الح َ�س ُ
ـن 
الإ َم ْامُ َ
الر َ�سالة
ِ
امتدَ ادُ ال ُّن ُب ّو ِة ِف ْي َح َر ِك ّي ِة ِّ

¿¿نبيل عيل صالح
ٍ
رشوط نوعية للدراسة
ندرس سري َة األئمةوترامجهم ،ال بد من توفر
عندما
ُ

مستمر ًا يف حجم الزمن كله ،ال يف
وعي تارخيهم
ّ
التارخيية بخصوصهم ،كي يكون ُ
ّ
نتفهم
حجم اللحظة اآلنية التي عاشوها وعايشوها..
ولعل من أهم تلك الرشوط ْ
أن ّ

الزمن الثقايف الذي كانت تعارصه جتربتهم ،وطبيعة ممارساهتم وأعامهلم وإنجازاهتم،

ٍ
ِ
هادف
موضوعي
بحس
يلزمنا ُم ْسبق ًا برضورة التّعاطي مع هذا ال ُبعد العميل ٍّ
ٍّ
هذا ُ

ٌ
رجال معصومون عىل املستوى
ننفتح عىل األئمة ال عىل أساس أهنم
بام جيع ُلنا
ُ

السيايس والفكري واالجتامعي فحسب (متام ًا كام يفعل الكثريون من خالل تقديس
ّ
ٍ
ٍ
جهة
جهة ،وتغييب منهجهم ورسالتهم وأفكارهم من
األشخاص وتضخيمهم من

ِ
ٌ
عميل
رجال رساليون وعمليون،
أساس أهنم
أخرى) ولكن أيض ًا عىل
أصحاب منهجٍ
ُ
ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وتنظي ٍم حيايت ٍ
أصيلة سياس ّي ًا واجتامع ّي ًا وفكر ّي ًا ..حيث
ربانية
قيادية
وأطروحة
رائد،
ٍّ
إننا نريد أن نستفيد من األئمة ،ونستلهم رسالتهم املقدسة ،وأدوارهم ،وفكرهم
الرسايل اإلنساين العظيم ،يف مستوى األبد واإلنسانية كلها.
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وانعكاس قيم الدّ ين األصيل يف سلوكهم املبارش عىل مستوى العالقات الفردية
ِ
ِ
االستفادة املبارشة منها يف احلارض واملستقبل.
هبدف
واجلامعية ،وذلك
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أن ندْ ُخ َل إىل دراسة احلياة الفكرية والعملية لإلمام
عىل هذا األساس يمكننا ْ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عامة ،لنستخلص العرب والدروس التي يمكن أن
إمجالية
حتليلية
بصورة
احلسن
ٍ
ٍ
حتديات ٍ
ٍ
كونية
وموضوعية
ذاتية
تصلح حلارضنا ومستقبلنا الذي نعاين فيه من وجود
كربى فرضت أثقاهلا علينا ،حماولني يف النهاية الوقوف أمام ما كان يم ّيز تلك الفرتة

وقوى
تتصارع
التارخيية اخلطرية من تاريخ األمة اإلسالمية ،حيث كانت
ٌ
تيارات ً
ُ
َ
الوصول إىل مواقع النفوذ واجلاه
هم غالبية أصحاهبا
سياسي ٌة واجتامع ٌية كثري ٌة كان ُّ

والثروة واحلكم فيها حتى لو جاء عىل حساب قيم الرسالة واإلسالم ومصالح املسلمني.
ِ
حضن الرسالة ومهبط الوحي وبيت النبوة ،األمر
ولد اإلمام احلسن يف

السامية التي جت ّلت يف سلوكه
الذي ه ّيأ له أجواء الرتبية الروحية واألخالقية الرسالية ّ

َ
وكان جدّ ه(صلىّ اهلل عليه وآله
الرفيع مع نفسه ومع اآلخرين،
النبيل ،وتعامله اإلنساين ّ

ِ
شباب ِ
األمة ،أمره أمري،
أهل اجلنّة،
وسلم) يقول عنه« :هو َس ّيد
ّ
وحجة اهلل عىل ّ

وقوله قويل ،من تبعه فإنّه منّي ،ومن عصاه فإنّه ليس منّي»(((.

ظهرت آثار ذلك اإلعداد (والتّهيئة) األخالقي الروحي والنفيس والعميل
وقد
ْ

–الذي تلقاه اإلمام احلسن من جده رسول اهلل  ،وأبيه أمري املؤمنني اإلمام

عيل – يف مستقبل الدعوة اإلسالمية ،ويف عمق أحداثها اجلسام التي ّمرت هبا
ع(ُنـَسَحلا ُمْاَمإلا لاص يلع ليبن
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والسجال الواقعي ،ومواجهة
حركة األمة يف سريورهتا التارخيية عىل مستوى التفاعل ّ
تفجرت يف داخلها.
والسياسية التي ّ
خمتلف الرصاعات االجتامعية ّ

عاش اإلم��ام احلسن بعد جده الرسول الكريم(صىل اهلل عليه وآله

َ
انطلقت
الصعبة واملواجهات العملية والتحديات الكبرية التي
وسلم)
ْ
األحداث ّ
ِ
ُ
املرحلة ،فرأى أما َمه ما َ
مفاعي ُلها يف َ
حيدث ألبيه ،ورأى كيف بدأت
كان
تلك
رب أبيه َ
األمور خترج عن مسار وطريق الرسالة احلقيقية ..ورأى ّ
رب
كان ص َ
أن ص َ
((( أبو جعفر حممد بن عيل ابن شهرآشوب ،مناقب آل أيب طالب ،حتقيق :يوسف البقاعي ،دار
األضواء ،لبنان/بريوت ،الطبعة الثانية لعام 1991م ،ج ،3 :ص.394 :

هم سوى حتقيق مصلحة اإلسالم واملسلمني.
الرسا ِّيل الكبري الذي مل يك ْن له من ٍّ
ّ

َ
ووصل اإلمام عيل إىل موقع القيادة
ومرت السنون
حتركت األيام ّ
وهكذا ّ

واخلالفة ،قيادة (ورئاسة) الدولة اإلسالمية ،وهو املوقع الطبيعي املفرتض أن يكون

له ،إنصاف ًا للحق واحلقيقة والنص القرآين ،منذ رحيل ابن عمه الرسول الكريم 
الذي جعله بنص القرآن إمام ًا من بعده للمسلمني مجيع ًا.

وهنا ،يف سياق تلك األحداث ،منذ االنقالب عىل إمامته ومنعه عن قيادة

األمة ،وقبوله سلم ّي ًا بواقع احلال ،حقن ًا لدماء املسلمني ،وحفاظ ًا عىل بيضة اإلسالم(((،
إىل اشتعال الفتن واالضطرابات السياسية واالجتامعية ،كان اإلمام احلسن ملتصق ًا

بوالده يف كل حركاته ومواقعه((( ،يعتمدُ عليه (والده) كثري ًا يف إنجاز أعامله ومهامته،

ألنه كان يثق بعلمه وعقله وروحيته وإخالصه ولباقته ..وكان الناس يسألون عل ّي ًا عن
كثري من األمور املتعلقة باإلسالم يف طبيعة أحكامه ومفاهيمه ،فكان جييبهم« :اسألوا
ِ
فإن لديه ما ّ
حل َسنّ ،
احلق كام هو»((( ..وهنا يروي لنا
ويعرفكم ّ
حيل مشاك َلكمّ ،
ابني ا َ
كبار ُثقاة التّاريخ اإلسالمي كثري ًا من الروايات واألحاديث حول عمق عبادته وعظمة
ُ
أخالقه وطهارته ونقائه ..فها هو اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين يصف اإلمام
ِ
احلسن بكل ٍ
ِ
َ
زمانه ،وأزهدَ هم ،وأفضلهم ،كان إذا
الناس يف
دقة قائالً:
«كان أعبدَ
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((( وهذا ما جاء يف احلديث عنهَ « :ل َق ْد َع ِلم ُتم َأنيَّ َأ َح ُّق بهِ ا ِم ْن َغ ِيَ ،و َواهللِ ُأل ِ
سل َم َّن َما َس ِل َم ْت
يرْ
َ
ْ ْ
ً
ماَ
ْ
ً
ألج ِر ذلِ َك َو َف ْض ِل ِهَ ،وزُ ْهد ًا ِف َيام تَنا َف ْس ُت ُمو ُه
ا
س
ت
ل
ا
،
ة
اص
ور المْ ُ ْس ِل ِمنيََ ،و مَ ْل َي ُك ْن ِفي ِها َج ْو ٌر إِ َّال َعليَ َّ َخ َّ
ْ
ُأ ُم ُ
ِم ْن زُ ْخ ُر ِف ِه َو ِز ْب ِر ِج ِه»(.خطبة(».)73 :راج��ع :ابن أيب احلديد املعتزيل ،رشح هنج البالغة ،دار
الكتاب العريب ودار األمرية ،لبنان/بريوت ،طبعة عام 2007م ،اجلزء ،6 :ص.168-167 :
وغاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام ملحمد نارص الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي،
لبنان/بريوت ،طبعة ،3:عام 1984م ،اجلزء ،2 :ص ،68-67 :واجلزء ،6 :ص.)8 :
ٍ
كمثل واض��حٍ  ،اشرتاكه– إىل جانب وال��ده أمري املؤمنني اإلمام
يمكن أنْ نذكر منها
(((
ُ
عيل –يف مجيع احلروب التي خاضها يف البرصة ،والنهروان ،وص ّفني ضد رموز الفتنة،
كبري من خالل مسامهته يف إمخاد نار الفتن حرص ًا عىل دماء
دور حم� ٌّ
والتي كان له فيها ٌ
�وري ٌ
املسلمني.
((( الشّ يخ املفيد ،األمايل ،دار التيار اجلديد ودار املرتىض ،لبنان/بريوت ،بال تاريخٍ  ،ص.77 :
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َح َّج َح َّج ماشي ًا ،وربام مشى حافي ًا ،وكان إذا ذكر املوت بكى ،وإذا ذكر القرب بكى ،وإذا

ذكر البعث والنشور بكى ،وإذا ذكر ا َمل َم ّر عىل الرصاط بكى ،وإذا ذكر العرض عىل اهلل
تعاىل ذكره شهق شهق ًة ُيغشى عليه منها ..وكان إذا قام يف صالته ترتعد فرائصه بني يدي

اهلل عز وجل ..إلخ»(((.

ِ
مستأذن ًا رفع رأسه،
و ُيروى عنه أنه كان إذا دخل املسجد ،ووقف ببابه

وقال« :إهلي..ضي ُفك ببابك ،يا حمسن قد أتاك امليسء ،فتجاوز عن قبيح ما عندنا
بجميل ما عندك يا كريم»(((.

وممّا ترويه السرية عن عظمة أخالقهّ 
أن شام ّي ًا –ممّن ث ّقفهم معاوية عىل بغض

عيل
عيل وأهل بيته(عليهم السالم) ،وركّز يف نفوسهم ّ
سب ولعن أمري املؤمنني ٍّ
ٍّ
عىل املنابر– رأى اإلمام احلسن يف الطريق ،فجعل يلعنه ويشتمه ،واحلسن
ال ير ّد عليه ،فلام فرغ من سبابه وشتائمه ،أقبل إليه احلسن ،وهو مملو ٌء بخطاب اهلل:
[وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالم ًا](الفرقان ..)63:فسلم عليه وتبسم يف وجهه،

بالسن) لو استعتبتنا أعتبناك ،ولو سألتنا
وقال له« :أهيا الشيخ (ويبدو أنه كان متقدم ًا ّ
أعطيناك ،ولو اسرتشدتنا أرشدناك ،ولو استحملتنا محلناك ،وإن كنت طريد ًا آويناك،
وإن كنت جائع ًا أشبعناك ،وإن كنت عريان ًا كسوناك ،وإن كانت لك حاجة قضيناها

ع(ُنـَسَحلا ُمْاَمإلا لاص يلع ليبن
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لك ،فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضيف ًا إىل وقت ارحتالك كان أعود عليك ،ألن

لنا موضع ًا رحب ًا وجاه ًا عريض ًا وماالً كثري ًا « ..فلام سمع الرجل كالمه بكى ،ثم قال:
أشهد أنك خليفة اهلل يف أرضه ،واهلل أعلم حيث جيعل رسالته ،وحول رحله إليه ،وكان

ضيفه إىل أن ارحتل(((.

ّ
الرسايل العميل الذي عبرّ عنه اإلمام احلسن استند إىل ٍ
روح
إن هذا املوقف ّ
سابق ،ج ،3 :ص.388 :
((( مناقب آل أيب طالب،
مصدر ٌ
ٌ
((( املصدر السابق نفسه ،ج ،4 :ص.19 :
((( رسول جعفريان ،احلياة الفكرية والسياسية ألئمة أهل البيت ،دار احلق ،لبنان/بريوت
طبعة عام 1994م ،اجلزء ،1 :ص.115 :

ٍ
ٍ
قرآنية تش ّبع هبا قرآن ّي ًا يف امتداد حياته كلها[ :ادفع بالتي هي أحسن
رسولية
أقرب
[وإن تع ُفو هو
](فصلت..)34 :
محيم
ْ
ُ
ّ
ويل ٌ
فإذا الذي بينك وبينه عداو ٌة كأنه ٌّ

املوقف يشك ُّل بالنسبة إلينا أيض ًا درس ًا تارخي ّي ًا بليغ ًا
للتّقوى](البقرة ..)237 :وهذا
ُ
–نحن أبناء هذا العرص– عىل مستوى رضورة اتباع هذا النهج املتني واألسوة احلسنة

جسدها هو وكل أئمة أهل البيت(عليهم السالم) يف شتّى جماالت احلياة من خالل
التي ّ
بوعي كام حتركوا ،وننفتح ٍ
ٍ
احلق حيثام كان وحيثام
أن نتحرك
بثقة كام انفتحوا ،ونقف مع ّ
عرف بنا.
ف به ،وال ُي ُ
ُعر ُ
دار ،فنحن ن َ

ِ
أن نقول ّ
وبالنّظر إىل ذلك يمكننا ْ
الكامل
بأن اإلمام احلسن م ّثل أصال َة
ٍ
ٍ
حركة من حركاتِه ،ويف ّ
النبوي والعلوي والفاطمي يف ّ
َ
وكان
سكنة من سكناته..
كل
كل

ِ
ِ
والعمل الدّ ائم عىل ِ
ِ
–يف ّ
كل حاالته الروحية– مث ً
نيل
واإلخالص هلل،
العبادة
ال أعىل يف

الر ُ
وأدق األلفاظَّ ،
ألطف التّعابريَّ ،
وأرق
الكريم 
سول
َ
ُ
رضاه .وقد استخد َم جدُّ ه ّ
أن أعدا َء ِ
مج ًا حتى ّ
َ
أهل البيت
الكلامت يف مدْ ح حفيده اإلمام احلسن،
وكان حي ّبه ح ّب ًا ّ

عميق له ،وبان عليهم اخلضوع
كانوا إذا تذكروا معاملة رسول اهلل له مت ّلكهم احرتا ٌم
ٌ

ِ
باحلسن
«رأيت أبا هريرة التقى
أمامه ..ويف هذا املجال يروى عن عمري بن إسحاق:
ُ

منك ..قال :فكشف عن بطنه فق ّبله»(((.

عيل بويع اإلمام احلـس ُن خليف ًة لألمة
وهكذا عندما استشهد اإلمام ٌّ

وإمام ًا للمسلمني((( ،وهو الذي كان الرسول الكريم  يقول عنه ،وعن أخيه
((( راجع مسند اإلمام أمحد ،مؤسسة الرسالة ،لبنان/بريوت ،بال تاريخٍ  ،اجلزء ،2 :ص-427 :
 .448وأبو القاسم الطرباين ،املعجم الكبري ،النارش :مكتبة ابن تيمية ،مرص/القاهرة ،طبعة عام
1994م ،اجلزء ،3 :ص ،119 :رقم.2690 :
((( يتحدث الشيخ الطربيس –يف كتابه إعالم الورى بأعالم اهلدى– يتحدث عن األجواء التي
ترافقت مع بيعة اإلمام احلسن بعد رحيل اإلمام ع ٍّ
هبت
يل إىل الرفيق األعىل حيث ّ
الكوفة إىل املسجد فزع ًة مذهول ًة هلول املصاب األليم ،فوقف السبط بني تلك الكتل
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َ
بن عيلَ ..
رسول اهلل  يق ّب ُل
رأيت
فقال له:
ْ
اكشف عن بطنك حتى أق ّبل حيث ُ
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اإلمام احلسني« :احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا ..هذان رحيانتاي من الدنيا،

من أحبني فليح َّبهام ،ومن أبغضهام أبغضني ،ومن أبغضني أبغضه اهلل وأدخله النار،
ٍ
باستمرار يف
وإهنام سيدا شباب أهل اجلنة»((( ..ولك ّن املشكلة –التي كانت تتفاقم
ذلك العرص– هي ّ
أن خالفته كانت تعيش أجواء االضطراب والقلق والفتن
واملحن التي انطلقت يف مدينة الكوفة (مركز االضطراب) ..حيث َ
الناس فيها غري
كان ُ

عيل  ،والتي استمرت
منفتحني عموم ًا عىل املعنى الرسايل العميق الذي م ّثلته إمامة ٍّ
إىل عهد ولده احلسن.

ع(ُنـَسَحلا ُمْاَمإلا لاص يلع ليبن
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يوجه أول ٍ
بيان له بعد رحيل القائد العظيم ..وهذا هو بعض ما ورد فيه« :لقد
البرشية اهلائلةّ ،
ٌ
رجل مل يسبقه األول��ون ،ومل يدركه اآلخ��رون ،لقد كان جياهد مع رسول
ُقبض يف هذه الليلة
اهلل  فيقيه بنفسه ،وكان رسول اهلل  يوجهه برايته فيكنفه جربائيل عن يمينه وميكائيل
عن يساره ،فال يرجع حتى يفتح اهلل عىل يديه ،ولقد تويف يف هذه الليلة التي عرج فيها عيسى
بن مريم ،وفيها قبض يوشع بن نون –ويص موسى –وما خ ّلف صفراء وال بيضاء
إال سبعامئة درهمٍ فضلت عن عطائه»..وهنا توقف احلسن عن الكالم حيث أرسل دموعه
مدرار ًا ،بعد أن متثلت أمامه صور أعامل (ومواقف) أبيه اخلالدة ،وبعدها تابع قائ ً
ال« :أهيا الناس
من عرفني فقد عرفني ،ومن مل يعرفني ،فأنا احلسن بن ع ٍّ
يل ،وأنا ابن النبي ،وأنا ابن الويص،
وأنا ابن البشري النذير ،وأنا ابن الداعي إىل اهلل بإذنه ..إىل آخر هذه اخلطبة الرائعة التي عرض
فيها إمامنا احلسن مواصفات أمري املؤمنني ،باإلضافة ملؤهالته هو ،ومكانته العالية يف
عامل اإلسالم واملسلمني ،وكونه هو األوىل بقيادة األمة واملجتمع اإلسالمي دون سواه( .ملزيد
من اإلطالع عىل األحاديث راجع :الشيخ الطربيس ،إعالم الورى بأعالم اهلدى ،مؤسسة آل
السري والرتاجم
البيت إلحياء الرتاث ،طبعة عام 1996م ،ص ..)208 :كام ويروي لنا ُك ّتاب ِّ
ٍ
شخص بايع اإلمام احلسن بعد استشهاد أبيه،
أنّ العبد الصالح (قيس بن عبادة) كان أول
ْ
أبايعك عىل كتاب اهلل ،وسنة رسوله فإهنام يأتيان عىل كل رشط» ..فبايعه
وقال له:
«ابسط يدك ْ
احلسن يشرتط عليهم قائ ً
َ
ال« :إنكم مطيعون تساملون من ساملت ،وحتاربون
وكان
الناس.
ُ
ٍ
بصاحب ،وما يريد هذا إال القتال» ..وكان
من حاربت» ..فارتابوا بذلك ،وقالوا :ما هذا لكم
هذا هو أول ٍ
خيط يف حبل الشك الطويل الذي ّ
لف موقف أهل الكوفة من اإلمام احلسن.
(راجع :ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،طبعة أوىل لعام 1987م،
ج ،3 :ص.)202 :
((( أبو عبد اهلل حممد بن النعامن (الشيخ املفيد) ،اإلرشاد ،دار اهلدى ،إيران/قم ،طبعة أوىل عام:
2010م ،ج ،1 :ص.210 :

دور الإمام احل�سن¿ يف احلياة الإ�سالمية
(�صلحُ اخليار ال�صعب ..درو�س وعرب):

أن مت ِ
ت البيعة لإلمام احلسن– يف تلك الظروف التارخيية املعقدة
بعد ْ ّ

أخبار الوالية اجلديدة إىل
واملتداخلة التي انقسم فيها املسلمون عىل أنفسهم– وصلت
ُ

أسامع معاوية (الذي كان مع ّين ًا من عمر بن اخلطاب والي ًا عىل الشام) ،فام كان منهم
ٍ
ِ
ٍ
َ
جديدة
وفتن
مشاكل
إلحداث
(هو وقادته وأتباعه) إال أن بدأوا بالتخطيط والدّ س

من أجل إيقاف حركة اإلمام احلسن ومنعه من الوصول الفعيل إىل موقع اخلالفة
ٍ
جديد ما يمكن بناؤه
املمزقة ،وتبني من
رص الصفوف ّ
التي كان يؤ ّمل منها أن تعيد ّ
معنو ّي ًا وماد ّي ًا ممّا د ّمرته احلروب والرصاعات الضيقة بني املسلمني التي مرت عىل األمة
يف الفرتات السابقة.

انطلق معاوية –وهو احلاكم الباغي((( ،وغري الرشعي الذي حول اخلالفة يف
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((( طبع ًا نحن عندما ننتقد كثري ًا من ال ّتحريفات واالنحرافات القابعة يف مفاصل (وزوايا) تارخينا
ٍ
ري ذلك– فإنّ النقد املوجه نحو
العريب واإلسالمي –سوا ًء أكانت انحرافات فكري ًة أم رمزي ًة أم غ َ
تلك األحداث أو الرموز أو املواقع ال يعني أبد ًا أننا نقف ضد توحد املسلمني عىل قضاياهم
ٍ
املصريية ،أو أنّنا نفرق صفوف األمة شيع ًة يف مقابل س ٍ
شيعة ..بل إننا نريد
نة ،أو ُسن ًة يف مقابل
ُ
أن نؤكد عىل أن تضامن املجتمعات املسلمة –عىل تنوعها الفكري واملذهبي– لن يكون راسخ ًا
ومتين ًا ما مل ينجز املسلمون مجيع ًا مرشوع النقد العلمي واملوضوعي لتارخيهم كله ..ولكن ذلك
يقتيض منا أو ً
ال أن نعمل عىل إنتاج مفهوم توحد املسلمني (أو الوحدة اإلسالمية) من خالل
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
كرسالة ٍ
ودين ٍ
إنتاج اإلسالم يف نفوسنا أو ً
ِ
كحالة
راسخة ال
دينية
وعقيدة
وإنسانية
عدل
حمبة
ال
ٍ
ٍ
سني ًا ،بل أن يفكر الشيعي كمسلمٍ من حيث
ضيقة ..وألاّ يفكر الشيعي
مذهبية
شيعي ًا والسني ّ
ّ
امتداد اإلسالم يف مفاهيمه الواسعة من خالل الصورة القرآنية والصورة النبوية يف ما صح يف
السنة ،وأن يفكر السني كمسلمٍ يف هذا االجتاه ..وعندما نفعل ذلك فإننا ننتج اإلسالم الرسايل
يف نفوسنا بحيث نتحسس اإلسالم يف املذهب وال نتحسس املذهب يف اإلسالم (كام يقول أحد
املفكرين) ،من دون أن يلغي املسلم انتامءه ملذهبه ..ونحن عندما نحاول أن نسري يف هذا الطريق
ٍ
انحرافات كثري ًة موجود ًة لدى هذا الطرف أو ذاك ،والواجب
فإننا سنواجه حت ًام يف مسرينا
الرشعي الديني واألخالقي ُيلزمنا برضورة التحرك ملواجهتها وتعريتها وكشفها وفضحها
برصف النظر عن انتامئها الطائفي أو املذهبي ..ألن االنحراف (أو التحريف) ال مذهب له ،وهو
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ٍ
ٍ
عضوض»– حم��اوالً كسب الزعامات والوجوه املؤثرة يف سري
«ملك
اإلس�لام إىل
األحداث يف داخل العراق وخارجه ،من خالل د ْفع األموال ،ورشاء الذمم والضامئر،

وهتديد الناس ،وإعطاء اهلدايا ،وبيع الوعود وخمتلف أنواع اإلغراءات املادية واملعنوية.
ٍ
ٍ
ولتنفيذ سياسته املاكرة ِ
واسعة من
شبكة
عم َل معاوية عىل تشكيل وبناء

اجلواسيس والعمالء واملأجورين يف شتى أرجاء العراق ..ولكن رسعان ما انكشفت
َ
رسائل عديد ًة إىل معاوية
تلك السياسة املاكرة ،حيث وجدنا اإلمام احلسن يرسل

(الرجل اخلارج عىل الرشعية «رشعية األمة» ،وإمجاع املسلمني) يدعوه فيها إىل وجوب
ترك املؤامرات والتخىل عن انشقاقه ،وااللتزام بموجبات االنتامء الرشعي إىل األمة..
ٍ
باستمرار ،حماوالً إغراء اإلمام بأن ينضوي حتت جناحه عىل
ولكن معاوية كان يرفض

ٍ
ٍ
إرصار
تنم عن
أن تكون اخلالفة له من بعده ..ولكن اإلمام احلسن أجابه ببالغة ّ
وتركت جوابك
ذكرت،
وحز ٍم شديدين« :أما بعد ،فقد وصل إ َّيل كتا ُبك تذكر فيه ما
ُ
َ

أن َ
إثم ْ
أقول
تعلم أنيّ من أهله،
خشي َة البغي ،وباهلل أعوذ من ذلك ،فاتب ِع َّ
وعيل ٌ
احلق ْ
ّ

والسالم»(((.
َ
فأكذبّ ..

كان من ال ّطبيعي ْ
وبالنّظر إىل ما تقدّ م َ
املوقف العام ِحدّ ًة وتوتُّر ًا ،وتعلن
أن يزدا َد
ُ

حالة احلرب بني طرفني وفريقني ،هلام وجهتا ٍ
نظر خمتلفتان ومتناقضتان يف العمق حول
ع(ُنـَسَحلا ُمْاَمإلا لاص يلع ليبن
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طغيانية تتغطى باللباس الديني واملذهبي..
إسالمي ًا بل هو حالة
شيعي ًا وال حتى
سني ًا وال
ّ
ّ
ّ
ليس ّ
فيزيد ومعاوية –وغريمها من طغاة التاريخ وجالوزته– ال يمثلون السنة وال الشيعة ،وليس
ٍ
انتامء فع ٍّ
يل إال االنتامء الذايت الضيق إىل حزب «امللك العضوض» أو حزب األنانية
هلم من
الشخصانية ..متام ًا مثلام هو إمامنا احلسن الواجب الطاعة كإما ٍم معصو ٍم وشخصيةٍ
ٍ
إسالمية لكل املسلمني ،ال ختص هذا الطرف أو ذاك .من هذا املنطلق نقول بأننا معنيون مجيع ًا
–سن ًة وشيع ًة– بتسليط الضوء النقدي عىل مواقع االنحراف واالهرتاء الكثرية يف داخل ثقافتنا
وأهواء م ّتب ٍ
ٍ
ب وتزم ٍ
تعص ٍ
عة،
ت
وتارخينا اإلسالمي ،وأن نعمل عىل تنقيته من كل ما يشوبه من ُّ
ُّ
ُ َ
وألاّ
َ
نخاف يف اهلل لومة الئمٍ  ..فاحلقيقة قد تكون –يف معظم احلاالت– صعب ًة وجارح ًة ،ولكنها
ٌ
وصاحلة للحياة أبد ًا ومطلق ًا.
حت ًام مفيدةٌ،
سابق ،ج ،16 :ص.227 :
((( ابن أيب احلديد ،رشح النهج،
مصدر ٌ
ٌ

رشعي حيظى بإمجاع األمة روح ّي ًا
طرف
قضايا الرشع والدين والسياسة واحلكم..
ٌ
ٌّ
يوزع
ومعنو ّي ًا ودستور ّي ًا،
ٌ
آخر فاقدٌ للرشعية الدينية ،وال حيظى إال بتأييد من ّ
وطرف ُ
َ
عليهم العطايا واهلبات والرشاوى ،أو من ّ
األموال املنهوبة من
«يرش» ويغدق عليهم

بيت مال املسلمني ..إهنام هنجان خمتلفان متام ًا يف االنتامء وآلية التفكري ومنهج العمل..
أحدمها إما ٌم للقلوب واآلخر إما ٌم لألجساد.

أي م ِ
راج ٍع لتاريخ تلك الفرتة ّ
أن اإلمام احلسن– وإن بدا مقتنع ًا
ويظهر أمام ِّ ُ
ُ

كل ّي ًا برضورة القضاء عىل رأس الفساد واإلفساد والبغي– ولكنه مل يستبعد منطق احلوار
من ذهنه منذ بداية تس ُّلمه مها ّم حكومته ،عىل الرغم من معرفته الكاملة بطبيعة معاوية

القائمة كل ّي ًا عىل الغدر واخليانة والتآمر ..إال أنه حاول أن يتعاطى مع جمريات األحداث
واألمور بام يتناسب مع سياسته الدينية األخالقية ،فقام بدعوة معاوية للكف عن اتباع

أساليب الظلم والعدوان والتجاوز ،وطلب إليه أن يعلن الطاعة حلكومته الرشعية.

ولكن معاوية أبى أن يستجيب لدعوة احلق والرشعية ،فكتب ر ّد ًا عىل دعوة
اإلمام« :إن أمري وأمرك شبيه بأمر أيب ٍ
بكر وأمركم بعد وفاة رسول اهلل ..(((»

األمر الذي أغلق أبواب احلوار ،وألزم اجلميع باالحتكام إىل لغة العنف ،واإلرصار عىل
ٍ
طرف حيشد سياس ّي ًا وعسكر ّي ًا للطرف اآلخر ..خصوص ًا بعد
بعد ذلك بدأ كل
ٍ
ورود أنباء عن وجود حتر ٍ
أموية باجتاه العراق ،حيث كان معاوية قد بارش –قبل
كات
ّ
ذلك– بالطلب إىل عامله يف الواليات بتعبئة املقاتلني وإرساهلم إليه ،لكي يستغل األوضاع
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إهناء األزمة بحدود السيوف ،وأنصال احلراب.

((( أمحد بن حييى بن جابر البالذري ،أنساب األرشاف ،حتقيق :سهيل زكار ورياض زركيل ،دار
الفكر ،لبنان/بريوت ،طبعة أوىل لعام1996 :م ،ج ،2 :ص.31:
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املضطربة يف العراق ،ويبدأ باهلجوم عىل الكوفة ،ويسقط حكومة اإلمام احلسن( يف

حال إخفاق خمططه الرامي إىل السيطرة عىل اخلالفة بأساليب املكر والدهاء التي نشأ

ٍ
راسخ– لتحشيد القوى،
عليها و ُعرف هبا) األمر الذي دفع اإلمام احلسن– بعز ٍم

واالستعداد ملواجهة العدو يف اللحظة احلاسمة ..وهاهو يذيع للناس أول بياناته
التي يدعوهم فيها إىل حشد طاقاهتم وإمكاناهتم يف سبيل الدفاع عن رسالة املسلمني التي
ٍ
بصورة
يريد معاوية إسكات آخر مواقعها الرشعية املتمثلة يف إمامة احلسن ،والقضاء

ٍ
هنائية عىل آخر خطوط الدفاع عن قيم ومبادئ اإلسالم ..يقول« :أما بعد فإن اهلل
كتب اجلهاد عىل خلقه ،وسماّ ه كره ًا» ..ثم قال ألهل اجلهاد من املؤمنني[« :اصربوا إن
اهلل مع الصابرين] فلستم أهيا الناس نائلني ما تحُ ّبون إال بالصرب عىل ما تكرهون ..اخرجوا
رمحكم اهلل إىل معسكركم بالنخيلة حتى ننظر وتنظروا ،ونرى وتروا»(((.

ولكن الناس واألصحاب مل ُيل ُّبوا دعوة اإلم��ام ،بل سكتوا ووقفوا موقف

التخاذل من قائدهم وإمامهم –الذي سبق هلم أن بايعوه وعاهدوه– عندما طلب منهم
أن خيرجوا معه للقتال ضد معاوية الذي كان رج ً
ال فاسد ًا وباغي ًا جتب إزاحته عن سدّ ة

احلكم ،وإزالة غطاء الرشعية املزيفة عنه.

وهنا ال بد لنا من أن نقف قلي ً
ال لنوضح أسباب هذا االنكفاء عن تلبية دعوة

اإلمام للجهاد ونرصة احلق ..وما هو رس هذا الربودة التي واجهت هبا تلك اجلموع

نداء اإلمام احلسن ،ودعوته لتحمل مسؤولية الذود عن حياض اإلسالم واملسلمني؟!.
يف الواقع علينا بداي ًة أن نستعرض بعض املقدمات التارخيية التي نعتقد أهنا

ع(ُنـَسَحلا ُمْاَمإلا لاص يلع ليبن
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هي التي سامهت يف وصول أمر الناس واألمة إىل هذا املستوى اخلطري من انعدام

املسؤولية الرسالية لدى أبناء املجتمع ،وعجزهم عن النهوض يف مواجهة ما كان حياك
ٍ
ٍ
غايات
ومؤامرات ،وانغامسهم يف مالحقة ما تدنّى من
دسائس
للرسالة اإلسالمية من
َ
حمدودة ٍ
ٍ
ٍ
وطموحات
زائلة((( ..ومن أبرز تلك املقدمات هي تلك احلالة العامة للمجتمع
سابق ،ج ،16 :ص.229 :
((( رشح النهج البن أيب احلديد،
مصدر ٌ
ٌ
مشهور وم��ع� ٌ
ٌ
�روف لإلمام
حديث
أحت��دث عن اإلم��ام احلسن–
((( هنا حي�ضرين –وأنا
ُ
ٌ
درت عليهم
احلسني يقول فيه« :الناس عبيد الدنيا ،والدين ٌ
لعق عىل ألسنتهم حيوطونه ما ّ
ٍ
معايشه ،فإذا حمّصوا بالبالء ّ
حب الدنيا (رأس كل خطيئة كام يقول
قل الديانون» ..ويبدو لنا أن ّ
الرسول الكريم  )هو السبب الرئييس الكامن وراء كل ما حدث وما يمكن أن حيدث من

اإلسالمي آنذاك الذي كان جمتمع ًا مفكك ًا ،مزقته احلروب والرصاعات ،وأهنكته الفتن

أفرز جيش اإلمام احلسن الذي
واملؤامرات ..وهذا املجتمع املضطرب هو ذاته الذي َ
كان سيسري به ملواجهة جيش معاوية.

وهذه كانت من املشاكل والعقبات التي وقفت يف وجه إمامة احلسن،

فقد كانت خالفته يف الكوفة ،ومل تكن يف املدينة ،فقد كانت الكوفة مضطرب ًة،

َّ
الرسا ّيل ا َّلذي يم ّثله اإلمام
ألن املجتمع
الكويف مل يكن صافي ًا وال منفتح ًا عىل املعنى ّ
َّ

بنص رسول اهلل  ،ما يعني َّ
أن حياتَه
احلسن ،ا َّلذي هو س ِّيد شباب أهل اجلنَّة ّ
وترصفاتِه رشع َّي ٌة بمعانيها وآفاقهاَّ ،
ألن س ِّيد شباب أهل اجلنّة ،ال يمكن أن
وحركتَه
ّ
فكر أو ٍ
خيطئ يف ٍ
قول أو ٍ
فعل ،ولك َّن القوم ا ّلذين منعوا اإلمام عل ّي ًا  من تنفيذ
ٍ
جديد ليمنعوا اإلمام
خ ّطته ،فأربكوا حكمه وأضاعوا النهج ا َّلذي هنجه هلم ،عادوا من
احلسن من أن ينفتح عىل منهجه اجلديد يف الرسالة((( .أي إن سلوك أهل الكوفة

عيل يف أواخر خالفته ،عكس عجزهم عن اإليفاء بالتزاماهتم ومواثيقهم
مع اإلمام ٍّ
ٍ
حرب يمكن وصفها
جتاه الوالية ألمري املؤمنني ،وعدم مقاومتهم وصمودهم يف
بأهنا كثرية الشبهات –بالنسبة هلم طبع ًا– وطويلة األمد ،ومعدومة الغنائم.

وهكذا تكررت تلك األجواء ذاهتا مع اإلمام احلسن ..حيث أظهر أهل

متلك جيش ًا متوازن ًا وقو ّي ًا وفاع ً
ال يدافع عن رشعية حضورها وتواجدها الرشعي يف
جسم األمة.

َ
ُلم بنا وحتدق بمجتمعاتنا ..واملسلمون الذين عاشوا سابق ًا مع األئمة
كوارث
َ
ومصائب ت ّ
ٍ
–وحتى أصحاهبم ،والكثري من شيعتهم ومواليهم– ليسوا بمعزل عن الوقوع يف براثن الشطط
واخلطأ وارتكاب املوبقات وفعل املحرمات.
((( حممد حسني فضل اهلل ،اإلمام احلسن :جتسيد اإلسالم بصورته املرشقة ،موقع بينات (املوقع
الرسمي ملؤسسة العالمة الراحل حممد حسني فضل اهلل) ،الرابط:
http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=14736
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لقد كان واضح ًا –كام ذكرنا سابق ًا– أن اإلمام احلسن كان يرغب يف حسم
ٍ
املعركة ضد معاوية ميدان ّي ًا ،ولكنه كان يعي متام ًا –يف الوقت نفسه– ّ
مآالت
أن للحرب
ٍ
بتحمل
املعني
حتملها ،واملجتمع عموم ًا هو
ّ
ُّ
وتبعات (وأثقاالً وآثار ًا) سلبي ٌة ينبغي ُّ

عبء هذه التبعات واآلثار املرتتبة عليها ،ودفع تكاليف احلرب وفواتريها الباهظة..
ٍ
غري
وغري
جمتمع الكوفة منشدّ ًا إىل الدنيا،
ولكن ّملا كان
ُ
راغب باحلرب –وهو أساس ًا ُ
َ

ٍ
قادر عىل إدراك حقيقتها وفلسفتها– فال يمك ُن (عند ذلك) ْ
أن نتو ّق َع من اإلمام
ٍ
أن يعلن حرب ًا بمفرده ،أو ِ
ْ
مزقتهم األهوا ُء
بعدّ ة آالف من
جنود ضعفاء يف معنوياهتمّ ،
َ
ّ
والشهوات ،وأهنكتهم الدعايات املض ِّللة التي كان يقوم هبا معاوية وزبان ّيته الذين كانوا
يركّزون عىل استغالل نقاط الضعف يف خصومهم ،واستغالل كل ما من شأنه أن ي ِ
وهن
ُ
العزيمة ،ويك ّب َل اإلرادة ،و ُي ِش ّل القوى فيهم.
ويف هذا املجال يتحدث اإلمام احلسن عن هذا املوضوع حم ِّل ً
ال وشارح ًا« :إنّا

واهلل ال يثنينا عن أهل الشام ٌّ
شك وال ند ٌم ،وإنام كنا نقاتل أهل الشام بالسالمة والصرب.
ِ
ِ
رب باجلزعِ ،وكنتم يف مسريكم إىل صفني دينُكم أمام
فشيبت السالم ُة بالعداوة ،والص ُ
دنياكم ،وأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم ..أال وقد أصبحتم بني قتيلني قتيل بصفني

ع(ُنـَسَحلا ُمْاَمإلا لاص يلع ليبن
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ٌ
فثائر .أال وإن
تبكون له ،وقتيل بالنهروان تطلبون بثأره .وأما الباقر
فخاذل ،وأما الباكي ٌ
معاوية دعانا ٍ
عز وال ن ََصف ٌة .فإن أردتم املوت رددناه عليه وحاكمناه إىل
ألمر ليس فيه ٌّ
اهلل عز وجل بظبى السيوف ،وإن أردتم احلياة قبلناه وأخذنا لكم الرىض ،فناداه الناس

من كل جانب البقية البقية وأمىض الصلح»(((.

ولو أنّنا مت ّعنّا قلي ً
ال يف كالم اإلمام فإننا نجد لديه رغب ًة وتأكيد ًا عىل وجوب

ش ّن احلرب ضد القاسطني ..أ ّما ما كان يمنع اإلمام من استخدام القوة والعنف ضدهم
((( ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،دار الكتب العلمية ،لبنان/بريوت ،طبعة 1987م ،ج ،3 :ص:
 .406و»تذكرة
اخلواص» لـــ»احلافظ أبو الفرج اجلوزي» ،طبعة مكتبة نينوى احلديثة ،إيران/
ّ
طهران ،بال تاريخٍ  ،ص( .199 :وهي من حمفوظات اهليئة العامة ملكتبة اإلسكندرية يف مرص،
ٍ
تسجيل.)26163 :
برقم

بأي ٍ
عسكري ضد أولئك..
عمل
ٍّ
فهم الناس (جمتمع الكوفة) الذين امتنعوا عن القيام ِّ

وقد أملح اإلمام احلسن إىل هذا املوضوع يف قوله« :رأيت هوى عظم الناس يف
أحب أن أمحلهم عىل ما يكرهون»(((.
الصلح ،وكرهوا احلرب ،فلم َّ

وهذا هو املوقف (والتعبري) نفسه الذي سبق ألمري املؤمنني اإلمام عيل أن
ٍ
مواضع
أشار إليه يف
كثرية((( ..نذكر منها قوله« :واهلل إين سلمت األمر ألين مل أجد
َ
أنصار ًا ،ولو وجدت أنصار ًا لقاتلته (يقصد معاوية) لييل وهناري حتى حيكم اهلل بيننا
وبينكم»((( ..ويبدو أن هذا النوع من التعاطي السلبي من قبل اجلامهري بحق قياداهتا
ٍ
إجراء ضدها) ُيعدُّ أمر ًا نادر ًا يف أدبيات العمل السيايس.
أي
(التي ال تتخذ َّ

وهنا تكمن اإلشكالية الكربى وهي أن القائد (أو اإلمام) هو الذي يعاين من
كل ٍ
شعبه ومجاهريه التي بايعته عىل ِّ
يشء ،ولكنها مل تُن ّفذ شيئ ًا ممّا سبق أن عاهدت عليه..
ويبدو أهنا من احلاالت النادرة يف التاريخ اإلنساين –كام أسلفنا– أن يأيت قائدٌ يعاين

األمرين من شعبه وأبناء جلدته ..حيث أن العادة جرت أن تعاين اجلامهري من وطأة
ّ

وضغط قياداهتا و ُن ُظمها عليها (عسف ًا وقمع ًا وظل ًام) ..ولكن عل ّي ًا واحلسن(عليهام
السالم) كانا يشتكيان عىل الدوام من قلة النارص واملعني.

تتمحور حول مسألة الصلح مع اإلم��ام احلسن ،واالستجابة للرشوط التي

يريدها ..وإذا ما ظهرت معارضة اإلمام احلسن لتلك اخلطة ّ
فإن أحبول ًة جديد ًة كان

ُ
ستكون كافية إلسقاط هذا اجليش
جيري حياكتها حول قادة ورؤساء جيش اإلمام،
–الضعيف أساس ًا– من فوره.

((( املصدر السابق نفسه .و»األخبار الطوال» أليب حنيفة الدينوري ،دار إحياء الكتب العريب،
مرص/القاهرة ،طبعة عام 1960م ،ص.220 :
((( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ،م .س ،ج ،11 :ص.29 :
((( حممد باقر املجليس ،بحار األن��وار ،مؤسسة إحياء الكتب اإلسالمية ،إيران/قم ،طبعة عام
2009م ،ج ،44 :ص.147 :
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ويذكر ال��رواة كيف كان معسكر النخيلة يستقبل الوافدين إليه من الكوفة

لالنضامم إىل اجليش الذي حتركت طالئعه ملالقاة جيش الشام ،وكيف كانت حناجر
بحت وهي تستنهض العامة ،وتلهب هبم احلامس لاللتحاق
اخلطباء الصافية قد ّ
بالطالئع الزاحفة(((.

ولكن الذي حدث –وقد تو ّقعه اإلمام– هو أن بوادر الفتن واالضطرابات

يعج باملنافقني واملتاجرين من أصحاب،
بدأت تأخذ جمراها إىل جيش الكوفة الذي كان ّ
ما يمكن أن نسميه يف عرصنا الراهن ،بـ « «ثقافة االسرتخاء والتعب» ..وكانت الشائعة

ّ
وكأن جيش الكوفة املنهك واهلرم كان ينتظرها
الكاذبة التي أطلقها معاوية –وقد بدا
وفضل االسرتخاء
بفارغ الصرب ،إذ إنه فقد اإلحساس احلقيقي بحرارة الرسالةّ ،
واالستكانة عىل العمل الرسايل ،وااللتزام بنهج اإلسالم الصحيح– يف« :أن احلسن
يكاتب معاوية عىل الصلح فلِ َم تقتلون أنفسكم ..(((»..ورست تلك الشائعة يف أوساط
ٍ
مكذب ،وبني من حياول
وآخر
جيش اإلمام كالنار يف اهلشيم ..فبينْ ُمصدِّ ٍق هلا،
َ

إثباهتا ..ومل حياول القائد عبيد اهلل أن يتأكد من كذب هذه الشائعة ،وبعدها عن الواقع..
ألن اإلمام احلسن كان مشغوالً –يف تلك األثناء– ببعث الرسل إىل األطراف،
وهتيئة الكتائب الالحقة بالطالئع ،ومكاتبة معاوية باحلرب ،وبعث احلامس بخطبه
ٍ
صلح ،ومل يكن من رأيه ذلك(((.
الالهبة املحرضة عىل القتال ،ومل يكتب يف

ع(ُنـَسَحلا ُمْاَمإلا لاص يلع ليبن
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وخضع هلا،
وك��ان القائد عبيد اهلل أول من تأثر سلب ًا بتلك الشائعة،
َ
خصوص ًا بعد أن وصلته رسائل((( معاوية وهي حتمل يف داخلها شتّى ألوان
((( رشح النهج ،م.س ،ج ،16 :ص.42 :
((( املصدر نفسه.
((( حممد جواد فضل اهلل« .صلح اإلمام احلسن ..أسبابه ،نتائجه» ،طبعة دار الغدير ،لبنان/بريوت،
بال تاريخ ،ص.74 :
((( يقول له معاوية يف إحدى رسائله« :إن احلسن قد راسلني يف الصلح ،وهو مس ّل ٌم إ َّيل فإنْ دخلت
تابع» .وجعل له ألف ألف درهم( .راجع :رشح
يف طاعتي كنت متبوع ًا ،وإال دخلت وأنت ٌ
النهج ،مصدر سبق ذكره ،ج ،16 :ص.)42 :

املغريات((( ..وهكذا بدأت –مع استجابة القائد اخليانية لنداء معاوية– مظاهر
التفكك والترشذم بالظهور عىل السطح ،واإلم��ام احلسن ال ي��زال عىل موقفه

الصلب ضد معاوية ..والرسل ال تزال تأيت من املدائن بقرب حترك اإلمام نحو

املعركة الفاصلة.

ُ
جو من املحنة يف النفوس
وتصل أنباء استسالم عبد اهلل لعدوه إىل املدائن ،ويشيع ٌّ

كام هو احلال يف «مسكن» ،ويشعر اإلمام بالطعنة يف الصميم تأتيه من أقرب الناس إليه،
وأخصهم به ..وتترسب إليه أنباء عن مكاتبة بعض رؤساء األجناد والقواد ملعاوية،
ّ
وطلبهم األمان ألنفسهم وعشائرهم ،ومكاتبة معاوية لبعضهم باألمان واملواعيد..
ويقف اإلمام أمام هذه النكبات واملحن املتتالية متطامن ًا عىل نفسه ،ناظر ًا يف أمره ،وإىل

أين ستنتهي به هذه املسرية(((.

وتبلغ األمور حد اخلطورة املبارشة والصدمة الكبرية عندما يعرف اإلمام بحقيقة

فارين من معسكره ،والتحقوا بجيش
العدد الكبري جلنوده الذين تركوه وانحازوا ّ
ٍ
مفزع وال َّ
شك(((.
رقم
رقم وصل إىل حدود الثامنية آالف
ٌ
رجل ..إنه ٌ
معاوية ..وهو ٌ
وإذا أخذنا بعني االعتبار أن التعداد العام جليش الكوفة مل يكن يتعدى اثني عرش ألف

رجل ،يمكننا أن نتفهم حجم تلك الصدمة الكبرية واملرارة النفسية العميقة التي عاشها

((( يظهر أمامنا –من خالل متابعة بعض النصوص التارخيية املهمة– أن عبيد اهلل بن عباس (قائد
غري ٍ
قليل من القادة والزعامء
يفر وحده إىل معاوية ..بل خرج برفقته ٌ
عدد ُ
جيش اإلمام احلسن) مل َّ
واجلند.
((( املرحوم السيد :حمسن األم�ين العاميل ،أعيان الشيعة ،حققه :حسن األم�ين ،دار التعارف
للمطبوعات ،لبنان/بريوت ،طبعة عام  ،1983ج ،4 :ص.22 :
((( يقول اليعقويب يف تارخيه« :إن معاوية أرسل إىل عبيد اهلل بن عباس ،وجعل له ألف ألف درهم
فصار إليه يف ثامنية آالف من أصحابه ،وأقام قيس بن سعد عىل حماربته».
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ٍ
رجل
اإلمام ..خصوص ًا وأن معاوية كان قد حشد يف مواجهة اإلمام أكثر من ستني ألف
ٍ
الفارين إىل معسكره من جند اإلمام احلسن.
يضاف إليهم ثامنية آالف من ِّ
ٍ
صعب وحميرِّ ٍ  ،وبدأ جدّ ّي ًا يبحث عن ٍ
خمرج
وهكذا فإن اإلمام قد أصبح يف وض ٍع

21

ٍ
مناسب هلذا املأزق واألزمة اخلطرية التي تسارعت تداعياهتا السلبية ضده حتى وصلت
متسكه الشديد بمنطق إهناء األزمة يف ساحة
إىل قوى جيشه يف املدائن ..فهل يستمر يف ُّ

احلرب ..أم أنه –وهو اإلمام املعصوم ،واحلاكم الرشعي البصري بواقع أمته ،ومبادئ

رسالته اإلسالمية ،واحلريص ك ّل ّي ًا عىل جمتمعه ،واملؤمتن عىل مجاهري أمته اإلسالمية– لن
جيد سبي ً
ال إال اختاذ قرار الصلح مع معاوية اتقا ًء لنار الفتنة ،وصون ًا لدماء املسلمني؟!.

َّ
وال �شك..
�صعب
�أجل� ..إن اخليار – والقرار الذي �سيعقبه–
ٌ

أي ٍ
قرار قبل أن خيترب نوايا جيشه ،وأن
ولكن اإلمام مل يكن يف وارد اختاذ ِّ

يتأكد من حقيقة هذا اجليش ،ويكشفه أمام مرآة ذاته ،ويزيل عنه قناعه املزيف(((..
ليظهر –كام هو عىل حقيقته– مشتت ًا مهزوم ًا ،غري ٍ
قادر عىل مواجهة حتديات أمته.
َ
يف هذا املفصل اخلطري وقف اإلمام احلسن خطيب ًا أمام جيشه قائالً« :أال

عز وال نصفة ،فإن أردتم املوت رددناه عليه ،وحاكمناه
وإن معاوية دعانا ألمر ليس فيه ّ

إىل اهلل عز وجل بظبى السيوف ،وإن أردتم احلياة قبلنا ،وأخذنا لكم الرضا» ..فناداه
الناس من كل جانب« :البقية البقية ،وامض الصلح..(((»..

وهنا انكشف الواقع احلقيقي للجيش أمام اإلمام ..فاجليش يطلب الراحة

والبقاء من خالل إمضاء الصلح مع معاوية.
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وباإلضافة إىل معاناة اإلمام من جيشه ،فقد كان يشتكي عىل الدوام من جمتمع
الكوفة (احلاضن الفعيل جليشه) ..وها هو يتحدث يف ٍ
كلمة عن أحوال هذا املجتمع وذاك

اجليش املتهالك ..يقول« :كرهت الدنيا ..ورأيت أهل الكوفة قوم ًا ال يثق هبم أحدٌ

مكون ًا من بقايا جيش اإلمام عيل ،ولذلك فقد بدا –كام ذكرنا يف املتن
((( كان جيش الكوفة َّ
العام– جيش ًا متعب ًا ومنهك ًا من جراء الرصاعات واحلروب الكثرية التي خاضها ،األمر الذي جعله
يعطل كل خطط و دعوات اإلمام احلسن للقتال ..ويذكر لنا الرواة أن قادة هذا اجليش كانوا
يقابلون دعوة اإلمام للقتال يف الشتاء بقوهلم« :صبارة القر» ،ويف الصيف بقوهلم« :محارة القيظ».
((( الكامل يف التاريخ ،م .س ،ج ،3 :ص ..204 :ورواها أيض ًا الطربي يف تارخيه ،وابن خلدون يف
مقدمته.

إال ُغلب ،ليس أحدٌ منه يوافق اآلخر يف رأي وال هواء ،خمتلفني ،وال نية هلم يف ٍ
خري وال

رش ،لقد لقي أيب منهم أمور ًا عظام ًا ،فليت شعري ملن يصلحون بعدي ،وهي أرسع البالد
ٍّ
ً
سجال أسو َد يف
خراب ًا»((( ..إذ ًا كيف يثق اإلمام احلسن بأهل الكوفة وهي التي متلك
التعامل السلبي مع أبيه أمري املؤمنني ،حيث إهنا خذلته يف صفني وما بعدها.

عىل أس��اس ذلك كان طريق الصلح –الذي جيب علينا أن ندرسه دراس� ًة
ٍ
وقوعية) يف حجم القضايا والظروف الصعبة واملعقدة التي كان
(غري
موضوعي ًة واقعي ًة
َ
يعيشها املجتمع اإلسالمي آنذاك– هو الطريق الوحيد الباقي أمام اإلمام اتقا ًء لرش
ٍ
جيش منهز ٍم قبل أن تقع املعركة..
احلرب التي كان سيخرسها ال حمالة يف ظل وجود

وها هو يعرب عن ذلك بقوله« :ما أردت بمصاحلتي معاوية إال أن أدفع عنكم القتل

عندما رأيت تباطؤ أصحايب عن احلرب ،ونكوهلم عن القتال»((( ..وبالنظر إىل وجود
ٍ
دعوات ملتابعة احلرب من ِقبل بعض أصحاب((( اإلمام احلسن ،وقفً 
قائال« :يا

قليل يف ٍ
قوم قد ترون خالف أصحابكم وأنتم ٌ
كثري ،ولئن عدتم إىل احلرب ليكو ُن ّن أشدَّ

َ
وأهل الشام عليكم أفن َْوكم .واهلل ما رضيته وال
عليكم من أهل الشام ،فإذا اجتمعوا
ملت إىل اجلمهور منكم خوف ًا عليكم»(((.
هويته ،ولكني ُ
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((( م.س نفسه ،ج ،3 :ص.204 :
((( راجع :األخبار ِّ
الطوال للدينوري ،ص.:221
((( ولعل أهم من الموا اإلمام احلسن عىل توقيع وثيقة الصلح هو حجر بن عدي ،الصحايب اجلليل
الذي عرف بالتقوى والصالح والبأس والعلم والفقاهة ،وكان من خرية صحابة وأعيان رسول
اهلل  ،وصحابة عيل وابنه احلسن(عليهم السالم) ..وقد توجه حجر يف خطابه إىل اإلمام
قائ ً
ال« :أما واهلل ،لقد وددت أنك مت يف ذلك ،ومتنا معك ،ثم مل نر هذا اليوم ،فإنا رجعنا
راغمني بام أرغمنا بام كرهنا ،ورجعوا مرسورين بام أحبوا» ..فأجابه اإلمام« :إين قد سمعت
كالمك يف جملس معاوية ،وليس كل إنسان حيب ما حتب ،وال رأيه كرأيك ،وأين مل أفعل ما
فعلت إال إبقا ًء عليكم»( .الفتوح ،أبو حممد بن أعثم الكويف ،حتقيق :عيل شريي ،دار األضواء،
لبنان/بريوت ،طبعة أوىل لعام  ،1991ج ،4 :ص.)166 :
((( حممد باقر املحمودي ،هنج السعادة ،دار التعارف ،لبنان/بريوت ،طبعة عام  ،1976ج،2 :
ص.268 :
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ٍ
قناعة تا ّم ٍة باستحالة حصول النرص عىل معاوية
إذ ًا ،وصل اإلمام احلسن إىل

اجتامعي عا ٍّم ِ
يف ظل وجود مناخٍ
لتحمل تكاليف احلرب –التي تفرض
غري مستعدٍّ
ّ
ٍّ

وضوح الرؤية ،ويعجزون عن حتديد حقائق األشياء– وكذلك
الناس معها
َ
أجوا َء يفقد ُ
ِ
ٍ
ٍ
ومشتت األهواء ،كان سيواجه جيش ًا جرار ًا منظ ًام
ضعيف ،هر ٍم،
جيش
يف ظل وجود
ومدرب ًا كجيش معاوية ..أي ّ
أن هناك خل ً
ال يف ميزان القوى العسكري ال يمكن معه

للناس إال وأن يدفعوا تكاليفه الباهظة بالكامل ..انطالق ًا من ذلك قرر مبارشة
ٍ
جديد ،أطلقوا عليه عام اجلامعة ..وكان األوىل أن يسمى
الصلح مع معاوية ،وابتدأ عا ٍم

–كام قيل– بعام املحنة ،أو عام اخليارات الصعبة.

بنود ال�صلح(((:
 .1تسليم األمر إىل معاوية عىل أن يعمل بكتاب اهلل وبسنة رسوله  ،وبسرية
اخللفاء الصاحلني.

ع(ُنـَسَحلا ُمْاَمإلا لاص يلع ليبن
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((( كان معاوية –عىل ما يبدو– مطمئ ّن ًا وواثق ًا من حتقيق ٍ
نرص حاسمٍ  ،لو وقعت املعركة بني أهل
الشام وأهل العراق ،وأن اإلمام احلسن– واملخلصني له من قادته وجنده– سيكونون
ٍ
قتيل وأس ٍ
معدودات ،بني ٍ
ري حتت رمحته ،وأن السلطة صائر ٌة إليه ال حمالة ،ولكن
خالل أيا ٍم
استيالءه عىل احلكم والسلطة بقوة احلديد والنار والدم ال يعطيه صبغ ًة رشعي ًة (ديني ًة) كان
ليموه هبا عىل أبناء املجتمع اإلسالمي ..خصوص ًا وأن الرجل الذي سيحاربه
يبحث عنهاّ ،
ٍ
ٍ
بمنزلة رفيعة بني املسلمني ،وهو سيد شباب أهل اجلنة ،ورحيانة الرسول  ،األمر
حيظى
ٍ
وضيق شديدين أمام األمة كلها ،عىل الرغم من كل محالت
الذي كان سيجعل معاوية يف حرجٍ
تزييف الوعي ،وشتى حماوالت التضليل السيايس واإلعالمي التي قام هبا (معاوية وحزبه)
إلسقاط مقام أهل البيت من عيون أبناء األم��ة ،ومن قلوهبم ووعيهم ..من هنا كان
ٍ
ٍ
دامية ضد احلسن– حتى ولو كان
حرب
معاوية حريص ًا كل احلرص عىل ألاّ يتورط يف
مطمئ ّن ًا لنتائجها– تظهره مكشوف ًا أمام املأل كله ،وكأنه حيارب علن ًا أبناء الرسول  ،وخرية
أصحابه عىل الرغم من أنه كان سيفعل ذلك –بحسب معرفتنا بمزاجه ونفسيته السلطوية– لو
مضطر ًا ملثل هذا األمر ..لذلك انطلق عارض ًا الصلح عىل اإلمام احلسن ،وترك
وجد نفسه
ّ
يدون ويشرتط عليه ما يريد ..وهذه فكر ٌة ال ختلو من الدهاء واملكر ،إذ إن الناس املتعبة
له أن ّ
آخر.
واملسرتخية كانت ستفضل حت ًام هذا اخليار عىل ِّ
أي خيا ٍر َ

ٌ
حدث فألخيه احلسني ،وليس
 .2أن يكون األمر للحسن من بعده ،فإن حدث به
ملعاوية أن يعهد به إىل ٍ
أحد.

 .3أن يرتك سب أمري املؤمنني ،والقنوت عليه بالصلوات ،وأن ال يذكر عل ّي ًا إال بخري.
 .4استثناء ما يف بيت مال الكوفة وهو مخسة آالف ألف ..فال يشمله تسليم األمر..
يفضل بني هاشم يف العطاء
وعىل معاوية أن حيمل إىل احلسني ألفي ألف درهم ،وأن ّ
والصالت عىل بني عبد شمس ،وأن يفرق يف أوالد من قتل مع أمري املؤمنني يوم
ِّ

اجلمل ،وأوالد من قتل معه بصفني ألف ألف درهم ،وأن جيعل ذلك من خراج
دارابجر.

 .5عىل أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض اهلل يف شامهم وعراقهم وحجازهم
ويمنهم ..وأن يؤمن األسود واألمحر ،وأن حيتمل معاوية ما يكون من هفواهتم.
عيل
وأن ال يتبع أحد ًا بام مىض ،وال يأخذ أهل العراق بإحنة ،وعىل آمان أصحاب ٍّ
عيل وشيعته
عيل بمكروه ،وأن أصحاب ٍّ
حيث كانوا ،وأن ال ينال أحد ًا من شيعة ٍّ

آمنون عىل أنفسهم وأمواهلم ونسائهم وأوالدهم ،وأن ال يتعقب عليهم شيئ ًا ،وال
ٍ
ألحد منهم بسوء ،ويوصل إىل كل ذي حق حقه ،وعىل ما أصاب أصحاب
يتعرض

مصدر سبق ذكره) ما مفاده أن معاوية مل
يورد البالذري (مؤلف كتاب أنساب األرشاف،
(((
ُ
ٌ
بأي من التعهدات التي قطعها لإلمام احلسن يف الصلح ،حيث قام بقتل خرية أصحابه
يلتزم ٍّ
(حجر بن عدي) ،ومل يعهد بانتخاب اخلليفة إىل شورى املؤمنني ،وفرض ابنه يزيد والي ًا عىل
املسلمني من بعده ،وفوق ذلك قام بدس السم لإلمام احلسن ..وعن كل هذا يتحدث
احلسن البرصي –يف هتجينه أفعال معاوية ،وقتله حجر بن عدي– قائ ً
كن يف
ال ..« :أربع خصال ّ
معاوية ،لو مل تكن فيه إال واحد ٌة لكانت موبق ًة ،انتزاؤه عىل هذه األمة بالسيف حتى أخذ األمر
ٍ
مشورة ،وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة ،واستخالفه بعده ابنه سكري ًا مخري ًا ،يلبس
من غري
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عيل حيث كانوا ،وعىل أن ال يبغي للحسن بن عيل ،وال ألخيه احلسني ،وال ألحد
من أهل بيت رسول اهلل  غائل ًة رس ًا وال جهر ًا ،وال خييف أحد ًا منهم يف ٍ
أفق
ّ
من اآلفاق.
ٍ
رشط من رشوط هذا الصلح((( ،بل عمل عىل
بأي
لكن معاوية مل يلتزم الحق ًا ِّ
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ٍ
ٍ
رقيب ..فها هو يدخل الكوفة معلن ًا حت ُّل َله من
حسيب أو
خرقه أمام اجلميع ومن دون
كنت رشطت رشوط ًا ،ووعدت ِعدَ ٍ
ات
بنود تلك املعاهدة بعد موافقته عليها« :إين ُ
إراد ًة إلطفاء نار احلرب ،ومدارا ًة لقطع هذه الفتنة ،فأ ّما إ ْذ مجع اهلل لنا الكلمة واأللفة،

قدمي .إين واهلل ما قاتلتكم لتصوموا ،وال لتصلوا ،وال
وأمن ًا من الفرقة ،فإن ذلك حتت
ّ

لتحجوا ،وال لتزكوا ..إنكم لتفعلون ذلك ،وإنام قاتلتكم ألتأمر عليكم ،وقد أعطاين

اهلل ذلك ،وأنتم كارهون»(((.

وفع ً
ال بدأ معاوية من فوره بتنفيذ سياسته اخلبيثة املرسومة مسبق ًا ،والتي بدأها

ع(ُنـَسَحلا ُمْاَمإلا لاص يلع ليبن
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احلرير ويرضب بالطنابري ،وادعاؤه زياد ًا ،وقد قال رسول اهلل ( :الولد للفراش ،وللعاهر
ال له من حج ٍر ،ويا وي ً
احلجر) ،وقتله حجر ًا ،فيا وي ً
ال له من حج ٍر وأصحاب حج ٍر(.»..راجع:
الكامل البن األثري ،ج/3ص+)242رشح النهج البن أيب احلديد –مع بعض االختالف– يف
اجلزء /16ص ..)193ويبدو لنا أن هذه األعامل املشينة كانت هنج ًا ورؤي ًة سياسي ًة منظم ًة ،هلا
قواعدها وركائزها العامة التي يمكن أن نوجزها يف ما ييل:
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وجمرمة ،وغ ِ
قريب ،وال
ملتزمة بقيم اإلسالم احلنيف ال من
ري
فاسدة
عنارص
 –1اعتامد معاوية عىل
َ
من ٍ
بعيد ..بحيث إهنا كانت ال حتسب إال حساب مصاحلها الذاتية والفئوية الضيقة ،وكانت
حتقق ذلك بكل الطرق واألساليب امللتوية وغري الرشعية ،وعىل حساب األمة كلها.
 –2مطاردة القيادات الرشيفة واملؤمنة يف شتى أنحاء العامل اإلسالمي ،وقيامه بترشيدها ،وقتلها..
فقط ألهنم كانوا من أتباع خط أهل البيت(عليهم السالم).
-3التضييق الرمزي والضغط امل��ادي عىل عموم شيعة عيل بالكبت والفزع وإث��ارة أج��واء القلق
واالضطراب الدائم بني صفوفهم ،وه��دم دوره��م ومساكنهم ،وهنب أمواهلم وأرزاقهم،
وإعطائها نحل ًة لزبانيته وعمالئه.
 –4رشاء الوعاظ املحرتفني املوالني للسلطة املركزية ،ودفعهم لتشويه ص��ورة اإلم��ام عيل
–وعموم أهل بيت رسول اهلل  –بني الناس ،وقيامه بسب ويص رسول اهلل ،وخليفته
اإلمام عيل عىل املنابر ويف املجالس ،إىل جانب وضع األحاديث وتلفيق السري التي متدح
معاوية وحزبه.
 –5تبذير ثروة األمة وحقوق الناس عىل أماكن اللهو والطغيان ،ورشاء الذمم والضامئر ،وبذل
األم��وال الطائلة لصالح الزعامات والقيادات القبلية املنحرفة من أجل أن يكسب والءها،
ويأمن رشها.
سابق ،ج ،2 :ص .46 :ومقاتل الطالبيني لألصفهاين،
مصدر
((( أنساب األرشاف للبالذري،
ٌ
ٌ
إيران/قم ،طبعة ثانية لعام 1985م ،ص.44 :

بنقل مركز وعاصمة اخلالفة من الكوفة إىل دمشق ،وأطلق يد جيشه لتشديد قبضتها

جو من اإلرهاب النفيس
عىل أهل الكوفة ،وإثارة الفزع واهللع يف نفوسهم ،وتعميم ٍّ
والسلوكي منقطع النظري.

أما اإلمام احلسن فقد حتدث يف مسجد الكوفة قائالً« :إنام اخلليفة من سار

بكتاب اهلل وسنة نبيه  ،وليس اخلليفة من سار باجلور ،ذلك ملك ملك ًا يتمتع به قلي ً
ال

ومتاع إىل حني]»((( .ويتضح
ثم تنقطع لذته ،وتبقى تبعته [وإن أدري لعله فتن ٌة لكم
ٌ
من هذا اخلطاب البليغ واملقتضب أن اإلمام يقدم معاوية للناس يف العامل اإلسالمي

بواقعه وصفته احلقيقية من حيث كونه ملك ًا جائر ًا ..كام ويشري يف الوقت نفسه –كام
يروي بعض املؤرخني يف الرواية السابقة نفسها– إىل أنه وأخاه احلسني(عليهام السالم)

مها الشخصان الوحيدان عىل األرض اللذان جدمها نبي اإلسالم  ..يقول:
«إن اهلل قد هداكم بأولنا ٍ
حممد ،وأن معاوية نازعني ح ّق ًا هو يل ،فرتكته لصالح األمة،

وحقن دمائها»(((.

وبالعودة إىل بنود الصلح اخلمسة –التي و ّقعها اإلمام احلسن مع معاوية
بن أيب سفيان– فإننا نجد أن اإلمام أدخل إىل اتفاقية الصلح َّ
كل ما ِمن شأنه إنقاذ
املثال– يف منع معاوية رسم ّي ًا وقانون ّي ًا من تكريس التداول الوراثي للحكم والسلطة
الذي كان معاوية يريد تثبيته أساس ًا راسخ ًا يف داخل جسم اخلالفة اإلسالمية ..وقد

يقول ٌ
قائل بأن معاوية استطاع الحق ًا فرض ولده يزيد عىل املجتمع اإلسالمي بسالح

صحيح ،ولكن اإلمام متكن من خالل هذا الصلح من كشف
السيف والقهر ..هذا
ٌ
أالعيب معاوية ،وفضح أساليبه املزيفة يف السلطة واحلكم ،وإسقاط أقنعة ودسائس

((( مقاتل الطالبيني ،م.س ،ص ،47 :و :نظم درر السمطني جلامل الدين الزرندي احلنفي ،دار
إحياء الرتاث العريب ،لبنان/بريوت ،طبعة أوىل لعام 2004م ،ص.200 :
((( م.س ،نفسه.
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ٍ
ٍ
ٍ
ومادية يف األمة ،وقد نجح اإلمام فعل ّي ًا –عىل سبيل
روحية
إمكانات
ما تب ّقى من
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احلكم األموي –التي ترجع يف أصوهلا إىل عهود اجلاهلية األوىل التي حارهبا بشدّ ٍة
ِ
ِ
ُ
قوننة
أمري املؤمنني –أما َم الناس مجيع ًا ،ومنعه من ْ
رسول اهلل  ومن بعده ُ
هذا النوع من التداول الوراثي للحكم ..وإثبات احلق الرشعي ألهل البيت يف

اخلالفة واإلمامة ..وأن معاوية وأصحابه ال يصلحون للحكم وإدارة شؤون األمة

مطلق ًا ،وأن طاعتهم ال جتوز أبد ًا ،والدليل هو هذه املامرسات الظاملة والالإنسانية
التي كان يرتكبها بحق املجتمع واألمة ،والتي بدأ الناس يشعرون بثقلها وقسوهتا
مع بداية عهد الظلم واالنحراف الكبري ..ويف هذا الوقت بالذات كان بمقدور

اإلمام احلسن– وتلك الكوكبة من رجاالت الفكر اإلسالمي الذين تتلمذوا

عىل يديه– أن يوجدوا يف داخل التكوين الثقايف والسيايس لألمة وعي ًا حرك ّي ًا فاع ً
ال
معارض ًا للنهج األموي اجلاهيل يف الروح والفكر واملامرسة ..وأن ينجحوا يف إبقاء
روح الوعي والتمرد والتغيري ح َّي ًة ومنافِح ًة عن احلق اإلسالمي يف امتداد األجيال
اإلسالمية الالحقة كلها ..وهذا هو اليشء الذي عمل له احلسن من خالل
الصلح وهو أنه كان يريد لألمة (وخلط املعارضة فيها عىل وجه التحديد) أن يبقوا

للمستقبل ممسكني بقيم احلق والعدل.
ع(ُنـَسَحلا ُمْاَمإلا لاص يلع ليبن
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ولعلنا ال نبالغ كثري ًا إذا ما اعتربنا أن ثورة كربالء كانت موجود ًة بالقوة يف

فجر ثورته
قلب صلح احلسن مع معاوية ..أي أنه إذا كان اإلمام احلسني قد ّ

بالدم الزاكي (املسفوح عىل امتداد كل هذه املساحة التارخيية واجلغرافية واحلضارية
مهدت الطريق (وه ّيأت
فجر قب َله ثور ًة صامت ًة ّ
واإلنسانية) فإن اإلمام احلسن قد ّ

ّ
(ونمو وتعملق) ثورة احلسني يف عمق الواقع والوجدان
لتجذر
األجواء) املناسبة
ّ

التارخيي والثقايف لألمة.

ّ
وكأن هناك ختطيط ًا مدروسـ ًا ومن َّظ ًام قام به
وقد بدت احلـالة العامة آنذاك

اإلمام احلسن بخصوص التمهيد لألحداث املفصلية التي كانت ستشهدها

ٍ
وبخاصة ثورة اإلمام احلسني.
أمتنا الحق ًا(((،
وبالنظر ألمه ّية تلك الوثيقة (وثيقة الصلح) ،وللنتائج اإلجيابية الكبرية التي

أ ّدت إليها –عىل مستوى حفظ مصلحة األمة ٍّ
ككل– يشري إليها اإلمام الباقر بقوله:
عيل كان خري ًا هلذه األمة مما طلعت عليه الشمس»(((.
«واهللَ ،للذي صنعه احلسن بن ٍّ

وبالفعل لقد كانت تلك الوثيقة خري ًا عىل األمة ،ألهنا أوجدت يف داخل أبناء األمة وعي ًا

سياس ّي ًا ،ومعارض ًة فكري ًة وحركي ًة متنامي ًة للنهج األموي الظامل واملنحرف مع تتابع
األيام واألجيال ،جعلت األم َة قادر ًة عىل الوقوف يف وجه االنحرافات ،وتفعيل هنج

ظروف العمل –بثوابتها ومتغرياهتا– التي يمكن أن ترسم خطة التحرك والسري يف هذا اجلانب
َ َ
سيني بامتيا ٍز ،والثور َة ا ُ
حلسيني َة هي ثور ٌة
بأن
أو ذاك ..ولذلك نقول ّ
سني هو ُص ٌ
لح ُح ٌّ
الصلح احل َّ
أي إنّ ا ُ
َح ٌ
احلسن
حلسني كان َحسني ًا يف مرحلة احلسن ..ولو عاش
ُ
سنية بامتيا ٍزْ ..
سيني ًا يف مرحلته ..ولذلك كانا يتحركان حيث تكون لإلسالم
مرحلة احلسني لكان ُح ّ
ٌ
مصلحة عليا سل ًام كان أم حرب ًا.
واملسلمني
((( حممد بن يعقوب الك َليني ،كتاب الكايف ،منشورات الفجر ،لبنان/بريوت ،طبعة أوىل لعام
2007م ،ج ،8 :ص.330 :
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((( لقد استطاع أهل البيت– يف تنوع أدواره��م الرسالية التي مارسوها عىل امتداد تارخينا
اإلسالمي– النفا َذ إىل عمق األحداث والظروف االجتامعية والسياسية التي مرت عىل األمة..
حيث إهنم قاموا بدراستها ،وحتليلها ،واستيعاب مالبساهتا ،واستخالص العرب والدروس
منها ،بام يضمن استمرارية الرسالة يف األمة ،وحيفظ هلا كل مقومات النهوض واالرتقاء .وهذا
األمر هو الذي اختلط عىل كث ٍ
سني ًا يعتمد
ري من الباحثني الذين اعترب ُ
بعضهم أن هناك أسلوب ًا َح ّ
سيني ًا يعتمد العنف يف سياق العمل يف الواقع ..ولكن املسألة هي أن هناك ظروف ًا
الرفق ،وآخر ُح ّ
خارجي ًة موضوعي ًة حتيط بساحة العمل الرسايل كانت تستلزم الدراسة والتحليل عىل مستوى
احلارض واملستقبل ..ألن اإلسالم ليس دين ًا يحُ ّدق يف اآلن القريب فقط ،ولكنه دين اإلنسانية
ٍ
ٍ
ٍ
حركة يف احلارض ،ألن آثارها
أسلوب أو
عمل أو
أي
اخلاتم ،وهذا يتطلب منه أن يرصد نتائج ِّ
ٌ
متنوعة ،ولكن اهلدف
أدوار
ونتائجها ستظهر يف املستقبل ..من هنا كان ألهل البيت
ٌ
الواحد كان جيمعهم ويوحدهم وهو هدف صيانة الرسالة اإلسالمية من العبث واالنحراف
والتضليل الذي كانت متارسه بحقها السلطات الرسمية احلاكمة عىل امتداد التاريخ اإلسالمي،
ٍ
رسمي َو ْع ِظ ٍّي ينحرص دوره يف داخل املسجد ،وال يتطلع أبد ًا
إسالم
والتي كانت تريد صياغة
ٍّ
–وهو دين احلياة– إىل خارج حدود املساجد ..من هنا نحن ال نوافق هؤالء الرأي يف وجود
ٍ
ٍ
ٍ
سني َلينّ ٍ
ٍ
وعنيف ..بل إن القضية تتصل بطبيعة
شديد
سيني
أسلوب َح ٍّ
ورقيق ،أو أسلوب ُح ٍّ
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الكفاح واجلهاد واملنا َفحة عن احلق اإلسالمي عرب األجيال.
وأما يف خارج احلكم –وبعد أن حدث الصلح ،وقرر اإلمام اخلروج من الكوفة

باجتاه املدينة– فقد مارس إمامنا احلسن مها َّمه اإلمامية كامل ًة ..حيث كان يرعى
املجتمع اإلسالمي يف كل شؤونه وعناوينه ،وبكل ما كان حيتاج إليه ..ألنه إما ٌم
بالروحية ِ
ِ
نفسها التي يفرض
يعيش عمق مسؤولية اإلمامة والرسالة خارج احلكم

عليه أن يعيشها داخل احلكم ..فالقضية هنا هي ّ
أن توليِّ َ اإلمام للسلطة واحلكم ليس
له من ٍ
غاية فيها سوى إحقاق احلق ونرش العدل واألمان بني الناس ..وفع ً
ال فقد قدم
احلسن– وهو خارج احلكم السيايس– أمثول ًة ح َّي ًة يف األخالق العالية ،والعلم

الغزير ..بحيث إنه استطاع أن يمأل العامل اإلسالمي كله بعنارص شخصيته اإلسالمية
الفذة.

ونحن عندما ندرس بعض تفاصيل احلركة التارخيية لإلمام احلسن– أو
ممِ
يب يف حركة التاريخ
تأثري
نوعي إجيا ٌّ
ٌّ
لغريه من رجاالت تارخينا العظام ّن كان هلم ٌ
واحلضارة اإلسالمية– فإن الغاية من ذلك (كام حتدثنا يف أكثر من موقعٍ) هي أن

نرتبط ارتباط ًا حقيق ّي ًا واعي ًا بواليتهم احلقة التي ينبغي أن تتجىل –يف عالقتنا بأهل
ع(ُنـَسَحلا ُمْاَمإلا لاص يلع ليبن
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البيت –يف التأكيد عىل رضورة االلتزام النوعي الف َّعال باإلسالم الروحي
واملفاهيمي كله ،يف عقيدته ورشيعته ومنهجه وحركته عىل مستوى التطبيق العميل

يف احلياة ..وألاّ يكون هذا االلتزام واالرتباط بأهل البيت(عليهم السالم) نوع ًا من
االستغراق يف ذوات أهل البيت فقط ،بعيد ًا عن واقع الرسالة وأصالة اإلسالم

يف الوعي ،أو استغراق ًا –كام سلف القول– يف التاريخ لنعتربهم من شخصيات
يعني ّ
أن قضية اإلسالم واملسلمني كانت قض َّيتُهم
التاريخ التي طواها الزمن ..بل أن َ

خارجه)..
األساس حلركتهم يف احلياة (سوا ًء أكانوا يف احلكم أم
واملوقع
األوىل،
َ
َ
َ
ٍ
رسالة ،وهم األمناء احلقيقيون عليهاّ ،
وأن إمامتهم مت ّثل –عىل
أصحاب
باعتبار أهنم
ُ

الدوام– احلضور املتحرك يف أمد احلياة كلها ،وتمُ ّثل أيض ًا إمامة اإلسالم(((.
السياق– يف ْ
ولذلك َ
َ
أن جيعلوا الناس
الرسا ُّيل مرتكّز ًا –يف هذا ّ
كان عم ُلهم ّ
ٍ
ِ
احلق ،ليكون اهللُ هو َّ
يشء يف العمق
كل
ومتمسكني بقيم
مرتبطني برسالة اهلل
الدين ِّ
َ
ِّ
الصحيح ُة هلم– التي تستمد
الوجودي لإلنسان يف احلياة ،وأن تكون واليتُهم ّ
وجودها وتألقها وزمخها من اهلل تعاىل– هي والي َة اتّباع أساليبهم ،وتطبيق مناهجهم
التي كانوا يؤكدون فيها باستمرار عىل أنه ال ُيوجد ٌّ
خارج نطاق اإلسالم يف
خط للوالية
َ
طبيعة قيمه الفكرية والروحية واألخالقية.

وهذا هو الشيّ ء اجلوهري الذي يمكن ْ
أن نستهد َيه ونستوح َيه من خالل دراستنا

ُ
واإلنسان الرسايل الذي
حلياة (وفكر) إمامنا احلسن ..هذا اإلمام الواجب الطاعة،

َ
خيار األمة ،وقدّ م مصلح َة
عاش اإلسال َم حرك ًة دائم ًة يف قلبه وعقله ووعيه ..والتز َم َ

َ
وحافظ بعقله وقلبه عىل أصالة العقيدة ،ومبادئ
الرسالة عىل كل املصالح اآلنية اخلاصة،
َ
مهها
اإلسالم الصحيح..
وكان امتداد ًا رسال ّي ًا طبيع ّي ًا حلركية النّبوة واإلمامة يف سعيها و ّ
َ
تكون كلم ُة اهلل هي العليا يف األرض ،عىل مستوى الذات يف
الدائم والقائم عىل أن

إىل اخلري والعدل واملحبة والوعي ِّ
بكل شخصيته وكيانه ،ولتكون دعو ًة يف سبيل اهلل

ومت ّث ً
ال للخط األخالقي اإلسالمي يف قضايا احلق والدعوة إىل اهلل.

ٍ
ٍ
خلف ِ
أجل لقد َ
سلف ..فسال ٌم عليه يوم
خلري
خري
كان إما ُمنا احلسنٍّ 
بحقَ ،

ُولد ،ويوم استُشهد ،ويوم ُي ْب ُ
وحس َن
عث ح ّي ًا مع املالئكة املقربني ،واألنبياء والصاحلنيَ ،

أولئك رفيق ًا.

((( نبيل عيل صالح ،من أساليب أهل البيت يف العمل والدعوة ،صحيفة االنتقاد اللبنانية،
الرابط:

educ/doc2.htm/2802/https://archive.alahednews.com.lb/alahed.org/archive/2003
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تش ّبعها بقيم اهلل (قيم احلق والعدل واخلري واجلامل) ،وعىل مستوى املوضوع يف السلوك
ٍ
العميل املامرس يف العالقات اخلاصة والعامة ،بحيث يكون ُّ
واحد منّا قدو ًة وداعي ًة
كل
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