على ضفاف الطف ()٢
قيمة النهضة الحسينية (القسم الثاني)
بقلم حيدر السندي
بِ ْسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني ،والسالم والسالم لل محمد

واله الطاهرين.

األثر الثاني :هو إصالح أمر الدين.
فقد ترتبت فوائد دينية كثرية لل هنضة سيد الشهداء (لليه السالم) ،وقد
تقول ما هي الفوائد الدينية املرتتبة وقد أستمر تسلط الظاملني وولوغهم يف الدماء
وسلب حقوق الناس والتاريخ الواقع مباشرة بعد شهادة احلسني (لليه السالم) وإىل
اليوم مليء بتسلط الظاملني و الظلم واجملازر و هتك احلقوق واإلفساد والفساد؟
واجلواب لن هذا السؤال هو :أن احلسني (لليه السالم) كإمام معصوم معلم
من اهلل تعاىل ،ويتصف بالولي واحلكمة ،ويتحرك ـ كما سوف نبني ـ وفق ختطيط
إهلي متقن ال كمكن أن يكون غرهه من ارخرو غرها ال يرتتب لل رروهه،
وذلك ألن هعل الغرض غري املرتتب رارها مع التسليم بإمامة احلسني (لليه
السالم) ولصمه يعين نسبة اجلهل أو العبث إىل اهلل تعاىل ،ألن اهلل أمره بارخرو
لذلك الغرض ،واحلسني (لليه السالم) ملكان لصمته رر لذلك ومل يرتتب
الغرض ،وهذا يعين أن اهلل لز وهل إما يعلم بعد ترتب هذا الغرض من رالل هذه

احلركة اليت أمر هبا ،فيكون أمره لعبا ولبثا ،وإما ال يعلم فيكون  -تعاىل هاهال -
وكالمها مستحيل يف حقه لز وهل.
وهذا يعين أن أي نتيجة مل ترتتب لل رروهه (لليه السالم) ال كمكن أن
جتهال هدفا رخروهه ،فعل سبيل املثال ال كمكن أن نقول أن رروهه من أهل تغيري
احلاكم واإلطاحة بعرش يزيد ،أو من أهل احلصول لل احلكم أو حتصيل منصب
مرموق يف الدولة ،أو تعديل الوهع اإلقتصادي يف ذلك الظرف ،أو منع استمرار
حكومات اجلور أو صدور الذنوب من ارخلق ،ألن كل هذه أسباب مل تتحقق ،نعم
ال مانع من أن يكون هدفه التمهيد حلكومة اإلسالم واإلطاحة حبكومات اجلور
ولكن يف املستقبل حيث كان رخروهه آثار لقدية و شرلية وتربوية ،و استمرت
صررته مدوية تصنع روح اإلكمان والكرامة يف نفوس الصادقني من لباد اهلل حىت
قامت دوال لل منهجه احلق وسوف تتو هذه الدول بدولة العدل اإلهلي  -إن
شاء اهلل  -لل يد حفيده املهدي (لليه السالم).
اإلصالح الديني هدف الحسين (عليه السالم):
وهذا يدلونا إىل أن نتأمل أكثر ملعرفة النتائج اإلصالحية املهمة اليت ترتبت
لل رروهه (لليه السالم) فإن مما ال شك فيه أن احلسني (لليه السالم) كان
مصلحا وترتب لل هنضته صالح الدين والواقع اإلسالمي ،وهذا الصالح ال ينايف
استمرار ما نشاهده من بقاء حكومات اجلور واستمرار الناس لل الفساد واملعاصي
والتسلط واستثمار السلطة من أهل املصاحل الشخصية أو الفئوية ،و قد تعرهت
الروايات إىل تلك النتائج وإليك أوال بعض هذه الروايات ،مث بعدها ندرل يف

لملية حتليل الصالح الذي ترتب واستمر أثره إىل يوم الناس هذا ،وهو ما يربر
لناية أهل البيت (لليهم السالم) الفائقة بإحياء هنضة احلسني (لليه السالم) و
تبيينها وتبيني مقاصدها و احلث لل احلفاظ لليها بطرق لقالئية خمتلفة لل ما
سوف تقف لليه إن شاء اهلل يف مستقبل هذه احللقات.
 .1نقل العالمة اجمللسي (رمحه اهلل) لن الشيخ املفيد (رمحه اهلل) يف
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وهتيأ احلسني لليه السالم للخرو لن املدينة ،ومض يف هوف الليل إىل
قرب أمه فودلها ،مث مض إىل قرب أريه احلسن ففعل كذلك ،مث رهع إىل منزله وقت
الصبح ،فأقبل إليه أروه محمد ابن احلنفية وقال :يا أري أنت أحب ارخلق إيل
وألزهم للي ولست واهلل أدرر النصيحة ألحد من ارخلق ،وليس أحد أحق هبا
منك ألنك مزا مائي ونفسي وروحي وبصري وكبري أهل بييت ،ومن وهب طالته
يف لنقي ،ألن اهلل قد شرفك للي ،وهعلك من سادات أهل اجلنة .وساق احلديث
كما مر إىل أن قال :ختر إىل مكة فان اطمأنت بك الدار هبا فذاك وإن تكن
األررى ررهت إىل بالد اليمن ،فإهنم أنصار هدك وأبيك ،وهم أرأف الناس
وأرقهم قلوبا ،وأوسع الناس بالدا ،فان اطمأنت بك الدار ،وإال حلقت بالرمال
وشعوب اجلبال ،وهزت من بلد إىل بلد ،حىت تنظر ما يؤل إليه أمر الناس وحيكم
اهلل بيننا وبني القوم الفاسقني.
فقال احلسني (لليه السالم) :يا أري واهلل لو مل يكن ملجأ ،وال مأوى ملا بايعت
يزيد بن معاوية ،فقطع محمد ابن احلنفية الكالم وبك  ،فبك احلسني (لليه

السالم) معه سالة مث قال :يا أري هزاك اهلل رريا ،فقد نصحت وأشرت
بالصواب ،وأنا لازم لل ارخرو إىل مكة ،وقد هتيأت لذلك أنا وإرويت وبنو أري
وشيعيت ،وأمرهم أمري ورأيهم رأيي ،وأما أنت يا أري فال لليك أن تقيم باملدينة،
فتكون يل لينا ال ختفي لين شيئا من أمورهم.
مث دلا احلسني (لليه السالم) بدواة وبياض وكتب هذه الوصية ألريه محمد:
"بسم اهلل الرمحن الرحيم هذا ما أوص به احلسني بن للي بن أيب طالب إىل
أريه محمد املعروف يا بن احلنفية أن احلسني يشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال
شريك له ،وأن محمدا لبده ورسوله ،هاء باحلق من لند احلق ،وأن اجلنة والنار
حق ،وأن السالة آتية ال ريب فيها ،وأن اهلل يبعث من يف القبور ،وأين مل أرر
أشرا وال بطرا وال مفسدا وال ظاملا وإمنا ررهت لطلب االصالح يف أمة هدي
صل اهلل لليه وآله أريد أن آمر باملعروف وأهن لن املنكر ،وأسري بسرية هدي
وأيب للي ابن أيب طالب لليه السالم فمن قبلين بقبول احلق فاهلل أوىل باحلق ،ومن
رد للي هذا أصرب حىت يقضي اهلل بيين وبني القوم باحلق وهو رري احلاكمني ،وهذه
وصييت يا أري إليك وما توفيقي إال باهلل لليه توكلت وإليه أنيب.
مث طوى احلسني الكتاب ورتمه خبامته ،ودفعه إىل أريه محمد مث ودله ورر
يف هوف الليل.
أقول :ويف هذا الرواية بني (لليه السالم) النتيجة اليت يريدها وهي اإلصالح
يف أمة النيب (صل اهلل لليه وآله) وذلك باألمر باملعروف والنهي لن املنكر ،وال

يكون ذلك إال بالسري بسرية رسول اهلل وأمري املؤمنني (لليهما السالم) وهلذا هو
يريد أن يسري يف األمة بسريهتم.
وال ينبغي الغفلة لما ذكرناه سابقا من أن اإلصالح املنشود ال كمكن أن
يكون أمرا مل ولن يتحقق ،وإمنا هو أمر متحقق يف الزمان السابق أو سيتحقق يف
املستقبل.
 .2يف زيارة سيد الشهداء يوم األربعني اليت نقلها الشيخ يف املصباح
ص:987
اللهم! إين أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك
أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واهتبيته بطيب الوالدة وهعلته سيدا من السادة
وقائدا من القادة وذائدا من الذادة وألطيته مواريث األنبياء وهعلته حجة لل
رلقك من األوصياء ،فألذر يف الدلاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ
لبادك من اجلهالة وحرية الضاللة .
 .3ما نقله الشيخ يف مناسك الزيارات ونقله لنه الوايف
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أن الزائر للحسني (لليه السالم) يقول:
اللهم إين أشهد أن هذا القرب قرب حبيبك وصفوتك من رلقك الفائز
بكرامتك أكرمته بالشهادة وألطيته مواريث األنبياء وهعلته حجة لل رلقك
فألذر يف الدلوة وبذل مهجته فيك ليستنقذ لبادك من الضاللة واجلهالة والعم
والشك واالرتياب إىل باب اهلدى والرشاد.

أقول :يف هاذين املقطعني ذكرت لدة نتائج دينية لنهضة سيد الشهداء
(لليه السالم) ،وهي تفصيل لإلصالح يف أمة رسول اهلل ( صل اهلل لليه وأله)
الذي بينه اإلمام احلسني (لليه السالم) كهدف رخروهه يف وصيته حملمد بن احلنفية
( رهوان اهلل تعاىل لليه).
أ ـ إررا العباد من اجلهالة.
ب ـ إررا العباد من حرية الضالل و االبتعاد لن احلق.
وقيل هناك فرق بني هاتني النتيجتني ،فاجلهلة فعل أمر مذموم خمالف
للمربرات العقلية والعقالئية ،أو هو مفهوم شامل لذلك ،وأما حرية الضالل فهي
شعور نفسي بسبب اجلهل باحلق أو اشتباهه بالباطل ،ولعله هلذا لطفت الفقرة
الثانية العم والشك واالرتياب لل اجلهالة فقالت( :ليستنقذ لبادك من الضاللة
واجلهالة والعم والشك واالرتياب إىل باب اهلدى والرشاد).
ـ بيان الدين احلقيقي اجملرد لن الشوائب والعوالق ،وهذا يستفاد من
النتيجتني السابقتني ،فإن إررا الناس من اجلهالة و حرية الضالل ال كمكن أن
يكون إال ببيان احلق وإقامة احلجة البالغة ،يقول تعاىل{ :وما َكا َن اهلل لِي ِ
ض َّل قَـ ْوما
ُ ُ
ََ
ني َهلُم َّما يَـتَّـ ُقو َن}(التوبة.)110:
بَـ ْع َد إِ ْذ َه َد ُاه ْم َح َّىت يـُبَـ ن َ
إصالح الدين بتهذيبه:
ولكي يتضح اإلصالح احلسيين املستمر ومقدار تأثريه يف واقعنا املعاش أذكر
لدة نقاط:

النقطة األولى :هي أن الدين اإلسالمي ال كمكن أن يكون محققا لغرض اهلل
من ارخلقة إال إذا كان رالصا لن اهلل تعاىل يف لقائده وتشريعاته وقوانينه ،وهذه
النقطة واهحة هلية ال حتتا إىل بيان.
النقطة الثانية :ال كمكن أن يكون الدين اإلسالمي رالصا لن اهلل تعاىل إال
إذا كانت مصادر إثبات قضاياه مصادر مرهية لند اهلل لز وهل ومأمونة يف
بالغها ألحكام اهلل العقدية والفقهية واألرالقية ،وهذه أيضا نقطة هلية واهحة،
وقد أهتم هبا مذهب أهل البيت( لليهم السالم) اهتماما بالغا فإن الشيعة اإلمامية
( أنار اهلل برهاهنم) أرذوا لن رسول اهلل (صل اهلل لليه وآله) من رالل روايات
متواترة يعضدها دليل العقل ـ كحديث الثقلني والغدير واملنزلة و روايات نزول آية
التطهري يف أهل الكساء ـ لقيدة اإلمامة اإلهلية اليت ال تثبت إال بالنص ،وال تكون
إال للمعصوم يف تبليغه وتطبيقه.
النقطة الثالثة :هي أن مجهور املسلمني بعد ارحتال النيب األلظم ( صل اهلل
لليه وآله) مل يقبلوا املنهج القوم الذي حدده رسول اهلل (صل اهلل لليه وآله) يف
أرذ معامل الدين ،فسلكوا مسلكا آرر أفرزته السقيفة دون أن يكون هناك مستند
ظاهر سوى وهوه استحسانية ذكرها قرشي مل يُدلمها بآية أو حديث لن رسول
اهلل ( صل اهلل لليه وآله) وقد فصلت الكالم يف ذلك يف حبثي لن السقيفة.
والغريب أن بعض املذاهب اإلسالمية تستبعد ترك املسلمني لوصية رسول اهلل يف آله
ونصه لل إمامة أمري املؤمنني ( لليه السالم) حبجة أن هذا مستبعد لن أصحاب
رسول اهلل ( صل اهلل لليه وآله) وصدور ذلك منه يعين نسبة الفشل إليه ،وقد

غفل هؤالء لن أن النيب ارخامت ( صل اهلل لليه وآله) كنيب اهلل موس ( لليه
السالم) وظيفته بيان احلق لل هرب الناس لليه ،والقرآن الكرمي بني لنا أن أمة
موس يف حيته تركت وصيه هارون و انقلبت لليه واستضعفته ،فهل هذا فشل يف
نيب اهلل موس أو تقصري من أمته.
والذي يكسر هذا االستبعاد أن رسول اهلل ( صل اهلل لليه وآله) لاش مع
املسلمني قرابة  23سنة يصلي يف كل يوم منها لل األقل مخس صلوات وهم
ينظرون إليه ويسمعون تعاليمه يف كيفية الصالة ،ومع ذلك ينقل البخاري يف كتابه
أن املسلمني يف زمن الصحابة ويف القرون األول من القرون الثالثة األوىل أهالوا
صالة رسول اهلل (صل اهلل لليه وآله)!
فقد نقل البخاري برقم:٧99 :لن أيب قالبة قال هاءنا مالك بن احلويرث يف
مسجدنا هذا فقال إين الصل بكم وما أريد الصالة اصل كيف رأيت النيب صل
اهلل لليه وسلم يصل فقلت أليب قالبة كيف كان يصل قال مثل شيخنا هذا قال
وكان شيخنا جيلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض يف الركعة األوىل .
ونقل لن لمران بن حصني قال صل مع للي رهي اهلل لنه بالبصرة فقال ذكرنا
هذا الرهل صالة كنا نصليها مع رسول اهلل صل اهلل لليه وسلم فذكر أنه كان
يكرب كلما رفع وكلما وهع.
النقطة الثالثة :إن احلاكمني يف ذلك الزمان منعوا نقل األحاديث النبوية ،فقد
روي لن لروة بن الزبري :إ ّن لمر بن ارخطّاب أراد أن يكتب السنن فاستشار يف
ذلك أصحاب رسول اهلل (ص) ،فأشاروا لليه أن يكتبها ،فطفق لمر يستخري اهلل

إين كنت أردت أن أكتب
فيها شهرا ،مثّ أصبح يوما ،وقد لزم اهلل له ،فقالّ :
وإين ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا ،فأكبّوا لليها ،فرتكوا كتاب اهلل
السننّ ،
ِ
حجيّة
تعاىلّ ،
كتاب اهلل بشيء أبدا .راهع تقييد العلمّ ،47 :
س َ
وإين واهلل ال أُلب ُ
لبدالرب.
البيهقي يف املدرل ،وابن
السنّة  370لن
ّ
ّ
وروي لن حيىي بن هعدة :أ ّن لمر بن ارخطّاب أراد أن يكتب السنّة مثّ بدا

فليمحه .راهع
له أن ال يكتبها .مثّ كتب يف االَمصار :من كان لنده منها شيء
ُ
حجيّة السنّة.370 :
تقييد العلمّ ،03 :

وهذا ما ألرتف به أئمة احلديث لند املخالفني ،وذكروا له وهوها ال كمكن أن
تقبل ،قال ارخطيب البغدادي :إن قال قائل :ما وهه إنكار لمر لل الصحابة
روايتهم لن رسول اهلل (ص) وتشديده لليهم يف ذلك؟
قيل له :فعل ذلك لمر احتياطا للدين ،وحسن نظر للمسلمني ،الَنّه راف
أن ينكلوا لن االَلمال ،ويتّكلوا لل ظاهر االَربار .وليس حكم مجيع االَحاديث
كل من مسعها لرف فقهها؛ فقد يَرد احلديث جممال ويستنبط
لل ظاهرها وال ّ
معناه وتفسريه من غريه ،فخشي لمر أن ُحيمل حديث لل غري وههه ،أو يؤرذ
بظاهر لفظه ،واحلُكم رالف مأرذه ،ويف تشديد لمر ـ أيضاـ لل الصحابة يف
روايتهم حفظ حديث رسول اهلل (ص) وترهيب من مليكن من الصحابة أن يدرل
يف السنن ما ليس منها .شرف أصحاب احلديث.78 79 :
ولست أدري أي احتياط فدين يكون بإهالة السنة وتضييع الدين ،وكيف
يكون منع السنة مربرا بارخوف من تفسريها بالتفسري غري الصحيح ،أليس بوسع

لمر أن كمنع لن التفسري ال نفس السنة ،مث ملاذا مل خيف ارخليفة لل تفسري القرآن
بالتفسري غري الصحيح فيمنع تدوين القرآن ونقله!
إن هذه التأويالت الظاهرة يف فسادها تبني مدى اإلحرا املذهيب الذي وقع
فيه القوم بعد الرتاف أكابرهم بوقوع منع نقل أحديث النيب ( صل اهلل لليه
البغدادي :هذا
محمد لجا ارخطيب ،بعد نقله كالم ارخطيب
وآله) ،قال الدكتور ّ
ّ
أئمة احلديث وإليه أذهب وبه
الرب وارخطيب
البغدادي وغريمها من ّ
ّ
ما رآه ابن لبد ّ
أقول .السنّة قبل التدوين.13٧ :

فإذا كان هذا كالم أكابرهم و أئمة حديثهم فما لساه يكون قول الصاغر!!
إن هلذا املنع أثر كبري لل فهم الدين وهو السبب وراء إهالة صالة رسول اهلل
ونسيان املسلمني هلا حىت ذكرهم هبا أمري املؤمنني ( لليه السالم) وقال أبو الدرداء
لل ما يف البخاري ( و اهلل ما ألرف من أمة محمد شيئا إال أهنم يصلون مجيعا)
ويف رواية أررى ( ما ألرف شيئا مما كان لل لهد النيب قيل الصالة قال أليس
هيعتم ما هيعتم فيها) ،وهو السبب أيضا وراء هياع كثري من نصوص رسول اهلل
(صل اهلل لليه وآله) يف فضل أهل بيته و ابتعاد لامة املسلمني ومجهورهم لن
منهجهم.
النقطة الرابعة :هي أن املسلمني مل حيجر لنهم حديث النيب ( صل اهلل
لليه وآله) فحسب ،وإمنا أهيف إليهم مصدر آرر للتشريع ،وهو سنة ارخلفاء
وسريهتم يف الناس ،وهلذا شواهد كثرية منها ما قام به لبد الرمحن بن لوف ملا
أحيلت لليه مسؤولية ارتيار ارخليفة حيث شرط لل لثمان لند البيعة ارخليفتني

وسريهتما ،فقال :أبايعك لل سنة اهلل ورسوله وارخليفتني من بعده .وقد وافقه
لثمان ،وأقره لامة املسلمني كما يف صحيح البخاري وشرحه فتح الباري.
وقد نقل ابن حجر يف الفتح لن البيهقي يف كتاب "االلتقاد" ،ولن ابن حبان يف
كتاب "الثقات" ،أن لبد الرمحن أرذ بيد لثمان وقال :يا لثمان ،نبايعك لل
سنة رسول اهلل صل اهلل لليه وسلم وارخليفتني من بعده .قال :نعم .فبايعه لبد
الرمحن وبايعه املهاهرون واألنصار وأمراء األهناد .
وقد روى لبد اهلل بن أمحد يف املسند لن أيب وائل قال :قلت لعبد الرمحن بن
لوف :كيف بايعتم لثمان وتركتم لليًّا؟ فقال :ما ذنيب! قد بدأت بعلي ،فقلت:
أبايعك لل كتاب اهلل وسنة رسوله وسرية أيب بكر ولمر .فقال :فيما استطعت .مث
لرهتها لل لثمان فقبل .
وهبذا درل مصدر هديد للتشريع مل يأت به رسول اهلل صل اهلل لليه و آله
وترتبت لليه أحكام أثرت لل شكل الصالة وفصول األذان و أحدثت الرتاويح،
وتطور هذا األمر تطورا رطريا وهو لزوم إتباع مجالة ارخلفاء وحرمة خمالفتهم
ووهعت يف ذلك روايات فقد نسبوا إىل ابن مسعود أنه قال" :أيها الناس لليكم
بالطالة واجلمالة ،فإنه حبل اهلل الذي أمر به .وإن ما تكرهون يف اجلمالة رري مما
حتبون يف الفرقة" التمهيد البن لبد الرب  21:ص.293:
وهكذا نقل حبل اهلل من القرآن واآلل يف حديث الثقلني ،إىل اجلمالة
والسواد األلظم ،وهم بطبيعة احلال احلكام وأتبالهم ،وقد حاول معاوية أن
يستخدم لص اجلمالة يف وهه سيد الشهداء (لليه السالم) ولكنها مل تنفع فقد

نقل الكشي  1ص  123أن معاوية كتب إىل اإلمام احلسني (لليه السالم):
شق لصا هذه األمة ،وأن يردهم اهلل لل يديك يف فتنة ،فقد لرفت الناس
(فاتق ّ
وبلوهتم .فانظر لنفسك ولدينك ،وألمة محمد (صل اهلل لليه واله .")...

فأهابه (لليه السالم) ( :وإين ال أللم فتنة ألظم لل هذه األمة من
واليتك لليه ،وال ألظم نظرا لنفسي ولديين وألمة محمد (صل اهلل لليه واله)
وللينا أفضل من أن أهاهدك .)...
إن من أساليب احلفاظ لل العروش إلطاء القداسة للحاكمني و صبغهم
بصبغة دينية تعطيهم احلصانة ،ومتنع من ارخرو لليهم إال إذا صدر منهم الكفر
البواح و مادون ذلك ال يزلزل شرليتهم حىت لو هتكت األلراض وسالت الدماء
واستحلت احملارم ،وهذا ما وقع فعال فلوا سألت القوم لن كيفية انعقاد ارخالفة
لقالوا بالشورى ملا وقع من الصحابة يف السقيفة أو التولية ملا وقع من أيب بكر اجتاه
لمر ومعاوية اجتاه يزيد ،وإذا سألتهم بكم تنعقد بيعة اإلمامة لقالوا بواحد النعقاد
بيعة أيب بكر ببيعة لمر ،وفقه القوم يف متناول األيدي وما أكثر األحكام اليت ال
نص لليها يف الكتاب والسنة وإمنا مدركها فعل احلاكمني.
لقد تشكلت بسبب هذه العوامل وغريها ثقافة لامة سيطرت لل واقع
املسلمني ،وهي ثقافة شرلنة كل ما يصدر من احلاكم ،ووهوب الطالة العمياء
املطلقة له ألن القائم مقام اهلل و املنصوب بإرادته ،فال جيوز ارخرو لليه ولو أرذ
املال وهرب البطن والظهر ،وهذه الثقافة تتفق مع ما لليه النصارى ،ففي رسالة
بولس إىل أهل رومية اإلصحاح الثالث لشر1 :ـ ( :4لتخضع كل نفس للسالطني

الفائقة ،ألنه ليس سلطان إال من اهلل .والسالطني الكائنة هي مرتّبة من اهلل .حىت
إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب اهلل .واملقاومون سيأرذون ألنفسهم دينونة).
وأصبحت هذا الثقافة فيما بعد دينا ال كمكن رفع اليد لنه إال برفع اليد لن
املذهب ،وانسد باب التغيري وباب األمر باملعروف والنهي لن املنكر وألتصق بالدين
ما ليس منه ،و شاع أمر املنافقني و قويت شوكتهم حىت قال حذيفة كما يف
البخاري يف كتاب الفنت ( :إن املنافقني اليوم شر منهم لل لهد النيب كانوا يومئذ
يسرون واليوم جيهرون).
النقطة الخامسة :لقد لمل أهل البيت (لليهم السالم) بعد رسول اهلل
(صل اهلل لليه وآله) لل هتذيب الدين وحتديد مصادره األساسية ،فألقت الزهراء
( لليها السالم) بثقلها يف معركة احلفظ هذه مث األمري واحلسن اجملتىب (لليهم
السالم) ومتكنوا من إجياد طليعة مؤمنة حتمل روح اإلسالم احلقيقي وتعاليمه وتعلم
الناس أحكامه ،و إن سنة التكوين تقتضي أن يتطور كل من طريق احلق وطريق
الباطل ،ففي الوقت الذي جنح األئمة يف إجياد طليعة رسالية باملقدار املتاح استطاع
التيار املقابل أن يوسع قالدة و يوطد يف نفوس الناس أفكاره حىت صار ذكر أهل
البيت رامال إال يف مجالة معدودة قتل بعضهم وشرد بعضهم و نفي بعضهم،
بذريعة خمالفة احلاكم وارخرو لليه ،حىت بلغ األمر أن تفرض البيعة وراثة ليزيد،
ليصبح مع ظهور حاله بني املسلمني ممثل اهلل ورليفته واحلافظ لشرلة ،فكان ال بد
يف هذا الظرف من هزة قوية تطيح هبذا الثقافة املرتابطة من السقيفة إىل تولية يزيد،
ولن يكون ذلك إال خبرو شخص ال كمكن أن يقال بأنه من أهل النار ،وليس إال

سيد شباب أهل اجلنة بضعة النيب (صل اهلل لليه وآله) ورحيانته ،وهنا وقعت
املعضلة الفكرية الكبرية اليت لصفت بالكيان الرمسي ،فمن ههة هناك روايات حترم
ارخرو لن احلاكم وتعترب ارخار من أهل النار ،و من ههة ثانية يزيد وفق الثقافة
السائدة والعقيدة الرائجة رليفة شرلي وأمري للمؤمنني ،ومن ههة ثالثة احلسني سيد
سباب أهل اجلنة وقد رر لليه حىت قتل ،فهل يكذب رسول اهلل (صل اهلل لليه
وآله)يف سبطه أو تُرفع اليد لن املوروث الرتاكمي الذي أفرز شرلية حكم يزيد
وأبيه!!
إن ما فعله احلسني (لليه السالم) كان مبثابة زلزال حرك كل ساكن ،وهعل
الواقع اإلسالمي يتقلب كالبحر اهلائج ،فشكل فهو لالوة لل كونه فضيحة،
ويوهب تعاطف الناس مع أهل البيت (لليهم السالم) وللعاطفة أثرها يف هلب
املودة أثار أسئلة دينية كبرية يف رلد األمة وكان حسم هواهبا لند شريعة كبرية
مبراهعة النصوص الدينية الواردة يف شأن احلسني ( لليه السالم) وحركته وإلادة
قراءة املوروث الرتاكمي الرمسي .
لقد أنتشر الولي الديين خبرو احلسني (لليه السالم) مع تفالل الناس مع
الفاهعة العظيمة وسعيهم ملعرفة طبيعة احلدث ورهاله وأسبابه ودواليه كما تقتضيها
طبيعة األمور يف كل حدث يرك فيه حب االستطالع الناس حنو معرفة رلفياته
وأسبابه ،وهبذا وقف الناس لل الثائر ومنزلته وتعرفوا لل أصله و فرله ،و قيمه
وأهدافه ،والدين الذي رر من أهل إصالحه ،و الفرق بينه وبني السائد ،وهلذا
تغريت نظرة شرحية واسعة إىل الدين و تغري رأيهم يف احلكام ،وأرذت هذه النظرة

تتوسع حىت تشكلت ثورات وقامت دول باسم أهل البيت ( لليهم السالم) ولل
منهجهم ،إن جتريد الدين لن العوالق ،و هرب الثقافة الدريلة السائدة ببيان ارخلل
املوهود يف أساسها كان من ألظم إجنازات الثورة احلسينية ،حيث أصبح اإلسالم
هبا رالصا من الشوائب والعوالق محدد املصادر بدقة لند شرحية كبرية من الناس،
ويف هذا استنقاذ الناس من اجلهالة وحرية الضاللة واإلصالح املنشود يف أمة رسول
اهلل (صل اهلل لليه وآله) وال شك يف أن هذه فائدة باقية رالدة ينعم هبا املؤمنون
ي لن اإلمام هعفر بن محمد الصادق (
احلسينيون إىل يوم الناس هذا ،و قد ُرِو َ
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األنوار.199 / 40 :

إن املؤشر العام ملسرية اإلسالم بسبب االحنراف لن مرهعة الدين ،وظهور
املنافقني الذي حتدث لنه حذيفة ،و إهافة مصدر مبتدع هديد للدين كان ينذر
بزوال سريع مؤكد للدين يف لهد حاكم كيزيد بن معاوية ،ولوال ثورة احلسني (لليه
السالم) الندثر اإلسالم ومل يبق منه لني وال أثر ،فكلما أذن مؤذن أو أقام مقيم
كلما كان ينبغي للينا أن نشكر احلسني ونذكر فضله للينا ،فاحلياة احلقيقة ال
تكون إال بالدين وماء حياتنا دماء حنره الشريف الذي ما زال يفيض للينا حياة
ووليا ،وهذا هو الفتح الكبري ،ففي كامل الزيارات ص  108لن زرارة ،لن أيب
هعفر ( لليه السالم) قال :كتب احلسني بن للي من مكة إىل محمد بن للي:

بسم اهلل الرمحن الرحيم من احلسني بن للي إىل محمد بن للي ومن قبله من بين
هاشم ،أما بعد فان من حلق يب استشهد ومن مل يلحق يب مل يدرك الفتح،
والسالم.
نظرة أتباع الثقافة المتضرر بالنهضة:
إن من الطبيعي أن تكون نظرة أتباع ثقافة السقيفة وما أفرزته من وهوب إتباع
اجلمالة وإن رالفهم األللم األتق املطهر الذي أمر الرسول بإتباله وبني صحة
منهجه ووهوب إتباع سبيله نظرة سلبية ،وذلك ألن هذه النهضة ألظم إشكال
يتجه لليهم ،فليس من املستغرب أن يقول ابن تيمية ( :ومل يكن يف ارخرو ال
مصلحة دين وال مصلحة دنيا بل متكن أولئــك الظلمة الطغاة من سبط رسول اهلل
صل اهلل لليه وسلم حىت قتلوه مظلوما شهيدا وكان يف رروهه وقتله من الفساد ما
مل يكن حصل لو قعد يف بلده .فإن ما قصده من حتصيل ارخري ودفع الشر مل
حيصل منه شيء ،بل زاد الشر خبروهه وقتله ونقص ارخري بذلك وصار ذلك سببا
لشر لظيم) منها السنة  4ص.031-033
فإنه ال كملك إال أن يقول ذلك للحفاظ لل موروثه املذهيب ،ولكن هل غاب
لنه أن رسول اهلل (صل اهلل لليه وآله) كان يعلم خبرو احلسني (لليه السالم)
وهو حبسب نصوص البخاري من أررب بكل شيء حىت درل أهل اجلنة منازهلم،
بل أررب مبقتل احلسني نفسه يف روايات تكاد تكون متواترة ،وبني موهع شهادته،
قال البيهقي :أنا احلاكم يف آررين قالوا :أنا األصم ،أنا لباس الدوري ،ثنا محمد بن
رالد بن خملد ،ثنا موس بن يعقوب لن هاشم بن هاشم ،لن لتبة ابن أيب

وقاص ،لن لبد اهلل بن وهب بن زمعة ،أرربتين أم سلمة أن رسول اهلل اهطجع
ذات يوم فاستيقظ وهو حائر مث اهطجع فرقد ،مث استيقظ وهو حائر دون ما رأيت
منه يف املرة األوىل ،مث اهطجع واستيقظ ويف يده تربة محراء وهو يقلبها.
فقلت :ما هذه الرتبة يا رسول اهلل؟
فقال « :أرربين هربيل أن هذا يقتل بأرض العراق  -للحسني  -قلت له :يا
هربيل أرين تربة األرض اليت يقتل هبا فهذه تربتها».
قال البيهقي :تابعه أبو موس اجلهين لن صاحل بن يزيد النخعي ،لن أم
سلمة وأبان ،لن شهر بن حوشب ،لن أم سلمة.
فإذا مل يكن يف رروهه مصلحة وكان فيها شر كبري فلماذا ينهه رسول اهلل
وهو الذي يعز لليه لنت األمة فضال لن لنت رحياته! والعجيب أن ابن تيمية
يرى احلسني سيد شباب أهل اجلنة ويقر له بالشهادة فيقول ( :وأكرم اهلل احلسني
بالشهادة ،كما أكرم هبا من أكرم من أهل بيته .أكرم هبا محزة وهعفر ،وأباه لليا،
وغريهم ،وكانت شهادته مما رفع اهلل هبا منزلته ،وألل درهته  .فإنه هو وأروه
احلسن سيدا شباب أهل اجلنة .واملنازل العالية ال تنال إال بالبالء) جمموع الفتاوى (
 )332 |20وانظر جمموع الفتاوى (  )491 |29وهامع املسائل ( )71 |3
ومنها السنة ( )003 |4
و أي لقل يقبل أن يكون من رفض البيعة و لص اهلل ورر لل اجلمالة
ومات بال إمام و زاد بفعله الشر وقل ارخري و وهد شر لظيم شهيدا وسيدا لشباب
اجلنة مجيعهم !

احلمد هلل رب العاملني

