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اتلاريـخ  حقـل  يف  املقارنـة  ادلراسـات  تُعـّد 
 مـا، ينبـي نلـا أن نواصـل 

ً
ـراً نـواع عمـًا متأخِّ

العمـل عليـه؛ ألنّنـا سـوف نتعـّرف مـن خاهل 
أن  يمكننـا  ال  جديـدة  وقضايـا  حقائـق  ىلع 
لـو  املقارنـة.  خـال  مـن   

ّ
إال عليهـا  حنصـل 

 ، واحلسـن واحلسـن  عـي  سـرة  أخذنـا 
لوجدنـا مراحـل مسـرتهم الـي تنتـي بالفتح 
احلسـيين، وتركة احلسـن  املتمثِّلـة بكتاب 
تتطابـق  ذّريتـه،  مـن  التسـعة  واألئّمـة  اهلل 
اكمـًا مـع مراحـل ابلعثـة انلبوّيـة خبصـوص 
اخللفية، واهلـدف، واملراحـل، والفتـح، والرتكة.
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مة)1) مقدِّ

ُتعّد الدراسات املقارنة يف حقل التاريخ عماًل 
العمل  نواصل  أن  لنا  ينبغي  ما،  نوعًا  رًا  متأخِّ
عليه؛ ألّننا سوف نتعّرف من خالله عىل حقائق 
وقضايا جديدة اّل يمكننا أن نحصل عليها إاّّل 
من خالل املقارنة. وعليه؛ فقد قمُت شخصيًا 
بدراسات مقارنة متعّددة، منها: املقارنة بني سرية 
موسى  وأهل بيته مع سرية حممد  وأهل 
قرنًا،  عرش  أربعة  من  أكثر  مدى  عىل    بيته

وكانت النتائج باهرة جّدًا.
ُأجري  أن  عىل  املقارنة  هذه  شّجعتني  وقد 
 ، مقارنة بني البعثة النبوّية وسرية أهل البيت
يف  السرية  هبذه  خمترصًا  جدواّلً  ذكرُت  وقد 
كتايب )اإلمام احلسن  يف مواجهة ااّلنشقاق 
)1)  هذا البحث عبارة عن ندوة علمية ُأقيمت يف مؤسسة وارث 
بتاريخ  احلسينية،  النهضة  يف  التخصصية  للدراسات  األنبياء 
العددان  احلسيني  اإلصالح  جملة  يف  ونرش   .٢011/9/1

31ـ3٢ وقد اقتبسنا النص من موقع مؤسسة وارث األنبياء.

https://warithanbia.com/?id=2692
https://warithanbia.com/?id=2692
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اأُلموي()1)، ُيبنيِّ هذا اجلدول التطابق العجيب 
واملثري جّدًا بني مراحل السرية النبوّية مع سرية 
 ، واإلمامني احلسن واحلسني  اإلمام عيل
بدءًا من اخللفيات، ثّم اهلدف، ثّم املراحل، ثّم 
النهاية )الفتح والرتكة(؛ بمعنى: لو أخذنا سرية 
مراحل  لوجدنا   ، واحلسني واحلسن  عيل 
وتركة  احلسيني،  بالفتح  تنتهي  التي  مسريهتم 
احلسني  املتمثِّلة بكتاب اهلل واألئّمة التسعة 
البعثة  مراحل  مع  كامالً  تتطابق  ذّريته،  من 
النبوّية بخصوص اخللفية، واهلدف، واملراحل، 
والفتح، والرتكة، وقد اقتطعت جزءًا من هذه 

. الدراسة املقارنة فيام يتعّلق باحلسني
ـ يعود يف دراسايت  الفضل  ـ كّل  الفضل  إّن 
تلك  خصوصًا   ، البيت أهل  ألحاديث 
الدراسات التي اكتشفت فيها جديدًا يف السرية 
والتاريخ، فقد كنُت أتعامل مع تلك الروايات 
ينبغي أن ننطلق منه يف  كمفاتيح، وهذا الذي 
البيت ، فبني أيدينا كمٌّ هائل  روايات أهل 
من الرتاث. نعم، رّبام بعضه اّل يصلح باعتباره 

)1)  هذا الكتاب ظاهره تاريٌخ، ولكن واقعه هو املنهج التارخيي 
. يف إثبات إمامة أهل البيت

https://warithanbia.com/?id=2692
https://warithanbia.com/?id=2692
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قد ُنسب إليهم خطًأ، أّما بعضه اآلخر فيصلح 
حينام تصّح النسبة أو حينام يفتح لنا آفاقًا جديدة؛ 
إذ أحيانًا تأيت رواية عن اإلمام  مرسلة واّل 
كمفتاح  ولكنّها  صّحتها،  ُيثبِت  ما  نمتلك 

بإمكاهنا أن ُتعطي فوائد معرفية وعلمية.
وقد يرد هنا سؤال، وهو: كيف نعرف ـ عىل 

سبيل املثالـ  أّن هذا املفتاح نافٌع وصحيح؟
ـ  املعرفة  من  بابًا  لنا  يفتح  حينام  اجلواب: 
وهذه قضية واقعية ـ ونتحّرك يف الداخل نجد 
هي  الرواية  هذه  أّن  فنكتشف  وعلاًم؛  خزانًة 
هلم، وخاّصة إذا كانت هذه اخلزانة تشتمل عىل 
نكتشفها  أن  نطمح  كنّا  ما  جديدة  معلومات 
إاّّل بربكة هذا املفتاح؛ ولذلك اّل نحتاج معه إىل 
تصحيح السند، وإّنام األثر الواقعي الذي حّققه 
. املفتاح هو دليل عىل صدق نسبتها إىل األئّمة
إّن دراستنا هذه هتدف إىل بيان التشابه احلاصل 
بني حركة النبي  وحركة اإلمام احلسني  يف 
مجيع املراحل، سواء اخللفية منها، أم اهلدف، أم 
املراحل، أم الفتح والرتكة؛ وعليه نعقد دراستنا 

هذه يف مباحث عّدة:
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املبحث األّولـ  خلفية البعثة النبوّية والنهضة 
احلسينّية:

إّن إحدى نقاط ااّلشرتاك بني البعثة النبوّية 
والنهضة احلسينّية هي اخللفية؛ ولذا نطرح هذا 
البحث أواّلً ببيان اخللفية من البعثة النبوّية، ثّم 

بيان خلفية النهضة احلسينّية.
األمر األولـ  خلفية البعثة النبوّية:

إّن اخللفية الداعية لبعثة النبي هي حتريف 
ِقبل قريش)1)، مع أهنّا كانت  إبراهيم من  دين 
قبلته،  وإىل  إليه  وتنتمي  إبراهيم،  بدين  تؤمن 
وتعمل برشيعته، فهي منُذ زمن قيّص إىل زمن 
عبد املّطلب اّل تعبد األصنام وإن كانت معلقة 
عىل الكعبة؛ ألّن الذي عّلق األصنام عىل الكعبة 
هم قبيلة خزاعة، حينام توّلت البيت بقيادة عمرو 
بن حلي والذي جاء هببل)٢) من سوريا، فعادت 
قبيلة  ـ وخزاعة هي  بأن تنصب خزاعة  األّيام 
)1)  من املعروف أّن إبراهيم  صاحب كتاب، إاّلّ أّنه قد 

ُضيِّع.
)٢)  هبل هو: مقلوب بعل، وبعل هو مردخ يف بابل الذي عّلق 
إبراهيم  الفأس برقبته يوم حّطم األصنام، وهوـ  بنظرهمـ  
أحد املالئكة؛ إذ كانوا يعبدون املالئكة، وأحيانًا ُيعظَّم ملك من 
املالئكة بسبب من األسباب أكثر من غريه، فُيصبح رمزًا لتلك 

املدينة التي عّلقته يف معابدها أو اهتّمت به.

https://warithanbia.com/?id=2692
https://warithanbia.com/?id=2692
https://warithanbia.com/?id=2692
https://warithanbia.com/?id=2692
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تنتمي إىل إبراهيم أيضًا ـ األصنام فعّلقت ُهبل 
)بعل( عىل الكعبة.

قريش؟  هم  َمن  هو:  املطروح  والسؤال 
اجلواب: هم ذّرية فِهر؛ إذ ظهر هذا اللقب أّيام 
ب قيّص بقريش)1)؛ ألّنه مجع ذرّية فِهر،  قيّص، فُلقِّ
وكانت قبل ذلك بيوتًا متفّرقة، فجمعها مّلا استوىل 
عىل البيت يف حربه مع خزاعة، مستعينًا بأخيه 
ألُّمه رازح، الذي كان شيخ عشرية خضاعة يف 
الشام، وكذلك بِولد عّمه؛ إذ كانوا بيوتًا متفّرقة 
يشعرون أّن خزاعة انتزعت منهم موقع السدانة، 
أّن  الطبيعي  ومن  الرشعّيون.  األولياء  وهم 
بأّن حّقها مغتصب سوف  تشعر  التي  األرُسة 
تكون بمعزل عن البَِدع التي يأيت هبا الغاصبون 
يف  كان  حّقهم  فَغْصب  ـ  نافعة  ضاّرٍة  ورّب  ـ 
رضرهم، لكنّه قد صاهنم من جهة ُأخرى، وهي: 
عدم وقوعهم حتت تأثري هذه البدعة؛ أي: بدعة 

أن ُيؤتى بالصنم ويوَضع يف الكعبة.
آباء النبي  محلة الوصية اإلبراهيمية:

انتهت الوصية إىل قيّص من زمن إسامعيل، 
)1)  معنى قريش: التجّمع. ُانظر: الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، 

العني: ج5، ص39.

https://warithanbia.com/?id=2692
https://warithanbia.com/?id=2692
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  وهي وصية إبراهيم التي حتمل نبوءة حممد
واثني عرش إمامًا من أهل بيته ، وهي ما زالت 
مسّجلة يف التوراة املتداولة عامليًا اليوم، وُتسّمى 
رّب،  »يا   : إبراهيم يقول  إسامعيل.  بربكة 
بارك يف إمساعيل بعدما رأيته قد استجاب ألمرك. 
قال: ها أنا باركته وأمثرته ومنّيته جّدًا جّدًا، اثين 
عشر رئيسًا يلد، وأجعله ُأّمة كبرية«)1). فكان 
يتداول هذه الوصية أوصياء إبراهيم من ذّرية 

إسامعيل. هذا يف الرتمجة العربية.
 وإذا رجعنا إىل األصل العربي نجد أّن لفظ 
)جّدًا جّدًا( يقابله عبارة )بمئود مئود(، وتعني 
كذلك: )جّدًا جّدًا(. يقول علامء اليهود الذين 
أسلموا: إّن هذا اللفظ هنا )بمئود مئود( بحساب 
اجلمل يساوي )9٢(، وهي القيمة العددية اّلسم 
  حممد اسم  هنا  كان  فكأّنه  املبعوث،  النبي 

فوه إىل كلمة )بمئود مئود(. وحرَّ
ذّرية  من  إبراهيم  أوصياء    النبي فآباء 
تراث  وحيملون  النبوءة،  حيملون  إسامعيل، 
والذّرية،  الفروع  انحرفت  وإن   ، إبراهيم
هو  وقيّص  ينحرفون.  اّل  األوصياء  فهؤاّلء 

)1)  سفر التكوين، اإلصحاح )17(، الفقرة:٢0.

https://warithanbia.com/?id=2692
https://warithanbia.com/?id=2692
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كتب  ذكرت  وقد  األوصياء،  هؤاّلء  مجلة  من 
ون بالنبي ، إىل  التاريخ أّن أجداده كانوا يبرشِّ
أن انتهت إليه الوصية، واستطاع أن يسرتجع 
البيت، فأّسس التجّمع من ذّرية )فِهر( الذي ُيعّد 
وصيًا أيضًا. وعليه؛ فقد استمّرت الوصية يف 
بيته بالنّص، عىل خالف ما هو مشهور يف كتب 
التاريخ من أّن قريشًا ابتكرت الوصية، فالوصّية 
مستمّرة من إسامعيل إىل أيب طالب؛ وصّية حتمل 
س  ُأسِّ البيت  هذا  وأّن  املّكي،  بالنبي  البِّشارة 

. ًليستقبل حممدا
قريش وعبادة األصنام:

إّن النظرية املطروحة هي أّن قريشًا مل تكن تعبد 
األصنام عىل الرغم من أهّنا معلَّقة عىل الكعبة، 
ومل يعرتض عىل ذلك قيّص؛ ألّن عبادة األصنام 
قضية هلا واقع، فكانت تعبدها كنانةـ  وهي أكرب 
قبيلة يف ذّرية إسامعيلـ  وكذلك خزاعة وقضاعة 
يف الشام؛ ولذا فإّن ااّلعرتاض عىل املعبودات 
السيطرة  قيّص  عىل  ت  يفوِّ سوف  منها  واملنع 
عىل الكعبة، وتأسيس جتّمع يف مّكة ينتظر النبي 
فتحطيم  وعليه؛   . ًحممدا املّكي  اإلسامعييل 
ت مكاسب كثرية، وعالوًة  األصنام سوف يفوِّ
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عىل ذلك أّن حتطيمها ليس وظيفة أّي أحٍد، ويف 
أي مكان، وخصوصًا إذا كان املكان هو مّكة.

نعم، إّن قريشًا بعد وفاة عبد املّطلب انفتحت 
لسبب  األصنام)1)؛  تعبد  وبدأت  الرشك  عىل 
قد اهتدينا إليه، وهو: أّن بطون قريش حسدت 
بيت هاشمـ  املتمثِّل بعبد املّطلب وبيته)٢)  حول 
فقاموا  املّطلب،  الزعامة، وانتظروا موت عبد 

بااّلنقالب عىل أيب طالب واّدعوا أهّنم آل اهلل)3).
انقالهبا  تنجح يف  أن  لقريش  يمكن  وكيف 
هذا؟ كان حتليلنا هكذا: إهّنا قامت بالتقّرب إىل 
األصنام يف بداية األمر كعمٍل سيايس؛ من أجل 
فعبدوا  وُخزاعة،  وُقضاعة  كنانة  قبائل  كسب 
)1)  خالفًا للرؤية املشهورة بأّن قريش كانت تعيش الرشك قبل 

ذلك.
)٢)  كان عند هاشم عبُد املطلب فقط؛ ولذلك حينام نقول: بني 
هاشم، أو نقول: بني عبد املّطلب، فواحٌد. وكان ويص عبد 

املّطلب هو أبو طالب.
)3)  مصطلح )آل اهلل( برز عىل يد عبد املّطلب، مّلا دفع اهلل به 
الفيل؛ فقد كان لعبد املّطلب موقٌف واضٌح جدًا يف قّصة الفيل، إذ 
قال لقريش: تعالوا نقاتل والنرص من اهلل تعاىل. فرفضوا وقالوا: 
اّل طاقة لنا بذلك. فاهلل تعاىل أّيد عبد املّطلب وصار هو األَْوىل باهلل 
من الناحية الواقعية؛ ألّن نرص اهلل جرى عىل يده، فاّدعت قريش 
هذا الّلقب بعد موته، وقالوا: بل نحن آل اهلل، اهلل تعاىل دفع عنّا 
مجيعًا واّل خيتّص ذلك ببني هاشم؛ فظهرت بيوت قريش واّدعت 

الزعامة، وأحدثوا البدع.

https://warithanbia.com/?id=2692
https://warithanbia.com/?id=2692
https://warithanbia.com/?id=2692
https://warithanbia.com/?id=2692
https://warithanbia.com/?id=2692
https://warithanbia.com/?id=2692


14

هذه األصنام تدرجييًا خالل األربعني سنة، وما 
تعني عبادهتم إاّّل التقّرب هبذه األصنام إىل اهلل: 
َقّرُِبونَا إىََِل اهلل ُزلىََْف﴾)1)، ومل يكونوا  ﴿َما َنْعُبُدُهْم إاَِّلَّ يِِلُ

يعتقدون أّن هذه األصنام ختلق وتبعث الرسل 
وما شاكل ذلك، فهم باقون عىل دين إبراهيم.

ذلك؟!  يكون  كيف  أحٌد  يستغرب  ربام 
نقول: ها هم بنو إرسائيل قد بنو بيت املقدس، 
أهّنم  إاّّل  التوراة،  وعندهم  إليه  القبلة  وكانت 
بعد سليامن ـ وسليامن امتداد ملوسى ـ انحرفوا 
وعبدوا األصنام، مع اعرتافهم بأهّنم عىل دين 
إىل  وحيّجون  التوراة،  حيملون  وأهّنم  موسى، 
عندهم  وضاعت  األصنام  فعبدوا  البيت، 
التوراة، فأخرجها هلم بعد السبي البابيل )ُعزير( 
يتداوهلا  ثانية)٢)؛ ألّنه كان يملكها كوثيقة  مّرة 
آل هارون، وُعزير آِخُر آِل هارون قبل السبي 

البابيل.
فبنو  وواضح؛  جّدًا  كبري  تشابه  هناك  فإذًا، 
إرسائيل عىل دين موسى ، ويؤمنون بتوراة 

)1)  الزمر: آية3.
ي َمرَّ ىَلََعَ قَْرَيٍة  ْو اَكذََّلَِّ

َ
)٢)  ُعزير: هو الذي قال عنه القرآن الكريم: ﴿أ

َماتَُه اهلل ِمَئَة اََعٍم 
َ
ِذهِ اهلل َبْعَد َمْوتَِها فَأ ـَ َ حُُيْيِـي َه ىَّنَّ

َ
َويِِهَ َخاوَِيٌة ىَلََعَ ُعُروِشَها قَاَل أ

ُثمَّ َبَعَثُه﴾ )البقرة: ٢59).
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ُفِقَدت، وكذلك قريش، فهم  موسى، ولكنّها 
إبراهيم  أّن  ويؤمنون   ، إبراهيم دين  عىل 

رسوٌل وله ُصُحف، ولكنّها ُفِقَدت كذلك.
فتُح الطريق إىل اهلل:

ممّا تقدم يّتضح أّن خلفية البعثة النبوّية، هي 
إبراهيم  حينام  كون قريش قد حّرفت دين 
العقيدة  حتريف  يعني  وهذا  األصنام،  عبدت 
اإلمامة  وحتريف  بالتوحيد،  املتمّثلة  الدينية 
اإلبراهيميةـ  أيضًاـ  التي كانت ُتعلِّم الناس حّج 
الذي  فصار  األمر،  حتّول  ولكن   ، إبراهيم
احلج  وصار  كّلها،  قريٌش  احلجَّ  الناَس  ُيعلِّم 
بثياٍب َقرشّية، فإذا طاف احلاج بثيابه، عليه أن 
يرميها مهام كانت قيمتها، وعليه أن يعمل بفتاوى 

قريش املرشكة.
فمن هنا ُأغلق الطريق إىل اهلل ألغلب القبائل 

واألفراد وذلك لسببني:
األول: بفعل إمامة قريش وبدعها؛ ولذا حُيتاج 
األصنام؛  حتطيم  وإىل  اإلمامة،  هذه  هدم  إىل 

ألجل أن ينفتح الطريق من جديد.
الثاين: بفعل األحبار والرهبان الذين حّرفوا 

التوراة.
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ُأغلق  قد  األرض  عاّمة  يف  اهلل  إىل  فالطريق 
متامًا. نعم، الطريق عند بني هاشم مفتوح؛ ألهّنم 
مل يسايروا قريش يف حتريفها لدين إبراهيم؛ لذلك 
ّمِّينَِي رَُسواًَّل ّمِنُْهْم 

ُ
ِي َبَعَث يِِف اأْْل قال اهلل تعاىل: ﴿ُهَو اذَّلَّ

َيتْلُو َعلَيِْهْم آيَاتِهِ َوُيَزّكِيِهْم َوُيَعّلُِمُهُم الِْكَتاَب َواحْْلِْكَمَة ِإَون 
بنٍِي﴾)1). إىل هنا إذا وقفنا،  اََكنُوا ِمن َقبُْل لَىَِف َضاََلٍل مُّ
قد ُيظّن أّن كّل أهل مّكة )األُميني( يف َضالل؛ 
لذلك دفع القرآن الكريم هذا الظن أو التوهم، 
ا  فقال: ﴿َوآَخرِيَن ِمنُْهْم﴾)٢)؛ أي: من أهل مّكة، ﴿لَمَّ
يَلَْحُقوا بِِهْم﴾)3)؛ أي: ما سايروا وما حلقوا بقومهم 

يف ضالهلم إىل البعثة.
وليس املقصود بذلك )أهل فارس( كام هو 
مشهور عن أيب هريرة، واشُتِهر أيضًا يف كتب 
التفاسري، فهذا كالم مشهوٌر اّل أصل له، وإّنام 
أصله روايٌة عن أيب هريرة ونظرائه، وقد ُوِضَعت 
يف العهد العّبايس؛ من أجل أن ُتعتِّم عىل الظهور 
احلقيقي لآلية الكريمة، وهو ظهوٌر يف وجود فئة 
من أهل مّكة عىل خّط إبراهيم، وهو ما جتىّل يف 
دعوة إبراهيم كام يف قوله تعاىل: ﴿ِإَوذْ يَرَْفُع إِبَْراهِيُم 

)1)  اجلمعة: آية٢.

)٢)  اجلمعة: آية3.

)3)  اجلمعة: آية3.
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نَت 
َ
الَْقَواِعَد ِمَن ابْْلَيِْت ِإَوْسَماِعيُل َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أ

ِميُع الَْعلِيُم * َربََّنا َواْجَعلَْنا ُمْسلَِمنْيِ لََك َوِمن ُذّرِيَّتَِنا  السَّ
ََّك﴾)1) إىل قوله تعاىل: ﴿َربََّنا َوابَْعْث فِيِهْم  ْسلَِمًة ل ًة مُّ مَّ

ُ
أ

رَُسواًَّل ّمِنُْهْم....﴾  )٢). فَمن هو هذا الرسول الذي 
سيفتح الطريق من جديد إىل اهلل؟ من املؤّكد هو 
النبي األُّمي املّكي حممد ، الذي ُيصَطفى من 

هذه األُّمة املسلمة لُيبَعث فاحتًا.
ذّرية  من  خطٌّ  خّطان:  مّكة  يف  يوجد  إذًا، 
وعبد  إبراهيم  دين  عن  انحرف  قد  إبراهيم 
األصنام. وخطٌّ آخر هو األُّمة املسلمة )املتمّثلة 
  ًحممدا منها  اهلل  اختار  التي  هاشم(  ببني 
مبعوثًا: ﴿َربََّنا َوابَْعْث فِيِهْم رَُسواًَّل ّمِنُْهْم َيتْلُو َعلَيِْهْم 
 .(3( َوُيَزّكِيِهْم...﴾  ْكَمَة  َواحْْلِ الِْكَتاَب  َوُيَعّلُِمُهُم  آيَاتَِك 
فورد أّواّلً: ﴿َوُيَعّلُِمُهُم﴾، بعد ذلك: ﴿َوُيَزّكِيِهْم﴾. 
بخالف قوله تعاىل يف سورة اجلمعة: ﴿...َيتْلُو 
ْكَمَة...﴾)4)، فهنا  َعلَيِْهْم آيَاتَِك َوُيَعّلُِمُهُم الِْكَتاَب َواحْْلِ
وقعت التزكية قبل التعليم؛ ألّن هناك مرشكني يف 
ضالٍل مبني، أّما يف سورة البقرة فالتزكية وقعت 

)1)  البقرة: آية1٢7ـ 1٢8.
)٢)  البقرة: آية1٢9.
)3)  البقرة: آية1٢9.

)4)  اجلمعة: آية٢.
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بعد التعليم؛ ألهّنم مسلمون، واملسلم اّل حيتاج 
إسالم  مستوى  عىل  هنا  واملسلم  التطهري.  إىل 
ًة  مَّ

ُ
إبراهيم: ﴿َربََّنا َواْجَعلَْنا ُمْسلَِمنْيِ لََك َوِمن ُذّرِيَّتَِنا أ

ََّك...﴾ )1)، فهذه اأُلّمة املسلمة من ذّرية  ْسلَِمًة ل مُّ
إبراهيم  كإسالم  إسالمها  وإسامعيل،  إبراهيم 
وإسامعيل، فُأخذ اإلسالم هنا بمعناه اللُّغوي؛ 
أي: ااّلنقياد هلل تعاىل كاماًل؛ ولذا اّل بّد أن ُتقَرن 
اآلية يف سورة اجلمعة مع اآلية يف سورة البقرة؛ 

لنصل إىل هذه النتيجة.
إّن فكرة وجود أحناٍف خارج بني هاشم أمٌر 
يف  معدودون  أفراد  أهّنم  إاّّل  وممكن،  صحيح 
قبائلهم، أّما كفئة، أو ُأرسة، أو عشرية، فبنو هاشم 
يربطون  رأيناهم  ولذلك  اإلسالم؛  عىل  كانوا 
وقريش   ، بمحمد ومصريهم  وجودهم 
قاطعتهم مقاطعة تاّمة خالل ثالث سنوات كام 

هو معلوم.
األمر الثاينـ   خلفية النهضة احلسينية:

التي  اخللفية  تشابه  احلسينّية  النهضة  خلفية 
اهلل  إىل  الطريق  ليفتح   ، النبي بعثة  أوجبت 
اإلمام  هنضة  ُتعّد  ولذلك  وتعاىل؛  سبحانه 

)1)  البقرة: آية1٢8.
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فلواّل  ورسالّيًا،  عظياًم  عماًل    احلسني
هنضته  لبقي الطريق إىل عبادة اهلل تعاىل عىل 
الطريقة التي جاء هبا الرسول حممد ، ُمغلقًا 
ُأمّية  بني  ِعرَب  قريش  ألّن  مجيعًا؛  الناس  أمام 
َعَرَضت نفسها للناس من خالل اإلعالم عىل 
آل  وأهّنم  اهلدى،  أئّمة  وأهّنم  اهلل،  خلفاء  أهّنم 

النبي.
اخلالفة القرشية ودورها يف حتريف اإلمامة 

اإلهلية:

أنفسهم  أن يعرضوا  ُأمّية  بنو  استطاع  كيف 
خلفاء اهلل وأئّمة ُهدى؟ اجلواب عىل ذلك: أهّنم 
استندوا إىل جتربة مسَبقة، هي حكومة قريش بعد 
أفرزهتا  التي  احلكومة  تلك  مبارشًة،    النبي
عملية السقيفة التي كانت ـ يف احلقيقة ـ مرحلة 
إخراج، وإاّّل فقبل السقيفة كان هناك حزٌب يتبنّى 
ُأطروحة كانت تقوم عىل أساس شعار »حسُبنا 
اهلل«، فُفِصَل بني كتاب اهلل وبني السنّة  كتاب 
النبوّية، فهي حركة قادهتا قريش وليس األنصار؛ 
إذ اّل تتجّرأ األنصار أن تقود وتطرح حركة هبذا 
الشعار؛ لذلك نالحظ من احلوارات األساسية 
يف سقيفة بني ساعدة مّلا قالت األنصار: »مّنا أمرٌي 
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ومنكم أمري«)1)، قال هلم أبو بكر: »...لكّن قريش 
رًا إّياهم أّيام اجلاهلية  أْوىل مبحمٍد منكم«)٢)، مذكِّ
من أين كانوا يأخذون دينهم وحّجهم؟! إذ إّن 
قريش ُقبيل البعثة هي التي كانت تقود إىل اهلل عىل 

طريقتها، وعليه انسحب األنصار.
إذًا، قريش رفعت شعار )حسُبنا كتاب اهلل(، 
وبدأ التحريف يف دين حممد ، ومن أبرز ما 

ف هو اإلمامة اإلهلية. ُحرِّ
فصحيٌح أّن اإلمامة بعد النبي ، هي موقٌع 
يمّس  أاّّل  برشط  ولكن  وتنفيذي،  ترشيعي 
ترشيعات اهلل واّل نبّيه بيشء. فترشيعات اإلمامة 
اإلهلية بعد النبي  تأيت لتحافظ عىل ترشيعات 
تقّرر  الدين  النبّوة وترشيعات اهلل ُمسَبقًا؛ ألّن 
  كونه كتابًا وسنّة، فإذا جاء اإلمام بعد النبي
ع يف منطقة له فيها حق الترشيع،  وأراد أن ُيرشِّ
ترشيع  لصيانة  الترشيع  هذا  يكون  أن  بّد  اّل 
النبي ، كام أّن ترشيع النبي  لصيانة ترشيع 

اهلل سبحانه وتعاىل.
ومن املؤسف جّدًا أّن بحث اإلمامة اّل يبدأ 
ج٢،  اليعقويب:  تاريخ  يعقوب،  أيب  بن  أمحد  اليعقويب،    (1(

ص1٢3.
)٢)  املصدر السابق.
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  فإّن إمامة أهل البيت ، فيه ببحث النبي
ـ كام يف عقيدة الشيعة ـ إّنام هي استمرار إلمامة 
النبي  وامتداد هلا، اّل ختتلف عنها يف كّل يشء، 
عه األئّمة ديٌن؛ ولذلك ينبغي أن نفهم  فام يرشِّ

اإلمامة من مرحلة النبّوة.
حينام جاءت اخلالفة القرشية استغّلت هذه 
الترشيعات  عىل  حتافظ  أن  ألجل  اّل  الناحية، 
م الترشيعات  اإلهلية والنبوّية؛ وإّنام ألجل أن هُتدِّ
بـ)سرية  ُعِرَف  ما  وأنتجت  والنبوّية،  اإلهلية 
به  ُيراد  مصطلٌح  الشيخني  فسرية  الشيخني(، 
سه اخلليفتان من قضايا خالفوا فيها السنّة  ما أسَّ
النبوّية، فهيـ  إذًاـ  ترشيعات جديدة، وبَِدع حّلت 
حمّل ترشيعات اهلل وسنن نبّيه)1). ويف احلقيقة، 
الدينّية  لإلمامة  َمعَلٌم  هي  الشيخني  سرية  أّن 
التي اّدعتها قريش بعد النبي ، وهناك رواية 
عن  وغريه،  مسلم  يروهيا  جّدًا  املعامل  واضحة 
أيب موسى األشعري، قال: »قِدمُت على رسول 
)1)  ومن أبرزها حج التمّتع، وهو من القضايا التي ينبغي أن 
يتعّرف عليها كّل مسلم، فإّن هذا احلجـ  وهو من أبرز العبادات 
التي جاء هبا النبي  بعد الصالةـ  كان أوضح معلم من معامل 
تأثري اخلالفة القرشية عىل حتريف الدين. وكذلك الصالة التي 

وقعت فيها زيادات ما مل تكن يف زمن النبي ، كالتكّتف مثالً.
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اهلل )صّلى اهلل عليه ]وآله[ وسّلم(، وهو منيخ 
بالبطحاء. فقال: ِبَم أهللَت؟ قال: قلت: أهللُت 
بإهالل النيب )صّلى اهلل عليه ]وآله[ وسّلم(. قال: 
هل ُسقَت من هدي؟ قلت: ال. قال: فطف بالبيت 
وبالصفا واملروة، مّث حّل. فطفُت بالبيت وبالصفا 
فمّشطتين  قومي،  من  امرأة  أتيُت  مّث  واملروة، 
يف  بذلك  الناس  ُأفيت  فكنُت  رأسي.  وغّسلت 
إمارة أيب بكر وإمارة عمر، فإّني لقائم باملوسم إذ 
جاءين رجٌل، فقال: إّنك ال تدري ما أحدث أمري 
املؤمنني يف شأن النُّسك؟! فقلت: أّيها الناس، َمن 
كّنا أفتيناه بشيء فليتئد، فهذا أمري املؤمنني قادم 

عليكم، فبه فائتموا«)1(.
قادم  املؤمنني  أمري  »فهذا  قوله:  ومعنى 
ولذلك  ديني؛  إماٌم  أّنه  فائتموا«،  فبه  عليكم، 
بلغت اخلالفة القرشية يف عهد اخلليفة الثاين إىل 

ع. مرحلة أّن باستطاعتها أن ُترشِّ
اإلمام عيل  يف مواجهة ااّلنحراف القريش

  وقف أمام هذه التجربة عيل بن أيب طالب
حني عرضوا عليه يف الشورى: »لنا اهلل عليك، إن 
ج4،  مسلم:  صحيح  احلجاج،  بن  مسلم  النيسابوري،    (1(

ص45.
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وّليت هذا األمر، أن تسري فينا بكتاب اهلل، وسّنة 
نبيِّه، وسرية أيب بكر وعمر«)1). وهذا معناه: 
تعاَل نبايعك عىل سرية الشيخني؛ ألّن كتاب اهلل 
  ًوسنّة نبيِّه مفروغ عنهام. لكنّهم يعرفون علّيا
لن يقبل ُملكًا فيه رضبًا وحتريفًا لدين اهلل تعاىل، 
فقال: »أسرُي فيكم بكتاب اهلل وسّنة نبيِّه«)٢)؛ 
ع اّل  ولذا رفض  هذا األمر؛ إذ لو أراد أن ُيرشِّ
حيتاج إىل بيعة الناس، وإّنام اهلل تعاىل منحه ذلك 
عرب النبي  من خالل قول النبي : »َمن كنُت 
مواله، فهذا عليٌّ مواله«، فكّل ما للنبي  من 
صالحية يف الواّلية، فهي لعيلٍّ ، سواء أكانت 
ترشيعية أم تنفيذية)3). نعم، عندما ُعِرَضت عىل 
عثامن َقبِلها؛ ألّنه يعتقد أّن هذا األمر ليس جمّرد 
أو حكم سيايس، بل هو خالفة وإمامة  تنفيذ 
دينية، وأّن قبوله بسرية الشيخني معناه إمكان 
اإلضافة عىل ذلك، ومسألة الوضوء أكرب شاهد 
ج٢،  اليعقويب:  تاريخ  يعقوب،  أيب  بن  أمحد  اليعقويب،    (1(

ص16٢.
)٢)  املصدر السابق.

التنفيذية،  الواّلية  من  أعظم  الترشيعية  الواّلية  أّن  علاًم    (3(
فالواّلية التنفيذية يمكن لإلنسان أن يقبلها أو اّل يقبلها )جيّمدها(، 
كام صنع اإلمام احلسن ، وإّنام األصل الواّلية الترشيعية؛ 

ألهّنا هي الدين الذي جيب عىل الناس أن يتدّينوا به.
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عىل ذلك)1).
 ، فصار يف احلقيقة عندنا جتربة بعد النبي
دين  حّرفت  التي  املسلمة  قريش  جتربة  هي 
حممد  ورشيعته، كام حّرفت قريش املرشكة 
يف    ٌّعيل فنهض  ورشيعته؛  إبراهيم  دين 
مواجهة قريش املسلمة وأبطل كّل ترشيعاهتا، 
وأحيا من جديد ُسنن النبي  واإلمامة الدينية 
املتمثِّلة بأهل بيته ، هؤاّلء الذين كّلفهم اهلل 
تعاىل حفَظ الرشيعة ﴿...فَإِن يَْكُفْر بَِها َهـُؤاَّلء﴾ ؛ 
َْنا بَِها قَوًْما  أي: كفر تأويٍل اّل كفر تنزيل، ﴿َفَقْد َولَّكَّ
ِيَن َهَدى اهلل فَبُِهَداُهُم  ْولَـئَِك اذَّلَّ

ُ
لَّيُْسواْ بَِها بَِكافِرِيَن * أ

اْقَتِدهْ...﴾)٢)؛ يعني: ببياهنم اقتده.
)٢7هـ(  سنة  إىل  التاريخ  يف  التأّمل  وعند 
املجتمع  يف  حدثت  قد  مشكلة  هناك  أّن  نرى 
اإلسالمي؛ إذ صار هنالك خّطان: خّط عثامن 
وبنو ُأمّية، وخّط قريش التي كانت ناقمة عىل 
قريش  بني  األساسية  واملشكلة  األّول.  اخلّط 
تتعّلق  وعثامن يف احلقيقة، هي مشكلة سياسة 
بالسلطة واملال، أّما القاعدة العاّمة حلكم البالد 
)1)  هناك بحٌث للسّيد عىل الشهرستاين، ُطبَِع مستقاًل حتت 

عنوان: )وضوء عثامن(.
)٢)  األنعام: آية89ـ 90.
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يعرفون  الشيخني؛ فال  اإلسالمية، فهي سرية 
يعرفون  واّل  عمر،  حّج  خالل  من  إاّّل  حّجًا 
وضوءًا إاّّل من خالل عثامن، واّل يعرفون زكاة 
صها عمر،  إاّّل من خالل األنصبة التي كان يشخِّ

وهكذا.
  عيل خط  وهو  واضح  خّط  هناك  نعم، 
الذي أراد أن يميِّز نفسه بأّنه ليس مع قريش يف 
هنضتهم من أجل امُللك يف ذلك الظرف السيايس 
العصيب، فأهل البيت  اّل يتحّركون نتيجة 
أجل  من  حركتهم  ألّن  أبدًا؛  شخيص  اجتهاد 
سبعون    لعيل فكان  اخلامتة،  النبّوة  حفظ 
وقد  مفّصلة،  عهوٌد   ، اهلل رسول  من  عهدًا 
ُأنجز بعضها، فجاءت الفرصة املناسبة للرّد عىل 
حّج  حُييي  أن    املؤمنني أمري  فقّرر  السلطة، 
التمتع يف تلك السنّة، يف ظل تصارع احلزبني )بني 
ُأمّية وقريش(، فأحياه بتوفيق إهلي ووصية نبوّية.

تتحّمل  بأدوات    عيل اإلمام  استعان 
األذى؛ باعتبار أّن هنضته  كبعثة النبي  يف 
مّكة؛ إذ سوف يواجه حكاًم أقوى من قريش، 
فكان أبو ذّر وعاّمر واملقداد وغريهم ممّن معه قد 
اّتفق معهم أن حيّجوا تلك السنة عىل أن يضعوا 
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دماءهم عىل أكّفهم؛ ألّن القيام باحلّج عىل أساس 
سنّة النبي )حّج التمتع(، هو خالف التيار)1).

قال:  احلكم،  بن  مروان  عن  البخاري  ففي 
»شهدت عثمان وعليًا، وعثمان ينهى عن املتعة، 
وأن جيمع بينهما، فلّما رأى علي، أهّل هبما، لّبيك 
  بعمرة وحّجة، قال: ما كنُت ألدع سّنة النيب
لقول أحد)٢)«)3). فإّن الوقت قد حان إلحياء سنّة 
النبي ، بعد أن كانت خمالفة حّجهم جريمة 
»متعتان  الثاين:  اخلليفة  قال  إذ  عليها؛  ُيعاَقب 
كانتا على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه ]وآله[ 
وسلم حالاًل، أنا أهنى عنهما وُأعاقب عليهما: 

متعة النساء، ومتعة احلّج«)4).
فاملجتمع قد رأى حتّواّلً حدث يف موسم احلّج، 
فهناك حجٌّ جديد يرونه أهل البالد املفتوحة رشقًا 
)1)  إّن الروايات واضحة وحمفوظة يف كتب احلديث والتاريخ، 

فيام يتعّلق باختالف عيل  وعثامن يف احلّج.
)٢)  هناك نسخة لـ)صحيح البخاري( مطبوعة يف أربع جملدات 
  وهبامشه تعليقة السندي، يقول: »ما كنُت ألدع سنّة النبي

لقول أحد من الناس«.
ج٢،  البخاري:  صحيح  إسامعيل،  بن  حممد  البخاري،    (3(

ص151.
)4)  اجلصاص، أمحد بن عيل، أحكام القرآن: ج٢، ص191 

وغريه.
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وغربًا)1). فأحدث اإلمام عيل  ثورًة باحلّج؛ 
إذ يسأل الناس الصحابة: ما هذا احلّج؟ فيأيت 
اجلواب: هذا الذي كنّا نحّج به عىل عهد رسول 

. اهلل
سنّة  إحياُء    عيل اإلمام  مرشوع  فإذًا، 
النبي ، ونجح يف ذلك فعالً بعد قتل عثامن 
من ِقَبل قريش التي كانت ترجو أّن الناس سوف 
ـ  مثاًل  ـ  والزبري  كطلحة  منهم  واحدًا  يبايعون 
إاّّل أّن اجلامهري تركتهم وذهبت إىل عيل بن أيب 
طالب ، فإذا بطلحة والزبري يمّدون يد املبايعة 
  أّن مرشوعه إاّّل  لعيل  رجاًء للمنصب، 
ليس فيه مساومة عىل امللك واملحاصصة. ومع 
ذلك كّله فقد انقسم املجتمع الكويف عىل قسمني:
القسم األول: قسم باٍق عىل سنّة اخللفاء، ومع 
ذلك فقد ترك أمري املؤمنني  الناس وحرّيتهم 

من دون إكراه)٢).
)1)  ألّن حّج التمّتع معناه عندما يصل احلاج إىل البيت يطوف 
سبعة ويصيّل ركعتني، ُثّم يسعى بني الصفا واملروة، وحيّل، إاّّل أّن 

َمن يعمل بسرية اخلليفة الثاين اّل جيوز له أن حيّل.
)٢)  كان مجاعة يصّلون صالة الرتاويح يف مسجد الكوفة أّيام 
شهر رمضان يف السنة األُوىل عند جميئ أمري املؤمنني ، فقد 
»روي أّن أمري املؤمنني  ملا اجتمعوا إليه بالكوفة فسألوه أن 
ينصب هلم إمامًا يصيلِّ هبم نافلة شهر رمضان، فزجرهم وعّرفهم 
وقّدموا  ألنفسهم  واجتمعوا  فرتكوه  السنّة،  خالف  ذلك  أّن 

https://warithanbia.com/?id=2692
https://warithanbia.com/?id=2692
https://warithanbia.com/?id=2692
https://warithanbia.com/?id=2692


28

القسم الثاين: هم ممّن وعى وبدأ ينهى عن تلك 
البدع، فبعد مرور مخس سنوات وثالثة أشهر 
العراق حيملون مرشوع عيل  يف  صار أهل 
البالد الرشقية؛ ألّن اجلبهة الغربية حتمل مرشوع 
اخللفاء؛ إذ متّكن معاوية أن يفصلهم، خصوصًا 
بعد حرب صفِّني؛ إذ جعل سّب عيل  ولعنه 
  ًبشكل علني، وذلكـ  حسب رأهيمـ  أّن عليا
قد أفسد يف دين عمر الذي يعتربونه دين اهلل، 

وُعِرَضت إمامة عيل  عىل أهّنا إمامة ضاّلة.
فالبلدة التي نرصت عيل بن أيب طالب  يف 
مرشوعه، وساندته يف حروبه التي دافع هبا عن 
مرشوعه، يف قبال َمن حاول وأد ذلك املرشوع، 
هي الكوفة، فال نجد غري أهل الكوفة أنصارًا 
لعيل  يف مرشوعه الذي َهَدَف إىل إحياء سنّة 
النبي ، ولواّل بقاء الكوفة معه  يف مرشوعه 
ملا استطاع  أن يستمّر مّدة حكمه، وما يرد 
من كلامت ُتنقل هنا وهناك يف بعض املصادر يف 
ذم أهل العراق، وأهّنم أهل الشقاق والنفاق! 
بعضهم، فبعث إليهم ابنه احلسن  فدخل عليهم املسجد 
ومعه الدرة فلاّم رأوه تبادروا األبواب وصاحوا: وا عمراه!«. 
ابن أيب احلديد املعتزيل، عبد احلميد، رشح هنج البالغة: ج1٢، 

ص٢83.
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وأهّنم قد مألوا قلبه قيحًا،... فهذه من املعيب 
قها؛ ألهّنا اّل تليق بإنسان  أن نقبل هبا، أو أن نصدِّ
  يعتقد بنجاح عمله، وعقيدتنا أّن أهل البيت
نجحوا يف مسريهتم وما فشلوا متامًا؛ ألّن اهلدف 
ليس هو إقامة احلكم فحسب، حّتى يقال: إّن يف 
زمانه وقعت حروب ثالثة بني املسلمني، بينام يف 
  زمن اخللفاء فقد ُفتَحت بلدان عديدة، فعيل
بويع اّل عىل أساس إقامة حكم، بل بويع عىل 
أساس أن يواصل مرشوعه الذي هنض به سنة 

)٢7هـ(.
اإلماُم احلسن  يف مواجهة االنحراف األُموي:

عىل  واملجتمع    املؤمنني أمري  اسُتشهد 
جبهتني: جبهة رشقية تؤمن بأّن علياً  إمام 
أحيا سنّة النبي ، وجبهة حُمِدثة يف الشام تعتقد 

أّن علياً  يستحّق اللعن.
العراق  أهل  وبايعه    احلسن اإلمام  جاء 
ة)1)؛ إذ اّل يوجد أفضل منه ُيقيم فيهم  بيعة مستِقرَّ
العدل، حّتى وقع الصلح الذي كان هيدف اإلمام 
)1)  خالفًا ملا ترويه بعض كتب التاريخ من أهنّا بيعة مهلهلة، 
هذا كّله كذب وعمل إعالمي مزّيف، فصّلناه يف كتابنا )اإلمام 
أهّم  من  وهو  األُموي(،  ااّلنشقاق  مواجهة  يف    احلسن
الدراسات اإلسالمية املعارصة؛ ألّنه يطرح رؤية يف قبال الرؤية 
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عيل )1)؛  بُأطروحة  الشام  فتح  خالله  من 
بالصلح؛  الشام كان منحرصًا  فتح  أّن  باعتبار 
ألّن معاوية اّل يقبل أن يتنازل عن امللك، فإّما أن 
 ، تبقى هناك دولتان: دولة حتمل مرشوع عيل
ليس  وهذا  الشيخني،  مرشوع  حتمل  ودولة 
فيه نتائج مرّسة، وإّما أن هَيدم اإلمام ُأطروحة 
الشيخني ويكشف حقيقتها ألهل الشام، وُيبنّي 
م هلم  ويقدِّ  ، النبي أّن هذا خالف سنّة  هلم 
 ، عىل أّنه اإلمام بعد رسول اهلل  مرشوعه

. وأّن عمله هذا ألجل إحياء سنّة النبي
وبالفعل، فقد نجح احلسن  يف ذلك؛ ففي 
سنة )48هـ( حلقت الشام بالكوفة، حّتى بدأت 
ُتذَكر يف الشام فضائل عيل ، وسريته، وهنضته 
يف إحياء السنّة، حّتى انسحبت إىل البالط أيضًا، 

وهذا هو الفتح.
وعليه صار واضحًا للناس يف أّيام صلح اإلمام 
احلسن  الذي استمّر عرش سنوات، أّن هناك 
دينني: دين قريش ودين عيل . دين عيل  هو 
املشهورة القائلة: إّن مرّبر تسليم احلسن  للملك؛ هو ضعف 

جيش الكوفة.
 ، 1)  باعتبار أّن أهل الشام ما زالوا بعيدين عن إمامة عيل(

والقائم عندهم هو إمامة الشيخني.
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دين رسول اهلل ، ودين قريش هو دين اخللفاء 
الثالثة متامًا. هنا اشرتط احلسن  عىل معاوية 
أن يبقى الناس أحرارًا وأن اّل تتدّخل السلطة يف 
اجلانب الديني. فام فعله اإلمام احلسن  بحٍق 

كان عمالً عظياًم.
رأى معاوية أّن اإلمام احلسن  أحيا مرشوع 
أبيه، حّتى أصبح ذكر أبيه يعّم البالد، فخّطط 
م، وهو  السُّ إليه  للقضاء عىل مرشوعه، فدّس 
 ، بداية ااّلنقالب األُموي عىل اإلمام احلسن
 ، وقد سمع املجتمع كّله بحالة اإلمام احلسن
ووقع التساؤل بني الناس: َمن الذي له مصلحة 
م؟ إذ اّل مصلحة  يف أن يغتال احلسن  بالسُّ

ألّي جهٍة يف ذلك إاّّل بني ُأمّية)1).
وعليه؛ فقد قامت السلطة األُموّية بطرح بديل 
يف املجتمع َأاّل وهو التجربة القرشية )جتربة قريش 
ُأمّية  بني  يتبنّى رؤية  الباحثني املسترشقني َمن  )1)  هناك من 
وبني العباس يف أّن معاوية بريٌء من دم احلسن ؛ إذ نقرأ يف 
ُطبَِعت  والتي  لـ)فنسيك( وآخرين،  املعارف اإلسالمية  دائرة 
باإلنجليزية، والفرنسية، واألملانية، وهي يف كّل املكتبات العاملية، 
ومن املعلوم أّن املوسوعات هُيتم هبا، وُتعّد املعلومة التي تتضّمنها 
املوسوعة هي خالصة البحوث، فهي معلومة مستقّرة. فهؤاّلء 
ينظرون إىل معاوية عىل أّنه بريٌء من دم احلسن ، وأّنه اّل 
مصلحة ملعاوية يف ذلك، بينام علامء الشيعة يرون يف أبحاثهم أّن 

املسؤول عن ذلك هو معاوية.
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منعوا  ولذلك  جديد؛  من  فأعادهتا  املسلمة(، 
الكثري من السنن النبوّية الصحيحة التي انترشت 
عىل عهد اإلمام عيل  واإلمام احلسن  يف 
كّل األُّمة املسلمة، وذلك بعد أن عرف الناس 
بعد    البيت ألهل  حّق  الدينية  اإلمامة  أّن 
النبي ، وأّن إمامة قريش باطلة؛ ألهّنا حّرفت 

دين اهلل.
وبعد ميض عرش سنوات تكّون هناك جيٌل 
جديد يؤمن باألُطروحة األُموّية، وقد تواجد 
جزء منه يف الكوفة؛ إذ من سنة )51هـ( هّجر زياد 
بأمر من معاوية )٢5( ألف شيعي بعوائلهم من 
الكوفة والبرصة، وأسكن حملَّهم نظراءهم من 
قبائلهم يف الشام، وكانوا موالني ملعاوية؛ بمعنى 
أّنه أحدث تغيريًا سّكانيًا يف الكوفة عىل مدى 
عرش سنوات، فبهذا التغيري السّكاين والواّلدات 
مرشوع  حتمل  اّل  الكوفة  أصبحت  اجلديدة 
عيل ، بل أصبحت حتمل ُأطروحة الشيخني 

مثلام ُأّسست أّول مّرة.
رأي ونقد:

هناك نظرية مطروحة للشهيد الصدر)قدس 
احلق؛  توضيح  استهدف  الصلح  بأّن  رسه( 
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لوجود شبهة أحاطت به.
أّن  نرى  النظرية؛  هلذه  التحليل  مقام  ويف 
السؤال املطروح: َمن هو املخاَطب هبذا الكالم؟

إن السيد الشهيد الصدر)قدس رسه( يرى: أّن 
املخاَطب به العراق. فاحلسن  صالح معاوية، 
وهذا يعني أّن أهل العراق ما كان احلق واضحًا 

عندهم؛ بدليل عدم الطاعة لعيل  مسبقًا.
درسنا  إذا  ألّننا  تأّمل؛  فيه  الكالم  وهذا 
جمتمع الكوفة، أو درسنا هنضة عيل  من سنة 
)٢7هـ(، نشاهد أّن احلق بدأ يّتضح بأّن اخلالفة 
ينهض إلحياء سنّة  بدأ    ًعليا وأّن  َفت،  ُحرِّ
نبوّية، فعيل  صاحب حركة حّقانية واضحة، 
حرب  يف    ًعليا نرصوا  إّنام  الكوفة  وأهل 
نقضوا  والزبري  طلحة  أّن  رأوا  ألهّنم  اجلََمل؛ 
عهدهم معه  يف مواجهة يصدر منه  أّي 
يشء يوجب نقض العهد معه، فازدادت نرصهتم 
لعيل  يف مواجهة معاوية، وبالتايل فمهام حلق 
هبم من أذًى يف حرب اجلمل وصّفني، فإنه مل 

يزدهم إاّّل إيامنًا وتسلياًم.
نعم، ااّلنشقاق الذي حصل يف الشام داخل 
جيش عيل ، كان باعتبار أّن ذلك اجليش مل ُيبَن 
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عىل أساس ااّلعتقاد بإمامة عيل ، بل هنالك 
الظامل الذي خرج عىل احلق،  حرب قائمة مع 
َمن  يكون  أن  تستوجب  اّل  عاّمة  مسألة  وهي 
يعتقد بإمامة عيل ، هو الذي يقاتل فقط؛ ألهّنا 
حرب عىل العطاء، ثّم يأخذ العطاء إذا دخل يف 
نون  هذه احلرب، فقد دخل مع عيل  أناس يتديَّ
بسنّة عمر، وحيّجون عىل طريقته، ومع ذلك مل 

يمنعهم عيل  من املشاركة يف احلرب.
  عيل جيش  يف  قاتل  َمن  فإّن  ولذلك، 
وبمرشوعه،  بإمامته  يؤمن  صنٌف  صنفان: 
وصنٌف آخر اّل يؤمن بذلك، وهم الذين انشّقوا 
مل  احلقيقة  يف  فاخلوارج   . عيل جيش  عن 
يكونوا يف األصل شيعة لعيل  ثّم انشقوا عنه 
يف صّفني، وإّنام هؤاّلء بقوا أوفياء ملا ألفوه من 
ترشيعات عمر، واآلن يرون أّن السري عىل طريقة 
عيل  واألخذ برأيه معناه إلغاء أّية قيمة ملا كانوا 
 ، يعتقدون به، ولذلك رفعوا شعار ختطئة عيل
فصارت حرب النهروان، فهذه نقطة مهّمة جدًا؛ 
إذ نرى ـ لألسف الشديد ـ  يف مصادر التاريخ 
أّن هؤاّلء من شيعة عيل ، حّتى جعلوا عبد 
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الرمحن بن ملجم)1) من شيعته أيضًا!!
فالكوفة هبذه احلروب الثالث تدرجييًا متّحص 
إيامهنا بعيل ، واّتضح احلق فيها، فال يصّح أن 
يقال: بأّن هؤاّلء اّل يعرفون احلق، وأهّنم حيتاجون 
إىل صلح حّتى يكتشفوا بأّن معاوية ُيريد سلطة، 
فهذا هو معاوية عندما نزل بالنخيلة)٢) خطب 
وال  لُتصلُّوا،  قاتلتكم  ما  واهلل،  »إّني  قائاًل: 
لتصوموا، وال لتحّجوا، وال لُتزّكوا، إّنكم لتفعلون 
وقد  عليكم،  ألتأمَّر  قاتلتكم  ولكّني  ذلك، 
أعطاين اهلل ذلك، وأنتم له كارهون«)3). فكان 
يعلم العراقيون أّن معاوية عىل الباطل، بل عرفوا 

بطالن َمن سبقه أيضًا بشكل واضح.
: النهضة احلسينية وحترير مرشوع عيل

أكمل معاوية ااّلنقالب بتنصيب ولده، وعليه 
)1)  عبد الرمحن بن ملجم من رموز ذلك اخلط. كتب عمر إىل 
عمرو بن العاص أن خيتار له منزاّلً بجوار منزله؛ حّتى يعلِّم الناس 
قراءة القرآن، ومنه تّم تأسيس قراءة القرآن بال تفسري. وعليه: فهو 
  واّل حُيَسب عليهم، فإّن شيعة عيل ، ليس من شيعة عيل
ثون بأحاديث  هم الذين يقرأون القرآن ويفرّسونه للناس، وحيدِّ

. النبي
)٢)  النخيلة: موقع بالقرب من الكوفة. ُانظر: احلموي، ياقوت، 

معجم البلدان: ج٢، ص158.
)3)  املفيد، حممد بن حممد، اإلرشاد: ج٢، ص14. ُانظر: ابن 

عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ مدينة دمشق: ج59، ص150.
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اإلسالم  حتريف  إىل  يسَع  مل  معاوية  أّن  يّتضح 
فحسب، بل يسعى إىل حرص اإلمامة اإلهلية يف 
ُأرسته، فعرض نفسه إمامًا إهليًا، ومن بعده الذي 
يقود إىل اهلل هو ابنه يزيد)1). وهذا األثر لإلمامة 
الدينية بقَى إىل القرن الثالث، فهذا السجستاين 
يف كتابه )املصاحف( يستشهد عىل قراءة )َمـلِِك 
يِن()٢) برواية عن ابن شهاب: »أّنه بلغه  َيْوِم الدِّ
أّن النيب )صّلى اهلل عليه ]وآله[ وسّلم(، وأبا 
بكر، وعمر، وعثمان، و]معاوية[، وابنه يزيد بن 
معاوية، كانوا يقرؤون: )َمـِلِك َيْوِم الدِّيِن(«)3). 
فااّلستشهاد بقراءة يزيد يعني كونه قد ُعِرَض 

كإماٍم ديني.
فوا دين حممد ، وارتكزت  إذًا، بنو ُأمّية حرَّ
يف حتريفها اإلمامة اإلهلية والرشيعة النبوّية عىل 
اهلل  إىل  الطريق  فُأغِلق  املسلمة.  قريش  جتربة 
تبارك وتعاىل كام ُأغِلق الطريق زمن قريش ُقبيل 
)1)  يف سنة )55هـ( مّلا ُعِرَضت قضية بيعة يزيد، وكان البادئ هلا 
كام يبدو املغرية بن شعبة، ُطلب من معاوية عىل األقل تغيري سرية 
ولده!، فغرّي السرية وُعِرَض كمجاهد، حّتى قاد املسلمني يف 
جهاد القسطنطينية وفتحها، وكان مصطحبًا معه حمظياته، لكن 
تسرّت عليهم، وما كان يرشب اخلمر أمام الناس؛ لكي ُيعَرض 

إمامًا دينيًا.
)٢)  الفاحتة: آية4.

)3)  السجستاين، عبد اهلل، املصاحف: ج3، ص39٢.
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البعثة)1).
هالك  بعد  وذلك   ، احلسني دور  فجاء 
معاوية، وما هنضته إاّّل من أجل حتطيم اخلالفة 
عىل مستواها األُموي والقريش وإن كان أمري 
املؤمنني  قد حطَّم يف سريته اإلمامة الدينية 
لقريش، لكن بمجيء بني ُأمّية وانطالقتهم من 

. جديد يكون قد ُعتِّم عىل إمامة أهل البيت
وعليه؛ فإحياء دين حممد  ورشيعته عىل يد 
  ليس مرشوعًا وليدًا، بل احلسني  احلسني
تابع ملرشوع أبيه ، فعيل  هو املؤّسس حلركة 
إحياء دين حممد ، فلواّله اّلنتهى ذلك الدين؛ 
ألّن قريشًا خالل )٢4( سنة عتَّمت عىل سنّة 
النبي ، وطّوقتها ومنعت من نرشها، حّتى 
صار الدين عبارة عن كتاب اهلل وسرية الشيخني، 
فوقف عيل  يف وجه حتريف قريش، وأرجع 

. اإلمامة اإلهلية التي برشَّ هبا وبلَّغها النبي
)1)  ألّنه كان معروفًا يف املجتمع أّن الذي ُيريد أن يتحّرك إىل 
اهلل وحيّج البيت، عليه أن يطوف بثياب قرشية، وهنا أيضًا ُأُغلق 
الطريق، فأّي جماهد ُيريد أن يتقّرب إىل اهلل تعاىل بدمه عليه أن 
يبايع اخلالفة، وأن يأخذ أمر اجلهاد من يزيد وقبله أبوه معاوية، 
وهكذا إذا أراد أن حيّج عليه أن حيّج حّج عمر. وما تركيزهم عىل 
اجلهاد إاّّل ألّنه إمساك للناس عن أهّم موقع للقربة إىل اهلل تعاىل، 
فصار الذي يملك القربة إىل اهلل تعاىل ببذل الدم، هو يزيد ومن 

قبله معاوية.
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إّن طريقة بني ُأمّية لرتكيز الضالل يف املجتمع، 
تتمّثل باإلمامة واخلالفة األُموّية، وبدع اخللفاء 
السابقني التي ُطِرَحت عىل أهّنا هي الدين، وباملنع 
 ، عيل حّق  يف    النبي أحاديث  نرش  من 
األُموّية  اخلالفة  اعتمدهتا  اسرتاتيجية  وهي 
لنرش الضالل بعنوان أّنه هدى، لتطويق اهلدى 
عقوبة  وترتيب    النبي وأحاديث  احلقيقي 
عىل َمن يروي حديثًا من قبيل: أحاديث الغدير، 
واملباهلة، واملنزلة، وغريها؛ أي: األحاديث التي 
 . وأهل بيته  س اإلمامة اإلهلية لعيل تؤسِّ
من جهة ُأخرى، هناك اسرتاتيجية ملحارصة اخلط 
اهلادي وتصفية أصحابه)1)، وتبنّي األحاديث 
املكذوبة املوضوعة؛ من أجل أن تؤّسس إمامة 

مبنّية عىل الكذب.
أهّنا  تزعم  خالفة    احلسني أمام  كان  إذًا، 
أهّنا  حقيقتها  ولكن   ، اهلل رسول  إىل  متتّد 
ولعن   ، النبي سنّة  حتريف  إىل  تدعو  إمامة 
أئّمة اهلدى الذين عّينهم الرسول ، وكام قال 
أمري املؤمنني : »وُلِبَس اإِلْساَلُم ُلْبَس اْلَفْرِو 
)1)  بل أكثر من هذا، فإّن هناك َمن ُهدم داره، وُرفع اسمه من دار 

. العطاء بتهمة حبِّ عيل
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َمْقُلوبًا«)1). اإلسالم يدعو إىل كتاب اهلل وسنّة 
النبي : »إّني تارك فيكم الثقلني، أحدمها أكرب 
من اآلخر: كتاب اهلل حبل ممدود من السماء إىل 
األرض، وعتريت أهل بييت، وإّنهما لن يفترقا حّتى 
يردا على احلوض«)٢). إاّلّ أّن العرتة ُحورصت 
  عيل البيت  أهل  وعظيم   ، النبي بعد 
ب إىل اهلل بلعنه، وأعداء اإلسالم ـ  ُيلَعن وُيتقرَّ
الذين حاربوا اإلسالم عىل مدى عرشين سنة ـ 

يعرضون أنفسهم أئّمة هدى!
إذًا، خلفية النهضة احلسينية، هي حفظ الدين 
بني  بوجه  والوقوف  عنه،  والدفاع  اإلسالمي 
  ُأمّية الذين يعملون عىل حتريف دين حممد
ورشيعته، والتي مل يبَق فيها إاّّل قول )اّل اهلل إاّّل 
ف هو اإلمامة اإلهلية.  اهلل(، وعىل رأس ما ُحرِّ
يقول اإلمام الرضا ، عن آبائه ، عن رسول 
اهلل ، عن جربئيل، عن اهلل)جل وعىل(: »ال 
َأِمَن من  إله إاّل اهلل ُحصين، فّمن َدَخل ُحصين 
عذايب«. قال الراوي: فلاّم مّرت الراحلة، نادانا: 
)1)  عبده، حممد، رشح خطب هنج البالغة: ج1، ص٢09، 

اخلطبة108.
ابن حنبل، أمحد، مسند أمحد: ج3، ص14، وص17،    (٢(

وص٢6.
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»بشروطها، وأنا من شروطها«)1).
فاإلمامة اإلهلية الدينية، هي اإلمامة املتمثِّلة 
بعيل وأهل بيته  الذين َمن عرفهم فقد عرف 
قولنا:  عند  يقف  اّل  التوحيد  أّن  بمعنى:  اهلل؛ 
)أشهد أّن اّل اهلل إاّّل اهلل(، بل اّل بّد أن ترتّتب عليه 
اآلثار؛ أي: الشهادة بأّن حمّمدًا رسول اهلل، وأّن 
عليًا ويّل اهلل. وعليه؛ يكون اإليامن بالواّلية هو 

متام التوحيد، وإاّّل بقَي ناقصًا.

املبحث الثاينـ  اهلدف من البعثة النبوّية 
والنهضة احلسينّية:

البعثة  بني  ااّلشرتاك  نقاط  إحدى  أّن  تقّدم 
النبوّية والنهضة احلسينّية هو اهلدف، وعليه نبنّي 
يف هذا املبحث اهلدف من البعثة النبوّية، ثّم نذكر 

هدف النهضة احلسينّية.

األمر األولـ  هدف البعثة النبوّية:

 ، اّتضح وجه املقارنة بني خلفية بعثة النبي
وعليه   ، احلسني اإلمام  هنضة  خلفية  وبني 
يصبح اهلدف واضحًا جّدًا من خالل ما تقّدم؛ 
)1)  الصدوق، حممد بن عيل، عيون أخبار الرضا : ج٢، 

ص145.
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فهدف البعثة النبوّية حترير دين إبراهيم وحترير 
مدينته )مّكة(، أي: فتح الطريق إىل اهلل تعاىل، 
بتقديم الكتاب اإلهلي الصحيح ﴿َوَمْن ِعنَدهُ ِعلُْم 

الِْكَتاِب﴾)1)، وقد نجح النبي  يف ذلك فعاًل.
األمر الثاينـ  هدف النهضة احلسينّية:

تقّدم أّن خلفية النهضة احلسينية هي الوقوف 
بوجه بني ُأمّية الذين يعملون عىل حتريف دين 
حممد ، وعليه يكون هدف النهضة هو فتح 
ُأمّية  بني  إمامة  بتهديم  تعاىل  اهلل  إىل  الطريق 
لقريش  الدينية  اإلمامة  ُهِدَمت  كام  الدينية، 
املرشكة، وتقديم محلة كتاب اهلل تعاىل، والذين 

. هم األئّمة
  هذا هو التطابق العجيب بني حركة احلسني
  وكام نجح النبي ، وبني بعثة رسول اهلل
يف الوصول إىل اهلدف من املرشوع امللقى عىل 
عاتقه، كذلك نجح اإلمام احلسني  يف حتقيق 
اهلدف بنهضته؛ ألّن الكوفة بعد ثالث سنني من 
شهادته ، ُأقيمت فيها دولة عيل  من جديد، 
ومنُذ   ، لعيل اإلهلية  اإلمامة  عىل  وانفتحت 
ذلك الوقت وإىل يومنا هذا، بل وإىل ظهور اإلمام 

)1)  الرعد: آية43.
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املهدي)عجل اهلل فرجه الرشيف( حتمل الكوفة 
 ، وظهرها النجف مرشوع عيل بن أيب طالب
ومل يتبّدل أهل العراق منُذ هنضة احلسني  إىل 
اليوم، وهم حيملون لواء اإلمامة الدينية ألهل 

. البيت
أهل  عند  الدينية  اإلمامة  بقيت  قد  نعم، 
الشام مستمّرة بعد يزيد يف بني مروان، ولكنّها 
انكرست يف بقّية األقطار اإلسالمية وخصوصًا 

يف العراق.
إحياء سنّة  إذًا، هنضة احلسني  تستهدف 
مرشوع  وحترير  اإلهلية،  واإلمامة    النبي

عيل ؛ من أجل أن ينطلق من جديد يف األُّمة.
فاملشكلة بعد النبي  مل تكن يف التوحيد واّل 
يف الرشك، بل الكالم يف اإلمامة. فمكة القريشية 
منُذ اخلالفة األُوىل إىل اليوم تعادي إمامة أهل 
املفردات  من  الزمان  آخر  ويف   ، البيت
يف  األرض  وجه  عىل  ستكون  التي  األساسية 
مّكة ويف العراق ويف الشام هو عودة العباسيني 
َمن  مع  معركة  ستكون  فاملعركة  واألُمويني، 
تبنّت حتريف دين  التي  يمثِّل هذه احلكومات 
حممد ، واملهدي)عجل اهلل فرجه الرشيف( 
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هو الذي ُيمّثل آباءه يف محل قضية اإلمامة.
طريقة احلسني  إلحياء السّنة يف املجتمع 

اإلسالمي:

ما  التايل:  التساؤل  يقع  املتقّدم  العرض  بعد 
هي الطريقة احلسينية إلحياء دين حممد  يف 
املجتمع آنذاك؟ أي: َما الذي حتتاج إليه األُّمة 

لرتجع اهلداية من جديد إىل املجتمع؟
ما حتتاج إليه األُّمة أمران:

)الفضح  اخلالفة  أمر  ُيفتضح  أن  األول: 
ضاّلة  خالفة  كوهنا  عىل  وعرضها  الفكري(، 
باطلة، وأّن هذه الترشيعات هي باألصل بدع، 
فإذا عرف املسلمون ذلك ُفتَِح الطريق من جديد.
ُتزال  أن  بمعنى  القّوة،  صفة  إزالة  الثاين: 
وإاّّل  بالقّوة،  الضالل  ترعى هذا  التي  الطغمة 
يبقى اخلوف واخلضوع حارضًا يف املجتمع، بعد 
أن استطاعت السلطة األُموّية أن خُتِضع املجتمع 
والنهي  باملعروف  األمر  أماتوا  إذ  ألفكارها؛ 
عن املنكر، وجعلوا ذلك من صفات اخلوارج، 
وغالوا يف مسألة نرش أحاديث النبي  يف قتال 
اخلوارج، وزادوا عليها. وعليه؛ سوف تالحق 
خّط  من  يكن  مل  وإن  ثائٍر  أيَّ  اخلوارج  هتمُة 
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اخلوارج)1)، ولو تتّبعنا نّص العهد الذي ُكتِب 
يف زمان عبد امللك، والذي وّزعه الوليد بن يزيد 
رة، عندما أراد أن  بن عبد امللك يف مرحلة متأخِّ
يأخذ العهد لولده، نقرأ فيه أّن من عالمة تأييد 
عليها  خيرجون  الذين  ُانظروا  أن  للخالفة  اهلل 
كيف صنع اهلل هبم! فهذا اإلعالم مطروح من 
أّيام معاوية ويزيد؛ إذ نرى قول ابن زياد للسّيدة 
زينب : »كيف رأيِت ُصنع اهلل بأخيك وأهل 
بيتك؟«)٢)، فقالت : »ما رأيت إاّل مجياًل«)3). 
الرؤوس  فقطعوا  السبيل،  يستدّلون هبذا  فهم 
ومارسوا مع أهل البيت  ظواهر اّل مُتارس 
دلياًل  ذلك  معتربين  الرشك،  أهل  مع  حّتى 

تكوينيًا بأّن اهلل هو الذي أمر بذلك!
وعليه؛ فقد عمَّ اخلوف كّل شخص حّتى عىل 
مستوى ابن الزبري الذي هو منافس ملعاوية، فقد 
كان خيشى مالحقة اإلعالم األُموي وإلصاقهم 
هتمة اخلارجي عليه، فكان املجتمع ينتظر شخصًا 
آخر اّل يمكن أن ُيصَبغ بصبغة اخلوارج، وما هو 
)1)  إّن التهمة بـ)اخلارجي( تعني: سلب الدين عنه، باعتباره 

مارقًا، فأّي أذى يلحق به يكون من استحقاقه.
)٢)  ابن أعثم الكويف، أمحد، الفتوح: ج5، ص1٢٢.

)3)  املصدر السابق.
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. إاّّل احلسني
فاألمر  مرير،  واقع  أمامه    فاحلسني
باملعروف والنهي عن املنكر مل ُيعمل هبام، وشبهة 
يقاوم  شخص  بأّي  تلحق  سوف  اخلوارج 
السلطة، وعليه اّل بّد أن يفتح ذلك باجلهاد من 
أجل اإلطاحة هبذه الطغمة وإن مل ُيقم هنالك 
دولة؛ إذ كان هيدف بالدرجة األُوىل إىل حتريك 
من  منطلقًا  األُموي،  احلكم  قبال  يف  املجتمع 
ببني  اإلطاحة  إىل  يدعو  الدين  أّن  ترى  عقيدة 
ُأمّية وعدم التزام طاعتهم. هذا هدٌف مهمٌّ سعى 
إليه احلسني  بعد أن رأى املجتمع املتدّين عىل 
صنفني: جمتمع جديد يرى يف طاعة بني ُأمّية دينًا، 
وجمتمع قديم يعرف احلق لكن اّل يستطيع أن 

ينهض به خلوفه من الشبهة.
رأي ونقد:

هناك نظرية مطروحة للشهيد الصدر)قدس 
استهدفت    احلسني هنضة  إّن  تقول:  رسه( 
حترير اإلرادة؛ ألّن احلق مّلا اّتضح كانت اإلرادة 

ضعيفة وغري قادرة عىل احلركة.
إّن  نقول:  والنقد؛  التحليل  مقام  ويف 
الصحيح هو القول: بأّن األُّمة حتتاج إىل إحياء 
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فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ ألّن 
اإلعالم األُموي طّوق أّي حركة لذلك بشبهة 
حركة    اإلمام فتح  فقد  ولذا  )اخلارجي(؛ 
اجلهاد الداخيل بطريقة ُأخرى ختتلف عن طريقة 
الناس  كّل  رون  يكفِّ اخلوارج  ألن  اخلوارج؛ 
الذين يطيعون السلطة، وهو مفسدة يف املجتمع، 
بينام حركة احلسني  حركة سلمية يف التعامل 
مع العدو، وإاّّل كيف نرّبر أّن احلسني  يكّف 
عن قتال احلّر، بينام بعض أصحابه طلبوا قتاله، 
كنت  »ما   : احلسني من  اجلواب  فجاءهم 

ألبدأهم بالقتال«)1)، ففرق كبري بني املنهجني.
 املبحث الثالثـ  مراحل حتقيق اهلدف:

الواقع  يف  هدف  كّل  فإّن  احلال،  بطبيعة 
ااّلجتامعي حيتاج إىل مراحل حّتى يتّم حتقيقه.

 والسؤال هو: ما هي اخلُطوات واملراحل التي 
انتهجها اإلمام احلسني  يف ذلك املجتمع من 

أجل حتقيق هدفه؟
اجلواب: هناك ست مراحل، هي عينها املراحل 
بعثته،  النبي  يف حتقيق هدف  انتهجها  التي 
والعجيب أّنه إذا ثبت هذا األمر، فال يمكن أن 

)1)  املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج44، ص380.
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ُيفرسَّ بغري وجود عهٍد عند احلسني ، يقتدي 
ويقتفي أثر جّده النبي  يف تلك املراحل، وأهّنا 
هي التي تنسجم مع الواقع؛ ولذلك فإّن هذه 
الدراسةـ  يف القسم الثاينـ  من جهة هذا التطابق، 
إمامة  إلثبات  التارخيي  املنهج  ضمن  تدخل 

. واألئّمة من ذريته ، احلسني

املرحلة األُوىلـ  الُعزلة:

البعثة  مراحل  من  بارزة  مرحلة  أّول  إّن 
النبوّية، هي مرحلة الُعزلة يف غار حراء، باعتبار 
نبّيًا  كان  حراء  غار  يف  اعتزل  لـاّم    النبي أّن 
بالفعل)1)، فالنبّوة الفعلّية حتّققت له  لـاّم بلغ 
واّلدة  سنة  وهي  سنة،   )٢8( الرشيف  عمره 
عيل  ـ يف رواية ـ لذلك كان النبي  ُيسّمي 
سنة واّلدة عيل  سنة اخلري والربكة؛ ملِا »شاهد 
من الكرامات، والقدرة اإلهلّية، ومل يكن من َقبلها 
شاهد من ذلك شيئًا«)٢). يقول  يف الرواية: 
، وعلى عليٍّ سبع سنني،  »إّن املالئكة صلَّت عليَّ
)1)  ليس كام هو املشهور من أّنه  ُبعث يف سن األربعني، بل 

. هو نبي منُذ أن ولد، بل هو ُمعنيَّ نبّيًا قبل خلق آدم
ج4،  البالغة:  هنج  رشح  احلميد،  عبد  احلديد،  أيب  ابن    (٢(

ص115.
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قبل أن ُيسلم بشر«)1). فعند حسابنا من عمر 
النبي  وهو يف سن الثامنة والعرشين ـ واّلدة 
عيل ـ  إىل سن اخلامسة والثالثني، وقد تزّوج 
اإلمام  عمر  يصبح   ،(٢( خدجية السّيدة  من 
عيلٍّ  سبع سنني؛ إذ بدأ يأخذه معه إىل غار 

حراء، وهو نبيٌّ ُيوحى إليه.
إذًا، هذه املرحلة )مرحلة الُعزلة(، جزء منها 
 ، ٍّيتعّبد خاّصة من دون عيل   النبي كان 
ولكن لـاّم بلغ عيلٌّ  ذلك العمر بدأ يصطحبه؛ 
فيها  ُتناط  تبليغّية،  بحركة  كليهام سيبدآن  ألّن 
تعني  املرحلة  هذه  وكأّن   . ٍّلعيل الوزارة 

اإلعداد اخلاّص ملحّمدٍ  نبّيًا ولعيلٍّ وزيرًا.
اإلمام احلسني  ومرحلة الُعزلة:

قد مّر اإلمام احلسني  بمرحلة الُعزلة متامًا، 
كام مّر جّده رسول اهلل  بتلك املرحلة، فاإلمام 
)1)  ابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ مدينة دمشق: ج56، 

ص36.
)٢)  توجد هناك روايات عديدة يف سن زواج النبي  من 
اخلامسة  سن  يف  كان  زواجه  أّن  واملشهور:  خدجية،  السّيدة 
والعشـرين، ولكن نحن اّل نقول هبذا الرأي، كام هو رأي السّيد 
تزّوج  إّنه  تقول:  رواية  فهناك  كذلك،  العاميل  مرتىض  جعفر 
أو)33( سنة.فيكون عمر عيلٍّ  حينام  وعمره)35( سنة، 

انتقل إىل بيت خدجية يف أّول سنة هو ست سنوات تقريبًا.
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احلسني  استلم اإلمامة لـاّم ُتويّفَ أخوه اإلمام 
  1)، ولكن بعد وفاة اإلمام احلسن( احلسن
نحو  يتحّرك  اإلعالم  بدأ  إذ  انقالب؛  حصل 
  ٍّتشويه خط اإلمامة فقام األُمويون بلعن عيل
  ٍّعىل املنابر، وآخر مكان ُأعلن فيه لعن عيل
هو املدينة املنورة، وذلك بعد وفاة سعد بن أيب 

وّقاص.
فاألُّمة قد عاشت تلك احلقبة التي ُيلعن فيها 
عيلّ  عىل املنابر، إاّّل الكوفة التي كانت تعيش 
حالة ثورة يف مواجهة ذلك اللعن، فلم يسكت 
أهلها؛ لذلك مورست يف حقهم أبشع اجلرائم، 
فُقطِّعت األيدي واألرجل، وُهّجر الناس، وبقَى 
  العراق منشغاًلـ  من بعد وفاة اإلمام احلسن
الفتن  ـ متّر عليه  من سنة )51هـ( إىل )53هـ( 
واملحن بام مل يكن يف أّي بلٍد آخر؛ لكثرة َمن كان 

. ٍّفيه من شيعة اإلمام عيل
)1)  اإلمامة هنا ميزاهنا أن ينتقل روح الُقدس الذي كان عند 
ُثّم منه  إىل اإلمام   ، ٍّبالوفاة إىل اإلمام عيل   النبي
احلسن ، وهكذا إمام بعد إمام.فإّن روح الُقدس إذا حّل 
بإنساٍن صرّيه عاملًا تنكشف أمامه األشياء، ومن أمثلته: عندما ُتويّفَ 
اإلمام الكاظم  ُسئل اإلمام الرضا : كيف عرفت وفاة 
أبيك؟ قال : »ألّنه تداخلني ذّلة هلل مل أكن أعرفها«.الكليني، 
حممد بن يعقوب، الكايف: ج1، ص381.وُانظر: الصّفار، حممد 

بن احلسن، بصائر الدرجات: ص465، وص471.
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فاإلمام احلسني  اختار الُعزلة سنة )51هـ(؛ 
إذ لزم بيته وانرصف إىل العبادة، ُمكتفيًا بنهضة 
ِحجر بن عدي )رضوان اهلل عليه( ـ التي قادها 
عىل أساس األمر باملعروف والنهي عن املنكر ـ 
وبعد قتل حجر )رضوان اهلل عليه( أمر أصحابه 
أن يكونوا أحالس بيوهتم، وينشغلوا بالعبادة 
ريثام يموت معاوية، واستمر هذا الوضع إىل سنة 

)59هـ(، أي: قبل موت معاوية بسنتني تقريبًا.
نعم، كانت سنوات عجاف، سنوات حصل 
فيها انقالب عىل األعقاب، مل تشهد األُّمة نظريًا له 
منُذ البعثة، وقد ُأقيم هذا ااّلنقالب عىل ُأطروحة 
 ، النبي سنّة  عىل  األّول  القريش  ااّلنقالب 
ااّلنقالب  ففي  حُمّرفٍة،  سنٍّة  مع  ولكن  فُأعيد 
القريش األّول كان الناس يفهمون أّن متعة احلّج 
حّرمها عمر، ويعرفون جيدًا أهّنا سرية الشيخني، 
وَفِهم أهل البالد املفتوحةـ  رشقًا وغربًاـ  أّن من 
م، وخاّصة أّن أهل هذه  حّق اخلليفة أن حُيّلل وحُيرِّ
البالد تعّودوا يف سريهتم مع ملوكهم وحّكامهم 

أن يؤّسسوا هلم دينًا.
بينام يف عهد ااّلنقالب األُموي فإّن األمر ليس 
ع، وإّنام  كذلك، فمعاوية مل يرتِق بعُد إىل أن ُيرشِّ
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مشى يف ظّل األُطروحة القرشّية األُوىل.
هبذه  للتديُّن  أحاديث  توضع  أن  بّد  اّل  إذًا، 
السنّة)1)؛ ألّن معاوية كان يرغب أن يستعيد موقع 
اخلالفة بالتحريف كاماًل، وأورث هذا الطموح 

إىل ولده يزيد الذي هدم اإلسالم كامالً.
نعم، إّن اجلديد عىل األُطروحة األُوىل هو لعن 
عيلٍّ  والرباءة منه، بمعنى أّن اخلالفة القرشّية 
حارصته  وإّنام   ، ٍّعيل سرية  متس  مل  األُوىل 
وأبعدته، أّما األُطروحة األُموّية يف ااّلنقالب، 
فهي تصّور علياً  ُمفسدًا يف الدين؛ من أجل أن 
ُتؤّسس أمرًا، وهو أّن سرية الشيخني هي الدين 
الصحيح، وهذا أخطر يشء، حّتى ُلوِحق شيعة 
  ٍّبجرم ااّلنتامء، وَمن يرفض لعن عيل  ٍّعيل

والرباءة منه، يالقي أشّد العقوبات)٢).
العبادة؛  إىل    احلسني اإلمام  انرصاف  إّن 
)1)  هذه فرضية، ولعّلها هي األصوب.وفرضية ُأخرى تقول: 
إّن هذه األحاديث التي وضعت لتصحيح سرية الشيخني، إّنام 

وضعت يف العهد العبايس.
)٢)  طبعًا هناك ثالثة انقالبات فكرّية يف اإلسالم بثوب سيايس، 
ااّلنقالب األّول: انقالب قريش املسلمة، التي وقفت يف وجه عيل 
بن أيب طالب .ااّلنقالب الثاين: ااّلنقالب القريش األُموي، 
الذي كان من أبرز معامله لعن عيل ، فضالً عن امَلعلم القريش 
األّول.وااّلنقالب القريش الثالث: هو عىل يد بني العباس، حينام 

. تبنّوا املذاهب األربعة، وتطويق مدرسة أهل البيت
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كان من أجل أن تربز ُأطروحة بني ُأمّية، وتأخذ 
صورهتا الواضحة، ومل يكن عنده خيار آخر؛ إذ 
إّن القيام يف وجه ااّلنقالب األُموي من اليوم 
األّول مشوٌب بالريبة عند كثري من الناس، فإّن 
هناك َمن يقول: إّن احلسني  قد أعطى تعّهدًا، 
أّن معاوية    فام عدا ممّا بدا؟ وكيف ثبت له
خالف العهود؟! هذا أواّلً، وثانيًا سُيفَهم قيام 
احلسني  عند الكثري من الناس ـ ممّن اّل يفهم 
احلقيقة، ويتأّثر بالعمل اإلعالمي ـ بأّنه خروٌج 

عىل العهد؛ ولذا ترك  األمر.
مدرسة  أّن  إبراز  حماولته  ذلك،  عىل  عالوًة 
أشخاص،  تربية  يف  ناجحة  كانت    عيل
وجمتمع، وعلامء، عىل دين النبي ، ومن أبرز 
معامل ذلك الدين، األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، واّل خيفى أّن من أبرز املنكرات لعن عيلٍّ 
بن أيب طالب ، التي حتتم مسؤولية الوقوف 
أمام الفاعلني هلذا املنكر؛ ومن هذا امُلنطلق كانت 
هنضة حجر بن عدي )رضوان اهلل عليه( ُمؤيَّدة 

. من ِقبل اإلمام
املرحلة الثانيةـ  احلركة التبليغّية الرسّية:

املرحلة الثانية للنبي ، هي احلركة التبليغّية 
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الرسّية يف عشريته)1)، وذلك عىل مدى ثالث 
سنوات، وانتهت هذه احلركة الرسّية بأن أعلن 

النبي  يف بني هاشم وزارة عيلٍّ  وخالفته.
كام أّن اإلمام احلسني  أيضًا كان عنده عمٌل 
ويتصّدى  للخارج  نفسه  ُيعلن  أن  قبل  رّسي 
ملواجهة السلطة الظاملة املتمثلة ببني ُأمّية، فقد 
أخرب ُسليم)٢) يف كتابه املعروف بـ)كتاب ُسليم(: 
قبل  بأصحابه  رسّيًا  مؤمترًا  عقد    اإلمام أّن 

موت معاوية بسنة أو سنتني)3).
ولكن أين يعقد احلسني  مثل هذا املؤمتر، 
مكان  أفضل  فإّن  رسّيته؟  عىل  حمافظًا  ويبقى 
بني هاشم)4)، يف اجلمرة  لذلك، هو مضارب 
)1)  ليس كام هو املشهور من أّنه  قد أعلن حركته بعد الُعزلة 
مبارشًة يف جمتمع مكة.هذه الفكرة غري صحيحة، ومن صنع 

مصادر مدرسة القوم.
)٢)  هذا اخلرب خاص عند الشيعة، اّل تنقله إاّلّ املصادر الشيعّية؛ 

لذلك اختّص بنقله ُسليم.
)3)  قد ورد)سنة( يف كتاب ُسليم، ورأيت يف نسخة ااّلحتجاج 
بـ)سنتني(، ونحن نرّجح ما يف هذه  يروي قبل موت معاوية 
وأحيانًا  العفوّية،  والتحريفات  التصحيفات  لكثرة  النسخة؛ 
العمدّية يف كتاب ُسليم، فيحتاج إىل متحيص وتدقيق، بينام كتاب 
وعليه  جدًا؛  معقول  عمل  فهو  سنتني،  ذكره  عند  ااّلحتجاج 

رّجحنا رواية السنتني.
)4)  مضارب بني هاشم معناها: إّنه اّل يستطيع غريب أن يدخل 

إاّّل بإجازة منهم.
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الوسطى، ويف موسم احلّج، هذا املكان كان ُمهيًَّأ 
هلذا العمل، وقد دعا فيه جمموعة أصحاب أبيه، 
بلغ  حّتى  التابعني،  وبعض  أخيه،  وأصحاب 
حًا هلم موقفه من األعامل  العدد سبعامئة، موضِّ
التي قامت هبا احلكومة األُموّية، من قبيل: انتشار 
 ، الكذب لعرش سنوات عىل اهلل وعىل رسوله
وتطويق أحاديث اإلمامة، حّتى عرضوا أنفسهم 
ضاللة،  إمام    ًعليا وعرضوا  ُهداة،  أئّمة 
ومفسدًا يف الدين جيب لعنه. فام ترك حديثًا من 
إاّّل  اإلهلّية  لإلمامة  س  يؤسِّ   النبي أحاديث 
بالصحابة  واستشهد  تدوينه،  وطلب  وتاله 
اّل  أن  أجل  من  وذلك  الرواية؛  سمعوا  الذين 
عن  احلديث  هذا  املوجودون  التابعون  يروي 
  ٍّعيل اإلمام  فكرة  وهي  فقط،    احلسني
نفسها يف أّيام الغدير، فقد كان يصعد املنرب ويتلو 
احلديث، ثّم ُينشد اهلل أهّيم سمع من النبي  هذا 
احلديث؛ من أجل أن يرويه الناس عن املجموع، 

س حالة التواتر يف األحاديث. فيؤسِّ
إذًا، عرض احلسني  رؤيته يف هذا املؤمتر، 
الرسايل من  واإلمام قد استلم ما خيّص عمله 
بعهد  هي  إّنام  وهنضتهم  فسكوهتم   ، النبي
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معهود من اهلل، بّلغهم به النبي ، إاّّل أّن هذه 
العهود تأيت متطابقة مع واقع احلال، وهذا هو 
الذي ُيميِّز علم النبّوة عن بقّية العلوم األُخرى، 
فاإلمام اّل يتحّرك استنادًا إىل اجتهاد حُيتمل فيه 
اخلطأ والصواب، وإّنام يتحّرك ـ يف الواقع ـ عىل 
أساس عهود مسبقة، هي عبارة عن قراءة للواقع 
قراءة شاملة دقيقة وصحيحة؛ ألهّنا تستند إىل 

اخلالق تعاىل)1).

املرحلة الثالثةـ   اإلعالن عن املرجعّية الدينّية:

اإلمام  رجع  الرّسي  املؤمتر  انتهاء  بعد 
ُمعلنًا  األبواب؛  فاتح  املدينة  إىل    احلسني
التصّدي للمرجعّية الدينّية. فصحيٌح أّنهـ  أساسًاـ  
إماٌم ديني فضاًل عن اإلمامة السياسّية، لكنّه فعاًل 
قد أعلن عن ممارسته لدوره كإماٍم ديني بشكل 
رصيح. أّما اإلمامة السياسّية، فقد غدر معاوية 
ومل ُيسلِّمها اإلمام احلسني ، وإنام نّصب ولده 

خليفًة للمسلمني.
الديني،  عمله  ُيامرس  اإلمام  أصبح  إذًا، 
)1)  طبعًا هذا اّل يدخلنا إىل بحث اجلرب والتفويض؛ ألّنه ليس 
هذا موضع احلديث، وإّنام يف علم الكالم، ذلك أّن اهلل تعاىل يعلم 

ما سيقع وما سيختاره اإلنسان؛ ولذا فإّن اإلرادة حمفوظة فيه.
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والناس جُيّددون العهد بزيارته ويستفتونه بمرأى 
ومسمع من السلطة، فكتب مروان بن احلكم إىل 
معاوية: »إّني لست آمن أن يكون حسني ُمرِصدًا 
طوياًل«)1).  حسني  من  يومكم  وأظّن  للفتنة، 
  فكتب له معاوية يدعوه إىل مراقبة احلسني
لياًل وهنارًا، ُثّم كتب رسالة إىل احلسني  هيّدده 
فيها: »وقد ُأنبئُت أّن قومًا من أهل الكوفة قد 
بت،  دعوك إىل الشقاق، وأهل العراق َمن قد جرَّ
قد أفسدوا على أبيك وأخيك، فاتِق اهلل وُاذكر 

امليثاق، فإّنك مىت تكدين أكدك«)٢).
عظياًم،  جوابًا    احلسني اإلمام  له  فكتب 
وضع فيه النقاط عىل احلروف: »أتاين كتاُبك وأنا 
بغري الذي َبلغك عّني جدير، واحلسناُت ال يهدي 
هلا إاّل اهلل، وما أردُت لك حماربًة، وال عليك خالفًا، 
وما أظّن يل عند اهلل عذرًا يف ترك جهادك، وال 
أعلم فتنًة أعظم من واليتك أمر هذه اأُلّمة«)3)، 
ُثّم قال : »وقلَت فيما قلَت: مىت تكدين أكدك، 
فكدين يا معاوية فيما بدا لك، فلعمري لقدميًا ُيكاد 
)1)  ابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، 

ص٢05.
)٢)  املصدر السابق: ص٢05ـ  ٢06.

)3)  املصدر السابق: ص٢06.
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الصاحلون، وإّني ألرجو أن ال تضّر إاّل نفسك، 
وال متحق إاّل عملك، فكدين ما بدا لك، واتِق اهلل 
يا معاوية، واعلم أّن هلل كتابًا ال ُيغادر صغريًة وال 
كبريًة إاّل أحصاها، واعلم أّن اهلل ليس بناٍس لك 
قتلك بالظّنة، وأخذك بالّتهمة، وإمارتك صبيًا 
يشرب الشراب، ويلعب بالكالب، ما أراك إاّل 
وقد أوبقت نفسك، وأهلكت دينك، وأضعت 

الرعّية«)1).
وبالطبع، فإّن اإلمام احلسني  اّل جيد ُقربًة 
إىل اهلل أفضل من أن جياهد معاوية، ولكن ليس 
فاعالً ذلك؛ ألّن الظرف غري ُمؤاٍت ما دام هناك 
يشء اسمه عهٌد ـ ولو شبهًة ـ حّتى اّل ُيوصف 
اإلمام احلسني  بأّنه خالف العهد، فإذا مات 
يتحّرر  أن    احلسني اإلمام  فبإمكان  معاوية 
من أّي شبهِة عهد، ولن يستطيع أحٌد أن يقول: 
  إّن احلسني نقض العهد. إذًا؛ فاإلمام احلسني
أراد أن تكون حركته يف قبال الطغمة األُموّية 
واضحًة وضوح الشمس يف رائعة النهار، من 
دون أّي نوٍع من أنواع التلبيس، أو الشبهة، أو 
والسياسة: ج1،  اإلمامة  اهلل،  عبد  الدينوري،  قتيبة  ابن    (1(

ص157.
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الشك.
إّن معاوية يعلم أّنه يتعامل مع ُأناس أصحاب 
إاّل  اهلل  عبد  بأيب  أثرنا  »إن  قال:  إذ  كلمة؛ 
  أسدًا«)1). فهو يعرف جيدًا أّن اإلمام احلسني
سيتحّرك بعده؛ فلذا اّل بّد أن يعّد الُعّدة، وهذا 
خالف الرسالة التي ُعرفت عن معاوية، من أّنه 
أوىص وَلده يزيد إذا ظفرت باحلسني فارفق به، 
فإّن شيعته يف العراق سيجربونه عىل اخلروج. 
فوضع القضية عىل شيعة العراق، بل الصحيح 

أّن اإلمام احلسني  هو الذي أّسس للنهضة.
إذًا، اإلمام احلسني  مارس املرجعّية الدينّية 
السلطة  ولكن  املسلمون،  عليه  وتوافد  علنًا، 
منَع  عتبة  بن  فالوليد  عليهم،  اخلناق  شّددت 
احلسني ؛  اإلمام  يزوروا  أن  من  العراقيني 
َتحول  »َعالَم  إّياه:  خماطبًا    قال ولذلك 
بيين وبني قوٍم عرفوا من حّقي ما جهلته أنت 

وعمُّك؟!«)٢).
)1)  ابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، 

ص٢06.
)٢)  البالذري، أمحد بن حييى، أنساب األرشاف: ج3، ص157.
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املجتمع الكويف يف مواجهة االنحراف األُموي:

وقف  الذي  املجتمع  هو  الكويف:  املجتمع 
بوجه تلك ااّلنحرافات األُموّية، فهو املجتمع 
الذي انتمى إىل اإلمام عيل ، واعتمده اإلمام 
يف  وإمامته   ، أبيه فكر  نرش  يف    احلسن
هذا  عىل  ُنراهن  فتعالوا  األُخرى،  املجتمعات 
املجتمع، لندرس رّد فعله إزاء ُمنكرات السلطة 
يذق  مل  ـ53هـ(   50( سنوات  ثالث  األُموّية، 
جمتمع آنذاك، واّل أهل بلد من بني كّل بلدان 
اخلالفة، كام ذاق أهل الكوفة من اهلوان والظلم 
ونصب  والتقتيل،  والترشيد  الدماء،  وسفك 
  املشانق وغري ذلك؛ والرسُّ هو ارتباطهم بعيل
ورفضهم لعنه. فإّن الذين يتكّلمون عىل أهل 
العبايس،  اإلعالم  به  تكّلم  بام  سلبًا  الكوفة 
ما  وُادرسوا  ُانظروا  تعالوا  أن  هذا:  فجواهبم 
الذي حّل بأهل الكوفة من جنايات اّل ُتغَتفر، 

ناهيك عن تلك املشانق والسجون.
  احلسني لإلمام  كالم  من  ورد  ما  وأما 
يقول فيه: »الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على 
فإذا  معايشهم،  درَّت  ما  حيوطونه  ألسنتهم، 
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ُمحِّصوا بالبالء قلَّ الدّيانون«)1)، مل يكن املقصود 
فيه هم أهل الكوفة، فقد رفض أهل الكوفة لعن 
هذا  َأليس  للبالء،  وتعّرضوا   ، ٍّعيل اإلمام 
دليالً عىل أّن أهل الكوفة ليس هم املقصودون 
بكالم اإلمام احلسني ؟ وإّنام يصدق ذلك عىل 
آخرين كأهل املدينة، وأهل مّكة، وأهل الشام، 
وغريها من األمصار اإلسالمية ممن تنطبق عليه 
نقع  أن اّل  فينبغي  التي ذكرها ؛  األوصاف 
فريسة اإلعالم األُموي الذي استهدف جتريد 

الكوفة من أبرز معاملها الثابتة تارخييًا.
أسكن  قد  كان  معاوية  إّن  سابقًا:  قلنا  وكام 
رهم من الكوفة ـ من شيعة اإلمام  حمّل َمن هجَّ
خطة  وهذه  القبائل،  من  نظراءهم  ـ    عيل
رهيبة وخطرية للغاية؛ ولذلك اّل عجب أن تعود 
الكوفة مرًة ثانيًة حتمل مرشوع عيلٍّ ، فها هم 
أصحاب احلسني  الذين ُقتلوا يف كربالء، كان 
معظمهم من الكوفة، وهم الذين اعتمد عليهم 
اإلمام احلسني  يف املرحلة الثانية أّيام التبليغ 

ي. الرسِّ
)1)  املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج44، ص383.
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املرحلة الرابعة: اإلعالن عن املرجعّية السياسّية:

  احلسني اإلمام  انتقل  معاوية  وفاة  بعد 
الرافض  موقفه  لُيحّدد  السياسّية؛  املرحلة  إىل 
للبيعة بعد أن ُطولب هبا، وهذا معناه ااّلنتقال إىل 
املرجعّية السياسّية بعد أن ُعِرف عنه أّنه رافض 
هلذا الوضع السيايس اجلديد. فقد اّتضح لدى 
املجتمع الكويف أّن احلسني  هنض لإلطاحة 
بذلك الصنم البرشي الذي عرض نفسه إمامًا، 
وما اإلمام إاّّل الذي فرضه اهلل تعاىل، اّل يأمر إاّّل بام 
أمر اهلل ُسبحانه، وسلطانه من النبي  بأمٍر من 
وها  اهلل تعاىل، ودون ذلك، فام هي إاّّل أسامء سمَّ
هم وآباؤهم ما أنزل اهلل هبا من سلطان، حّتى 

ب هبم. عون وُيتقرَّ حتّولوا إىل أرباب وآهلة، ُيرشِّ
ا ُجعلت  إّن رفض اإلمام  البيعة باعتبار أهنَّ
من رضوريات الدين؛ إذ استغلوا بذلك رواية 
صحيحة، تقول: »َمن مات وليس يف عنقه بيعة 
استعاروا  قد  فنراهم  جاهليًة«)1)،  ميتًة  مات 
احلقيقي  املعنى  متجاهلني  ويزيد،  ملعاوية  هذا 
  للبيعة يف خصوص اإلمام الذي عّينه النبي
)1)  اهليثمي، عيل بن أيب بكر، جممع الزوائد: ج5، ص٢18.

وُانظر: الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ج٢، ص٢1.
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بأمر اهلل تعاىل. فاإلمام احلسني  هنض ليهدم 
هذا الشعار، ُمنطلقًا بمرحلة جديدة، فكام قيل 
للنبي : تعاَل ُنعطيك كّل يشء وتنازل عن 
هذا األمر؟ فأجاهبم قائاًل: »يا عّماه، لو وضعوا 
الشمس يف مييين، والقمر يف يساري، على أن 
أترك هذا األمر حّتى ُيظهره اهلل، أو أهلك فيه، ما 
تركته«)1)، وقال اإلمام احلسني  بام يشبه قول 
النبي : »يا أخي، واهلل لو مل يكن يف الدنيا ملجأ 
وال مأوى ملا بايعت ـ واهلل ـ يزيد بن معاوية 

أبدًا«)٢).
فاإلمام احلسني  حينام ُيعِلن عن عدم البيعة، 
اّل يستطيع أحٌد أن يّتهمه بأّنه اّل دين له، واّل جيرأ 
أحٌد عىل ذلك؛ بعد أن عرفوا قدره  وأحاديث 
النبي  يف حّقه، خصوصًا عند َمن تراوحت 
يعرفون  إذ  سنة؛  و)70(   )40( بني  أعامرهم 
 ، احلسني اإلمام  بحق  الواردة  األحاديث 
التي من مجلتها قول النبي : »حسني مّني وأنا 
من حسني«)3)، بل حّتى الكرباء من أهل الشام 
ج٢،  وامللوك:  اأُلمم  تاريخ  جرير،  بن  حممد  الطربي،    (1(

ص67.
)٢)  ابن أعثم الكويف، أمحد، الفتوح: ج5، ص٢1.

ص17٢.وايضًا:  ج4،  أمحد:  مسند  أمحد،  حنبل،  ابن    (3(
الرتمذي، حممد بن عيسى، سنن الرتمذي: ج5، ص3٢4.
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يعرفون هذه األحاديث.
نعم، ربام يتقبل ذلك ـ ابتداًء ـ الشباب الذي 
ترتاوح أعامرهم من )15( إىل )٢5( سنة، الذين 
اإلمام  بحّق  قاله  ما    النبي عن  يسمعوا  مل 
احلسني ، إاّّل أّن قبوهلم لذلك سيكون مؤقتًا؛ 
اإلعالم  وينهار  الوضع،  يتغرّي  أن  بمجرد  إذ 
بأحاديث  يتحّدثون  الكبار  ويبدأ  األُموي، 
النبي ، سوف يّتضح كّل يشء حّتى هلذا اجليل 

اجلديد.
هذا، واّل بّد أن نعرف شيئًا عن عمق البيعة 
دينّيًا يف األُطروحة األُموّية، فبعد البيعة عندهم 
أمام  ويقف  ع  ُيرشِّ أن  احلّق  للخليفة  يصبح 
سنّة النبي ، فصارت عندهم البيعة مفتاحًا 
للترشيع، وأصبحت عندهم جزءًا من الدين، 
ف اإلعالم األُموي األُّمة عىل أّن البيعة  وقد ثقَّ
لشخص ما جتعل منه إمامًا جتب طاعته، وأّن َمن 

اّل بيعة له اّل دين له.
مرشوع اإلمام احلسني  إلعالن املرجعّية 

السياسّية:

  ولبيان ذلك نقول: هل كان لإلمام احلسني 
خمطٌط للعمل السيايس؟ ومن أين أعلن ذلك؟
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توجد هنا ثالث روايات، إاّّل أّن املشهورـ  مع 
  األسفـ  أخذ بروايٍة واحدٍة، وهي أّن احلسني
أعلن ذلك يف املدينة، ويف دار الوليد بن عتبة أماَم 
مروان. وهذه الرواية غري صحيحة، واّل ُتقَبل، 
وقائمة عىل عواطف وميول ضيقة، وإّنام اإلمام 
احلسني  خّطط أن ُيعلن هذا املوقف من مكة، 
فهو  كان قاصدًا أن تكون مسريته كمسرية 
جّده الذي أعلن من مّكة رفضه لألصنام؛ لذلك 

أعلن من مّكة رفضه للبيعة.
  احلسني اإلمام  أّن  ذلك؛  يف  والسبب 
إذا أراد أن يرفض البيعة من داخل دار الوليد، 
ففي ِقباله جتربة أبيه عيلٍّ  عندما رفض البيعة 
خلف  بأّن  باملجاهدة،  التهديد  جاءه  لعثامن، 
الباب )50( سّيافًا، وكذلك فإّن رفض اإلمام 
احلسني  البيعة معناه القتل متامًا وهناية حركته؛ 
فلذا تلّطف  وخرج، ُثّم أعلن من مكة أّنه اّل 

ُيبايع.
احلّق  عن  النظر  غّض  مع  ـ  نقول  ولكنّنا 
: ما هي املشكلة  الرشعي لإلمام  يف اخلالفةـ 
يف عدم البيعة يا ترى؟ فهو رأٌي، فذاكـ  عىل سبيل 
املثال ـ سعد بن أيب وّقاص مل يبايع عيل بن أيب 
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طالب ، ومع ذلك مل يصنع عيلٌّ  معه شيئًا 
وتركه، وكذلك عبد اهلل بن عمر؛ فلذا من حّق 

اإلمام احلسني  أن يقول: اّل ُأبايع.
 فهذا اإلعالم يف املجتمع سيثري عند الشبابـ  
الذين يعتربون البيعة دينًاـ  تساؤاّلً ُمهاًم: لو كانت 
البيعة دينًا، فلامذا رفض اإلمام احلسني  البيعة 

ليزيد؟
السلطة  دّست  أن  بعد  ينشأ  التساؤل  هذا 
»َمن  األُموّية أحاديث موضوعًة كثريًة، نحو: 
رأى من أمريه شيئًا يكرهه، فليصرب عليه...«)1)، 
أو من َقبيل: »إن كان هلل خليفة يف األرض، فضرب 
ظهرك، وأخذ مالك، فأطعه...«)٢)، وغريها من 
الدين  من  جعلت  التي  املوضوعة  األحاديث 
الصرب عىل ما يفعله اخلليفة الظامل، وعدم القيام 
عليه.. فأماتوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
حّتى جاء اإلمام احلسني ، وفتح بابًا للحركة، 

فأحيا األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
مّكة  يف    احلسني اإلمام  فاستقّر  وهكذا، 
ج8،  البخاري:  صحيح  إسامعيل،  بن  حممد  البخاري،    (1(

ص87.
)٢)  السجستاين، سليامن بن األشعث، سنن أيب داوود: ج٢، 

ص300.
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أربعة أشهر تقريبًا، وهي مّدة قد ُأتيح له  من 
خالهلا فرصة أن يلتقي بجمع غفري من الناس؛ 
خنيـ  ومنهم ابن كثري،  إذ يصف الكثري من املؤرِّ
والطربيـ  أّن احلسني  تقّوضت إليه احللقات 
يف مّكة، حّتى كان عبد اهلل بن الزبري من مجلة َمن 
كان حيرض عنده، واّل جيرأ أحٌد أن ُيؤّسس حلقة 
بالناس،  جمتمع    واحلسني احلرام  البيت  يف 
فقد فتح اإلمام  الباب للناس عىل مرصاعيه؛ 
ملعاجلة الشبهات الفكرية خصوصًا لذلك اجليل 
الذي كان يعتقد بسبب اإلعالم األُموي أّن البيعة 

جزء من الدين.
ففي هذه املرحلة بدأ اإلمام احلسني  يبحث 
  عن أنصار، كام هو احلال عندما أعلن النبي
كلمة التوحيد )اّل إله إاّّل اهلل(، وبعد مّدة ـ لـاّم 
اشتّد عليه الضيقـ  بدأ يبحث عن أنصار حيمونه 
إقامة  أجل  من  ذلك  وليس  التبليغ،  ملواصلة 
دولة، وهكذا اإلمام احلسني  قد هنض من 

أجل حترير اإلنسان من ااّلنحراف الفكري.
احلسينّية  النهضة  بأّن  القول:  اخلطأ  ومن 
بل  حكومة،  إقامة  أجل  من  أساسًا  انطلقت 
حركة    احلسني اإلمام  حركة  أّن  الصحيح 
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هذا  من  العقل  وحترير  العقيدة،  تصحيح 
إىل  يدعو  اّل  الدين  وأّن  الفكري،  ااّلنحراف 
بيعة هؤاّلء، بل إّن البيعة ليست من الدين بيشء 
باملعروف  األمر  يفرض عليك  فالدين  أصاًل، 
  والنهي عن املنكر، وأّن اإلمام احلّق بعد النبي

. هو عيل بن أيب طالب
نعم، عندما نقول: إّن هذه املرحلة سياسّية؛ 
ألهّنا تتصل بشكل واضح بطاعة احلاكم؛ لذلك 
ُوصفت بالسياسّية، وإاّّل واقعها أعظم من كوهنا 
التي  األُطروحة  هذه  برفض  وذلك  سياسّية، 
أنتجت معاوية وَولده يزيد كخلفاء هلل تعاىل علوًا 

كبريا!!
املرحلة اخلامسةـ  مؤمتر النُّرصة:

بعض  إليها  ُتشري  كام  ـ  ُأخرى  مرحلة  هناك 
عقد    احلسني اإلمام  أّن  وهي:  ـ  الشواهد 
مؤمترًا رسّيًا ثانيًا بأنصاره، نظري املؤمتر الذي عقده 
والذي  املدينة،  بأهل  العقبة(  )مؤمتر    النبي
أعقبته اهلجرة بعد أن صّممت قريش عىل قتله. 
ولـاّم انترش خرب عقد مؤمتر بأهل املدينة؛ فحصاد 
وعرضوا  جاءوا  أن  املدينة  يف  املبّلغني  حركة 
النُّرصة.  مؤمتر  فصار  النُّرصة،    النبي عىل 
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ولكن ُكُتب التاريخ مل تذكر ذلك املؤمتر لإلمام 
املقارنة؛  انتزعناه من خالل  وإّنام   ، احلسني
اخللفّية،  يف  املسريتني  بني  املوضوعي  للرتابط 
وهو  أيضًا،  دليل  وهناك  واملراحل،  واهلدف، 
أّن الذهبي يف كتابه )سري أعالم النبالء( يقول: 
»وبعث أهل العراق ُرُساًل وُكتبًا إليه، فسار يف 
آله، ويف سّتني شيخًا من أهل الكوفة، يف عشر 

ذي احلجة«)1).
فاإلمام احلسني  يف هذه املرحلة أثار كثريًا 
ومضموهنا  احلركة  ختّص  التي  املسائل  من 
الفكري، فقد أعلن يف مكة بأّنه اّل ُيبايع، وعرض 
نفسه عىل القبائل وعىل املسلمني األخيار، الذين 
جاءوا من خُمتلف البالد؛ لكي يستنهضهم عىل 

أساس األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
اإلمام  حركة  بني  الفاصل  احلّد  هو  وهذا   
مل  فاخلوارج  اخلوارج،  وحركة    احلسني
ينطلقوا من قضية األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، بل انطلقوا من احلكم عىل الناس بالتكفري 
ابتداًء، حّتى كّفروا عيّل بن أيب طالب ، هكذا 
  احلسني اإلمام  بينام  اخلوارج،  هنج  كان 

)1)  الذهبي، حممد بن أمحد، سري أعالم النبالء: ج3، ص304.
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أحيا األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهذا 
يستبطن الرجوع إىل الكتاب والسنّة، وااّلنطالق 
الـُمنَكر، الذي  منهام يف تقييم الواقع السيايس 
يستدعي اإلنكار، فأرجع الناس إىل هذه الشعرية 
الذين  والعلامء  الكبار  فاستنهض  الدينّية، 
َمن  النبّوة، وبقّية  تراث  حيملون يف صدورهم 
تعّلم عن عيلّ ، أو بقّية َمن حتّرك فيهم الرتاث 
النبوي، الذي بعثه عيلٌّ  من جديد يف حركته 
من سنة )٢7هـ( إىل سنة )40هـ(، وكذلك يف 
إىل  )40هـ(  سنة  من    احلسن اإلمام  حركة 
ُيناشد  بدأ    احلسني فاإلمام  )50هـ(.  سنة 
هؤاّلء الذين بقيت يف صدورهم أحاديث األمر 

باملعروف والنهي عن املنكر.
اإلمام  يعقد  أن  تقتيض  األُمور  طبيعة  إذًا، 
احلسني  مؤمترًا باألنصار، فتحّرك  صوب 
النهضة من قبل سنتني، وهذه احلركة اّل بّد هلا من 
حصاد، وكان  قد عقد مؤمترًا رسّيًا سابقًا، 
هّيأهم  والذين  الصحابة،  من   )700( يضّم 
  وبّثهم كدعاة لفكرته؛ فمن املتوّقع جدًا أّنه
يعقد مؤمترًا آخر من أجل استيعاب ما سوف يأيت 
من مراحل مسريته، أي: ما يأيت بعد اإلعالن عن 
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احلركة.
مّرًة  هبم  يلتقي  أن  أراد    احلسني فاإلمام 
ُأخرى؛ لكي يأخذ منهم بيعة النُّرصة كام صنع 
جّده النبي ، األمر الذي حصل بالفعل مع 
بايعوه،  الكوفة  أهل  بأّن   ، احلسني اإلمام 
وبذلك حتقق عقد النُّرصة، وخاّصة بعد أن ذهب 
مسلم بن عقيل  إىل الكوفة ليتحّرك بتحقيق 
تلك املهّمة، وكانت حركته يف شهر ذي احلجة)1)، 
وكان اهلدف من حركته أن يكسب األنصار، 
ك مسلم بن عقيل  من أجل أن يكسب  فتحرَّ
الرؤوس العسكرية يف الكوفة لصاحله؛ باعتبار 
أّن فيها قادة وهم عراقيون، كام أّن وجهاء العشائر 
اجليش  من  جزءًا  أّن  علاًم  أيضًا،  عراقيون  هم 
العشائري هو من أهل الشام؛ باعتبار أّن معاوية 
كان ماكرًا يف عمله، فلم ُيغرّي قادة العشائر، وإّنام 
ض الفراغ العشائري بجنود حيملون الواّلء  عوَّ
ملعاوية، فنراه قد غريَّ النظام من سبعة أسباع إىل 
أربعة أرباع؛ إذ كان نظام الكوفة يف عهد اإلمام 
فجعله  قائد،  له  ُسبع  وكّل  أسباعًا،    ٍّعيل
ُيديرون  الذين  القادة  ُيقلِّص من  أرباعًا؛ حّتى 

)1)  هناك رواية يف أّن ذلك وقع يف شهر رمضان.
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العشائر، فإذا كانت العشرية ُتعَرف بالتشّيع دجمها 
مع عشرية ُأخرى؛ حّتى يضيع هذا املعنى ضمن 
خطة مفّصلة. وهذا العمل يف الواقع حيتاج إىل 
حركة سياسّية؛ فبعث اإلمام احلسني  مسلم 
بن عقيل من أجل أن يعمل عىل كسب هؤاّلء، 

وذلك بتوّفر العوامل املساعدة اآلتية:
1ـ لن يرىض القادة العراقيون بأن يكون يزيد 
الرجل  أّن هذا  باعتبار  حاكاًم وخليفًة عليهم؛ 
فبعد  الذي فرض هؤاّلء،  ظاملٌ، واإلعالم هو 
أن كانوا هم األصل صار بلدهم تابعًا. فحركة 
التقادير  أقل  عىل  جتعلهم    عقيل بن  مسلم 
يتحّدون السلطة، وأن اّل يقفوا يف صّف َمن يقف 
أمام حركة واضحة احلّق، بعد أن تعّهد معاوية 

بأّنه اّل ُيعنيِّ أحدًا بعده، فخالف العهد متامًا.
٢ـ إّن حركة مسلم تبعث يف العراقيني روح 
املقارنة بني يزيد وبني اإلمام احلسني ، وشّتان 

بني هذا وذاك.
ولذا؛ فقد حتّرك الشيعة يف الكوفة يف إرسال 
سل والطلب من اإلمام للحسني  بالقدوم  الرُّ
  عليهم، وعندما يقال: إّن قلوهبم مع احلسني
ليس  ولكن  صحيح،  فهذا  عليه.  وسيوفهم 
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بن  مسلم  سيف  هو  هنا:  بالسيف  املقصود 
عوسجة ونظرائه، وإنام سيوف أولئك األُمويني 
من  جزءًا  وأصبحوا  كوفيني،  صاروا  الذين 
كّلها،  الكوفة  قلوب  هي  والقلوب:  اجليش. 
بأهّنا مع اإلمام احلسني ، واّل يوجد إنسان اّل 

يرغب أن يكون مع احلسني  إذا ُخيّل وطبعه.
إذًا، اإلمام احلسني  بعث مسلاًم من أجل 
هتيئة األجواء قبل أن يصل الكوفة، من أجل السري 
هبم بسرية جّده  وأبيه عيل ، فهو مرشوع اّل 
بّد أن ُيكمله، فجّده  هنض يف وجه األصنام، 
بويع    املؤمنني فوقفت قريش ضّده، وأمري 
من ِقبل األنصار واملهاجرين رافعًا شعار إحياء 
السنّة، فنهضت قريش ضّده تقاتله. وهذه هنضة 
املجتمع رافعًة  ُتعَرض عىل    اإلمام احلسني
شعار إحياء السنّة كذلك، وحترير املجتمع من 

هذه الطغمة التي جعلت مال اهلل خواّلً.
ومن هنا قلنا: إّن الدولة كانت عمالً عرضيًا 
متامًا كام هي يف سرية عيل بن أيب طالب ، أي: 
إّن الدولة ُعِرَضت عليه؛ ألّن قريش قتلت عثامن، 
والناس يريدون حاكاًم، واّل يوجد عندهم خيار 
أفضل من عيّل بن أيب طالب ، فتحّركوا نحوه. 
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فمرشوع الدولة مل يكن التسلسل رقم واحد اّل 
عند النبي ، واّل عند اإلمام عيلٍّ ، واّل عند 
اإلمام احلسني . نعم، بالتأكيد هو رقم ثاٍن، أو 

ثالث يف مرشوعهم املبارك.
املرحلة السادسةـ  اهلجرة:

صار واضحًا يف املرحلة السابقة بأّن اإلمام 
إاّّل  يكن  ومل  النُّرصة،  يطلب  كان    احلسني
أهل الكوفة، وهم الذين قد حمّصتهم املحنة أّيام 
حجر بن عدي )رضوان اهلل عليه(، عىل أهّنم 
أوفياء، وحمّصتهم قبل ذلك زمن عيلّ  حينام 
نرصوه، فاحلسني  ليس له أنصار أوفياء إاّّل 
أهل الكوفة الذين هنضوا معه منُذ اليوم األّول، 
وبعدما حُمِّصوا أّيام حجر بن عدي )رضوان اهلل 

عليه(.
ومن الطبيعي أّن مؤمتر النُّرصة يعقبه اختاُذ بلد 
النُّرصة، كام كان للنبي ، والدولة قد عرفت 
 ، احلسني اإلمام  أنصار  الكوفة  أهل  أّن 
فخّططت لقتله لينتهي كّل يشء، فعلم اإلمام 
احلسني  بذلك، فقّرر اهلجرة علناً)1) يف الثامن 
)1)  نعم، ربام يقال: إّن النبي  قّرر اهلجرة إىل املدينة خفية؛ 

وما ذلك إاّّل اّلختالف الظروف.

https://warithanbia.com/?id=2757
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  باحلسني اهلجرة  وانتهت  احلجة،  ذي  من 
  ق علنًا، كام انتهت اهلجرة بالنبي عىل أن ُيطوَّ
بتطويق مكان ااّلختفاء، إاّّل أّن اهلل تعاىل قد أنجاه 
بالتدّخل املبارش وأعمى عيوهنم، ولكن يف قضية 
اإلمام احلسني  شاء اهلل)عز وجل( أن يكون 
األمر خمتلفًا، بأن ُترك  معهم وجهًا لوجه؛ 
لُيبرص املغّفلون واألُمويون والعامل كّله ما الذي 
 ، وأهل بيته  سيصدر من اإلمام احلسني
وأصحابه، من صرٍب وثباٍت، وما الذي سيصدر 
  عون اخلالفة عن النبي من هؤاّلء الذين يدَّ
مع ُأرسته الطاهرة، حّتى ينظر العامل جيدًا كيف 

ُجعلت ظالمة احلسني  فتحًا عظياًم.
كام  وهاجر    احلسني اإلمام  خرج  إذًا، 
الشام  أهل  خّيالة  فاستقبلته   ، النبي هاجر 
وفرساهنم بقيادة احلّر، واقتادته أخريًا إىل كربالء 
ـ وحارصوه ومنعوه من الذهاب، أو ااّلقرتاب 
من الكوفةـ  وهذا املكان هو احلدُّ النهائي، فطابق 
الواقع اإلخبار، فهذا أمري املؤمنني  كان وهو 
يف طريقه إىل صفِّني بعد أن أقام الصالة، فنادى: 
»صربًا أبا عبد اهلل، صربًا أبا عبد اهلل! فُسئل: ماذا 
أبا عبد اهلل؟! قال: دخلُت على النيب  وعيناه 
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لعينيك  ما  اهلل،  يا رسول  قلت:  قال:  تفيضان، 
عندي  من  قام  قال:  أحٌد؟  أغضبك  تفيضان؟ 
جربيل، فأخربين أّن احلسني ُيقتل بشّط الفرات، 
فاضتا«)1). وهذا من أنباء  أملك عيين أن  فَلم 
الغيب الذي برز عىل لسان عيل ، كام برز من 

. َقبُل عىل لسان النبي

املرحلة السابعةـ  القتال والشهادة:

وضعت السلطة خّطة حُمكمة من أجل حُمارصة 
  ُحورص فقد  وبالفعل   ، احلسني اإلمام 
تسعة أّيام مع أنصاره، وُسجن الكثري من أتباعه، 
أن  يستطيع  واّل  واألخبار،  الطرق  وُقطعت 
يتحّرك أّي أحٍد، ومنه برزت مرحلة ُأخرى يف 
هنضة اإلمام احلسني ، وهي مرحلة القتال، 
كام حدث للنبي  بعد اهلجرة بأن قاتل املرشكني 
حّتى انتهى باألمر إىل الفتح )الصلح(. إاّّل أّنه 
موضوع  انطوى    احلسني اإلمام  هنضة  يف 

. الصلح، وانتهى األمر إىل استشهاده
والفرق بني النهضتني: إّن الصلح يف هنضة 
النبي  يوم احلديبية كان ُمقّدمًة لفتح مكة: )إَِذا 

)1)  ابن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد، املصنّف: ج8، ص63٢.
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  َجاء َنرْصُ اهلل َواْلَفْتُح()1). أّما اإلمام احلسني
فقد عرّب عن شهادته يوم العارش إىل بني هاشم 
بكتاب إليهم: »...أّما بعُد، فإّنه َمن حلق يب منكم 
اسُتشهد معي، وَمن ختلَّف مل يبلغ الفتح«)٢). فام 
كان أمامه إاّّل الشهادة، فعربَّ عنها بالفتح؛ ألّن 
ق كّل ما ُيريده من قيامه،  هذه الشهادة سوف حُتقِّ
باإلمام  أوصلناها  وإذا  اهلدف،  يتحّقق  فبها 
فسيكون  الرشيف(،  فرجه  اهلل  احلجة)عجل 
من  كثرٍي  عند  مأمواّلً  كان  الذي  احلكم  ذلك 
سيتحقق   ، احلسني اإلمام  حيّققه  أن  الناس 
عىل يد اإلمام احلجة)عجل اهلل فرجه الرشيف(، 
وهو ابن اإلمام احلسني ، الذي سينهض يف 
يوم العارش من املحّرم، فيكون قد حتّقق أروع 

عهٍد من احلكم يف تاريخ البرشّية.
املبحث الرابعـ  الفتح يف مرشوع اإلمام 

: احلسني

إن اإلمام احلسني  قد فتح بعد القتال فتحًا 
خيتلف عن غريه من الفتوحات املادّية األُخرى 
بشكل مبارش، بل إّنام هو فتح من نوع آخر، فتٌح 

)1)  النرص: آية1.
)٢)  الصّفار، حممد بن احلسن، بصائر الدرجات: ص50٢.

https://warithanbia.com/?id=2757
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حتّققت به كّل أهدافه.
: حقيقة الفتح يف مرشوع اإلمام احلسني

اّل بّد هنا أن نقف وقفًة مع الفتح احلسيني، 
وكيف حتّقق ذلك الفتح؟

امتدادًا  بيزيد  تتمّثل  خالفة  هناك  كانت 
ملعاوية، ومل يكن معاوية بمقدوره أن ينتج خالفًة 
لواّل أن يستند إىل التجربة القرشّية األُوىل؛ من 
أجل أن يكون فرعًاـ  وإن كان هذا الفرع سيكون 
أكرب من غريهـ  فاستند إليها ليبني عليها مرشوعه 

اخلطري، والذي تّم احلديث عنه فيام سبق.
أن  أجل  من  هنض    احلسني اإلمام  وأّما 
حُيطِّم هذا املرشوع )مرشوع اإلمامة الّضالة(. 
أدركوا  قد  الناس  أّن  مستوى  عىل  هنا  فالفتح 
تدرجيّيًا أّن هذه اخلالفة األُموّية خالفة ضاّلة، 
ليس هلا أساس من كتاب اهلل وسنّة النبي ، بل 
إّن ما ادُِّعي أهّنا تقوم عىل أساس الكتاب والسنّة 
فهو باطل، ولذا اّل يوجد اليومـ  َمن ُيعتّد بقوله 
ـ يف املجتمع السنّي َمن يعتقد أّن اخلليفة يزيد 
هو اخلليفة عىل الكتاب والسنّة، وإّنام الكالم يف 
معاوية، بل حّتى مع معاوية نجد اآلن َمن ُيعطي 
براهني متعّددة كيف أّن معاوية ارتكب أربعني 
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كبرية؟! فهذا هو الفتح.
إذًا؛ الفتح: هو أن تنهار تلك اخلالفة الكاذبة. 
والثقافة السنّية املتمّثلة اليوم بالكتب السّتة، كافية 
لنا بتحقيق هذا األمر، ويستطيع املحاور الشيعي 
أن ُيثبت أّن اخلالفة القرشّية األُوىل ـ فضاًل عن 
اخلالفة األُموّية ـ خالفة انحرفت عن الكتاب 
أّن  علاًم  والسنّة،  الكتاب  فت  حرَّ بل  والسنّة، 
الكتب السّتة كثريًا ما اعتمدت عىل روايات أهل 

الشام.
  ومن هنا؛ قد حتّقق هدف اإلمام احلسني
والعقدي  الفكري  املستوى  عىل  سواء  كاماًل، 
املتمّثل هبدم صنم اخلالفة، فلم يبَق عىل هؤاّلء 
الذين هتّدم يف أنفسهم صنم اخلالفة إاّّل أن ينفتحوا 
عىل سنّة النبي ، وأين جيدون السنّة النبوّية؟ 
السنّة النبوّية الصحيحة اّل جيدوهنا إاّّل عند محلتها 
الرسميني اإلهليني، وهم األئّمة التسعة من ذرية 
اإلمام احلسني ؛ ولذلك اّلحظنا أّن وظيفة 
هؤاّلء التسعة بعد احلسني ، أهّنم انطلقوا من 
حّب الناس للحسني ؛ من أجل تثقيفهم شيئًا 
فشيئًا، وبالتدريج يعّلموهنم ما خفي عنهم من 

أحكام اإلسالم.
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وبقي هناك يشء يمكن اإلشارة إليه، إذ ُيعرّب 
عن حركة هذا املبدأ يف سنة )83هـ( يف حركة 
ابن األشعث، والتي انطلقت يف الرشق، وبعد 
ذلك جاؤوا إىل الكوفة، وجرت احلروب بني 
الثورة  هذه  ويف  احلّجاج،  وبني  األشعث  ابن 
حتّرك الكثري من شيعة عيلٍّ  حيّثون الناس عىل 
ااّلنخراط يف اجلهاد وقتال احلّجاج؛ إذ صار عند 
شيعة عيلٍّ  بعد مقتل اإلمام احلسني ، أّن 

إسقاط بني ُأمّية من الرضورات الدينّية.
الرمحن  عبد  عن  ُنقل  ما  الطربي  لنا  يروي 
بن أيب ليىل، أّنه نادى بالناس: »إّني مسعُت عليًا 
ـ رفع اهلل درجته يف الصاحلني، وأثابه أحسن 
لقينا  يوم  يقول  ـ  والصّديقني  الشهداء  ثواب 
أهل الشام: أّيها املؤمنون، إّنه َمن رأى عدوانًا 
ُيعَمل به، وُمنكرًا ُيدعى إليه، فأنكره بقلبه، فقد 
سِلم وبرئ، وَمن أنكر بلسانه، فقد ُأجر، وهو 
أفضل من صاحبه، وَمن أنكر بالسيف؛ لتكون 
فلى، فذلك  كلمة اهلل الُعليا وكلمة الظاملني السُّ
الذي أصاب سبيل اهلدى، ونور يف قلبه باليقني؛ 
فقاتلوا هؤالء امُلحّلني امُلحِدثني املُبتدعني، الذين 
قد جهلوا احلّق، فال يعرفونه، وعملوا بالعدوان، 
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فليس ينكرونه«)1).
باملعروف  األمر  بحديث  التحّرك  بدأ  إذًا،   
والنهي عن املنكر، كأصل للحركة الثائرة ضدَّ 
بني ُأمّية، وهذا معناه: أّن اإلمام احلسني  نجح 
متامًا يف إحياء هذه الفريضة التي أماهتا بنو ُأمّية 

بفعل األحاديث الكاذبة.
فتح  الرشيف  بدمه    احلسني اإلمام  إّن 
إسقاطهم؛  أجل  من  هؤاّلء،  جلهاد  الطريق 
ألهّنم محاة الضاللة. ومن جانب آخر، فقد أّيده 
اهلل تعاىل بأئّمة تسعة، من أجل أن ينرشوا سنّة 

. ٍّوهنج عيل  النبي
ثالثة  مرحلة  أنتجت    احلسني حركة  إّن 
لشيعة أهل البيت ، ومن اخلطأ القول: بأّن 
التشيع تأّسس بعد اإلمام احلسني ، بل إّنام هي 

مرحلة يف تاريخ التشيع الذي مّر بعّدة مراحل:
املرحلة اأُلوىل: يف زمن رسول اهلل ، والدال 
  ٍّلعيل ودعواته   ، اهلل رسول  أقوال  عليه 
وشيعته، كقوله : »والذي نفسي بيده، إّن هذا 

وشيعته هم الفائزون يوم القيامة«)٢).
ج5،  وامللوك:  اأُلمم  تاريخ  جرير،  بن  حممد  الطربي،    (1(

ص163.
)٢)  اخلوارزمي، حممد بن أمحد، املناقب: ص111.

https://warithanbia.com/?id=2757
https://warithanbia.com/?id=2757
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املرحلة الثانية: يف زمن اإلمام عيلّ  لـاّم هنض 
باألمر سنة )37هـ(، وبدأ قسٌم من التابعني ينفتح 

. ٍّعىل السنّة النبوّية وإمامة عيل
املرحلة الثالثة: بعد اإلمام احلسني ، حينام 
 ، ٍّعيل كتاب  نرش  خالل  من  التأسيس  بدأ 
وما ُنرش كتاب عيلٍّ  يف السنن إاّّل زمن اإلمام 
الصادق ، بشكل كان ظاهرًة يف حياة الشيعة، 
ومن امتيازهمـ  من زمن اإلمام الصادق  إىل 
 ، ٍّاليومـ  أّن فقههم يقوم عىل أساس كتاب عيل
وهكذا بقَي الكتاب مرياثًا لإلمام املهدي)عجل 
اهلل فرجه الرشيف(، فإذا ظهر ـ فحينئٍذ ـ يكون 
تبقى  نعم،  املذهب.  هلذا  الوثائقية  أعلن  قد 
اهلل  اإلمام)عجل  بظهور  حّتى  قائمة  املعركة 
  ٍّفرجه الرشيف(، فتنتهي بإخراج كتاب عيل

وإحيائه.
النبوّية،  السنّة  أحيا    احلسني اإلمام  إذًا، 
 ، وأمات اإلمامة الباطلة التي مل تكن بعد قتله
قادرة عىل أن تعود ملثل ما كانت عليه يف الزمن 
السابق، فصار الفصل واضحًا جّدًا بني السلطان 
يبحثون  الناس  وأصبح  العلم،  وبني  الظامل 
وليس  الفكرّية،  ُمعضالهتم  حلّل  العلامء  عن 
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السلطان.
  فإذا رجعنا إىل قضية صلح اإلمام احلسن
مع معاوية، وبالرشوط التي يروهيا لنا التاريخ، 
نرى أّن اإلمام احلسن  مل يتخلَّ عن حّقه يف 
أن  برشط  معاوية،  وفاة  إىل  مّجده  وإّنام  امللك، 
وانرصف   ، النبي وسنّة  اهلل  بكتاب  يعمل 
اإلمام ملرجعّية دينّية لـَمن يؤمن بمرجعّيته، إاّّل 
د بني السلطة  أّن معاوية غدر باإلمام ، فوحَّ
ع،  ُيرشِّ أن  يتمّكن  حّتى  الدينّية،  واملرجعّية 
  احلسني فاإلمام  سًا.  ُمقدَّ احلاكم  ويصبح 
أّسسه معاوية،  الذي  الكيان  دّمر هذا  بنهضته 

فصار هناك السلطان والعامل.
اخلامتة:

أّن حركة  أن نكتشف  املقارنة  نستطيع هبذه 
 ، النبي حركة  من  هي    احلسني اإلمام 
ويتجىّل ذلك واضحًا يف قوله: »حسني مّني وأنا 
من حسني«)1). كام أّن تركة النبي  بعد الفتح 
أمران: القرآن والعرتة؛ فقد قال: »إّني قد تركُت 
فيكم الثقلني، أحدمها أكرب من اآلخر: كتاب اهلل، 
)1)  ابن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد، املصنّف: ج7، ص515.
وأيضًا: الطرباين، سليامن بن أمحد، املعجم الكبري: ج3، ص33.

https://warithanbia.com/?id=2757
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وعتريت أهل بييت، فُانظروا كيف ُتخلفوين فيهما؟ 
فإّنهما لن يتفرقا حّتى يردا عليَّ احلوض«)1). 
يف  الرتكة  هذه  عىل  ُيوّكد    احلسني كذلك 
سلوكه وأفعاله أّيام النهضة، فنراه ُيرِجئ القتال 
إىل اليوم العارش؛ ألّنه ُيريد أن يتلو القرآن الكريم، 
وبالفعل كان معسكر اإلمام احلسني  حُييي 
إىل الصباح تالوة القرآن. وأّما الرتكة األُخرى: 
 ، فهي األئّمة التسعة من ذّرية اإلمام احلسني
الذين هنضوا لنرش ما كان حيمله احلسني  يف 
صدره من العلم، وما حيمله من تراث أبيه )كتاب 
عيلٍّ (. وعرتة اإلمام احلسني  هي نفسها 

. عرتة النبي
وهبذا نختم البحث يف هذه املقارنة التي تضعنا 
 . أمام منهج تارخيي إلثبات إمامة أهل البيت
علاًم أّن هناك مخسة مناهج إلثبات إمامة أهل 

: البيت
1ـ القرآن الكريم: إذ لو ُخّلينا والقرآن الكريم 
اّلستطعنا أن ُنثبت ألّي إنساٍن ُيريد متييز أهل 
البيت  بصفتهم أئّمة يدعون إىل اهلل، وهيدون 

بأمره، ومن دون أّية رواية.
)1)  النسائي، أمحد بن شعيب، السنن الكربى: ص٢189.

https://warithanbia.com/?id=2757


84

 ٢ـ السنّة النبوّية: إذ يمكن الرجوع إىل احلديث 
وااّلستداّلل به، بام يف ذلك مصادر احلديث عند 
أهل السنّة، التي يمكن من خالهلا إثبات هذا 

. املوقع لألئّمة
3ـ التوراة: إذ ُنعلن لكّل املسلمني واملسيحيني 
واليهود أّن بيننا وبينكم هذه التوراة لندعوكم 
بعد  إمامًا  عرش  اثني  وإىل   ، حمّمد النبي  إىل 
الكريم،  القرآن  سه  أسَّ منهج  وهذا   . النبي
كام  وليس   ، واألئّمة   النبي عليه  وسار 

يّدعي بعٌض أّنه منهج سبأي.
4ـ العلم اخلاص: إذ يمكن إثبات إمامتهم من 
خالل تراثهم، كام ورد يف الكايف وغريه، والذي 
سنجد فيه ظواهر غيبّية قد أنبأوا عنها، سواء يف 
ُأخرى، وقد  أم يف مسائل  التاريخ،  أم  الطب، 
حتّققت بعد مّدة طويلة، وهذا كّله منشؤه العلم 

. اخلاص من النبي
وتاريخ  خّلينا  لو  إذ  التارخيي:  املنهج  5ـ 
األئّمة ، حّتى عىل مستوى التاريخ العام الذي 
م  أّلفه الطربي وابن األثري ونظراؤمها، فهو ُيقدِّ
 ، لنا معلومات عن عيلٍّ واحلسن واحلسني
والقليل عن أئّمة أهل البيت التسعة من أواّلد 
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أهل  امتياز  لنا  لُيشيِّد  كاٍف  وهو   ، احلسني
 ، بأّنه لواّلهم لضاعت سنّة النبي ، البيت
ولواّلهم مَلا عرف الناسـ  عىل سبيل املثالـ  حّج 
التمتع الذي حيّج به حاليًا مجيع املسلمني، ومَلا 

ُعرف األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
وقعت  هذه  ودراستنا  مخسة،  مناهج  فهذه 
ضمن املنهج التارخيي، من خالل املقارنة بني 

البعثة النبوّية والنهضة احلسينّية.
املصادر واملراجع:

* القرآن الكريم.
* هنج البالغة.

الكتاب  دار  النارش:  الكنيسة،  املقدس،  الكتاب   *

املقدس، 1980م.
أحكام القرآن، أمحد بن عيل اجلصاص )ت370هـ(، . 1

دار  شاهني،  عيل  حممد  السالم  عبد  حتقيق: 
األُوىل،  الطبعة  لبنان،  ـ  بريوت  العلمية،  الكتب 

1415هـ/1994م.
اإلرشاد، حممد بن حممد بن النعامن العكربي املعروف . ٢

آل  مؤّسسة  حتقيق:  )ت413هـ(،  املفيد  بالشيخ 
للطباعة  املفيد  دار  الرتاث،  لتحقيق  البيت )ع( 
الثانية،  الطبعة  لبنان،  ـ  بريوت  والتوزيع،  والنرش 

1414هـ/1993م.
الدينوري . 3 قتيبة  بن  اهلل  عبد  والسياسة،  اإلمامة 
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مؤّسسة  الزيني،  حممد  طه  حتقيق:  )ت٢76هـ(، 
احللبي ورشكائه للنشـر والتوزيع.

البالذري . 4 حييى  بن  أمحد  األرشاف،  أنساب 
)ت٢79هـ(، حتقيق: الشيخ حممد باقر املحمودي، 
األُوىل،  الطبعة  للمطبوعات،  التعارف  دار 

1397هـ/1977م.
املجليس )ت1111هـ(، . 5 باقر  األنوار، حممد  بحار 

الوفاء،  مؤّسسة  البهبودي،  الباقر  حممد  حتقيق: 
املصححة،  الثانية  الطبعة  لبنان،  ـ  بريوت 

1403هـ/1983م.
الصّفار . 6 احلسن  بن  حممد  الدرجات،  بصائر 

وتقديم:  وتعليق  وتصحيح  حتقيق  )ت٢90هـ(، 
منشورات  باغي،  كوچه  حسن  مريزا  احلاج 

األعلمي، طهران، 1404هـ/136٢ش.
اليعقويب . 7 يعقوب  أيب  بن  أمحد  اليعقويب،  تاريخ 

)ت٢84هـ(،  دار صادر، بريوتـ  لبنان.
عساكر . 8 بن  احلسن  بن  عيّل  دمشق،  مدينة  تاريخ 

)ت571هـ(، حتقيق: عيل شريي، دار الفكر للطباعة 
والنرش والتوزيع، بريوتـ  لبنان، 1415هـ.

السجستاين . 9 األشعث  بن  سليامن  داوود،  أيب  سنن 
)ت٢75هـ(، حتقيق وتعليق: سعيد حممد اللحام، 
دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة األُوىل، 

1410هـ/1990م.
سنن الرتمذي، حممد بن عيسى الرتمذي )٢79هـ(، . 10

حتقيق وتصحيح: عبد الرمحن حممد عثامن، دار الفكر 
الطبعة  لبنان،  ـ  للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت 
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الثانية، 1403هـ/1983م.
النسائي . 11 شعيب  بن  أمحد  الكربى،  السنن 

سليامن  الغفار  عبد  دكتور  حتقيق:  )ت303هـ(، 
البنداري وسّيد كرسوي حسن، دار الكتب العلمية 

بريوتـ  لبنان، الطبعة األُوىل، 1411 هـ/1991م.
الذهبي . 1٢ أمحد  بن  حممد  النبالء،  أعالم  سري 

)ت748هـ(، إرشاف وختريج: شعيب األرنؤوط، 
حتقيق: حممد نعيم العرقسويس، ومأمون صاغرجي، 

الطبعة التاسعة، 1413هـ/1993م.
احلديد . 13 أيب  ابن  احلميد  عبد  البالغة،  هنج  رشح 

)ت656هـ(، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار 
إحياء الكتب العربية لعيسى البايب احللبي ورشكائه.

البخاري . 14 إسامعيل  بن  حممد  البخاري،  صحيح 
)ت٢56هـ(،  دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 
العامرة  الطباعة  دار  طبعة  عن  باألوفست  طبعة 

إستانبول، 1401هـ/1981م.
النيسابوري . 15 احلجاج  بن  مسلم  مسلم،  صحيح 

طبعة  لبنان،  ـ  بريوت  الفكر،  دار  )ت٢61هـ(،  
ونسخ  خمطوطات  عّدة  عىل  ومقابلة  مصّححة 

معتمدة.
)ت175هـ(، . 16 الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل  العني، 

حتقيق: الدكتور مهدي املخزومي، والدكتور إبراهيم 
الثانية،  الطبعة  اهلجرة،  دار  مؤّسسة  السامرائي،  

1410هـ.
املعروف . 17 عيل  بن  حممد  الرضا )ع(،  أخبار  عيون 

وتصحيح  حتقيق  )ت381هـ(،  الصدوق  بالشيخ 
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األعلمي،   حسني  الشيخ  وتقديم:  وتعليق 
لبنان،  ـ  بريوت  للمطبوعات،  األعلمي  مؤّسسة 

1404هـ/1984م.
الفتوح، أمحد بن أعثم الكويف )ت314هـ(، حتقيق: . 18

عيل شريي،  دار األضواء للطباعة والنرش والتوزيع، 
بريوتـ  لبنان، الطبعة األُوىل، سنة1411هـ.

)ت3٢9هـ(، . 19 الكليني  يعقوب  بن  حممد  الكايف، 
الغفاري،  أكرب  عيل  وتعليق:  وتصحيح  حتقيق 
اخلامسة،  الطبعة  طهران،  اإلسالمية،  الُكتب  دار 

1363ش.
اهليثمي . ٢0 بكر  أيب  بن  عيل  الزوائد،  جممع 

)ت807هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، 
1408هـ/1988م.

مسند أمحد، أمحد بن حنبل )ت٢41هـ(،  دار صادر، . ٢1
بريوتـ  لبنان.

األشعث . ٢٢ بن  سليامن  بن  اهلل  عبد  املصاحف، 
ونقد:  وحتقيق  دراسة  )ت316هـ(،  السجستاين 
البشائر  دار  السبحان،   عبد  الدين  حمب  الدكتور 
األُوىل،  الطبعة  لبنان،  ـ  بريوت  اإلسالمية، 

14٢3هـ/٢00٢م.
املصنّف، عبد اهلل بن حممد ابن أيب شيبة )ت٢35هـ(، . ٢3

للطباعة  الفكر  دار  اللحام،  سعيد  وتعليق:  حتقيق 
األُوىل،  الطبعة  لبنان،  ـ  بريوت  والتوزيع،  والنرش 

1409هـ/1989م.
احلموي . ٢4 اهلل  عبد  بن  ياقوت  البلدان،  معجم 

ـ  بريوت  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  )ت6٢6هـ(، 
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لبنان،  1399هـ/ 1979م.
الطرباين . ٢5 أمحد  بن  سليامن  الكبري،  املعجم 

املجيد  عبد  محدي  وختريج:  حتقيق  )ت360هـ(، 
الثانية  الطبعة  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  السلفي، 

مزيدة ومنقحة،1404هـ/1984م.
اخلوارزمي )ت586هـ(، . ٢6 بن أمحد  املناقب، حممد 

سّيد  )مؤسسة  املحمودي  مالك  الشيخ  حتقيق: 
التابعة  اإلسالمي  النرش  مؤّسسة  الشهداء )ع((، 
الثانية،  الطبعة  املشـّرفة،  بقم  املدرسني  جلامعة 

1414هـ.

***

سائر إصداراتنا االلكرتونية جتدوهنا يف املوقع
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