على ضفاف الطف ()4
آلية اإلصالح في النهضة الحسينية
بقلم :الشيخ حيدر السندي

بِ ْسم اهلل الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على حممد واله الطاهرين.
اعرف من هو الثائر تعرف الثورة :
يف البداية وقبل احلديث عن آلية اإلصالح يف النهضة احلسينية ال بد وأن منهد مبقدمة
نتحدث فيها عن عظمة سيد الشهداء ( عليه السالم) حبسب الروايات الواردة يف كتب
الطرفني  ،ونتحدث عن ذلك إمجاالً  ،ألن الغرض من هذه السلسلة حتليل بعض
املوضوعات املرتبة بالنهضة احلسينية  ،والوقوف عند ما ينبغي أن تكون عليه نظرة املسلمني
إىل سيد الشهداء (عليه السالم) مبقتضى الروايات على حنو التفصيل خيرجنا عن الغرض
املقصود  ،ألنه يف نفسه يستدعي كتابة مصنف مستقل يف عدة جملدات  ،لكثرة الروايات
الواردة يف مقام سيد الشهداء (عليه السالم) وغزارة معانيها  ،واليت رتب عليها الشيعة حبق
أنه إمام معصوم منصوب من قبل اهلل تعاىل  ،وعليه نقتصر يف هذه املقدمة على استعراض
رواية واحدة وهي قول رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله)  ( :احلسن واحلسني سيدا شباب أهل
اجلنة) وكالمنا فيها يف نقطتني :
النقطة األولى  :في اعتبار الحديث من الناحية السندية .

وال ينبغي الشك يف اعتباره بل يف صدوره عن النيب ( صلى اهلل عليه وآله) فقد تعددت
طرقه اليت ُحكم بصحة بعضها إىل حد يفيد القطع بصدوره  ،أما يف كتب اخلاصة أظهر اهلل
برهاهنم فاألمر أوضح من أن يبني  ،وأما يف كتب العامة  ،فقد أخرجه أمحد بإسناده عن
حذيفة  ،قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه [وآله] وسلم  « :ملك من املالئكة مل يهبط
ويبشرين أن احلسن واحلسني سيدا
إىل األرض قبل هذه الليلة  ،فاستأذن ربّه أن يسلّم علي ّ
شباب أهل اجلنة  ،وأن فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة ».مسند أمحد .١٩٣ / ٥
وأخرجه الرتمذي بسنده عن أيب سعيد اخلدري  ،قال  :قال رسول اهلل صلّى اهلل عليه
[وآله] وسلم  « :احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة » .صحيح الرتمذي .١٠٣ / ٢
وكذلك ابن ماجة بسنده عن عبداهلل بن عمر  ،قال  « :قال رسول اهلل صلّى اهلل عليه
[وآله] وسلّم  :احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة  ،وأبومها خري منهما ».سنن ابن
ماجة .٤٤ / ٣
واحلاكم بسنده عن حذيفة عنه صلى اهلل عليه [وآله] وسلّم قال  « :أتاين جربئيل
فقال  :إن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة .مث قال يل رسول اهلل  :غفر هلل لك
والمك يا حذيفة » املستدرك على الصحيحني  .١٨٣ / ١و ابن حبّان يف صحيحه كما يف
ّ
موارد الظمان  .٥٥٣ :والنساين يف خصائص أمري املؤمنني  .١٣ :واخلطيب البغدادي يف
تاريخ بغداد  .٢١٣ / ٩وأبو نعيم يف حلية األولياء  .٣٩٠ / ٤وابن حجر العسقالين يف
وصححه الذهيب يف تلخيصه
اإلصابة  .٢٣٣ / ٣وابن األثري يف أُسد الغابة ّ .٥٧٤ / ٥

وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ( :وعن الرباء يعىن ابن عازب قال قال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة  .رواه الطرباين و اسناده حسن) ج ٩
ص .٣٨٤
وذكره الزركشي يف « التذكرة يف األحاديث املشتهرة » والسيوطي يف « الدرر املنتثرة يف
األحاديث املشتهرة » والسخاوي يف « املقاصد احلسنة يف األحاديث املشتهرة على األلسنة
» و الزبيدي يف كتابه« لقط الآليل املتناثرة يف األحاديث املتواترة ».
ولعله لتواتره جزم النووي يف شرحه على صحيح مسلم بثبوته فقال ( :وثبت أنه صلى
اهلل عليه وسلم أخرب بأن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة)ج  ٣٣ص  ، ٤٣وقد
أخرجه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم  ٧٩٣و أعرتف بتواتره.
النقطة الثاني  :في مدلول الحديث .
وال ينبغي التأمل يف أن احلديث الشريف يدل على أفضلية احلسنني على مجيع املؤمنني
الذي سيدخلهم اهلل اجلنة  ،فإن السيادة تعين الفضل وهذا ما فهمه مسلم صاحب الصحيح
و النووي من حديث ( أنا سيد ولد آدم) فراجع  ،و حيث أن البالغ املطيع الذي سيدخله
اهلل اجلنة ال يكون فيها إال شاباً  ،وحيث أن من شباب اجلنة األنبياء فاحلسنان أفضل من
مجيع أهل اجلنة مبا فيهم األنبياء.
وقد تقول يلزم من ذلك أفضليتهما على النيب األكرم (صلى اهلل عليه وآله).

واجلواب  :هو أن الرواية مطلقة تقبل التقييد و لإلمجاع على أفضلية النيب وعلي (
عليهما السالم) واألدلة القطعية يف ذلك نقيد الرواية هبما  ،وليس يف هذا ما يوهن داللة
احلديث إذ ما أكثر الروايات املطلقة اليت قيدت هذا أمرا حنن نعلم بأن النيب ( صلى اهلل عليه
وآله.
وقد تقول  :احلديث بفضل احلسنني على الشباب فقط وال يشمل غريهم من الكهول
والشيوخ وهلذا رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) سيد البلغاء مل يقل ( سيدا أهل اجلنة )
وإمنا قال ( سيدا شباب أهل اجلنة ) فأضاف كلمة (شباب) وإضافته ليست لغوية  ،فتكون
سيادهتما حمدودة .
واجلواب هو أن عنوان أهل اجلنة ال خيتص بالناس كما أن الناس أيضا ليسوا مجيعا يف
اجلنة شبابا بل بعضهم أطفال حبسب روايات القوم أنفسهم ففي حديث مسرة بن جندب ،
رسول اهللِ  -صلى اهلل عليه وسلم ِِ -مَّا يكثِر أن ي ُق َ ِ
َصحابِِه َ :هل َرأَى
قال  ( :كا َن ُ
ول أل َ
ُ ُ َ
ات َغ َداةٍ  :إِنَّه
َح ٌد ِمن ُكم ِمن ُرؤيَا ؟ َ
ص َعلَيه َم ْن َشاءَ اهللُ أَ ْن يَ ُق َّ
قال  :فَيَ ُق ُّ
ص َ .وإِنَّه قَ َال َذ َ
أَ
ِ
ِ ِ
قت َم َع ُه َما (. . .
َّهما قَ َاال ِيل انطَلق َ ،وإِ يين انطَلَ ُ
أَتَ ِاين الليلَةَ آتيَان َ ،وإِ َّهنما ابتَ َعثَ ِاين َ ،وإِن ُ
وض ٍة معتَ َّم ٍة  ،فِيها ِمن ُك يل لَ ِ
الربِي ِع ،
ون َّ
َ
فذكر أشياء رآها مث قال ) فانطَلَقنَا  ،فَأتَينَا َعلَى َر َ ُ
الس ِ
الر ِ
الر ُج ِل
ماء  ،وإِ َذا َح َ
ول َّ
أسهُ طُ ًوال ِيف َّ
ني ظَ ْهَري َّ َ
ويل َال أ ُ
َوإِ َذا بَ ْ َ
َكاد أ ََرى َر َ
وضة َر ُج ٌل طَ ٌ
ِمن أَكثَ ِر ِو َلد ٍان َرأيتُهم قَ ُّ
ط:...

ِ
الر َ ِ ِ
َّ
ين َحولَه فَ ُك ُّل
ويل الذي ِيف َّ
َوأ ََّما َّ
اهيم َ ،وأ ََّما ال ِو َلدا ُن الذ َ
وضة فَإنَّه إبر ُ
الر ُج ُل الط ُ
ود مات علَى ِ
مولُ ٍ
ول اهللِ ! َوأ َْوَال ُد امل ْش ِركِني ؟ فَ َق َال :
الفطَْرةِ  ،فَ َق َال ب
عض املسلِ ِمني  :يَا َر ُس َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َوأ َْوَال ُد املش ِركِني ) رواه البخاري ()٧٠٤٧
ُ
والتعبري باألوالد وان كان يطلق على الشيوخ أيضا إال أن ظاهر الرواية بقرينة السؤال
عن أوالد املشركني من كان دون التكليف سنا لوضوح كم البالغ من الكفار .عن ابن مسعود
قال  " :أرواح ولدان املؤمنني يف أجواف عصافري تسرح يف اجلنة حيث شاءت  ،فتأوي إىل
ِ
ات ِيل
قلت ألَِيب ُهَريْ َرةَ  :إنَّه قَ ْد َم َ
قناديل معلقة يف العرش " انتهى .و عن أيب حسان قال ُ :
ِ
ِ ِِ ِ ٍ
ِ
قال  :نَ َع ْم ،
ب بِِه أَنْ ُف َسنَا َع ْن َم ْوتَانَا ؟ َ
ابنان  ،فَ َما أَنْ َ
ت ُحمَديثي َع ْن َر ُسول اهلل حبَديْث تُطَي ُ
ِ
ِ
ِ
َح ُد ُهم أَبَاهُ  -أ َْو قَ َال أَبَ َويْ ِه  -فَيَأْ ُخ ُذ بِثَ ْوبِِه  - ،أ َْو قَ َال
ص اجلَنَّة  ،يَتَ لَقَّى أ َ
صغَ ُارُهم َد َعامْي ُ
ِِ
ك هذا  ،فَ َال ي تَ نَاهى حىت ي ِ
دخلَه اهللُ َوأَبَاهُ اجلَنَّةَ  .رواه
صنَ َف ِة ثَ ْوبِ َ
َ َ
بِيَده َ -ك َما ُ
آخ ُذ أَنَا بِ َ
ُ
مسلم ( )٢٣١٥يقول ابن األثري  " :الدعاميص  :مجع دعموص  ،وهي دويبة تكون يف
دخالون
مستنقع املاء  .والدعموص أيضا  :الدخال يف األمور  :أي أهنم سيَّاحون يف اجلنة َّ ،
يف منازهلا  ،ال مينعون من موضع  ،كما أن الصبيان يف الدنيا ال مينعون من الدخول على
احلَُرم  ،وال ُُيجب منهم أحد " انتهى" .النهاية" ()٢٧٩/٢
وقد تقول هناك رواية تدل على أن األطفال ُيشرون شباباً فقد روي عن أيب سعيد
ِِ
اخلدري ويف أن النيب صلى اهلل عليه واله وسلم قال  ( :من م ِ
صغِ ٍري أ َْو
َْ َ َ
ات م ْن أ َْه ِل اجلَنَّة م ْن َ
ِ
ِ
ك أ َْه ُل النَّا ِر ) .
ني ِيف اجلَن َِّة الَ يَِز ُ
يدو َن َعلَْي َها أَبَ ًدا َ ،وَك َذل َ
َكبِ ٍري يَُرُّدو َن بَِين ثَالَث َ

واجلواب  :هو أن هذه الرواية ضعيفة  ،فقد رواه الرتمذي ( )٢٥٣٢وضعفه بقوله :
هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث رشدين – وهو ابن سعد  .-قال ابن
معني  :ليس بشيء .وقال النسائي :مرتوك.
وقد نص القوم ومنهم ابن القيم على أن من الصحابة والتابعني  ،ذهبوا إىل أن من
مات من أطفال املسلمني قبل بلوغ سن احللم  ،يكونون خدم أهل اجلنة  ،يطوفون عليهم
وف َعلَْي ِه ْم ِولْ َدا ٌن
بالشراب والطعام والنعيم  ،وأولئك هم املذكورون يف قوله تعاىل  ( :يَطُ ُ
يق وَكأْ ٍس ِم ْن َمعِ ٍ
ِ ٍ ِ
َّ
وف
ني ) الواقعة ، ٣٨-٣٧/وقوله سبحانه َ ( :ويَطُ ُ
ُُمَل ُدو َن  .بأَ ْك َواب َوأَبَار َ َ
ِ
وف َعلَْي ِه ْم
َّه ْم لُْؤلٌُؤ َمكْنُو ٌن ) الطور ،٢٤/وقوله عز وجل َ ( :ويَطُ ُ
َعلَْي ِه ْم غ ْل َما ٌن َهلُ ْم َكأَن ُ
ِولْ َدا ٌن ُُمَلَّ ُدو َن إِذَا َرأَيْتَ ُه ْم َح ِسْبتَ ُه ْم لُْؤلًُؤا َمْنثُ ًورا) اإلنسان ٣٩/ومن الذين ذهبوا اىل ذلك
االمام علي بن أيب طالب (عليه السالم)  ،واحلسن البصري .فإذا اتضح أن أهل اجلنة
ينقسمون إىل قسمني :
القسم األول  :الشباب وهم كل من مات فوق سن الطفولة ويشكل مجيع األنبياء
واألولياء والصاحلني .
والقسم الثاني  :األطفال .
سوف يتضح لنا أن ذكر الشباب ليس لغوا الن النيب ( صلى اهلل عليه واله ) أراد أن
يبني أفضلية احلسنني على مجيع من كان من القسم األول فجاء اللفظ للتمييز  ،فهو يريد أن
يقول مها أفضل من كل بالغ مطيع يف الدنيا سيدخله اهلل اجلنة .

وال ميكن أن يقال  :إن نظر رسول اهلل ( صلى اهلل عليه وآله ) إىل من مات شاباً ،
وليس إىل من يكون شاباً يف اجلنة ولو مات كهالً أو شيخا  ،وذلك ألن من املعلوم أن
احلسنني مل ميوتا شابني  ،فان احلسني (عليه السالم ) استشهد بعد إن جتاوز سن الشباب و
أصبح كهال بل شيخنا فقد استشهد يف السنة  ٣٣وعمره قرابة  ٥٧وال شك يف أن من كان
يف هذا السن فقد جتاوز مرحلة الشباب .
قال ابن األَثري  :ال َك ْه ُل من الرجال من زاد على ثالثني سنة إِىل األَربعني وقيل هو من
كاه َل إِذا بلغ ال ُكهولة فصار َك ْهالً .
ثالث وثالثني إِىل متام اخلمسني وقد ا ْكتَ َه َل
الرجل و َ
ُ
وقال الزبيدي يف تاج العروس:قال األزهري  :وقيل له كهل حينئذ النتهاء شبابه وكمال قوته
الشيب وقيل
استبانت فيه السن وظهر عليه
الشي ُخ الذي
ْ
 .وقال ابن منظور يف مادة شيخْ :
ُ
هو َشْي ٌخ من مخسني إِىل آخره وقيل هو من إِحدى ومخسني إِىل آخر عمره وقيل هو من
وشيخةٌ وم ْشي ٍخة ِ
وشيخة ِ
وش ٌ ِ
اخلمسني إِىل الثمانني واجلمع أَشياخ ِ
وم ِشيخة
وشيخا ٌن ُ
يوخ َ َ
َ َ
وم ْشيوخاء ومشايِخ وأَنكره ابن دريد ويف احلديث ذكر ِش ِ
كضْيف
يخان قريش مجع َشْيخ َ
َ ُ
َ ُ
وض ٍ
ِ
يفان واألُنثى َشْي َخة .
فهو (عليه السالم) ِمن استشهد شيخا أو كهال مث يبعث شابا  ،فال معىن للقول بان
النيب ( صلى اهلل عليه واله) ذكره مع أخيه لبيان أهنما أفضل من مات شابا .
وال ميكن أن يقال هو ناظر إىل فرتة حديثه وصدور الكالم مبعىن أهنما أفضل ِمن كان يف
سنهما وقت حديثه  ،ألهنما ما كانا شابني وإمنا كان طفلني صغريين  ،وعليه يكون احلديث

كما هو ظاهر الرتكيب اإلضايف يف ( سيدا شباب أهل اجلنة ) أهنما أفضل من الشاب
املتصف فعالً بأنه من أهل اجلنة  ،وذلك االتصاف الفعلي ال يكون إال بعد الدخول يف
اجلنة .
وهبذا نصل إىل نتيجة مهمة  :وهي أن مقام احلسني (عليه السالم) مقام سيد مجيع
أهل اجلنة ومنهم األنبياء إال ما استثين  ،وبالتايل ينبغي أن ينظر إليه و إىل أخيه على أهنما
بعد النيب وعلي ( عليهما السالم) يف عقلهما وورعهما وعلمهما أفضل من مجيع أفراد األمة
 ،و بأخذ هذه النظرة بعني االعتبار ينبغي أن حنلل حركة اإلمام احلسني (عليه السالم) يف
هنضته  ،وبالتايل ينبغي أن نلحظ هذه الرتبة العالية يف هدفه (عليه السالم) من النهضة ،
وهذا يعين أننا ال ميكن أن نقبل أن اهلدف كان من أجل أن يتحصل على مصاحل دنيوية
ومكاسب مادية  ،أو أن يكون الداعي تصفية حسابات قبلية متجذرة إىل ما قبل اإلسالم
بني اهلامشيني واألمويني كما يصور بعض املستشرقني  ،وعليه ينحصر اهلدف يف كونه هدفاً
دينياً خالصاً هلل تعاىل إذ ال ميكن أن يتصور غري هذا اهلدف من سيد سباب أصل اجلنة
وعدل الكتاب يف حديث الثقلني واملطهر يف آية التطهري و رُيانه النيب وبضعته  ،وهذا ما
بينه سيد الشهداء (عليه السالم ) بقوله  :مل أخرج أشراً وال بطراً وال ظاملاً وال مفسداً وإمنا
خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي أريد أ آمر باملعروف وأهنى عن املنكر) .
مناقشة نظرية  :طلب الحكم .

ومن الواضح أن كون احلسني ( عليه السالم) مصلحاً صادق اهلدف ال ينايف أن يكون
خروجه طلباً للحكم إذا يعتقد أن آلية احلكم هي األنسب لتحقيق اإلصالح  ،وهلذا ذهب
مجاعة من الباحثني إىل أن اإلمام احلسني (عليه السالم) كان طالب حكم  ،غري أن
الظروف مل تساعده على ذلك  ،وقد دعمت هذه النظرية بدليلني :
الدليل األول  :هو أن اإلمام (عليه السالم ) كان يتصرف تصرف من يريد احلكم
والسلطة  ،فقد أخذ البيعة لنفسه  ،وأرسل الرسل كمسلم بن عقيل و قيس بن مسهر
الصيداوي وعمارة بن عبد اهلل السلويل وإىل الكوفة كتب إىل أهلها ( فقوموا مع ابن عمي
وبايعوه ) وقال ملسلم  ( :ادع الناس إىل طاعيت) الفتوح ج  ٥ص .١٥
ومالحظة ما كتب إليه أهل الكوفة وجوابه يدل على أنه كان يطلب احلكم  ،فمن ذلك ما
نقله أبو ُمنف  :اجتمعت الشيعة يف منزل سليمان بن صرد فذكرنا هالك معاوية فحمدنا اهلل
عليه  ،فقال لنا سليمان بن صرد  :ان معاوية قد هلك وان حسينا قد تقبض على القوم
ببيعته وقد خرج إىل مكة وأنتم شيعته وشيعة أبيه  ،فان كنتم تعلمون انكم ناصروه وجماهد
وعدوه فاكتبوا إليه  ،وان خفتم الوهل والفشل فال تغروا الرجل من نفسه  .قالوا ال بل نقاتل
عدوه ونقتل أنفسنا دونه  .قال  :فاكتبوا إليه  ،فكتبوا إليه ( بسم اهلل الرمحن الرحيم ) حلسني
بن علي من سليمان بن صرد واملسيب بن جنمة ورفاعة بن شداد وحبيب بن مظاهر وشيعته
من املؤمنني واملسلمني من أهل الكوفة سالم عليك فانا حنمد إليك اهلل الذي ال إله إال هو .
اما بعد فاحلمد هلل الذي قصم عدوك اجلبار العنيد الذي انتزى على هذه األمة فابتزها أمرها

وغصبها فيئها وتأمر عليها بغري رضى منها  ،مث قتل خيارها واستبقى شرارها وجعل مال اهلل
دولة بني جبابرهتا وأغنيائها  ،فبعدا له كما بعدت مثود انه ليس علينا امام  ،فاقبل لعل اهلل ان
جيمعنا بك على احلق  ،والنعمان بن بشري يف قصر االمارة لسنا جنتمع معه يف مجعة وال خنرج
معه إىل عيد  ،ولو قد بلغنا انك قد أقبلت إلينا أخرجناه حىت نلحقه بالشام إن شاء اهلل
والسالم ورمحة اهلل عليك  .قال  :مث سرحنا بالكتاب مع عبد اهلل بن سبع اهلمداين وعبد اهلل
بن وال وأمرنا مها بالنجاء  ،فخرج الرجالن مسرعني حىت قدما على حسني لعشر مضني من
شهر رمضان مبكة  ،مث لبثنا يومني مث سرحنا إليه قيس بن مسهر الصيداوي وعبد الرمحان بن
عبد اهلل بن الكدن األرحيب وعمارة بن عبيد السلويل فحملوا معهم حنوا من ثالثة ومخسني
صحيفة من الرجل واالثنني واألربعة .
قال مث لبثنا يومني آخرين مث سرحنا إليه هاين بن هاين السبيعي وسعيد بن عبد اهلل
احلنفي وكتبنا معهما ( بسم اهلل الرمحن الرحيم ) حلسني بن علي من شيعته من املؤمنني
واملسلمني  :أما بعد فحيهال فان الناس ينتظرونك وال رأى هلم يف غريك فالعجل العجل
والسالم عليك  .وكتب شبث بن ربعي وحجار بن أجبر ويزيد بن احلارث ويزيد بن رومي
وعزرة بن قيس وعمرو بن احلجاج الزبيدي وحممد بن عمري التميمي  :اما بعد فقد اخضر
اجلناب وأينعت الثمار وطمت اجلمام فإذا شئت فاقدم على جند لك جمند والسالم عليك
وتالقت الرسل كلها عنده فقرأ الكتب وسأل الرسل عن أمر الناس  .مث كتب مع هاين بن
هاين السبيعي وسعيد بن عبد اهلل احلنفي وكان آخر الرسل ( بسم اهلل الرمحن الرحيم ) من

حسني بن علي إىل املالء من املؤمنني واملسلمني  :أما بعد فان هانئا وسعيدا قدما علي
بكتبكم وكانا آخر من قدم علي من رسلكم  ،وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرمت
ومقالة جلكم  :انه ليس علينا إمام فاقبل لعل اهلل أن جيمعنا بك على اهلدى واحلق  .وقد
بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقيت من أهل بييت  ،وأمرته ان يكتب إيل حبالكم وأمركم
ورأيكم  ،فان كتب إيل أنه قد أمجع رأى ملئكم وذوي الفضل واحلجى منكم علي مثل ما
قدمت علي به رسلكم وقرأت يف كتبكم أقدم عليكم وشيكا إن شاء اهلل  ،فلعمري ما االمام
اال العامل بالكتاب واالخذ بالقسط والدائن باحلق واحلابس نفسه على ذات اهلل والسالم .
وكتب على ما نقله الطربي إىل أهل البصرة  ( :منه نسخة واحدة إىل مجيع أشرافها
أما بعد فان اهلل اصطفى حممدا صلى اهلل عليه وسلم على خلقه وأكرمه بنبوته واختاره
لرسالته مث قبضه اهلل إليه وقد نصح لعبادة وبلغ ما أرسل به صلى اهلل عليه وسلم وكنا أهله
وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحق الناس مبقامه يف الناس فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا
وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية وحنن نعلم أنا أحق بذلك احلق املستحق علينا ِمن تواله وقد
أحسنوا وأصلحوا وحتروا احلق فرمحهم اهلل وغفر لنا وهلم وقد بعثت رسويل إليكم هبذا الكتاب
وأنا أدعوكم إىل كتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم فان السنة قد أميتت وإن البدعة
قد أحييت وأن تسمعوا قويل وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد والسالم عليكم ورمحة اهلل ).
وكل هذا يدل على أنه كان طالباً للحكم والسلطة  ،ويطمع يف اإلصالح بواسطة
إقامة حكومة العدل اإلهلي .

الدليل الثاني  :هو أن اإلمام (عليه السالم) بعد أن خذله أهل الكوفة وأحاطوا به
طلب االنصراف والرجوع  ،فقد نقل الشيخ املفيد يف االرشاد ج  ٢ص  : ٨٣أن عمر بن
سعد قرة بن قيس احلنظلي فقال له  :وُيك يا قرة  ،الق حسينا فسله ما جاء به وماذا يريد
؟ فأتاه قرة فلما رآه احلسني مقبال قال  " :أتعرفون هذا ؟ " فقال له حبيب بن مظاهر  :نعم
 ،هذا رجل من حنظلة متيم  ،وهو ابن أختنا  ،وقد كنت أعرفه حبسن الرأي  ،وما كنت أراه
يشهد هذا املشهد  .فجاء حىت سلم على احلسني عليه السالم وأبلغه رسالة عمر بن سعد
إليه  ،فقال له احلسني  " :كتب إيل أهل مصركم هذا أن أقدم  ،فأما إذ كرهتموين فأنا
أنصرف عنكم " مث قال حبيب بن مظاهر  :وُيك يا قرة أين ترجع ؟ ! إىل القوم الظاملني ؟
! انصر هذا الرجل الذي بآبائه أيدك اهلل بالكرامة  ،فقال له قرة ؟ أرجع إىل صاحيب جبواب
رسالته  ،وأرى رأيي  .قال  :فانصرف إىل عمر بن سعد فأخربه اخلرب ؟ فقال عمر  :أرجو
أن يعافيين اهلل من حربه وقتاله  ،وكتب إىل عبيد اهلل بن زياد  :بسم اهلل الرمحن الرحيم  ،أما
بعد  :فإين حني نزلت باحلسني بعثت إليه رسلي  ،فسألته عما أقدمه  ،وماذا يطلب ؟ فقال
 :كتب إيل أهل هذه البالد  ،وأتتين رسلهم يسألونين القدوم ففعلت  ،فأما إذ كرهوين وبدا
هلم غري ما أتتين به رسلهم  ،فأنا منصرف عنهم  .قال حسان بن قائد العبسي  :وكنت عند
عبيد اهلل حني أتاه هذا الكتاب  ،فلما قرأه قال :
أآلن إذ علقت ُمالبنا به * يرجو النجاة والت حني مناص
وكتب إىل عمر بن سعد :

أما بعد  :فقد بلغين كتابك وفهمت ما ذكرت  ،فاعرض على احلسني أن يبايع ليزيد
هو ومجيع أصحابه  ،فإذا فعل هو ذلك رأينا  ،والسالم .
وروى الطربي ج  ٤ص  ١٢١أنه ( عليه السالم) قال يوم العاشر :يا شبث بن ربعي
ويا حجار بن أجبر ويا قيس ابن األشعث ويا يزيد بن احلارث أمل تكتبوا إىل أن قد أينعت
الثمار وأخضر اجلناب وطمت اجلمام وإمنا تقدم على جندك لك جمند فأقبل قالوا له مل نفعل
فقال سبحان اهلل بلى واهلل لقد فعلتم مث قال أيها الناس إذ كرهتموين فدعوين أنصرف عنكم
إىل مأمين من األرض).
وهذا يدل على أن خروجه كان للحكم  ،فلما وجد أن الظرف ال يناسب أراد
االنسحاب والرجوع  ،لعدم متكنه من حتقيق هدفه .
وميكن أن نسجل على هذه النظرية التايل :
المالحظة األولى  :هي أن اإلمام احلسني ( عليه السالم) كان يعلم أنه لن ُيكم ،
والعاقل ال يقدم على فعل لتحقيق ما يعلم بأنه لن يتحقق  ،والشواهد على علمه كثرية جداً
منها :
 ٣إخبار رسول اهلل (صلى اهلل عليه و آله ) .
فقد روى الطرباين بسنده عن عائشة حديثاً فيه" :مث خرج إىل أصحابه فيهم علي
وأبو بكر وعمر وحذيفة وعمار وأبو ذر (رضي اهلل عنهم) وهو يبكي ،فقالوا :ما يبكيك يا

رسول اهلل؟ فقال :أخربين جربئيل أن ابين احلسني يقتل بعدي بأرض الطف ،وجاءين هبذه
الرتبة ،وأخربين أن فيها مضجعه"( .املعجم الكبري ج ١:ص ٣٠٧:مسند احلسني بن علي:
ذكر مولده وصفته ح .٢٨٣٤:جممع الزوائد ج ٩:ص ٣٨٨:كتاب املناقب :باب
مناقب احلسني بن علي (عليهم السالم)  .كنز العمال ج ٣٢:ص ٣٢١:ح.١٤٢٩٩:
فيض القدير ج ٣:ص .٢٣٣:وغريها من املصادر) .
وعن ابن عباس أن النيب (صلى اهلل عليه واله وسلم) خطب يف ذلك وقال" :مث نزل
عن املنرب ،ومل يبق أحد من املهاجرين واألنصار إال وتيقن بأن احلسني مقتول"( .مقتل
احلسني للخوارزمي ج ٣:ص ٣٣٥ ٣٣٤:الفصل الثامن ،واللفظ له .الفتوح البن أعثم
ج ٤:ص ١١٠ ١٢٨:ابتداء أخبار مقتل مسلم بن عقيل واحلسني بن علي وولده) .
وقد نقل العالمة األمني يف كتابه النفيس ( سريتنا وسنتنا) عشرياً جملساً قام فيهما
رسول اهلل (صلى اهلل عليه واله)وذكر شهادة اإلمام احلسني(عليه السالم) وبكى وأبكى ،
وقد نقل املخالفون هذه اجملالس يف كتبهم .
 ٢إخبار أمري املؤمنني ( عليه السالم).
فقد روي أن أمري املؤمنني (عليه السالم) قال لعمر بن سعد" :كيف أنت إذا قمت
مقاماً ختري فيه بني اجلنة والنار ،فتختار النار؟!" (تاريخ دمشق ج ٤٥:ص. )٤٩:
و روى ابن أيب احلديد أنه قال" :روى ابن هالل الثقفي يف كتاب الغارات عن زكريا بن ُيىي
العطار عن فضيل عن حممد بن علي قال :ملا قال علي (عليه السالم) :سلوين قبل أن

تفقدوين ،فواهلل ال تسألونين عن فئة تضل مائة وهتدى مائة إال أنبأتكم بناعقتها وسائقته .قام
إليه رجل فقال :أخربين مبا يف رأسي وحلييت من طاقة شعر .فقال له علي (عليه السالم):
واهلل لقد حدثين خليلي أن على كل طاقة شعر من رأسك ملكاً يلعنك ،وإن على كل
طاقة شعر من حليتك شيطاناً يغويك ،وإن يف بيتك سخالً يقتل ابن رسول اهلل (صلى اهلل
عليه وسلم)  .وكان ابنه قاتل احلسني (عليه السالم) ٍ
يومئذ طفالً ُيبو ،وهو سنان بن أنس
النخعي" .شرح هنج البالغة ج ٢:ص.٢٨٣:
ويف رواية قال أمري املؤمنني (عليه السالم) للرباء بن عازب" :يا براء أيقتل احلسني
وأنت حي فال تنصره؟!" .فقال الرباء" :ال كان ذلك يا أمري املؤمنني" .فلما قتل احلسني
(عليه السالم) كان الرباء يذكر ذلك ،ويقول" :أعظم هبا حسرة إذ مل أشهده ،وأقتل دونه"
(شرح هنج البالغة ج ٣٠:ص ،٣٥:واللفظ له .اإلرشاد ج ٣:ص .١١٣:إعالم الورى
بأعالم اهلدى ج ٣:ص. )١٤٥:
 ١إخبار اإلمام احلسني (عليه السالم) نفسه .
فقد قال يف خطبته قبل اخلروج ( وخري يل مصرع أنا القيه)  ،وقال ( من حلق يب
استشهد)  ،وأخرب بأنه رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله ) قال له  ( :شاء اهلل أن يراك قتيالً
) .وروي أن عمر بن سعد قال لإلمام احلسني (صلوات اهلل عليه)" :إن قوماً من السفهاء
يزعمون أين أقتلك" .فقال له اإلمام احلسني (عليه السالم)" :ليسوا بسفهاء ولكنهم حلماء.

مث قال :واهلل إنه ليقر بعيين أنك ال تأكل ّبر العراق بعدي إال قليالً" (تاريخ دمشق
ج ٤٥:ص .٤٨:هتذيب الكمال ج ٢٣:ص .١٥٩:هتذيب التهذيب ج ٧:ص.١٣٩:
تاريخ اإلسالم للذهيب ج ٥:ص.) ٣٩٥:
 ٤ما دل على وضوح استشهاده عند املسلمني .
فعن ابن عباس أيضا أنه قال" :ما كنّا نشك وأهل البيت متوافرون أن احلسني بن
علي يقتل بالطف" (املستدرك على الصحيحني ج ١:ص ٣٧٩:كتاب معرفة الصحابة :أول
فضائل أيب عبد اهلل احلسني بن علي الشهيد (رضي اهلل عنهم)  .السلسلة الصحيحة ج١:
ص ٢٤٥:حديث.٣٣٧٣:مقتل احلسني للخوارزمي ج ٣:ص ٣٣٠:الفصل الثامن .إمتاع
األمساع للمقريزي ج ٣٢:ص ،١٢٨:ج ٣٤:ص .٣٤٥:وغريها من املصادر) .
وعنه أيضا أنه قال" :أوحى اهلل إىل نبيكم (صلى اهلل عليه واله) أين قتلت بيحىي
سبعني ألف .وإين قاتل بابن ابنتك سبعني ألفاً وسبعني ألفاً" (املستدرك على الصحيحني
ج ٢:ص ٢٩٠:وقال احلاكم بعد ذكر احلديث" :هذا حديث صحيح اإلسناد مل خيرجاه").
وروى الشيخ املفيد أن عبد اهلل بن شريك قال :كنت أمسع أصحاب علي (عليه
السالم) إذا دخل عمر بن سعد من باب املسجد يقولون :هذا قاتل احلسني بن علي (عليه
السالم)  .وذلك قبل قتله بزمان" (اإلرشاد ج ٢:ص .٣١٢ ٣١٣:حبار األنوار ج٤٤:
ص).٢٣١:

.

وقال ابن األثري" :قال عبد اهلل بن شريك :أدركت أصحاب األردية املعلمة وأصحاب
مر هبم عمر بن سعد قالوا :هذا قاتل احلسني.
الربانس السود من أصحاب السواري إذا ّ
وذلك قبل أن يقتله" (الكامل يف التاريخ ج ٤:ص. )٢٤٢:
وقال العريان بن اهليثم" :كان أيب يتبدى ،فينزل قريباً من املوضع الذي كان فيه معركة
احلسني .فكنا ال نبدو إال وجدنا رجالً من بين أسد هناك ،فقال له :إين أراك مالزماً هذا
املكان .قال :بلغين أن حسيناً يقتل ههن .فأنا أخرج ،لعلي أصادفه ،فأقتل معه .فلما قتل
احلسني قال أيب :انطلقوا ننظر هل األسدي فيمن قتل؟ وأتينا املعركة ،فطوفنا فإذا األسدي
مقتول" (تاريخ دمشق ج ٣٤:ص. )٢٣٧ ٢٣٣:
وهذا يدل على أن قتل اإلمام ( عليه السالم) كان مطلوباً هلل تعاىل  ،ألن النيب مل
ينه سبطه عن اخلروج  ،واحلسني ( عليه السالم) مع أنه سيد سباب أهل اجلنة ويفوق أعظم
األولياء درجة خرج إىل القتل عن علم  ،فشهادته كانت بتدبري إهلي معلوم مسبقاً  ،وهذا ما
أكدت عليه روايات أهل البيت ( عليهم السالم)  ،فعن ضريس الكناسي عن اإلمام أيب
جعفر حممد بن علي الباقر (عليه السالم) قال" :قال له محران :جعلت فداك أرأيت ما كان
وجل ،وما
من أمر علي واحلسن واحلسني (عليهم السالم) ،وخروجهم وقيامهم بدين اهلل ّ
عز ّ
أصيبوا من قتل الطواغيت إياهم والظفر هبم حىت قتلوا وغلبو؟ فقال أبو جعفر (عليه
السالم) :يا محران إن اهلل تبارك وتعاىل [قد] كان قدر ذلك عليهم وقضاه وأمضاه وحتمه،

مث أجراه .فبتقدم علم ذلك إليهم من رسول اهلل (صلى اهلل عليه واله) قام علي واحلسن
واحلسني (عليهم السالم)  .وبعلم صمت من صمت منّا"  .الكايف ج ٣:ص.٢٣٢:
عز
و عن اإلمام أيب عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق (عليه السالم) :قال" :إن اهلل ّ
حممد هذه وصيتك إىل
وجل أنزل على نبيّه (صلى اهلل عليه واله) كتاباً قبل وفاته ،فقال :يا ّ
ّ
النيب (صلى اهلل عليه واله) إىل أمري املؤمنني (عليه السالم) وأمره
النُ َجبَة من أهلك ...فدفعه ّ
ففك أمري املؤمنني (عليه السالم) خامت ،وعمل مبا فيه .مث
يفك خامتاً منه ويعمل مبا فيهّ ،
أن ّ
ففك خامتاً منه ،وعمل مبا فيه .مث دفعه إىل احلسني
دفعه إىل ابنه احلسن (عليه السالم)ّ ،
ففك خامت ،فوجد فيه :أن اخرج بقوم إىل الشهادة ،فال شهادة هلم إال
(عليه السالم)ّ ،
علي بن احلسني (عليهم السالم) "...
معك ،واشرت نفسك هلل ّ
عز ّ
وجل .ففعل .مث دفعه إىل ّ
الكايف ج ٣:ص.٢٨٠:
المالحظة الثانية :هي أن اإلمام احلسني (عليه السالم) مع كمال عقله وسعة علمه
واطالعه على أحول األمة وجمريات األمور خالف كل من أشار عليه بعدم اخلروج وفيهم
عقالء أصحاب رأي  ،وقصد الكوفة مع تشتت كلمتهم و تقلب أحواهلم ومعاينه أذيتهم
وغدرهم لسلفيه أمري املؤمنني واحلسن (عليهما السالم)  ،وملا لقي الفرزدق يف الطريق سأله
(عليه السالم) عن خرب الناس فقال" :اخلبري سألت .قلوب الناس معك ،وسيوفهم مع بين
أمية ،والقضاء ينزل من السماء ،واهلل يفعل ما يشاء" .فقال (صلوات اهلل عليه)" :صدقت.
هلل األمر يفعل ما يشاء ،وكل يوم ربنا يف شأن .إن نزل القضاء مبا حنب فنحمد اهلل على

نعمائه ،وهو املستعان على أداء الشكر .وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يعتد من كان
احلق نيته ،والتقوى سريرته"تاريخ الطربي ج ٤:ص٢٩٠:
فقد صدق الفرزدق يف وصفه ومع ذلك استمر يف الذهاب إىل الكوفة  ،وبلغه بعد
ذلك غدرهم وقتلهم ملسلم فبكى وقال (صلوات اهلل عليه)" :رحم اهلل مسلما ،فلقد صار إىل
روح اهلل ورُيانه وحتيته وغفرانه ورضوانه .أما إنه قد قضى ما عليه ،وبقي ما علينا" .مقتل
احلسني للخوارزمي ج ٣:ص٢٢١:
و أخرب من معه بغدر أهل الكوفة وأسقط ما له عليهم من حق النصرة حىت فرقوا
مير
واستمر بالذهاب  ،فقد نقل الطربي أن بكر بن مصعب املزين قال " :كان احلسني ال ّ
بأهل ماء إال اتبعوه حىت انتهى إىل زبالة سقط إليه مقتل أخيه من الرضاعة مقتل عبد اهلل بن
بقطر ...فأخرج للناس كتاباً فقرأ عليهم :بسم اهلل الرمحن الرحيم .أما بعد فإنه قد أتانا خرب
فظيع .قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبد اهلل بن بقطر .وقد خذلتنا شيعنت .فمن
أحب منكم االنصراف فلينصرف ليس عليه منّا ذمام".
قال" :فتفرق الناس عنه تفرق ،فأخذوا مييناً ومشال ،حىت بقي يف أصحابه الذين جاؤوا
معه من املدينة .وإمنا فعل ذلك ألنه ظن إمنا اتبعه األعراب ألهنم ظنوا أنه يأيت بلداً قد
استقامت له طاعة أهله ،فكره أن يسريوا معه إال وهم يعلمون على َم يقدمون .وقد علم أهنم
إذا ّبني هلم مل يصحبه إال من يريد مواساته واملوت معه" تاريخ الطربي ج ٤:ص١٠٣ ١٠٠:

ومن الواضح أن ذلك ال يفعله من يرد احلكم وعنده عقل ومستوى بسيط من الفهم
 ،فكيف يصدر من اإلمام احلسني (عليه السالم) وهو سيد السادات وإمام األئمة و ربيب
النبوة بضعة الذي غذته يد رسول اهلل (صلى اهلل عليه آله)!
إن هذه الشواهد وغريها تدل على أن احلسني (عليه السالم) مل يرد اإلصالح من
خالل اإلطاحة حبكم بين أمية وإقامة حكومة عادلة  ،وإمنا أرد اإلصالح بآلية ثانية خططها
اهلل له  ،وهي اليت بينها هو على ما نقل جابر بسند معترب عن اإلمام الباقر (عليه السالم):
"قال :قال احلسني (عليه السالم) ألصحابه قبل أن يقتل :إن رسول اهلل (صلى اهلل
عليه واله) قال يل :يا بين إنك ستساق إىل العراق .وهي أرض قد التقى هبا النبيون وأوصياء
النبيني .وهي أرض تدعى عمور .وإنك تستشهد به ،ويستشهد مجاعة من أصحابك."...
حبار األنوار ج ٥١:ص.٣٢ ٣٣:
لقد شاء اهلل تعاىل أن يكون تغيري اإلمام وإصالحه من خالل سفك دمه  ،لقد
احندرت املسلمون و ابتعدوا عن تعاليم النيب (صلى اهلل عليه وآله) حىت أفرز احنرافهم جعل
يزيد على ما هو عليه خليفة لرسول اهلل( صلى اهلل عليه و آله) وِمثالً عنه وقائماً مقامه وأي
هتك للدين وملقام رسول اهلل أعظم من هذا  ،وأي جهل وتعامي عن تعاليم الدين أكثر من
هذا  ،لقد بلغ واقع يف جتذر الفساد والكساد وهالك اإلرادة وفشل العزمية واالحنراف عن
الدين حداً ال ميكن إصالحه إال بإحداث زلزال عظيم يهز األمة ويقلب كياهنا  ،فكانت
تلك اهلزة شهادة احلسني( عليه السالم)  ،إن قتله وقل من معه وهم أبناء رسول اهلل وقرابته ،

وسيب نسائه وهن ثقل رسول اهلل( صلى اهلل عليه وآله) أوقف املسلمني على فداحة واقعهم
وخطر ما انتهى إليه حاهلم  ،وأثار الشكوك حول الثقافة السائدة اليت أفرزت هذه اجلرمية
وشرعنتها.
إن احلديث عن التقاء األنبياء ( عليهم السالم) بكربالء  ،وما روي من الروايات
اليت بني بكاء األنبياء عليه  ،وما نشاهده يف الزيارات من وراثته ( عليه السالم) لألنبياء مل
يأت له عدة دالالت منها أن احلسني (عليه السالم) االمتداد الطبيعي لألنبياء و احمليي
ملبادئهم حيث روى شجرهتا بدمه الطاهر يف وقت أوشكت فيه هذه الشجرة على اهلالك .
مل يكن احلسني ُمدوعاً ببيعة أهل الكوفة  ،أو ظاناً بالنصر بسبب مالحظة ناقصة للواقع
ومعطياته  ،وإمنا كان يسري ضمن ُمطط إهلي حنو فتحه الذي حتقق.
وهذا ال ينايف أن يتصرف اإلمام ( عليه السالم) ظاهراً تصرف من يريد احلكم ليربر
خروجه عند الذين ال ميكن أن يتقبلوا مشروع الشهادة أو يفعل ذلك و يطلب الرجوع إمعاناً
يف إلقاء احلجة أو إضفاء جنبة عاطفية على حركته حترج خصومه  ،وتقطع حجتهم  ،مع
علمه بأهنم لن يرتكوه ولو طلب االنصراف وهذا ما صرح به ألخيه حممد بن احلنيفة يف مكة
حني قال له أخوه حممد بن احلنفية  ( :إين أريد أن أشري عليك برأي فاقبله مين  .فقال له
احلسني عليه السالم  ( :قل ما بدا لك )  .فقال  :أشري عليك أن تنجو بنفسك عن يزيد
بن معاوية  .فقال احلسني عليه السالم) فقد أجابه بقوله ( :يا أخي لو كنت يف بطن صخرة
الستخرجوين منها فيقتلوين) ينابيع املودة ص .٤٠٤

وكتب إىل عبد اهلل بن جعفر الطيار  :فواهلل يا بن العم  ،لو كنت يف جحر هامة من
هوام األرض الستخرجوين حىت يقتلوين  ،وواهلل ليعتدن علي كما اعتدت اليهود يف يوم
السبت .حبار األنوار  :ج  ٤٥ص  ، ٩٩املنتخب للطرُيي  :ص . ٤١٥
وقال له ابن الزبري ( :أقم يف هذا املسجد احلرام أمجع لك الناس ) فقال احلسني (
عليه السالم) له  ( :واهلل الن أقتل خارجا منها بشرب أحب إىل من أن أقتل داخال منها
بشرب وأمي اهلل لو كنت يف جحر هامة من هذه اهلوام الستخرجوين
حىت يقضوا يف حاجتهم وواهلل ليعتدن على كما اعتدت اليهود يف السبت ).
وكيف ما كان مع العلم بأنه يعلم بشهادته ال ميكن أن حنمل تصرفه تصرف من يريد
احلكم أو طلبه االنصراف على أنه كان يريد احلكم  ،نعم ُيتمل يف وجهه عدة احتماالت ،
منها ما أسلفناه.
احلمد هلل رب العاملني

