْ َ
 -2سيطرة مرشيك النصارى عىل شام األمويني و﴿أدن األ ْرض﴾.

ح َسني.
 -3الخطاب الحسيني استمرا ٌر للخطاب املحمدي وال َعلَوي وال َ
الحسي بن عيل ( :Qدعاء عرفات) مثاالً.
 -4دعاء اإلمام
ْ
حسني -الحسيني.
 -5أعمدة ْ
مسعى اإلصالح اإلنساين ال َ

 .1الجغرافيا الدينية للقرآن الكريم وموقع الشام فيها:

تتوزِّع الجغرافيا الدينية للقرآن الكريم بني مكة واملدينة واليمن (بلقيس وسبأ،

وهود واألحقاف )...،وبالد الروم (سورة الروم ،وسورة التوبة) مع إشارة ضمنية

للبالد اإليرانية (سورة الروم ،وسورة التوبة ،وسورة محمد .)...وقد كان ضمنها
بالد الشام ،وكذلك العراق (محطة من محطات إبراهيم ،ويونس ،وأيوب.)...

ملا ناعن .د  /ةيسايسلاو ةيقالخألا ُهُتَّمإ
م
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تق ِّدم سورة التوبة بآياتها من  29إىل  ،35تحذي ًرا شدي ًدا من الروم وأعوانهم من

رجال الدين امل ِّزيفني ،املؤيّدين للطاغوت ،والقبائل العربية املستزملة للروم:

ٓ ُ ْ َّ
َّ
َّ َ ُ ٓ ْ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ٗ ّ ُ
ٱللِ َوٱل ۡ َمس َ
ِيح ۡٱب َن َم ۡر َي َم َو َما أم ُِر ٓوا إِل
ون
﴿ ٱتذوا أحبارهم ورهبٰنهم أربابا مِن د ِ
ُ ُ َ َ
َ ۡ ُ ُ ٓ ْ َ ٰ ٗ َ ٰ ٗ َّ ٓ َ ٰ َ َّ ُ َ ُ ۡ َ ٰ َ ُ َ َّ ُ ۡ ُ َ
فوا ْ نُ َ
ور
يدون أن ُي ۡط ِ ُٔ
شكون  ٣١ي ِر
ِلعبدوا إِلها وحِداۖ ل إِله إِل هوۚ سبحنهۥ عما ي ِ
ُ َ َّ ٓ َ ۡ َ َ َ ُ َُ
َّ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َّ ُ َّ ٓ َ ُ َّ ُ َ َ َ ۡ َ
َ
ورهُۥ َول ۡو كرِهَ ٱلكٰفِ ُرون  ٣٢هو ٱلِي أرسل رسولۥ
ٱللِ بِأفوٰهِ ِهم ويأب ٱلل إِل أن يتِم ن
َ
ُّ َ َۡ َ َ ُۡ ۡ ُ َ
َۡ ّ ُ ۡ َ ُ َ َ ّ
ُۡ َ ٰ َ
۞يأ ُّي َها َّٱل َ
ون ٰٓ َ ٣٣
ِين
شك
ِين كِهِۦ ولو ك ِره ٱلم ِ
ِين ٱل ِق ِلظ ِهرهۥ ع ٱدل ِ
بِٱلهدى ود ِ
الس ْوق (بفتح السني) هو «اسرتاتيجيا» يف أَل ِْس َن ِة أوروبا.
((( َّ
((( ِاإل َّمة :املو ّجه املعريف الرئيس.

ۡ
َ َ ُ ٓ ْ َّ َ ٗ ّ َ ۡ َ ۡ َ َ ُّ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ
َ
كلون أ ۡم َوٰل ٱنلَّ ِ
اس بِٱل َبٰ ِط ِل َو َي ُص ُّدون َعن
ان لأ
ءامنوا إِن كثِريا مِن ٱلحبارِ وٱلرهب ِ
َ
ۡ
َّ َ َ ّ ۡ ُ َ َ
َّ َ َّ َ َ ۡ ُ َ َّ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ َ
َ
ون َها ف َ
اب
ذ
ع
ب
م
ه
ش
ب
ف
ٱلل
يل
ب
س
يل ٱللِۗ وٱلِين يك ِنون ٱذلهب وٱلفِضة ول ينفِق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
سب ِ ِ
ِ
َ
َ َ َ َّ َ َ ُ ۡ َ ٰ َ َ ُ ُ ۡ َ ُ ُ ُ ُ ۡ َ ُ ُ ُ ُ َ َ
ََۡ ُۡ
م َعلَ ۡي َ
يَ
ٰ
جباههم وجنوبهم وظه
ا
ه
ب
ى
و
ك
ت
ف
م
ن
ه
ج
ار
ن
ف
ا
ه
م
و
ي
وره ۡمۖ هٰذا َما
٣٤
م
ل
ِ
أ ٖ
ِ ِ
ِ ِ
َ
ْ
ُ
ُ ۡ َُ ُ َ ُ ُۡ َ ۡ ُ َ
َ َُۡ
نون .﴾٣٥
كنت ۡم ِلنفسِكم فذوقوا ما كنتم تك ِ
َّ َ َ ُ ٓ ْ
طويل أن أقرب الناس مودة للذين آمنوا ﴿ٱلِين قالوا
ً
كان القرآن الكريم يعترب
َ
َ
ْ
َ َ ُ َٓ
َۡ َ ۡ ُ َ
إنَّا نَ َص ٰ َر ٰ َ َ َ َّ ۡ ُ ۡ ّ
َ َ ُ ۡ َ ٗ َ َّ ُ ۡ
بون ِ ٨٢إَوذا س ِمعوا ما
ِ
ۚ
ى ذٰل ِك بِأن مِنهم ق ِسِيسِني ورهبانا وأنهم ل يستك ِ
َ
ُ
ۡ
َ
ْ
َ
ُ
ٓ
ُ
َ َ ُ َ
َّ ُ َ َ ٰٓ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ُ
يض م َِن َّ
ٱل ّ ِقۖ َيقولون َر َّب َنا َء َام َّنا
ٱدل ۡمعِ م َِّما َع َرفوا مِن
نزل إِل ٱلرسو ِل ترى أعينهم تفِ
أ ِ
َ
ۡ
َ
َ
َ
َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َّ
َ َ َ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ ٓ َ َ َ َ َ
ٱلشهد َ
ٱل ّ ِق َون ۡط َم ُع أن يُ ۡدخِل َنا
ِين  ٨٣وما لا ل نؤمِن بِٱللِ وما جاءنا مِن
فٱكتبنا مع ٰ ِ
ۡ َۡ
َ ُّ َ َ َ ۡ َ ۡ ِ َّ
َۡ
َ َ َ ٰ َ ُ ُ َّ ُ َ َ ُ ْ َ َّ ٰ َ ۡ
ٱلصٰل ِ َ
ت ت ِري مِن تت ِ َها ٱلن َه ٰ ُر
ربنا مع ٱلقوم
ِ
حني  ٨٤فأثبهم ٱلل بِما قالوا جن ٖ
ۡ
َٰ َ َ َ َ َ ٓ
ۡ
سن َ
ني .(((﴾٨٥
خ ِلِين ف
ِيها ۚ َوذٰل ِك ج َزا ُء ٱل ُمح ِ ِ

ريا وح ّرم عىل أصحابه
ومن هؤالء دولة الحبشة التي أوىص بها رسول الله خ ً
املعاص له ،الذي أجار بعض أصحابه .ومل يكن
وصل عىل نجاشيّها
َّ
فتحها
ِ ِ

يطالب نصارى الدولة اإلسالمية سوى بالخراج ،إذ إ ّن الجزية هي ِعقاب لكل
دولة ه َّددت دولة املسلمني.

أما املقصودون من طائفة النصارى يف سورة التوبة فهم «املستكربون»

َ ۡ َ َّ َ َ َ ْ
ُ َٰ ُ َ
املائدة ،اآلية  ،)18بل هم الذين ﴿يض ِ ٔ
ِين كف ُروا مِن
هون﴾ (التوبة﴿ )30 ،قول ٱل
َ ُ
ق ۡبل ۚ﴾ وهم الرومان (بفكرة الثالوث ،وفكرة خدمة الدين للسلطة ،مع قسطنطني
ُۡ ُ َ
األكرب ،وفكرة جعل املَلِ َ
شكون﴾ (التوبة )31 ،أي
ك ظل الله) .فهم الذين ﴿ي ِ
ٗ
يجمعون الله تعاىل مع القيرص والكنز .فقسيسوهم ليسوا ﴿ق ِّسِيس َ
ِني َو ُر ۡه َبانا﴾
َ َۡ َُ
(املائدة )82 ،مع عظمة اإلرسال (عدم التعريف) ،بل هم ِ
اره ۡم
متخذون ﴿أحب
َّ
َ ُ ۡ َ َُ ۡ ََۡ ٗ ّ ُ
ٱللِ﴾ (التوبة.)31 ،
ون
ورهبٰنهم أربابا مِن د ِ
((( سورة املائدة ،اآليات .85-82
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امل ُ َّد ُعو َن ملثال املسيح مغالطةً؛ وهم ليسوا «مؤمنني بالله» (كام حددتهم سورة
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وتحدد اآلية  34رشكهم هذا بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون

عن سبيل الله وأنهم يكنزون الذهب والفضة ،وهي خطيئة ال تخصهم وحدهم:

ۡ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َّ َ ٗ ّ َ ۡ َ ۡ َ َ ُّ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ
﴿ ٰٓ
كلون أ ۡم َوٰل ٱنلَّ ِ
اس بِٱل َبٰ ِط ِل
ان لأ
يأيها ٱلِين ءامنوا إِن كثِريا مِن ٱلحبارِ وٱلرهب ِ
َّ
َ َ ُ ُّ َ َ َ
َ
َّ َ َّ َ َ ۡ ُ َ َّ َ َ َ ۡ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ
يل ٱللِ
ويصدون عن سب ِ ِ
يل ٱللِۗ وٱلِين يك ِنون ٱذلهب وٱلفِضة ول ينفِقونها ِف سب ِ ِ
ََ ّ ۡ ُ َ َ َ
اب أ ِل ٖم﴾(((.
فب ِشهم بِعذ ٍ

واآلية تن ّبه إىل أ ّن الروم سواء يف عهد هرقل (املعارص لسورة التوبة) أو
يف عهود اإلدارات األمريكية املتعاقبة (وشعارها هو شعار روما القدمية) هو

املسعى((( املنهجي إلطفاء َ
امل ْسعى النوراين املحمدي يف التاريخ بإرادة
َۡ ّ ُ ۡ َ ُ َ َ
ع ّ
ى َ
ِي أَ ۡر َس َل َر ُس َ ُ
وتخطيط ِج ِّدي ﴿ ُه َو َّٱل ٓ
ولۥ بِٱل ۡ ُه َد ٰ
ِين
ٱدل
ۥ
ه
ر
ه
ظ
ل
ق
ٱل
ِين
د
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ُّ َ َۡ َ َ ُۡ ۡ ُ َ
شكون﴾((( .فالواليات املتحدة األمريكية ِبِلّ ِت َها هي روما
كِهِۦ ولو ك ِره ٱلم ِ
الحديثة.

لقد أعلن أبو ذَر حربه عىل «ال َك ْنز» من قلب الشام ،إذ أحس بالتحالف
الشامي  Qمع الكفر((( القريش اعتام ًدا عىل
املسيح
املتق ِّمص زو ًرا سي َدنَا
َ
َّ

كنز مرتاكم منذ العهد ال َع َدوي .فلقد فَهِم (رضوان الله عليه) أ ّن سورة التوبة تن ّبه

إىل أ ّن عدم الرباءة من مرشيك النصارى (وليس مؤمنيهم) سيؤدي إىل التعاهد
معهم ،ومن ثم إىل مراكمة الكنز ذي َم ْسعى إطفا ِء املسعى النوراين املحمدي.
ملا ناعن .د  /ةيسايسلاو ةيقالخألا ُهُتَّمإ
م
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َ َٰ ُ ْ ۡ ُ ۡ
َ َ َّ ٗ َ َ ُ َ ٰ ُ َ ُ
شك ِني كٓافة كما يقتِلون
ك ۡم﴾((( .فاملطلوب هو
فاملطلوب هو ﴿وقتِلوا ٱلم ِ

(((
(((
(((
(((

(((

سورة التوبة ،اآلية .34
َامل ْس َعى( ، Project :بلغة عربية هجينة« :املرشوع»).
سورة التوبة ،اآلية .33
حددت سورة املمتحنة يف اآلية  1واآلية  9الكفر بأنه معاداة الدين الحق والسعي َمل ْحقه والسعي إلخراج
َ َ َّ ُ ْ َ ُ ّ َ َ ُ َّ ُ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ُ ۡ ُ َ
ۡ َ َ َّ ِ َ َ ۡ َ َ ُ ْ َ َ ٓ َ ُ
ون إ ِ َ ۡ
كم ّم َِن ۡ َ
ٱل ّ ِق
ل ِهم بِٱلمودة وقد كفروا بِما جاء
أهله من ديارهم﴿ .ل تتخِذوا عدوِي وعدوكم أو ِلاء تلق
َ ُ ۡ َ َ َ ُ ْ ََ
ُ ۡ ُ َ َّ ُ َ
ََ ۡ َ ُ ُ
َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ ُ َّ ُ َ َّ َ َ ٰ َ ُ ُ
ّ
ّ
ۡ
عٰٓ
ٰ
ٰ
ِين وأخرجوكم مِن دِيرِكم وظهروا
يرِجون ٱلر َسول﴾ واآلية ﴿ 9إِنما ُ ينهىكم ٱلل ع ِن ٱلِين قتلوكم ِف ٱدل ِ
َ َ َّ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ َّ ُ ۡ َ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ َّ ٰ ُ َ
ُ
ۡ َ
ون﴾ .فاملخالف لديننا غري املعادي له ولوجودنا ِ
جك ۡم أن تولوه ۚم ومن يتولهم فأولئِك هم ٱلظل ِم
الح َموي
إِخرا ِ
وامل َ َعايش ليس بكافرٍ ،حسب سوريتْ املمتحنة والتوبة.
سورة التوبة ،اآلية .36

املقاتلة االنتحالية والنفسية وامل َ َعاشية ملرشيك املسلمني (أي املنافقني والطغاة)

ومرشيك النصارى ومرشيك اليهود ومرشيك النصارى وغريهم ،بالتحالف مع

َ َّ َ ُ َ ُّ َ ٰ َ ۡ ۡ َ ۡ ّ ٞ
ب ل ۡو يَ ُردونكم ّ ِم ۢن
مؤمنيهم «كَافَّةً» .تقول سورة البقرة﴿ :ود كثِري مِن أه ِل ٱلكِت ِ
ۡ
َ ُ
َٰ ُ
ٗ ّ
سهم ّ ِم ۢن َب ۡع ِد َما تَبَ َّ َ
ِك ۡم ُك َّف ً
ي ل َ ُه ُم َ
َب ۡع ِد إِيمن
ٱل ُّق ۖ﴾(((.
ارا َح َسدا م ِۡن عِن ِد أنف ِِ

و َمقْطع سورة التوبة نفسه ،ينبّه إىل أ ّن َع ُد َّو الرباءة (أي تحالف مرشيك املسلمني
ُّ

ومرشيك النصارى) سيؤدي إىل ظلم ﴿ٱلش ُهورِ ﴾ (التوبة .)36 ،و«الشهر» (جمع
شهور وليس «أَشْ هر») هو العالِم (بكرس الالم).
تح ِّدد سورة التوبة عدد «الشهور» ،وهم العلامء باألصالة ،ال العلامء بالبيعة

َّ َّ َ ُّ ُ
(أي الذين يأخذون علمهم من العلامء باألصالة) باثني عرش﴿ :إِن عِدة ٱلشهورِ
َّ
َ
َ َّ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ٗ
خلُق العالَم إال من أجل
ب ٱللِ﴾((( ،فالله تعاىل مل يَ ْ
عِند ٱللِ ٱثنا عش شهرا ِف كِتٰ ِ

ح ُر ٌم» ،أي األعظم يف تلك
اإلنسان الكامل ،وأهم تجلياته اثنا عرش .و َم ْن ُهم « ُ
َّ
َ
َّ َّ َ ُّ ُ
َ َّ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ٗ
ب ٱللِ يَ ۡو َم
«الشهورِ» «أَ ْربَ َعةٌ»﴿ :إِن عِدة ٱلشهورِ عِند ٱللِ ٱثنا عش شهرا ِف كِتٰ ِ
َ

َۡ َ

ٓ َ

ٌ

َ

َۡ

َخل َق َّ َ َ
ت َوٱلۡرض م ِۡن َها أ ۡر َب َعة ُح ُرم ٞذٰل َِك ّ
ٱدل ُ
ِين ٱلق ّي ِ ُ ۚم﴾ فالدين القيم ،ال يكون
ٱلسمٰو ٰ ِ
ۚ
َ
ٓ َ
إالّ بِهم .وهم أنفسنا ،ألنهم أنفس اإلنسان الكامل ،محمد ﴿ :Pف َم ۡن َحا َّجك

ٓ
ٓ َ
ٓ ُ
ۡ ۡ َُۡ َ َ َْ ُ َ ٓ َ َ ٓ ُ
فِيهِ ِم ۢن َب ۡع ِد َما َجا َء َك م َِن ٱلعِل ِم فقل ت َعال ۡوا ن ۡدع أ ۡب َنا َءنا َوأ ۡب َنا َءك ۡم َون َِسا َءنا َون َِسا َءك ۡم
َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ۡ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َّ ۡ َ َ َّ َ َ ۡ َ
كٰذِب َ
ني﴾((( .وظلمنا هؤالء
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبت ِهل فنجعل لعنت ٱللِ ع ٱل
ِ

عيل) سيؤدي إىل االعتداء عىل الثاين (اإلمام الحسن) فاالعتداء عىل الشهر
((( سورة البقرة ،اآلية .109
((( سورة التوبة ،اآلية .36
((( سورة آل عمران ،اآلية .61
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الشهور هو ظلم ألنفسنا؛ ألنّهم غري قابلني لإلرضار.

َّ َ َّ
َٞ
ٱلن ِ ٓ
س ُء زِ َيادة ِف
واآلية  37من سورة التوبة تن ّبه إىل خطورة «النيسء»﴿ :إِنما
َّ َ َ َ ُ ْ ُ ُّ َ ُ َ ٗ َ ُ َ ّ ُ َ ُ َ ٗ ّ ُ َ ُ ْ
ۡ ُ ۡ َ ُّ
اطوا ع َِّدةَ َما َح َّر َم
ٱلكف ِرۖ يُضل بِهِ ٱلِين كفروا يِلونهۥ عما ويح ِرمونهۥ عما ِلو ِ ٔ
َّ
ح ْر َمة شهر إىل آخر ،أي إ ّن االعتداء عىل الشهر األول (اإلمام
ٱلل ﴾ ،وهو تأخري ُ
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الثالث (اإلمام الحسن) فالشهر الرابع (اإلمام زين العابدين)((( .فلقد كان املأمول

أ ّن محافظة األمة عىل الدورة األوىل من «الشهورِ» سيؤدي إىل ظهور الدين
اإلسالمي عىل الدين كله ،ولكن من سوء الحظ كان تراكم النيسء .والنيسء

َّ َ َ َ ُ ْ ُ ُّ َ ُ َ ٗ َ ُ َ ّ ُ َ ُ َ ٗ ّ ُ َ ُ ْ
َ ُّ َ ۡ ُ ۡ ٞ
اطوا
هو ﴿زِ َيادة ِف ٱلكف ِرۖ يُضل بِهِ ٱلِين كفروا يِلونهۥ عما ويح ِرمونهۥ عما ِلو ِ ٔ
ع َِّدةَ َما َح َّر َم َّ ُ
ٱلل﴾((( .فهم سيواطئون الشهور األربعة  .Rوهنا حق وعد الله

تعاىل عىل الشعب األول الذي أنيطت به مسؤولية حمل اإلسالم وحفظ شهوره

َّ َ
ْ ّ ُ
إىل العامل؛ لتناط بشعوب أخرى لنجد يف نهاية املقطع﴿ :إِل تنفِ ُروا ُي َعذِبۡك ۡم
َ َ
ۡ َ
َعذابًا أ ِل ٗما َوي َ ۡستَ ۡبدِل ق ۡو ًما﴾((( .والسورة ترى أن ال ّنيس َء سيبدأ باإلخالل بالصحبة
َّ َ ُ ُ ُ َ َ ۡ َ َ َ ُ َّ ُ ۡ َ ۡ َ َ ُ َّ َ َ
ك َف ُروا ْ ثَ ِ َ
ان
ح ْزن من تبعاتها﴿ :إِل تنصوه فقد نصه ٱلل إِذ أخرجه ٱلِين
وبال ُ
َ
َ
َ
ۡ
َ
ُ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
َ
ُ
َ
ۡ
َ
َۡۡ
ُ
ت َزن إ َّن َّ َ
نزل َّ ُ
ٱلل َم َع َناۖ فأ َ
ٱلل َسكِين َت ُهۥ
حبِهِۦ ل
ي إِذ ه َما ِف ٱلغارِ إِذ َيقول ل ِص ٰ ِ
ِ
ٱثن ِ
َ َ ۡ َ َ َّ َ ُ ُ ُ َّ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُّ ۡ َ َ َ َ ُ َّ َ ۡ ۡ
عليهِ وأيدهۥ ِبنو ٖد لم تروها وجعل ك ِمة ٱلِين كفروا ٱلسف ٰ
ه ٱل ُعل َياۗ
ل ۗ وك ِمة ٱللِ ِ
َو َّ ُ
يز َحك ٌ
ٱلل َعز ٌ
ح َبطَتْ ُه
ِيم﴾((( .فإذا خذلتموه فلطاملا نرص ُه الله وهو وحي ٌد .ول َق ْد أ ْ
ِ

الصحبة الحزينة ،النادمة ،ولك َّن الله َمدَّهُ بالسكينة وبالجنود الخفية.
َ َ

َ

� .2سيطرة م�شركي الن�صارى على �شام الأمويني و﴿أ ْدن األ ْرض﴾:

كانت أليب سفيانَ ،و َم ْن قَ ْبلَ ُه من بني أمية زواجات وتصاهرات وتحالفات مع

ملا ناعن .د  /ةيسايسلاو ةيقالخألا ُهُتَّمإ
م
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مرشيك نصارى الشام ،وليس مع مؤمنيهم .وأليب سفيان زيارة مشهورة لهرقل
َوث َّ َقتْها امل ََسانيد .وقد جاء ِب َف َر َمانٍ يع ّينه فيه ملكًا عىل الحجاز ،ولكنه وجد مكة
متقسمة حول محمد  Pإذ أعلن نبوته الخامتة.
أوقف معاوية الزحف اإلسالمي باتجاه بيزنطة منذ أن أخذ الوالية أخوه يزيد،

َوي إذ انتقده« :وجدنا وسائل ُم َم َّهدة ( )...وأبوك بدأ هذا األمر»( ،البالذري،
((( َر َّد معاوية عىل عبد الله بن ال َعد ّ
أنساب األرشاف ،دار املعارف ،بريوت ،1969 ،ص .)242
((( سورة التوبة ،اآلبة .37
((( سورة التوبة ،اآلية .39
((( سورة التوبة ،اآلية .40

َع َمليًّا ،وذلك يف عهد الخليفة عمر .ويف األشهر األوىل من عهد الخليفة عثامن
عقد اتفاقية موادعة وصداقة مع القيرص .وقد اجتهد يف طرد مالك األشرت((( (الفاتح
العسكري «ال السيايس» للشام ومرص) ،وأيب ذ ّر الغفاري (وهو الفاتح الحقيقي

لرودس وقربص) حتى ال يزعجا مسعاه التحالفي مع مرشيك النصارى .وقد أوقف
كل عملية أسلمة للشاميني ،فلم يصبح املسلمون أكرثية بها إال بوسائل عدة يف

العرص العبايس (عهد املتوكل) (الدعوة الحكيمة باألرياف مواصلة لدعوة أيب
ص َل يف حمص.)...
ح َ
ذر((( ،واإلكرا ُه كام َ

لقد أصبح مرشكو نصارى الشام (والقيرص ِم ْن َو َرائهم طب ًعا) متحكِّمني يف

القرص املليك نفسه .فقد أقنع مروان الخليفة عثامن بأن يتزوج منهم :نائلة بنت
الفرافصة ال َكلْبِية .وكانت تعلم أ ّن عل ًيا هو أهم رجل بعد رسول الله  Pفأرسلت
رسالة إىل معاوية تتهمه وعد ًدا من الصحابة بالتآمر لقتل الخليفة (محمد بن أيب
بكر ،عامر ،طلحة بن عبيد الله ،الزبري ،)...وقالت له« :إ ّن أهل مرص أسندوا

قميصا لعثامن ملطخًا بالدماء وخصلة من
أمرهم إىل عيل»((( .وأرسلت ملعاوية
ً

ح َّسان
شعره((( .وقد كانت أم يزيد ميسون بنت بحدل الكلبية .وأخو ميسون ( َ
بن بحدل) ِم َن الذين جعلوا مروان ملكًا يف مؤمتر الجابية ،وكان معه باملؤمتر
ج َها ألسباب
عبيد الله بن زياد قاتل الحسني .وقد خنقت زوجة َم ْر َوان الكلبية زو َ

خلفاء هرقل ،عدو الرسول.

((( سمي مالك بهذا النعت لشرت وجهه يف فتح الشام ،فقد أصيبت إحدى عينيه يف معركة الريموك العظيمة التي
قادها عسكريًا ،إذ كان القائد السيايس غريه.
((( أليب ذر (رضوان الله عليه) َمقام بإحدى قرى عاملة.
((( البالذري ،فتوح البلدان ،دار صادر ،بريوت ،1969 ،ج  ،6ص .221
((( ابن عبد ربه ،العقد الفريد ،دار املعارف ،1952 ،ص.251
((( َع َّوادي (هشام) ،قبيلة كلب يف القرن األول وبداية القرن الثاين للهجرة ،قسم التاريخ ،كلية العلوم اإلنسانية
واالجتامعية ،تونس ،2003-2002 ،ص .71
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سياسية .ولقد كانت عالقات كلب التجارية بالروم ممتازة ،وقد كانوا يوغلون يف
كل ِ
َ
العامل اإلسالمي مع
ينسقون مؤامراتهم ضد
الح َمى الرومي بالعامل((( ،فكانوا ِّ
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وقد كان بعض القادة العسكريني الشاميني يف جيش معاوية ِم ْن محاويل

اغتيال الرسول أثناء تبوك.

وقد كان رسجون بن منصور مستشا ًرا ملعاوية فيزيد (وهو الذي شجعه

وحرضه عىل قتل الحسني) ،ثم معاوية بن يزيد ،فمروان عبد امللك والوليد بن

عبد امللك .وكان صاحب الرشطة وصاحب الحرس كلبيَّ ْي يف عهد يزيد(((.
وكان مستشار سليامنَ« :اب ُن بطريقٍ » من مرشيك نصارى فلسطني((( .وقد بقي
ل التابع
لهرقل ،عدو رسول الله و َعد ِّو سور ِة التوبة ،مكانة عظيمة لدى الجهاز املِ ِّ ّ
للسلطة منذ العهد األموي .فهو يف ِخطا ِب ِه «طيب» مع رسل رسول الله( Pرغم

أنّه حاربه يف مؤتة وتبوك وكاد له املكائد) ،وقد أثنى ابن تيمية عىل هرقل يف
الرسالة القربصية التي كتبها مللك قربص الجرماين املحتمل :هرني الثاين.

وقد استبطن معاوي ُة هرق َْل واإلدار َة البيزنطية ،وكان مدلول القضاء والقدر كام

رضا يف تنصيبه يزي ًدا ،ويف ما يعتربه «انتصا ًرا»
ح ّددته ملة مرشيك النصارى حا ً
عىل عيل والحسن  Lوأنصارهام يف خطاب ِه لهم .ومل يكن ببالطه علام ُء
دي وأبو مسلم الخوالين ،وهام
الصحابة ،بل كان معه رشحبيل بن الصلت ال ِك ْن ّ

امتداد لرهبنة مرشيك النصارى يف اليمن .وقد قال رشحبيل مع شهود زور
للدمشقيني« :إ ّن عل ًيا قتل عثامن» ،ودار بقميص نائلة من قرية شامية إىل أخرى.
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هائل بالشام ،فإذا كان الخليفة عمر بن الخطاب بَ َعث عبد
ً
فالفراغ الديني كان

الرحامن بن ملجم((( قارئًا مبرص فإنه مل يبعث أي قارئ للشام .أما أبو مسلم
الخوالين فقد قال ملعاوية« :إمنا أنت أجري استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها ،فإن

((( اليعقويب (سنية) ،رجال البالط يف العهد األموي ،رسالة ماجستري ،قسم التاريخ ،كلية العلوم اإلنسانية
واالجتامعية ،تونس  ،2003-2002ص  49و.50
((( م.ن ،ص .50
((( عبد الرحامن بن ُملجم من ُمرشيك اليهود اليامنيني (وليس ِمن مؤمنيهم) .تلقّى تكوينا «إسالم ّيا» لدى
كعب األحبار ،الذي ق ّربه إىل الخليفة عمر ليجعله قارئ ِم ْص ،دون بقية الصحابة وأبنائهم ،بالتنسيق مع
ابن العاص الذي أدْمجه يف املرشوع القريش.

أنت هنأت جرباها ،وداويت مرضاها ،وحبست أوالها عىل أخراها وفاك سيدها
أجرك  ،وإن أنت مل تهنأ جرباها ومل تداو مرضاها ،ومل تحبس أوالها عىل أخراها

عاقبك سيدها»(((.

لقد حاىك معاوية هرقل يف كل يشء :يف قداسة امل َ ِل ِ
ك ،واالنقالب عىل
صاحب السلطة الرشعي (القيرص فوقاس) ،وتحويل الناس للم ِلك .وقد استفاد

من استمرار واليته املذهل يف طوله (عىل عكس كل الوالة) ،ومن الكنز املرتاكم
ح َّوله إىل مال سيايس ،و ِم ْن أنّه يوجد يف الشام أربعة جيوش بينام يف
الذي َ
العراق جيش واحد .وقد سمح عمر (فعثامن) ببقاء خراج الشام بها ،مام جعل
الكنز األموي قوة «ال تقهر».

وإذا كانت دمشق مدينة قدمية ،قابلة للتنظيم ومتجانسة؛ فإ ّن الكوفة مدينة

حادثة ،متناقضة داخليًا ومتناقضة مع األمناط خارجيًا (وكذلك البرصة) ،وسكانها

ج ُروا التعصب القبيل .ومل يكن لعيل
عسكريون تع ّودوا عىل االغتنامية ومل يَ ْه ُ
والحسن  Lأنصار ِس َوى ِمذْجح وبعض ربيعة وبعض همذان ،وهم ِمن الذين
كانوا حواريني له كام كان وال ًيا عىل اليمن .وقد تربوا عىل وال ٍة ُجلُّ ُهم سيئون:
إما «أغبياء» كأيب موىس األشعري ،أو فاسقون كالوليد بن عقبة بن أيب معيط.

حسن التكوين؛ بينام بقيت الكوفة جيش قبائل ،غري متجانس ،وغري منضبط،
و ُمرتجرج الوالء للدولة .لقد د ّمر الجناح ال َع َدوي العراق السابقة ،وصنعوا ِعراقًا

كثرية النزوح ،غري متناصحة ،ولقد تطلب األمر قرونًا لخلق عراق جديد ذي روح

قومية واحدة.

((( ابن تيمية ،السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية ،وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف ،الرياض،1418 ،
هـ .ق ،ص .14
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وكانت صالة الرتاويح فرصة لخلق طبقة القراء ،التي أصبحت يف ما بعد طائفة
شطي ٍة وجيش نخبة
الخوارج .بينام أصبحت ثغور الشام معسكرات
ِ
تدريب نُخْب ٍة ُ ْ
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وقد كان أهل البيت طائفة مغمورة ،وجاءت الثورة عىل القرص املليك العثامين

فرصة مثينة َع َّرف فيها عيل  Qبنفسه .ورغم أ ّن الزمان مل يعد زمانه ،كان ذك ًيا
متحكم
خرِج مسعى أهل البيت اإلنساين،
وس ْوقيًا ،إذ استطاع استغالل الفرصة ليُ ْ
ً
َ

يف املساحة الزمنية املمكنة ،بل لعله استطاع أن ميدد فيها .وقد كان الحسن

 Qميلك الحدس التاريخي نفسه إذ استطاع التحكم يف املساحة الزمنية
املتاحة ليك مينع بني أمية من هدفهم الرئيس ،وهو تحطيم الدين اإلسالمي،

مشغل إياهم بهدفهم اآلخر وهو حب الرئاسة والتسلط.
ً

لقد حاول األمويون تغيري الدين ،فهذا أنس بن مالك يدخل دمشق فيندهش
قائل« :ما أعرف شيئًا مام كان عىل عهد رسول الله .»!Pفقيل له« :الصالة؟».
ً

قال« :أليس صنعتم فيها ما صنعتم!»((( .وقد جاء عن الرسول « :Pلينقضن
اإلسالم عروة [بالنيسء] .فأ ّوله ّن نقض الحكم ،وآخرهن الصالة» .وذلك كتغيري

تكبري النفل وتأخري خط َبة العيد .وقد بعث معاوية كعب األحبار إىل القيرص
لعقداتفاقية املوادعة والصداقة معه .ولقد انتقد محمد الباقر  Qخضوع ِملَّة
ح ّرانية -الشامية« :ما أعظم فرية أهل
الشيك يف امل َ ْدرسة ال َ
مسلمي الشام للشق ِّ ْ

الشام عىل الله عز وجل! يزعمون أ ّن الله تبارك وتعاىل حيث صعد إىل السامء
وضع قدمه عىل صخرة بيت املقدس ( .)...إ ّن الله تبارك وتعاىل ال نظري له وال
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وجل عن أوهام املتوهمني ،واحتجبت عن
ّ
شبيه .تعاىل عن صفة الواصفني،

أعني الناظرين .ال يزول مع الزائلني وال يأفل مع اآلفلني (.(((»)...

وهذه الفكرة التجسيمية نفسها كان يحملها كعب األحبار ،وبعد أن نرشها يف

املدينة املن ّورة ،واصل يف نرشها بدمشق ،وقد امتدحه ابن تيمية والذهبي الذي
ِ
شكيةِ ،
وش ِّق مدرسة
اعتربه «من أوعية العلم»(((،
واملمتدحان من أعمدة الشام ال ْ ِّ
((( العسقالين ،فتح الباري ،ج  ،2ص .11
((( الصدوق ،التوحيد ،دار التعارف ،بريوت ،ص .179
((( الذهبي ،تذكرة الحفاظ ،دار املعرفة ،بريوت ،الجزء  ،1ص .52

ح ّران املتأثر بالتحريف الرومي -اليهودي؛ عىل عكس الشق اآلخر يف مدرسة
َ
تأسس بإبراهيم  ،Qومن أهم أعمدته ابن
ح َّران ،وهو
ّ
الشق األصيل ،وقد ّ

ح ّراين صاحب تحف العقولُ ،وصوالً إىل محمد سعيد رمضان البوطي
شعبة ال َ
وفتحي يكن ومحمد حسني فضل الله ،وغريهم.

وقد وجد عمرو بن العاص سفر االشرتاع يف غنائم الريموك« ،وكان يتنبأ به

ويستخدمه يف أحاديثه((( .وقد عاش كعب األحبار يف حمص (بعد اغتيال الخليفة

عمر) يف كنف معاوية.
وقد بقي بُغض أهل البيت متم ِّك ًنا يف نفوس كثري من الشاميني بعد ألف شهر
ح ِمية ِ
الشامي جزئ ًيا ،بل
الح َمى
من لعنهم ،ولوال إرصار أهل البيت عىل إعادة ت َ ْ
ّ
صب
اخرتاق البالط األموي جزئيًا ،ألصبحت الشام قلعة ملرشيك النصارى َوال َّن ْ
العريب (إقامة السيدة زينب ،دخول محمد الباقر البالط لصك العملة اإلسالمية
األوىل واالستقالل النقدي ،إقامة بِالل ِم ْن قَ ْبل ،إقامة محيي الدين بن عريب،
ُ
فتنازل الحسن
جاد.)...
اخرتاق موىس بن نصري لقيادة الجيش بأمر من اإلمام ّ
الس ّ
 Qكان مام يعني انفتاح الحمى الشامي عىل االخرتاق االنتحايل ألهل البيت
مستقل بالتامم.
ًّ
بعد انغالقه ،حتى ال يكون اإلسالم الشامي إسال ًما منحرفًا
وأهم األمثلة عىل بقاء هذا البغض ال ّن ِ
ح ّراين،
اصبي األموي هو ابن تيمية ال َ
َب َعظُم قبحه وأظهر شين ُه حتى
الناس قب ً
حا .وكذلك الرتك» ،و«الرافيض كُلّام ك ُ َ
خ خنزي ًرا وقر ًدا ،كام ت َواتر»((( .وكان فكره يف الرش
يقوى شبهه بالخنزير ،ورمبا ُم ِس َ

أقرب إىل التفكري األخالقي ملرشيك النصارى((( .وما زال الشامي الناصبي إذا
غضب عىل أحد دعاه بـ«بابا حسن» ،وهو عيل بن أيب طالب  .Qفليس من
السهل اجتثاث ناصبِي ِه بني أمية بالتامم.
سالم ،رشح غريب الحديث ،دار املعرفة ،بريوت ،1982 ،ص .73
((( ابن ّ
((( ابن تيمية ،االستقامة ،ج  ،1ص .265
((( الحيدري ،التوحيد ،ج  ،2ص .372
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 .3اخلطاب احل�سيني ا�ستمرا ٌر للخطاب املح ّمدي وال َع َلوي وا َ
حل َ�سني:

ال ميكن أن يعلو صوت عيل  Qأثناء حياة محمد  .Pوال ميكن أن

ح َسن يف حياة عيل  .Lوال ميكن أن يعلو صوت الحسني يف
يعلو صوت ال َ

حياة الحسن  .Qفكل واحد منهم هو « َع ْب ٌد» للقائم منهم .فدورة أحدهم إنّ ا

هي تكميل لدورة السابق ومتهيد لدورة الالحق .لقد كانوا قدوتنا يف تطبيق قوله

َّ ّ َ َ ۡ ْ َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ ۡ َ ٰ َ ُ
ك ۡم فَ ۡو َق َ
ۡ
ب َول ت َه ُروا ُلۥ
ٱنل
ت
و
ص
تعاىل﴿ :يأيها ٱلِين ءامنوا ل ترفعوا أصوت
ِ
ِِ
َۡ
ُ
َ َ ۡ ۡ
ض
إال نتيجة لل َم َساق الحسني
ك ۡم لِ َ ۡع ٍض﴾((( .وما شهادة الحسني ّ
بِٱلق ۡو ِل كجه ِر َبع ِ

اإلمامي َم ْسعى واحد.
ولصلحه الظاهري ،ف َم ْس َع َيا
ْ

الس ْوق ال ُح َس ْيني التاريخي:
 .1.3مركزية فلسطني يف َّ

ج ُّسس ،ال عىل الحسن  Qفحسب ،بل عىل
لقد كان القيرص يحاول التَّ َ

ب
التجسس نجد
الحسني  Qبعده أيضً ا .ومن بني هذا
ّ
ّ
التجسس اإل ِّمي ،ف َع ْ َ
ِ
رص إىل الحسني  Qباملدينة املنورة ،فسأله «عن
يل
العهد ،يزيدَ ،و َ
ص َل القي ُ
و ِّ
ج ّرة وعن سبعة أشياء خلقها الله مل تخلق يف رحم» ،وعن «أرزاق العباد»
امل َ َ

وعن «أرواح املؤمنني أين تجتمع» .وبعد أن أجابه أعلمه أ ّن الله تعاىل سيبعث

«نا ًرا من املرشق ونا ًرا من املغرب بينهام ريحان ،فيحرشان الناس إىل تلك
الصخرة يف بيت املقدس ،فتحبس يف ميني الصخرة ( )...فتفرق الخالئق عند
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الصخرة ( .(((»)...وذلك ما يكشف عن َس ْوق تاريخي عظيم لدى هذا املناضل
اإلنساين الكبري ج ًدا .فبيت املقدس عنده هي التي ستقسم كل البرش يف العامل

بني «نارين» ،أي جبهتني :جبهة مع اغتصابها وجبهة تسعى لتحريرها.

 .2.3ما هو الجهاد يف فكر الحسني بن عيل L؟.

يقول اإلمام الحسني « :Qالجهادعىل أربعة أوجه :فجهادان فرض،

وجهاد سنة .فأما أحد الفرضني ،فجهاد الرجل نفسه عن معايص الله ،وهو أعظم
((( سورة الحجرات ،اآلية .2
((( ابن شعبة الح ّراين ،تُحف ال ُعقول عن آل الرسول ،دار األ ْعلَمي ،بريوت ،1996 ،ص .173

الجهاد ،ومجاهدة الذين يلونكم((( من الكفار فرض.

وأما الجهاد الذي هو سنة ال يقام إال مع فرض ،فإ ّن مجاهدة العدو فرض عىل

جميع األمة لو تركوا الجهاد ألتاهم العذاب .وهذا هو من عذاب األمة ،وهو سنة

عىل اإلمام .وح ّده أن يأيت العدو مع األمة فيجاهدهم.

وأما الجهاد الذي هو سنة ،فكل سنة أقامها الرجل ،وجاهد يف إقامتها وبلوغها

وإحيائها ،فالعمل والسعي فيها من أفضل األعامل؛ ألنّها إحياء سنة .وقال رسول
الله « :Pمن س ّن س ّنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إىل يوم القيامة من

غري أن ينقص من أجورهم شيئًا»(((.

وقد قال باختصار « :Qالحياة عقيدة وجهاد».

الشكية يف اإلسالم األموي:
 .3.2مقاومة النزعات ِّ ْ

يستعيد اإلمام سورة التوبة التي تحذّر من مرشيك الروم وحلفائهم ،فيقول« :يا

ُ َٰ ُ َ
ون قَ ۡو َل َّٱل َ
ِين
ه
أيها الناس اتقوا هؤالء املارقة الذين يش ِّبهون الله بأنفسهم﴿ ،يض ِ ٔ
ۡ
ََ ْ
َ
َ ۡ
َۡ
شءَ ٞو ُه َو َّ
يع ٱلَ ِص ُ
ٱلس ِم ُ
ري﴾،
كف ُروا﴾ من أهل الكتاب ،بل هو الله ﴿لي َس ك ِمثلِهِۦ ۡ ۖ
َّ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ َ ُ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َ ُ َ َّ ُ
يف ۡ َ
ٱلب ُ
ري﴾ .استخلص الوحدانية
﴿ل تدرِكه ٱلبصر وهو يدرِك ٱلبصر ۖ وهو ٱلل ِط
ِ

الجربوت وأمىض املشيئة اإلرادة والقدرة والعلم مبا هو كائن .ال منازع له يف
يشء من أمره وال كفؤ له يعادله وال ضد له ينازعه ،وال سمي له يشابهه وال مثل
الواصفون كنه عظمته ،وال يخطر عىل القلوب مبلغ جربوته ( )...ما تصور يف

األوهام فهو خالفه ( )...هو يف األشياء كائن ال كينونة محظور بها عليه ،ومن
األشياء بائن ال بينونة غائب عنها ( )...علوه من غري ت َ َوقُّل ومجيئه من غري تنقل

( )...وبه تعرف املعارف ال بها يعرف ( )...سبحانه ليس كمثله يشء وهو السميع

((( «يلونكم» :يحكمونكم.
((( ابن شعبة الحراين ،م .س ،ص .173
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البصري»((( .فهو يحارب عقيدة معاوية عن الله تعاىل ،وهي عقيدة تشبيهية ورثها

من مدرسة حران وملة روما وقسطنطني األكرب ،وهذه عقيدة التجسيمية ورثها ابن
تيمية الح ّراين.
إنّه يقاوم الرؤية «الجديدة» لله تعاىل ،كام يطرحها أصحاب إ َّم َة مرشيك
اإلسالم األموي (كعب األحبار ،أبو مسلم الخوالين ،ابن الصلت) الذين كانوا من

مرشيك اليهودية اليامنية و َم ْن معهم من مرشيك النصارى (رسجون بن منصور،
ابن بطريق .)...وقد كانت نظرتهم تجسيمية  -تحديدية ،فالله تعاىل  -سبحانه -
ح ِديدية الرومية  -الشامية واجتهد يف الدفاع
حد يف نظرهم ،وقد تبنى ابن تيمية التَّ ْ

عنها.

 .4.3زرع األخالقية املحمدية:

ـا« :يــا هــذا كــف عــن الغيبــة ،فإنّهــا
 -1قــال  Qلرجــل اغتــاب عنــده رجـ ً
أدام كالب النــار»(((.

 -2قــال عنــده رجــل« :إ ّن املعــروف إذا أســدي إىل غــر أهلــه ضــاع» .فقــال
« :Qليــس كذلــك .ولكــن تكــون الضيعــة مثــل وابــل تصيــب الــر
والفاجــر»(((.

 -3قــال « :Qإ ّن قو ًمــا عبــدوا اللــه رغبــة فتلــك عبــادة التّجــار ،وإ ّن قو ًمــا
ملا ناعن .د  /ةيسايسلاو ةيقالخألا ُهُتَّمإ
م

76
76

عبــدوا اللــه رهبــة فتلــك عبــادة العبيــد ،وإ ّن قو ًمــا عبــدوا اللــه شــك ًرا فتلــك

عبــادة األحــرار ،وهــي أفضــل العبــادة»(((.

 -4قــال لــه رجــل ابتــدا ًء« :كيــف أنــت عافــاك اللــه؟» .فقــال « :Qالســام
قبــل الــكالم عافــاك اللــه!» .ثــم قــال« :ال تأذنــوا ألحــد حتــى يُســلم!»،

(((
(((
(((
(((

ابن شعبة الحراين ،م .س ،ص  173و.174
م.ن ،ص .174
م.ن ،ص .174
م.ن ،ص  175و.177

وقــال أيضً ــا« :البخيــل مــن بخــل بالســام»(((.

 -5قــال « :Qاالســتدراج مــن اللــه ســبحانه لعبــده أن يســبغ عليــه النعــم،
ويســلبه الشــكر»(((.

 -6أتــاه رجــل فســأله((( ،فقــال « :Qإ ّن املســألة ال تصلــح إال يف غــرم
فــادح((( ،أو فقــر مدقــع ،أو حاملــة مفظعــة» .فقــال الرجــل« :مــا جئــت إال
يف إحداه ـ ّن» .فأمــر لــه مبائــة دينــار((( .وجــاء رجــل مــن األنصــار يريــد

أن يســأله حاجــة ،فقــال « :Qيــا أخــا األنصــار ،صــن وجهــك عــن
ـإن ٍ
س َك إن شــاء
بذلــة املســألة ،وارفــع حاجتــك يف رقعــة ،فـ ّ
آت فيهــا مــا َ َّ

ي خمســائة دينــار ،وقــد
اللــه» .فكتــب« :يــا أبــا عبــد اللــه ،إ ّن لفــان عـ َّ

ـح يب ،فكلّمــه ينظــرين إىل ميــرة» .فلــا قــرأ الحســن  Qدخــل إىل
ألـ ّ
منزلــه فأخــرج جــرة فيهــا ألــف دينــار ،وقــال  Qلــه« :أمــا خمســائة

فاقـ ِ
ـض بهــا دينــك ،وأمــا خمســائة فاســتعن بهــا عــى دهــرك .وال ترفــع
حاجتــك إال إىل أحــد ثالثــة :إىل ذي ديــن ،أو ذي مــروءة ،أو حســب .فأمــا
ذو الديــن فيصــون دينــه ،وأمــا ذو املــروءة فإنــه يســتحي ملروءتــه ،وأمــا

ذو الحســب فيعلــم أنّــك مل تكــرم وجهــك أن تبذلــه لــه يف حاجتــك ،فهــو

بــروط فادحــة (الفقــر املدقــع أو الغــرم الفــادح أو الحاملــة املفظعــة)،
وإذا ســأل ،عليــه أن يســأل مــن ال يذلــه ،وهــم ثالثــة أصنــاف.

((( ابن شعبة الحراين ،م .س ،ص  175و.177
((( م.ن ،ص  175و.177
((( «سأل» هنا أي طلب عطاء.
((( «الغرم» أداء يشء الزم ،والرضر واملشقة.
((( ابن شعبة الحراين ،م .س ،ص .177
((( م.ن ،ص .172
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يصــون وجهــك أن يــر ّدك بغــر قضــاء حاجتــك»((( .فهــو  Qيكــ ّرس
ع ـ ّزة النفــس (التــي فقدتهــا األمــة إىل ح ـ ٍّد كبــر) ،فاملســألة ال تكــون إال
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 -7قــال « :Qإيــاك ومــا تعتــذر منــه ،فــإ ّن املؤمــن ال يــيء وال يعتــذر.
واملنافــق كل يــوم يــيء ويعتــذر»((( .وذلــك يف ســياق تأكيــده عــى

مســعى «تعــارف» املســلم مــع نفســه ،وتخليصــه مــن شــوائب النفــاق
والتربيــر والتلــ ّون والتذبــذب إىل حــ ّد أنّــه أصبــح ال يســتطيع أن يصنــع

«عزميتــه» بنفســه .وقــال « :Qمــن حــاول امــر ًءا مبعصيــة اللــه كان
أفــوت ملــا يرجــو ،وأرسع ملــا يحــذر»((( .وذلــك يف ســياق مســعاه الرتبوي
مــع األمــة لــي ال تتخــذ «الغايــة مــر ًرا للوســيلة» التــي اتخذتــه ديدنهــا
منــذ عقــود طويلــة تحــت هيمنــة مرشيك/مرشعــي املســلمني والنصــارى
واليهــود.

 -8قــال « :Qمــن دالئــل عالمــات القبــول :الجلــوس إىل أهل العقــول»(((.
فهــو يحــارب الجلــوس إىل القصاصــن ومــريك النصــارى ومــريك

اليمــن الساســانية  -اليهوديــة ،ويحــاول أن يعيــد للمثقفــن واملفكريــن
املكانــة القياديــة التــي يجــب أن يحظــوا بهــا ،وهــي التــي فتــك بهــا
املجســمة والتكفرييــون واملح ّرفــون للملــة املحمديــة البيضــاء بخيالهــم

َصــي املتحالــف مــع املتجربيــن .ويواصــل يف الحديــث نفســه:
الق
ّ
«ومــن عالمــات أســباب الجهــل :املــاراة لغــر أهــل الكفــر» ،أي مجادلــة

ملا ناعن .د  /ةيسايسلاو ةيقالخألا ُهُتَّمإ
م
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أهــل اإلميــان والعلــم والفكــر الصحيــح ومنازعتهــم ،وهــو مــا بــدأه معاويــة
ابــن أيب ســفيان وأبــو مــوىس األشــعري لإلمــام عــي  Qوالبدريــن

(ريض اللــه عنهــم)((( .ويف الحديــث نفســه ،يقــول  Qللمســلمني:

(((
(((
(((
(((

ابن شعبة الحراين ،م .س ،ص .177
م.ن ،ص .177
م.ن ،ص .177
بدري واحد ،بينام كانت بقية البدريني مع عيل عليه السالم  -رغم شيخوخة أكرثهم
مل يكن مع معاوية ّ
ومرضهم  -حتى يف املعارك الحربية.

«ومــن دالئــل العــامل انتقــاده لحديثــه ،وعلمــه بحقائــق فنــون النظــر»(((.
فالعالِــم ِف ْعــاً ينبغــي أن ميلــك نقــ ًدا ذات ًّيــا ومنهجيــة يف التدبــر بالنــص

ـر  Qعــن املنهجيــة بـ«:فنــون
القــرآين ويف الرتبيــة األخالقيــة ،وقــد عـ ّ
النظــر» ،وعــن التدقيــق فيهــا بـ«:حقائــق فنــون النظــر».

 -9قــال « :Qاإلخــوان أربعــة ،فــأخ لــك ولــه ،وأخ لــك ،وأخ عليــك ،وأخ
ال لــك وال لــه».
فس ِئ َل عن معنى ذلك ،فقال« :األخ الذي هو لك وله ،فهو األخ الذي يطلب
ُ

بإخائه وال يطلب بإخائه موت اإلخاء .فهذا لك وله ،ألنّه إذا ت ّم اإلخاء طابت

حياتهام جمي ًعا ،وإذا دخل اإلخاء يف حال التناقض بطل جمي ًعا .واألخ الذي هو

لك ،فهو األخ الذي قد خرج بنفسه عن حال الطمع إىل حال الرغبة ،فلم يطمع
يف الدنيا إذا رغب يف اإلخاء ،فهذا موفر عليك بكليته .واألخ الذي هو عليك،

األخ الذي يرتبّص بك الدوائر ،ويغىش الرسائر ويكذب عليك بني العشائر ،وينظر
يف وجهك نظر الحاسد ،فعليه لعنة الواحد.

واألخ الذي ال لك وال له ،فهو الذي قد مأله الله حمقًا فأبعده سحقًا ،فرتاه

يؤثر نفسه عليك ويطلب شيئًا مام لديك».
َّ

تهاوت قيم اإلخاء ،واستطاع ﴿ٱلن ِ ٓ
س ُء﴾ (التوبة )37 ،أن يج ّر الناس إىل حب

املال والجاه وإىل التزلّف واالستزالم.

احل�سي بن علي ( :Qدعاء عرفات) مثا ًال:
 .4دعاء الإمام
ْ

كان دعاؤه  Qفوق عرفات ِم ْن أج َمل أ ْدعية األولياء .يعرتف لله تعاىل
بفضله إذ أ ْولَده يف دولة النبي  Pحتى تكون تربيته أفضل« :مل تخرجني لرأفتك
((( ابن شعبة الحراين ،م .س ،ص .176
((( سورة آل عمران ،اآلية .103
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إنّه  Qهنا ،يقوم بنقد أخالقي ملجتمعه ،ويحاول إعادة تركيز مقولة اإلخاء
ََ
ٗ
التي كرس عليه  - P-حياته من أجلها﴿ :فأ ۡص َب ۡح ُتم بِن ِۡع َمتِهِۦٓ إ ِ ۡخ َوٰنا﴾((( .فلقد
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يل يف دولة أمئة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذّبوا رسلك.
ولطفك يل وإحسانك إ ّ
يستني وفيه أنشأتني» .وهو ال
لك ّنك أخرجتني للذي سبق يل ِمن الهدى الذي َّ ْ
يعرتف بفضل والدته ،الزهراء ،فحسب ،وهي سيدة النساء ،بل هو يعرتف بفضل

أ ّم ْيه :أسامء بنت ُع َميس وخولة الحنفية اللتني حاولتا تعويض وجود الزهراء
قلوب الحواضن ،وكفلتني األمهات
يل
حتى ال يشعر بدونيّة اليتيم« :وعطّف َ
َ
ْت ع َّ

الرواحم» (املقطع  )14فنأى عن النشأة الرتبوية األمومية.

يرب األمة بالدعاء ،إذ يعلمها األلوهية َو َع ْدلها والنبوة واإلمامة واملعاد،
وهو ّ

والعشق اإللهي« :اللهم اجعلني أخشاك حتى كأنني أراك وأسعدين بتقواك ،وال
تشقني مبعصيتك!» .ويف غمرة مأساة األمة يله ُم األمل الكبري« :يا ُمقيّض الركب،

جه من
الجب ،وجاعله بعد العبودية َملكًا ،ورادَّهُ
ليوسف يف البلد القفر ،و ُم ْ
خ ِر َ
ّ

عىل يعقوب بعد أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ( ،)...وجعل فرعون

وجنوده من املغرقني!» (املقطع  ،)31وهنا يُضَ ِّم ُن دعاءه مضمونًا سياس ًيا ثوريًا.
َ
االعرتاف لله تعاىل بالخطأ.
وهو يُ َعلِّ ُم األم َة
خدم الدعاء الحسيني ،بل كل الدعاء االثني عرشي أربعة أغراض :التواصل

العاطفي املبارش والحي باأللوهية؛ وتلقني أركان اإلميان؛ والرتبية عىل الثورة

والشجاعة السياسية وال ّربْعة عن السلطة؛ والرتبية االجتامعية.
ملا ناعن .د  /ةيسايسلاو ةيقالخألا ُهُتَّمإ
م
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 .1.4التواصل العاطفي املبارش والحي باأللوهية:

أهم هاجس للدعاء الحسيني (واالثني عرشي) هو جعل اإلنسان عاب ًدا ،أي

عاشقًا لإلله ،فألهم االعرتاف والندم والحب والتذلّل .إنّه يقول« :أيكون لغريك
غبت حتى تحتاج
من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو امل ُظهر لك؟! متى
َ
إىل دليل يدل عليك؟! ومتى بَ ُع ْدت حتى تكون اآلثار هي التي توصل إليك؟»

(املَقْطع  .)67فال يكون اإلله بعي ًدا عن اإلنسان ،بل يكون قريبًا ،بل أقرب من

حبل الوريد.

غناي ،فكيف ال
إنه يُعلن فقره واحتياجه امل ُطلق لإلله« :إلهي ،أنا الفقري يف
َ

صفت نفسك باللطف والرأفة يل
ريا يف فقري؟!» (املقطع )43؛ «إلهيَ ،و
َ
أكون فق ً
قبل وجود ضَ ْعفي ،أفتمنعني منهام بعد وجود ضَ عفي؟!» (املقطع )46؛ «كيف
َحس ُن
أشكو إليك حايل وهو ال يخفى عليك؟!» (املقطع )50؛ «أ ْم كيف ال ت ُ
حايل وبك قامت؟!»( .املقطع .)53

هذا التواصل العشقي الحي يري ُد أن يَصل َعمل ًّيا إىل« :اللهم اجعلني أخشاك

حتى كأنّني أراك وأسعدين بتقواك! وال ت ُشقني مبعصيتك!» (املقطع )22؛ « َوف َُّك

رهاين» (املقطع  .)24فال ُب ْعد اإلنساين عن اإلله ارتها ٌن وشقاء ،والقُرب منه سعادة
ح ّرية وإ ْرسال ،و ِربْعة (استقالل ذايت)« :اللهم اجعل غناي يف نفيس!»
وانفكاك و ُ
(املقطع .)23

 .2.4تلقني أركان اإلميان:

إنّه يهذّب امتثاالتنا امليتافيزيقية :يف الأللوهية (املقطع )21؛ ويف تأكيد الدليل

الوجداين عىل األلوهية« :كيف يُستدل عليك مبا هو يف جوده مفتقر إليك؟!»
(املقطع )66؛ ويف تأكيد «ال َب َداء» أي تأثري اإلنسان ال ِّن ْسبي ،ولكن الحاسم ،يف
القدر و َعزمهَ « :و ِخ ْر يل يف قَضائك!» (املقطع .)22

يُريد تأكيد معرفتهم ومعرفة حقهم جمي ًعا ،فال ها ّمية لواحد منهم دون اآلخر؛ مع
ج َعلْتَ ُه
مركزية أبيهم ،سيدنا محمد  ،Pمؤك ًدا دامئًا أ ّن ِسمته النووية هيَ « :و َ
حمة للعاملني!» (املقطع  ،)38فغرض وجوده ليس العنف وإنّ ا الرحمة.
َر ْ
يش اآلن« :فسبحانك،
وهو ال يلقّننا امل َ َعاد ،مبا هو َمقولة ،بل مبا هو َم ِع ٌ
يل مبا ق ْد
سبحانك من ُم ْب ِدئ ُم ِعيد!» (املقطع )18؛ « َ
ج َوارحي كلها شاهد ٌة ع َّ
ح َك ُم
ري ذي شك ،أنّك سائيل من عظائم األمور،
َ
ملت ،وعلِ ْم ُ
َع ُ
وأنت ال َ
ت يقي ًنا غ َ

ال َع ْدل (َ ،)...و َع ْدل َُك ُم ْهلِيك!» (املقطع .)34

العدد التاسع عرش  /حمرم  1441 /هــ

وهو يوضح الوالية املق ّدسة بوجهيها :النبوة واإلمامة (املقطع  ،)29وهو
إذ يُعلن يف م ّر ٍ
ات عديدة« :وآلِ ِه الطيبني الطاهرين أجمعني» (املقطع  ،)37إمنا
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 .3.4إلهام االستعداد الثوري والشجاعة السياسية وال ِّربعة عن السلطة:

والنبي ٍ
آنئذ مضطَ َه ٌد ِمن ُمرتيف
إنّه يسرتجع الدعاء املحمدي يف الطائف،
ُّ

الطائف« :وإىل غريك فال تكلني! إلهي ،إىل َمن تكلني :إىل قريب فيقطعني،

رب ومليك أمري؟!»
أم إىل بعيد فيتجهمني؟! إىل املستضعفني يل ،وأنت ّ
(املقطع  .)26إنه يعالج تجربة الغُربة لدى املناضل السيايس من أجل
العدالة واإلصالح« :أشكو إليك غربتي ،وبُ ْع َد داري [ضياع مكانة اإلمامة لدى

املسلمني] وهواين عىل من َملَّ ْكتَ ُه أمري!» (املقطع  .)23هذا الغريب إمنا
أكرمت!» (املقطع  ،)33تلك القيمة
يبحث عن كرامة كل اإلنسانيّة« :أنت الذي
َ

التي ض ّيعتها األمة املحمدية.
التعصب القبائيل وآالم الرقابة السلطوية ،ويُلهم
إ ّن هذا الغريب يشكو ِمن آالم
ّ

السكينة واستحضار جنو ٍد ال يراها« :يا َمن سرتين (ِ )...من العشائر
املناضل َّ
غيوين ،و ِمن السالطني أن يعاقبوين ،ولو اطّلعوا يا موالي عىل ما
واإلخوان أن يُ ّ
اطلعت به مني إذًا ما أنظروين وقَطَّعوين .فها أنذا بني يديك ،وس ّيدي!» (املقطع

 .)34فعندما يستحرض املناضل الحضور اإللهي يتناىس الخطر الرقايب ال َق ْمعي:
إن كنت من الخائفني!» (املقطع )35؛ «وأ ْو ِقفْني َعن
«ال إله إالّ أنت سبحانك ّ
ملا ناعن .د  /ةيسايسلاو ةيقالخألا ُهُتَّمإ
م
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َم َركز اضطراري!» (املقطع .)76
ي ِتل((( القيم األساسية
إنه يُل ِه ُم املسلم
املنكس رضورة إيجاد اجتامع َ ْ
َِ
الجتامع الكرامة واملروءة« :ت ُشفي السقيم [مقا َومة املرض] ،وتُغني الفقري

[مقا َومة الفقر] ،وت ُجرب الكسري [مقاومة االضطهاد السيايس] ،وترحم الصغري
ني الكبري [مقا َومة تدين حقوق الطفولة والشيخوخة]!» (املقطع  .)37وهو
وت ُع ُ

يُلهِمه الشجاعة ...« :وليس دونك ظهري [ َم َدد] ،وال فوقك قدير ( !)...يا ُمطلق
امل ُ َكبَّل األسري [كحال األمة يف ظل بني أمية]! يا ِعصمة الخائف املستَجري
[بك من االستخبارات األموية]!» (املقطع  .)37ومن ث َّم يربّيه عىل التوازن رغم

((( ميتل :يحرك ويزعزع.

محبطات السلطة« :وسلَّمتني من الزيادة [ال ُعظَا ُم :الپارانويا] والنقصان [الشعور
بالدونية]!» (املقطع .)14

وإجامل ،إنه يُلهِم املسلم الضائع أ ّن وصوله إىل الله تعاىل ورضاه ال يكون
ً
إال ِ
بخ ْدمة اآلخرين ،أي بناء إجامع تعا ُوين انهار بانهيار اإلجامع الراشد...« :
فاجمعني عليك ب ِ
ِخ ْدم ٍة توصلني إليك!» (املقطع .((()65

م�سعى الإ�صالح الإن�ساين ا َ
حل�سني -احل�سيني:
� .5أعمدة ْ
 .1.5الذكاء التاريخي ال َح َسني:

إ ّن إمامة الحسني  Qالتي مل تَ ُد ْم ظاه ًرا ِسوى بِضْ َع ٍة من األشهر ،هي
ح َسين ّية ،وما استشهاد اإلمام
ح َسنية  -ال َ
جز ٌء ِمن إمامة واحدة هي اإلمامة ال َ
ٍ
ح َسني-
تثبيت ملرشوع اإلصالح
الحسني ِسوى
َ
الحسني (أي مرشوع اإلصالح ال َ

حسن ،م ْن قَ ْبل« :ما تشاور قوم يف أ ْم ٍر إالّ ُه ُدوا إىل
الحسيني) .قال اإلمام ال َ
شدي.
ُرشدهم»((( .فاملطلوب مجتمع شوروي ُر ّ

عراقي جديد
خلق شعب
لقد َعرف اإلمام الحسني مع أخيه  ،Lأ ّن
َ
ّ
بس ْوق َْي :سيايس وحضاري-
بَ ْعد الفتح ال َعلَوي للعراق (أي الفتح املختلط َ
جد نفسه كأبيه ،مع َس ِديمٍ دميغرايف،
عسكري) ما زال أ ْم ًرا بعيد امل َنال .فلقد َو َ

قبائل ّية غالِبةَ ،ع َدويّون ،أمويون -عثامنيون ،ميانيون علويون -أقلّيون .)...وذلك
ال يسمح بأرضية َد ْول ٍة عاجلة ،وال بأرضية حولة َع َدالية مستقرة .وخمس سنوات
حكْم اإلمام عيل  Qخَذلَ َها مثقفون مؤث ِّرون مب ّك ًرا
من السنوات القمريةِ ،م ْن ُ
خ ْدشً ا يف «مرشوعية» الدولة العلوية  -لَ ْن ت َْس َمح مطلقًا
الس ِديم العراقي َ
مث ّبتني يف َّ
((( قَارن بـ :كاريل (ألكيس) ،الدعاء؛ ورشيعتي (عيل) ،الدعاء؛ وال َجعفَري (محمد تقي) ،تجليات ُروحانية :دعاء
اإلمام الحسني يف صحراء عرفات (تفسري ومعايشة) ،مؤسسة الهدى ،تهران 1428 ،هـ ق.
((( ابن شعبة الحراين ،م .س ،ص .164
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ي لنازحني عىل أصييل البالد (أنباطِ ،حرييّون ،فُ ْرس ،)...و ِم ْن
ِم ْن تف ّوقٍ َس َوا ِد ٍّ
ل ( ُم ُي ٌ
ول
نَشَ ا ٍز َس َوا ِد ٍّ
ي (ميانيون ،نجديون ،شامليون ،حجازيون) ،و ِمن نشا ٍز ِم ِّ ّ
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تواصل إرهاق الدولة
بُضْ ع ت َشَ يُّعٍ يف العراق ،فضْ ًل عن العامل اإلسالمي .ولقد
َ
ح َسنية باملها َرشة األموية التي وظَّفت الغباء السلفي  -الخوارجي
العلوية  -ال َ
ح ْوأبيّة وحتى َريبية عبد الله
والنزعات القبائلية االنقسامية التي تع َّمقت بال َّريْبة ال َ

بن َع ّباس.

ح ْسن إخراج
ني ،نظ ًرا ل ُ
ج ْب األموي بتو ُّهم انتصار َ
يف اآلن نفسه ،سمح ال ُ
ح َس ّ

س
ح َسن للمعركة العسكرية واملعركة السياسية (كام كان ج ُّده الذي َّ
اإلمام ال َ
أس َ
انتصار الضعيف امل ُْسلِم عىل األقوى البيزنطي منذ معركة تبوك إ ْذ نجح يف
ضَ ْعضَ َع ِة معنويات «األقوى» موضوع ًّيا).
عظيم .فسوريا كانت يف
ح َسني مع األمويني ،كان حجم النجاح
ً
يف التفاوض ال َ

الشكية النرصانية (املحاربة للنرصانية
َسريورة رسيعة باتجاه إعالن االرتداد ولَبوس ِّ ْ
ٍ
شيك  -نرصاين ،ويف
امل َ َو ّدية واإلسالم املح ّمدي األصيل َم ًعا) وإعالن
إيالف ِ ْ
طريق مفتوح أمام قتل الدعوة اإلسالمية  -التسامحية يف سوريا ،بل أمام الكيد لتدمري

النص القرآين أو تحريفه يف األقل ،بعزل سوريا عن العاملاإلسالمي أو جعله ب ّوابة

الحسني ،الذي َجعل معاوِية ال يفكّر يف
بالصلح
«ترشيكه» يف األقل .وها هي ّ
ّ
رصا عىل «املسلمني» ،عىل
شيك  -نرصاين ،وإمنا يَ ُغ ّر نفسه بأن يكون قي ً
إيالف ِ ْ
أن يسعى لجعلهم «مسلمني» كام يُري ُد ُهوِ ،
ضمن ُموا َدعة مع الصديق ،القيرص

ملا ناعن .د  /ةيسايسلاو ةيقالخألا ُهُتَّمإ
م
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البيزنطي ،تصل ح ّد التحالف أحيانًا .وبذلك سمحت سوريا األموية لنفسها بأ ْن
تُخ َْتق ِمن بعض رموز أهل البيت (زينب بنت اإلمام عيلَ ،سب َّي ُة سوريا األموية
نَف ُْس َها ،وغريها) ،و ِم ْن فكر أهل البيت ال َع َدايل  -التسامحي.

أبواب الوعي والثورة لألمة اإلسالمية
من ناحية أخرى ،فتحث وثيقة الصلح
َ

ونصت
جعلت األ ْمر «شورى» بني املسلمني عند وفاة معاوِيةّ ،
عىل األمويني ،إذ َ
عىل اإلمامة بديالً ملعاوية عند وفاته ،فال حق له يف التنصيص عىل َو ٍ
ريث أموي
بَ ْعده قانونيًّا.
ح َسن  ،Qأن يُلْ ِغي ُممثل
كان معاوية يريد ب َِس ّمه لإلمام الشهيد ،اإلمام ال َ

اإلمامة ،و ِمن ثم إلغاء اإلرادة الشوروية ،و ِم ْن ثم يَ ْس َمح لنفسه بتوريث ابنه
َشب الحقْد اإلرشايك ،األموي -ال َكلْبي ،الوعي التاريخي لإلمام
يزيد الذي ت َ َّ
ح َسني-
الحسني  Qحاف ًزا ،إلعاقة
املسعى األموي األخْطر َّ
ْ
الس ْوق ال َ
ح َس ْيني) ،كانت هجرة اإلمام الحسني  Qإىل العراق .مل يكن العراق
ال ُ
رضا شعبًا ،فال ُوجود لشعب عراقي ٍ
رضا تشي ًعا ،فليس ُهناك
آنئذ .ومل يكن حا ً
حا ً

ّصا
السديم العراقي ،فالتشيع يتطّلب تخل ً
إمكانات تاريخية َ -م ْعرفية تسمح بتشيع ّ
ِمن العصبية القبائلية وامل َناطقية العربية ومستوى أدىن من اإلب ِْس ِتميّة ال ِعلمية.
َمي
ولك ْن كان العراق حارضا ً َس ْوقًا جغراف ًّيا ال بديل له عنهِ ،م ْن أ ْ
جل متكني عال ّ
مستقبيل لإلسالم املح ّمدي انطالقًا ِمن مركز العالَم (وليس العالَم اإلسالمي

فحسب) :العراق.

 .2.5مثقفو العالَم اإلسالمي يقتلون اإلمام الحسني  Qرمزيًّا ويُحبِطون
ِحلف الفضول:
َس َعى اإلمامان الحسن والحسني  Lإىل بناء اجتامع أهيل ذي ِربْ َع ٍة ،مستقل

عن الدولة البَخْسية  -األموية .فكانت أوىل الجمعيات املهنية تظهر باليمن والحجاز
والعراق و ِمرص ،مك ّرسة تقلي ًدا دميقراط ًّيا هو انتخاب رؤساء ال ُب َنى املهنية (األمناء).

وكانت ُس ّنة الجمعيات املهنية ،هي األرضية التي بُنيت عليها دولة العدالة التشيّعية:
كام َس َعيا يف اآلن نفسه ،إىل بناء حلف فُضول (أي تكتل اإلنسانية) .وهو
ُ
رسول الله ،Pمل ّا
ائتالف سيايس من املثقفني املوث ِّرين ،ف َّك َر فيه ألول مرة

سقط اإليالف القريش سقوطًا أخالقيًا وسياسيًّا فظي ًعا ،إلنقاذ النظام السيايس
َكّ .وفيه تع َّرف عىل الس ّيدة خديجة بنت خويلد وعثامن بن مظعون وعبد الله
امل ّ
بن أيب قحافة وسهيل بن عمرو ،وغريهم ِمن املثقفني الذين اقرتحهم رسول الله
 Pلتكوين حلف فُضول.

اتصل اإلمام الحسن  Qبعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله
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دولة القرامطة عىل أرض البحرين واألحساء ،وتوسعت حتى اليمن.
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لي
بن الزبريِ ،من أجل تأسيس ِربْ َع ٍة ُمثقَّفيّة تقف أمام كُالَّنية السلطة .ولك ّن األ َّو ْ
خي ابن
خيا التبعية للسلطة ،إىل ح ّد مبايعة ابن ُعمر ليزيد يف حياة أبيه ،بينام ّ
َّ
السلمية عىل
الزبري املدا َهنة كأنّه مل يَ ْر َعو ِمن ِخذْالنه ملبادئ الثورة الشبابية ِّ -
الخالفة األموية  -العثامنية ،و َدعوته للقضاء عىل حكومة الشعب برئاسة اإلمام

عيل  .Qولقد كان ابن عمر شَ ِبقًا ُمفرطًا ،وملا فتح األمويون أسواق النخاسة،
ملسا للجواري/السلع ،وكان الحرفاء ال مينحون الثقة يف
كان من أكرث الناس ً
حسناختيار الجارية إالّ ل ُه(((.

جاج األمة اإلسالمية مبكة ،مبي ًنا لهم حاله
لقد خاطب اإلمام الحسني ح ّ
ٍ
يومئذ -أ ْوىل ِمن الحج؛ أل ّن امل َْسعى
وجهاده؛ أل ّن الجهاد ض ّد االستبدادية -كان
األموي لن يق ّوض الحج فحسب ،بل كل أركان اإلسالم وكل َم َعالِم املحمدية
البيضاء ،وكل َمكاسب العدالة والوالية العامة لألمة.

 .3.5املرشوع اإلصالحي ال َحسني -الحسيني :مسعى «دولة املروءة»:

األصح أن نتناول
ح َسيني» ،بل
من الخطأ والظلم أن نتناول «مرشوع إصال ٍ
ح ُ
ّ

ح َسيني».
«مرشوع إصال ٍ
حسني ُ -
ح َ
الحسني خطابًا يف إعادة بنا ِء أخالق األمة .ولذلك كان ِ
كان ِ
الحوار
الخطاب
َ

ملا ناعن .د  /ةيسايسلاو ةيقالخألا ُهُتَّمإ
م
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الحسني يف املقوالت األخالقية املحمدية («إنّ ا بعثت ألمتم مكارم األخالق»)
رصا («ما الزهد؟»« ،ما ِ
السداد؟»« ،ما ال ّنجدة؟»،
الحلْم؟»« ،ما َّ
دقيقًا ومخت ً
«ما املجد؟»«( ،ما املروءة؟»«( ،ما ال َك َرم؟») ،ثم ينقلب التعليم الحسني إىل
املقوالت األخالقية السلبية(((.

تغيت
وقد كان الخطاب الحسيني مطابقًا للتعليم
َ
الحسني« :إ ّن هذه الدنيا ّ
عم كانت عليه يف دولة رسول الله « ،Pوأَ ْدبَ َر معروفها ( .)...أال
وتنكّرت»ّ ،

((( راجع :عبد الرزاق ،املصنف ،املجلد  ،7ص 285؛ و :الذهبي ،س َي أعالم النبالء ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
 ،2001ج ،3ص .73
((( الح ّراين (ابن شعبة) ،م .س ،ص  160وص.161

ترون أ ّن الحق ال يُعمل به وأ ّن الباطل ال يُنتَهى عنه؟!» ،و«ال ّزمن يف املدائن
ُم ْه َملة»(((.

حسيْني إنّ ا هو امتثال املقوالت األخالقية
ح َسني  -ال ُ
فاملرشوع السيايس ال َ

املح ّمدية ،إنّ ا هو إقامة «دولة املروءة» ،قال اإلمام الحسن  Qإ ّن املروءة:
ري عن ﴿ َولَ َق ۡد َك َّر ۡم َنا بَ ِ ٓ
ِ
«حف ُ
ن
ظ ال ّدين ،وإعزاز النفس» ،وإعزاز النفس هو تعب ٌ

َء َاد َم﴾ ،إذ فقد عنارص األمة كرامتهم يف ظل االستبدادية .ويُضيف اإلمام الحسن
والسالم
أن ِمن رشوط دولة املروءة« :لِني ال َك َنف» ،أي التعاضد االجتامعي
ّ
يل؛ وكذلك «تع ّهد الصنيعة» ،أي يَ ْومية التعاون ،وذلك أساس الجمعيات
األه ّ
املهنية واألوقاف إبس ِتميًّا .و«أداء الحقوق» و«التحبب إىل الناس»(((.
ح َس ْيني نقد لدور املثقّف السلبي يف عرصه ،فبعيد ما جاء
يف الخطاب ال ُ
َ
َ
َ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ ُ َّ َّ
ٱلربٰن ُِّيون
يف القرآن الكريم من «سوء ثناء عىل األحبار ،إذ يقول﴿ :لول ينهىهم
َۡ

َ

ۡ ۡ

َ َۡ ُ َ
ۡ ُ
ٱلث َم﴾ (املائدة»)63 ،؛ «ألنّهم كانوا يرون من الظلمة الذين
وٱلحبار عن قول ِ ِهم ِ

بني أظهرهم املنكر والفساد فال ينهونهم عن ذلك .رغب ًة يف ما كانوا ينالون منهم
مم يحذرون»((( .فاملطلوب هو «حق الضعفاء» الذين هم « ».....مستعبد
ورهب ًة ّ

مقهور وبني مستضعف عىل معيشته»(((.
إنّه يدعو إىل أُ َّمة املروءة ،متارس «األمر باملعروف والنهي عن املنكر فريض ًة

مؤسسا أطروحة املعا َرضة يف اإلسالم .ويدعو األمة إىل
الحديث ،فاإلمامان هام ّ

«قسمة الفيء والغنائم»((( ،أي اقتسام فائض القيمة العا ّم بالتساوي إلغناء الفقراء
والقضاء عىل الفقر .ولَ ْم يكن دون داللة أن يسمي محمد  Pأ َّو َل أبنائه «القاسم»
(((
(((
(((
(((
(((

الح ّراين (ابن شعبة) ،م .س ،ص  174ص«( 170ال ِّز َم ُن» بلغة غري فصيحةُ :
«املعاقون»).
م.ن ،ص .160
م.ن ،ص .169
م.ن ،ص  169أيضا.
و  5م.ن ،ص .160
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(أي :العادل) ملركزية الهدف ال َع ْديل يف املسعى املحمدي.

حاكم ،فذلك أم ٌر بعيد املنال ٍ
آنئذ ،وإنّ ا يريد
إ ّن الحسني ال يريد أن يصبح
ً

وحق األمة يف التدخل السيايس والعدالة االجتامعية،
ج ّدي»
َّ
«اإلصالح يف أمة َ
ضد من «يتقلبون يف ال ُملْك بآرائهم».

يؤسس الجتامع مدين ذي
وملا أخفق املسعى الحسيني يف حلف فضول ّ

ربعة وعزة ،كان من الرضوري الدخول يف املرشوع االستشهادي (مسعى كرب
حا؛ أل ّن استشهاده
الالء((() ،فكلمهم يف املوضوع ،فكان أن صمت ابن الزبري فر ً

يسهل القيام مبسعاه السلطوي ،واعتذر ابن عمر ببيعته للطاغوت .ولكن ابن
عباس ،ذا التخطيط التاريخي الذي ال يتجاوز العقود القليلة مل يكن عارفًا أ ّن

الس ْوق الحسيني ،التاريخي ،الطويل األمد ،أذىك من َس ْوق عائلة ابن عباس
َّ
القصرية األمد .فكان القاتل األ ّول لإلمام الحسني هو املثقف املؤثر بالعالَم
اإلسالمي (ابن عمر ،ابن الزبري) ،ثم جيش بني أمية.

كان ال ب ّد من رصخة تاريخية ومرسحة لألطروحة األخالقية والسياسية لإلمام

الحسني  Qالتي ضيق عليها األمويون (ووجهاء األمة) فلم يرتكوها تصل إىل
األمة ،ويف ذلك ضياع نهايئ لدين محمد P؛ وال ب ّد أن يكون ذلك يف قلب

جغرافيا األمة اإلسالمية ،أي العراق؛ لتصل الرصخة إىل كل األمة دون استثناء.
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وال ب ّد من أن تكون هذه الرصخة يف العراق املفكّك املتناقض ،ولكن الشامل

والسود واإليرانيني،
عرق ًيا لكل األمة وبأفضل ال ِّنسب؛ ألنّه ض ّم كل القبائل العربية ّ
عىل عكس الشام ومرص والحجاز.

وال ب ّد أن تكون يف العراق؛ أل ّن الكوفة تضم أهم ث ُقفاء العامل اإلسالمي

(بغثهم وسمينهم) ،وهي املسؤولة عن صالح املسلمني وفسادهم يف نظر العامل
الخارجي ،إذ إنّها الوحيدة التي بقيت تفتح وذات التواصل بالخارج ،فهي الوحيدة

ََٓ
الس ْوقيّة أن توصل صوت أهل البيت إىل العامل﴿ :وما
التي بإمكانها بالجغرافيا َّ
((( كَ ْر ُب الال ِء = كَ ْربَالء = كَ ْر ُب ِ
الرفض لذل األمة وذل الفقراء وذل اإلسالم ،هي كَ ُّر البلَء [ال َح َسنِ ].

َ

ۡ

َّ

ۡ ٗ ّۡ َ

َۡ َ َ
ك إل (باحلرص) َر َ
حة ل ِل َعٰلم َ
ني﴾((( .فلقد فقدت الحجاز واليمن عنارصهام
ِ
أرسلنٰ ِ

الشابة وقيمتهام العسكرية والنحلية وامللية بالفتوحات.

إ ّن اللجوء إىل اليمن (التي يقرتحها ابن عباس) والحبشة (كام اقرتح النجايش

رص لإلمام الحسني) يعني َس ْوقيًّا إبعاد األطروحة املحمدية إىل األبد ،ويف
املعا ُ
ألطف األحوال يعني أن يتحول اإلسالم إىل طائفة معزولة ،هامشية يف جغرافيا
العامل ،غري قادرة َس ْوقيًّا ِ
وح َم ِويًّا عىل مقاومة الروم املسيطرين عىل َم ْركز العامل
َ َ َۡ

ۡ
وعىل ﴿أدن ٱل ِ
ۡرض﴾ (الشام وفلسطني) بالوكالة األموية  -ال َغ ِب َّية.

خامتة

لقد كان الجوهري يف أطروحة الحسني  Qالتغيريية هو الدعوة إلرجاع

الفرد واألمة إىل اإلحساس بالعزة والكرامة« :أال وإ ّن الدعي ابن الدعي قد ركز
والسلَّة ،وهيهات من الذلة .يأىب ذلك الله ورسوله ،وحجور
هنا بني اثنتني امللة ِّ
صارِع الكرام»(((.
ح ِم َّية ونفوس أ ِب ّية ،وأن ت ُ ْؤثِ َر طاعة اللئام عىل َم َ
طابت ،وأنوف َ
قال « :Qإ ّن املؤمن اتخذ الله عصمته وقوله مرآته .فمرة ينظر يف نعت

املؤمنني ،وتارة ينظر يف وصف املتجربين .فهو منه يف لطائف ،ومن نفسه يف

تعارف ،ومن قدسه عىل متكني»((( .إنه  ،Qهنا ،يدعو إىل اتخاذ «القول» القرآين
مرشيك اإلسالم والنصارى واليمن الساسانية  -اليهودية((( .وهو يضع اإلميان يف
تضاد جذري مع «التجرب» ،أي االستبداد السيايس واالضطهاد يف الوالية« .فالنظر»

هو مطلب قراءة القرآن الكريم ،وهذا النظر يقتيض االبتعاد عن املستهزئني ﴿ َّٱل َ
ِين
((( سورة األنبياء ،اآلية .107
((( الح ّراين (ابن شعبة) ،م .س ،ص .172
((( م.ن ،ص .172
((( من رموز الشام اإلسالمية :ابن شعبة الح ّراين وبهاء الدين العاميل وفتحي يكن ،ومن رموز اليمن اإلسالمية:
مالك األشرت وعبد الرحامن السلمي ،ومن رموز اليمن الساسانية  -اليهودية :كعب األحبار ،صديق معاوية،
وأبو مسلم الخ ْوالين وعبد الرحامن بن ملجم وابن شعبة الحراين ،م .س.

العدد التاسع عرش  /حمرم  1441 /هــ

اصو بني أمية ،من
َص ُ
مرج ًعا ،وليس قول «اإلرسائيليات» التي يرويها كعب األحبار وق َّ
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ُ ْ ُۡ

َ

َج َعلوا ٱلق ۡر َءان عِض َ
ني﴾((( ،أي شتاتًا من األخبار .وهذا النظر يقتيض أيضً ا التدبر
ِ

فينعوت املؤمنني والتدبر يف نعوت املتجربين؛ لينجو املؤمن نحو املؤمنني

وميانع خطوط التجرب ومساعيه ،ومن ثم نصل شيئًا فشيئًا إىل «التمكني» االجتامعي

َۡ
َ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ َ َّ َ ۡ ۡ ُ ْ
ُ ّ
ٱس ُتضعِفوا ِف ٱل ِ
والسيايس لإلميان﴿ :ون ِريد أن نمن ع ٱلِين
ك َن
ۡرضَ ٥ ...ون َم ِ
َۡ
َ
ل ُه ۡم ِف ٱل ِ
ۡرض  ،(((﴾٦فبذلك وحده يعيد للمسلم «التعارف» مع نفسه ،أي العودة

جل األمة ٍ
آنئذ .ولقد كان يف مقالته ذا
إىل الفطرة واالستقرار النفيس الذي فقدته ُّ

التجب ،القول ،النظر ،التمكني ،التعارف.)...
مصطلحية قرآنية (اإلميان،
ّ
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((( سورة الحجر ،اآلية .91
((( سورة القصص ،اآليتان .6-5

