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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة والســام عــى ارشف االنبيــاء واملرســلني حممــد وعــى آل بيتــه
الطيبــن الطاهرين...
انــه ملــن النعــم االهليــة التــي ينعــم هبــا اهلل جــل وعــا عــى عبــاده ان هيدهيم ويرشــدهم ويســهل
هلــم ســبل نيــل االجــر والكرامــات ،مــن خــال ســعيهم يف نــر العلــم او تعليمــه او املســامهة
يف احيــاء شــعائر اهلل جــل وعــا او احيــاء ذكــرى النبــي االكــرم وال بيتــه االطهــار صلــوات
الــه وســامه عليهــم امجعــن.
هــا نحــن نخلــد ونحــي ذكــرى اليمــة عــى قلــب كل حمــب لإلنســانية وحمــب للرســول وآلل
بيتــه االطهــار صلــوات اهلل ســامه عليهــم امجعــن ذكــرى شــهادة الســبط االول موالنــا ايب
حممــد احلســن املجتبــى .g
ِ
نلتقي مع مشاعر خملصة تسكب ال َعربة وتنهل من العربة لسرية هذا االمام اهلامم ..
نلتقــي بأقــام علميــة ،كريمــة ،مباركــة تكــن املحبــة والــوالء للرســول األعظــم حممــد وآل
حممــد صلــوات اهلل عليهــم ،وجيمعهــا حــب احلقيقــة العلميــة املؤسســة عــى أســاس علمــي
رصــن..
نعــم يمكــن ان تُبعدنــا املســافات او تُنســينا مشــاق احليــاة وقســوهتا بعــض مــا ينبغــي ان ننهــض
بــه مــن مهــام والتزامــات  ،لكــن مــا جيمعنــا و ُيذكرنــا دائــا هــو حــب آل البيــت  bوالذوبــان
فيهــم ويف ســرهتم ويف مواقفهــم وهــو االكثــر اهتاممــا لنــا ولكــم فلــم تنســينا ظــروف الوبــاء
ومصاعــب التعايــش احيــاء هــذه الذكــرى لــذا عقدنــا العــزم ومجعنــا اهلمــة إلقامــة الــدورة
الثامنــة مــن مؤمتــر اإلمــام احلســن املجتبــى  gوالــذي خطــط لــه بحمــد مــن اهلل وفضلــه
ان ينعقــد حضوريــا و الكرتونيــا (اوناليــن) بواقــع جلســتني بحثيتــن احلوزويــة واالكاديميــة
وملــدة يومــن  ،وقــد اختــر شــعار للبحــوث احلوزيــة (تــراث االمــام احلســن املجتبــى g
قــراءة وحتليــل) امــا املؤمتــر االكاديمــي فســينعقد حتــت شــعار ( تــراث االمــام احلســن  gيف
الدراســات االنســانية قــراءات يف الــرأي والــرأي االخــر).
وجــاء هــذا العــزم واهلمــة رغــم مــا نمــر بــه مــن جائحــة كورونــا عافنــا اهلل وإياكــم وبالدنــا
وســائر املســلمني وبالدهــم والعــامل امجــع منهــا ؛ وهــي جائحــة ع َّطلــت الكثــر مــن جمــاالت
احليــاة ،لكنهــا مل تعطــل هاجــس احليــاة العلميــة الكريمــة املبدعــة التــي يتــوق إليهــا املشــتغلون
يف العتبــة الع َّباســية املقدَّ ســة.
لقــد كان للمؤمتــرات والف َّعاليــات العلميــة مكانــة واهتاممــا واعتــزازا مــن قبــل االمانــة العامــة
للعتبــة العباســية املقدســة ولطاملــا كانــت راع ًيــا أصيـ ً
ا للف َّعاليــات العلميــة ،ليــس يف رحــاب

العتبــة العباســية املقدســة ومؤسســاهتا بــل توســع نطاقهــا وازدادت رقعتهــا لتصــل اىل بعــض
دول العــامل العــريب واالجنبــي ويف مناســبات عديــدة وكانــت هــذه املشــاركات واملؤمتــرات
واملهرجانــات حمــل اعجــاب وقبــول واعتــزاز مــن قبــل املختصــن واملضيفــن كــون هــذه
العتبــة رافــد أصيــل ودائــم حلركــة املعرفــة والبحــث العلمــي ،فهــي الســباقة يف إثــراء وإنــاء
الســاحة العلميــة والثقافيــة يف شــتى االماكــن ويف شــتى املجــاالت.
نبــارك ِّ
لــكل مــن تكــون لــه إطاللــة عــى هــذا املؤمتــر العزيــز انضوائــه حتــت قــول إمامنــا
ِ
ـم اللَُّ َم ـ ْن َأ ْح َيــا َأ ْم َر َنــا} .بحــار
الصــادق صلــوات اهلل وســامه عليــهَ { :أ ْح ُيــوا َأ ْم َر َنــا َف َرحـ َ
األنــوار/ج  /٢ص.٣0
نســأل اهلل تباركــت أســاؤه أن جيعــل مــا يقــدم يف هــذا املؤمتــر مــن جهــد علمــي زل ًفــا ترفــع
منــازل العاملــن عنــد اهلل ســبحانه وتعــاىل ،وعنــد مواليهــم آل بيتــه الطيبــن الطاهريــن .b
الشــكر اجلزيــل إىل االمانــة العامــة للعتبــة احلســينية املقدســة ومركــز الفكــر واإلبــداع ،ومركــز
العميــد الــدويل للبحــوث والدراســات التابعــن اىل قســم الشــؤون الفكريــة والثقافيــة يف العتبة
العباســية املقدســة  ،وإىل اهليــأة العليــا ملــروع احللــة مدينــة اإلمــام احلســن . g
ملا قدموه من دعم واسناد وجهد عايل إلنجاح هذا املؤمتر.
كــا نشــكر اجلهــات الداعمــة والســاندة واملتعاونــة متمثلــة بجامعــة الكفيــل وجامعــة العميــد
وجامعــة بابــل ومديريــة تربيــة بابــل ومركــز الدراســات واملراجعــة العلميــة إلســنادهم
وتقديمهــم الدعــم للمؤمتــر.
رب
ســائلني اهلل ســبحانه وتعــاىل هلــم دوام التوفيــق والســداد ،وآخــر دعوانــا أن احلمــد هلل ِّ
العاملــن ،وصــى اهلل عــى حممــد وآلــه األطهريــن األكرمــن ،والســام عليكــم ورمحــة اهلل
وبركاتــه.
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1

احلسني أمحد كريمو

اإلمــام احلســن املجتبــى gهــو اإلمــام املظلــوم يف هــذه األمــة منــذ أن كان وإىل اليــوم ،وال أدري

هــل تُرفــع ظامتــه يف القابــل مــن القــرون ،أم ســيبقى مظلومـ ًا كــام عهدنــاه يف التاريــﺦ واألمــة ،إىل أن
يــرث اهلل األرض و َمـ ْن عليهــا؟

الســنة واجلامعــة
والذيــن ظلمــوا اإلمــام احلســن gهــم طرفــا األمــة اإلســامية؛ وأعنــي أهــل ﱡ

– الذيــن صــاروا هبــذا االســم بربكتــه وبصلحــه ملعاويــة – وأهــل التشــيع والواليــة الذيــن يعتقــدون

بﺈمامتــه وواليتــه عليهــم ،إال أﳖــم مجيعـ ًا ظلمــوه – روحــي فــداه – أوالً إذ جهلــوا قــدره ومكانتــه،

وظلمــوا أنفســهم ثانيـ ًا حــني ُحرمــوا مــن بــركات وجــوده ،وأنــوار علمــه ،وســعة جــوده وهــو كريــم

أهــل البيــت. .g

فاإلمــام احلســن gكان املجتبــى مــن اهلل ،ورســوله مــن هــذه األمــة ،وذلــك ملِــا ﳛملــه مــن عظيــم

الصفــات اجلســدية والروحيــة والنفســية والعقليــة ،فــكان ﳛمــل مزايــا أعظــم ثاثــة يف الكــون وهــم:
1٢

جدﱡ ُه رسول اهلل أخذ منه من الصدر وما عا ،أي املحاسن. .-والده ويل اهلل gأخذ منه من الصدر وما نزل أي املراجل. .

حلس َن والبهاء أي الفضائل. .
-والدته سيدة النساء gأخذ منها ا ُ

ولــذا قالــوا عنــه :وكان ُ gيشــبه رســول اهلل  يف اﳋَلــق واﳋُلــق ولــذا قــال( :يــا حســن

أنــت أشــبهت خلقــي وخلقــي) ،وأمــا املشــهور؛ إنــه أشــ َب َه رســول اهلل  مــن صــدره اىل رأســه،

وأشــبه أمــري املؤمنــني أبــاه مــن القــرن اىل القــدم فهــو مــن حيــث املجمــوع أشــبه بأبيــه مــن جــده ،وأمــا
صنــوه احلســني فبالعكــس ،ولــذا كانــت فاطمــة تناغــي احلســن gفتقــول :أشــبه أبــاك يــا حســن. .
لست شبيه ًا بعﲇ
أنت شبي ﹲه بأيب * َ
وتناغي احلسني gفتقولَ :

وذكــر املؤرخــون يف شــامئله :أن احلســن بــن عــﲇ gكان أبيض ـ ًا مرب ـ ًا بحمــرة دعــج العينــني،

ســهل اﳋديــن ،رقيــق املربــة ،كــث اللحيــة ذا وفــرة ،وكأن عنقــه إبريــق فضــة عظيــم الكراديــس
بعيــد ًا مــا بــني املنكبــنيَ ،ر ْبعــة ليــس بالطويــل وال بالقصــري ،مليحــ ًا (مجيــاً) مــن أحســن النــاس

وجهــ ًا ،وكان ﳜضــب بالســواد ،وكان جعــد الشــعر حســن البــدن). .

٢

قــال واصــل بــن عطــاء :كان للحســن بــن عــﲇ  gســيامء األنبيــاء ،وهبــاء امللــوك ،مــا بلــﻎ أحــد مــن
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الـ َّـرف بعــد رســول اهلل  مثــل مــا بلــﻎ احلســن؛ كان ُيبســط لــه عــى بــاب داره فــﺈذا خــرج وجلــس

عــى البســاط انقطــع الطريــق فــام مـ َّـر أحــد مــن خلــق اهلل إجــاالً لــه ،فــاذا قــام ودخــل بيتــه مـ َّـر النــاس
واجتــازوا . .ولقــد رأي ُتــه يف طريــق مكــة ماشــي ًا ،فــام مــن خلــق اهلل أحــد رآه إال نــزل ومشــى حتــى

ـت ســعد بــن أيب وقــاص يمــﴚ خلفــه ويقــول:
رأيـ ُ

يـــــا حجة اهلل اجلليــــــل* وعينـــــه وزعيـــــــــم آله

وابن الوصــــي املصطفى* شبــــــيه أمحــــــد يف كامله

لقت عى مثاله
أنت ابــــن بنـــت حممـــد* حــــذو ًا ُخ َ

ُ
*وظال روحك من ظالـه
فضيـــــــا ُء نــــورك نوره
فيك اﳋاص عن الردى* وبــــك اهلداية من ضاله

ولســـت ببــــالﻎ * عشــر الفريدة من خصاله
اثنــــي
ُ

٣

هــذا وصــف اإلمــام احلســن gبلســان معاﴏيــه ،كســعد بــن أيب وقــاص الــذي يشــهد لــه هبــذه

الشــهادة التــي مــا شــهدها لغــريه مــن اﳋلــق ُطــر ًا ،هــذا الــذي كان كنجــم الثريــا يف عــﴫ جــده

وكمــل شــخصه فصــار فريــد دهــره ووحيــد عــﴫه ،وليــس هلــم
الرســول الــذي اكتملــت نفســهَ ،
بــه مغمــز ًا ،وال بشــخصه مطعن ـ ًا فهــو كالســامء علــو ًا ،والنجــم ســمو ًا ،والنــور هبــا ًء ،واملــاء طهــارة،
ـموه منقصــة. .
واهلــواء رقــة وعذوبــة ،فعــدﱡ وا أخاقــه وسـ َّ

وتلــك هــي الكارثــة العظمــى حتـ ﱡـل باألمــم واحلضــارات فتفســدها ثــم تبيدهــا ،كــام فعــل طغــاة بني

أميــة هبــذه األمــة الذيــن تســلطوا عليهــا باحلديــد والنــار ،ونــزوا عــى منابرهــا نــزو القــردة واﳋنازيــر،
كــام وصفهــم رســول اهللَّ 
وحذرهــم منهــم ،وكذلــك أمــري املؤمنــني  gالــذي ،قــالَ ( :أالَ َوإِ َّن
ف َا ْل ِف َتـ ِ ِ ِ
ـم فِ ْتنَـ ُة َبنِــي ُأ َم َّيـ َة؛ َفﺈِ َّﳖَــا فِ ْتنَـ ﹲة َع ْم َيــا ُء ُم ْظ ِل َمـ ﹲة).
َأ ْخـ َـو َ
ـن عنْــدي َع َل ْي ُكـ ْ
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ولكــن مل تتعــﻆ وحتــذر بــل أعطتهــم قيادهــا وس ـ َّلمت إليهــم أز َّمتهــا فــكان معاويــة ﳜطــط لدفــن

اإلســام 5 ،وال مانــع لــه مــن ذلــك إال أهــل البيــت gفحــاول تشــويه صورهتــم بــكل طريقــة
بســبابه ولعنــه –
ووســيلة ألكثــر مــن عريــن ســنة ،فحــارب أمــري املؤمنــني يف صفــني وكان يقنــت ُ

بالســم ،إىل أن أوصلهــا إىل يزيــده اﳋبيــث ليبيــد
والعيــاذ بــاهلل – ثــم تﺂمــر عــى اإلمــام احلســن ليغتالــه ﱡ

1٣
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أهــل البيــت gيف يــوم عاشــوراء ،ثــم يســتبيح املدينــة ثاثــة أيــام جليــش الشــام ،وثالثــة األثــايف لــﴬب
اإلســام كان قصفــه لبيــت اهلل احلــرام وحرقــه وتدمــريه ،فظــن اﳋبيــث أنــه حقــق حلــم أبيــه وجــده. .
لعبـــت هـــــــــاشم بامللك ** فـــا خــــــــرب جــــاء وال وحي نزل

واألمة إىل اليوم تسري خلفهم إىل املقصلة كاﳋراف ،أما آن هلا أن تعي؟

عســى ولعــل أن تُســاهم مثــل هــذه النشــاطات ،واملؤمتــرات ،والنــرات ،واللقــاءات املباركــة

مــن قبلكــم ،وتُســاعد يف كشــف احلقيــة ،فنحــن يف عــﴫ كشــف احلقائــق ،وغربلــة األمــة ،إلعــادة

اصطفافهــا إمــا مــع عــﲇ gواإلســام ،أو مــع معاويــة والكفــر ،ومــا الفكــر التكفــريي الوهــايب

املجــرم إال ســيﺌة مــن ســيﺌات بنــي أميــة ،وهــا هــو يكشــف حقيقتــه للعــامل بأنــه فصيــل ســياﳼ أوجدته
املاســونية حلاميــة الصهيونيــة العامليــة ،وهيــود إﴎائيــل وﴐب اإلســام واملســلمني بــكل طوائفهــم،
ومذاهبهــم ،وانتامءاهتــم. .

واإلمــام احلســن gأول املتﴬريــن منهــم ،أمل هيدمــوا قبتــه الريفــة ،وينهبــوا كل مــا فيهــا ،وعليها
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مــن أثــاث مــع أبنــاء أخيــه مــن أئمــة املســلمني ،gيف بقيــع الغرقــد ،أمــا آن لرفــع هــذه الظامــة عــن

حتولــه صبيــان أميــة إىل شــخصية
اإلمــام احلســن ،gهــذا الشــاخﺺ العظيــم للدِّ يــن والنــور واهلدايــة ِّ

هزيلــة ،خائــرة القــوى ،وذنبــه عندهــم أنــه أخاقــه عاليــة فهــو القــرآن الناطــق .؟ أرجــو ذلــك وأمتنــاه
مــن كل قلبــي ومعــي كل غيــور أيضـ ًا. .
أوالﹰ :مﻌنى ﹺ
اﳊجاج وﺛﻘافتﻪ وأﳘيتﻪ. .

احتج عى؛ اعرتاض واستنكار. .
احتج بـ /
اِحتِجاج (اسم) ،ج :احتجاجات . .مصدره
َّ
َّ

َ
رافضا فعله .
والربهان . .أو عارضه
احتج عليه :أقام احلُ َّج َة
مستنكرا ً
َّ
ً

إحتﺞ عﻠيﻪ :عارضﻪ مستنﻜرا فﻌﻠﻪ) . .باملﻌنى السياﳼ واالﺟتﲈعي( .
-١
ﱠ
إحتﺞ عﻠيﻪ :أقام اﳊجة) . .باملﻌنى الﻔﻠسﻔي الﱪﻫاﲏ(..
-٢
ﱠ

إحتﺞ بالﴚء :اﲣﺬه حجة) . .باملﻌنى الﻜالمي والﻔﻘﻬي( .
-٣
ﱠ

عرفوا االحتجاج :األخذ باحلديث كدليل عى إثبات أو إنكار حكم رشعي معني.
ولذا َّ
وقــدَّ م ابــن خلــدون تعريفــ ًا لعلــم الــكام العقائــدي بأنــهِ :
(احلجــاج عــن العقائــد اإلســامية

باألدلــة العقليــة).
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ِ
ﹺ
جــج ،بمعنــى اســتخدام الربهــان عنــد
اﳊجــاج :وهــو مفهــو ﹲم
ﹲ
مشــتق مــن اجلــذر الثاثــي ح َ
الدفــاع عــن رأي مــا ،ويعــرف ِ
احلجــاج :بأنــه االتفــاق عــى ﹴ
رأي ُمعـ ّـني بــني جمموعــة مــن األشــخاص،
ُ َّ
ويعتمــدون عــى جمموعــة مــن الرباهــني التــي تـ ّ
ـدل عليــه. .

7

وهلــا تعريفــات أخــرى ال هتمنــا يف بحثــا هــذا ،ألﳖــا صارت شــبه مصطلح ســياﳼ يف هــذا العﴫ،

فيطلــق عــى املعارضــني ،واملحتجــني عــى سياســة ،أو حكومــة ،أو ظــرف اجتامعــي معــني ،واﳋــروج

إىل الشــارع ،والوقــوف أمــام الســفارات ومــا شــابه ذلــك. .
اﳊجاج :توجد جمموعة من اﳋصائﺺ التي يتميز هبا ِ
خﺼاﺋﺺ ﹺ
احلجاج ،وهي:
إن ِ
التشــابﻪ مــع الســياق :أي ّاحلجــاج قــد يــؤ ّدي إىل اســتنباط ُحجــج أخــرى ،أو نتائــج جديــدة مــن
خــال دراسـ ِ
ـته للســياق النــﴢ ،وهكــذا حتتــوي العبــارة الواحــدة عــى ِحجـ ﹴـة واضحـ ﹴـة تُثبــت القضيــة،
أو الفكــرة املرتبطــة هبــا.

إن احلجــة جيــب أن تتميـ َـز بالقـ ِ
النســبية :أي ّـوة لتأكيدهــا ،وقبوهلــا فرتتبــط كل حجــة بنتيجــة معينــة،
ّ

فمثـاً :كل مــا كان ُﳛاولــه معاويــة وبنــي أميــة مــع اإلمــام احلســن gلقطــع حجتــه وتفاخرهــم عليــه

فــكان يقذفهــم بحججــه الدامغــة فيخرســهم.

إن ّ
الﻘابﻠيــة لﻠتبديــﻞ :أي ّكل حجــة قابلــة للتغيــري بــام يتناســب مــع الســياق ،واالتفــاق،

والرباهــني ،والدالئــل املســتحدثة ،وخصوص ـ ًا عندمــا تــأﰐ حجــة جديــدة تُبطـ ُـل مفعــول احلجــة

الســابقة لتحــل حملهــا.
ِ
ﹺ
تم اشتقاقها منه ،ومنها:
أنواع اﳊجاج :للحجاج جمموعة من األنواع التي ّ
ا ُملحاجــة هــي نــوع مــن أنــواع ِاحلجــاج ،ومعناهــا أن يــر ّد كل شــخﺺ عــى غــريه ،عنــد التحــدث
ﹲ
َّ
حــول موضــوع معــنيّ ،
اجــة تُعتــرب مــن األلفــاظ املســتخدمة بشــكل واســع يف العلــوم
وإن لفظــة ُحم َّ

اللغويــة ،والدينيــة ،والفلســفية؛ إذ ّإﳖــا هتتــم بﺈثبــات أو نفــي قضيــة مــا ،باالعتــامد عــى وســائل

اإلقنــاع املنطقــي ،واللفظــي .
اﳊجــاج الﻔﻠســﻔي هــو نــوع مــن أنــواع ِ
 ﹺاحلجــاج ،و ُيسـ ّـمى بفــن اإلقنــاع العقــﲇ؛ إذ يعتمــد عــى
ﹲ

ســمى االســتدالل ،كــام أنّــه يســعى لوصــف ،وتوضيــح املنطــق
حجــج منطقيــة ويطلــق عليهــا ُم ّ
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الداخــﲇ اﳋــاص يف اﳋطــاب احلجاجــي للتأكــد مــن ترابــط عنــاﴏه مع ـ ًا ،لذلــك يســعى احلجــاج

الفلســفي إىل تطبيــق االعتــامد املبــارش عــى منطــق العقــل يف طــرح احلجــج.
 ﹺاﳊجــاج ا ﹸملﻐالــﻂ و ُيطلــق عليــه أيض ـ ًا ُمسـ ّـمى (السفســطة) والتــي ارتبطــت بالعصــور اليونانيــة
القديمــة ،وهــو نــوع مــن أنــواع ِ
احلجــاج الــذي يعتمــد فيــه الشــخﺺ عــى مغالطــة غــريه ،حتــى لــو
ﹲ
فيتمسـ ُ
ـك املغالــط برأيـ ِـه ،حتــى لــو مل يكــن عــى حــق ،ويســتخدم
كان مــا يقولــه صحيح ـ ًا ،وموثوق ـ ًا
ّ
جمموع ـ ًة مــن احلُجــج ،والدالئــل عــى مصداقيتــه ،وصحــة قولــه.
ﹺ
اﳊ ﹶجــاج :تتم َّيــز اللغــة العربيــة بتنـ ﱡـوع وتعــدد أســاليبها ،وفنوﳖــا التعبرييــة يف ذات الوقــت ،فضـ ً
ا

احلجــة ،واحلُ َّجــة
عــن باغتهــا وفصاحتهــا ،ومــن هــذه األســاليب أســلوب احلجــاج ،وهــو إيــراد َّ
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واملحاجــة واملخاصمــة املتع ِّلقــة بــرد الــرأي اﳋاطــﺊ واالنتصــار للحــق ،مــن هنــا جــاء
تعنــي اإلقنــاع
َّ
ـون فِيــام َليــس َل ُكـ ِ ِ
(هــا َأ ْن ُتــم َهـ ُـؤ َال ِء حاجج ُتــم فِيــام َل ُكــم بِـ ِـه ِع ْلـ ِ
ـم َواهللَُّ
قولــه تعــاىلَ :
اجـ َ َ ْ َ
ـم ُ َحت ﱡ
ـم بِــه ع ْلـ ﹲ
ْ
ـم َفلـ َ
ﹲ
ْ
َ َ ْ ْ َ
ْ
َ 8
ـم َال َت ْع َل ُمــون)
ـم َو َأ ْن ُتـ ْ
َي ْع َلـ ُ
أساليب احلجاج يف اللغة العربية :للحجاج يف اللغة العربية عدة أساليب وصور منها:

.١النــدوة ،وقدي ـ ًام تســمى املجلــس – كمجالــس اإلمــام احلســن  -فالنــدوة أحــد أشــكال وفنــون

التعبــري وتتضمــن احلجــاج املقــرون بالدليــل.

املرتب جيد ًا واملعدﱡ له بعناية يعد أسلوب ًا حجاجي ًا.
.٢اﳊوار ،فاحلوار َّ

.٣املحاﴐة ،قد تكون شكل من أشكال التعبري وفيها قدر كبري من احلجاج.

ألﳖــا تتعلــق بالــر ِّد عــى الباطــل واالنتصــار
 .٤اﳋطابــة ،حيــث إن احلجــاج مــن إحــدى عناﴏهــا َّ

للحــق ،ولكهــا يمكــن أن نلح َظهــا يف حيــاة اإلمــام احلســن.g

فوائــد األســاليب احلجاج َّيــة يف اللغــة العربيــة :يرتتــب عــى احلجــاج يف اللغــة العربيــة وأســاليبه

املتعــددة فوائــد منهــا:

إيصال الفكرة املراد احلجاج حوهلا للطرف اآلخر.-تنمية مهارة اإلقناع وتشجيعها.

تعزيز ملبدأ احلوار كأحد عناﴏ احلجاج.-الرد عى األفكار واآلراء اﳋاطﺌة.

احتجاجات حسنية يف جمالس أموية

يتعصب الطرف اآلخر.
حتقيق غرض اإلقناع واألخذ بالرأي الصحيح ،إذا َّآداب اﳊجاج :هناك أيض ًا آداب تتعلق بأساليب احلجاج منها:

-احرتام الرأي املعارض واآلراء األخرى.

-االبتعاد عن التجريح الشخﴢ أو الشتم كام كان يفعل بنو أمية يف حياهتم.

االستناد عى األد َّلة الصحيحة ،الغري قابلة لإلنكار كحجج اإلمام احلسن.g -ترك التعصب األعمى املجرد من األد َّلة الصحيحة.

َّ
إن احلجــاج متــى قــام عــى عنــاﴏه الصحيحــة ،تصــل رســالته للطــرف اآلخــر ،ويف املقابــل متــى
ﲡــرد منهــا فلــن يفيــد يف ذلــك بــﴚءِ ،
واحلجــاج الصحيــح يعـ ّـرب عــن قــدرة صاحبــه يف اإلقنــاع وعــن
َّ
ســامة الفكــرة ا ّلتــي ﳛاجــج هبــا.
ـم بدراســة الفعاليــة احلجاجيــة،
تعريــف النَّــﺺ احلجاجــي :هــو أحــد أنــواع النَّصــوص التــي هتتـ ﱡ

وهــو وســيلة مــن وســائل اإلقنــاع والتَّعبــري عــن الــرأي؛ حيــث إ َّنــه يتضمــن جمموعــة مــن احلجــج

صحــة رأي أو بطانــه ،ويتم َّيــز النَّــﺺ
والقضايــا املثبتــة ،أو النافيــة التــي ُيؤتــى هبــا إ َّمــا للتأكيــد عــى َّ
احلجاجــي عــن غــريه مــن النﱡصــوص بكثــرة احلقــول املعرفيــة التــي تشــمله ،فيشــمل احلجاج الفلســفة،
واللســانيات ،والقانــون ،ونظريــة التَّواصــل ،واملنطــق ،كــام أ َّنــه أصبــح حديث ـ ًا يتنــاول علــم النَّفــس،

موجهـ ًا
وعلــم االجتــامع والكثــري مــن
التخصصــات واملجــاالت األخــرى ،ويكــون النَّــﺺ احلجاجــي ّ
ّ
إمــا لفـ ﹴ
ـرد واحـ ﹴـد أو جلمهــور.
َّ
ـي :تشــري الدراســات املتع ّلقــة بالنصــوص احلجاج ّيــة إىل ّ
أن هــذه النصــوص
بنيــة النــﺺ احلجاجـ ّ
تُكتــب بلغـ ﹴـة ذات صفــات تقرير َّيـ ﹴـة وموضوع َّيـ ﹴـة ،مــن خــال عــرض األفــكار املــراد التعبــري عنهــا

أهــم األســاليب املســتخدمة يف
بطريقــة واضحــة وسلســة مبــارشة ،ويعــدّ أســلوب الربهنــة أحــدَ
ّ
ُ
متطرقــة إىل الذاتيــة يف بعــض القضايــا مــع توظيــف بعــض
النصــوص احلجاج ّيــة والتــي
تكــون ّ

العمل ّيــات العقل ّيــة لانتقــال مــن فكــرة ألخــرى مثــل االســتقراء ،حيــث تســمح هــذه العمليــة
التعميمــي بطريقــة شــمول ّية.
التخصيــﴢ إىل الفكــر
باالنتقــال مــن الفكــر
ّ
ّ
أنامط النَّﺺ احلجاجي :للنَّﺺ احلجاجي نمطان اثنان مها:
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احلسني أمحد كريمو

أوالﹰ :املحاورة اﳉدلية )املناﻇرة(.

ﺛاني ﹰا :املحاورة اﳋطابية )اﳋطابة(.

وكامها استخدمهام اإلمام احلسن gمع بني أمية وأذناهبم.
فــﺈذا أردنــا أن نبحــث يف املواقــف ِ
احلجاجيــة لإلمــام احلســن الســبط gالتــي أحصاهــا أحــد

األخــوة بــام يزيــد عــن ( 9)50موقفـ ًا ،وهــي خمتلفــة مــا بــني موقــف بســيط وكلــامت ﴎيعــة مــن اإلمــام

 gبــام يقتضيــه احلــال ،وآخــر طويــل ومجيــل ال ســيام فيــام واجــه بــه معاويــة وبنــي أميــة يف جمالســهم

الفاســقة ،التــي كانــوا يعقدوهــا بﺈحــدى أمريــن:
مﻔاسﻘة وعﻬر؛ بكل ما فيها من ِغناء وحتلل َوﲬر وفسق ومعصية. .

-مﺆامــرة وﻛﻔــر؛ عــى اإلســام وأهلــه وســادة العــﴫ مــن أهــل البيــت األطهــار  . .gويف كل

أحواهلــم كانــوا ال يتفرقــون إال وينالــوا مــن أمــري املؤمنــني  gوأبنائــه الطاهريــن  -والعيــاذ بــاهلل -
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فتلــك ســنتهم طــول حكمهــم حتــى أبطلهــا أقســطهم عمــر بــن عبــد العزيــز. .10

ولكــن بدايــة أقــول :ال والــذي رفــع الســامء ،وأنبــع املــاء ،وفتــق األجــواء ،وأجــرى اهلــواء ،ليــس

املتقولــون ،وليطأطــﺊ املرتفعــون
ألحــد فخــر إذا ُذكــر فخــر اإلمــام احلســن املجتبــى ،gوليخســأ ِّ

عنــد ذكــره الريــف ،ففخــر اإلمــام احلســن gال يدانيــه فخــر وال يشــاركه فيــه إال صنــوه اإلمــام

ُ
حيــث
احلســني ،gوهــذا مــا ب َّينــه جدَّ مهــا رســول اهلل مــرار ًا وتكــرار ًا وأمــام املســلمني مجيعــ ًا،

تــروي املجاميــع الروائيــة لدينــا عــن زيــد بــن ثابــت ،قــال :قــال رســول اهلل  :معــارش النــاس أال
أدلكــم عــى خــري النــاس جــد ًا وجــدة؟ قلنــا :بــى يــا رســول اهلل. .

قــال :احلســن واحلســني ،أنــا جدمهــا ســيد املرســلني ،وجدهتــام خدجيــة ســيدة نســاء أهــل اجلنــة. .

أال أدلكــم عــى خــري النــاس أبـ ًا وأمـ ًا؟ قلنــا :بــى يــا رســول اهلل. .

قــال :احلســن واحلســني ،أبومهــا عــﲇ بــن أيب طالــب وأمهــام فاطمــة ســيدة نســاء العاملــني . .أال

أدلكــم عــى خــري النــاس عـ َّ ً
وعمــة؟ قلنــا :بــى يــا رســول اهلل. .
ـام َّ

قــال :احلســن واحلســني عمهــام جعفــر الطيــار بــن أيب طالــب وعمتهــام أم هانــﺊ بنــت أيب طالــب،

أهيــا النــاس . .أال أدلكــم عــى خــري النــاس خــاالً وخالــة؟ قلنــا :بــى يــا رســول اهلل. .

قــال :احلســن واحلســني ،خاهلــام القاســم بــن رســول اهلل وخالتهــام زينــب بنــت رســول اهلل (ثــم

احتجاجات حسنية يف جمالس أموية

دمعــت عينــا رســول اهلل) ،فقــال :عــى قاتلهــم لعنــة اهلل واملائكــة والنــاس أمجعــني ،وإنــه ليخــرج
قوامــون بالقســط ومنــا مهــدي هــذه األمــة الــذي
مــن صلــب احلســني أئمــة أبــرار ،أمنــاء معصومــونَّ ،
يصــﲇ عيســى ابــن مريــم خلفــه ،قلنــاَ :مـ ْن هــو يــا رســول اهلل؟ قــال :هــو التاســع مــن صلــب احلســني
أئمــة أبــرار والتاســع مهدهيــم ،يمــﻸ الدنيــا قســط ًا وعــدالً كــام ملﺌــت جــور ًا وظلــام).
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وعمــة ،وخــاالً وخالــة ،وأخ ًا وأختـ ًا ،وأصـ ً
ا وفصاً،
فخــري النــاس؛ أمـ ًا وأبـ ًا ،وجــد ًا وجــدةً ،وعـ ًام َّ

ونفسـ ًا ونســب ًا ،وفخــر ًا ال ُيدانيــه فخــر ،وعــز ًا ال يقاربــه عــز يف أبــد الدهــر ،ومــدار العــﴫ هــو اإلمــام
احلســن املجتبــى gالســبط األكــرب ،وبكــر فحــل الرجــال وســيدة نســاء العاملــني (صلــوات اهلل عليهــم).

ـرأت يف حماججــات ،ومســاجات ،ومفاخــرات فلــم أجــد أفخــر مــن كلــامت اإلمــام احلســن
وكــم قـ ُ

 gالــذي آتــاه اهلل احلكمــة وفصــل اﳋطــاب يف هــذا البــاب ،ألنــه كان يف عــﴫ أبنــاء آكلــة األكبــاد الذيــن
تطاولــوا عليــه ،وحاولــوا أن يفاخــروه ،وﳛاججــوه فــكان كالليــث اهلصــور يطحنهــم بحجتــه ،ويذروهم

بكلامتــه ،ويقصفهــم بقواصفــه العاتيــة ،ويقرعهــم بقوارعــه القاضيــة فيجعلهــم كاهلشــيم املحتــﴬ. .
ثاني ًا :احتجاجات حسنية يف جمالس أموية. .

ـدوخ
هــذا العنــوان يســتوقفنا عنــد مســألة الشــجاعة احلســنية وهــي شــجاعة تُبهــر األلبــاب ،وتـ ِّ

أبنــاء الــرتاب بكلتــا شــقيها . .فللشــجاعة معنيــان أو شــقان كــام يصنفهــا أهــل احلكمــة ،مهــا:
 -١الشجاعة الﻘتالية.
 -٢الشجاعة األدبية.

ولــن نطيــل باحلديــث عــن الشــجاعة القتاليــة لإلمــام احلســن الســبط  gألنــه مــن أصحــاب

املواقــف النــادرة يف حيــاة البريــة ،وال غــرو فهــو ابــن الشــجاعة كلهــا ،والبطولــة رأســها ،واجلــرأة

أصلهــا ،إنــه ابــن حيــدرة الغــاب ،قاطــع األصــاب ،وباتــر الرقــاب ،وداحــي البــاب اإلمــام عــﲇ

بــن أيب طالــب ،gوهــذا الــذي مل تقــم حـ َّـر ﹲة عــن مثلــه إال ابــن آمنــة النبــي حممــد ،والــذي قــال
وقــد رأى احلســن يتــﴪع إىل احلــرب» :املكــوا عنــي هــذا الغــام ال هيــدﲏ ،فﺈننــي أنفــس هبذيــن

(يعنــي احلســنني  )cعــى املــوت ،لﺌــا ينقطــع هبــام نســل رســول اهلل  «فأﴎعــت إليــه خيــل مــن
أصحــاب عــﲇ فــردوا احلســن).

1٢
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فكانــت شــجاعته مثــار إعجــاب حتــى مــن والــده العظيــم ،فــكان ﳜــاف عليــه مــن شــدة اقتحامــه

يف املعركــة فيأمرهــم بــر ِّده ،علــ ًام بــأن هــذا حــال أكثــر بنــي هاشــم فالنجــدة اهلاشــمية ،والشــجاع
الطالبيــة هــي مــا كانــت مت ِّيــز هــؤالء الكــرام الــربرة ،فعبــد املطلــب يتيــم عــاش عنــد عمــه املطلــب

وســاد العــرب ،وأبــو طالــب بيضــة البلــد ،وشــيﺦ البطحــاء ،وعصمــة املســتجري( ،وقيــل :قـ َّـل أن
يســود فقــري وســاد أبــو طالــب وهــو فقــري ال مــال لــه وكانــت قريــش تســميه الشــيﺦ). .1٣

وأبنــاء أمــري املؤمنــني عــﲇ gهلــم الرايــة العظمــى يف كل حــرب فهــذا أبــو الفضــل العبــاس،g

وذاك حممــد ابــن احلنفيــة الــذي مــا كان يف العــرب أقــوى منــه يــد ًا حتــى اســتجار بــه معاويــة حــني

جــاءه بطــل املصارعــة الرومــي يتحــداه فأشــاروا عليــه بعبــد اهلل بــن الزبــري وحممــد ابــن احلنفيــة ،فغلبــه
حممــد وهــو جالــس عــى األرض ،فهــو صاحــب رايــة أمــري املؤمنــني عــﲇ gيف حــروب التأويــل

الثاثــة (اجلمــل ،وصفــني ،والنهــروان) ويــروى أن أمــري املؤمنــني عــﲇ gدفــع إليــه الرايــة وقــال لــه:

٢0

الســهام كأﳖــا شــﺂبيب املطــر)؟
تقــدم ،فقــال :أعــى األســنة يــا أيب( ،أمــا تــرى ِّ

فغضــب  gوقــال لــه :لقــد حـ َّن إليــك ﴐع أمــك( ،أدركك عــرق مــن أمــك) إن العــرق دســاس،

فأخــذ الرايــة منــه وغــاص يف القــوم ومل ُيعدهــا لــه إال بعــد ثنــاء عــامر بن يــاﴎ ومدحــه لشــجاعة حممد..14
وملــا قامــت حــرب اجلمــل عــى ســاق ،واشــتد الـ ِّـﴬاب واســتقتل بنــو ضبــة وأصحــاب اجلمــل

حولــه ،ﴏخ أمــري املؤمنــني  :gويلكــم عرقبــوا اجلمــل فﺈنــه شــيطان ،وإال تفانــت العــرب حولــه.
 .وأعطــى حممــد ابــن احلنفيــة رحمــه وقــال لــه :اقصــد هبــذا الرمــح قصــد اجلمــل . .فذهــب فمنعــوه بنــو
ض َّبــة فلــام رجــع إىل والــده انتــزع احلســن gرحمــه مــن يــده ،وقصــد قصــد اجلمــل ،وطعنــه برحمــه،

ورجــع إىل والــده ،وعــى رحمــه أثــر الــدم ،فتم َّغر(امحـ َّـر خج ـاً) وجــه حممــد مــن ذلــك فقــال أمــري
املؤمنــني :ال تأنــف فﺈنــه ابــن النبــي وأنــت ابــن عــﲇ).15

وال أراﲏ بحاجــة لكــي أطيــل يف هــذا البــاب الــذي حــاول إغاقــه األعــداء مــن بنــي أميــة

لانتقــاص مــن شــخصية هــذا اإلمــام العظيــم املظلــوم فحاولــوا إطفــاء ذكــره الريــف ،وفتحــوا
البــاب واســع ًا ألولﺌــك األعــداء للتقـ ﱡـول عليــه  -روحــي لــه الفــداء – فقالــوا عنــه جبان ـ ًا ،وضعيــف
الرفــاه واملــال عــى اجلــاه والســلطة فســلمها ملعاويــة. .
الشــخصية ،ومزواج ـ ًا ومطاق ـ ًا ،وأنــه آثــر َّ

احتجاجات حسنية يف جمالس أموية

فيــا أســف الزمــان عليــك ســيدي ومــوالي يــا أبــا حممــد أهيــا الســبط الشــهيد كــم أراد صبيــان

النــار أن يطفﺌــوا لــك ذكــرك ،وهكــذا كانــوا يريــدون لنــور اهلل مــن قبــل ،ولكــن هــل تُغ َّطــى الشــمس
بالغربــال ،وهــل َينكــر احلـ َّـق الــﴫاح إال كل ضــال ،وهــل ينفــع الرعديــد اجلبــان أقــوال الرجــال إذا
محــي الوطيــس ،وهــل ينكــر الرئبــال يف يــوم النــزال .؟

وأمــا الشــجاعة األدبيــة؛ وهــي باحلقيقــة ﲡــﲇ للشــجاعة القتاليــة ،فرغــم كل مــا كان يتصــف بــه

اإلمــام احلســن الســبط gمــن أخــاق عاليــة ،وســامت ســامية ،فقــد روي أنــه مل ُيســمع قــط منــه كلمــة

فيهــا مكــروه (أو قســوة أو أﳖــا نابيــة) إال مــرة واحــدة فﺈنــه كان بينــه وبــني عمــرو بــن عثــامن ،خصومــة
يف أرض ،فقــال لــه احلســن( :cليــس لعمــرو عندنــا إال مــا يرغــم أنفــه).

16

فهــذه الكلمــة هــي أقســى كلمــة نُقلــت عنــه – روحــي فــداه – ولكنــه كان ال يقـ ﱡـر عــى االعتــداء،

بــل شــجاعته األدبيــة كانــت تَظهــر مــن مواقفــه البطوليــة ،التــي كان ال بــد منهــا ،يف وجــه بنــي أميــة
قــرأت أمجــل منهــا باغيــ ًا ،وال
وســلطاﳖم ويف أبياهتــم ،وجمالســهم ،فﺈننــي  -وليشــهد اهلل – مــا
ُ

بجــدﱟ ؛
أشــجع منهــا أدبي ـ ًا ،وال أفخــر منهــا حــني الفخــر ،أليــس هــو القائــلَ ( :م ـ ْن كان ُيباء( ُيفاخــر) َ

ـﺈن جــدّ ي الرســول  ،أو كان ُيبــاء بـ ُا ّم؛ فـ ّ
فـ ّ
ـﺈن ُا ّمــي البتــول ،أو كان ُيبــاء بِـ َـزور؛ َفزورنــا جربئيــل).

17

أليــس هــو القائــل ملــروان الــوزغ يف جملــس معاويــة وحولــه بنــو آبائهــم مــن اللقطــاء والطلقــاء( :يــا

ـمخت
ـت نفــﴘ وأنــا ابــن رســول اهلل ،وشـ
ُ
ـت إﲏ مدحـ ُ
مــروان أجبنـ ًا وخــور ًا وضعفـ ًا وعجــز ًا ،زعمـ َ

بأنفــي وأنــا ســيد شــباب أهــل اجلنــة ،وإنــام يبــذخ ويتكــرب  -ويلــك َ -مـ ْن ُيريــدُ رفــع نفســه ،ويتبجــح

الرمحــة ،ومعــدن الكرامــة ،وموضــع اﳋــرية ،وكنــز
َمــ ْن يريــد االســتطالة ،فأمــا نحــن فأهــل بيــت َّ

اإليــامن ،ورمــح اإلســام ،وســيف الدِّ يــن. .18) . .

وأليــس هــو الــذي خاطــب داهيــة العــرب كــام ُيســمونه املغــرية بــن شــعبة( :أعــور ثقيــف مــا أنــت
مــن قريــش ُفأفاخــرك ،أجهلتنــي  -يــا وﳛــك  -أنــا ابــن خــرية اإلمــاء وســيدة النســاءَّ ،
غذانــا رســول

اهلل  بعلــم اهلل تبــارك وتعــاىل ،فع َّلمنــا تأويــل القــران ومشــكات األحــكام ،لنــا العــزة العليــا
والفخــر والســناء؛ وأنــت مــن قــوم مل يثبــت هلــم يف اجلاهليــة نســب ،وال هلــم يف اإلســام نصيــب،

الســادة ونحــن املذاويــد
عبــد آبــق مــا لــه واالفتخــار عــن مصادمــة الليــوث وجماحشــة األقــران ،نحــن َّ
القــادة ،نحمــي ِّ
الذمــار ،وننفــي عــن ســاحتنا العــار ،وأنــا ابــن نجيبــات األبــكار). .19
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وحقـ ًا مــا قالــوا :إن الــﴚء بالــﴚء ُيذكــر ،والضــد بالضــد يظهــر . .وكثــري مــن األحيــان ال نســتطيع

نعرفــه قلنــا بأنــه ضــد
ُعرفــه بضــده كالنــور مث ـاً ،فــﺈذا أردنــا أن ِّ
أن نعــرف أو أن نصــف ﳾء إال أن ن ِّ
الظــام ،واﳋــري ضــد الــر ،فاألمــور البســيطة تكــون أعقــد مــا تكــون لــدى التأمــل هبــا ،ألﳖــا ظاهــرة

بنفســها ومظهــرة لغريهــا وال نســتطيع أن نعرفها إال بالضد ،فأشــكل املشــكات توضيــح الواضحات..

ونحــن هنــا برحــاب واســعة ورحبــة جــد ًا ومــن ســعتها ضاقــت األفــكار وحــارت العقــول

بوصفهــا ،وتاهــت األمــة بمعرفــة صاحبهــا ،ألنــه كان اســتثناء مــن بينهــم فقاســوه عــى أنفســهم فــام
عرفــوه ،فهــو مــن أهــل بيــت ال ُيقــاس هبــم أحــد. .

نعــم؛ نحــن يف رحــاب اإلمــام احلســن الســبط األكــرب لرســول اهلل األعظــم وبكــر عــﲇ والزهراء

 cتلــك الشــخصية الفريــدة بمزاياهــا ،الوحيــدة بأوصافهــا فــام كان يشــاركه فيهــا أحــد إال صنــوه
اإلمــام احلســني الســبط  ،gوشــقيقتهام الســيدة زينــب الكــربى gعقيلــة اهلاشــميني وبطلــة كربــاء

ورشيكتهــام بــكل مصائبهــام التــي ورثــت مصائــب أمهــا الزهــراء. .g
٢٢

فهــؤالء الكــرام كانــوا مــع البــر ولكــن كانــوا روحانيــني وســامويني وملكوتيــني أكثــر مــن

اجلســديني واألرضيــني والناســوتيني ولــذا خفيــت حقيقتهــم النورانيــة عــن هــذه األمــة املرحومــة هبــم،
واملســؤولة عــن واليتهــم ،ومودهتــم ،وطاعتهــم ،كــام قــال ربنــا ســبحانهِ :
ُ َ ٢0
ـم َم ْسـ ُﺌولون)
(وق ُف ُ
َ
ـم إِ َّﳖُـ ْ
وهـ ْ
عــن واليــة أهــل البيــت األطهــار ،bواإلمــام احلســنgهو الســبط األكــرب وويل اهلل األعظــم يف

مــدة إمامتــه وواليتــه عــى أمــة جــده التــي اســتمرت عــر ســنوات ،ولكــن كانــت مــن أعقــد ســنوات
األمــة ضبابيــة ،وعــدم وضــوح الرؤيــة بــام أثــاره صبيــان النــار األمويــة ،و َمـ ْن تَبعهــم مــن شــبان قريــش

الطامعــني بالســلطة واﳋافــة بعــد أن ســبقهم شــيوخهم الذيــن اســتولوا عــى الســلطة وليــس هلــم أي
حــق هبــا إال أﳖــم مــن قريــش. .

وهنــا أحببــت أن نأخــذ مــن بعــض هــذه املجالــس كــام هــي والتــي روهتــا كتــب التاريــﺦ لنتبــني

احلــق الﴫيــح ،والفضــل الصحيــح ،والــرأي النصيــح ،لنكــون عــى ب ِّينــة مــن أمرنــا ،فاإلمــام احلســن

الســبط gأقــام احلجــة (وهــو حجــة اهلل) عليهــم يف جمالســهم وبيوهتــم ،بشــجاعة منقطعــة النظــري حتــى
ـب ويضــع يــده عــى فمــه الريــف وﳛلــف عليــه بالســكوت خوف ـ ًا مــن الفضيحــة
أن معاويــة كان يثـ ُ

هلــم ..وهــي حجــة علينــا مجيعـ ًا ال ســيام أولﺌــك الذيــن مــا زالــوا يعيشــون يف ضبــاب بنــي أميــة القاتــل،
ألنــه ضبــاب ســام مــن غــازات الكفــر والــرك والشــك بالدِّ يــن ورســوله واملؤمنــني مجيعـ ًا .
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ﺗﻌريﻒ اإلمام بنﻔسﻪ خطابي ﹰا:
وهــو ِحجــاج مــن النــوع اﳋطــايب ،فعــن املنهــال بــن عمــرو أن معاويــة ســأل احلســن cأن يصعــد

املنــرب – يف الشــام عــى مــا يبــدو  -وينتســب ،فصعــد فحمــد اهلل وأثنــى عليــه ،ثــم قــال :أهيــا النــاس

ـأبني لــه نفــﴘ ،بلــدي مكــة ومنــى ،وأنــا ابــن املــروة
َم ـ ْن عرفنــي فقــد عرفنــي؛ و َم ـ ْن مل يعرفنــي فسـ ِّ
والصفــا ،وأنــا ابــن النبــي املصطفــى ،وأنــا ابــن مــن عــا اجلبــال الــرواﳼ ،وأنــا ابــن مــن كســا حماســن

وجهــه احليــا ،أنــا ابــن فاطمــة ســيدة النســاء ،أنــا ابــن قليــات العيــوب ،نقيــات اجليــوب. .

وأذن املــؤذن ،فقــال :أشــهد أن ال إلــه إال اهلل ،أشــهد أن حممــد ًا رســول اهلل ،فقــال :يــا معاويــة حممــد

ـررت ،ثــم قــال احلســن
ـت :نعــم ،فقــد أقـ َ
ـرت ،وإن قلـ َ
ـت :ليــس بــأيب فقــد كفـ َ
أيب أم أبــوك؟ فــﺈن قلـ َ

 :gأصبحــت قريــش تفتخــر عــى العــرب بــأن حممــد ًا منهــا وأصبحــت العــرب تفتخــر عــى العجــم

بــأن حممــد ًا منهــا وأصبحــت العجــم تعــرف حــق العــرب بــأن حممــد ًا منهــا ،وأصبحنــا آل حممــد نطلــب
حقنــا وال يــردون إلينــا حقنــا).٢1

نﻔسﻪ الﴩيﻔة حواري ﹰا.
املجﻠﺲ األول :ﺗﻌريﻒ اإلمام  gﹶ
ويف موقــف ِحجاجــي آخــر ولكــن مــن النــوع احلــواري ُيعـ ِّـرف اإلمــام احلســن gنفســه و ُيفاخــر

بنــي أميــة مفاخــرة للتاريــﺦ ،واألجيــال ،فهــي عابــرة للزمــان واملــكان ،بــل هــي فخــر كل عــﴫ ومﴫ،

ورشف لــكل رشيــف مــن بنــي البــر ،لــو عرفــت هــذه األمــة َم ـ ْن ﳜاطبهــا ليعلمهــا ويفهمهــا احلــق

أﴏت األمــة باتبــاع باطــل بنــي أميــة إىل اليــوم. .
وليميــزه مــن الباطــل الــذي أزهقــه بقوارعــه ،ولكــن َّ
فقــد روي يف العقــد عــن ابــن عبــد ربــه واالندلــﴘ وكتــاب املدائنــي أيض ـ ًا أن عمــرو بــن العــاص

قــال ملعاويــة :ابعــث إىل احلســن بــن عــﲇ فمــره أن يصعــدَ املنــرب وﳜطــب النــاس ،فلعلــه أن ﳛــﴫ فيكــون

ذلــك ﳑــا نعـ ِّـريه بــه يف كل حمفــل . .فبعــث إليــه معاويــة فأصعــده املنــرب ،وقــد مجــع لــه النــاس ،ورؤســاء

أهــل الشــام فحمــد اهلل اإلمــام احلســن (صلــوات اهلل عليــه) وأثنــى عليــه ،وصــى عــى حممــد النبــي وآلــه،

ثــم قــالَ :مـ ْن عرفنــي فقــد عرفنــي ،و َمـ ْن مل يعرفنــي فأنــا احلســن ابــن رســول اهلل ،أنــا ابــن البشــري النذيــر،

رشفــت بــه األمــة ،أنــا ابــن
أنــا ابــن املصطفــى بالرســالة ،أنــا ابــن َمــن ص َّلــت عليــه املائكــة ،أنــا ابــن َمــن ُ
َمـ ْن كان جربائيــل الســفري مــن اهلل إليــه ،أنــا ابــن َمــن ُبعــث رمحــة للعاملــني (صــى اهلل عليــه وآلــه أمجعــني).

٢٣

احلسني أمحد كريمو

ف ،و َمـ ْن مل يعرفنــي فأنــا احلســن بــن عــﲇ بــن أيب طالــب،
أهيــا النــاس؛ َمـ ْن عرفنــي فأنــا الــذي ُي ْعـ َـر ْ

ابــن عــم نبــي اهلل ،أول املســلمني إســام ًا ،وأمــي فاطمــة بنــت رســول اهلل  ،وجــدي حممــد بــن

عبــد اهلل نبــي الرمحــة ،أنــا ابــن البشــري ،أنــا ابــن النذيــر ،أنــا ابــن الــﴪاج املنــري ،أنــا ابــن َمــن ُبعــث

رمحــة للعاملــني ،أنــا ابــن َمــن ُبعــث إىل اجلــن واإلنــس أمجعــني . .لــو طلبتــم ابنــا لنبيكــم مــا بــني البتيهــا

(طرفيهــا) مل ﲡــدوا غــريي وغــري أخــي. .

اســتمر فســ ُيقلب الســحر عــى
فأحــس معاويــة باﳋطــر مــن هــذا التعريــف الريــف ،فﺈنــه إن
َّ
َّ

الســاحر ،و ُيفتضــح الفاســق الفاجــر لــذوي البصائــر ،فقطــع عليــه معاويــة كامــه بوقاحــة ،فقــال :يــا

الرطــب . .وأراد بذلــك ﲣجيلــه وإحراجــه ولكــن هيهــات
أبــا حممــد خ ِّلنــا مــن هــذا وحدثنــا يف نعــت ﱡ
فهــو إمــام الــكام يف األنــام ،وقائــد األمــة لإلســام احلــق.

قــال :نعــم؛ يــا معاويــة الريــح تلقحــه ،والشــمس تنفحه(تنفخــه) ،والقمــر يلونــه ،واحلــر ينضجه،

٢4

والليل يــربده. .

ثــم أقبــل عــى منطقــه فقــال :أنــا ابــن املســتجاب الدعــوة ،أنــا ابــن َمــن كان مــن ربــه كقــاب قوســني

أو أدنــى ،أنــا ابــن الشــفيع املطــاع ،أنــا ابــن أول َم ـ ْن ينفــض عــن رأســه الــرتاب ،أنــا ابــن َمــن يقــرع

بــاب اجلنــة فيفتــح لــه فيدخلهــا ،أنــا ابــن َمـ ْن قاتــل معــه املائكــة ،وأحـ َّـل لــه املغنــم و ُنــﴫ بالرعــب

مــن مســرية شــهر فأكثــر . .أنــا ابــن مكــة ومنــى ،أنــا ابــن َمــن خضعــت لــه قريـ َ
ـش رغـ ًام ،أنــا ابــن َمــن

ســعد تابعــه وشــقي خاذلــه ،أنــا ابــن َمــن جعلــت األرض لــه مســجد ًا وطهــور ًا ،أنــا ابــن َم ـ ْن كانــت

أخبــار الســامء إليــه تــرتى (تنــزل) ،أنــا ابــن َمــن أذهــب اهلل عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــريا.

ومــﴣ – روحــي لــه الفــداء – يف هــذا النــوع مــن الــكام ،ومل يــزل بــه حتــى أظلمــت الدنيــا عــى

معاويــة ،وعــرف اإلمــام احلســنَ gم ـ ْن مل يكــن يعرفــه مــن أهــل الشــام وغريهــم ،فقــال معاويــة:

أظــن نفســك يــا حســن تنازعــك إىل اﳋافــة؟

فقــال :gويلــك يــا معاويــة إنــام اﳋليفــة َم ْن ســار بســرية رســول اهلل  وعمــل بطاعــة اهلل ،وليس
الســنن ،واﲣــذ الدنيــا أم ـ ًا وأب ـ ًا ،وعبــاد اهلل ِخـ َـوالً ،ومالــه ُدوالً،
اﳋليفــة َمــن ســار باجلــور ،وعطــل ﱡ
ـاب ملــك ًا فتم َّتــع منــه قليـاً ،وكان قــد انقطــع عنــه ،فأﲣــم َّ
ولكــن ذلــك أمــر َم ِلـ ﹲ
لذتــه وبقيــت
ـك أصـ َ
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ِ
ـاع إِ َىل ِحـ ﹴ
ـني}{ ٢٢ ،
ـم َو َم َتـ ﹲ
عليــه تبعتــه ،وكان كــام قــال اهلل تبــارك وتعــاىلَ :
{وإِ ْن َأ ْد ِري َل َع َّلـ ُه ف ْتنَـ ﹲة َل ُكـ ْ
ـم َمــا كَا ُنــوا ُيو َعــدُ َ
ـم َمــا كَا ُنــوا
َأ َف َر َأ ْيـ َ
ـم ِســنِ َ
ـت إِ ْن َم َّت ْعن ُ
ون (َ )106مــا َأ ْغنَــى َعن ُْهـ ْ
ـم َجا َء ُهـ ْ
ني (ُ )٢05ثـ َّ
َاهـ ْ
ُي َم َّت ُعـ َ
ـون}  ٢٣وأومــﺊ بيــده إىل معاويــة. .

ثــم قــال  :gولعمــري إ َّنــا ألعــام اهلــدى ،ومنــار التقــى ،ولكنــك يــا معاويــة ﳑ َ ـ ْن أبار(أمــات
الســنن ،وأحيــى البــدع ،واﲣــذ عبــاد اهلل ِخــوالً (عبيــد ًا) وديــن اهلل لعبـ ًا فــكان قــد أﲬــل مــا
وأهلــك) ﱡ
ـت عليــك تبعاتــه.
ـت يســري ًا وبقيـ ْ
أنــت فيــه ،فعشـ َ
يــا معاويــة؛ واهلل لقــد خلــق اهلل مدينتــني إحدهيــام باملــرق واألخــرى باملغــرب أســاممها جابلقــا

وجابلصــا ،مــا بعــث اهلل إليهــام أحــد ًا غــري جــدي رســول اهلل  . .فقــال معاويــة :يــا أبــا حممــد أخربنــا

عــن ليلــة القــدر.

فقــال :gنعــم؛ عــن مثــل هــذا فاســأل ،إن اهلل خلــق الســاموات ســبع ًا ،واألرضــني ســبع ًا ،واجلــن

مــن ســبع ،واإلنــس مــن ســبع ،فتُطلــب مــن ليلــة ثــاث وعريــن إىل ليلــة ســبع وعريــن . .ثــم

ﳖــض cونــزل.

أردت إال شــيني حــني أمرتنــي بــام أمرتنــي ،واهلل مــا كان يــرى أهــل
فقــال معاويــة لعمــرو :واهلل مــا
َ

الشــام أن أحــد ًا مثــﲇ يف حسـ ﹴ
ـب وال غــريه ،حتــى قــال احلســن cمــا قــال. .

ـتطاع دفنــه ،وال تغيــريه ،لشــهرته يف النــاس ،واتضاحــه ،فســكت
فقــال عمــرو :وهــذا ﳾء ال ُيسـ ُ

معاويــة).

٢4

هــذه هــي النتيجــة الطبيعيــة للحجــة القويــة ،والربهــان الســاطع الــذي ال يســتطيع أحــد أن ينكــره

عليــه ،فالعقــل والنقــل واملنطــق والواقــع كلهــا تقــر تعــرتف بصحــة وحجــة اإلمــام احلســن gعليهم،
وهــذا مــا ب َّينــه عمــرو بــن العــاص يف ﳖايــة هــذه املحاججــة ،التــي أرادوا أن ﳛــﴫوا اإلمــام ثــم يعريوه

بحــﴫه ،فحﴫهــم وبـ َّـني فضلــه وفخــره عــى كل أحــد وأﳖــم خــايل الوفــاض مــن كل فضيلــة. .

٢5

احلسني أمحد كريمو

)حﻖ الﻔخر واملﻔاخرة(:
املجﻠﺲ الثاﲏ :ﱡ

قلــت لــك :إن كان يف األرض مفخــر ًا البــن آدم فهــذا هــو الفخــر ،وهنــا الســؤدد ،والفضــل الــذي

ال ينكــره عليــه أحــد ،وهنــا الشــجاعة األدبيــة احل َّقــة ا ُملح َّقــة ،وإليــك مفاخــرة اإلمــام احلســن بــن عــﲇ
(صلــوات اهلل عليهــام) عــى معاويــة ومــروان بــن احلكــم واملغــرية بــن شــعبة والوليــد بــن عقبــة وعتبــة

بــن أيب ســفيان . .يف قعــر ديارهــم وجمالســهم. .

فقيــل :وفــد اإلمــام احلســن بــن عــﲇ  cعــى معاويــة فحــﴬ جملســه ،وإذا عنــده رؤوس بنــي

أميــة وبعــض أذناهبــم الذيــن باعــوا دينهــم بدنيــا غريهــم هلــؤالء القــوم ،ففخــر كل رجــل منهــم بنفســه
واســتطال عــى بنــي هاشــم بفســقه ،فشــمخوا بأنوفهــم املرغمــة ،ووضعــوا مــن أولﺌــك الذيــن رفعهــم

اهلل ،فذكــروا أشــياء ســاءت اإلمــام احلســن بــن عــﲇ ،cفقــال مبينـ ًا احلقيقــة التــي تؤرقهــم :أنــا شــعبة

مــن خــري الشــعب ،وآبائــي أكــرم العــرب ،لنــا الفخــر والنســب ،والســامحة عنــد احلســب ونحــن

٢6

مــن خــري شــجرة ،أنبتــت فروعـ ًا ناميــة ،وأثــامر ًا زاكيــة ،وأبدانـ ًا قائمــة ،فيهــا أصــل اإلســام ،وعلــم
النبــوة ،فعلونــا حــني شــمﺦ بنــا الفخــر ،واســتطلنا حــني امتنــع بنــا العــز ،ونحــن بحــور زاخــرة ال
تُنــزف ،وجبــال شــاخمة ال تُقهــر.

ـمخت بأنفــك ،هيهــات ،هيهــات يــا حســن ،نحــن
ـت نفســك ،وشـ
َ
فقــال مــروان بــن احلكــم :مدحـ َ

واهلل امللــوك الســادة ،واألعــزة القــادة ،ال تبجحــن فليــس لــك عــز مثــل عزنــا ،وال فخــر كفخرنــا ،ثــم
أنشــأ يقــول:

شفينا أنفس ًا طابت وقور ًا

فــأبنا بالغنيمة حيث أبنـا

فيم ْن يلينا
فنالت عزها َ

وأبنـــا بامللــوك مقرنينا

ـت ألبيــك فلــم يقبــل النصــح ،ولــوال كراهيــة قطــع
ثــم تكلــم مغــرية بــن شــعبة ،فقــال :نصحـ ُ

لكنــت يف مجلــة أهــل الشــام ،فــكان يعلــم أبــوك أﲏ أصــدر الــوارد عــن مناهلهــا ،بز َّعــارة
القرابــة
ُ

قيــس ،وحلــم ثقيــف ،وﲡارهبــا لﻸمــور عــى القبائــل.

مدحت
فتكلــم اإلمــام احلســن ،cفقــال :يــا مــروان أجبنـ ًا ،وخــور ًا ،وضعفـ ًا ،وعجــز ًا ،وتزعــم أﲏ
ُ

ـمخت بأنفــي وأنــا س ـ ِّيد شــباب أهــل اجلنــة؛ وإنــام يبــذخ ويتكــرب-
نفــﴘ ،وأنــا ابــن رســول اهلل ،وشـ
ُ

احتجاجات حسنية يف جمالس أموية

ويلــكَ -مـ ْن يريــد رفــع نفســه ،ويتبجــح َمـ ْن يريــد االســتطالة ،فأمــا نحــن فأهــل بيــت الرمحــة ،ومعــدن
ِ
ـريةُ ،وكنــز اإليــامن ،ورمــح اإلســام ،وســيف الدِّ يــن ،أال تصمــت  -ثكلتــك
الكرامــة ،وموضــع اﳋـ َ َ
أمــك -قبــل أن أرميــك باهلوايــلِ ،
وأسـ ُـمك بميســم تســتغني بــه عــن اســمك ،فأمــا إيابــك بالنِّهــاب
ـرت مذعــور ًا(يف اجلمــل) ،فكانــت غنيمتــك
ـت فيــه مهزوم ـ ًا ،وانجحـ َ
وامللــوك أيف اليــوم الــذي وليـ َ

ـدرت بــه فقتلتــه ،قبحـ ًا لــك مــا أغلــﻆ جلــدة وجهــك .؟
هزيمتــك ،وغــدرك بطلحــة حــني غـ َ

ـس مــروان رأســه ،وبقــي املغــرية مبهوتـ ًا ،فالتفــت إليــه اإلمــام احلســن ،cفقــال :أعــور ثقيــف
فن َّكـ َ

مــا أنــت مــن قريــش فأفاخــرك ،أجهلتنــي يــا وﳛــك؟! أنــا ابــن خــرية اإلمــاء ،وســيدة النســاء ،غذانــا

رســول اهلل  بعلــم اهلل تبــارك وتعــاىل ،فعلمنــا تأويــل القرآن ،ومشــكات األحــكام ،لنا العــزة العليا،
والفخــر والســناء ،وأنــت مــن قــوم مل يثبــت هلــم يف اجلاهليــة نســب وال هلــم يف اإلســام نصيــب ،عبــد
آبــق ،مــا لــه واالفتخــار عنــد مصادمــة الليــوث ،وجماحشــة األقــران ،نحــن الســادة ،ونحــن املذاويــد

القــادة ،نحمــي الذمــار ،وننفــي عــن ســاحتنا العــار ،وأنــا ابــن نجيبــات األبــكار ،ثــم أرشت زعمــت إىل
خــري وﴆ ﳋــري األنبيــاء ،وكان هــو بعجــزك أبــﴫ ،وبجــورك أعلــم وكنــت للــرد عليــك منــه أهـ ً
ا لــو
عــزك يف صــدرك ،وبــدو الغــدر يف عينــك ،هيهــات مل يكــن ليتخــذ املضلــني عضــد ًا ،وزعمــك أنــك لــو

كنــت بصفــني بزعــارة قيــس ،وحلــم ثقيــف ،فبــامذا ثكلتــك أمــك؟ أ بعجــزك عنــد املقامــات ،وفــرارك

ـت
ـت عليــك مــن أمــري املؤمنــني األجاشــع ،٢5لعلمـ َ
عنــد املجاحشــات؟ (ا ُملدافعــات) أمــا واهلل لــو التفـ َ

أنــه ال يمنعــه منــك املوانــع ،ولقامــت عليــك املر َّنــات (الباكيــات) اهلوالــع.

فســمي ثقفي ـ ًا ،فاحتــل لنفســك
ـت عبــدﹲ آبـ ﹲـق فثقـ َ
ـت وقيس ـ ًا؟ إنــام أنـ َ
وأمــا زعــارة قيــس؛ فــام أنـ َ
ـف ُ

ـت بمعالــج الــرك وموالــج الزرائــب أعــرف منــك باحلــروب.
ـت مــن رجاهلــا ،فأنـ َ
مــن غريهــا ،فلسـ َ
ـأي احللــم عنــد العبيــد الق ﱡيــون؟
فأمــا احللــم؛ فـ ﱡ
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ـم قاتــل ،ال تقاومــه
ـت لقــاء أمــري املؤمنــني cفــذاك َم ـ ْن قــد عرفـ َ
ثــم متنيـ َ
ـت؛ أســد باســل ،وسـ ﱞ

الضبعان(الضبــاع) ،وتنالــه اجلعــان (الﴫاصــري)،
األبالســة عنــد الطعــن واملخالســة فكيــف ترومــه ُ
بمشــيتها القهقــري . .وأمــا وصلتــك فمنكــورة ،وقرابتــك فمجهولــة ،ومــا رمحــك منــه إال كبنــات

املــاء مــن خشــفان الظبــاء ،بــل أنــت أبعــد منــه نســب ًا.

٢7

احلسني أمحد كريمو

فوثــب املغــرية لينــﴫف ،بعــد أن التفــت اإلمــام احلســن gملعاويــة ،ويقــول :اعذرنــا مــن بنــي

أميــة إن ﲡاوزنــا بعــد مناطقــة القيــون ،ومفاخــرة العبيــد.

فقــال معاويــة :ارجــع يــا مغــرية ،هــؤالء بنــو عبــد منــاف ،ال تقاومهــم الصناديــد ،وال تفاخرهــم

املذاويــد . .ثــم أقســم عــى اإلمــام احلســن cبالســكوت فســكت).٢7

وأعتقــد أن كلمــة اإلمــام احلســن الزكــي  gملعاويــة كان فيهــا ﳾء مــن الدبلامســية – كــام نســميها

اليــوم – مــع مــا فيهــا مــن التعريــض بــه وبمجلســه الــذي كان يضــم العبيــد والقيون مــن أمثــال املغرية.

 .وكأنــه قــال لــه :إىل متــى يضــم جملســك مــن أمثــال هــؤالء الذيــن هــم (بموالــج الزرائــب أعــرف)
وأوىل مــن جمالــس األكابــر؛ وإىل متــى يتطــاول عنــدك العبيــد األرقــاء عــى الســادة النجبــاء؟

وبالفعــل فهمهــا معاويــة فصــاح باملغــرية ليجلــس وﳖــره بشــدة وافتخــر باإلمــام احلســن  gعليــه،

بقولــه :هــؤالء بنــو عبــد منــاف ،ال تقاومهــم الصناديــد ،وال تفاخرهــم املذاويــد . .واإلمــام الســبط g

هــو مــن عبــد منــاف وأمــا معاويــة فهــو منتســب ًا لصيقـ ًا إليــه بجــده أميــة العبــد الرومــي كــام بينــا يف مكانــه..
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املجلس الثالث :إثباته فضل أبيه  cوخبث أصوهلم

روي عــن الشــعبي وأيب خمنــف ويزيــد بــن أيب حبيــب املــﴫي أﳖــم ،قالــوا :مل يكــن يف اإلســام

يــوم يف مشــاجرة قــوم اجتمعــوا يف حمفــل ،أكثــر ضجيجـ ًا وال أعــى كامـ ًا وال أشــد مبالغــة يف قــول،
مــن يــوم اجتمــع فيــه عنــد معاويــة بــن أيب ســفيان(كل مــن):
-1عمرو بن عثامن بن عفان. .
-٢عمرو بن العاص. .

-٣عتبة بن أيب سفيان. .

-4الوليد بن عقبة بن أيب معيط. .

-5املغــرية بــن أيب شــعبة ،وقــد تواطــؤوا عــى أمــر واحد(هــو منابــذة اإلمــام احلســن  gوالتهجــم

عليــه حقــد ًا وحســد ًا).

فقــال عمــرو بــن العــاص :ملعاويــة أال تبعــث إىل احلســن بــن عــﲇ فتُحــﴬه ،فقــد أحيــى ُســنة أبيــه،

فصــدِّ ق ،وهــذان يرفعــان بــه إىل مــا هــو أعظــم منهــام ،فلــو
وخفقــت النِّعــال خلفــه ،أمــر ُفأطيــع ،وقــال ُ

فقﴫنــا بــه وبأبيــه ،وســببناه وســببنا أبــاه ،وص َّغرنــا بقــدره وقــدر أبيــه ،وقعدنــا لذلــك
بعثـ َ
ـت إليــه َّ
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حتــى نصــدق لــك فيــه( ،هــل عرفــت عــى أي ﳾء تواطــأ هــؤالء األشــقياء؟).

فقــال هلــم معاويــة :إﲏ أخــاف أن يق ِّلدكــم قايــد يبقــى عليكــم عارهــا ،حتــى يدخلكــم قبوركــم،

ـت إليــه ألنصفنــه منكــم.
ـت عتابــه ،وإﲏ إن بعثـ ُ
ـت جنابــه ،وهبـ ُ
واهلل مــا رأي ُتــه قــط إال كرهـ ُ

قــال عمــرو بــن العــاص :أﲣــاف أن يتســامى باطلــه عــى حقنــا ،ومرضــه عــى صحتنا(تأمــل بكام

ابــن ليــى ،وتصديــق ابــن هنــد لــه عــى كذبــه) .قــال :ال . .قــال :فابعــث إذ ًا إليــه. .

فقــال عتبــة بــن أيب ســفيان :هــذا رأي ال أعرفــه ،واهلل مــا تســتطيعون أن تلقــوه بأكثــر وال أعظــم ﳑــا
ِ
ـم َجـ ِـد ْل. .
يف أنفســكم عليــه ،وال يلقاكــم بأعظــم ﳑــا يف نفســه عليكــم ،وإنــه ألهــل بيــت َخصـ ﹲ
فبعثوا إىل اإلمام احلسن ،gفلام أتاه الرسول(مبعوثهم) ،قال له :يدعوك معاوية. .

قال :gو َم ْن عنده؟ قال الرسول :عنده فان وفان ،وسمى ك ً
ا منهم باسمه.

فقــال اإلمــام احلســن :cمــا هلــم َخـ َّـر عليهــم الســقف مــن فوقهــم ،وأتاهــم العــذاب مــن حيــث ال

يشــعرون . .ثــم قــال :يــا جاريــة أبلغينــي ثيــايب .ثــم قــال » :اللهــم إﲏ أدرأ بــك يف نحورهــم ،وأعــوذ

بــك مــن رشورهــم ،وأســتعني بــك عليهــم ،فاكفنيهــم بــام شــﺌت ،وأنــى شــﺌت ،مــن حولــك وقوتــك،
رحــب بــه ،وح َّيــاه وصافحه.
يــا أرحــم الرامحــني » وقــال للرســول :هــذا كام الفــرج ،فلــام أتــى معاويــة َّ
حييت به سامة ،واملصافحة أمن.
فقال اإلمام احلسن :cإن الذي
َ

فقــال معاويــة :أجــل إن هــؤالء بعثــوا إليــك وعصــوﲏ ليقــروك؛ أن عثــامن ُقتــل مظلوم ـ ًا ،وأن

أبــاك قتلــه ،فاســمع منهــم ،ثــم أجبهــم بمثــل مــا يكلمونــك ،فــا يمنعــك مكاﲏ(باعتبــاره ســلطان
وحاكــم) مــن جواهبــم.

حجر أوىل برأس معاوية الطاغية

فقــال اإلمــام احلســن :gفســبحان اهلل البيــت بيتــك واإلذن فيــه إليــك! واهلل لﺌــن أجبتهــم إىل مــا

أرادوا إﲏ ألســتحيي لــك مــن الفحــش ،وإن كانــوا غلبــوك عــى مــا تريــد ،إﲏ ألســتحيي لــك مــن
الضعــف ،فبأهيــام تقــر ،ومــن أهيــام تعتــذر ،وأمــا إﲏ لــو علمــت بمكاﳖــم واجتامعهــم ،جلﺌــت بعدهتــم

مــن بنــي هاشــم مــع أﲏ مــع وحــدﰐ هــم أوحــش منــي مــن مجعهــم ،فــﺈن اهلل عــز وجــل لوليــي اليــوم
وفيــام بعــد اليــوم ،فمرهــم فليقولــوا فأســمع ،وال حــول وال قــوة إال بــاهلل العــﲇ العظيــم.

٢9
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وراح اإلمــام احلســن الســبط gيﴬهبــم بأحجــاره الدامغــة ،ويبهتهــم برباهينــه الســاطعة،

فيقمعهــم واحــد ًا بعــد اآلخــر حتــى أتــى عــى آخرهــم ،ثــم جــاء منتــﴫ ًا هلــم مــروان الــوزغ ففعــل

بــه أشــدَّ مــا فعــل هبــم ملعرفتــه بــه وبوقاحتــه وقلــة حيائــه وبــذاءة لســانه ،ولــذا تــرى معاويــة يف آخــر
املجلــس يفعــل بــه مــا مل يفعلــه بأحــد مــن العاملــني. .

فيقــول الــراوي :فوثــب معاويــة فوضــع يــده عــى فــم اإلمــام احلســن ،gوقــال :يــا أبــا حممــد

فحاش ـ ًا وال ط َّياش ـ ًا . .فنفــض اإلمــام احلســن cثوبــه ،وقــام فخــرج ،فتفــرق القــوم عــن
مــا كنـ َ
ـت َّ
املجلــس بغيــﻆ ،وحــزن ،وســواد الوجــوه يف الدنيــا واآلخــرة).٢8

خاصــة َمـ ْن مل يقــرأه مــن قبــل ففيــه
ولطــول املجلــس اختﴫتــه هنــا وليــت األح َّبــة ي َّطلعــون عليــه َّ

علــم غزيــر ،وحــق واضــح ،وحجــة قاطعــة ،وأنــوار ســاطعة مــن منبــع علــم الوحــي والتنزيــل فــا

يفوتكــم أهيــا األعــزاء. .
٣0

املجﻠﺲ الرابع :إسﻜات مﻌاوية وقطع لسانﻪ.

إن احلقــد األمــوي عــى أمــري املؤمنــني عــﲇ gوأبنائــه كان مــن نــوع حقــد العبيــد عــى الســادة،

وهــو مــن أشــد وأبشــع أنــواع احلقــد الــذي عرفتــه البريــة ألن صاحبــه دائ ـ ًام وأبــد ًا يعيــش حالــة

الضعــف واالحتقــار لنفســه أمــام ســيده الــذي كان عبــد ًا رقيقـ ًا عنــده ،فيحقــد عليــه وﳛــاول أن يضــع

مــن شــأنه لريتفــع هــو – كــام يظــن وهــو ظــن الســوء طبع ـ ًا – وهــذا مــا كان ﳛــدوا ويدفــع معاويــة
وســباهبم ولعنهــم عــى املنابــر التــي بنوهــا ،والعيــاذ بــاهلل. .
وبنــي أميــة لانتقــاص مــن بنــي هاشــم ُ

والســباب كلــه كان لرســول اهلل  ألنــه هــو صاحــب الرســالة وهــو
وحقيقــة إن احلقــد كلــه ﱡ

الــذي هــدم جمدهــم اجلاهــﲇ ٢9 ،وهــو الــذي ح َّطــم أصنامهــم وأحامهــم الفاســدة إال أن اهلل ســبحانه

نــزع هــذا العــداء لرســوله مــن قلــوب قريــش يــوم فتــح مكــة املبــني لتســتمر هيبتــه يف العيــون وحمبتــه يف
القلــوب ،فيحملــون الرســالة ظاهــر ًا وهــم مقهــورون ويتعاملــون فيهــا وهــم منافقــون ،ولــذا حـ َّـذر

األمــة منهــم وأمرهــم بقتلهــم إن صعــدوا عــى منــربه وباﳋصــوص معاويــة ،قــال ( :إذا رأيتــم
معاويــة عــى منــربي فاقتلــوه).٣0

إال أن هــذه الســخينة واحلقــد مل تذهــب عــن أمــري املؤمنــني عــﲇ gفحمــل آثــام اإلســام كلــه

عنــد العــرب العاربــة وقريــش املنافقــة باﳋصــوص فص ﱡبــوا جــا َم حقدهــم عليــه يلعنونــه وأهــل البيــت
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– والعيــاذ بــاهلل – عــى ســبعني ألــف منــرب مــدة أربعــني عامـ ًا ،وجعلوهــا ُســنة ســيﺌة بعــد كل خطبــة،

والســنة الصحيحــة مــا كان معمــوالً بــه قبلهــم وهــي معمــوالً هبــا اليــوم يف مجيــع بــاد املســلمني
ﱡ
واحلمــد هلل وهــي الصــاة والســام عليهــم وذكرهــم باألســامء(رابع اﳋلفــاء أمــري املؤمنــني عــﲇ،

وســيدي شــباب أهــل اجلنــة احلســن واحلســني) عليهــم صــاة ريب وصــاة املصلــني مــن اليــوم وإىل
يــوم الدِّ يــن ،نُرغــم بذلــك أنــف املنافقــني. .

وروي أن معاويــة فخــر يوم ـ ًا بحــﴬة املــوىل أبــا حممــد اإلمــام احلســن الســبط  ،gفقــال :أنــا ابــن

بطحــاء ومكــة ،وأنــا ابــن أغزرهــا جــود ًا ،وأكرمهــا جــدود ًا ،أنــا ابــن َمــن ســاد قريشـ ًا فضـ ً
ا ناشــﺌ ًا وكهاً.
ـﲇ تفتخــر يــا معاويــة ،أنــا ابــن عــروق الثــرى ،أنــا ابــن مــأوى
فقــال اإلمــام احلســن cلــه :أعـ َّ

التقــى ،أنــا ابــن َمـ ْن جــاء باهلــدى ،أنــا ابــن مــن ســاد أهــل الدنيــا ،بالفضــل الســابق ،واحلســب الفائــق،

أنــا ابــن مــن طاعتــه طاعــة اهلل ومعصيتــه معصيــة اهلل ،فهــل لــك أب كأيب تباهينــي بــه ،وقديــم كقديمــي
تســاميني بــهُ ،قـ ْـل نعــم ،أو ال. .

قال معاوية :بل أقول :ال ،وهي لك تصديق. .

فقال اإلمام احلسن :gاحلق أبلج ما ﳛيل سبيله واحلق يعرفه ذوو األلباب). .٣1

ـرأت عــن أحــد أنــه،
اهلل ،اهلل مــا أفخــر وأمجــل هــذا الــكام مــن املــوىل الســبط الزكــي gفهــل قـ َ

قــال :أنــا ابــن عــروق الثــرى ،أنــا ابــن مــأوى التقــى .؟

وروى الشــعبي أن معاويــة قــدم املدينــة فقــام خطيبــ ًا ،فقــال :أيــن عــﲇ بــن أيب طالــب؟ (يريــد

والســباب ألمــري املؤمنــني  ،)gفقــام اإلمــام احلســن بــن عــﲇ cفخطــب ومحــد اهلل وأثنــى
التعريــض ﱡ

عليــه ،ثــم قــال :إنــه مل ُيبعــث نبــي إال جعــل لــه وﴆ مــن أهــل بيتــه ،ومل يكــن نبــي إال ولــه عــدو مــن

املجرمــني ،وإن عليـ ًا cكان وﴆ رســول اهلل مــن بعــده ،وأنــا ابــن عــﲇ ،وأنــت ابــن صخــر ،وجــدك

حــرب ،وجــدي رســول اهلل ،وأمــك هنــد وأمــي فاطمــة ،وجــدﰐ خدجيــة ،وجدتــك نثيلــه ،فلعــن اهلل

أألمنــا حســب ًا ،وأقدمنــا كفــر ًا ،وأﲬلنــا ذكــر ًا ،وأشــدنا نفاقـ ًا. .

فقــال عامــة أهــل املجلــس :آمــني؛ فنــزل معاويــة فقطــع خطبتــه) . .٣٢ونحــن وكل املنصفــني

يقولــون معنــا :آمــني يــا رب العاملــني.

٣1
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فنــزل معاويــة وقطــع خطبتــه . .وكــم هلــذا املأفــون مــن هــذه املجالــس وكأنــه كان ال يعــي،

واألصــح أنــه كان ُيســاق إليهــا ليفضحــه اهلل و ُيبـ ِّـني حقيقتــه الدينيــة لﻸمــة التــي جعلــت منــه عج ـ ً
ا
جديــد ًا يعبدونــه مــن دون اهلل وهــم مأمــورون بقتلــه وبقــر كرشــه الواســع. .
 -نتيجة املجالﺲ اﳊسنية

بعــد هــذا االســتعراض لبعــض هــذه املجالــس الرائعــة يف احلجــاج التــي خاضهــا اإلمــام احلســن

الســبط gمــع صبيــان النــار األمويــة ،واألوزاغ املروانيــة نتوصــل ألبــرز النتائــج التــي متخضــت

عنهــا هــذه املجالــس التــي عقــدت ألمــر أراده معاويــة وبنــو أمــه ،ولكــن قلــب اآليــة عليهــم ســليل
الوحــي ولســان التنزيــل اإلمــام الســبط األكــرب gفأعطاهــم حجمهــم وأقعاهــم عــى قدرهــم. .

كل ذلــك بمحاججــة تطفــح باملنطــق الســليم ،واحلجــة البالغــة مــن حجــة اهلل عــى خلقــه ،فــﺈذا

نظرنــا بعــني البصــرية إىل تلــك األقاويــل واملحاججــات التــي تدحــض األباطيــل نعــرف أمهيــة
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املحاججــة يف اﳋطــاب ويف احلــوار ،بحيــث أعطتنــا الفكــرة الصحيحــة ،باألقــوال الﴫﳛــة ،فعرفنــا
احلــق وأهلــه ،والباطــل وأهلــه وهــذا بالضبــط هــو هــدف املحاججــة وعلمهــا وثقافتهــا كــام قدَّ منــا

ذلــك كلــه ،ثــم طبقنــاه عــى جمالــس اإلمــام احلســن الســبط gبمختلــف الظــروف واألحيــان ،كل
ذلــك بــكام بليــﻎ ،وبأقــﴫ اجلمــل والعبــارات التــي ال يمــل ســامعها ،وال يــكل قارئهــا وال غــرو

فيهــا فهــي مــن منبــع النــور ،والكتــاب الناطــق باحلــق يف هــذه احليــاة الدنيــا. .

فــام أحرانــا أن نتخذهــا منهجــ ًا ودســتور ًا يف خماصامتنــا السياســية اليــوم – ال ســيام يف صفــوف

املعارضــة الذيــن يقتــدون مجيع ـ ًا ببنــي أميــة يف الكــذب والدَّ جــل والــدَّ س – ألن اإلمــام احلســنg

كان قائــد اجلبهــة السياســية املعارضــة ،بــل وصاحــب احلــق املغتصــب ولكــن كان ﳛــﴬ جمالــس
القــوم ويســتمع لرتهاهتــم – وكل إنــاء ينضــح بــام فيــه – فيحلــم عليهــم وجييبهــم بــكل قــوة واقتــدار،

ويقارعهــم باحلجــة والربهــان والبيــان. .

وكذلــك عــى األخــوة اإلعاميــني مــع السياســيني أن يقتــدوا باإلمــام احلســن gويدرســوا حياتــه

الريفــة ،ويتخــذوا هــذه املجالــس كمــدارس يتعلمــون منهــا الشــجاعة األدبيــة ،بقــول الصــدق
واحلــق مهــام كان وإىل أي طــرف مــن األطــراف ،فاحلــق أحــق أن يتَّبــع أهيــا الســادة الكــرام ،اإلمــام
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احلســن املجتبــى  gجامعــة يف هــذا البــاب ،وإىل اآلن مل أجــد كتاب ـ ًا يبحــث حيــاة اإلمــام احلســنg
وجمالســه هبــذه النظــرة كمعارضــة سياســية يعكســها عــى واقــع األمــة اليــوم ،التــي هــي أحــوج مــا

تكــون إليــه ،فبنــي أميــة وأتبــاع مدرســتهم دوخــوا األمــة وأخرجوهــا مــن ديــن اهلل أفواجـ ًا ،ومــا زلنــا
نتبعهــم طمع ـ ًا باملصالــح الضيقــة.

أهيــا األعــام يف السياســة واإلعــام؛ حررونــا وحــرروا األمــة مــن بنــي أميــة وسياســتهم الفاســدة،

وثقافتهــم اجلاهليــة ،فسياســة (الغايــة تــربر الوســيلة) وحقكــم هــي مــن معاويــة ﴎقهــا ميكيافــﲇ،
ونحــن ننبهــر بــكل مــا يأتينــا مــن خلــف البحــار ،واحلــق عندنــا ومــن بيننــا ويف ديننــا ورشيعتنــا،

التــي ﴐهبــا األميــون بمقتــل ،ومــا بقيــت إال بربكــة سياســة اإلمــام احلســن املجتبــى ،gودم اإلمــام
احلســني gوشــهادته بكربــاء. .
 -ختامﻪ مسﻚ حسني

عفوك سيدي يا ابن رسول اهلل. .

عفوك سيدي يا ابن أمري املؤمنني وسيدة نساء العاملني. .g

ـرأت عــى الوقــوف بحﴬتــك يف هــذه
عفــوك ســيدي ومــوالي وإمامــي يــا أبــا حممــد بحيــث ﲡـ ُ

أردت منهــا أن أنقــل كامــك ،وحججــك ،وبيناتــك ،الرائعــة ،القامعــة لبنــي أميــة
الوقفــة التــي
ُ

وطاغيتهــم معاويــة الــذي كان ﳛــاول ويطــاول كــي يســاميك ولكــن هيهــات الثــرى مــن الثريــا،
درك َم ـ ْن أنــت ســيدي – هــم هــم واهلل
والظــام مــن النــور ،والباطــل مــن احلــق ،فأنـ َ
ـت أنــت – هلل َّ
بم ـ ْن هــم. .
أعلــم َ

فمـ ْن يســاميك أو يفاخــرك وأنت ابن
ـت ،واإليــامن والدِّ يــن َ
ـت ،والقــرآن الناطــق أنـ َ
فاحلــق أنـ َ
أنتَ ،

عــروق الثــرى ،أو َمـ ْن يفاضلـ َ
ـك وأنــت ابــن خليــات العيــوب ونقيــات اجليــوب ،أنــت ابــن الطاهــرة
املطهــرة البتــول ،بضعــة الرســول ،التــي كانــت أنقــى مــن اهلــواء ،وأطهــر مــن مــاء الســامء. .

فــﺈن اهتمــوك باألخــاق ،أو عابــوك بالفضائــل ،فتلــك هتمــة ال ننكرهــا عليــك ســيدي إذ أنــت

الفضيلــة كلهــا ،واألخــاق منــك نأخذهــا ،فأنــت املــاذ يف حفــﻆ الدِّ يــن واألخــاق والفضائــل

والقيــم ،فأنــت احلســن وكل مــا فــاض منــك حســن ،يــا حســن ًة وهبهــا لنــا أحســن اﳋالقــني رب

العاملــني ،فلــ ُه الفضــل والشــكر واملنــن ،إذ وهــب لنــا إمامــ ًا هــو احلســن.g
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 )1االمام عﲇ وحروب التأويل  ٢/1ط دار العلوم  -بريوت.
 )٢االمام عﲇ  وحروب التنزيل  1ط دار العلوم  -بريوت.
 )٣معركة السامء يف أرض كرباء(دراسة عسكرية معاﴏ)  1ط دار العلوم  -بريوت.
 )4علموا أوالدكم حب االمام احلسني 1 ط دار العلوم  -بريوت؟.
)5التشيع ثقافة املستقبل . .ط 1دار املحجة البيضاء – بريوت ٢015م.
 )6الوهابية وجذورها التارﳜية . .ط قم  -مركز األبحاث العقائدي . .ايران – قم.
 )7شهر اهلل املعظم (أحكام وأعامل) طبع منذ سنوات يف مسجد اإلمام احلسني يف دمشق.
 )8تقرير وحتقيق بحث قرآﲏ (حتفة البيان بنداء القرآن ألهل اإليامن).
 )9األخاق احلسينية والوهابية حتقيق وتدقيق ومراجعة.
) عدد من الكتب املخطوطة أو اجلاهزة للطبع:
فاطمة الزهراء  كوثر النور.اإلمام احلسن  وحروب التأويل.اإلمام الرضا  وحروب التأويل.اإلمام اهلادي  وحروب التأويل.احلياة السياسية والعسكرية وبناء الدولة اإلسامية.الشهيد مسلم بن عقيل أول نخلة يف بستان الشهادة. )10هناك الكثري من التحقيقات ألخوة وعلامء خمتلفني مطبوعة وخمطوطة.
 )11هناك الكثري من التقريرات العقائدية والثقافية والفكرية املطبوعة أيض ًا.
 )1٢هناك أكثر من عرة كتب خمطوطة وجاهزة للطبع . .وهي عى قرص مضغوط  cdولكن كل ﳾء متوقف
عندنا بسبب هذه الفتنة التي عصفت بنا منذ سنوات عجاف.
لدي تفسري قرآن كامل خمطوط ربام يصل  /15/جملد بقي يف بيتي املغتصب يف حي القابون يف الشام.
َّ )1٣
)٢شجرة طوبى للحائري :ج ٢ص 6٣بتﴫف منا.
()٣شجرة طوبى للحائري :ج ٢ص ،6٣بحار األنوار :ج  47ص  ،٣٢٢والسيد االمني يف االعيان ج  1٢ص ٢60
والشيﺦ االميني يف الغدير ج  ٢ص .)٢51
()4ﳖج الباغة :خ.)9٢
ثم
)5مروج الذهب عن مطرف بن املغرية بن شعبة :وفدت مع أيب املغرية إىل معاوية ،فكان أيب يأتيه يتحدّ ث عندهّ ،
ينﴫف إ َّيل فيذكر معاوية ،ويذكر عقله ،ويعجب ﳑّا يرى منه ،إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء ،فرأيته ّ ً
مغتام،
فانتظرته ساعة ،وظننت أنّه لﴚء حدث فينا أو يف عملنا ،فقلت له :ما يل أراك ّ ً
بنيّ ،إﲏ
مغتام منذ الليلة؟ قال :يا ّ
جﺌت من عند أخبث الناس! قلت له :وما ذاك؟ قال :قلت له  -وقد خلوت به  :-إنّك قد بلغت منّا يا أمري املؤمنني،
فلو أظهرت عدالً ،وبسطت خري ًا؛ فﺈنّك قد كربت ،ولو نظرت إىل إخوتك من بني هاشم ،فوصلت أرحامهم؛
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فواهللَّ ما عندهم اليوم ﳾء ﲣافه ،فقال يل :هيهات هيهات!! ملك أخو تَي ﹴم فعدل وفعل ما فعل ،فواهللَّ ما عدا أن
وشمر عر سنني ،واهللَّ ما عدا أن هلك
ثم ملك أخو ّ
عدي ،فاجتهد ّ
هلك فهلك ذكرهّ ،إال أن يقول قائل :أبوبكرّ ،
ثم ملك أخونا عثامن فملك رجل مل يكن أحد يف مثل نسبه ،ف َعمل ما َعمل
فهلك ذكرهّ ،إال أن يقول قائل :عمرّ ،
ِ
وإن أخا هاشم ُيﴫخ به يف ّ
و ُعمل به ،فواهللَّ ما عدا أن هلك فهلك ذكره ،وذكر ما ُفعل بهّ ،
مرات:
كل يوم ﲬس ّ
أشهد ّ
فأي عمل يبقى مع هذا؟ ال ُا ّم لك ،واهللَّ أال دفن ًا دفن ًا)( .مروج الذهب ،41/4 :األخبار
حممد ًا رسول اهللَّّ ،
أن ّ
الغمة 44/٢ :ك ّلها نحوه،
املو ّفق ّيات ،٣75/576 :رشح ﳖج الباغة1٢9/5 :؛ كشف اليقني ،565/466 :كشف ّ
بحاراألنوار.)44٣/169/٣٣ :
( )6تاريﺦ ابن خلدون ،دار احياء الرتاث العريب -بريوت – لبنان ،ط  :4ج1ص.)485
(اعتمدت يف البحث هنا عى عدد من املواقع يف الشبكة العنكبوتية خمتلفة بتﴫف منا).
)7
ُ
( )8آل عمران.)66 :
 )9األلفني يف أحاديث احلسن واحلسني gالشيﺦ عﲇ حيدر املؤيد :ج ٢ص. 145 – 75
 )10هناك أكثر من قصة وردت يف بيان منع عمر بن عبد العزيز سب أمري املؤمنني عﲇ cففي موسوعة اإلمام عﲇ
بن أيب طالب cيف الكتاب والسنة والتاريﺦ ملحمد الويشهري  ٣95/11ما نصه )6٣74( :بحر املعارف :ملا آل
نوبة اإلمارة إىل عمر بن عبد العزيز تفكر يف معاوية وأوالده ولعنه ُعلي ًا cوقتل أوالده من غري استحقاق ,فلام (أصبح
أحﴬ الوزراء فقال :رأيت البارحة أن هاك آل أيب سفيان بمخالفتهم العرتة ,وخاطر ببايل أن ارفع لعنهم وقال
وزراؤه :الرأي رأي األمري .فلام صعد املنرب يوم اجلمعة قام إليه ذمي متمول ،واستنكح منه بنته ،قال عمر :إنك عندنا
كافر ،ال حتل بناتنا للكافر ،فقال الذمي :فلم زوج نبيكم بنته فاطمة من الكافر عﲇ بن أيب طالب؟ فصاح عليه عمر
فقال :من يقول أن علي ًا كافر؟ فقال الذمي :إن مل يكن عﲇ كافر ًا فلم تلعنونه؟ فتخجل عمر ونزل ،وكتب إىل قاﴈ
باد اإلسام :إن أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز رفع لعن عﲇ ,cألن ذلك بدعة وضالة . .وهناك قصة أخرى
يروهيا ابن أيب احلديد :رشح ﳖج الباغة  58 :4ينسبها إىل أستاذ عمر.
( )11بحار االنوار /جزء  / ٣6صفحة ] [٣19عن كفاية االثر.)1٣ :
( )1٢املعيار واملوازنة ص  151وﳖج الباغة برح عبده ج  ٢1٢ ٢وتاريﺦ الطربي حوادث سنة  ٣7ج  4ص 44
والفصول املهمة للاملكي ص  8٢ورشح النهج للمعتزيل ج  1ص  ٢44واالختصاص ص  179وتذكرة اﳋواص
ص .)٣٢4
( )1٣رشح النهج البن أيب احلديد :ج4ص.)18
( )14اإلمام عﲇ وحروب التأويل احلسني أمحد السيد(كريمو) :ج ٢ص ٣8وما بعدها).
( )15اإلمام عﲇ وحروب التأويل ،وبحار األنوار :ج  4٣ص.)٣45
( )16بحار األنوار :ج  4٣ص.)٣45
( )17بحار األنوار :ج  4٣ص.)٣5٢
( )18بحار األنوار :ج  44ص .)94
( )19بحار األنوار :ج  44ص .)94
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( )٢0الصافات.)٢4 :
( )٢1بحار األنوار :ج  4٣ص.)٣56
( )٢٢األنبياء.)111 :
( )٢٣الشعراء.)٢07 :
( )٢4بحار األنوار :ج  4٣ص ،٣54عن االحتجاج للطربﳼ :ج 1ص.)4٢0
( )٢5واألشاجع أصول األصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف ،والتفاف األشاجع :كناية عن التمكن واالقتدار
منه).
( )٢6الق ﱡيون مجع القني بمعنى العبد ،أو احلداد والصانع).
 )٢7بحار األنوار :ج  44ص  ،95عن االحتجاج للطربﳼ :ج 1ص.419
( )٢8بحار األنوار :ج  44ص  ،86واالحتجاج :ج 1ص.)417
 )٢9وهو باحلقيقة سباب هلل تعاىل والعياذ باهلل كام يف الروايات ألن اهلل هو الذي بعث الرسول بالرسالة ليهدم هلم
أصنامهم وآهلتهم التي كانوا يعبدوﳖا فامزال أبو سفيان ﳛلف بالات والعزى إىل آخر حلظة بعمره السخيف. .
 )٣0هتذيب التهذيب 1708/6٣7/1 :عن عبد اهللَّ وج  ٣66/71/٣عن عبد اهللَّ مرفوع ًا وج ،5956/٣46/4
تاريﺦ دمشق 157/59 :كامها عن احلسن ،سري أعام النباء 149/٣ :وج 105/6؛ وقعة ص ّفني ٢٢1 :كامها
زر بن حبيش وعن عبداهللَّ بن مسعود وزاد يف ذيله »قال احلسن :فام فعلوا وال أفلحوا«.
عن احلسن وص  ٢16عن ّ
 )٣1بحار األنوار؛ ج  44ص .)104
 )٣٢بحار األنوار :ج  44ص  ،91عن االحتجاج ص .145
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املﻠخﺺ
لقــد لعبــت عوامــل عديــدة دورهــا بــان يتخــذ اإلمــام عــﲇ  gمــن العــراق وخصوصــا الكوفــة

عاصمــة ﳋافتــه بعــد معركــة اجلمــل ولذلــك فقــد عــاش  gيف جمتمــع عــرف اإلســام مــن خــال

اﳋلفــاء الثاثــة الذيــن ســبقوه ومــن يــدور يف فلكهــم مــن الــوالة ،واملتﴫفــني يف األمــور ،وذلــك الن
البــاد قــد افتتحــت يف عهــد هــؤالء ،وحكــم أولﺌــك الــوالة ســكانه ،ونفــذوا فيهــم أوامــر خلفائهــم،

وفرضــوا عليهــم سياســاهتم ،وأشــاعوا فيهــم مفاهيمهــم وأمــا اإلمــام عــﲇ ،gفلــم يكــن لــه أي
دور يف العــراق طيلــة تلــك الســنني ،وال يعرفــه أهلــه ،وال عاشــوا معــه ،وال رأوه ،وربــام مل يســمعوا

عنــه شــيﺌ ًا بــل أن العراقيــني كانــوا متأثريــن بسياســات أولﺌــك اﳋلفــاء ،وال ســيام عمــر بــن اﳋطــاب
إىل حــد أﳖــم كانــوا ،يتمــردون عــى قــرارات اإلمــام عــﲇ ،gمــع أنــه كان هــو اﳋليفــة واحلاكــم فيهــم،
وقــد ذكــرت بعــض املصــادر :أنــهgمل يســتطع أن يمنــع جنــده مــن صــاة الرتاويــح ،وتنــادوا :يــا أهــل
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اإلســام ،غـ ِّـريت ســنة عمــر ،ولقــد قــال  :gولقــد خفــت أن يثــوروا يف ناحيــة جانــب عســكري ،ويف

نــﺺ آخــر :أﳖــم صاحــوا :واعمــراه اضافــة اىل ميــول كثــري منهــم اىل اﳋليفــة الثالــث عثــامن وخصوصــا

جمتمــع البــﴫة ولقــد بلــﻎ االمــر باالمــام  gونتيجــة لعــدم طاعتهــم والتزامهــم بــه اىل ان يوبخهــم يف
كثــري مــن خطبــه حيــث قــال« وددت ان معاويــة يصارفنــي بكــم ﴏف الدينــار بالدرهــم فياخــذ منــي
عــرة منكــم ويعطينــي واحــدا منهــم« هــذه الرتكيبــة االجتامعيــة املعقــدة للعراقيــني القــت بنتائجهــا

الســلبية عــى خافــة االمــام احلســن gوحربــه مــع معاويــة ولقــد بــني ذلــك يف خطابــه الــذي
القيــاه يف يــوم مبايعتــه باﳋافــة بعــد مــا بــني هلــم احقيتــه واهــل بيتهbهلــذا االمــر مــن معاويــة وغــريه،

وذكرهــم بخيانتهــم البيــه  gووبخهــم علييهــا وبعــد ذلــك بــني نواياهــم وخذالﳖــم لــه حيــث ورد

عنــه انــه قــال يف خطبتــه « :ولكنــي عرفــت أهــل الكوفــة وبلوهتــم وال يصلــح يل منهــم مــن كان فاســد ًا،

إﳖــم ال وفــاء هلــم وال ذمــ َة يف قــول وال فعــل ،إﳖــم ملختلفــون ويقولــون لنــا إن قلوهبــم معنــا وإن

خــري يل مــن هــؤالء الذيــن يزعمــون أﳖــم يل شــيعة
ســيوفهم ملشــهورة علينــا أرى واهلل أن معاويــة
ﹲ
ابتغــوا قتــﲇ وانتهبــوا ثقــﲇ وأخــذوا مــايل« ،وفعــا كان االمــام  gمصيبــا يف رأيــه بخصــوص االمــة
ومواقفهــا املنحرفــة حيــث انــه علــم بنوايــا القــوم وخذالﳖــم لــه يف حربــه مــع معاويــة بــل اﳖــم ارادوا

انحراف وخذالن االمة واثره يف خافة االمام احلسن (gدراسة حتليلية)

قتلــه او تســليمه اىل معاويــة وجــاء ذلــك يف احــدى خطبــه بانــه قــال» :واهلل لــو قاتلــت معاويــة ألخــذوا

بعنقــي حتــى يدفعــوﲏ إليــه ســل ًام واهلل لﺌــن أســامله وأنــا عزيــز خــري مــن أن يقتلنــي وأنــا أســري أو يمـ َّن

ـﲇ فيكــون ُسـ َّب ًة عــى بنــي هاشــم آخــر الدهــر ملعاويــة ،فبــادر gاىل الصلــح مــع معاويــة عــى رشوط
عـ َّ
اشــرتطها عليــه ولكنــه مل يفــي هبــا بعــد ذلــك . . .واحلمــد هلل رب العاملــني

٣9

م.د .عﲇ طالب عبيد السلطاﲏ-م.م .ازر عبد الكاظم اسامعيل السلطاﲏ

املﻘدمــة:
لقــد تــوىل االمــام احلســن  gاﳋافــة يف وقــت كانــت فيــه االمــة االســامية تعــاﲏ الكثــري مــن

املشــاكل واالضطرابــات بســبب احلــروب الثاثة(اجلمــل وصفــني والنهــروان) التــي فرضــت عــى

امــري املؤمنــني  gحيــث خلفــت هــذه املعــارك حالــة مــن التذمــر وامللــل يف صفــوف املقاتلــني اضافــة
اىل اﳖــا اوجــدت يف نفــوس النــاس الضغائــن واالحقــاد بســبب مــا خلفتــه مــن القتــى بــني الطرفــني
ومــن ثــم ظهــرت طبقــة مــن املنحرفــني واﳋــوارج والشــكاكني يف خافــة االمــام عــﲇ  gوالتــي

كانــت فيــام بعــد ســبب يف خــذالن االمــة وانحرافهــا عــن االمــام احلســن  gمضافــا اىل ذلــك
فــان وجــود معاويــة وشــيعته يف الشــام ومــا كان يتمتــع بــه مــن اســاليب املكــر واﳋديعــة كان يشــكل

خطــرا اخــر هيــدد االمــة االســامية يف ظــل خافــة االمــام احلســن  gوالجــل ذلــك كلــه ارتأينــا ان
نكتــب بحثنــا هــذا والــذي ﳛمــل عنــوان (انحــراف وخــذالن االمــة واثــره يف خافــة االمــام احلســن
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 gدراســة حتليليــة) ،ولقــد قســمنا بحثنــا هــذا اىل مقدمــة ومبحثــان ونتائــج تناولنــا يف املبحــث األول
بــوادر انحــراف االمــة يف خافــة امــري املؤمنــني  gامــا املبحــث الثــاﲏ فقــد تناولنــا فيــه اوال اجــراءات
االمــام احلســن  gيف اســتنهاض وتوعيــة االمــة ثــم تناولنــا فيــه ايضــا خــذالن االمــة لامــام احلســن

 gومــن ثــم ختمنــا بحثنــا بــام توصلنــا اليــه مــن نتائــج وكذلــك ارشنــا يف ﳖايــة البحــث اىل اهــم
املصــادر التــي اعتمــدت يف كتابــة بحثنــا هــذا ومــن اهلل التوفيــق.
الباحثان

انحراف وخذالن االمة واثره يف خافة االمام احلسن (gدراسة حتليلية)

املبحث األول:
بوادر انحراف األمة ﰲ زمن أمﲑ املﺆمنﲔ:g
مل يكــن توجــه عامــة النــاس يف العــراق شــيعة لعــﲇ  gبــل كان اكثرهــم شــيعة لعثــامن وبعضهــم

شــكاكني وعــى حــد تعبــري الشــيﺦ املفيــد :1هــم أخــاط مــن النــاس بعضهــم شــيعة لعــﲇ وبعضهــم

حمكمــة اي خــوارج يؤثــرون قتــال معاويــة بــكل حيلــه وبعضهــم أصحــاب فتــن وطمــع يف الغنائــم

وبعضهــم شــكاك وأصحــاب عصبيــة اتبعــوا رؤســاء قبائلهــم ال يرجعــون إىل ديــن ،ففــي البــﴫة مثــا
حيــث إﳖــا كانــت قــادرة يف حيــاة امــري املؤمنــني  gأن ﲡنــد عــرات األلــوف وقــد تزيــد عــى ســتني

ألــف مقاتــل ،ولكــن رغــم ذلــك مل ينفــر منهــم إىل عــﲇ  gيف حــرب صفــني ســوى ألــف وﲬســامئة،
وبعــد التهديــد والوعيــد ينضــم إليهــم مثلهــم ،٢وذلــك الن اهــل البــﴫة كــام يقــول عمرو بــن العاص:

» أهــل البــﴫة خمالفــون لعــﲇ ،قــد وترهــم وقتلهــم ،وقــد تفانــت صناديدهــم ،وصناديــد أهــل الكوفــة
يــوم اجلمــل «  ٣ووصفهــم األصمعــي بقولــه » :البــﴫة عثامنيــة مــن يــوم اجلمــل«

4

امــا الكوفــة كــام يقــول الرباقــي :5فلــم يســجل التاريــﺦ لرجاالهتــا مﺂثــر جديــرة بالتقديــر وكأن

ـﴫت إنــام تبوأهــا ليبــث روح الشــقاق ،أو يــزرع بأرجائهــا بــذور النفــاق،
مــن انتحــى نحوهــا يــوم مـ ّ
وﳜبــﺊ بــني فجاجهــا جراثيــم الفســاد ،لذلــك ّملــا أينعــت وبســقت أغصاﳖــا مل يشــهد فيهــا غــري اإلنثيال

عــن احلــق وأهلــه ،وامليــل إىل اجلــور ،واإلصاخــة إىل داعيــة ضــال هــذه نفســية القــوم عرفــوا هبــا
منــذ العهــد العلــوي ،فيــوم كان يســتنﴫهم عــﲇ  gيف وقعــة اجلمــل وﳜذهلــم عنــه أبــو موســى
األشــعري ،ومــا كان نفريهــم إليــه إالّ بعــد هــن وهــن ،وقــدوم األشــرت واســتنفارهم بقــوة بأســه ،وال

تنــس يــوم رفــع املصاحــف بصفــني ،يــوم جــاؤوا بالفاجعــة الكــربى شــوهاء شــنعاء ،التقــت هبــا حلقتا
البطــان ،ثــم ندمــوا عــى مــا فرطــوا يف جنــب ويل اهلل ،فأثــاروا فتنــة النهــروان غــري متأثمــني ،وألقــوا
املســؤولية فيهــا عــى عاتــق عــﲇ  gبحجــة داحضــة ،وبعــد أن مســحهم الســيف اإلهلــي وتطامنــت

النفــوس عــى حــرب معاويــة ،مل يــربح اإلمــام  gيستشــريهم اآلونــة بعــد اآلونــة ،وهــو ال جيــد إالّ

فجرعــوه الغصــﺺ حتــى
مترتسـ ًا باألعــذار أو متســرت ًا بالفشــل أو مضمــر ًا غــدر ًا ،أو متحيــز ًا إىل فﺌــةّ ،
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عوضــه واحــد ًا مــن الشــام بعــرة منهــم ﴏف الدينــار بالدرهــم ،وقــال
جمهــم ومتنــى أن معاويــة ّ
فيهــم » :قاتلكــم اهلل لقــد مﻸتــم قلبــي قيح ـ ًا «.

فالكوفــة يف عهــد أمــري املؤمنــني  gوعــى حــد تعبــري الشــيﺦ املفيــد  » 6أهلهــا أخــاط مــن

النــاس « ،كــام أن حــي الناعطيــني وهــم مــن مهــدان وﳑــن ســكن الكوفــة كان ج ﱡلهــم مــن العثامنيــة،7

وملــا ذهــب أمــري املؤمنــني  gإىل قتــال أهــل النهــروان كانــت قبيلتــا غنــي وباهلــة يف الكوفــة تدعــوان

اهلل أن يظفــر بــه عــدوه .8

وقراءهــا كانــوا خمالفــني لعــﲇ  ،gومــن كان يعتقــد بﺈمامتــه مــن اهــل
كــام أن اغلــب أهــل الكوفــة ّ

الكوفــة كانــوا ال يبلغــون ﲬســني رج ـ ً
ا فعــن املفضــل بــن قيــس عــن أبــى عبــد اهلل  ،gقــال :كــم

شــيعتنا بالكوفــة قــال قلــت ﲬســون ألفــا قــال :فــام زال يقــول حتــى قــال :ترجــو أن يكونــوا عريــن
ثــم قــال  gواهلل لــوددت أن يكــون بالكوفــة ﲬســة وعــرون رجــا يعرفــون أمرنــا الــذي نحــن عليــه

4٢

وال يقولــون علينــا إال باحلــق.9

فقــد روي ان عبــد اهلل بــن وديعــة األنصــاري لقــي عليــ ًا  gعــى مشــارف الكوفــة فســايره،

فقــال لــه » :gمــا ســمعت النــاس يقولــون ؟ قــال :يقولــون :إن علي ـ ًا كان لــه مجــع عظيــم ففرقــه،
وكان لــه حصــن حصــني فهدمــه فحتــى متــى يبنــى مــا هــدم وحتــى متــى جيمــع مــا فــرق فلــو أنــه كان

مــﴣ بمــن أطاعــه إذ عصــاه مــن عصــاه فقاتــل حتــى يظفــر أو هيلــك إذا كان ذلــك احلــزم« .10

ويقــول ابــن االثــري يف الكامــل :11كان النــاس بعــد حــرب صفــني فيهــم املعجــب بنتائجهــا ،وفيهــم

الــكاره ،والغــاش والناصــح ،وإن حماربــة العراقيــني ملعاويــة كانــت عــن خــوف ووجــل ،ولقــد قــال

عمــرو بــن العــاص ملعاويــة يف صفــني ،حــني مــرت ليلــة اهلريــر » :أرى أن رجالــك ال يقومــون لرجاله،
ولســت مثلــه فهــو يقاتلــك عــى أمــر ،وأنــت تقاتلــه عــى أمــر آخــر إن أهــل العــراق ﳜافــون منــك إن
ظفــرت هبــم ،وأهــل الشــام ال ﳜافــون مــن عــﲇ إن ظفــر هبــم«.1٢

وكذلــك فقــد روى احــد املؤرخــني حيــث قــال » :فقــد خــرج النــاس إىل صفــني وهــم أحبــاء

متــوادون ،ورجعــوا وهــم أعــداء متباغضــون ،يضطربــون بأســياط« ،وكذلــك قــول عــﲇ  gالبــن

انحراف وخذالن االمة واثره يف خافة االمام احلسن (gدراسة حتليلية)

احلــر » :إﲏ آخــذ بأنفــاس هــؤالء ،فــﺈن تركتهــم وغبــت عنهــم كانــت الفتنــة يف هــذا املــﴫ أعظــم مــن

احلــرب بينهــم وبــني أهــل الشــام« وقــال صالــح بــن كيســان» :إن عليـ ًا ملــا كتــب كتــاب القضيــة نفــروا

مــن ذلــك؛ فحكــم مــن حكــم منهــم ،ثــم افرتقــوا ثــاث فــرق ،فرجعــت فرقــة منهــم إىل أمصارهــم
ومنازهلــم ،فأقامــوا هبــا ،فــكان ﳑــن رجــع :األحنــف وشــبث بــن ربعــي ،وأبــو بــال مــرداس بــن أديــة،
وابــن الكــواء ،بعــد أن ناشــدهم عــﲇ ،وقــال » :فاصــربوا عــى هــذه القضيــة فــﺈن رأيتمــوﲏ قابــا

الدنيــة فعنــد ذلــك ففارقــوﲏ« ،فرجعــوا إىل العــراق إىل منازهلــم وأقامــت الفرقــة الثانيــة وقالــوا :ال

نعجــل حتــى ننظــر إىل مــا يصــري شــأنه ،ومضــت الفرقــة التــي شــهدت عــى عــﲇ وأصحابــه بالــرك،
وهــم أهــل النهــروان الذيــن قاتلــوه .1٣

ثــم تــأﰐ حــروب النهــروان ،حيــث فــرض فيهــا عــى العراقيــني ،الذيــن يفضلــون رابطــة الــدم،

عــى كل مــا ســواها ،أن ﳛاربــوا إخواﳖــم بالعصبيــة حيــث كان يف صفــوف هــؤالء اﳋــوارج :مــن
هــم إخواﳖــم ،وأبناؤهــم ،وآباؤهــم ،وأبنــاء العشــرية ،حتــى إن عــدي بــن حاتــم ،وهــو مــن القــواد
املعروفــني يف جيــش أمــري املؤمنــني  gكان ولــده طرفــة يف مجلــة مــن قتــل مــن اﳋــوارج ،فوجــده
فدفنــه ثــم قــال احلمــد هلل الــذي ابتــاﲏ بيومــك عــى حاجتــي إليــك ،ودفــن رجــال مــن النــاس

قتاهــم بــﺈذن أمــري املؤمنــني .14 .g

ويقــول ابــن اإلســكايف يف ذلــك  » :15فلــم يــؤت عــﲇ رﴈ اهلل عنــه يف أمــوره لســوء تدبــري كان منــه،

أو لغلــط يف رأي ،غــري أنــه كان يؤثــر الصــواب عنــد اهلل يف خمالفــة الــرأي ،وال يؤثــر الــرأي يف خمالفــة

رضــا ربــه وقــد كانــت لــه gخاصــة مــن أهــل البصائــر واليقــني ،مــن املهاجريــن ،واألنصــار ،مثــل:
ابــن عبــاس ،وعــامر ،واملقــداد ،وأيب أيــوب األنصــاري ،وخزيمــة بــن ثابــت ،وأيب اهليثــم بــن التيهــان،

وقيــس بــن ســعد ،ومــن أشــبه هــؤالء مــن أهــل البصــرية ،واخرتمهــم املــوت ومحــل معــه مــن العامــة

قــوم مل يتمكــن العلــم مــن قلوهبــم ،تبعــوه مــع ضعــف البصــرية واليقــني ،ليــس هلــم صــرب املهاجريــن،
وال يقــني األنصــار ،فطالــت هبــم تلــك احلــروب ،واتصلــت بعضهــا ببعــض ،وفنــي أهــل البصــرية

واليقــني ،وبقــي مــن أهــل الضعــف يف النيــة ،وقــﴫ املعرفــة ،مــن قــد ســﺌموا احلــرب ،وضجــروا مــن

القتــل؛ فدخلهــم الفشــل ،وطلبــوا الراحــة ،وتعلقــوا باألعاليــل فعندهــا قــام فيهــم خطيبــا فقــال :أهيــا
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النــاس املجتمعــة أبداﳖــم ،املختلفــة أهواؤهــم ،كامكــم يوهــي الصــم الصــاب ،وفعلكــم يطمــع فيكــم
األعــداء ،تقولــون يف املجالــس كيــت وكيــت ،فــﺈذا جــاء القتــال قلتــم :حيــدي حيــاد مــا عــزت دعــوة

مــن دعاكــم ،وال اســرتاح قلــب مــن قاســاكم ،أعاليــل بأضاليــل ،وســألتموﲏ التطويــل دفــاع ذي الديــن
املطــول وقــال :ليتنــي مل أعرفكــم معرفــة جــرت ندمــا وأعقبــت ســدما ولقــد مﻸتــم قلبــي غيظا وأفســدتم

عــﲇ رأيــي بالعصيــان واﳋــذالن حتــى لقــد قالــت قريــش :إن ابــن أيب طالــب رجــل شــجاع ولكــن ال
علــم لــه باحلــرب وقــد كانــت هــذه األحــوال مــع النبــي وقــد ظهــرت أســباب العــزة وقــد جاءهــم مــن

اهلل اليقــني مــن ارتيــاب قــوم وشــك آخريــن ،وضعــف قــوم ،وﲣلــف قــوم واﳖــزام قــوم خلــوا مراكزهــم
وولــوا العــدو أدبارهــم ،وفيهــم يقــول اهلل تبــارك وتعــاىل ( :إذ تصعــدون وال تلــوون عــى أحــد والرســول

يدعوكــم يف أخراكــم ) ،16ويف املتخلفــني يقــول اهلل ( :فاقعــدوا مــع اﳋالفــني )  ،17وقــال( :وإن منكــم ملــن

ليبطــأن فــﺈن أصابتكــم مصيبــة قــال :قــد أنعــم اهلل عــﲇ إذ مل أكــن معهــم شــهيدا ) . 18
44

وجــاء يف رســالة لعبــد اهلل بــن وهــب الراســبي أرســلها إىل أمــري املؤمنــني  gقولــه » :فلــام محيــت

احلــرب ،وذهــب الصاحلــون :عــامر بــن يــاﴎ ،وأبــو اهليثــم ابــن التيهــان ،وأشــباههم ،اشــتمل عليــك

مــن ال فقــه لــه يف الديــن ،وال رغبــة لــه يف اجلهــاد ،مثــل :األشــعث بــن قيــس وأصحابــه واســتنزلوك
حتــى ركنــت إىل الدنيــا حــني رفعــت لــك املصاحــف مكيــدة فتســارع إليهــم الذيــن اســتنزلوك وكانــت

منــا يف ذلــك هفــوة «
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ولذلــك فقــد كان امــري املؤمنــني » :gمــا ﴐ إخواننــا الذيــن ســفكت دماؤهــم ،وهــم بصفــني ،أن

ال يكونــوا اليــوم أحيــا ًء ،يســيغون الغصــﺺ ،ويربــون الرنــق ؟ فقــد واهلل لقــوا اهلل فوفاهــم أجورهــم،
وأحلهــم دار األمــن بعــد خوفهــم .أيــن إخــواﲏ الذيــن ركبــوا الطريــق ،ومضــوا عــى احلــق ؟ أيــن عــامر

؟ وأيــن ابــن التيهــان ؟ وأيــن ذو الشــهادتني ؟ وأيــن نظراؤهــم ،مــن إخواﳖــم الذيــن تعاقــدوا عــى
النيــة ،وأبــردوا برؤوســهم إىل الفجــرة ،قالــوا :ثــم ﴐب بيــده عــى حليتــه الريفــة الكريمــة؛ فأطــال

البــكاء ،ثــم قــال ّ :gأوه عــى إخــواﲏ الذيــن قــرؤوا القــرآن فأحكمــوه ،وتدبــروا الفــرض فأقامــوه،
أحيــوا الســنة ،وأماتــوا البدعــة ،دعــوا للجهــاد ،فأجابــوا ،وثقــوا بالقائــد فاتبعــوه«.٢0

انحراف وخذالن االمة واثره يف خافة االمام احلسن (gدراسة حتليلية)

ولذلــك كان عــﲇ  gيســتذكر وينعــى يف خطبــه الواعــون مــن أصحابــه ويصفهــم باﳖــم املتقــون،

والذيــن عرفــوا احلــق ،ووثقــوا بالقائــد وأحكمــوا القــرآن ،وأقامــوا الفــرض ،وأحيــوا الســنة ،وضحــوا

بأنفســهم يف ســبيل دينهــم وعقيدهتــم ،وكانــوا احلريصــني عــى مســتقبل اإلســام واإليــامن والذيــن كان

هلــم دور كبــري يف ربــط النــاس باإلمــام ،وتعريفهــم عــى صواب موقفــه ،وحتريضهــم عى طاعتــه ونﴫته،
وكانــوا أول مــن لبــى نــداءه ،ويوبــﺦ املتخاذلــون ويصفهــم فيقــول  gيف حــني بقــي األراذل ،ضعفــاء

البصــرية واليقــني مــن أمثــال األشــعث وغــريه ﳑــن مل يتمكــن العلــم مــن قلوهبــم ،والذيــن ظهــر فيهــم

مصــداق قولــه  » :gمــا تتعلقــون مــن اإلســام إال باســمه ،وال تعرفــون مــن اإليــامن إال رســمه«.

٢1

وكذلــك وبعــد انتصــاره  gيف النهــروان وأمــره النــاس بالرحيــل فقــال هلــم خماطبــا :إن اهلل قــد

أعزكــم وأذهــب مــا كنتــم ﲣافــون عنكــم فامضــوا مــن وجهكــم هــذا إىل الشــام ،فقــال األشــعث بــن
ّ
قيــس :يــا أمــري املؤمنــني نفــدت ســهامنا وك َّلــت ســيوفنا ونصلــت رماحنــا ،فلــو أتينــا مﴫنــا حتــى

نريــح ونســتعدّ ثــم نســري إىل عدونــا فركــن النــاس إىل ذلــك وســار عــﲇ حتــى أتــى املدائــن وجعــل
أصحابــه يدخلــون الكوفــة حتــى بقــي يف أقــل مــن ثاثمــأة ،فلــام رأى ذلــك دخــل الكوفــة وقــد بطــل

عليــه مــا د ّبــر مــن اتيــان الشــام قاصــدا إليهــا مــن النهــروان ،فخطــب الناس فقــال :أهيــا الناس اســتعدوا
للمســري إىل عدوكــم ففــي جهــاده القربــة إىل اهلل ودرك الوســيلة عنــده ،وأعــدوا هلــم مــا اســتطعتم مــن

قــوة ومــن ربــاط اﳋيــل وتوكلــوا عــى اهلل وكفــى بــاهللَّ وكيــا وكفــى بــاهللَّ نصــريا فرتكهــم أيامــا حتــى
إذا يﺌــس منهــم خطبهــم فحمــد اهلل وأثنــى عليــه وصــى عــى نبيــه َّ
صــى اهلل عليــه وســلم ثــم قــال:
» يــا عبــاد اهلل مــا بالكــم إذا أمرتكــم أن تنفــروا يف ســبيل اهلل اثاقلتــم إىل األرض ،أرضيتــم باحليــاة

الدنيــا مــن اآلخــرة بــدال وبالـ ّـذ ّل واهلــوان مــن العـ ّـز والكرامــة خلفــا ،أكلــام دعوتكــم إىل اجلهــاد دارت

أعينكــم يف رؤوســكم كأنكــم مــن املــوت يف ســكرة ،وكأن قلوبكــم قاســية فأنتــم أســود الــرى عنــد
الدعــة ،وحــني تنــادون للبــأس ثعالــب رواغــة ،تنتقــﺺ أطرافكــم فــا تتحاشــون وال ينــام عدوكــم

عــﲇ حقــا ،وإن يل عليكــم حقــا ،فأمــا ح ّقكــم فالنصيحــة
عنكــم وأنتــم يف غفلــة ســاهون .إن لكــم ّ
لكــم مــا نصحتــم ،وتوفــري فيﺌكــم عليكــم ،وأن أعلمكــم كيــا ﲡهلــوا ،وأؤدبكــم كيــام تعلمــوا وأمــا
حقــي عليكــم فالوفــاء بالبيعــة ،والنصــح يف املغيــب واملشــهد ،واإلجابــة حــني أدعوكــم ،والطاعــة
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حــني آمركــم قالــوا وخطبهــم بعــد ذلــك خطبــا كثــرية ،وناجاهــم وناداهــم فلــم يربعــوا إىل دعوتــه وال
التفتــوا إىل ﳾء مــن قولــه وكان يقــول هلــم كثــريا :إنــه مــا غــزي قــوم يف عقــر دارهــم إال ذلــوا.٢٢

وقــال هلــم  gيف خطبــة اخــرى :أهيــا القــوم الشــاهدة أبداﳖــم ،الغائبــة عنهــم عقوهلــم ،املختلفــة

أهواؤهــم ،املبتــى هبــم أمراؤهــم ،صاحبكــم يطيــع اهلل وأنتــم تعصونــه ،وصاحــب أهــل الشــام يعــﴢ
اهلل وهــم يطيعونــه ،لــوددت واهلل أن معاويــة صارفنــي بكــم ﴏف الدينــار بالدرهــم ،فأخــذ منــي

عــرة منكــم وأعطــاﲏ واحــد ًا منهــم .٢٣

وبعــد ذلــك بــدا الضعــف يــدب اىل مجيــع القــوات العســكرية يف جيــش االمــام  ،gوشــاعت الفرقــة

واالختــاف فيــام بينهــا ،خصوصــا بعــد واقعــة النهــروان ،حتــى ان معاويــة ارســل احــد رجالــه وهــو

عــامرة بــن عقبــة إىل الكوفــة ليتجســس لــه عــن حالــة جيــش االمــام ،فكتــب لــه خــرج عــى عــﲇ أصحابــه،
ونســاكهم فســار إليهــم فقتلهــم ،فقــد فســد عليــه جنــده وأهــل مــﴫه ،ووقعــت بينهــم العــداوة ،وتفرقــوا
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أشــد الفرقــة ،فقــال معاويــة للوليــد بــن عقبــة :أتــرﴇ أخــوك بــان يكــون لنــا عينــا  ،٢4ولذلــك ورد عنــه
قولــه » :لقــد حاربــت عليــا بعــد صفــني بغــري جيــش وال عنــاء أو ال عتــادا .
٢5

ولقــد كانــت األكثريــة الســاحقة يف معســكر االمــام هلــم رغباهتــم اﳋاصــة التــي تتنــاﰱ مــع مصلحــة

الدولــة ،واهــداف االمــام يف حــني أن اهــل الشــام كانــوا عــى العكــس مــن ذلــك حيــث يقــول احلجــاج

بــن خزيمــة ملعاويــة » :انــك تقــوى بــدون مــا يقــوى بــه عــﲇ الن معــك قومــا ال يقولــون إذا ســكت،
ويســكنون إذا نطقــت ،وال يســألون إذا أمــرت ومــع عــﲇ قــوم يقولــون إذا قــال :ويســألون إذا ســكت«

 ،٢6وكان أبــو بــردة وكان مــن جنــد امــري املؤمنــني  gيف صفــني وأنــه كان عثامنيــا وينافــق أمــري املؤمنــني

 gويكاتــب معاويــة ﴎا ،فلــام ظهــر معاويــة أقطعــه قطيعــة بالفلوجــة وكان عليــه كريــام .٢7

ومــن مظاهــر الفســاد يف معســكر عــﲇ  gكثــرة تدخــل اجلنــود يف شــؤون قائدهــم فكانــوا

ياحقــون كل رســول يــروح وجيــيء ويظنــون بأمريهــم الظنــون .بينــام كانــت رســل معاويــة تــروح

وﲡــيء فــا يســأل أصحابــه عــن ســبب ذهاهبــم ،وأخبــار عودهتــم .

٢8

انحراف وخذالن االمة واثره يف خافة االمام احلسن (gدراسة حتليلية)

املبحث الثاﲏ:

اﺟراءات االمام اﳊسن gﰲ ﺗوعية االمة واستنﻬاضﻬا:

بعــد شــهادة أمــري املؤمنــني  gأفاقــت األمــة عــى خســارهتا التــي ال تعـ َّـوض ،فبــادرت إىل بيعــة

بــني فيهــا مكانــة أمــري املؤمنــني
اإلمــام احلســن  ،gوخطــب  gبعــد ذلــك خطبــة يف االمــة َّ
وأهــل البيــت ،bوكشــف جانبـ ًا مــن مؤامــرة قبائــل قريــش عليهــم ،وحـ َّـذر مــن الفتنــة األمويــة عــى

اإلســام ،ودعــا املســلمني جمــدد ًا إىل جهادهــم ،مؤكــد ًا خــط أبيــه أمــري املؤمنــني  gوجهــوده إلعــادة
العهــد النبــوي حيــث قــال » :قــد قبــض يف هــذه الليلــة رجــل مل َيســبقه األولــون وال ُيدركــه اآلخــرون

بعمــل .لقــد كان جياهــد مــع رســول اهللفيقيــه بنفســه ،ولقــد كان يوجهــه برايتــه فيكنفــه جربائيــل
عــن يمينــه وميكائيــل عــن يســاره ،فــا يرجــع حتــى يفتــح اهلل عليــه .ولقــد تــويف يف الليلــة التــي عــرج

فيهــا بعيســى بــن مريــم والتــي تــويف فيهــا يوشــع بــن نــون ،ومــا خ َّلــف صفــراء وال بيضــاء إال ســبعامئة

درهــم مــن عطائــه أراد أن يبتــاع هبــا خادمـ ًا ألهلــه .ثــم خنقتــه العــربة فبكــى وبكــى النــاس معــه .ثــم

قــال :أهيــا النــاس ،مــن عرفنــي فقــد عرفنــي ومــن مل يعرفنــي فأنــا احلســن بــن حممــد رســول اهلل،
أنــا ابــن البشــري ،أنــا ابــن النذيــر ،أنــا ابــن الداعــي إىل اهلل بﺈذنــه والــﴪاج املنــري ،أنــا مــن أهــل البيــت
الذيــن أذهــب اهلل عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــري ًا ،والذيــن افــرتض اهلل مودهتــم يف كتابــه إذ يقــول:
ِ
َو َمـ ْن َي ْقـ َ ِ
ُور ،فاقــرتاف احلســنة مودتنــا أهــل البيــت.
ـرت ْ
ـور َشـك ﹲ
ف َح َسـنَ ًة َنـ ِـز ْد َلـ ُه ف َيهــا ُح ْســن ًا إِ َّن اهللَ َغ ُفـ ﹲ
فلــام انتهــى إىل هــذا املوضــع مــن اﳋطبــة قــام عبــد اهلل بــن العبــاس بــني يديــه ،فدعــا النــاس إىل بيعتــه

فاســتجابوا وقالــوا :مــا أحبــه إلينــا وأحقــه باﳋافــة ! فبايعــوه ،ثــم نــزل مــن املنــرب« ،٢9ثــم قــام ابــن

عبــاس بــني يديــه ،فدعــا النــاس إىل بيعتــه فاســتجابوا لــه وقالــوا :مــا أحبــه إلينــا وأحقــه باﳋافــة
فبايعــوه ثــم نــزل عــن املنــرب .قــال :ودس معاويــة رجــا مــن بنــي محــري إىل الكوفــة ،ورجــا مــن بنــي

القــني إىل البــﴫة يكتبــان إليــه باالخبــار ،فــدل عــى احلمــريي عنــد حلــام جريــر ودل عــى القينــي

بالبــﴫة يف بنــي ســليم فأخــذا وقتــا0

٣0

وقيــل إن أول مــن بايعــه قيــس بــن ســعد قــال لــه :أبســط يــدك أبايعــك عــى كتــاب اهلل عــز وجــل

وســنة نبيــه وقتــال املحلــني فقــال لــه احلســن :عــى كتــاب اهلل وســنة نبيــه فــﺈن ذلــك يــأﰐ مــن وراء كل

رشط ،فبايعــه وســكت ،وبايعــه النــاس.٣1
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وأرســل  gرســالة إىل معاويــة مــع حــرب بــن عبــد اهلل األزدي ُيثبــت فيهــا حقــه ،ويؤكــد عليــه

احلجــة ويدعــوه إىل البيعــة والطاعــة جــاء فيهــا :مــن احلســن بــن عــﲇ ( أمــري املؤمنــني ) إىل معاويــة بــن أيب

ســفيان ،ســام عليــك ،فــﺈﲏ أمحــد إليــك اهلل الــذي ال إلــه إال هــو .أمــا بعــد فــﺈن اهلل جــل جالــه بعــث
َان حي ـ ًا و َ ِ
ِ ِ
ﳛـ َّـق ا ْل َقـ ْـو ُل َعـ َـى
حممــد ًا رمحــة للعاملــني ومنــة للمؤمنــني وكافــة للنــاس أمجعــني ل ُينْــذ َر َم ـ ْن ك َ َ ّ َ
ا ْلكَافِ ِريـن ،فبلــﻎ رســاالت اهلل ،وقــام بأمــر اهلل حتــى توفــاه اهلل غــري مقــﴫ وال ﹴ
وان ،وبعــد أن أظهــر اهلل
َ
ـك َولِ َق ْو ِمـ َ
بــه احلــق وحمــق بــه الــرك ،وخــﺺ بــه قريشـ ًا خاصــة فقــال لــهَ :وإِ َّنـ ُه َل ِذ ْكـ ﹲـر َلـ َ
ـك ،فلــام تــويف

تنازعــت ســلطانه العــرب فقالــت قريــش :نحــن قبيلتــه وأﴎتــه وأوليــاؤه وال ﳛــل لكــم أن تنازعونــا
ســلطان حممــد وحقــه ،فــرأت العــرب أن القــول مــا قالــت قريــش وأن احلجــة يف ذلــك هلــم عــى مــن

نازعهــم أمــر حممــد ،فأنعمــت هلــم وســلمت إليهــم .ثــم حاججنــا نحــن قريشـ ًا بمثــل مــا حاججــت بــه
العــرب ،فلــم تنصفنــا قريــش إنصــاف العــرب هلــا ،إﳖــم أخــذوا هــذا األمــر دون العــرب باإلنتصــاف
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النصــف منهــم باعدونــا
واالحتجــاج ،فلــام ﴏنــا أهــل بيــت حممــدوأوليــاءه إىل حماجتهــم ،وطلــب َ
واســتولوا باالمجــاع عــى ظلمنــا ومراغمتنــا والعنــت منهــم لنــا ،فاملوعــد اهلل وهــو الــويل النصــري ولقــد

كنــا تعجبنــا لتوثــب املتوثبــني علينــا يف حقنــا وســلطان نبينــا وإن كانــوا ذوي فضيلة وســابقة يف اإلســام،
وأمســكنا عــن منازعتهــم خمافــة عــى الديــن أن جيــد املنافقــون واألحــزاب يف ذلــك مغمــز ًا يثلمونــه بــه،

أو يكــون هلــم بذلــك ســبب إىل مــا أرادوا مــن إفســاده ! فاليــوم فليتعجــب املتعجــب مــن توثبــك يــا

معاويــة عــى أمــر لســت مــن أهلــه ال بفضــل يف الديــن معــروف ،وال أثــر يف اإلســام حممــود ،وأنــت ابــن
حــزب مــن األحــزاب وابــن أعــدى قريــش لرســول اهللولكتابــه واهلل حســيبك فســرتد فتعلــم ملــن

عقبــى الــدار وبــاهلل لتلقــني عــن قليــل ربــك ثــم ليجزينــك بــام قدمــت يــداك ومــا اهلل بظــام للعبيــد ،إن

عليـ ًا ملــا مــﴣ لســبيله رمحــة اهلل عليــه يــوم قبــض ويــوم َمـ َّن اهلل عليــه باإلســام ويــوم يبعــث حيـ ًا والﲏ
املســلمون األمــر بعــده ،فأســأل اهلل أال يؤتينــا يف الدنيــا الزائلــة شــيﺌ ًا ينقصنــا بــه يف اآلخــرة ﳑــا عنــده
مــن كرامــة ،وإنــام محلنــي عــى الكتــاب إليــك اإلعــذار فيــام بينــي وبــني اهلل عــز وجــل يف أمــرك ،ولــك
يف ذلــك إن فعلتــه احلــﻆ اجلســيم والصــاح للمســلمني ،فــدع التــامدي يف الباطــل وادخــل فيــام دخــل

فيــه النــاس مــن بيعتــي ،فﺈنــك تعلــم أﲏ أحــق هبــذا األمــر منــك عنــد اهلل وعنــد كل أواب حفيــﻆ ومــن

انحراف وخذالن االمة واثره يف خافة االمام احلسن (gدراسة حتليلية)

لــه قلــب منيــب .واتــق اهلل ودع البغــي واحقــن دمــاء املســلمني فــواهلل مــا لــك خــري يف أن تلقــى اهلل مــن

دمائهــم بأكثــر ﳑــا أنــت القيــه بــه وادخــل يف الســلم والطاعــة وال تنــازع األمــر أهلــه ومــن هــو أحــق بــه
منــك ،ليطفــﺊ اهلل النائــرة بذلــك وجيمــع الكلمــة ويصلــح ذات البــني ،وإن أنــت أبيــت إال التــامدي يف

غيــك ﴎت إليــك باملســلمني فحاكمتــك حتــى ﳛكــم اهلل بيننــا وهــو خــري احلاكمــني.٣٢

فكتــب إليــه معاويــة :بســم اهلل الرمحــن الرحيــم مــن عبــد اهلل أمــري املؤمنــني إىل احلســن بــن عــﲇ،

ســام عليــك فــاﲏ امحــد إليــك اهلل الــذي ال إلــه إال هــو امــا بعــد :فقــد بلغنــي كتابــك وفهمــت مــا

ذكــرت بــه رســول اهلل مــن الفضــل وهــو أحــق األولــني واآلخريــن بالفضــل كلــه قديمــه وحديثــه
وصغــريه وكبــريه فقــد واهلل بلــﻎ فــأدى ونصــح وهــدى حتــى انقــذ اهلل بــه مــن التهلكــة وأنــار بــه مــن

العمــى وهــدى بــه مــن الضالــة فجــزاه اهلل أفضــل مــا جــزى نبيــا عــن أمتــه وصلــوات اهلل عليــه يــوم

ولــد ويــوم قبــض ويــوم يبعــث حيــا .وذكــرت وفــاة النبــي وســلم وتنــازع املســلمني مــن بعــده
فرأيتــك ﴏحــت بتهمــة أيب بكــر الصديــق وعمــر الفــاروق وأيب عبيــدة األمــني وحــواري الرســول

 وصلحــاء املهاجريــن واألنصــار ،فكرهــت ذلــك لــك فﺈنــك امــرؤ عندنــا وعنــد النــاس غــري ظنــني
وال املســﺊ وال اللﺌيــم وانــا أحــب لــك القــول الســديد والذكــر اجلميــل إن هــذه األمــة ملــا اختلفــت بعــد

نبيهــا مل ﲡهــل فضلكــم وال ســابقتكم وال قرابتكــم مــن النبــي وال مكانتكــم يف االســام وأهلــه فــرات

األمــة ان ﲣــرج مــن هــذا االمــر لقريــش ملكاﳖــا مــن نبيهــا ورأي صلحــاء النــاس مــن قريــش واألنصــار
وغريهــم مــن ســائر النــاس وعامتهــم ان يولــوا هــذا االمــر مــن قريــش أقدمهــا إســاما واعلمهــا
بــاهلل وأحبهــا لــه وأقواهــا عــى امــر اهلل واختــاروا أبــا بكــر وكان ذلــك رأي ذوي احلجــى والديــن

والفضيلــة والناظريــن لﻸمــة فأوقــع ذلــك يف صدوركــم هلــم التهمــة ومل يكونــوا بمتهمــني وال فيــام اتــوا

بمخطﺌــني ،ولــو رأى املســلمون فيكــم مــن يغنــى غنــاءه أو يقــوم مقامــه أو يــذب عــن حريــم املســلمني
ذبــه مــا عدلــوا بذلــك االمــر إىل غــريه رغبــة عنــه ولكنهــم عملــوا يف ذلــك بــام رأوه صاحــا لاســام

وأهلــه فــاهلل جيزهيــم عــن االســام وأهلــه خــريا وقــد فهمــت الــذي دعوتنــي إليــه مــن الصلــح ،واحلــال

فيــام بينــي وبينــك اليــوم مثــل احلــال التــي كنتــم عليهــا أنتــم وأبــو بكــر بعــد النبــي ولــو علمــت أنــك
أضبــط منــي للرعيــة وأحــوط عــى هــذه األمــة وأحســن سياســة وأقــوى عــى مجــع األمــوال وأكيــد
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للعــدو ألجبتــك إىل مــا دعوتنــي إليــه ورأيتــك لذلــك اهــا ولكنــي قــد علمــت أنــى أطــول منــك

واليــة وأقــدم منــك هلــذه األمــة ﲡربــة وأكثــر منــك سياســة وأكــرب منــك ســنا ،فأنــت أحــق ان ﲡيبنــي
إىل هــذه املنزلــة التــي ســألتني ،فادخــل يف طاعتــي ولــك االمــر مــن بعــدي ،ولــك مــا يف بيــت مــال

العــراق مــن مــال بالغــا مــا بلــﻎ حتملــه إىل حيــث أحببــت ولــك خــراج اي كــور العــراق شــﺌت معونــة

لــك عــى نفقتــك جييبهــا لــك أمينــك وﳛملهــا إليــك يف كل ســنة ولــك اال يســتويل عليــك باإلســاءة وال

تقــﴣ دونــك األمــور وال تعــﴡ يف أمــر أردت بــه طاعــة اهلل عــز وجــل .أعاننــا اهلل وإيــاك عــى طاعتــه
إنــه ســميع جميــب الدعــاء والســام.٣٣

فكتــب معاويــة إىل احلســن  :gأمــا بعــد فــان اهلل عــز وجــل يفعــل يف عبــاده مــا يشــاء ال معقــب

حلكمــه وهــو ﴎيــع احلســاب فاحــذر أن تكــون منيتــك عــى أيــدي رعــاع مــن النــاس وآيــس مــن أن

ﲡــد فينــا غميــزة وإن أنــت أعرضــت عــام أنــت فيــه وبايعتنــي وفيــت لــك بــام وعــدت ثــم اﳋافــة لــك
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مــن بعــدي فأنــت أوىل النــاس هبــا والســام ،فاجابــه احلســن  :gأمــا بعــد فقــد وصــل إيل كتابــك
فرتكــت جوابــك خشــية البغــي عليــك فاتبــع احلــق تعلــم إﲏ مــن أهلــه والســام0 ٣4

وبعــد جــواب معاويــة هــذا َبــدأ اإلمــام احلســن  gبدعــوة األمــة إىل القيــام بواجبهــا يف جهــاد

عدوهــاَ ،
وأخــذ يرتــب عاملــه يف املناطــق التــي ﲣضــع لســلطته ،واســتنفر  gالنــاس للجهــاد فتثاقلــوا

عنــه ثــم خفــوا وذلــك الن مــن كان معــه هــم أخــاط مــن النــاس بعضهــم شــيعة لــه وألبيــه وبعضهــم
حمكمــة اي خــوارج يؤثــرون قتــال معاويــة بــكل حيلــه وبعضهــم أصحــاب فتــن وطمــع يف الغنائــم

وبعضهــم شــكاك وأصحــاب عصبيــة اتبعــوا رؤســاء قبائلهــم ال يرجعــون إىل ديــن0 ٣5

فلــام بلــﻎ االمــام احلســن gخــرب معاويــة ومســريه نحــوه وأنــه قــد بلــﻎ جــﴪ منبــج فتحــرك

عنــد ذلــك ،بعــث حجــر بــن عــدي فأمــر النــاس بالتهيــؤ للجهــاد وحماربــة معاويــة ،ونــادى املنــادي:

الصــاة جامعــة ،وصعــد املنــرب ،فحمــد اهلل وأثنــى عليــه ،ثــم قــال:

أمــا بعــد ،فــﺈن اهلل كتــب اجلهــاد عــى خلقــه وســامه كره ـ ًا ،ثــم قــال ألهــل اجلهــاد مــن املؤمنــني:

إصــربوا إن اهلل مــع الصابريــن ،فلســتم أهيــا النــاس نائلــني مــا حتبــون إال بالصــرب عــى مــا تكرهــون

بلغنــي أن معاويــة بلغــه أنــا كنــا أزمعنــا عــى املســري إليــه فتحــرك لذلــك ،أخرجــوا رمحكــم اهلل إىل

انحراف وخذالن االمة واثره يف خافة االمام احلسن (gدراسة حتليلية)

ـروا .قــال :وإنــه يف كامــه ليتخــوف خــذالن
معســكركم بالنخيلــة حتــى ننظــر وتنظــروا ونــرى وتـ ْ

النــاس لــه قــال فســكتوا فــام تكلــم منهــم أحــد ،وال أجابــه بحــرف .فلــام رأى ذلــك عــدي بــن حاتــم

قــام فقــال :أنــا ابــن حاتــم ســبحان اهلل مــا أقبــح هــذا املقــام أال ﲡيبــون إمامكــم وابــن بنــت نبيكــم،
أيــن خطبــاء مــﴬ أيــن املســلمون أيــن اﳋواضــون مــن أهــل املــﴫ الذيــن ألســنتهم كاملخاريــق يف
الدعــة فــﺈذا جــد اجلــد فرواغــون كالثعالــب أمــا ﲣافــون مقــت اهلل وعيبهــا وعارهــا ،ثــم اســتقبل
احلســن بوجهــه فقــال :أصــاب اهلل بــك املراشــد وجنبــك املــكاره ،ووفقــك ملــا ﳛمــد ورده وصــدره.

قــد ســمعنا مقالتــك وانتهينــا إىل أمــرك وســمعنا لــك وأطعنــاك فيــام قلــت ومــا رأيــت ،وهــذا وجهــي
إىل معســكري فمــن أحــب أن يوافينــي فليــواف ،ثــم مــﴣ لوجهــه فخــرج مــن املســجد ودابتــه بالبــاب
فركبهــا ومــﴣ إىل النخيلــة ،وأمــر غامــه أن يلحقــه بــام يصلحــه .٣6

وفعــا وبعــد هــذه اﳋطبــة اســتجاب بعــض اصحابــه لدعــوة اجلهــاد فــكان عــدي بــن حاتــم أول

النــاس عســكر ًا ،وقــام قيــس بــن ســعد بــن عبــادة األنصــاري ،ومعقــل بــن قيــس الرياحــي ،وزيــاد

بــن صعصعــة التيمــي ،فأنبــوا النــاس والموهــم وحرضوهــم ،وكلمــوا احلســن  gبمثــل كام عــدي
بــن حاتــم ،فقــال هلــم االمــام  :gصدقتــم رمحكــم اهلل مــا زلــت أعرفكــم بصــدق النيــة والوفــاء
والقبــول واملــودة الصحيحــة فجزاكــم اهلل خــري ًا ،ثــم نــزل وخــرج احلســن إىل العســكر ،واســتخلف

عــى الكوفــة املغــرية بــن نوفــل بــن احلــارث بــن عبــد املطلــب ،وأمــره باســتحثاث النــاس وإشــخاصهم
إليــه فجعــل يســتحثهم ويســتخرجهم حتــى يلتﺌــم العســكر.٣7
خﺬالن االمة لالمام اﳊسن :g

قــام االمــام احلســن gبعــد شــهادة أبيــه عﲇgخطيبــا واصفــا حــال االمــة فقــال :واهلل مــا ثنانــا

عــن أهــل الشــام شـ ﱞ
ـك وال نــدم ،وإنــام كنــا نقاتلهــم بالســامة والصــرب ،فشــيبت الســامة بالعــداوة
والصــرب باجلــزع وكنتــم يف منتدبكــم إىل صفــني دينكــم أمــام دنياكــم ،فأصبحتــم ودنياكــم أمــام دينكــم

! أال وإنــا لكــم كــام كنــا ولســتم لنــا كــام كنتــم .أال وقــد أصبحتــم بــني قتيلــني :قتيــل بصفــني تبكــون
عليــه ،وقتيــل بالنهــروان تطلبــون بثــأره ،فأمــا الباقــي فخــاذل ،وأمــا الباكــي فثائــر أال وإن معاويــة
دعانــا إىل أمــر ليــس فيــه عـ ﱞـز وال ن ََص َفــة ،فــﺈن أردتــم املــوت رددنــا عليــه ،وإن أردتــم احليــاة قبلنــاه0

٣8
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فقــد كانــت توجهــات االمــة ومواقفهــا متباينــة عندمــا تــوىل االمــام احلســن  gاﳋافــة حيــث

أن العثامنيــة يف البــﴫة والكوفــة كان ال يــزال هلــم وجودهــم املؤثــر إىل زمــان خافــة اإلمــام احلســن
 ،gحيــث ورد ان االمــام عــﲇ gقــد أوﴅ إىل ولــده احلســن بــن رســول اهلل  وســليله ،وشــبيهه

يف خلقــه وهديــه ،فبايعــت الشــيعة كلهــا ،وتوقــف نــاس ﳑــن كان يــرى رأي العثامنيــة ،ومل يظهــروا

أنفســهم بذلــك ،وهربــوا إىل معاويــة فكتــب إليــه معاويــة ودس إليــه رســوال يعلمــه أن احلســن  gقــد
راســله يف الصلــح ،ويدعــوه إىل أخــذ البيعــة لــه بالبــﴫة.٣9

ولقــد ﴏح اإلمــام احلســن  gبرأيــه يف أهــل الكوفــة مــرار ًا قبــل الصلــح وبعــده ،ووبخهــم كــام

ـدت أنصــار ًا
ـلمت األمــر إليــه إال أﲏ مل أجــد أنصــار ًا ،ولــو وجـ ُ
وبخهــم أبــوه  cفقــال » :واهلل مــا سـ ُ

لقاتلتــه ليــﲇ وﳖــاري حتــى ﳛكــم اهلل بينــي وبينــه ،ولكنــي عرفــت أهــل الكوفــة وبلوهتــم وال يصلــح

يل منهــم مــن كان فاســد ًا ،إﳖــم ال وفــاء هلــم وال ذم ـ َة يف قــول وال فعــل ،إﳖــم ملختلفــون ويقولــون

5٢

ـري يل مــن
لنــا إن قلوهبــم معنــا وإن ســيوفهم ملشــهورة علينــا « ،وقــال » :gأرى واهلل أن معاويــة خـ ﹲ
هــؤالء الذيــن يزعمــون أﳖــم يل شــيعة ابتغــوا قتــﲇ وانتهبــوا ثقــﲇ وأخــذوا مــايل واهلل لﺌــن آخــذ مــن

ـري مــن أن يقتلــوﲏ فتضيــع أهــل بيتــي وأهــﲇ واهلل
معاويــة عهــد ًا أحقــن بــه دمــي وأأمــن بــه يف أهــﲇ خـ ﹲ

لــو قاتلــت معاويــة ألخــذوا بعنقــي حتــى يدفعــوﲏ إليــه ســل ًام واهلل لﺌــن أســامله وأنــا عزيــز خــري مــن
ـﲇ فيكــون ُسـ َّب ًة عــى بنــي هاشــم آخــر الدهــر ملعاويــة ،ال يــزال يمـ ﱡن
أن يقتلنــي وأنــا أســري أو يمـ َّن عـ َّ

ـي منــا وامليــت«.
هبــا وعقبــه عــى احلـ ِّ
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عــﲇ  gوجــاء النــاس إىل االمــام احلســن  cفقالــوا لــه :أنــت
وكذلــك ملــا استشــهد االمــام ﱞ

خليفــة أبيــك ووصيــه ونحــن الســامعون املطيعــون لــك فمرنــا بأمــرك ،فقــال  :gكذبتــم واهلل مــا
وفيتــم ملــن كان خــري ًا منــي فكيــف تفــون يل ،وكيــف أطمﺌــن إليكــم وأثــق بكــم ؟ إن كنتــم صادقــني

فموعــد مــا بينــي وبينكــم معســكر املدائــن فوافــوﲏ هنــاك ديــن فركــب وركــب معــه مــن أراد اﳋروج،
وﲣلــف عنــه خلــق كثــري مل يفــوا بــام قالــوه وبــام وعــدوه 41 ،وذلــك لــن مــن كان معــه أخاط مــن الناس

بعضهــم شــيعة لــه وألبيــه وبعضهــم حمكمــة اي خــوارج يؤثــرون قتــال معاويــة بــكل حيلــه وبعضهــم
أصحــاب فتــن وطمــع يف الغنائــم وبعضهــم شــكاك وأصحــاب عصبيــة اتبعــوا رؤســاء قبائلهــم ال
يرجعــون إىل ديــن.
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امــا دور اﳋــوارج يف معســكر االمــام احلســن  gفقيــل :ملــا أصبــح أراد أن يمتحــن أصحابــه

ويســتربئ أحواهلــم يف الطاعــة ليتميــز بذلــك أوليــاؤه مــن أعدائــه ويكــون عــى بصــرية مــن لقــاء

معاويــة وأهــل الشــام فامــر أن ينــادى بالصــاة جامعــة فاجتمعــوا وصعــد املنــرب فخطبهــم فقــال:
احلمــد هلل كلــام محــده حامــد وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل كلــام شــهد لــه شــاهد وأشــهد أن حممــدا عبــده
ورســوله أرســله باحلــق وأئتمنــه عــى الوحــي ص أمــا بعــد فــواهلل إﲏ ألرجــو أن أكــون قــد أصبحــت

بحمــد اهلل ومنــه وأنــا انصــح خلــق اهلل ﳋلقــه ومــا أصبحــت حمتمــا عــى مســلم ضغينــة وال مريــدا لــه

ســوءا وال غائلــة أال وان مــا تكرهــون يف اجلامعــة خــري لكــم ﳑــا حتبــون يف الفرقــة أال واﲏ ناظــر لكــم
خــريا مــن نظركــم ألنفســكم فــا ﲣالفــوا أمــري وال تــردوا عــى رأيــي غفــر اهلل يل ولكــن وأرشــدﲏ
وإياكــم ملــا فيــه املحبــة والرضــا ،فنظــر النــاس بعضهــم إىل بعــض وقالــوا مــا ترونــه يريــد بــام قــال ؟

قالــوا نظنــه واهلل يريــد أن يصالــح معاويــة ويســلم األمــر إليــه فقالــوا كفــر واهلل الرجــل وهــذا يــدل عــى

أﳖــم كانــوا خــوارج ثــم شــدوا عــى فســطاطه وانتهبــوه حتــى أخــذوا مصــاه مــن حتتــه ثــم شــد عليــه
عبــد الرمحــن بــن عبــد اهلل بــن جعــال األزدي فنــزع مطرفــه عــن عاتقــه فبقــي جالســا متقلــدا الســيف

بغــري رداء ،ثــم دعــا بفرســه فركبــه وأحــدق بــه طوائــف مــن خاصتــه وشــيعته ومنعــوا منــه مــن أراده

فقــال ادعــوا يل ربيعــة ومهــدان فدعــوا لــه فأطافــوا بــه ودفعــوا النــاس عنــه ومعــه خليــط مــن النــاس،
فلــام مــر يف مظلــم ســاباط بــدر إليــه رجــل مــن بنــي أســد يقــال لــه :اجلــراح بــن ســنان أخــد بلجــام

فرســه أو بغلتــه وبيــده ســيف ،فقــال اهلل أكــرب يــا حســن أرشكــت كــام أرشك أبــوك مــن قبــل  -وهــذا
يــدل عــى أنــه كان خارجيــا وكان هــذا رأي مجيــع اﳋــوارج الذيــن كانــوا يمثلــون األكثريــة الســاحقة

يف ذلــك اجليــش  -ثــم طعنــه فوقعــت الطعنــة يف فخــذه فشــقه حتــى بلــﻎ العظــم وﴐب فاعتنقــه
احلســن  gوخــرا مجيعــا إىل األرض فوثــب إليــه رجــل مــن شــيعة احلســن يقــال لــه عبــد اهلل بــن

خطــل الطائــي فنــزع املغــول مــن يــده وخضخــض بــه جوفــه واكــب ظبيــان بــن عــامرة عــى اجلــراح

فقطــع انفــه ثــم شــدخوا وجهــه ورأســه حتــى قتلــوه ،ومحــل احلســنgعى ﴎيــر إىل املدائــن فأنــزل

هبــا عــى ســعيد بــن مســعود الثقفــي وكان عامــل أمــري املؤمننيgهبــا فاقــره احلســن  gعــى ذلــك
واشــتغل احلســن بنفســه يعالــج جرحــه ،4٣فهــذه صــورة عــن اﳖيــار األمــة مــع إمامهــا احلســن  gفــا
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ـم أهــل حــرب وال أهــل صلــح ،وال أهــل طاعــة إلمامهــم ،وال خارجــون عليــه ﴏاحــ ًة ومــن
ُهـ ْ

كانــت هــذه حالتهــم كيــف يمكــر الركــون إليهــم واالنتصــار هبــم.

امــا دور معاويــة يف ﲣــاذل االمــة واﳖيارهــا ،ففــي بدايــة االمــر كان يــدس اجلواســيس يف معســكر

االمــام احلســن  gويغرهيــم باملــال فــروي أنــه دس رجــا مــن محــري إىل الكوفــة ،ورجــا مــن بنــي
القــني إىل البــﴫة ،وأمرمهــا ليكتبــا إليــه باألخبــار ويفســدا عــى احلســن األمــور ،فعــرف ذلــك احلســن

 gفأمــر باســتخراج احلمــريي مــن عنــد حجــام بالكوفــة فأخــرج فأمــر بــﴬب عنقــه ،وكتــب إىل
البــﴫة فاســتخرج القينــي مــن بنــي ســليم وﴐبــت عنقــه.44

كذلــك فقــد قــام بــراء ذمــم الكثــري مــن رؤســاء العشــائر يف العــراق واغراهــم باملــال حيــث قــال:

أمــا بعــد فاحلمــد هلل الــذي كفاكــم مؤنــة عدوكــم وقتــل خليفتكــم ،إن اهلل بلطفــه وحســن صنعــه أتــاح

لعــﲇ بــن أيب طالــب رجـ ً
ا مــن عبــاده فاغتالــه فقتلــه ،فــرتك أصحابــه متفرقــني خمتلفــني ،وقــد جاءتنــا
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كتــب أرشافهــم وقادهتــم يلتمســون األمــان ألنفســهم وعشــائرهم .45

وكذلــك دس معاويــة إىل عمــرو بــن حريــث ،واألشــعث بــن قيــس واىل حجــر بــن احلجــر وشــبث

بــن ربعــي ،دسيســا أفــرد كل واحــد منهــم بعــني مــن عيونــه انــك ان قتلــت احلســن ابــن عــﲇ فلــك مائتــا
ألــف درهــم ،وجنــد مــن أجنــاد الشــام ،وبنــت مــن بنــاﰐ ،فبلــﻎ احلســن  gذلــك فاســتام ولبــس

درعــا وكفرهــا ،وكان ﳛــرتز وال يتقــدم للصــاة هبــم إال كذلــك ،46اال ان اﳋيانــة العظمــى هــو مــا قــام
بــه بعــض زعــامء ذلــك اجليــش اﳖــم راســلوا معاويــة وضمنــوا لــه تســليم االمــام أســريا أو اغتيالــه متــى
رغــب وشــاء ،فقــد روي ان االمــام احلســن  gبعــث إىل معاويــة قائــدا مــن كنــدة يف أربعــة آالف فلــام

نــزل األنبــار بعــث إليــه معاويــة بخمســامئة ألــف درهــم ووعــده بواليــة بعــض كــور الشــام واجلزيــرة

فصــار إليــه يف مائتــني مــن خاصتــه ثــم بعــث رجــا مــن مــراد ففعــل كاألول بعــد مــا حلــف بااليــامن
التــي ال تقــوم هلــا اجلبــال انــه ال يفعــل وأخربهــم احلســن  gانــه ســيفعل كصاحبــه .47

وكذلــك قيــل :ان املختــار الثقفــي قــال لعمــه ســعيد بــن مســعود الثقفــي والــذي كان عامــل عــﲇ

 gعــى املدائــن :تعــاىل حتــى نأخــذ احلســن ونســلمه إىل معاويــة فيجعــل لنــا العــراق ،فبــدر بذلــك
الشــيعة مــن قــول املختــار لعمــه فهمــوا بقتــل املختــار فتلطــف عمــه ملســألة الشــيعة بالعفــو عــن املختــار

انحراف وخذالن االمة واثره يف خافة االمام احلسن (gدراسة حتليلية)

ففعلــوا ،فقــال احلســن  :gويلكــم واهلل ان معاويــة ال يفــي الحــد منكــم بــام ضمنــه يف قتــى وانــى

أظــن انــى وان وضعــت يــدي يف يــده فأســامله مل يرتكنــي أديــن لديــن جديوانــى أقــدر ان أ عبــد اهلل
وحــدي ولكنــي كأﲏ أنظــر إىل أبنائكــم واقفــني عــى أبــواب أبنائهــم يستســقوﳖم ويســتطعموﳖم بــام

جعلــه اهلل هلــم فــا يســقون وال يطعمــون فبعــدا وســحقا ملــا كســبته أيديكــم ( وســيعلم الذيــن ظلمــوا
أي منقلــب يقلبــون ) فجعلــوا يعتــذرون بــام ال عــذر هلــم فيــه
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كــام ان معاويــة بعــث إىل عبيــد اهلل ان احلســن قــد راســلني يف الصلــح وهــو مســلم األمــر إيل فــان

دخلــت يف طاعتــي اآلن كنــت متبوعــا واال دخلــت وأنــت تابــع ولــك أن جﺌتنــي اآلن ان أعطيــك ألف

ألــف درهــم يعجــل لــك يف هــذا الوقــت النصــف وإذا دخلــت الكوفــة النصــف اآلخــر فانســل عبيــد
اهلل ليــا فدخــل عســكر معاويــة فــوﰱ لــه بــام وعــده بعــد مــا ذبــح بــﴪ بــن أرطــأة أوالده الصغــار عــى
درج صنعــاء حــني أرســله معاويــة ليبيــع رشفــه باملــال ويــرﴈ بالــذل والعــار
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وورد عــى احلســن  gكتــاب قيــس بــن ســعد ﳜــربه بــام صنــع عبيــد اهلل بــن العبــاس فــازدادت

بصريتــه بخــذالن القــوم لــه وفســاد نيــات املحكمــة فيــه بــام اظهــروا لــه مــن الســب والتكفــري واســتحال
دمــه وﳖــب أموالــه ومل يبــق معــه مــن يامــن غوائلــه اال خاصتــه مــن شــيعته وشــيعة أبيــه وهــم مجاعــة ال
تقــوم الجنــاد الشــام فكتــب إليــه معاويــة يف اهلدنــة والصلــح وانفــذ إليــه بكتــب أصحابــه الذيــن ضمنــوا
لــه فيهــا الفتــك بــه أو تســليمه إليــه فاشــرتط عــى نفســه يف إجابتــه إىل صلحــه رشوطــا كثــرية وعقــد لــه

عقــودا كان يف الوفــاء هبــا مصالــح شــاملة فلــم يثــق بــه احلســن  gوعلــم باحتيالــه بذلــك واغتيالــه غــري
أنــه مل جيــد بــدا مــن اجابتــه إىل مــا التمــس مــن تــرك احلــرب وانفــاذ اهلدنــة ملــا كان عليــه أصحابــه ﳑــا

وصفنــاه مــن ضعــف البصائــر يف حقــه والفســاد عليــه واﳋلــف منهــم لــه ،ومــا انطــوى كثــري منهــم عليــه
يف اســتحال دمــه وتســليمه إىل خصمــه ،ومــا كان يف خــذالن ابــن عمــه لــه ومصــريه إىل عــدوه ،وميــل

اجلمهــور منهــم إىل العاجلــة وزهدهــم يف اآلجلــة .فتوثــق  gلنفســه مــن معاويــة لتأكيــد احلجــة
عليــه ،واإلعــذار فيــام بينــه وبينــه عنــد اهلل عــز وجــل وعنــد كافــة املســلمني ،واشــرتط عليــه تــرك ســب

أمــري املؤمننيgوالعــدول ،وأن يؤمــن شــيعته وال يتعــرض ألحــد منهــم بســوء ،ويوصــل إىل كل ذي

حــق منهــم حقــه فأجابــه معاويــة إىل ذلــك كلــه ،وعاهــده عليــه وحلــف لــه بالوفــاء بــه .50
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النتائج:
 - 1لقــد تقلــد اإلمــام احلســن  gاﳋافــة االســامية بعــد أبيــه ،فتســلم قيــادة حكومــة شــكلية

عصفــت هبــا الفتــن ،ومزقــت جيشــها احلــروب واألحــزاب (اجلمــل وصفــني والنهــروان) ومل تعــد

هنــاك ايــة قاعــدة شــعبية تســتند إليهــا الدولــة ،فقــد كان االﲡــاه العــام لامــة والــذي يمثلــه الوجــوه
واألرشف مــن القــوم كانــوا مــع معاويــة ،وعــى اتصــال وثيــق بــه قبــل مقتــل االمــام عــﲇ gوبعــده،
كــام كان هلــم الــدور الكبــري يف افســاد جيــش االمــام gحينــام منــي جيــش معاويــة باهلزيمــة والفــرار.
-٢كان اجلـ ّـو الســياﳼ يف العاصمــة اجلديــدة الكوفــة متلبــدا مشــوبا بغيــوم احلقــد والغــدر واﳋيانة

وذلــك ملــا ورثتــه الكوفــة مــن خم ّلفــات احلــروب الطاحنــة التــي كانــت عــى مقربــة منهــا يف البــﴫة

والنهــروان وصفــني وفيهــا يومﺌــذ أنصــار كثــريون واوليــاء لشــهداء هــذه احلــروب وضحاياهــا مــن
ـﴪت هلــم االمــور لاخــذ بالثــار لقتاهــم يف تلــك احلــروب وخصوصــا
الفريقــني ،ويتمنــون لــو تيـ ّ
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اﳋــوارج

 -٣أن اإلمــام احلســن  gومنــذ مبايعتــه باﳋافــة القــى االمــام خطابــا رائعــا ومؤثــرا ،بــني فيــه

مكانــة أمــري املؤمنــني وأهــل البيــت ،bوكشــف جانب ـ ًا مــن مؤامــرة قبائــل قريــش عليهــم ،وحـ َّـذر

مــن الفتنــة األمويــة عــى اإلســام ،ودعــا املســلمني جمــدد ًا إىل جهادهــم ،مؤكــد ًا خــط أبيــه أمــري
املؤمنــني  gوجهــوده إلعــادة العهــد النبــوي وكانــت أهــداف اإلمــام احلســن  gمــن خافتــه كان

يــرى أن األمــة آخــذة يف االﳖيــار ،وقــد ظهــرت بــوادر استســامها ملوجــة بنــي أميــة فــأراد أن يســتغل

مــدة خافتــه القصــرية ،وباألحــرى مــا تبقــي ﳋافــة أبيــه  ،cلتحقيــق مــروع أبيــه إلعــادة العهــد
النبــوي بــكل مــا يمكنــه مــن قــول وفعــل وتقليــل خســائر االﳖيــار ،وضــامن مــا يمكــن ضامنــه مــن
مصلحــة اإلســام واألمــة 0

 -4كانــت االمــة يف عهــد االمــام احلســن  gمنقســمة مشــتتة وعــى حــد تعبــري الشــيﺦ املفيــد

أخــاط مــن النــاس بعضهــم شــيعة لــه وألبيــه وبعضهــم حمكمــة اي خــوارج يؤثــرون قتــال معاويــة
بــكل حيلــه وبعضهــم أصحــاب فتــن وطمــع يف الغنائــم وبعضهــم شــكاك وأصحــاب عصبيــة اتبعــوا

انحراف وخذالن االمة واثره يف خافة االمام احلسن (gدراسة حتليلية)

رؤســاء قبائلهــم ال يرجعــون إىل ديــن حيــث كان فيهــم احلــزب االمــوي وأكــرب املنتســبني ويف هــذا

احلــزب كانــوا عنــاﴏ قويــة مــن ذوي االتبــاع والنفــوذ ،كان هلــا أثرهــا فيــام بعــد مــن اثــارة دعــاوات
الــﴪ ،واســتحثوه عــى املســري
ومؤامــرات الشــقاق ،فقــد كتبــوا إىل معاويــة بالســمع والطاعــة يف
ّ

دنوهــم مــن عســكره ،أو الفتــك بــه ،فقــد دس معاويــة
نحوهــم ،وضمنــوا لــه تســليم احلســن اليــه عنــد ّ

اىل عمــرو بــن حريــث واألشــعث بــن قيــس وحجــار بــن أبجــر وشــبث بــن ربعــي دسيسـ ًة ،وآثــر كل

واحــد منهــم بعــني مــن عيونــه ،انــك إذا قتلــت احلســن ،فلــك مائــة الــف درهــم ،وجنــد مــن أجنــاد

الشــام ،وبنــت مــن بنــاﰐ فلــام بلــﻎ احلســنgذلك لبــس المــة حربــه ودرعــا ،وكان ﳛــرتز وال يتقــدم

للصــاة هبــم اال كذلــك فــكان يعمــل هــؤالء عامديــن يتحينــون الفــرص لقتــل االمــام او تســليمه

 - 5وامــا ﳋــوارج وهــم أعــداء عــﲇ  gمنــذ حادثــة التحكيــم ،كــام هــم أعــداء معاويــة ظاهــرا،

ورؤســاء هــؤالء يف الكوفــة كل مــن :عبــد اهللّ بــن وهــب الراســبي ،وشــبث بــن ربعــي ،وعبــد اهللّ بــن

الكـ ّـواء ،واألشــعث بــن قيــس ،وشــمر بــن ذي اجلوشــن ،وكان اﳋــوارج أكثــر أهــل الكوفــة جلاجــة

عــى احلــرب ،منــذ يــوم البيعــة ،وهــم الذيــن رشطــوا عــى احلســن عنــد بيعتهــم لــه حــرب احلا ّلــني
الضا ّلــني  -أهــل الشــام  ،-فقبــض احلســن يــده عــن بيعتهــم عــى الــرط ،وأرادهــا ( عــى الســمع

والطاعــة وعــى أن ﳛاربــوا مــن حــارب ويســاملوا مــن ســامل ) ،فأتــوا احلســني أخــاه ،وقالــوا لــه» :
ابســط يــدك نبايعــك عــى مــا بايعنــا عليــه أبــاك يــوم بايعنــاه ،وعــى حــرب احلالــني الضالــني أهــل

الشــام » .فقــال احلســني » :معــاذ اهللّ أن أبايعكــم مــا دام احلســن حيــ ًا » ،فانﴫفــوا إىل احلســن ومل

جيــدوا بــد ًا مــن بيعتــه عــى رشطــه » وكان هــدف اﳋــوارج يف ثوراهتــم ومؤامراهتــم هــو القضــاء عــى
الــرؤوس العاليــة ســواء يف العــراق أو يف مــﴫ أو يف الشــام وتنامــت يف صدورهــم كوامــن الغيلــة

والغــدر ،فمشــوا مــع االمــام احلســن يف طريــق اجلهــاد مــن اجــل الفتنــة والفســاد ،ومــا الطعنــة التــي

نالــت االمــام احلســن  gيف مظلــم ســاباط انــام هــي جــزء مــن جرائــم هــذه العصابــة وخمططاهتــم
اجلهنميــة اﳋطــرة عــى االســام واهلــه.

 – 6وكذلــك الشــكاكون وأن تســميتهم بالشــكاكني ترجــع إىل تأثرهــم بدعــوة اﳋــوارج مــن دون

أن يكونــوا منهــم ،فهــم املذبذبــون ال إىل هــؤالء وال إىل هــؤالء ،وكانــوا طائفــة مــن ســكان الكوفــة
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ومــن رعاعهــا املهزومــني ،الذيــن ال نيــة هلــم يف خــري وال قــدرة هلــم عــى رش ،ولكــن وجودهــم لنفســه

كان رش ًا مســتطري ًا وعونـ ًا عــى الفســاد وآلــة » مســخرة » يف أيــدي املفســدين ،وهنــاك ايضــا احلمــراء:

وهــم عــرون الف ـ ًا مــن مســلحة الكوفــة وكانــوا عنــد تقســيم الكوفــة يف الســبع الــذي وضــع فيــه
املهجنــون مــن مـ ﹴ
ـوال
أحافهــم مــن بنــي عبــد القيــس ،وليســوا منهــم ،بــل ليســوا عرب ـ ًا ،وانــام هــم ّ
وعبيــد ،ولعــل أكثرهــم مــن أبنــاء الســبايا الفارســيات الائــي أخــذن يف » عــني التمــر » و » جلــوالء »
واحلمــراء رشطــة زيــاد الذيــن فعلــوا األفاعيــل بالشــيعة ،فهــم عــى األكثــر أجنــاد املتغلبــني وســيوف

اجلبابــرة املنتﴫيــن ،وقويــت شــوكتهم يف الكوفــة ،وبلــﻎ مــن اســتفحال امرهــم يف الكوفــة أن نســبوها

املهجنــني
إليهــم فقالــوا » كوفــة احلمــراء » ،وكان ايضــا يف البــﴫة مثــل مــا يف الكوفــة مــن هــؤالء َّ

قوهتــم فحــاول اســتﺌصاهلم ،ولكــن األحنــف بــن
احلمــر ،وخــﴚ زيــاد وكان وايل البــﴫة انــذاك ّ

قيــس منعــه عــام أراد.
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 – 7وعندمــا راى االمــام  gامــارات اﳋــذالن باديــة عــى مواقــف أهــل العــراق وذلــك بســبب

تثاقلهــم يف أول األمــر حــني دعاهــم واﳖــم مل ﳜرجــوا إال بعــد التأنيــب والتوبيــﺦ ،وان املخلصــني
منهــم لــه كانــوا أقــل قليــل وأكثرهــم خــوارج وأهــل عصبيــة خرجــوا تبعــا لرؤســائهم وطمعــا يف
النهــب ،وعندمــا ظهــر لــه فســاد نيــات اﳋــوارج بــام أظهــروه لــه مــن الســب والتكفــري واســتحال

دمــه وﳖــب أموالــه مــع مــا كان مــن فعــل ابــن عمــه عبيــد اهلل بــن عبــاس والقائديــن املرســلني بعــده
ومــا علمــه مــن مكاتبــة أصحابــه معاويــة ومــا ضمنــوه لــه مــن الفتــك بــه أو تســليمه إليــه وعلــم أنــه

لــو مل يصالــح لســلموه إىل معاويــة ولكانــت املفســدة أعظــم أجــاب إىل الصلــح مكرهــا مرغــام واختــار
أقــل الﴬريــن وأهــون املفســدتني وان صلحــه هــذا ال جيعــل ملعاويــة عــذرا وال يرفــع عنــه وزرا بــل
يزيــده ذمــا واث ـ ًام.

انحراف وخذالن االمة واثره يف خافة االمام احلسن (gدراسة حتليلية)
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 )46الصدوق ،حممد بن عﲇ ابن احلسني بن موسى بن بابويه القمي( ،ت ٣81ﮬ) ،علل الرائع ،املكتبة احليدرية،
النجف 1966 ،م ،ج ،1ص.٢٢0
 )47حمسن االمني( ،ت1٣71هـ) ،اعيان الشيعة ،تح :حسن االمني ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت( ،د0ت)،
اعيان الشيعة ،ج ،1ص.569

انحراف وخذالن االمة واثره يف خافة االمام احلسن (gدراسة حتليلية)
 )48الصدوق ،علل الرائع ،ج ،1ص.٢٢٣
 )49ابو فرج االصفهاﲏ ،مقاتل الطالبيني ،ص.4٢
 )50املفيد ،االرشاد ،ج ،٢ص.14
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القران الكريم
*ابــن األثــري ،عــﲇ بــن أيب الكــرم( ،ت6٣0هـــ ) ،الكامل يف
التاريــﺦ ،دار صادر ،بــريوت1965 ،م
*اإلســكايف ،أيب جعفــر حممــد بــن عبــد اهلل املعتــزيل،
(ت٢٢0ھـــ ) ،املعيــار واملوازنــة يف فضائــل اإلمــام أمــري
املؤمنــني عــﲇ بــن أيب طالــب ( صلــوات اهلل عليــه) تــح:
الشــيﺦ حممــد باقــر املحمــودي الطبعــة :األوىل 1981 ،م
*البــاذري ،امحــد بن ﳛيــى( ،ت ٢79ھ ) انســاب االرشاف،
تــح :حممــد محيــد اهلل ،داراملعارف ،القاهــرة1959 ،م.
*الرباقــي ،حســني بــن امحــد( ،ت1٣٣٢ھـــ ) ،تاريــﺦ
الكوفــة ،املكتبــة احليدريــة ،ط ،1النجــف االرشف،
14٢4ه
*الثقفــي ،ابراهيــم بــن حممــد( ،ت ٢8٣ھـــ ) ،الغــارات،
تــح :الســيد جــال الديــن احلســيني األرمــوي( ،د .م)
*ابــن ايب احلديــد ،عزالديــن عبــد احلميــد( ،ت656هـــ)
رشح ﳖــج الباغــة ،تــح :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم،
ط ،٢داراحيــاء الكتــاب العــريب ،القاهــرة1967 ،م
*الدينــوري ،ابــو حنيفــة امحــد بــن داود( ،ت ٢8٢هـــ)،
االخبــار الطــوال ،تــح :عبــد املنعــم ابراهيــم ،ط،1
داراحيــاء الكتــاب العــريب ،القاهــرة1960 ،م.
*الذهبــي ،ابوعبــداهلل شــمس الديــن حممــد بن امحــد( ،ت
748ھ ) ســرياعام النبــاء ،تــح :شــعيب االرنــؤوط،
ط ،٣مؤسســة الرســالة ،بــريوت1985 ،م
*الراونــدي ،ســعيد بــن عبــداهلل( ،ت57٣ھـــ ) اﳋرائــج
واجلرائــح ،تــح :حممــد باقــر املحمــودي ،العلميــة ،ط،1
قــم املقدســة1409 ،ھ .الراونــدي ،ســعيد هبــة الديــن،
(ت57٣ھـــ) ،منهــاج الرباعــة يف رشح ﳖــج الباغــة،
حتقيــق :الســيد عبــد اللطيــف الكوهكمــري ،ج،٢
اﳋيــام ،قــم1406 ،ھ.
*ســليم بــن قيــس اهلــايل( ،ت ق1ھـــ ) ،كتــاب ســليم
بــن قيــس ،تــح :حممــد باقــر االنصــاري ،قــم14٢٢ ،ھ،
*الصــدوق ،حممــد بــن عــﲇ بــن احلســني بــن موســى بــن

بابويــه القمــي( ،ت٣81ھ) ،صفــات الشــيعة ،مطبعــة
عابــدي ،طهــران( ،د0ت) 0
*الصــدوق ،حممــد بــن عــﲇ بــن احلســني بــن موســى بــن
بابويــه القمــي( ،ت٣81ھـــ ) علــل الرائــع ،املكتبــة
احليدريــة ،النجــف1966 ،م
*الطــربﳼ ،أمحــد بــن عــﲇ بــن أيب طالــب( ،ت 548ھ)،
اإلحتجــاج ،دار النعــامن للطباعــة والنــر ،النجــف،
1966م.
*الطــربي ،حممــد بــن جريــر( ،ت٣10ھـــ ) تاريــﺦ
الطــربي ،تــح :حممــد ابوالفضــل إبراهيــم ،ط ،٢دار
املعــارف ،القاهــرة1969 ،م
*ابــن عبــد ربــة االندلــﴘ ،امحــد بــن حممــد( ،ت٣٣8هـــ
) ،العقــد الفريــد ،تــح :عبــد احلميــد الرتحينــي ،ط،٣
داراحيــاء الــرتاث بــريوت1999 ،م.
*ابــو فــرج االصفهــاﲏ ،عــﲇ بــن احلســني٣56( ،هـــ )،
االغــاﲏ ،دار الكتــاب العــريب ،القاهــرة( ،د .ت)
*ابــو فــرج االصفهــاﲏ ،عــﲇ بــن احلســني٣56( ،هـــ
) ،مقاتــل الطالبيــني ،تــح :امحــد صقــر ،ط  ،1املكتبــة
احليدريــة ،النجــف االرشف14٢٣ ،هـــ.
*ايب فــرج االصفهــاﲏ( ،ت٣56ھ) ،االغــاﲏ ،دار احيــاء
الــرتاث العــريب( ،د0ت).
*ابــن قتيبــة الدينــوري ،عبــد اهلل بــن مســلم (ت٢76هـــ
)اإلمامــة والسياســة ،تــح :عــﲇ شــريي ،ط ،1مطبعــة
أمــري ،قــم141٣ ،هـــ.
*حمســن االمــني( ،ت1٣71هـــ) ،اعيان الشــيعة ،تح :حســن
االمــني ،دار التعــارف للمطبوعــات ،بــريوت( ،د .ت).
*املفيــد ،حممــد بــن حممــد بــن النعــامن العكــربي،
(ت املتــوﰱ 41٣ھـــ ) ،االمــايل ،تــح :احلســني أســتاد
ويل  -عــﲇ أكــرب الغفــاري ،دار املفيــد للطباعــة والنــر
والتوزيــع ،بــريوت199٣ ،م
*املفيــد ،حممــد بــن حممــد بــن نعــامن( ،ت41٣ھـــ )
اإلرشــاد ،مؤسســة آل البيــت  ،bداراملفيــد للطباعــة
والنــر ،ط ،٢بــريوت199٣ ،م.

ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻭﺍﻷﺩﺑﻲ

ﰲ ﺧﻄﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳊﺴﻦ g

ﻛﻴﻄﺎﻥ ﺍﻻﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ
ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ َ
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املﻠخﺺ

تعــد اﳋطابــة مــن الفنــون األدبيــة املهمــة بوصفهــا وســيلة لبــث اآلراء واألفــكار ،وقــد عرفــت

اﳋطابــة بفــن مشــافهة اجلمهــور واقناعــهوهــي تــﲇ الشــعر يف األمهيــة عنــد العــرب ألﳖــا كام بليــﻎ
فيــه محاســة وخيــال ،يتوجــه بــه اﳋطيــب إىل عقــول الســامعني فيقنعهــا باملنطــق ،واىل عواطفهــم فيثريهــا

باحلامســة وﳛملهــا عــى قبــول فكرتــه والتســليم هبــا ،وكان للعــرب قبــل اإلســام خطبــاء عديــدون،

وكان للخطابــة مكانــة وشــأن كبــري ،فــكان لــكل قبيلــة عربيــة خطيبهــا مثــل مــا كان هلــا شــاعرها الــذي
كان يدافــع عنهــا وﳜطــب وينشــد األشــعار يف حقهــا ،وبعــد ظهــور اإلســام زاد شــأن اﳋطابــة مكانــة
ورقيـ ًا فقــد زادهــا اإلســام باغــة وحكمــة بــام كان يتوخــاه اﳋطبــاء مــن تقليــد وتقيــد بأســلوب القرآن
الكريــم واقتبــاس مــن آياتــه الكريمــة ،وشــجع اإلســام اﳋطابــة وجعلهــا واجب ـ ًا يف مواســم وأيــام

معينــة وحمــددة كيــوم اجلمعــة والعيديــن ،وقــد بلغــت اﳋطابــة اوجهــا عــى يــد االمــام عــﲇ وابنــاؤه b

وال ســيام االمــام احلســن  الــذي اســهم يف الوقائــع التــي حدثــت يف اواخــر حيــاة ابيــه ومــا بعدهــا،
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وهــي حقبــة عصفــت فيهــا الفتــن واالفــكار السياســية املختلفــة

اذ اســتمد موضوعــات خطبــه ومعانيهــا مــن واقــع حياتــه ومــن االحــداث التــي ارتبــط هبــا واثــرت

يف مصــريه ،فهــو ربيــب الوحــي الــذي عــاش يف حجــر النبــي األكــرم ،وزق العلــم مــن رســول اهلل
زق ـ ًا ،وعــاش طــول حياتــه مــع ابيــه االمــام عــﲇ  gرائــد الفصاحــة والباغــة ،وقــد و ّظــف االمــام
احلســن اﳋطابــة بوصفهــا اداة اعاميــة يف توعيــة النــاس ،فضــا عــن بيــان فضائــل اهــل البيــت فضــا

عــن فــكان ال ينفــك عــن مطالبــة النــاس بطاعــة اهلل واحقيتهــم يف كل مناســبة تتيــح لــه اللقــاء باتباعــه
وخصومــه.

اقتضــت طبيعــة البحــث ان يتضمــن مبحثــني تناولنــا يف املبحــث األول التوظيــف الدينــي يف خطــب

االمــام احلســن ،متمثــا يف اثــر القــران الكريــم واحلديــث النبــوي الريــف ،اذ نجــد يف خطــب االمــام
احلســن  gتوظيفــا دينيــا متميــزا فيعمــد اىل توظيــف اآليــات القرآنيــة يف خطبــه تــارة ،واالحاديــث

النبويــة تــارة لتقويــة احلجــة والبيــان ،وتناولنــا يف املبحــث الثــاﲏ التوظيــف االديب يف خطبــه  ،متمثا
يف اثــر الشــعر والنثــر ،اذ ان النــﺺ االديب ال ينشــأ مــن ال ﳾء أو مــن فــراغ ،وانــام تتــم الصــريورة يف

العمــل الفنــي مــن خــال التفاعــل بــني النــﺺ واملحيــط الــذي يعيــش فيــه ،وهــذا مــا يتجــى لنــا يف

نصــوص خطبــه  gاذ رفــد نصوصــه اﳋطابيــة باملــوروث االديب مــن شــعر ونثــر.

gالتوظيف الديني واالديب يف خطب االمام احلسن

Summary
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The rhetoric is one of the important literary arts as a means of dissemina�ng ideas
and ideas. The public discourse is characterized by an art that is similar to the public and convincing it. It follows the poetry of importance to the Arabs because it is
an eloquent speech in which enthusiasm and imagina�on lead the speaker to the
minds of the listeners and convince them with logic and emo�ons. And the Arabs
had before Islam many preachers, and the rhetoric was a place and a great deal,
each tribe had an Arab ﬁance like her poet had been defending it and preaching
and seeking the poems in its right, and a�er the emergence of Islam increased
the rhetoric of the status of paper, The speech was preached by Imam Ali and his
sons (peace be upon them), especially Imam al-Hasan (peace be upon him), and
the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) ) Who contributed to the
facts that occurred in the late life of his father and beyond, an era of strife and
poli�cal ideas He is the descendant of the Revela�on who lived in the stone of the
Noble Prophet (e), the ﬂag of the Messenger of Allah Zaqa, and lived the length of
his life with his father Imam Ali, a pioneer of eloquence and eloquence, and has
employed Imam Al-Hassan Al-Kha�abah as an informa�on tool in raising awareness of people, as well as the statement of the virtues of the people of the House
as well as the people’s demand for obedience to God and their right in every occasion allows him to meet followers and opponents The nature of the research requires that we include two subjects in the ﬁrst sec�on of the religious recruitment
in the speeches of Imam Hassan, represented in the impact of the Koran and the
Prophet’s Hadith, as we ﬁnd in the speeches of Imam Hassan (peace be upon him)
religious employment dis�nct deliberately bap�zed Koranic verses in his speeches
some�mes, Some�mes the literary text does not originate from nothing or from
a vacuum, but the process of being in the work of art is done through interac�on
between the text and the environment in which the text is wri�en. Live in it, and
that is what is manifested in our text R speeches (peace be upon him) as providing
the texts rhetorical literary heritage of poetry and prose
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التمﻬيد
تعــد اﳋطابــة مــن الفنــون األدبيــة املهمــة بوصفهــا وســيلة لبــث اآلراء واألفــكار ،وقــد عرفــت

اﳋطابــة بفــن مشــافهة اجلمهــور واقناعــه ()1وهــي تــﲇ الشــعر يف األمهيــة عنــد العــرب ألﳖــا كام

بليــﻎ فيــه محاســة وخيــال ،يتوجــه بــه اﳋطيــب إىل عقــول الســامعني فيقنعهــا باملنطــق ،واىل عواطفهــم
فيثريهــا باحلامســة وﳛملهــا عــى قبــول فكرتــه والتســليم هبــا (.)٢

كان للعــرب قبــل اإلســام خطبــاء عديــدون ،وكان للخطابــة مكانــة وشــأن كبــري ،فــكان لــكل

قبيلــة عربيــة خطيبهــا مثــل مــا كان هلــا شــاعرها ( )٣الــذي كان يدافــع عنهــا وﳜطــب وينشــد األشــعار

يف حقهــا ( ،)4و بعــد ظهــور اإلســام زاد شــأن اﳋطابــة مكانــة ورقي ـ ًا فقــد زادهــا اإلســام باغــة
وحكمــة بــام كان يتوخــاه اﳋطبــاء مــن تقليــد وتقيــد بأســلوب القــرآن الكريــم واقتبــاس مــن آياتــه
الكريمــة ( ،)5وشــجع اإلســام اﳋطابــة وجعلهــا واجبـ ًا يف مواســم وأيــام معينــة وحمــددة كيــوم اجلمعــة
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والعيديــن ( ،)6وزادت اﳋطابــة بعــد اإلســام قــوة ووقع ـ ًا يف النفــوس بنهضــة العــرب يف الفتوحــات

وانتصاراهتــم فيهــا فوصلــت الباغــة عندهــم قمــة مــا وصلــت إليــه يف اﳋطبــة باجليــوش ورفــع

واملعنويــات وحتريــك الثــورات وإﲬادهــا ،فالعــرب املســلمون هــم أكثــر األمــم خطبــاء الن خلفاءهــم

وأمراءهــم وقوادهــم كان معظمهــم مــن اﳋطبــاء (.)7

وكان العــرب املســلمون يدربــون فتياﳖــم عــى اﳋطابــة منــذ حداثتهــم ﳛفظوﳖــم اﳋطــب البليغــة

ليتأدبــوا هبــا وﳛــذوا حذوهــا ( )8ومــن بينهــا خطــب الرســول حممدوخطــب اﳋلفــاء الراشــدون

مــن بعــده

()9

ويف العــﴫ األمــوي توفــر للخطابــة مــن أســباب النشــاط واالزدهــار ،وقــد عملــت يف هــذا

االزدهــار وهيــأت لــه أســباب خمتلفــة ،فتعــد األحــداث السياســية املحــرك األول لدفــع عجلــة التطــور

هلــذا الفــن األديب ،فقــد كثــرت األحــزاب السياســية املعارضــة لبنــي أميــة ،ولـ ﹲ
ـكل مــن هــذه األحــزاب

ومــروج لعقيدهتــا وأفكارهــا ،ومل تكــن هنالــك مــن وســيلة للدعايــة
املعارضــة بحاجــة إىل ُمن ِّظــر
ّ
أفضــل مــن اﳋطابــة ،وهــذه األحــزاب العلويــون والزبــريون واﳋــوارج الذيــن إنقســموا إىل فــرق
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عديــدة ( ،)10ونظــر ًا إلنقســامهم فقــد اتســعت دائــرة اﳋطابــة هلــذه الفرقــة ،لتغطــي توجهــات وأفــكار
كل فﺌــة ﳑــا تــرك أثــار ًا إجيابيــة يف اﳋطابــة العربيــة يف ذلــك العــﴫ ( ،)11ومــن هنــا انعكســت األحــداث

السياســية إجيابيـ ًا عــى األدب وخاصــة عــى الفــن اﳋطــايب ،حيــث نشــطت اﳋطابــة السياســية بشــكل

واســع حتــى دارت عــى كل لســان مؤيــد للدولــة أو معــارض هلــا ( ،)1٢ومل تكــن الثــورات الداخليــة

ولعــل أمههــا ثــورة املختــار الثقفــي ،وثــورة زيــد بــن عــﲇ (رﴈ اهلل عنــه ) ســنة (1٢٢هـــ7٣9/م)،
وابــن األشــعث بمنــأى عــن اﳋطابــة ،فقــد غرســت هــذه األحــداث يف تربــة اﳋطابــة أغصانـ ًا مورقــة،
وتــرك خطباءهــا ســي ً
ا مــن اﳋطــب ،أســهمت يف رقــي اﳋطابــة العربيــة ( ،)1٣ولعــل ثــورة ابــن

األشــعث مــن أوفــر الثــورات حظ ـ ًا يف عــدد اﳋطــب التــي القيــت يف التحريــض عــى خلــع طاعــة
األمويــني ومقاتلــة جيــوش احلجــاج بــن يوســف (.)14

ومثــل الديــن حافــز ًا كبــري ًا للخطابــة منــذ األيــام األوىل للدعــوة اإلســامية فباتســاع رقعــة الدولــة

األمويــة وتزايــد عــدد ســكاﳖا كثــرت خطــب القصــﺺ والوعــﻆ ،إذ كانــت هنــاك طائفــة تعــرف

بالقصــاص تفــﴪ القــرآن الكريــم ومتــزج تفســريها بقصــﺺ كثــرية تســتمدها مــن موروثــات أهــل
الكتــب الســاموية ،وكانــوا يســتغلون ميــل النــاس إىل األخبــار العجيبــة فيزيــدون يف قصصهــم ،ومل
يكتفــوا بنشــاطهم يف املســاجد ،وحلقــات الــدرس واملناظــرة ،بــل رافقــوا اجليــوش الفاحتــة ،وهــم

جيمعــون بــني الوعــﻆ والقصــﺺ ،حلــث اجلنــد عــى الصــرب ومقاتلــة األعــداء

()15

وأ ّدت الوفــادات

دور ًا بــارز ًا يف نشــاط اﳋطابــة األمويــة ،وقــد عــرف العــرب الوفــادات قدي ـ ًام ،واســتمرت يف صــدر
اإلســام ،ثــم أصبحــت ذات شــأن يف العــﴫ األمــوي ،ألن اﳋلفــاء األمويــني ووالهتــم فتحــوا

أبواهبــم للعــرب ،كــي يطمﺌنــوا إىل حســن والئهــم لدولتهــم ( ،)16فكثــرت الوفــود عــى أبــواب
اﳋلفــاء والــوالة حاملــة معهــا فــروض الــوالء والطاعــة ،لتنفــذ مــن خــال ذلــك إىل بــث مهــوم مــن

يمثلوﳖــم إىل والة األمــر أمـ ً
ا يف إجابــة مطالبهــم يف معونــة أو رفــع ظلــم أو حيــف مــن أحــد العــامل،
وﳛصــل اثنــاء هــذه املراســيم ســباق بــني خطبــاء الوفــود ،حلــرص كل خطيــب عــى ظهــار مواهبــه

البيانيــة ومقدرتــه اﳋطابيــة ،أثنــاء إلقــاء خطبــه التــي كان قــد أعدّ هــا مســبق ًا (. )17
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وقــد ســامهت الفــرق الكاميــة املتمثلــة يف املعتزلــة

()18

املرجﺌــة

()19

واجلربيــة

()٢0

والقدرية

()٢1

يف صقــل فــن اﳋطابــة يف العــﴫ األمــوي ( ،)٢٢إذ اﲣذهــا أصحــاب هــذه الفــرق أدا ًة للظفــر يف آرائهــم

السياســية واالنتصــار يف جمادالهتــم املذهبيــة وعولوا عليهــا يف خطبهــم ومواعظهم (.)٢٣

متيــزت الثــروة اللغويــة الئمــة اهــل البيــت كوﳖــا كبــرية ومتنوعــة ألﳖــا حمصلــة ثقافتــني ،األوىل

الثقافــة االدبيــة ،وكانــت ينبوعــا مــن اﳋطــب والشــعر ،والثقافــة الثانيــة متمثلــة بالقــرآن الكريــم

معجــزة اإلســام اﳋالــدة والباغــة النبويــة التــي ﳖلــت مــن لبــان احلكمــة اإلهليــة ،فــكان مــن الطبيعي

أن ﳛــاول أئمــة اهــل البيــت يف خطبهــم تقليــد أســلوب القــرآن الكريــم يف خطاهبــم املوجــه إىل النــاس
كافــة ،ملــا فيــه مــن متيــز واضــح عــن اســاليب اﳋطابــة العربيــة املألوفــة وقتﺌــذ ،وقــد اقــر فصحــاء
قريــش بدهشــتهم للقــران الكريــم الــذي مل يكــن شــعرا وال ســحرا وال كهانــة ( ،)٢4وقــد عجــزوا أن

يأتــوا بمثــل ســورة واحــدة منــه برغــم مــؤازرة بعضهــم لبعــض ( ،)٢5ومــن هنــا كان ائمــة اهــل البيــت
68

هــم مصــدر الباغــة ،ومعــني املوعظــة ،وأربــاب البيــان ،قــد وظفــوا اﳋطابــة بوصفهــا اداة اعاميــة
يف بيــان فضائلهــم فضــا عــن توعيــة النــاس فكانــوا ال ينفكــون عــن مطالبــة النــاس بطاعــة اهلل
واحقيتهــم يف كل مناســبة تتيــح هلــم اللقــاء باتباعهــم وخصومهــم ،ومــن يطلــع عــى اقواهلــم وخطبهــم

يــرى الفصاحــة يف قمتهــا ،والباغــة اجلاريــة يف كل كلمــة مــن كلامهتــا ،فــكان االمــام احلســن gمــن

االعــام الذيــن بــرزوا يف اﳋطابــة ،فهــو ربيــب الوحــي الــذي عــاش يف حجــر النبــي األكــرم ،وزق
العلــم مــن رســول اهلل زقـ ًا ،وعــاش طــول حياتــه مــع ابيــه االمــام عــﲇ رائــد الفصاحــة والباغــة.

اقتضــت طبيعــة البحــث ان يتضمــن مبحثــني تناولنــا يف املبحــث األول التوظيــف الدينــي يف

خطــب االمــام احلســن ،متمثــا يف اثــر القــران الكريــم واحلديــث النبــوي الريــف ،وتناولنــا يف
املبحــث الثــاﲏ التوظيــف االديب يف خطبــه ،متمثــا يف اثــر الشــعر والنثــر.
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املبحث األول
التوﻇيﻒ الديني
نشــأ االمــام احلســن يف كنــف جــده املصطفــى وتربــى يف احضــان النبــوة فســمع القــران وعــرف

تفســريه مــن مــورده االصيــل وتلقــى احلديــث مــن ينابيعــه ،لــذا نجــد يف خطبــه توظيفــا دينيــا متميــزا
فيعمــد اىل توظيــف اآليــات القرآنيــة يف خطبــه الفنيــة تــارة ،واالحاديــث النبويــة تــارة اخــرى لتقويــة
احلجــة والبيــان ،وهــذا مــا ســنوضحه مــن خــال دراســة توظيــف القــران الكريــم اوال ،واحلديــث

النبــوي الريــف ثانيــا يف تلــك اﳋطــب- :

اوال -القــران الكريــم :امتــازت خطــب االمــام احلســن بــن عــﲇ  gبغــزارة االستشــهاد باآليــات

القرآنيــة الكريمــة ،وقــد جــاء االستشــهاد بصــور متعــددة منهــا االقتبــاس النــﴢ املبــارش ،وقــد وظفــه
االمــام يف مواضــع كثــرية مــن خطبــه ،منهــا خطبتــه بعــد بيعــة النــاس اليــه ســنة 40هـــ660 /م فحمــد
اهلل واثنــى عليــه وقــال » :نحــن حــزب اهلل الغالبــون ،وعــرتة رســوله االقربــون ،واهــل بيتــه الطيبــون

الطاهــرون ،واحــد الثقلــني الذيــن خلفهــام رســول اهلل يف امتــه ،والثــاﲏ كتــاب اهلل فيــه تفصيــل كل

ﳾء ،ال يأتيــه الباطــل مــن بــني يديــه ،وال مــن خلفــه ،فاملعــول علينــا يف تفســريه ،وال نتنظــى تأويلــه،

بــل نتيقــن حقائقــه ،فأطيعونــا ،فــان طاعتنــا مفروضــة اذ كانــت بطاعــة اهلل (عــز وجــل ) ورســوله
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُسـ َ
ـم
ـول َو ُأ ْو ِيل األَ ْمـ ِـر من ُكـ ْ
مقرونــة ،قــال عــز وجــل { َيــا َأ ﱡ َهيــا ا َّلذي ـ َن آ َمنُــو ْا َأطي ُعــو ْا اهللَّ َو َأطي ُعــو ْا َّ
َفــﺈِن َتن ََاز ْع ُتــم ِيف َﳾ ﹴء َفــر ﱡدو ُه إِ َىل اهللِّ َوالرسـ ِ
ـول }( ،)٢6اىل اخــر اﳋطبــة (.)٢7
َّ ُ
ْ ُ
ْ
يبــدو مــن النــﺺ اﳋطــايب ان االمــام احلســنgاراد ان يســتخدم النــﺺ القــرآﲏ ملنــح الســياق اﳋطــايب

القــوة يف الربهنــة ليمنــح املعنــى الــذي يســعى اىل تعميقــه يف ذهــن املتلقــي قــوة وتأثــريا من خال االشــارة
اىل الطاعــة التــي اوجبهــا اهلل (عــز وجــل ) للرســول واىل اويل األمــر املتمثلــني بأهــل البيت .b

ومــن امثلــة االقتبــاس النــﴢ املبــارش مــا ورد يف خطبتــه gبعــد حماولــة معاويــة بــن ايب ســفيان

التقليــل مــن شــأنه التــي ابداهــا باحلمــد هلل والثنــاء عليــه ،وبعــد ارجــاع نســبه gاىل النبــي حممــد

واىل ابــن عمــه االمــام عــﲇ بــن ايب طالــب ،gفقــال » فالنــاس مــن مجيــع األمــم يســتغفرون لــه بســبقه
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والســابقون
إ ّياهــم إىل اإليــامن بنب ّيــه ،وذلــك أ ّنــه مل يســبقه إىل االيــامن بــه أحــد ،وقــد قــال اهلل تعــاىلّ { :

األولــون مــن املهاجريــن واألنصــار ،والذيــن اتبعوهــم بﺈحســان}( ،)٢8فهــو ســابق مجيــع الســابقني
ّ
فضــل ســابق الســابقني،
فكــام ان اهلل عــز وجــل فضــل الســابقني عــى املتخلفــني واملتأخريــن ،فكذلــك ّ

ـاج وعــامرة املســجد احلــرام ،كمــن آمــن بــاهلل واليــوم
وقــد قــال اهلل عــز وجــل{ :أجعلتــم ســقاية احلـ ّ
اآلخــر ،وجاهــد يف ســبيل اهلل}( ،)٢9فهــو املجاهــد يف ســبيل اهلل حقـ ًا وفيــه نزلــت هــذه اآليــة (.)٣0

اســتدعى االمــام احلســنgهذه النصــوص القرآنيــة ألنــه وجــد فيهــا مــا يؤكــد مــا ذهــب اليــه،

ويدحــض معاويــة بــن ايب ســفيان يف اســتفزازه ،اذ ان النصــوص القرآنيــة قــد كشــفت الصــورة التــي
اراد االمــام احلســن  gاظهارهــا يف ســياق النــﺺ مــن جهــة ،وعمــق الدليــل يف ذهــن املتلقــي مــن

جهــة اخــرى ،فالتوظيــف لﻶيــات القرآنيــة داخــل النــﺺ اﳋطــايب جــاء بصــورة رســخت يف ذهــن
املتلقــي اســبقية االمــام عــﲇ gعــى غــريه.
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واســتمر االمــام احلســن gيقــدم الدليــل تلــو االخــر مــن القــران الكريــم ليضفــي عــى نصــه ابعادا

دالليــة وفنيــة مــن خــال مــا يمنحــه النــﺺ القــرآﲏ مــن صــور وايقاعــات منســجمة ومرتابطــة ّﲡــذر
يف ذهــن املتلقــي صــورة تلــك الفضائــل التــي منحهــا اهلل ســبحانه وتعــاىل اىل اهــل بيتــه bليصــل اىل

وصــف مكانتــه مــن قبــل الرســول ،فقــدم دليــا نصيــا مبــارشا مــن القــران الكريــم ،وهــو مــا جــاء

يف خطابــه بعــد حماولــة معاويــة اســتفزازه ،قــال ” :فلــه احلمــد فيــام أدخــل فيــه نبيــه  ،واخرجنــا و
نزهنــا ﳑــا أخرجــه منــه و نزهــه عنــه ،كرامــة أكرمنــا اهلل عــز و جــل هبــا ،و فضيلــة فضلنــا هبــا عى ســائر

العبــاد ،فقــال اهلل تعــاىل ملحمــد حــني جحــده كفــرة أهــل الكتــاب و حاجــوهَ { :ف ُقـ ْـل َت َعا َلـ ْـوا َنــدْ ُع
َأبنَاء َنــا و َأبنَاء ُكــم ونِســاءنَا ونِســاءكُم و َأ ْن ُفسـنَا و َأ ْن ُفسـكُم ُثــم َنبت َِهـ ْـل َفنَجعـ ْـل َلعنَـ َة اهللَِّ َعـ َـى ا ْلك ِ
ـني}
َاذبِـ َ
ْ َ ْ
ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َّ ْ
( ،)٣1فأخــرج رســول اهللمــن األنفــس معــه ايب ،ومــن البنــني إيــاي واخــي ،و مــن النســاء امــي
فاطمــة مــن النــاس مجيعــا ” (.)٣٢

فنــﺺ اآليــة يتحــدث عــن مباهلــة النبيلنصــارى نجــران الذيــن حتــدوا النبــي وقــدروا

املباهلــة ،وهبــذا التوظيــف لﻶيــة املباركــة قــدم االمــام احلســن  ،gدليــا اخــر و ّثــق فيــه الصــور

التوظيف الديني واالديب يف خطب االمام احلسنg

القائمــة عــى اســاس قــرب منزلــة االمــام  gاىل الرســول ،فجــاء اســتحضار اآليــة منســجام مــع
احلــدث ومعمقــا للصــورة.

ومــن صــور االقتبــاس القــرآﲏ الــواردة يف خطــب االمــام احلســن gصــورة االقتبــاس االشــاري،

وتعنــي تــرك املتلقــي يف حالــة تأمــل للكشــف عــن اآليــات الــواردة يف النصــوص الفنيــة التي يشــري اليها

صاحــب النــﺺ مــن غــري ان يلتــزم بلفظهــا وتركيبهــا ( ،)٣٣مــن خــال تقديــم تلــك االلفــاظ او تأخريهــا
عــى عكــس االقتبــاس النــﴢ املبــارش ،فالتعامــل مــع النــﺺ القــرآﲏ يف هــذا النــوع مــن االقتبــاس
يكــون بمعــزل عــن التداخــل البنائــي مــع النــﺺ فيصبــح االختــاط معنويــا يف بعــض جوانبــه ،وقــد

يكــون هــذا النــوع اكثــر انســجاما مــع تعريــف االقتبــاس ألنــه يــرد عــى وفــق مقتضيــات النــﺺ عــى
نيــة ان مــا ورد فيــه مــن الفــاظ وتراكيــب مــن غــري القــران ،وقــد بــث االمــام احلســن  gاملفــردات
والرتاكيــب اﳋطابيــة لتشــع فيهــا الــدالالت املتعــددة ،وهــذا مــا ورد يف خطبتــه gالتــي مجــع فيهــا

اصحابــه بعــد حتــرك معاويــة نحــو العــراق ،قــال “ :امــا بعــد فــﺈن اهلل كتــب اجلهــاد عــى خلقــه وســامه
الصابِ ِريـ َن}( ،)٣4فلســتم نائلــني
ـع َّ
ـربوا إِ َّن اهللََّ َمـ َ
{و ْ
كرهـ ًا ،ثــم قــال ألهــل اجلهــاد مــن املؤمنــنيَ :
اصـ ِ ُ

مــا حتبــون إال الصــرب عــى مــا تكرهــون ،وبلغنــي أن معاويــة بلغــه أ ّنــا كنــا أزمعنــا عــى املســري إليــه
فتحـ ّـرك ،لذلــك اخرجــوا رمحكــم اهلل إىل معســكركم بالنخيلــة حتــى ننظــر وتنظــرون(.” )٣5

ففــي قولــه ” امــا بعــد فــﺈن اهلل كتــب اجلهــاد عــى خلقــه وســامه كرهــ ًا ” اشــارة لقولــه تعــاىل
ـال وهــو ُكــره َّل ُكــم و َعســى َأن َتكْرهــو ْا َشـيﺌ ًا وهــو َخــري َّل ُكــم و َعســى َأن ُ ِ
{كُتِــب َع َلي ُكـ ِ
حت ﱡبــو ْا
َ ُ
ْ َ َ
ـم ا ْلق َتـ ُ َ ُ َ ْ ﹲ ْ َ َ
َ ْ ُ
ْ َ ُ َ ْﹲ
ـم الَ َت ْع َل ُمـ َ
ـون }(.)٣6
ـم َو َأن ُتـ ْ
ـم َواهللُّ َي ْع َلـ ُ
رش َّل ُكـ ْ
َش ـ ْيﺌ ًا َو ُهـ َـو َ ﱞ
ويف موضــع اخــر اشــار االمــام احلســنgاىل الفــاظ النــﺺ القــرآﲏ منهــا مــا ورد يف خطبتــه الطويلــة

عــى مســتنكري الصلــح مــع معاويــة ،فبعــد ان محــد اهلل واثنــى عليــه وذكــر جــده وابيــه اشــار اىل قولــه
ـول ولِـ ِـذي ا ْل ُقربــى وا ْليتَامــى وا َْملسـ ِ
ِ ِ ِ
ـاك ِ
تعــاىلَّ { :مــا َأ َفــاء اهللَُّ َعـ َـى َر ُســولِ ِه ِم ـ ْن َأ ْهـ ِ
ني
ـل ا ْل ُقـ َـرى َفل َّلــه َول َّلر ُسـ ِ َ
َْ َ َ َ َ َ
ِ ِ
َوا ْبـ ِ
الســبِ ِ
الر ُسـ ُ
ـي َال َي ُكـ َ
ـول َف ُخـ ُـذو ُه َو َمــا َﳖَا ُكـ ْـم َعنْـ ُه َفانت َُهــوا
ـون ُدو َلـ ًة َبـ ْ َ
ـني ْاألَ ْغن َيــاء من ُكـ ْـم َو َمــا آتَا ُكـ ُـم َّ
يل َكـ ْ
ـن َّ
َوا َّت ُقــوا اهللََّ إِ َّن اهللََّ َشـ ِـديدُ ا ْل ِع َقـ ِ
ـاب }( ،)٣7يف قولــه  »gفــاهلل بيننــا و بــني مــن ظلمنــا حقنــا ،و نــزل عــى

رقابنــا ،و محــل النــاس ،عــى اكتافنــا و منعنــا ســهمنا يف كتــاب اهلل مــن الفــىء.)٣8( « . . .
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ومــن صــور االقتبــاس القــرآﲏ عنــد االمــام احلســنgهو االقتبــاس التحويــري ،وهــو االقتبــاس

القائــم عــى اخــذ املعنــى وصياغتــه بصــورة تتناســب مــع ســياق النــﺺ فقــد تتقــدم الفــاظ اآليــة
املقتبســة او تتأخــر مــن دون االخــال باملعنــى ،ومــن اشــكال تلــك االقتباســات مــا ورد يف خطبتــهg

يف التوحيــد ملــا أمــره ابيــه االمــام عــﲇ gان ﳜطــب يف مســجد الكوفــة ،قائــا “ :احلمــد هلل الواحــد

بغــري تشــبيه ،الدائــم بغــري تكويــن القائــم بغــري كلفــة ،اﳋالــق بغــري منصبــة ،املوصــوف بغــري غايــة،
املعــروف بغــري حمدوديــة العزيــز مل يــزل قديــام يف القــدم ،ردعــت القلــوب هليبتــه ،وذهلــت العقــول

لعزتــه وخضعــت الرقــاب لقدرتــه ،فليــس ﳜطــر عــى قلــب بــر مبلــﻎ جربوتــه ،وال يبلــﻎ النــاس
كنــه جالــه ،وال يفصــح الواصفــون منهــم لكنــه عظمتــه ،وال تبلغــه العلــامء بألباهبــا ،وال أهــل التفكــر
بتدبــري أمورهــا ،أعلــم خلقــه بــه الــذي باحلــد ال يصفــه ،يــدرك االبصــار وال يدركــه االبصــار ،وهــو
اللطيــف اﳋبــري أمــا بعــد فــﺈن عليــا بــاب مــن دخلــه كان مؤمنــا ،ومــن خــرج منــه كان كافــرا أقــول

7٢

قــويل هــذا وأســتغفر اهلل العظيــم يل ولكــم ” (.)٣9

فاإلمــام احلســن  gقــد جــاء بنــﺺ خطــايب منســجم مــع فكــرة التوحيــد فكانــت الصفــات االهليــة

مرتبطــة بعضهــا بالبعــض االخــر فختــم تلــك الصفــات باقتبــاس مــن القــران وحــوره حتويــرا مــع بنيــة

النــﺺ ،وهــذا مــا يتجــى يف قولــه  :gيــدرك االبصــار وال تدركــه االبصــار ،وهــو اقتبــاس لقولــه
()40
ـف ْ
ـري }
ـار َو ُهـ َـو ال َّلطِيـ ُ
ـار َو ُهـ َـو ُيــدْ ِر ُك األَ ْب َصـ َ
تعــاىل{ :الَّ تُدْ ِر ُكـ ُه األَ ْب َصـ ُ
اﳋَبِـ ُ
فقــدم االمــام  gادراك اهلل ســبحانه عــى ادراك ابصــار النــاس وقــد يكــون علــة ذلــك انــه يتحــدث
فيــام ســبق يف النــﺺ اﳋطــايب عــى اهلل ،لــذا وجــب تقديــم قــدرة اهلل عــى قــدرة املخلــوق عــى خــاف

مــا ورد يف القــران الكريــم الن اهلل ســبحانه وتعــاىل هــو الــذي يتحــدث اىل النــاس ،والختــاف املقــام

قــدم االمــام وصـ ّـور يف تلــك اآليــة مــن خــال التقديــم لتتناســب مــع ســياق اﳋطــاب.

ومــن االقتبــاس التحويــري مــا ورد يف خطبتــه بعــد وفــاة ابيــه ( ،) وفيهــا يقــول » :و أنــا ابــن

الــذي ارســل رمحــة للعاملــني ،و انــا مــن اهــل البيــت الذيــن اذهــب اهلل عنهــم الرجــس و طهرهــم

تطهــريا ،و انــا مــن اهــل البيــت الذيــن كان جربئيــل ينــزل عليهــم و منهــم كان يعــرج ،و انــا مــن أهــل
البيــت الذيــن افــرتض اهلل مودهتــم و واليتهــم ،فقــال فيــام انــزل عــى حممــد« ( ،)41اذ و ّظــف قولــه
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ِ
ِ ِ
ـم َت ْط ِهــري ًا } (.)4٢
الر ْجـ َ
تعــاىل { :إِ َّنـ َـام ُي ِريــدُ اهللَُّ ل ُي ْذهـ َ
ـس َأ ْهـ َـل ا ْل َب ْيــت َو ُي َط ِّه َر ُكـ ْ
ـم ِّ
ـب َعن ُكـ ُ

لقــد وشــح االمــام احلســن  gخطبتــه بالنــﺺ القــرآﲏ لتأكيــد حجتــه وبيــان رأيــه يف جممــل

الصفــات التــي امتــدح هبــا ابــاه  gيف مقدمــة اﳋطبــة.
ثانيا – احلديث النبوي الريف

شــارك احلديــث النبــوي الريــف يف رفــد اﳋطبــاء يف خمتلــف العصــور باأللفــاظ واالفــكار املعاﲏ

ملــا يتمتــع بــه النبــي مــن باغــة ،فهــو املعلــم األول واالنمــوذج االمثــل ملــن جــاء بعــده ،لــذا اثــر

كام الرســول ودخــل يف نصــوص اﳋطبــاء ،ولعــل قــرب االمــام احلســن  gمــن جــده النبــي حممــد
كان ســببا مهــام يف كثــرة االقتبــاس مــن االحاديــث النبويــة وتوشــيحها خطبــه ،وقــد جــاء االقتبــاس

عــى صــور عــدة وهــي :االقتبــاس النــﴢ املبــارش ،وقــد جــاء هــذا االقتبــاس يف خطبتــه  gبعــد
حماولــة معاويــة اســتفزازه ،فصعــد املنــرب وقــال ” :فــكان أيب gأول مــن اســتجاب هلل (تعــاىل) ،و

لرســوله و أول مــن آمــن و صــدق اهلل و رســوله ،و قــد قــال اهلل (تعــاىل) يف كتابــه املنــزل عــى نبيــه
كان َعــى بينَـ ﹴـة ِمـن ربـ ِـه و ي ْت ُلــوه شـ ِ
املرســل { َأ َف َمـ ْن َ
ـاهدﹲ ِمنْـ ُه }( )4٣فرســول اهلل الــذي عــى بينــة مــن
ْ َ ِّ َ َ ُ
َ ِّ
ربــه ،و أيب الــذي يتلــوه ،و هــو شــاهد منــه ،و قــد قــال لــه رســول اهلل حــني أمــره أن يســري إىل مكــة

و املوســم بــرباءة ﴎ هبــا يــا عــﲇ ،فــﺈﲏ أمــرت أن ال يســري هبــا إال أنــا أو رجــل منــي“ . . .

()44

فقولــه ﴎ هبــا يــا عــﲇ فــاﲏ امــرت . . .توظيــف حــريف للحديــث النبــوي الريــف مــن خــال

افتخــاره بأهلــه وفضائــل اهــل بيتــه.

ومــﴣ االمــامgيف اســتحضار نصــوص نبويــة عــزز مــا ذهــب اليــه يف خطابــه ،منهــا فقولــه» :

قــال لــه نبــي اهللحــني قــﴣ بينــه و بــني أخيــه جعفــر بــن أيب طالبcومــواله زيــد بــن حارثــة يف
ابنــة محــزة أمــا أنــت يــا عــﲇ فمنــي و أنــا منــك ،و أنــت ويل كل مؤمــن بعــدي« (.)45

لقــد وثــق االمــام  gخطابــه باحلديــث النبــوي الريــف ليعزز تلــك الصــورة التفاخريــة بﺈثباتات

ال تقبل الشــك.

ومــن االقتباســات االخــرى لإلمــام احلســن gمــن احلديــث الريــف االقتبــاس االشــاري وفيــه

ال يلتــزم باللفــﻆ النــﴢ للحديــث وانــام يكتفــي باإلشــارة او التلميــح بلفــﻆ او اكثــر اىل احلديــث
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املدرس الدكتور حسن عبد الزهرة كَيطان االبراهيمي

النبــوي ،فقــد صــاغ االمــام احلســن gبعــض عباراتــه اﳋطابيــة ﳑتزجــة باأللفــاظ النبويــة وذائبــة يف
بنيــة النــﺺ وهــذا مــا نجــده يف خطبــة التوحيــد الــذي يصــف فيهــا قــدرة اﳋالــق ،قائــا » :امــا بعــد

فــان القبــور حملتنــا ،والقيامــة موعدنــا ،واهلل عارضنــا ،ان عليــا بــاب مــن دخلــه كان مؤمنــا ،ومــن
خــرج منــه كان كافــرا ” (.)46

نلمــح يف قولــه :ان عليــا بــاب مــن دخلــه كان مؤمنــا ومــن خــرج منــه كان كافــرا اشــارة اىل احلديث

النبــوي ” انــا مدينــة العلــم وعــﲇ باهبــا فمــن أراد املدينــة فليأت باهبــا ” (.)47

ونجــد هــذا النــوع مــن االقتبــاس يف خطبتــه بعــد البيعــة لــه ،فحمــد اهلل واثنــى عليــه ثــم قــال:

»نحــن حــزب اهلل الغالبــون وعــرتة رســوله األقربــون ،و أهــل بيتــه الطيبــون الطاهــرون ،و أحــد
الثقلــني اللذيــن خلفهــام رســول اهلل يف أمتــه ،و الثــاﲏ كتــاب اهلل ،فيــه تفصيــل كل ﳾء“

()48

فنســج احلديــث النبــوي الريــف مــع نســيج نصــه اﳋطــايب مــن خــال االشــارة اىل احلديــث
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النبــوي ” :إﲏ تــارك فيكــم الثقلــني احدمهــا اكــرب مــن االخــر كتــاب اهلل حبــل ﳑــدود مــن الســامء اىل
ـﲇ احلــوض“(.)49
االرض وعــرتﰐ أهــل بيتــي وإﳖــام لــن يتفرقــا حتــى يــردا عـ ّ

ومــن اقتباســات احلديــث النبــوي الريــف عنــد االمــام احلســن gاالقتبــاس التحويــري،

وهوالقائــم عــى اســاس اعــادة صياغــة النــﺺ الفنــي صياغــة جديــدة تنســجم مــع ســياق اﳋطــاب
فيزيــد اﳋطيــب مــن تلــك الصياغــة أو ينقــﺺ يقــدم او يؤخــر ،وكل ذلــك يتوقــف عــى قدرتــه
وبراعتــه يف حتويــر النــﺺ ،ومــن ذلــك االقتبــاس مــا ورد يف خطبتــه يف الــرد عــى مســتنكري الصلــح،

فقــال بعــد ان محــد اهلل واثنــى عليــة » :فﺈنكــم شــيعتنا وأهــل مودتنــا ،ومــن نعرفــه بالنصيحــة والصحبــة
واالســتقامة لنــا ،وقــد فهمــت مــا ذكرتــم ولــو كنــت باحلــزم يف أمــر الدنيــا وللدنيــا أعمــل وأنصــب،

مــا كان معاويــة بأبــأس منــي بأســا ،وأشــد شــكيمة ،ولــكان رأيــي غــري مــا رأيتــم ،ولكنــي أشــهد اهلل
وإياكــم أﲏ مل ارد بــام رأيتــم اال حقــن دمائكــم ،واصــاح ذات بينكــم ،فاتقــوا اهلل وارضــوا بقضــاء اهلل،

وســلموا المــر اهلل ،والزمــوا بيوتكــم ،وكفــوا أيديكــم » (.)50

فقولــه gاصــاح ذات بينكــم تــدل عــى اســتحضاره احلديــث النبــوي ” اال اخربكــم بأفضــل مــن

درجــة الصيــام والصــاة والصدقــة ،قالــوا بــى يــا رســول اهلل ،قــال اصــاح ذات البــني

(. )51
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املبحث الثاﲏ:
التوﻇيﻒ األدﰊ:
أوالﹰ -الشــعر :اســتحﴬ االمــام احلســن gالشــعر العــريب ملــا لــه مــن امهيــة يف حيــاة العــرب وملــا

لــه مــن امهيــة يف تعزيــز الصــورة الذهنيــة يف ذهــن املتلقــي ،ففــي خطبــة لــه يســتنفر فيهــا النــاس ملعركــة
صفــني ودعوهتــم للجهــاد ،قــال :فــﺈن اﳋــذالن يقطــع نيــاط القلــوب وان االقــدام عــى االســنة نجــدة
وعصمــة ألنــه مل يمتنــع قــوم قــط إال دفــع اهلل عنهــم العلــة وكفاهــم جوائــح الذلــة وهداهــم إىل معــامل
امللــة ،ثــم أنشــد:

والصلح تأخذ منه ما رضيت به

واحلرب بكفيك من أنفاسها جرع

والسلم تأخذ منها ما رضيت به

واحلرب يكفيك من انفاسها جرع

()5٢

فضمن االمام قول العباس بن مرداس السلمي ( تويف نحو 18هـ6٣9 /م) ( )5٣اذ يقول:

()54

لقــد اوجــد االمــام gيف ســياق خطبتــه اشــارة شــعرية عمقــت الصــورة يف ذهــن املخاطبــني ملــا منحــه
الشــعر مــن قيمــة ادبيــة اثــرت يف النفــوس وﲡلــت تلــك الصــورة يف طرفــني متناقضــني مهــا الصلــح
واحلــرب ومــا يــرتك كل واحــد منهــام مــن اثــار يف حيــاة املخاطبــني.

ومــن خطبــة لــه gيف الــرد عــى معاويــة بــن ايب ســفيان والوليــد بــن عقبــة واملغــرية بــن شــعبة،

يقــول » :وامــا انــت يــا وليــد فــو اهلل مــا ألومــك عــى بغــض عــﲇ وقــد جلــدك ثامنــني يف اﳋمــر وقتــل

أبــاك بــني يــدي رســول اهلل صــربا وأنــت الــذي ســامه اهلل الفاســق وســمى عليــا املؤمــن حيــث تفاخرمتــا

فقلــت لــه اســكت يــا عــﲇ فأنــا أشــجع منــك جنانــا وأطــول منــك لســانا فقــال لــك عــﲇ اســكت يــا
َان ُم ْؤ ِمنــ ًا ك ََمــن ك َ
وليــد فأنــا مؤمــن وأنــت فاســق فأنــزل اهلل تعــاىل يف موافقــة قولــهَ { :أ َف َمــن ك َ
َان
ون }( ،)55ثــم أنــزل فيــك عــى موافقــة قولــه أيضــا :إِن جاء ُكــم َف ِ
َف ِ
اســق ًا َّال َي ْسـت َُو َ
اسـ ﹲـق بِنَ َبــأﹴ َف َت َب َّينُــوا }
َ
ْ
( ،)56وﳛــك يــا وليــد مهــام نســيت فــا تنــس قــول الشــاعر فيــك وفيــه:
أنزل اهلل والكتـــــــــاب عزيـز

فتبوأ الـــــــــوليد إذ ذاك فسقا

يف عﲇ ويف الوليد قرآنا
وعﲇ مبــــــــوأ إيمـانا
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ليس من كان مؤمنا عمرك اهلل
سوف يدعــى الوليد بعد قليل
فعلــــي جيزى بــــذاك جنـــانا

كمن كان فاسقا خوانـــا
وعﲇ إىل احلساب عيانــا

ووليد جيزى بذاك هوانا

و مــا أنــت وقريــش إنــام أنــت علــج مــن أهــل صفوريــة وأقســم بــاهلل ألنــت أكــرب يف امليــاد وأســن ﳑــن
تدعى إليــه(.)57

اســتخدم االمــام احلســن  gاالبيــات الشــعرية التــي تصــور املعنــى وتوثقــه وتعمقــه يف ذهــن

املتلقــي ملــا يمنحــه النــﺺ الشــعري مــن مصاديــق تصــور عمــوم داللــة التفاخــر وان كانــت الصــورة
ال تتمظهــر بشــكل بيــاﲏ فجــاءت االبيــات الشــعرية التــي وظفهــا االمــام احلســنgيف نصــه اﳋطــايب
فحققــت تلــك املصاديــق.

ومــن خطبــه االخرىgالتــي وظــف فيهــا الشــعر ،قولــه» :ولن متســكوا بميثــاق الكتاب حتــى تعرفوا
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الــذي نبــذه ولــن تتلــوا الكتــاب حــق تاوتــه حتــى تعرفــوا الــذي حرفــه ،فــﺈذا عرفتــم ذلــك عرفتــم البــدع

والتكلــف ورأيتــم الفريــة عــى اهلل والتحريــف ورأيتــم كيــف هيــوي مــن هيــوي ،وال جيهلنكــم الذيــن ال

يعلمــون ،والتمســوا ذلــك عنــد أهلــه ،فﺈﳖــم خاصــة نــور يســتضاء هبــم وأئمــة يقتــدى هبــم« (.)58

لقــد وظــف االمــام احلسنgالشــعر توظيفــا غــري مبــارش ،اذ وردت يف خطبتــه تراكيــب ومعــان

ذاع صيتهــا وعرفــت برتاكيبهــا فصاغهــا مــع املحافظــة عــى داللــة معانيهــا ،فــان قولــه ” نــور يســتضاء

هبــم ” هــي مــن قصيــدة كعــب بــن زهــري ( صاحــب الــربدة ) الــذي يقــول فيهــا مادحــا الرســول:
ان الرسول لنور يستضاء به

ﺛاني ﹰا -النثر

وصارم من سيوف اهلل مسلول

()59

للنثــر اثــر كبــري يف اﳋطابــة لقــوة احلجــة وســحر البيــان وقــد ادرك االمــام احلســن gهــذا االثــر،

وقــد نســجه يف ســياق خطبــه ،وقــد تأثــر بخطــب والــده االمــام عــﲇgوال شــك ان االستشــهاد

ببعــض خطــب ابيــه gمتنــح خطبــه القــوة والتأثــري يف نفــوس الســامعني ،وهــذا مــا ســنراه يف خطبــه
 ،gمنهــا مــا ورد يف خطبتــه  gالتــي يصــف فيهــا اهــل بيتــه ،قائــا » :ال ﳜالفــون احلــق وال ﳜتلفــون
فيــه ،وقــد خلــت هلــم مــن اهلل ســنة ومــﴣ فيهــم مــن اهلل حكــم إن يف ذلــك لذكــرى للذاكريــن،

التوظيف الديني واالديب يف خطب االمام احلسنg

واعقلــوه إذا ســمعتموه عقــل رعايــة وال تعقلــوه عقــل روايــة ،فــﺈن رواة الكتــاب كثــري ورعاتــه قليــل
واهلل املســتعان«

()60

ضمــن االمــام احلســن gيف خطبتــه هــذه قــول االمــام عــﲇ gيف احــدى خطبــه التــي يقــول فيهــا:

“ اعقلــوا اﳋــرب اذا ســمعتموه عقــل رعايــة ال عقــل روايــة ،فــان رواة العلــم كثــري ورعاتــه قليــل ” (.)61
ومــن النصــوص االخــرى التــي وظفهــا االمــام احلســن  gمــا نجــده يف خطبتــه التــي يقــول فيهــا

عــن ابيــه  » :gثــم واهلل مــا دعــا إىل نفســه ولقــد تــداك النــاس عليــه تــداك اإلبــل اهليــم عنــد ورودهــا
فبايعــوه طائعــني ثــم نكــث منهــم ناكثــون « (.)6٢

فقولــه » :gتــداك النــاس عليــه تــداك اإلبــل اهليــم عنــد ورودهــا » ،تضمــني لقــول ابيــه  gيف

خطبتــه التــي يقــول فيهــا » ورودهــم ورود اهليــم العطــاش « (.)6٣

واســتحﴬ االمــام خطــاب امــه الزهــراء يف خطبتــه بعــد البيعــة لــه باألمــر ينصــح النــاس

قائــا ” :واحذركــم اإلصغــاء هلتــاف الشــيطان ،فﺈنــه لكــم عــدو مبــني « (.)64

ونلمــح يف هــذا القــول اشــارة اىل قــول الزهــراءيف خطبتهــا التــي احتجــت هبــا ،فبعــد ان محــدت

اهلل واثنــت عليــه ،قالــت » ثــم أخذتــم تــورون وقدهتــا وهتيجــون مجرهتــا ،وتســتجيبون هلتاف الشــيطان

الغــوي . . . ،وإمهــال ســنن النبــي الصفــي« (.)65
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اﳋاﲤة
-1كان االمــام احلســن gيف خطبــه قارئــ ًا واعيــ ًا للمشــهد االجتامعــي والســياﳼ للمجتمــع،

وعارفــ ًا بنــوازع نفــوس اصحابــه ومناوئيــه وافــراد املجتمــع.

-٢تنــوع طرائــق توظيــف االمــام احلســن gآيــات القــران الكريــم وتعــدد اســاليبها ،وكان

االقتبــاس النــﴢ املبــارش اكثــر مــن صــور االقتباســات االخــرى ولعــل ذلــك يعــود اىل عمــق

الــدالالت القرآنيــة ودقتهــا يف تصويــر املواقــف املختلفــة وقــرب املتلقــي مــن عهــد آيــات القــران
الكريــم وفهــم مدلوالهتــا.

-٣جــاء توظيــف االحاديــث النبويــة يف خطــب االمــام احلســن اقــل من توظيــف اآليــات القرآنية،

وكانــت ال ﲣتلــف عــن اســلوب مــا جــاء يف اآليــات القرآنيــة مــن حيــث االقتبــاس ،وقــد اضفــت عــى
خطبــه عمقــا منحهــا قيمــة فنيــة اكثــر
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-4كثــرة التوظيــف الشــعري يف خطــب االمــام احلســن مقارنــة بتوظيــف النثــر ،ولعــل ذلــك يعــود

اىل طبيعــة املوقــف ومســتوى املخاطبــني ،اذ ان انصياعهــم للشــعر يغلــب عــى انصياعهــم اىل النثــر

لكــون الشــعر لــه وقــع يف النفــوس عنــد العــرب.

التوظيف الديني واالديب يف خطب االمام احلسنg
اﳍوامﺶ
 )1درويش ،حممد طاهر ،اﳋطابة يف صدر اإلسام ( ،د .م ،د .ت) ،ج ،1ص.٢
 )٢الكــروي ،إبراهيــم ســلامن ورشف الديــن ،عبــد التــواب ،املرجــع يف احلضــارة العربيــة اإلســامية ( ،الكويــت،
مطبعــة دار الساســل1987 ،م) ،ص.٢64
 )٣كــرد عــﲇ ،حممــد ،اإلســام واحلضــارة العربيــة ،ط( ،٢القاهــرة ،مطبعــة جلنــة التأليــف والرتمجــة1959 ،م) ،ج ،٢
ص.5٣
)4الكروي ،املرجع يف احلضارة ،ص.٢64
 )5زيدان ،جرجي ،تاريﺦ أدب اللغة العربية ( ،بريوت ،مطبعة دار احلياة198٣ ،م) ،ج ،1ص.187

 )6الرفاعي ،أنور ،اإلسام يف حضارته ونظمه ( ،دمشق ،مطبعة دار الفكر197٣ ،م) ،ص.578
)7اجلاحــﻆ ،عمــرو بــن بحــر (ت٢55هـــ868 /م) ،البيــان والتبيــان( ،دار ومكتبــة اهلــال ،بــريوت14٢٣ ،هـــ) ،ص
.405-404
 )8الكروي ،املرجع يف احلضارة ،ص.٢64
 )9الرفاعي ،اإلسام يف حضارته ونظمه ،ص.578
 )10إنقســم اﳋــوارج إىل فﺌــات عديــدة منهــا ،األزارقــة والنجــدات والصفريــة والعجــاردة وغريهــا ،ينظــر :البغدادي،
عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن حممــد األســفرائيني التميمــي ( ت4٢9هـــ10٣7 /م) ،الفــرق بــني الفــرق ،ط  ( ،٣بــريوت،
دار الكتــب العلميــة٢005 ،م) ،ص .78-49
 )11ضيف ،شوقي ،الفن ومذاهبه يف النثر العريب ،ط  ( ،5القاهرة ،دار املعارف ،د .ت) ،ص .65
 )1٢ضيف ،تاريﺦ األدب العريب (العﴫ اإلسامي) ،ط ( ،1٣القاهرة ،دار املعارف196٣ ،م) ،ص .410
 )1٣ضيف ،الفن ومذاهبه يف النثر العريب ،ص .65
 )14ينظــر يف خطــب ثــورة ابــن األشــعث :صفــوت ،امحــد زكــي ،مجهــرة خطــب العــرب يف عصــور العربيــة الزاهــرة،
( بــريوت ،املكتبــة العلميــة ،د .ت) ،ج ،٢ص .٣4٣ ،٣4٢ ،٣40
 )15ضيف ،الفن ومذاهبه يف النثر العريب ،ص.66
 )16ضيف ،تاريﺦ األدب العريب ( العﴫ اإلسامي) ،ص .4٢8
 )17ضيف ،تاريﺦ األدب العريب ( العﴫ اإلسامي) ،ص .4٢8
 )18فرقــة كاميــة ظهــرت يف أخريات(القــرن األول اهلجــري  /الســابع امليــادي) ،ويرجــع الســبب يف تكــون هــذه
الفرقــة إىل اجلــدل الــذي كان يــدور بــني مجهــور املســلمني حــول مرتكــب الكبــرية ،هــل هــو مؤمــن أم كافــر ،وتتلخــﺺ
تعاليمهــم يف ﲬســة إصــول هــي :التوحيــد والعــدل والوعــد والوعيــد واملنزلــة بــني املنزلتــني واألمــر باملعــروف والنهــي
عــن املنكــر ،ومــن أشــهر الداعــني إىل االعتــزال هــم :واصــل بــن عطــاء وعمــرو بــن عبيــد .ينظــر :الشهرســتاﲏ ،ابــو
الفتــح حممــد بــن عبــد الكريــم( ت 548هـــ115٣ /م) ،امللــل والنحــل ،مؤسســة احللبــي ،ج ،1ص .46-4٣
 )19فرقــة مــن فــرق اإلســام يعتقــدون إن اإليــامن ال يــﴬ معــه ذنــب كــام ال تنفــع مــع الكفــر طاعــة ،وكانــوا يؤخــرون
العمــل عــن النيــة والقصــد ،أي تأخــري حكــم صاحــب الكبــرية إىل يــوم القيامــة فــا يقــﴤ عليــه بحكــم مــا يف الدنيــا
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مــن كونــه مــن أهــل اجلنــة أو مــن أهــل النــار ،واملرجﺌــة أربعــة أصنــاف :مرجﺌــة اﳋــوارج ومرجﺌــة القدريــة ومرجﺌــة
اجلربيــة واملرجﺌــة اﳋالصــة .ينظــر :الشهرســتاﲏ ،امللــل والنحــل ،ج ،1ص .1٣9
 )٢0يــرون أن االنســان عبــارة عــن آلــة ليــس لــه إرادة وإنــام إرادة القــدر هــي التــي تســريه ،وهــذا قــول يف منتهــى
اﳋطــورة عــى عقيــدة اإلســام ،إذ يــؤدي إىل تعطيــل الريعــة وتــرك العمــل والركــون إىل القــدر ،وقــد ﳖــض هبــذه
احلركــة جهــم بــن صفــوان ( ت1٢8هـــ745/م) .ينظــر :الشهرســتاﲏ ،امللــل والنحــل ،ج ،1ص .4٣
 )٢1هــم القائلــون بﺈنــكار القــدر اإلهلــي مــن قبيــل االشــتقاق مــن الضــد ،إذ أﳖــم يــرون أن للعبــد قــدرة توجــد الفعــل
بانفرادهــا واســتقاهلا دون اهلل تعــاىل وظهــرت كــرد فعــل عــى مســألة اجلــرب ،وإن مــن ابــرز رؤوس القدريــة عمــرو
بــن مقصــوص (ت80هـــ669 /م) ،ومعبــد اجلهنــي( ت80هـــ699 /م) الــذي قيــل أنــه اول مــن تكلــم يف القــدر،
وغيـــــان الدمشـــــقي( ت بعــد 105هـــ7٢٣/م) الــذي قــال بالقــدر أيــام عمــر بــن عبــد العزيــز ،وهناك رجــال أهتموا
بــــ (القــدر) كـــ (احلســن البــﴫي) ومكحــول الدمشــقي( ت11٢هـــ7٣0 /م) .ينظــر :البغــدادي ،الفــرق بــني الفرق،
ص 18؛ الشهرســتاﲏ ،امللــل وانحــل ،ج ،1ص ٣0 ،15؛ عبــد احلميــد ،عرفــان ،دراســات يف العقائــد والفــرق،
(بغــداد ،مطبعــة اإلرشــاد1967 ،م) ،ص .٢61
 )٢٢ضيف ،الباغة تطور وتاريﺦ ،ط ( ،9القاهرة ،دار املعارف1995 ،م) ،ص .15
 )٢٣ضيف ،الباغة تطور وتاريﺦ ،ص .15
 )٢4وهــي كلمــة الوليــد بــن املغــرية يف قريــش حــني اســتمع للقــران الكريــم .ينظــر ابــن هشــام ،عبــد امللــك بــن هشــام
بــن أيــوب احلمــريي( ت ٢1٣هـــ8٢8/م) ،الســرية النبويــة املعروفــة ( بســرية ابــن هشــام) ،حتقيــق :طــه عبــد الــرءوف
ســعد ( ،بــريوت ،دار اجليــل1411 ،هـــ) ،ج  ،٢ص .105
ون اهللِّ إِن كُن ُتــم ص ِ
ـون ا ْفـ َـرتاه ُقـ ْـل َف ْأ ُتــو ْا بِسـ ﹴ ِ ِ
ـن اسـ َت َطعتُم مــن د ِ
 )٢5قــال تعــاىلَ { :أ ْم َي ُقو ُلـ َ
اد ِقـ َـني}.
ْ َ
ـورة ِّم ْثلــه َوا ْد ُعــو ْا َمـ ِ ْ ْ ِّ ُ
ُ
ُ َ
ســورة يونــس ،اآليــة.٣8 :
 )٢6سورة النساء ،اآلية.59 :
 )٢7الشــيﺦ املفيــد ،حممــد بــن حممــد بــن النعــامن ( ت41٣هـــ 10٢٢ /م) ،االمــايل ( ،مؤسســة انتشــارات ،قــم،
141٣هـــ) ،ص ٣49؛ ؛ الطــوﳼ ،حممــد بــن احلســن بــن عــﲇ ( ت460هـــ1067 /م) ،االمــايل ( ،انتشــارات دار
الثقافــة ،قــم1414 ،هـــ) ،ص .1٢٢ ،1٢1
 )٢8سورة التوبة ،اآلية.100 :
 )٢9سورة التوبة ،اآلية.19 :
 )٣0الطــوﳼ ،االمــايل ،ص 56٣؛ املجلــﴘ ،حممــد باقــر (ت1111هـــ 1699 /م) ،بحــار االنــوار اجلامــع لــدرر
اخبــار االئمــة االطهــار ،ط( ،٢مؤسســة الوفــاء ،بــريوت198٣ ،م) ،ج ،10ص  ،140ج ،69ص .15٣
 )٣1سورة ال عمران ،اآلية.61 :
 )٣٢الطوﳼ ،األمايل ،ص .564
 )٣٣ينظر :البدري ،حكمت فرج اهلل ،معجم آيات االقتباس( ،دار احلرية1980 ،م) ،ص .19
 )٣4سورة االنفال ،اآلية.46 :
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 )٣5املجلﴘ ،بحار االنوار ،ج ،44ص .50
 )٣6سورة البقرة ،اآلية.٢16 :
 )٣7سورة احلر ،اآلية.7 :
 )٣8املجلﴘ ،بحار االنوار ،ج ،69ص  ،155ج ،44ص .6٣
 )٣9املجلﴘ ،بحار االنوار ،ج ،4٣ص .٣51
 )40سورة األنعام ،اآلية10٣ :
 )41الطوﳼ ،األمايل ،ص .٢70
 )4٢سورة االحزاب ،اآلية.٣٣ :
 )4٣سورة هود ،اآلية.17 :
 )44الطوﳼ ،االمايل ،ج ،٢ص .14٢
 )45الطوﳼ ،االمايل ،ص .56٢
 )46اآليب ،ابــو ســعد منصــور بــن احلســني الــرازي ( ت4٢1هـــ10٣1 /م) ،نثــر الــدر يف املحــاﴐات ،حتقيــق :خالــد
عبــد الغنــي حمفــوظ( ،دار الكتــب العلميــة ،بــريوت٢004 ،م) ،ج ،1ص .٢٢4
 )47الطــربي ،ابــو جعفــر حممــد بــن جريــر (ت٣10هـــ 9٢٢/م) ،هتذيــب االثــار وتفضيــل الثابــت عــن رســول اهلل
مــن االخبــار ،حتقيــق :حممــود حممــد شــاكر ( ،مطبعــة املــدﲏ ،القاهــرة ،د .ت) ،ج ،٣ص 105؛ احلاكــم النيســابوري،
أبــو عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل ( ت405هـــ1014 /م) ،املســتدرك عــى الصحيحــني ،حتقيــق :مصطفــى عبــد
القــادر عطــا( ،دار الكتــب العلميــة ،بــريوت1990 ،م) ،ج ،٣ص .1٣7
 )48الشيﺦ املفيد ،األمايل ،ص ٣49؛ الطوﳼ ،األمايل ،ص .1٢1
 )49ابــن حنبــل ،ابــو عبــد اهلل امحــد بــن حنبــل (ت٢41هـــ855 /م) ،مســند امحــد بــن حنبــل ،حتقيــق :شــعيب
االرنــؤوط ،وعــادل مرشــد واخــرون( ،مؤسســة الرســالة٢001 ،م) ،ج ،17ص .170
 )50ابــن قتيبــة ،ابــو حممــد عبــد اهلل بــن مســلم (ت٢76هـــ 899 /م) ،االمامــة والسياســة ،حتقيــق :خليــل املنصــور،
(دار الكتــب العلميــة ،بــريوت1997 ،م) ،ج ،1ص .1٣4
 )51ابن حنبل ،املسند ،ج ،45ص .500
 )5٢ابــن ايب احلديــد املعتــزيل ،عبــد احلميــد بــن هبــة اهلل ( ت656هـــ 1٢58 /م) ،رشح ﳖــج الباغــة ،حتقيــق :حممــد
ابــو الفضــل ابراهيــم ( ،دار احيــاء الــرتاث العــريب1959 ،م) ،ج ،٣ص 186؛ صفــوت ،مجهــرة خطــب العــرب يف
عصــور العربيــة الزاهــرة ،ج ،1ص .٣٢5
 )5٣وهوابــو اهليثــم العبــاس بــن مــرداس بــن ايب عامــر الســلمي ،شــاعر فــارس ،مــن ســادات قومــه ،امــه الشــاعرة
اﳋنســاء ،اســلم قبيــل فتــح مكــة ،وكان مــن املؤلفــة قلوهبــم .ينظــر :ابــن ســعد ،حممــد بــن ســعد بــن منيــع (ت٢٣0هـــ/
844م) ،الطبقــات الكــربى ،حتقيــق :حممــد عبــد القــادر عطــا ( ،دار الكتــب العلميــة ،بــريوت1990 ،م) ،ج ،4ص
٢05؛ ابــن حجــر ،امحــد بــن عــﲇ بــن حممــد ( ت85٢هـــ 1448 /م) ،االصابــة يف متييــز الصحابــة ،حتقيــق :عــادل امحــد
عبــد املوجــود ،وعــﲇ حممــد معــوض( ،دار الكتــب العلميــة ،بــريوت1415 ،هـــ) ،ج ،٣ص .51٣-51٢
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 )54البغــدادي ،عبــد القــادر بــن عمــر (ت109٣هـــ188٢ /م) ،خزانــة االدب ولــب لبــاب لســان العــرب ،حتقيــق
ورشح :عبــد الســام حممــد هــارون ،ط ( ،4مكتبــة اﳋانجــي ،القاهــرة1997 ،م) ،ج ،4ص .18
 )55سورة السجدة ،اآلية.18 :
 )56سورة احلجرات ،اآلية.6 :
 )57ابن ايب احلديد املعتزيل ،رشح ﳖج الباغة ،ج ،6ص .٢9٣-٢9٢
 )58ابــن شــعبة احلــراﲏ ،احلســن بــن عــﲇ بــن احلســني ( مــن اعــام القــرن الرابــع اهلجــري ) ،حتــف العقــول عــن ال
الرســول ،حتقيــق :عــﲇ اكــرب غفــاري ،ط ( ،٢مؤسســة النــر االســامي ،قــم ،د .ت ) ،ص .٢٢7
 )59ابن قتيبة ،الشعر والشعراء( ،دار احلديث ،القاهرة14٢٢ ،هـ) ،ج ،1ص .154
 )60ابن شعبة احلراﲏ ،حتف العقول ،ص .٢٢8-٢٢7
 )61ابن ايب احلديد ،رشح ﳖج الباغة ،ج ،18ص .٢54
 )6٢ابن ايب احلديد املعتزيل ،رشح ﳖج الباغة ،ج ،14ص 1٢؛ صفوت ،مجهرة خطب العرب ،ج ،1ص .٢94
 )6٣ابن ايب احلديد ،رشح ﳖج الباغة ،ج ،6ص .٣74
 )64الشيﺦ املفيد ،االمايل ،ص ٣49؛ الطوﳼ ،االمايل ،ص 1٢٢؛ املجلﴘ ،بحار االنوار ،ج ،4٣ص .٣60
 )65الطــربﳼ ،ابــو منصــور امحــد بن عﲇ بن ايب طالــب ( ت 6٢0هـــ1٢٢٣ /م) ،االحتجاج ،تعليقــات وماحظات:
حممــد باقر اﳋرســان ( ،مؤسســة النعامن ،بــريوت ،د .ت) ،ج ،1ص .1٣7
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املﺼادر واملراﺟع
الﻘرآن الﻜريﻢ
* اآليب ،ابــو ســعد منصــور بــن احلســني الــرازي (
ت4٢1هـــ10٣1 /م).نثــر الــدر يف املحــاﴐات ،حتقيق:
خالــد عبــد الغنــي حمفــوظ( ،دار الكتــب العلميــة،
بــريوت٢004 ،م)،
* البغــدادي ،عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن حممــد
األســفرائيني التميمــي ( ت4٢9هـــ10٣7 /م) الفــرق
بــني الفــرق ،ط  ( ،٣بــريوت ،دار الكتــب العلميــة،
٢005م)
* البغــدادي ،عبــد القــادر بــن عمــر (ت109٣هـــ/
188٢م) خزانــة االدب ولــب لبــاب لســان العــرب،
حتقيــق ورشح :عبــد الســام حممــد هــارون ،ط( ،4
مكتبــة اﳋانجــي ،القاهــرة1997 ،م)
* اجلاحــﻆ ،عمــرو بــن بحــر (ت٢55هـــ868 /م).
البيــان والتبيــان( ،دار ومكتبــة اهلــال ،بــريوت،
14٢٣هـــ) .
* احلاكــم النيســابوري ،أبــو عبــد اهلل احلاكــم حممــد
بــن عبــد اهلل ( ت405هـــ1014 /م)  .املســتدرك عــى
الصحيحــني ،حتقيــق :مصطفــى عبــد القــادر عطــا( ،دار
الكتــب العلميــة ،بــريوت1990 ،م).
* ابــن حجــر ،امحــد بــن عــﲇ بــن حممــد ( ت85٢هـــ /
1448م)  ،االصابــة يف متييــز الصحابــة ،حتقيــق :عــادل
امحــد عبــد املوجــود ،وعــﲇ حممــد معــوض( ،دار الكتــب
العلميــة ،بــريوت1415 ،هـــ).
* ابــن ايب احلديــد املعتــزيل ،عبــد احلميــد بــن هبــة اهلل (
ت656هـــ 1٢58 /م) ،رشح ﳖــج الباغــة ،حتقيــق:
حممــد ابــو الفضــل ابراهيــم ( ،دار احيــاء الــرتاث العــريب،
1959م)
*ابــن حنبــل ،ابــو عبــد اهلل امحــد بــن حنبــل (ت٢41هـــ/
855م)مســند امحــد بــن حنبــل ،حتقيــق :شــعيب

االرنــؤوط ،وعــادل مرشــد واخــرون( ،مؤسســة
الرســالة٢001 ،م).
*ابــن ســعد ،حممــد بــن ســعد بــن منيــع (ت٢٣0هـــ /
844م) الطبقــات الكــربى ،حتقيــق :حممــد عبــد القــادر
عطــا ( ،دار الكتــب العلميــة ،بــريوت1990 ،م)
*ابــن شــعبة احلــراﲏ ،احلســن بــن عــﲇ بــن احلســني (
مــن اعــام القــرن الرابــع اهلجــري ) حتــف العقــول عــن
ال الرســول ،حتقيــق :عــﲇ اكــرب غفــاري ،ط ( ،٢مؤسســة
النــر االســامي ،قــم ،د .ت )
*الشهرســتاﲏ ،ابــو الفتــح حممــد بــن عبــد الكريــم( ت
548هـــ115٣ /م) ،امللــل والنحــل ،مؤسســة احللبــي
ابــن هشــام ،عبــد امللــك بــن هشــام بــن أيــوب احلمــريي(
ت ٢1٣هـــ8٢8/م)
* الســرية النبويــة املعروفــة ( بســرية ابــن هشــام) ،حتقيــق:
طــه عبــد الرءوف ســعد ( ،بــريوت ،دار اجليــل1411 ،هـ)
* الشــيﺦ املفيــد ،حممــد بــن حممــد بــن النعــامن (
ت41٣هـــ 10٢٢ /م) ،االمــايل ( ،مؤسســة انتشــارات،
قــم141٣ ،هـــ).
* الطــربﳼ ،ابــو منصــور امحــد بــن عــﲇ بــن ايب طالــب
(ت 6٢0هـــ1٢٢٣ /م) ،االحتجــاج ،تعليقــات
وماحظــات :حممــد باقــر اﳋرســان ( ،مؤسســة النعــامن،
بــريوت ،د .ت)
* الطــربي ،ابــو جعفــر حممــد بــن جريــر (ت٣10هـــ
9٢٢/م) ،هتذيــب االثــار وتفضيــل الثابــت عــن رســول
اهلل مــن االخبــار ،حتقيــق :حممــود حممــد شــاكر ( ،مطبعــة
املــدﲏ ،القاهــرة ،د .ت).
* الطــوﳼ ،حممــد بــن احلســن بــن عــﲇ ( ت460هـــ/
1067م) ،االمــايل ( ،انتشــارات دار الثقافــة ،قــم،
1414هـــ).
* ابــن قتيبــة ،ابــو حممــد عبــد اهلل بــن مســلم (ت٢76هـــ
899 /م) ،االمامــة والسياســة ،حتقيــق :خليــل املنصــور،
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(دار الكتب العلمية ،بريوت1997 ،م)
* الشعر والشعراء( ،دار احلديث ،القاهرة14٢٢ ،هـ)،
* بحــار االنــوار اجلامــع لــدرر اخبــار االئمــة االطهــار،
ط( ،٢مؤسســة الوفــاء ،بــريوت198٣ ،م) ،حممــد باقــر
املجلــﴘ()1111
* البــدري ،حكمــت فــرج اهلل معجــم آيــات االقتبــاس،
(دار احلريــة1980 ،م).
* درويــش ،حممــد طاهــر اﳋطابــة يف صــدر اإلســام( ،
د .م ،د .ت).
* الرفاعــي ،أنــور اإلســام يف حضارتــه ونظمــه،
(دمشــق ،مطبعــة دار الفكــر197٣ ،م).
* زيــدان ،جرجــي تاريــﺦ أدب اللغــة العربيــة ( ،بريوت،
مطبعــة دار احلياة198٣ ،م)
* صفــوت ،امحــد زكــي مجهــرة خطــب العــرب يف عصور
العربيــة الزاهــرة ( ،بــريوت ،املكتبة العلميــة ،د .ت).

* ضيــف ،شــوقي الباغــة تطــور وتاريــﺦ ،ط،9
(القاهــرة ،دار املعــارف1995 ،م).
* الفــن ومذاهبــه يف النثــر العــريب ،ط  ( ،5القاهــرة ،دار
املعــارف ،د .ت) .
* تاريــﺦ األدب العــريب (العــﴫ اإلســامي) ،ط ،1٣
(القاهــرة ،دار املعــارف196٣ ،م) .
* عبــد احلميــد ،عرفــان دراســات يف العقائــد والفــرق،
(بغــداد ،مطبعــة اإلرشــاد1967 ،م).
* كــرد عــﲇ ،حممــد اإلســام واحلضــارة العربيــة ،ط،٢
(القاهــرة ،مطبعــة جلنــة التأليــف والرتمجــة1959 ،م).
* الكــروي ،إبراهيــم ســلامن ورشف الديــن ،عبــد
التــواب .
* املرجــع يف احلضــارة العربيــة اإلســامية ( ،الكويــت،
مطبعــة دار الساســل1987 ،م).

ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﰲ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳊﺴﻦ g
ﺧﻄﺒﺔ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ
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املﻘدمة:
اســتخدم اإلمــام احلســن  gيف خطبتــه هــذه عباراتــه بطريقــة ﳑيــزة وجذابــة ،مفعمــة بالعاطفــة

ومدعمــة باألدلــة والرباهــني مــن كتــاب اهلل وأحاديــث رســول اهلل  ومــن ســريته وأخيــه اإلمــام
احلســني  .gلكــي يضــع األمــور يف موازينهــا الصحيحــة وحتــى يدفــع باملســتمع ملراجعــة تلــك األدلة

واألحاديــث واحلــوادث التــي شــهدها البعــض و ســمعها بشــكل مبــارش ،وهــم مــا زالــوا قريبــني مــن

عهــد رســول اهلل  ،و منهــم مــن حفــﻆ تلــك اآليــات واألحاديــث وتناقلوهــا مــن جيــل إىل آخــر
حتــى وصلــت إىل عﴫنــا هــذا.

واهلــدف مــن االســتدالل هبــا هــو أن يضــع اجلميــع أمــام مســؤوليتهم بعــد اثبــات حقــه ومكانتــه

مــن ديــن اهلل ،وصلتــه برســول اهلل  مســتخدم ًا قدراتــه اﳋطابيــة – وهــو ابــن خــري مــن نطــق بالضــد
– ومدعـ ًام كامــه باحلجــج الدامغــة التــي ال يســتطيع أحــد ردهــا أو أن االعــرتاض عليهــا.
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فبكلامتــه هــذه أراد أن يعصــم النــاس عــن الوقــوع يف الزلــل واﳋطــأ بﺈرجاعهــم إىل جــادة احلــق

والصــواب ،مســتخدم ًا الطريقــة الﴪديــة والتــي ﴎد فيهــا هــذه األدلــة والرباهــني ليؤكــد وجــوب

أتباعهــم فهــم »أوىل النــاس بالنــاس« كــام عــرب عــن ذلــك بنفســه .g

وهــذه الباغــة املعجــزة ال يســتطيع أحــد مــن املخلوقــات مضاهتهــم هبــا ،فقــد جــاء عــى لســان أمــري
ِ
ِ
ـان َب ْض َع ـ ﹲة ِم ـ َن ِ
الــكام عــﲇ بــن أيب طالــب َ :g
»أال وإِ َّن ال ِّل َسـ َ
ـع،
اإلن َْســانَ ،فـ َـا ُي ْســعدُ ه ا ْل َقـ ْـو ُل إِ َذا ا ْم َتنَـ َ
َ
ـت ُغ ُصو ُنــه«(.)1
ـع ،وإِ َّنــا ألُ َمـ َـرا ُء ا ْلـك ََا ِم وفِينَــا َتن ََّشـ َب ْت ُع ُرو ُقــه ،و َع َل ْينَــا َ َهتدَّ َلـ ْ
وال ُي ْم ِه ُلــه النﱡ ْطـ ُـق إِ َذا ات ََّسـ َ

هــذا يــدل عــى أن األئمــة  bمؤيــدون مــن اهلل بالدليــل واحلجــة ،وأرشبــوا العلــم وتلقفــوه كابــر

عــن كابــر ،ومترســوه يف العديــد مــن املناســبات ،وهــم أهــل بيــت قــد زقــوا العلــم زقــا .هــذا باعــرتاف
أعدائهــم وشــﺂنﺌيهم قبــل حمبيهــم وشــيعتهم .وليــس ألحــد مــن وســيلة يســتطيع الــرد عليهــم ،وهــذا
مــا ســنأﰐ عــى ذكــره فيــام ســيأﰐ خــال البحــث يف أجــزاء هــذه اﳋطبــة العصــامء املباركــة ،والتــي

أحتفنــا هبــا اإلمــام احلســن  gال لتكــون حجــة عــى أهــل زمانــه فقــط بــل هــي حجــة عــى كل اآلتــني
فيــام بعــد ملــا تضمنتهــا مــن دالئــل وبراهــني.

االحتجاج يف خطاب اإلمام احلسن ..gخطبة الدالئل

وجيــب لفــت نظــر القــارئ الكريــم إىل أننــي ســأقوم بعــرض أهــم النقــاط التــي ﴎدهــا اإلمــام

احلســن  gحيــث أن اﳋطبــة الريفــة تعــج باإلدلــة الكثــرية ســاقها اإلمــام  .gوال يمكــن لنــا يف

هــذا املقــام ونحــن نســعى لاختصــار أن نــﴤء عــى كامــل جوانبهــا ألن طبيعــة البحــث ال تســمح
بذلــك ،فهــو حمصــور يف إظهــار اللطائــف العقائديــة بشــكل جممــل ،ولكــن دون االنتقــاص مــن حــق
األدلــة .ســنبحث هــذه األدلــة عــى نحــو االمجــال حين ـ ًا ،ونفصــل غريهــا حين ـ ًا آخــر ،كــام يقتضيــه

واقــع احلــال ،ألن بعضهــا ال يمكــن اختصــاره واملــرور عليــه مــرور الكــرام ،بــل ال بــد مــن متحيصهــا

ألمهيتهــا وشــموهلا حيــث أننــي أهــدف لإلشــارة إىل بعــض املعــاﲏ العقائديــة التــي اشــتملت عليهــا،
فــﺈىل طياهتــا املبدعــة ننتقــل ســائلني املــوىل عــز وجــل التوفيــق . .وهــذا نــﺺ اﳋطبــة التــي تعتــرب قمــة

يف الداللــة واالحتجــاج قبــل أن نُقــدم عــى تفصيلهــا عــى حموريــن:
خطبة عﺼﲈء:

قــال  gبعــد احلمــد والثنــاء ،والصــاة عــى رســوله » :نحــن أهــل بيــت أكرمنــا اهلل واختارنــا،

واصطفانــا ،وأذهــب عنــا الرجــس ،وطهرنــا تطهــريا ،ومل يفــرتق النــاس فرقتــني إال جعلنــا اهلل يف

خريمهــا مــن آدم إىل جــدي حممــد  فلــام بعثــه للنبــوة ،واختــاره للرســالة ،وأنــزل عليــه كتابــه ،فــكان

أيب أول مــن آمــن ،وصــدق اهلل ورســوله ،وقــد قــال اهلل يف كتابــه املنــزل عــى نبيــه املرســلَ ﴿ :أ َف َمـ ْن ك َ
َان
َعـ َـى بينَـ ﹴـة ِمـن ربـ ِـه وي ْت ُلــوه َشـ ِ
ـاهدﹲ ِمنْـ ُه﴾(.)٢
ْ َ ِّ َ َ ُ
َ ِّ
وقــد قــال لــه جــدي  حــني أمــره أن يســري إىل مكــة يف موســم احلــج بســورة بــراءة :ﴎ هبــا يــا

عــﲇ ،فــﺈﲏ أمــرت أن ال يســري هبــا إال أنــا أو رجــل منــي وأنــت فــأيب مــن جــدي ،وجــدي مــن اهلل.

وقــال لــه جــدي  حــني قــﴣ بينــه وبــني أخيــه جعفــر ،ومــواله زيــد ابــن حارثــة يف ابنــة عمــه

محــزة :أمــا أنــت يــا عــﲇ فمنــي ،وأنــا منــك ،وأنــت ويل كل مؤمــن ومؤمنــة بعــدي.

فلــم يــزل أيب وقــى جــدي بنفســه ،ويف كل موطــن يقدمــه جــدي لــكل شــدة ،يرســله ثقــة منــه
ــك ا ُْمل َق َّر ُب َ
الســابِ ُق َ
الســابِ ُق َ
ون ُأو َل ِﺌ َ
ــون﴾(.)٣
وطمأنينــة إليــه ،وقــال اهلل جــل شــأنهَ :
ون َّ
﴿و َّ
فكأن أيب سابق السابقني وأقرب املقربني إىل اهلل وإىل رسوله ،وذلك
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أنــه مل يســبقه إىل اإليــامن أحــد غــري خدجيــة فكــام أن اهلل عــز وجــل فضل الســابقني عــى املتأخرين،

فضل ســابق الســابقني ،وقــد قال اهلل

ِ ِ
ِ
(عــز وجــل)َ ﴿ :أجع ْل ُتـ ِ
احلـ َـرا ِم ك ََم ـ ْن آ َم ـ َن بِــاهللَِّ َوا ْل َيـ ْـو ِم ْاآل ِخـ ِـر
احلـ ِّ
ـاج َوعـ َـام َر َة ا َْمل ْســجد ْ َ
ـم س ـ َقا َي َة ْ َ
َ َ ْ
اهــدَ ِيف َســبِ ِ
يل اهللَِّ﴾(.)4
َو َج َ
نزلــت هــذه اآليــة يف أيب ،وكان محــزة وجعفــر قتــا شــهيدين يف قتــاء كثــرية مــن الصحابــة ،فجعــل

اهلل محــزة ســيد الشــهداء مــن بينهــم ،وجعــل جلعفــر جناحــني يطــري هبــام يف اجلنــة مــع املائكــة كيــف

يشــاء مــن بينهــم ،وذلــك لقرابتهــام مــن جــدي  ،وصــى جــدي عــى عمــه محــزة ســبعني صــاة

مــن بــني الشــهداء يــوم أحــد ،وكذلــك جعــل اهلل تعــاىل لنســاء نبيــه املحســنة منهــن أجريــن ،وللمســيﺌة

منهــن وزريــن ضعفــني ملكاﳖــن مــن جــدي.
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وجعــل اهلل الصــاة يف مســجد نبيــه بألــف صــاة مــن بــني ســائر املســاجد إال املســجد احلــرام ملــكان
رســول اهلل  ،فلــام نــزلَ ﴿ :يا َأ ﱡ َهيــا ا َّل ِذيـ َن آ َمنُــوا َص ﱡلــوا َع َل ْي ِه َو َسـ ِّل ُموا ت َْسـ ِـل ًيام﴾(.)5
قالوا يا رسول اهلل كيف نصﲇ عليك؟

فقال :قولوا» :اللهم صل عى حممد وآل حممد«.
فحــق عــى كل مســلم أن يصــﲇ علينــا مــع الصــاة عى جــدي فريضــة واجبة ،وأحــل اهلل ﲬــس الغنيمة

لرســوله وأوجبهــا يف كتابــه ،وأوجــب لنــا مــن ذلــك مــا أوجــب لــه ،وحــرم عليــه الصدقــة وحرمهــا علينــا،
نزهنــا ﳑــا نزهــه وطيــب لنــا مــا طيــب لــه ،كرامــة أكرمنــا اهلل هبــا ،وفضيلــة فضلنــا عــى ســائر عباده.

اجـ َ
ـك فِيـ ِـه ِمـ ْن َب ْعـ ِـد َمــا
وقــال تعــاىل جلــدي حــني جحــده كفــرة أهــل الكتــاب وحاجــوهَ ﴿ :ف َمـ ْن َح َّ
ِ
جــاء َك ِمـن ا ْل ِع ْلـ ِم َف ُقـ ْـل َتعا َلــوا َنــدْ ع َأبنَاء َنــا و َأبنَاء ُكـ ِ
ـم َن ْبت َِهـ ْـل
َ ْ
َ
ـم َون َســا َءنَا َون َســا َءك ُْم َو َأ ْن ُف َسـنَا َو َأ ْن ُف َسـك ُْم ُثـ َّ
ُ ْ َ َ ْ َ ْ
َ َ
ـت اهللَِّ َعـ َـى ا ْلك ِ
ـني﴾(.)6
َفن َْج َعـ ْـل َل ْعنَـ َ
َاذبِـ َ

فأخــرج جــدي معــه مــن األنفــس أيب ،ومــن البنــني أنــا وأخــي احلســني ،ومــن النســاء أمــي فاطمــة،
فنحــن أهلــه وحلمــه ودمــه ونفســه ،ونحــن منــه وهــو منــا ،وقــد قــال اهلل تبــارك وتعــاىل﴿ :إِ َّنـ َـام ُي ِريــدُ اهللَُّ
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ِ
ِ ِ
ـم َت ْط ِه ًريا﴾(.)7
الر ْجـ َ
ل ُي ْذهـ َ
ـس َأ ْهـ َـل ا ْل َب ْيــت َو ُي َط ِّه َر ُكـ ْ
ـم ِّ
ـب َعنْ ُكـ ُ

فلــام نزلــت هــذه مجعنــا جــدي :وأخــي وأمــي وأيب ونفســه يف كســاء خيــربي يف حجــرة أم ســلمة

رﴈ اهلل عنهــا فقــال :اللهــم هــؤالء أهــل بيتــي وخاصتــي أذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطــريا.
فقالت أم سلمة أنا أدخل معهم يا رسول اهلل؟
فقال :قفى مكانك ،يرمحك اهلل أنت عى خري ،وأﳖا خاصة يل وهلم.

ِ
رب َع َل ْي َها﴾(.)8
الص َاة َو ْ
﴿و ْأ ُم ْر َأ ْه َل َك بِ َّ
وملا نزلتَ :
اص َط ِ ْ

يأتينــا جــدي كل يــوم عنــد طلــوع الفجــر يقــول :الصــاة يــا أهــل البيــت يرمحكــم اهلل ،و﴿إِ َّنـ َـام
ِ
ِ ِ
ــريا﴾(.)9
الر ْج َ
ُي ِريــدُ اهللَُّ ل ُي ْذهـ َ
ــس َأ ْهـ َـل ا ْل َب ْيــت َو ُي َط ِّه َر ُكـ ْ
ـم ِّ
ـب َعنْ ُكـ ُ
ـم َت ْط ِه ً

وأمــر بســد األبــواب يف مســجده غــري بابنــا فكلمــوه يف ذلــك فقــال :إﲏ مل أســد أبوابكــم ومل أفتــح

بــاب عــﲇ مــن تلقــاء نفــﴘ ،ولكــن أتبــع مــا أوحــي إيل ،إن اهلل أمــرﲏ بســد أبوابكــم وفتــح بــاب عــﲇ،
وقــد ســمعت هــذه األمــة جــدي يقــول» :مــا ولــت أمــة أمرهــا رجـ ً
ا وفيهــم مــن هــو أعلــم منــه إال مل

يــزل يذهــب أمرهــم ســفاالً حتــى يرجعــوا إىل مــا تركــوه«.

وسمعوه يقول أليب» :أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي«.
وقــد رأوه وســمعوه حــني أخــذ بيــد أيب (بغديــر) خــم ،وقــال هلــم :مــن كنــت مــواله فعــﲇ مــواله،

اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه ،ثــم أمرهــم أن يبلــﻎ الشــاهد منهــم الغائــب.

ثــم قــال  :gأهيــا النــاس إنكــم لــو التمســتم مــا بــني جابلقــا وجابرســا رج ـ ً
ا جــده نبــي ،وأبــوه

وصيــه مل ﲡــدوا غــريي وغــري أخــي ،فاتقــوا اهلل وال تضلــوا.

أهيــا النــاس لــو أذكــر الــذي أعطانــا اهلل تبــارك وتعــاىل وخصنــا بــه مــن الفضائــل يف كتابــه ،وعــى

لســانه نبيــه مل أحصــه ،وأنــا ابــن البشــري النذيــر ،وأنــا ابــن الــﴪاج املنــري الــذي جعلــه رمحــة للعاملــني،
وأقســم بــاهلل لــو متســكت األمــة بالثقلــني ألعطتهــم الســامء قطرهــا ،واألرض بركتهــا ،وألكلــوا

نعمتهــا خــﴬاء مــن فوقهــم ،ومــن حتــت أرجلهــم مــن غــري اختــاف بينهــم إىل يــوم القيامــة ،قــال
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ِ
ِ
ْجيـ َـل ومــا ُأ ْنـ ِـز َل إِ َلي ِهـ ِ
اإلن ِ
ـم َأ َقا ُمــوا ال َّتـ ْـو َرا َة َو ْ ِ
ـم
اهلل عــز وجــلَ :
ـم َألَ َك ُلــوا مـ ْن َف ْوق ِهـ ْ
ـم مـ ْن َر ِّهبِـ ْ
ْ ْ
َ َ
﴿و َلـ ْـو َأ َّﳖُـ ْ
ِ
ِ
ِ
ـم﴾(.)10
َوم ـ ْن َ ْحتــت َأ ْر ُجل ِهـ ْ

ﹴ ِ
السـ َـام ِء
وقــال اهلل (عــز وجــل)َ :
ـم َبـ َـركَات م ـ َن َّ
﴿و َلـ ْـو َأ َّن َأ ْهـ َـل ا ْل ُقـ َـرى آ َمنُــوا َوا َّت َقـ ْـوا َل َفت َْحنَــا َع َل ْي ِهـ ْ
و ْاألَر ِ ِ
ـم بِـ َـام كَا ُنــوا َيك ِْس ـ ُب َ
ون﴾(.)11
ض َو َلك ـ ْن ك ََّذ ُبــوا َف َأ َخ ْذن ُ
َاهـ ْ
َ ْ
نحــن أوىل النــاس بالنــاس يف كتــاب اهلل وعــى لســان نبيــه  أهيــا النــاس اســمعوا وعــوا ،واتقــوا

اهلل وارجعــوا إليــه ،هيهــات منكــم الرجعــة إىل احلــق ،وقــد صارعكــم النكــوص وخامركــم الطغيــان
ـم َهلَــا ك ِ
َار ُهـ َ
ـون﴾(.)1٢
واجلحــودَ ﴿ ،أ ُن ْل ِز ُمك ُُم َ
وهــا َو َأ ْن ُتـ ْ
والسام عى من اتبع اهلدى«(.)1٣

املبحث األول :فﻀاﺋﻞ أﻫﻞ بيﺖ النبوة :b
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نحن أﻫﻞ بيﺖ :b
ابتــدأ اإلمــام احلســن  gبالتعريــف عــن فضــل أهــل البيــت  bمــن خــال ذكــر أمــور اختصهــم اهلل

تعــاىل هبــا دوﳖــم مــن البــر ،واســتخدم  gطريقــة البديــع يف اللــف والنــر وهــذه مــن الطــرق الباغيــة.
واللــف والنــر ،عنــد أهــل البديــع هــو مــن املحســنات املعنويــة »وهــو أن يذكــر شــيﺌان أو أشــياء

إمجــاالً أو تفصي ـاً ،وبــأن يؤتــى بلفــﻆ يشــتمل عــى متعــدد ،ثــم يذكــر أشــياء عــى عــدد ذلــك ،كل

واحــد مــن املتقــدم ،وال ينــﺺ عــى ذلــك الرجــوع إىل مــا ذكــره ســابق ًا بــل يغــوص إىل عقــل الســامع،

ورد كل واحــد إىل مــا يليــق بــه .وذكــر األشــياء األوىل تفصيــ ً
ا أو إمجــاالً ويســمى باللــف ،وذكــر

األشــياء الراجعــة إىل األوىل يســمى بالنــر«(.)14

فعــرض اإلمــام احلســن  gتلــك املختصــات عــى ســبيل اإلمجــال بطريقــة اللــف ،ليعــود وينرهــا

فيــام بعــد بﺈرجــاع الســامع إىل مــا ســبق ولكــن بشــكل تفصيــﲇ.

ونشــري للعبــارة التاليــة التــي يف صــدر اﳋطبــة حيــث قــال » :gنحــن أﻫــﻞ بيـ ﹴ
ـﺖ« ونســتدل منهــا

عــى أمــور عــدة نختﴫهــا بــاآلﰐ:
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أوالﹰ :إن من خمتصات استخدام الضمري املتكلم »نحن«:
 – ١حيــث عــرب عــن نفســه وعــن أهــل البيــت بشــكل األعــم ،وذلــك مــن خــال الضمــري املنفصل

الــذي يــدل عــى اجلمــع ،والــذي يســتخدم ،وهــذا ال يعتــرب مــن الفخــر والتباهــي بــل مــن بــاب إعــام

املخاطــب بواقــع احلال.

 – ٢إن اســتخدام الضمــري املتكلــم »نحــن« يفيــد معنــى املشــاركة والقــرب ،إذ جيعــل املتكلــم

ناطقــ ًا باســمه وبﺈســم غــريه.

 – ٣إن اســتخدام الضمــري »نحــن« جيعــل مــن املخاطــب وكأنــه عــامل بــام ﳜــربه بــه املتكلم ومشــارك

فيــه ،وعــى اطــاع عنــام يتــم احلديــث عنــه ،ويكــون املتكلــم يف موضــع التذكري ليــس إال. .

ﺛاني ـ ﹰا :إن اســتعامل اإلمــام احلســن  gلصيغــة التنكــري ال التعريــف حيــث قــال» :أهــل بيـ ﹴ
ـت« ومل

يقــل »أهــل البيــت« فلذلــك دالالت خاصــة أيضـ ًا ،ومنهــا:

 – ١عبــارة »أهــل ﹴ
بيــت« تــدل عــى حــﴫ بعــض املختصــات هبــم فقــط ال تصــح ألن تكــون

لغريهــم ،والدليــل عــى ذلــك حــني قــال اإلمــام احلســن  gفيــام قــال» :أكرمنــا اهلل ،واختارنــا،
واصطفانــا . .الــﺦ«.

 – ٢ويــراد مــن هــذه العبــارة بيــان فضــل مجاعــة خاصــة مــن النــاس قــام القــرآن الكريــم والنبــي

 بﺈطــاق عنــوان عليهــم وهــو :بيــت أهــل النبــوة ،أي مــن حيــث هــو نبــي ،ومــن حيــث أن هــذا
البيــت هــو :بيــت النبــوة.

 – ٣وأراد منهــا ﴏف ذهــن الســامع أن مــا هلــم مــن خصوصيــة ال ﳜتــﺺ هبــا كل مــن نســب إىل

النبــي  مــن األهــل واألقــارب واألنســباء واألزواج بــل هــم خصــوص هــؤالء الثلــة الذيــن تــم
اختيارهــم ليكونــوا هــم أهــل بيــت النبــوة وعــرتة الرســول الطاهــرة.
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أﻛرمنا اﷲ واختارنا:
كــام أســلفنا ســابق ًا فــﺈن اإلمــام احلســن  gعــرض خمتصــات أهــل بيــت النبــوة بشــكل أمجــايل،

حيــث قــال » :gنحــن أهــل بيــت أكرمنــا اهلل واختارنــا ،واصطفانــا ،وأذهــب عنــا الرجــس ،وطهرنــا

تطهــريا ،ومل يفــرتق النــاس فرقتــني إال جعلنــا اهلل يف خريمهــا مــن آدم إىل جــدي حممــد .« . .

إن التكريــم واالختيــار ،واالصطفــاء مــا هــو إال تﴫيــح مــن اإلمــام أن اهلل عــز وجــل هو األســاس

واألصــل مــن وراء هــذا التكريــم واالختيــار واالصطفــاء ،وهــو يف عطائتــه مســتمر هلــؤالء الصفــوة،

وهــم دائــ ًام يف حــال اســتجاب الرضــا اإلهلــي ،والقرينــة عــى أن العطــاءات اإلهليــة مســتمرة هلــم
وفيهــم حــني أضــاف الضمــري »نــا« الــذي يــدل عــى مجاعــة مــن املتكلمــني ،وإلظهــار الكرامــة والعــزة

والعظمــة املختصــة هبــا هــذه اجلامعــة مــن البــر .حيــث أن اهلل ســبحانه وتعــاىل قــد أنعــم عليهــم بــكل
تلــك الكرامــات ألﳖــم أهــل لكــي ﳛملوهــا ويترفــوا هبــا ،وألن هــذه النعــم والكرامــات واملختصات
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هــي مــن أعظــم النعــم وأغــى الكرامــات ،التــي ال يســتحقها ســوى نــوع خــاص مــن العبــاد.

وحــال أهــل بيــت النبــوة هــو حــال خــاص ،فﺈﳖــم قضــوا حياهتــم وأعامرهــم يف ســبيل اهلل واعــاء

كلمتــه ،ويف طاعتــه ،وســخروا كل مــا حباهــم اهلل بــه مــن حــول وقــوة يف رضــا اهلل ،ولذلــك اســتحقوا

كل هــذه العطايــا. .

إضافــة إىل ذلــك فــﺈن هــؤالء اجلامعــة املطهــرة اســتحقت تلــك الكرامــات قبــل هــذه احليــاة حيــث

شــهد اهلل عــز وجــل لنفســه بالربوبيــة وملحمــد  بالنبــوة والرســالة ولعــﲇ وأهــل بيتــه باإلمامــة.

وقــد ُشــهد هلــم بذلــك ،وأخــذ اهلل امليثــاق مــن مجيــع اﳋلــق وأشــهد املائكــة عليهــم بالقبــول هبــذا

امليثــاق .وﴏحــت اآليــة التاليــة بــأن البعــض ســيعتذرون يــوم القيامــة بأﳖــم نســوا يف الدنيــا هــذا
امليثــاق وعملــوا بخافــه.

ـك ِمـن بنِــي آدم ِمـن ُظه ِ ِ
ـم َو َأ ْشـ َـهدَ ُه ْم َعـ َـى َأ ْن ُف ِسـ ِـه ْم
ََ ْ ُ
﴿وإِ ْذ َأ َخـ َـذ َر ﱡبـ َ ْ َ
حيــث قــال تعــاىلَ :
ـم ُذ ِّر َّيت َُهـ ْ
ورهـ ْ
ـني﴾(.)15
َأ َل ْسـ ُ
ـم َقا ُلــوا َبـ َـى َشـ ِـهدْ نَا َأ ْن َت ُقو ُلــوا َيـ ْـو َم ا ْل ِق َيا َمـ ِـة إِ َّنــا ُكنَّــا َعـ ْن َهـ َـذا َغافِ ِلـ َ
ـت بِ َر ِّب ُكـ ْ
وقد حتدثت العديد من الروايات عن تفصيل هذا امليثاق:

االحتجاج يف خطاب اإلمام احلسن ..gخطبة الدالئل

ان َع ـ ْن َأ ِيب َج ْع َفـ ﹴـر َ gقـ َ
ـث َخ َلـ َـق ْ
ـاىل َح ْيـ ُ
محـ َـر َ
ـار َك و َت َعـ َ
اﳋَ ْلـ َـقَ ،خ َلـ َـق َمــا ًء
أ َ -ع ـ ْن ُ ْ
ـال» :إِ َّن اهللَّ َت َبـ َ
َع ْذب ـ ًا ،ومــاء م ِ
احل ـ ًا ُأجاج ـ ًاَ ،فام َتـ َـزج ا َْملــاء ِ
انَ ،ف َأ َخـ َـذ طِين ـ ًا ِم ـ ْن َأ ِدي ـ ِم األَ ْر ِ
ضَ ،ف َع َر َكــه َعـ ْـرك ًا َشـ ِـديد ًا.
ْ َ
َ
َ
َ ً َ
اب ا ْل َي ِم ِ
َف َق َال :ألَ ْص َح ِ
َالذ ِّر َي ِد ﱡب َ
وه ْم ك َّ
اجلن َِّة بِ َس َا ﹴم«.
ني ُ
ون» :إِ َىل ْ َ

و َق َال ألَ ْص َح ِ
الش َام ِل» :إِ َىل الن َِّار َ
اب ِّ
وال ُأ َب ِايل«.

ني﴾(.)16
ُث َّم َق َال﴿ :أ َل ْس ُت بِ َر ِّبك ُْم قا ُلوا َبى َش ِهدْ نا َأ ْن َت ُقو ُلوا َي ْو َم ا ْل ِقيا َم ِة إِنَّا ُكنَّا َع ْن هذا غافِ ِل َ

ِ
ـم﴾ »و َأ َّن َهـ َـذا ُحم َ َّمــدﹲ َر ُسـ ِ
ـني َف َقـ َ
ـم َأ َخـ َـذ ا ْملِي َثـ َ
ـﲇ
ـال﴿ :أ َل ْسـ ُ
ـاق َعـ َـى النَّبِ ِّيـ َ
ـت بِ َر ِّب ُكـ ْ
ُثـ َّ
ـويل و َأ َّن َهـ َـذا َعـ ﱞ
ِ
ـني«.
ـري ا ُْمل ْؤ ِمنِـ َ
َأمـ ُ

ِ
ِ
وحم َ َّمــدﹲ َر ُسـ ِ
ـاق َعـ َـى ُأ ِ
ـم النﱡ ُبـ َّـو ُة و َأ َخـ َـذ ا ْملِي َثـ َ
ـﲇ
قالــواَ ﴿ :بـ َـى﴾ َف َث َب َتـ ْ
ـم ُ
ويل ا ْل َعـ ْـز ِم َأنَّنــي َر ﱡب ُكـ ْ
ـت َهلُـ ُ
ـويل و َعـ ﱞ
ِ
ِ
وخـ َّـز ُ ِ ِ
ِ
ـاؤه ِمـ ْن َب ْعـ ِـده ُو َال ُة َأ ْمـ ِـري ُ
ـﴫ بِــه لِ ِدينِــي و ُأ ْظ ِهـ ُـر
ـني و َأ ْو ِص َيـ ُ
ـري ا ُْمل ْؤ ِمنِـ َ
ان ع ْلمــي و َأ َّن ا َْمل ْهــد َّي َأ ْن َتـ ُ
َأمـ ُ
ِ
ِ
ـم بِــه ِمـ ْن َأعْدَ ِائــي و ُأ ْع َبــدُ بِــه َط ْوعـ ًا وك َْرهـ ًا َقا ُلــوا َأ ْق َر ْر َنــا َيــا َر ِّب«(.)17
بِــه َد ْو َلتــي و َأ ْنتَقـ ُ

ب  -عــن عــﲇ بــن إبراهيــم ،عــن يعقــوب بــن يزيــد ،عــن ابــن أيب عمــري ،عــن أيب الربيــع القــزاز،

عــن جابــر ،عــن أيب جعفــر  ،gقــال» :قلــت لــه :ملــا ســمي أمــري املؤمنــني أمــري املؤمنــني؟

ـك ِمـن بنِــي َآدم ِمـن ُظه ِ ِ
ـم
ََ ْ ُ
﴿وإِ ْذ َأ َخـ َـذ َر ﱡبـ َ ْ َ
قــال :اهلل ســامه ،وهكــذا أنــزل اهلل يف كتابــهَ :
ـم ُذ ِّر َّيت َُهـ ْ
ورهـ ْ
ـم﴾( .)18وأن حممــدا رســويل ،وأن عليـ ًا أمــري املؤمنــني«(.)19
َو َأ ْشـ َـهدَ ُه ْم َعـ َـى َأ ْن ُف ِسـ ِـه ْم َأ َل ْسـ ُ
ـت بِ َر ِّب ُكـ ْ
ج  -عــن عــﲇ بــن إبراهيــم :قــال :حدثنــي أيب ،عــن النــﴬ بــن ســويد ،عــن احللبــي ،عــن ابــن

ســنان قــال :قــال أبــو عبــد اهلل » :gأول مــن ســبق مــن الرســل إىلَ ﴿ :بـ َـى﴾ رســول اهلل  ،وذلــك
أنــه كان أقــرب اﳋلــق إىل اهلل تبــارك وتعــاىل ،وكان باملــكان الــذي قــال لــه جربئيــل  gملــا اﴎى بــه إىل
الســامء» :تقــدم يــا حممــد فقــد وطﺌــت موطﺌـ ًا مل يطــأه أحــد قبلــك ال ملــك مقــرب ،وال نبــي مرســل«.

ولــوال أن روحــه ونفســه كانــت مــن ذلــك املــكان ملــا قــدر أن يبلغــه ،فــكان مــن اهلل عــز وجــل ،كــام
ـاب َق ْو َسـ ْ ِ
ـني َأ ْو َأ ْد َنــى﴾( )٢0أي بــل أدنــى ،فلــام خــرج األمــر مــن اهلل وقــع إىل أوليائــه .b
قــال اهللَ ﴿ :قـ َ
فقــال الصــادق » :gكان امليثــاق مأخــوذ ًا عليهــم هلل بالربوبيــة ،ولرســوله بالنبــوة ،وألمــري
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ُــم﴾ وحممــد نبيكــم ،وعــﲇ إمامكــم ،واألئمــة
املؤمنــني واألئمــة باإلمامــة ،فقــالَ ﴿ :أ َل ْس ُ
ــت بِ َر ِّبك ْ

اهلاديــة أئمتكــم؟«

فقالوا» :بى شهدنا«.

ني﴾(.)٢1
فقال اهلل» :أن تقولوا يوم القيامة ،أي لﺌا ﴿ َت ُقو ُلوا َي ْو َم ا ْل ِقيا َم ِة إِنَّا ُكنَّا َع ْن هذا غافِ ِل َ

﴿وإِ ْذ َأ َخ ْذ َنــا ِم ـ َن
فــأول مــا أخــذ اهلل عــز وجــل امليثــاق عــى األنبيــاء لــه بالربوبيــة وهــو قولــهَ :
ــني ِمي َثا َقهــم﴾( .)٢٢فذكــر مجلــة األنبيــاء ،ثــم أبــرز أفضلهــم باألســامي ،فقــالِ ﴿ :
َومن َ
ْــك﴾ يــا
النَّبِ ِّي َ
ُ ْ
ِ
ِ
يســى ا ْبـ ِ
﴿و ِم ـ ْن ُنـ ﹴ
ـم﴾
حممــد ،فقــدم رســول اهلل ألنــه أفضلهــمَ ،
ـن َم ْر َيـ َ
وســى َوع َ
ـم َو ُم َ
ـوح َوإِ ْب َراهيـ َ
( .)٢٣فهــؤالء اﳋمســة أفضــل األنبيــاء ،ورســول اهلل أفضلهــم.
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ثــم أخــذ بعــد ذلــك ميثــاق رســول اهلل  عــى األنبيــاء باإليــامن بــه وعــى أن ينــﴫوا أمــري
ﹴ
ـني َملــا َآ َتي ُت ُكــم ِم ـن ِك َتـ ﹴ ِ
ـم َر ُسـ ﹲ
﴿وإِ ْذ َأ َخـ َـذ اهللَُّ ِمي َثـ َ
ـول
ـاق النَّبِ ِّيـ َ
ْ ْ ْ
املؤمنــني ،فقــالَ :
ـم َجا َء ُكـ ْ
ـاب َوحك َْمــة ُثـ َّ

ِ
ـم﴾( .)٢4يعنــي» :رســول اهلل«َ ﴿ ،لت ُْؤ ِمنُ ـ َّن بِـ ِـه َو َل َتن ُْﴫ َّن ـ ُه﴾ يعنــي» :أمــري املؤمنــني«
ُم َصــدِّ ﹲق َملــا َم َع ُكـ ْ
ﲣــربوا أﳑكــم بخــربه وخــرب وليــه مــن األئمــة«(.)٢5

د  -عــن أمحــد بــن حممــد ،عــن احلســن ابــن موســى ،عــن عــﲇ بــن حســان ،عــن عبــد الرمحــان بــن
ـك ِمـن بنِــي َآدم ِمـن ُظه ِ ِ
ـم
ََ ْ ُ
﴿وإِ ْذ َأ َخـ َـذ َر ﱡبـ َ ْ َ
كثــري ،عــن أيب عبــد اهلل  gيف قولــه عــز وجــلَ :
ـم ُذ ِّر َّيت َُهـ ْ
ورهـ ْ

َو َأ ْشـ َـهدَ ُه ْم َعـ َـى َأ ْن ُف ِسـ ِـه ْم﴾(.)٢6

قــال» :أخــرج اهلل مــن ظهــر آدم ذريتــه إىل يــوم القيامــة ،فخرجــوا وهــم كالــذر فعرفهــم نفســه،

ولــوال ذلــك مل يعــرف أحــد ربــه.
وقال :ألست بربكم؟

قالوا :بى ،وإن هذا حممد رسول اهلل ،وعﲇ أمري املؤمنني خليفتي وأميني«(.)٢7
فــﺈن اإلمــام احلســن  gوجــه النــاس إىل مــا ســمعوه وعرفــوه مــن النبــي  يف حــق أهــل بيتــه

 ،bوبــام أوﴅ لــه اهلل عــز وجــل .وإن كان مــن بــاب اإلشــارة والتلميــح بدايــة إىل أنــه انتقــل فيــام بعــد
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للتﴫيــح والدرايــة حيــث فصــل للجميــع هــذه املختصــات والكرامــات مــن خــال األدلــة التــي ال

بــد أﳖــم عرفــوا هبــا أو ســمعوا عنهــا يف حــق أهــل بيــت النبــوة.
آية املباﻫﻠة:

يكمــل اإلمــام احلســن  gيف عــرض فضائــل أهــل البيــت  bإىل أن وصــل إىل حادثــة املباهلــة،

والتــي فيهــا العديــد مــن االســتدالالت ،منهــا:

أ :لقــد أقــرت حادثــة املباهلــة أن النبــي  وأمــري املؤمنــني  gمهــا نفــس واحــدة ،وهــذا إن دل

عــى ﳾء فﺈنــه يــدل عــى أن النبــي  قــد جعــل نفــس علي ـ ًا موضوع ـ ًا وحممــوالً لقضيــة واحــدة،
ولكــن ذات وجهــني .وجعــل نفســه الطاهــرة  موضوعــ ًا وحممــوالً أيضــ ًا لنفــس هــذه القضيــة
الواحــدة ،التــي هــي ذات وجهــني ،وكأنــه مــن خــال أخراجــه لعــﲇ  gمعــه إىل املباهلــة يقــول:
»نفســه نفــﴘ ،ونفــﴘ نفســه«.

ب :إن الســيدة الزهــراء  هــي مــن متثــل نســاء أهــل بيــت النبــوة وليــس مــن أحــد غريهــا لــه تلــك

الصفــة التمثيليــة كالزوجــات والعــامت أو غريهن. .

ج :إن مــا جــاء يف آيــة املباهلــة يثبــت بنــوة رســول اهلل  للحســنني  .cإذ أن اآليــة عــربت عــن

ذلــك بـــ »ابناءنــا« وهــذا أقــوى دليــل يضحــد بــه اهلل تعــاىل ورســوله  أعــراف اجلاهليــة األوىل الذين
ادعــوا أن البنــوة تكــون فقــط ألوالد األبــن دون أوالد األبنــة.

د :إن آيــة املباهلــة تــدل أن مــن أخرجهــم رســول اهلل  هــم املتمحضــني بالصــدق مقابــل مــن

قالــوا زور ًا وهبتان ـ ًا عــى اهلل أن لــه أبن ـ ًا والعيــاذ بــاهلل ،وهــذا مــا تؤيــده اآليــة الكريمــة حــني قالــت:
ـت اهللَِّ َعـ َـى ا ْلك ِ
ـني﴾( .)٢8فيكــون أهــل البيــت  bهــم الذيــن يمثلون الصــدق املطلق،
﴿ َفن َْج َعـ ْـل َل ْعنَـ َ
َاذبِـ َ
وهــم املؤيــدون مــن اهلل تعــاىل وإال ملــا جعلهــم يف مقابــل الذيــن كذبــوا عــى اهلل بالدعــوى الباطلــة التــي

مل ينــزل هبــا مــن ســلطان.

ﻫـــ :يــروى أن يف حادثــة املباهلــة قــال كبــري وفــد نجــران » :أرى وجوهـ ًا لــو ســأل اهلل هبــا أحــد أن يزيــل

جبـ ً
ا مــن مكانــه ألزالــه ،فــا تبتهلــوا فتهلكــوا ،فــا يبقــى عى وجــه األرض نــﴫاﲏ إىل يــوم القيامــة«(.)٢9
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ويمكــن أن نقــول أن هــذه الثلــة التــي خرجــت مــع النبــي  للمباهلــة كانــوا عــى اســتعداد للتضحية

بأنفســهم مــن أجــل قضيــة متــس روح العقيــدة اإلســامية وهــي التوحيــد الــذات اإلهليــة حيــث أن ال ولد
لــه وال هــو ثالــث ثاثــة ،وتعتــرب هــذه الثلــة يف قمــة النضــج الرســايل ،باإلضافــة إىل أﳖــم أقــرب النــاس

إىل النبــي  وأحبهــم إىل قلبــه .ومــع ذلــك اندفعــوا معــه وخرجــوا مــن أجــل املباهلــة. .

إال أن البعــض حــاول التشــكيك هبــذه الــدالالت التــي تكلمنــا عنهــا ،وقالــوا :إن اآليــة قــد جاءت

بصيغــة اجلامعــة ،فكيــف يكــون املقصــود هــو املثنــى واملفرد؟!
ونجيﺐ:

إن اآليــة مل تكــن تتكلــم عــى ســبيل املجــاز بــل احلقيقــة حيــث أن مرويــات مجيــع املســلمني تثبــت

أن النبــي  أخــرج معــه حــﴫ ًا عــﲇ وفاطمــة واحلســنني وهــذا مــا ال يمكــن انــكاره ،فيكــون

النبــي  قــد فــﴪ آيــة املباهلــة بالشــكل العمــﲇ الــذي ال ﳛتــاج إىل الشــك أو التشــكيك.
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وقــد اســتدل اإلمــام احلســن  gنفســه هبــذه يف معــرض خطبتــه التــي نحــن بصددهــا حــني قــال:

»فنحــن أهلــه وحلمــه ودمــه ونفســه ،ونحــن منــه وهــو منــا « . .وهــذا كلــه لريســﺦ يف أذهــان النــاس
ومــن الذيــن يســمعونه ومــن ســيأﰐ فيــام بعــد أﳖــم هــم مــن يمثلــون رســول اهلل  ،ومــن ﳛبهــم
فقــد أحبــه ،ومــن أبغضهــم وحارهبــم فقــد أبغضــه وحاربــه. .

وقــد جعــل اإلمــام احلســن  gهــذه العبــارة رابطـ ًا ومدخـ ً
ا ملــا ســيأﰐ مــن بعدهــا وهــو اســتدالله

بﺂيــة التطهــري. .

آية التطﻬﲑ:
وعــاد اإلمــام احلســن  gلربــط الاحــق بالســابق واحتــج عــى القــوم بﺂيــة التطهــري ،ولكنــه مل

يكتفــي فقــط بــﴪده اآليــة الكريمــة ولكنــه أتبعهــا بحادثــة الكســاء التــي كانــت ســبب ًا بنــزول هــذه
اآليــة املباركــة ،وحادثــة الكســاء تــدل عــى اآلﰐ:

أوالﹰ :أن من حتت الكساء هم فقط أهل بيت النبي  دون غريهم.

االحتجاج يف خطاب اإلمام احلسن ..gخطبة الدالئل

ﺛاني ـ ﹰا :ال يمكــن ألحــد إحلــاق الزوجــات بأهــل البيــت  bألن روايــة حديــث الكســاء تذكــر أن

النبــي  مل يقبــل بدخــول أم ســلمى »رﴈ اهلل عنهــا« وقــال هلــا» :يرمحــك اهلل أنــت عــى خــري« أو

»انــك إىل خــري« باختــاف الروايــات.

ﺛالث ـ ﹰا :إن هــذه احلادثــة والروايــات التــي رواهــا الصحابــة ،ونقلهــا املحدثــون يف كتبهــم ،وتكلــم

عنهــا املفــﴪون يف تفســريهم آليــة التطهــري قــد وصلــت حــد التواتــر ،وكل هــؤالء يذكــرون أنــه 
قــد أدخــل علي ـ ًا وفاطمــة واحلســنني حــﴫ ًا معــه حتــت الكســاء وجللهــم بــه ،ثــم تــى قولــه تعــاىل:
ِ
ِ ِ
ـريا﴾(.)٣0
الر ْجـ َ
﴿إِ َّنـ َـام ُي ِريــدُ اهللَُّ ل ُي ْذهـ َ
ـس َأ ْهـ َـل ا ْل َب ْيــت َو ُي َط ِّه َر ُكـ ْ
ـم ِّ
ـب َعنْ ُكـ ُ
ـم َت ْط ِهـ ً
وبعض هذه املرويات تقول :أنه دعا هلم هبذه اآلية دون غريهم(.)٣1

رابﻌ ـ ﹰا :إن الذيــن هــم حتــت الكســاء مطهــرون مــن كل رجــس ،وهــم معصومــون ال يأتيهــم أي
ـريا﴾ ويفهم
نــوع مــن أنواعــه ،وال ياقيهــم ،وهــم حمــض طهــارة ألن اآليــة عــربت بـــ ﴿ ُي َط ِّه َر ُكـ ْ
ـم َت ْط ِهـ ً

مــن ذلــك أﳖــم الطهــارة املتمثلــة بالبــر وهــم أنــاس خمتــارون مــن قبــل اهلل عــز وجــل. .

﴿و ْأ ُمـ ْـر َأ ْه َلـ َ
ـك
خامس ـ ﹰا :وحســب مــا نقــل لنــا اإلمــام احلســن  gأنــه حــني نــزول قولــه تعــاىلَ :
بِالص َ ِ
ــرب َع َل ْي َهــا﴾(.)٣٢
ــاة َو ْ
َّ
اص َط ِ ْ
كان النبــي  وبأمــر مــن اهلل عــز وجــل يؤكــد املؤكــد بــام ال يشــوبه أي شــائبة وبفعــل عمــﲇ عــى

أن أهــل بيتــه هــم هــؤالء الذيــن يطــرق باهبــم وينادهيــم» :يــا أهــل البيــت« ،ومــن ثــم يتلــو عليهــم قولــه
ِ
ِ ِ
ـريا﴾(.)٣٣
الر ْجـ َ
تعــاىل﴿ :إِ َّنـ َـام ُي ِريــدُ اهللَُّ ل ُي ْذهـ َ
ـس َأ ْهـ َـل ا ْل َب ْيــت َو ُي َط ِّه َر ُكـ ْ
ـم ِّ
ـب َعنْ ُكـ ُ
ـم َت ْط ِهـ ً

وهــذا الفعــل يعتــرب تفســري عملي ـ ًا وتأكيــد ًا وإﴏار ًا منــه  عــى هويــة أهــل البيــت  ،bوأﳖــا

هلــم دون غريهــم. .

وذلــك بــدوره ســوف يعمــل عــى تثبيــت وترســيﺦ هــذه الصفــة عنــد املســلمني ويزيــل أي ريــب أو

شــبهة فيــام يتعلــق بتوصيــف مــن هــم »أهــل البيــت« .وتقــول الروايــات أن النبــي  بقــي مــدة ســتة

أشــهر وهــو يطــرق بــاب الزهــراء وعــﲇ  cوينادهيــم للصــاة عنــد كل فجــر عــى طــول هــذه املــدة(.)٣4
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سد األبواب . .غﲑ بابنا:
وإن مــن تبعيــة التطهــري مــن كل رجــس أن يأمــر النبــي  بســد كل األبــواب املؤديــة إىل مســجده

غــري بــاب عــﲇ  gوذلــك ألنــه هــو وأهــل بيتــه هــم أيضـ ًا متمحضــون بالطهــر ،وبــكل ﳾء طاهــر،
وهــم املطهريــن لغريهــم مــن أتباعهــم. .

وعلــق العامــة الشــيﺦ املظفــر عــى هــذه املســألة عــى الشــكل التــايل» :إن هــذه القضيــة تكشــف

عــن طهــارة عــﲇ  ،gوأنــه يف املحــل األعــى منهــا ،فــا تنتقــض هــذه الطهــارة بــأي حــدث حتــى لــو

كان مــن موجبــات الغســل ،فيحــل لــه البقــاء يف املســجد يف مجيــع األحــوال ،وال يكــره لــه النــوم فيــه،
متامـ ًا كــام كان ذلــك لرســول اهلل  .فــﺈن عمــدة الغــرض مــن ســد األبــواب هــو تنزيــه املســجد عــن
األدنــاس ،وإبعــاده عــن املكروهــات«(.)٣5

فــﺈن مــن أذهــب اهلل عــن الرجــس وطهــره تطهــري ًا ال تؤثــر فيــه اجلنابــة كدنــس معنــوي ،ويكــون
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بيــت اهلل كبيتــه متام ـ ًا ،وبحكــم ســكنه بالقــرب منــه ،وهــذا مــا جعــل دخــول عــﲇ  gإىل املســجد
النبــوي حس ـ ﹲن ولــو كان عــى جنابــة.

وإن عــﲇ  gكرســول اهلل  بــل هــو نفســه بدليــل آيــة املباهلــة ،وهــو منــه بمنزلــة هــارون مــن

موســى ،ولذلــك حلقتــه األحــكام املتعلقــة بالنبــي .

وقــد اســتدل أمــري املؤمنــني  gبنفســه عــى أهــل الشــورى بتلــك احلادثــة قائـ ً
ا هلــم» :أكان أحــد

مطهــر ًا يف كتــاب اهلل غــريي ،حــني ســد النبــي  أبــواب املهاجريــن ،وفتــح بــايب«(.)٣6
حتى يرﺟﻌوا إﱃ ما ﺗرﻛوه:

لقــد وضــع النبــي  قاعــدة عامــة لﻸمــة ،وقانــون كﲇ حتــى تســري عليــه ،ورســم خطـ ًا واضحـ ًا،

فمــن يعمــل بخالفهــا فــﺈن مصــري األمــة ســيكون ســفاالً ،وســوف تنحــدر األمــور باألمــة إىل الفــراق
والشــقاق والتنــازع .والســبب يف ذلــك كلــه أﳖــم تركــوا أفضــل مــن فيهــا ،وأتقــى مــن عليهــا،
وأحســنهم ُخلقــا ً ،وهــو أعلــم إنســان بعــد رســول اهلل  ،فهــو بــاب مدينــة العلــم.

االحتجاج يف خطاب اإلمام احلسن ..gخطبة الدالئل

وهــذه القاعــدة تــﴪي عــى كل مــن هــم بمكانــة وفضــل اإلمــام عــﲇ  gوهــذا يشــمل أئمــة أهــل

البيــت  bفهــم مــن يمثلــون هــذا اﳋــط اإلهلــي ،فمــن تبعهــم وتوالهــم وســار عــى هداهــم فــﺈن أمــور حياتــه
العامــة واﳋاصــة ســوف تتطــور نحــو األفضــل وتتســامى بــه املراكــز ويرتفــع بذلــك شــأن هــذه األمــة. .

ولكــن ليــت شــعري فــﺈن األمــة ضيعــت حقوقهــم وتركــت علامءهــم الربانيــني وولــوا شــأﳖم إىل

جهاهلــا وأصحــاب املصالــح واملــﺂرب الدنيويــة فمــن املؤكــد وحســب القاعــدة التــي وضعهــا النبــي

 ســيميل أمرهــا إىل احلضيــض. .

ولكــن هــذه القاعــدة التــي وضعهــا النبــي  مل تــرتك األمــر مغلقـ ًا بشــكل ﳖائــي بــل هنــاك جمــال

للعــودة وخــط للرجــوع ،بــأن تعــود األمــة عــن غيهــا وضاهلــا وتــويل أمرهــا ملــن أمــر اهلل ورســوله 
أتباعهم.

ويكــون ذلــك بالرجــوع إىل العــامل الربــاﲏ الــذي تكتمــل فيــه عنــاﴏ القيــادة التــي ﲣولــه

النهــوض باألمــة مــن احلضيــض ،وعندهــا فقــط فــﺈن شــأن األمــة ســوف يتبــدل إىل األفضــل ويتطــور

إىل أحســن حــال .ألن هــذه القاعــدة قــد وضعــت مــن قبــل النبــي  الــذي هــو الســبب املتصــل بــني
األرض والســامء.

وال يســتطيع أحــد تكذيــب أو تدليــس أو انــكار هــذه الفضيلــة الثابتــة لإلمــام عــﲇ  gويدعــي أنــه

 gمل يكــن مــن أول الســابقني إىل ديــن اهلل ،واإليــامن برســول اهلل  ،حيــث نــذر حياتــه مــن أجــل أن

تكــون كلمــة اهلل هــي العليــا وكلمــة املركــني هــي الســفى. .
ﻛمن آمن باﷲ واليوم اآلخر وﺟاﻫد ﰲ سبيﻞ اﷲ:

وﳛدد اإلمام احلسن  gسبب نزول هذه اآلية املباركة ،فيقول» :نزلت هذه اآلية يف أيب« . .

ِ ِ
ِ
وقــد جــاء يف احلديــث أن قولــه تعــاىلَ ﴿» :أجع ْل ُتـ ِ
احلـ َـرا ِم ك ََم ـ ْن
احلـ ِّ
ـاج َوعـ َـام َر َة ا َْمل ْســجد ْ َ
ـم س ـ َقا َي َة ْ َ
َ َ ْ
ِ
ِ
اهــدَ ِيف َســبِ ِ
يل اهللَِّ َال َي ْسـت َُو َ
ـم﴾( .)٣7نزلــت
آ َمـ َن بِــاهللَِّ َوا ْل َيـ ْـو ِم ْاآلخـ ِـر َو َج َ
ون ﴾ . .إىل قولــهَ ﴿ :أ ْجـ ﹲـر َعظيـ ﹲ

يف عــﲇ بــن أيب طالــب  .)٣8(«gويف روايــة أخــرى :أن النبــي  ملــا نزلــت هــذه اآليــة قــال لبعــض
مــن أصحابــه عــن اإلمــام عــﲇ » :gإنــه آمــن بــاهلل قبلهــام بســنوات ،وإنــه صاحــب اجلهــاد«(.)٣9
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وبعــد تذكــري اإلمــام احلســن  gالقــوم بمناســبة نــزول هــذه اآليــة وارتباطهــا بأمــري املؤمنــني ،g

يظهــر هلــم أنــه كان عضــد النبــي  وســاعده األيمــن بعــد فقدانــه  لعمــه محــزة وجلعفــر أخــو أمــري
املؤمنــني  .bويظهــر هلــم مقامهــام عنــد اهلل بــام قدمــاه يف ســبيل اهلل ويف ســبيل رســوله  .فأصبــح
محــزة  gســيد الشــهداء وجعفــر لــه جناحــان.

ويعلــل اإلمــام احلســن  gتفضيــل هــذان الشــهيدان بســبب التضحيــات التــي بذلــت واقرتنــت

بقرهبــام مــن رســول اهلل  والدفــاع عــن ديــن اهلل ،ويبــني اإلمــام احلســن  gأن هــذه املكانــة وهــذا
الفضــل هــو الفضــل األكــرب عنــد اهلل ،وليــس للذيــن يدعــون الفضائــل ألنفســهم ملجــرد كوﳖــم يف

خدمــة احلجيــج أو أﳖــم يعمــرون املســجد احلــرام ،فــﺈن ذلــك ليــس مــن الفضــل بــﴚء .وإنــام الفضــل

ملــن ســبق باإليــامن وضحــى بالغــايل والنفيــس مــن أجــل النبــي .

ورشح اإلمــام احلســن  gمســألة مهمــة وأظهــر أن مــن كان لــه صلــة نســبية بالنبــي  وكان
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ظهــري ًا لــه واتبعــه بــكل أمــوره وشــؤونه فــﺈن اهلل عــز وجــل يكرمــه ضعفــني إلحســانه ،وجيازيــه
ويعاقبــه ضعفــني ﳋطﺌــه.

ومثالــه عــى ذلــك حــني قــال اإلمــام احلســن » :gوكذلــك جعــل اهلل تعــاىل لنســاء نبيــه املحســنة

منهــن أجريــن ،وللمســيﺌة منهــن وزريــن ضعفــني ملكاﳖــن مــن جــدي« .وهــذا إن دل عــى ﳾء فﺈنــه

يــدل عــى أن ال كرامــة لعاصيــة منهــن حتــى ولــو كانــت مــن أزواج النبــي  ،ويكــون أجرهــا
مضاعف ـ ًا عنــد اهلل وأجرهــا بأجريــن إلحســاﳖا.

والافــت أيضــ ًا أن اإلمــام احلســن  gإنــام ﴏح باســم جــده ،لكــي يعرفــه القــاﴆ والــداﲏ

هبــذه اﳋصوصيــة ،فلعــل بعــض النــاس البعيديــن عــن مصــادر املعرفــة ،ويعيشــون يف الصحــارى
واألدغــال ،يدعــون أﳖــم جيهلــون ذلــك ،بــل إن بعــض النــاس قــد حاولــوا طيلــة عقــود مــن الزمــن أن
يــزوروا احلقائــق ،وأن ينكــروا بنــوة احلســنني لرســول اهلل ،إنطاقـ ًا مــن املفاهيــم اجلاهليــة ،التــي عــرب

عنهــا الشــاعر بقولــه:

بنونا بنو أبنـــــاﺋنا وبنـــاﺗنا

واعبد إﳍ ﹰا ذا منن وال ﺗوال

بنوﻫن أبناء الرﺟال األباعد(.)40

ذا اإلحن )بﻪ أباك يا حسن( (.)41

االحتجاج يف خطاب اإلمام احلسن ..gخطبة الدالئل

ثــم يبــني اإلمــام احلســن  gمكانــة رســول اهلل  مــن خــال إظهــار الثــواب واألجــر الــذي

جعلــه اهلل عــز وجــل للمصلــني يف املســجد النبــوي كرامــة لــه  ولوجــود جســده الطاهــر يف هــذه
البقعــة مــن األرض التــي تــوازي الصــاة فيــه ألــف صــاة يف غــريه مــن املســاجد إال املســجد احلــرام.
ﻛيﻒ نﺼﲇ عﻠيﻚ:
بعدهــا ينتقــل اإلمــام احلســن  gليوضــح كيفيــة الصــاة عــى النبــي  وكيــف أن الصــاة

عليــه ال تكــون كاملــة إال إذا متمــت بالصــاة عــى آلــه .وهــذه فضيلــة هلــم دون غريهــم وليــس ألحــد

أن يســاوهيم هبــا ،فــﺈن الصــاة عــى نبــي وآلــه هــي مــن واجبــات األمــة يف حــق نبيهــا .

لذلــك فــﺈن النبــي  يوصيهــم بــأن ال يصلــوا عليــه الصــاة البــرتاء( .)4٢والتــي مل يقبلهــا منهــم

وأكــد عليهــم بــأن يقرنــوا الصــاة عليــه بالصــاة عــى اآلل. .

وهــذا ليــس ألن الصــاة عــى النبــي وآلــه هــي فعــل قــويل وحســب ،بــل ملــا للصــاة عليــه وآلــه

مــن االرتبــاط بالديــن مــن الناحيــة االعتقاديــة وحتــى أن هلــا آثــار ملموســة يف الواقــع اﳋارجــي ملــن
يصــﲇ هبــا وهــو معتقــد أن أهــل بيــت النبــوة  bهــم أفضــل خلــق اهلل وأن أفضــل آل النبــي  هــو

عــﲇ  .gوإن فضيلــة الصــاة عــى حممــد وآل حممــد هلــا الكثــري مــن اآلثــار الدنيويــة واآلخرويــة
وقــد تكلمنــا عنهــا ســابق ًا يف هــذا الكتــاب ،ولكــن هنــاك روايــة فيهــا مــن الفائــدة الكبــرية ،والتــي

تُظهــر أحــد اللطائــف والــربكات للصــاة عــى النبــي وآلــه  ،وأنقلهــا خمتــﴫة بــام ﳜــﺺ املطلــب

الــذي نحــن بصــدده ،حيــث يــروى أن النبــي  يف واقعــة خروجــه عــى املنافقــني قــال للزبــري بــن
العــوام ،وســامك بــن خرشــة وكان قــد أرســلهام يف مهمــة» :أحتبــان أن يســرتكام اهلل عــن عيوﳖــم ،وال

جيعــل لكــام ظ ـ ً
ا إذا ﴎمتــا ،وجيعــل لكــام نــور ًا كنــور القمــر ال تتبينــان منــه؟!
قاال :بى.

قــال » :عليكــام بالصــاة عــى حممــد وآلــه الطيبــني ،معتقديــن أن أفضــل آلــه عﲇ بــن أيب طالب،

وتعتقــد يــا زبــري أنــت خاصــة أن ال يكــون عــﲇ  gيف قــوم إال كان هــو أحــق بالواليــة عليهــم ،ليــس
ألحــد أن يتقدمــه.)4٣(« . .
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ويقــول ســامحة الســيد جعفــر مرتــﴣ العامــﲇ »حفظــه اهلل« يف كتابــه الصحيــح مــن ســرية اإلمــام

عــﲇ  gشــارح ًا هــذه احلادثــة حتــت عنــوان:
ﺗﺄﺛﲑ الﺼالة عﲆ النبي وآلﻪ:

وقــد تضمنــت الروايــة أيضــ ًا :بيــان أن اقــرتان بعــض األعــامل بﺈيــامن ذي مواصفــات بعينهــا،

جيعلهــا تؤثــر يف الواقــع اﳋارجــي ،ومــن هــذه األعــامل الصــاة عــى النبــي  وآلــه الطيبــني ،فﺈﳖــا:
أوالﹰ :تسرت فاعلها عن عيون أعدائه.
ﺛاني ﹰا :ال تبقي له ظاً.

ﺛالث ﹰا :تغمره بالنور ،وتسرته عن عيون الناس.

ولﻜنﻬــا ذﻛــرت :أن جمــرد التفــوه بالصــاة ال جيــدي ،بــل ال بــد أن يصاحــب ذلــك اإلعتقــاد بــأن

عليـ ًا  gهــو أفضــل آل النبــي. .
10٢

فعــامل الــروح متصــل بعــامل املــادة ،والتفــوه باأللفــاظ يــرتك آثــار ًا هلــا نــوع ارتبــاط بســنﺦ مضمــون

تلــك األلفــاظ . .كــام أن اإلعتقــاد مؤثــر يف الواقــع العمــﲇ اﳋارجــي. .

ولكــن هــذه اآلثــار ال يمكــن التكهــن هبــا للبــر ،وال طريــق هلــم الكتشــاف الصلــة بينهــا ،بالعلــم

البــري ،بــل هــي ﳑــا ﳜتــﺺ اهلل بعلمــه ،فــا بــد مــن أخــذ العلــم هبــا مــن اهلل تعــاىل ،فــﺈذا أخــرب اهلل

عنهــا أمكــن تلمســها باملامرســة«(.)44

ونﻘــول :إن آثــار الصــاة عــى النبــي وآلــه هلــي كثــرية وعديــدة وتــكاد ال تعــد وال حتــﴡ بــام هلــا

مــن الثــواب واحلســنات ،إضافــة إىل اآلثــار اﳋارجيــة يف أرض الواقــع رشط أن تقــرتن بعقيــدة ســيلمة

هلــا ارتبــاط وثيــق بمــن أمــر اهلل عــز وجــل بواليتهــم واتبــاع آثرهــم وهــذا مــا عليــه املﺌــات مــن الدالئــل
والرباهــني ،ومنهــا تلــك الروايــة التــي نقلنهــا. .

وإن الصــاة عــى النبــي حممــد وأهــل بيتــه األطهــار هــي فريضــة عــى كل مســلم كــام عــرب عــن

ذلــك اإلمــام احلســن  gيف خطبتــه هــذه حــني قــال» :فحــق عــى كل مســلم أن يصــﲇ علينــا مــع
الصــاة عــى جــدي فريضــة واجبــة« .وكفــى بقــول الشــافعي يف شــعره:

االحتجاج يف خطاب اإلمام احلسن ..gخطبة الدالئل

يــا آل بـيـﺖ رسـول الﻠـﻪ حـبـﻜـﻢ**فــرض مـن الﻠـﻪ فــي الـﻘـرآن أنﺰلـﻪ
ﹺ
يـﺼﻞ عـﻠيﻜﻢ ال ﺻـالة لﻪ(.)45
يـﻜﻔـيﻜﻢ من عﻈـيـﻢ الﻔخـر أنﻜﻢ** من ﱂ
اﳋمﺲ . .والﺼدقة:
ال بــد للقــارئ الكريــم أن يعلــم بــأن اإلمــام احلســن  gقــد تطــرأ إىل فريضــة اﳋمــس وحــق

ذوي قربــى رســول اهلل  ألن هنــاك البعــض مــن املبغضــني هلــم وخاصــة يف املعســكر األمــوي
حاولــوا بشــتى الوســائل والطــرق حرماﳖــم مــن حقوقهــم التــي فرضهــا اهلل عــز وجــل هلــم يف كتابــه

العزيــز ،وذلــك مــن خــال تربيــرات واهيــة واجتهــادات مســتندة إىل األهــواء والضغائــن. .

ــول ولِ ِ
ِ
فقــد قــال تعــاىل﴿ :وا ْع َلمــوا َأنَّــام َغنِمت ِ
ﳾ ﹴء َف َ
ــذي ا ْل ُق ْر َبــى
ــأ َّن هللَِّ ُ ُ
ﲬ َســ ُه َول َّلر ُس ِ َ
َ ْ ْ
َ ُ
ُــم مــ ْن َ ْ
وا ْليتَامــى وا َْملس ِ
ــاك ِ
ني َوا ْب ِ
الســبِ ِ
يل﴾(.)46
ــن َّ
َ َ َ َ َ
وقد انقسمت اآلراء حول تفسري هذه اآلية الكريمة إىل قسمني:

األول :أن الغنيمــة هــي املــال الــذي يأخــذ مــن الكفــار حــﴫ ًا وجيــب أن يغنــم خــال احلــرب

والقتــال.

الثاﲏ :أن الغنيمة هي مطلق ﹴ
مال مأخوذ با بدل.
وهذا ما اتفق عليه علامء اللغة وقد ذهب الشيعة للرأي اآلخر تبع ًا ألئمتهم.
وقــد جــاء يف املعنــى اللغــوي لكلمــة الغنــم :وهــو الفــوز بالــﴚء مــن دون مشــقة ،وغنــم الــﴚء:

أي فــاز بــه ،واالغتنــام :إنتهــاز الفرصــة .وغنــم الــﴚء غنـ ًام :فــاز بــه بــا مشــقة ،ونالــه بــا بــدل.
وقيل :أن الغنم إصابة الﴚء والظفر به ،ثم استعمل يف كل مظفور به(.)47

إن اآليــة الكريمــة قــد أطلقــت بــأن الغنيمــة هــي مطلــق ﳾء مظفــور بــه إن كان بمشــقة مــن خــال

احلــرب والقتــال ،أو كان بغريهــا مــن األشــكال ،فــا يصــح قوهلــم أن اﳋمــس فقــط خــو نتيجــة

للحــرب فهــذا خــاف الظاهــر .وال يمكــن أن يقــال أن اآليــة عامــة ثــم خصصــت فلقــد حاولــت

البحــث عــن مــا ﳜصصهــا كــام ادعــى القــوم ولكــن دون جــدوى.
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لذلــك فــﺈن اﳋمــس هــو حــق قربــى رســول اهلل  وال يســتطيع أحــد أن ينفــي حقــ ًا مثبتــ ًا يف

كتــاب اهلل ويف ســنة رســول اهلل  .وروي أن اإلمــام احلســن  gحــني كان صغــري ًا أخــذ متــرة مــن

متــر الصدقــات – وهــي الــزكاة ويعــرب عنهــا بالصدقــة الواجبــة – فقــال لــه النبــي » :كــﺦ كــﺦ«

ليﴫحهــا.

ثم قال » :أما شعرت أنّا ال نأكل الصدقة«(.)48
وجيــب ماحظــة مســألة وهــي :أن قــول النبــي  إلمــام احلســن » :gأمــا شــعرت أ ّنــا ال نــأكل

الصدقــة« يشــري إىل أنــه  يفــرتض بولــده هــذا الــذي يــراه النــاس طف ـاً :أن يكــون عارف ـ ًا هبــذا
احلكــم الرعــي ،مــع أنــه ال يتوقــع مــن األطفــال الذيــن هــم بمثــل ســن احلســن واحلســني  cأن

يكونــوا عارفــني باألحــكام إىل هــذا احلــد.

أضف إىل ذلك :إنه  مل يقل لإلمام احلسن  :gأما علمت .بل قال له» :أما شعرت«.
104

فاختيــار هــذا التعبــري قــد يكــون ســببه أنــه  يفــرتض باإلمــام احلســن  gأن يعــرف هــذا احلكــم

مــن دون حاجــة إىل تعليــم ﴏيــح ،أو فقــل :مــن دون إعــام وتﴫيــح لــه بــه. .

والصدقــة الواجبــة ،هــي الــزكاة التــي حرمــت عــى النبــي  وأهــل بيتــه  bوبنــي عبــد املطلــب،

وروي عــن النبــي  أنــه قــال» :ال حتــل آلل حممــد الصدقــة«(.)49
وقال  أيض ًا» :ال حتل لنا الصدقة«(.)50

وحــني قــال اإلمــام احلســن  gيف خطبتــه» :نزهنــا ﳑــا نزهــه وطيــب لنــا مــا طيــب لــه ،كرامــة

أكرمنــا اهلل هبــا ،وفضيلــة فضلنــا عــى ســائر عبــاده« .فيلــزم مــن هــذه العبــارات بعــض الــدالالت

املهمــة ،ومنهــا:

أوالﹰ :أن ما كان للنبي  من خصائﺺ فهي ألهل بيته .b
ﺛاني ﹰا :إن واجب األمة ﲡاه أهل البيت  bهو ذاته الذي كان ﲡاه رسول اهلل .
ﺛالثـ ﹰا :إن فــرض اﳋمــس عــى األمــة لــذوي القربــى  bهــو تنزيــه وتكريــم وفضيلــة هلــم دون النــاس

أمجعــني ألن كرامتهــم وحقهــم وتفضيلهــم هــو مــن اهلل عــز وجــل ورســوله  فا يشــاركهم فيــه أحد.

االحتجاج يف خطاب اإلمام احلسن ..gخطبة الدالئل

املبحث الثاﲏ :خﺼاﺋﺺ أمﲑ املﺆمنﲔ ﰲ ﻛالم اإلمام اﳊسن املجتبى :c
حديث املنﺰلة:
حــني شــبه النبــي  حــال عــﲇ  gبحــال هــارون مــن أخيــه موســى  cفيلــزم مــن ذلــك أن

يكــون مــا لنبــي اهلل هــارون لعــﲇ بــن أيب طالــب  ،cويمكــن ماحظــة مــا يــﲇ:
أوالﹰ :كان هلارون  gعدة منازل من موسى  ،gوهي عى الشكل التايل:
 – ١هو أخوه وتلك منزلة األخوة.

 – ٢هو وزيره وإﳖا جمعولة له من اهلل.

 – ٣هو من أهله وهذه منزلة القربى منه.

 – ٤هو مصدق له.
 – ٥وهو يردأ له.

 – ٦هو من يشاركه يف أمر الدين املنزل عليه من اهلل سبحانه وتعاىل.
 – ٧هو من يشد به أزره ويعاضده يف أمره.

 – ٨هو خليفته يف قومه حال غيابه ،وهذا ما فعله موسى  gحني ذهب مليقات ربه.
 – ٩وواجب هارون أن يكون مصلح ًا.

ﺛاني ـ ﹰا :كل هــذه املنــازل التــي أرشنــا إليهــا أعــاه قــد دلــت عليهــا اآليــات القرآنيــة التــي تــروي

قصــة نبــي اهلل موســى وهــارون :c

ِ
ِ
ِ
اف َأن يك َِّذب ِ
ون﴾(.)51
فقد قال تعاىلَ ﴿ :ف َأ ْرس ْل ُه َمع َي ِر ْدء ًا ُي َصدِّ ُقني إِ ِّﲏ َأ َخ ُ ُ ُ

﴿و َج َع ْلنَا َم َع ُه َأ َخا ُه َه ُار َ
ون َو ِزير ًا﴾(.)5٢
وقال تعاىلَ :

ِ
ِ
ون َأ ِخــيْ ،اشــدُ ْد بِـ ِـه َأ ْز ِريَ ،و َأ ْ ِ
ـار َ
رش ْك ـ ُه ِيف
﴿و ْ
وقــال عــز وجــلَ :
اج َعـ ْـل ِّيل َو ِزيــر ًا م ـ ْن َأ ْهــﲇَ ،هـ ُ
َأ ْم ِ
ــري﴾(.)5٣
وقال سبحانهَ ﴿ :ق َال َسن َُشدﱡ َع ُضدَ َك بِ َأ ِخ َ
يك﴾(.)54
وقال أيض ًاْ :
﴿اخ ُل ْفنِي ِيف َق ْو ِمي َو َأ ْص ِل ْح َوالَ َتتَّبِ ْع َسبِ َيل ا ُمل ْف ِس ِدي َن﴾(.)55
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ونتيجــة لذلــك تكــون كل تلــك املنــازل التــي وصفهــا اهلل عــز وجــل يف كتابــه العزيــز املجعولــة

هلــارون مــن موســى  cهــي ذاهتــا جمعولــة ألمــري املؤمنــني  gمــن رســول اهلل .

ﺛالثـ ﹰا :قــال صاحــب تفســري امليــزان العامــة الطباطبائــي »قــدس ﴎه« عــن نبــي اهلل هــارون  gيف

معــرض تفســريه لســورة الصافــات املباركــة مــا يــﲇ» :أرشكــه اهلل تعــاىل مــع موســى  :cيف املـ ّن ،وإيتــاء

الكتــاب ،واهلدايــة إىل الــﴫاط املســتقيم ،ويف التســليم ،وأنــه مــن املحســنني ،ومــن عبــاده املؤمنــني

]الصافــات 114 :ـ  [1٢٢وعــده مرس ـ ً
ا ]طــه ،[47 :ونبي ـ ًا ]مريــم ،[5٣ :وأنــه ﳑــن أنعــم عليهــم

]مريــم ،[58 :وأرشكــه مــع مــن عدهــم مــن األنبيــاء يف ســورة األنعــام يف صفاهتــم اجلميلــة ،مــن

اإلحســان ،والصــاح ،والفضــل ،واإلجتبــاء ،واهلدايــة ]األنعــام 84 :ـ .)56(«[88

وبعــد هــذا التبيــان املختــﴫ عــن منــازل اإلمــام عــﲇ  gال بــد أن نشــري إىل مســألة مهمــة ،وهــي

أن حديــث املنزلــة تكــرر ذكــره عــى لســان رســول اهلل  يف مواقــف كثــرية ،ويــوم ســد األبــواب
واحــدة منهــا( )57والتــي ذكرهــا اإلمــام احلســن  gيف معــرض خطبتــه ،فمــن املواقــف التــي كــرر النبــي

  106قولــه هــذا فيهــا:

 - ١يوم املؤاخاة األوىل(.)58
 - ٢يوم املؤاخاة الثانية(.)59

 - ٣يوم تسمية احلسن واحلسني .)60(c

 - ٤يف حجة الوداع(.)61
 - ٥يف منى(.)6٢

 - ٦يوم غدير خم(.)6٣
 - ٧يوم املباهلة(.)64

ﹴ
وحينﺌــذ قــال لعــﲇ  gأنــت
 -٨يف غــزوة تبــوك خلــف رســول اهلل  عليــ ًا  gعــى املدينــة

منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى(.)65
 - ٩عند الرجوع بغنائم خيرب(.)66

 -١٠يوم كان يمﴚ مع النبي .)67(
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آية اإلﺷﻬاد:

إن آيــة اإلشــهاد التــي اســتدل هبــا اإلمــام املجتبــى  gتنطوي عــى معــاﲏ عديدة يمكن االســتدالل

هبــا عــى أمــور عديــدة ،أمهها:

أوالﹰُ :يعتــرب اإلمــام عــﲇ بــن أيب طالــب  gهــو شــاهدﹲ عــى رســالة النبــي  وعــى أنــه رســول

اهلل ،وأن الكتــاب الــذي يتلــوه النبــي  هــو كتــاب اهلل املنــزل عليــه.

وأكــدت املرويــات عــى لســان أمــري املؤمنــني  gهــذا املعنــى بأنــه هــو الــذي ُأعطــي علــم هــذا

الكتــاب ،ومــا أنــزل فيــه ألنــه شــاهد عــى كل آيــة نزلــت عــى قلــب النبــي  .وهــو األعلــم بــه

مــن بعــده ،وألنــه  gرشيــك معــه يف تــاوة هــذا الكتــاب ،ومــا جــاء بــه النبــي  .فعــن األصبــﻎ
بــن نباتــة قــال» :لــو كــﴪت يل وســادة فقعــدت عليهــا ،لقضيــت بــني أهــل التــوراة بتوراهتــم ،وأهــل
اإلنجيــل بﺈنجيلهــم ،وأهــل الزبــور بزبورهــم ،وأهــل الفرقــان بفرقاﳖــم ،بقضــاء يصعــد إىل اهلل يزهــر.

واهلل مــا نزلــت آيــة يف كتــاب اهلل يف ليــل أو ﳖــار إال وقــد علمــت فيمــن أنزلــت وال ﳑــن مــر عــى رأســه

املواســى مــن قريــش إال وقــد نزلــت فيــه آيــة مــن كتــاب اهلل تســوقه إىل اجلنــة أو إىل النــار.
فقام إليه رجل فقال :يا أمري املؤمنني ما اآلية التي نزلت فيك؟!

َان َع َى بين ﹴَة ِمن رب ِه وي ْت ُلوه َش ِ
قال له :أما سمعت اهلل يقولَ ﴿ :أ َف َم ْن ك َ
اهدﹲ ِمنْ ُه﴾(.)68
ْ َ ِّ َ َ ُ
َ ِّ

قال رسول اهلل  عى بينة من ربه وأنا شاهد له فيه واتلوه معه«(.)69
ﺛانيـ ﹰا :تــدل آيــة اإلشــهاد عــى أن مــن لديــه هــذه املرتبــة عنــد رســول اهلل  ســيكون أول مصدقـ ًا

ملــا بــني يــدي النبــي  وأول مؤمن ـ ًا بــه ،ومدافع ـ ًا عــن مــا جــاء بــه .وهــذا مــا أشــار إليــه اإلمــام

احلســن  gيف خطبتــه هــذه حــني قــال» :فلــام بعثــه للنبــوة ،واختــاره للرســالة ،وأنــزل عليــه كتابــه،

فــكان أول مــن آمــن ،وصــدق اهلل ورســوله.« . .

ثالثـ ًا :إن مقــام اإلشــهاد املعطــى لإلمــام عــﲇ بــن أيب طالــب  gومعرفتــه ومنزلتــه من اهلل ورســوله

هــي أيض ـ ًا لﻸئمــة مــن بعــده ،فعلمهــم واحــد ،ويعــود إىل نفــس املنبــع ،فهــم أهــل العلــم ،ومهبــط
الوحــي ،ومعــدن الرســالة. .
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وأثبــت اإلمــام الصــادق  gذلــك ،وحيــث فــﴪ آيــة اإلشــهاد يف قولــه » :gالــذي هــو عــى بينــة

مــن ربــه هــا هنــا رســول اهلل  ،والشــاهد الــذي يتلــوه منــه عــﲇ صلــوات اهلل عليــه يتلــوه إمامـ ًا مــن

بعــده وحجــة عــى مــن خلفــه مــن أمتــه«(.)70

ومــن أراد االســتزادة مــن هــذه االســتدالالت عــى هــذه اآليــة الكريمــة فعليــه أن يعــود إىل أمهــات

الكتــب العقائديــة والكامية(.)71

إال أن هــذا مل يمنــع البعــض بــام ﳛملــه مــن بغــض وكراهيــة ألمــري املؤمنــني  gألن ينكــر فضائلــه

ودلــس احلقيقــة وأعطــى هــذه الفضائــل لغــريه ملــا حتملــه أنفســهم مــن حقــد دفــني ،وكــره شــديد. .

وهــم يعرفــون هــذه الفضائــل أكثــر مــن أي أحــد آخــر ولكــن املصالــح الدنيويــة ،واملــﺂرب

الشــخصية واخفــاء احلقائــق ظن ـ ًا منهــم أﳖــم يســتطيعون بذلــك أن يغريوهــا بمحــاوالت حلجــب

نــور الشــمس. .
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ومــن مــا روي عــن هــذه املحــاوالت إلنــكار هــذه الفضيلــة ،مــا جــاء عــن قيــس بــن عبــادة ،حيــث
ِ
ِ
ـم ا ْل ِك َتـ ِ
ـاب﴾ :عــﲇ.
قــالَ :
»﴿و َمـ ْن عنــدَ ُه ع ْلـ ُ

قال معاوية بن أيب سفيان :هو عبد اهلل بن سام.

ـت منـ ِـذر ولِـك ُِّل َقــو ﹴم هـ ﹴ
ـاد﴾ وأنــزلَ ﴿ :أ َف َمــن ك َ
َان َعـ َـى َب ِّينَـ ﹴـة ِّمــن
ْ َ
قــال ســعد :أنــزل اهلل﴿ :إِ َّنـ َـام َأنـ َ ُ ﹲ َ
ِ
ِ
نصبــه
ـﲇ ،ألنــه ّ
َّر ِّبــه َو َي ْت ُلــو ُه َشــاهدﹲ ِّمنْـ ُه﴾ .فاهلــادي مــن اآليــة األوىل ،والشــاهد مــن اآليــة الثانيــة ،عـ ّ

 يــوم الغديــر ،وقــال» :مــن كنــت مــواله فعــﲇ مــواله« ،وقــال» :أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن
موســى إال أنــه ال نبــي بعــدي« .فســكت معاويــة ،ومل يســتطع أن يردهــا«(.)7٢

وإعــادة اإلمــام احلســن  gالتذكــر هبــذه اآليــة لاســتدالل هبــا عــى القــوم والتذكــري هلــم والتأكيــد

عليهــم ،وارشــاد النــاس إىل أصحــاب احلــق وحتــى يكــذب ادعــاءات اآلخريــن ،وينفــي هبــا شــبهات
احلاقدين.
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ﴎ ﲠا يا عﲇ:
لقــد سلســل اإلمــام احلســن  gمــن خــال ﴎده احلــوادث املشــهورة التــي ميــز هبــا النبــي  أهــل

بيتــه وخاصــة اإلمــام عــﲇ بــن أيب طالــب  ،gومنهــا حادثــة تبليــﻎ ســورة الــرباءة التــي تعتــرب مــن

احلــوادث املشــهورة التــي ثبــت اهلل عــز وجــل فيهــا فضــل أمــري املؤمنــني  gحيــث أن الرباءة مــن املركني
حــﴫ اهلل عــز وجــل إباغهــا هلــم بواســطة النبــي  أو رجــل مــن أهلــه .ومــن يكــون هــذا الرجــل غــري

أمــري املؤمنــني  gالــذي هــو صنــوه وأخــوه ونفســه ومنزلتــه منــه كمنزلــة هــارون مــن موســى.

فــﺈن جربيــل  gأبلــﻎ رســول اهلل  عــن رب العــزة » :أن يــا حممــد ،ال يبلــﻎ عنــك إال أنــت

أو رجــل منــك«(.)7٣

وهذه الرواية هلا دالالت خاصة ،ومنها:
أوالﹰ :إن تأديــة البــاغ عــن النبــي  يف خصــوص هــذه املســألة ﳛتــاج إىل صابــة وحــزم،

وإﴏار وقــدرة عــى التــﴫف يف مثــل هــذه الظــروف ،ورجــل يمتلــك عــزة ومهابــة عنــد أعــداء اهلل

وروســوله ،ومــن يملــك هــذه الصفــات غــري اإلمــام عــﲇ .g

ﺛاني ـ ﹰا :إن وظيفــة التبليــﻎ عــن رســول اهلل  بــام هــو مبلــﻎ عــن اهلل ســبحانه وتعــاىل مــن األمــور

تتعلــق بديــن اهلل والتــي ترتبــط برعــه وبكتابــه ســبحانه تكــون مــن شــأن اإلمــام املعصــوم بعــد النبــي

 ،الرتبــاط وثيــق فيــام بــني مقــام اإلمامــة ومقــام النبــوة.

فاإلمامــة بــام هــي مقــام إهلــي فﺈﳖــا كمقــام النبــوة متام ـ ًا ،فــا يبلــﻎ عــن النبــي  يف مثــل تلــك

الشــؤون إال خليفتــه ومــن هــو بمنزلــة هــارون مــن موســى منــه .فﺈرســاله لإلمــام عــﲇ  gهبــذه
الرســالة إىل املركــني وهــم الذيــن خــربوه يف كل املواقــع ،ابتــدء ًا مــن األيــام األوىل للدعــوة ،ويف

زمــان احلــروب ،فــا بــد أن يكــون هلــذا الشــخﺺ وقــع خــاص يف نفوســهم ووجــوده ســيقصم

ظهورهــم ،ويميتهــم يف حســاراهتم ،ويبــدد هلــم آماهلــم ،ويف هــذا تأكيــد منــه  عــى أن ييــأس هــؤالء
مــن احلصــول عــى أي امتيــاز مــن النبــي  أو مــن اإلمــام عــﲇ gعنــد إباغهــم هــذه القــرارات
احلاســمة بواســطة اإلنســان الــذي مل يــزل رســول اهلل  يؤكــد عــى إمامتــه فــﺈن كل مــا يف باهلــم مــن
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أوهــام عــى املســاومة ســوف تذهــب مــع أدراج الريــاح ،وســتتبدد أمنياهتــم ومــن ثــم تــزول. .
وبعــد رشح هــذه دالالت املنبثقــة عــن تلــك احلادثــة مــن ال بــد أن نبــني للقــارئ الكريــم :أن

البعــض حــاول ذر الرمــاد يف العيــون حيــث أﳖــم أثــاروا شــبهتني حــول هــذه احلادثــة:

الشــبﻬة األوﱃ :قــال البعــض» :أن الشــيعة هــم فقــط مــن يدعــون هــذا ،وال دليــل عليــه أنــه ال يبلــﻎ

عــن النبــي  إال هــو نفســه أو رجــل مــن أهــل بيتــه«(.)74

الشــبﻬة الثانيــة :وقــام البعــض اآلخــر بتضعيــف روايــة التــي تتكلــم عــن تكليــف النبــي  لإلمــام

عــﲇ  gبــأن يــؤدي عنــه ،وقالــوا أنــه» :خــرب شــاذ«(.)75
ونجيﺐ:

بالنســبة هلذيــن اإلشــكالني فﺈنــه ال ﳜــرج عــن جمــرد نفــي أو تكذيــب أي خــرب يتعلــق بمناقــب أمــري
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املؤمنــني  .gفيلجــأ هــؤالء إمــا لنفــي املنقبــة أو تضعيــف اﳋــرب ،وال بــد مــن لفــت نظــر هــؤالء إىل

بعــض األمــور فيــام يتعلــق بخــرب تبليــﻎ ســورة الــرباءة ،وهــي:

أوالﹰ :لــو كان اﳋــرب مــن ناحيــة الســند ضعيفــ ًا أو شــاذ ًا كــام ادعــى البعــض ملــا رأيــت مصــادر

املســلمني زاخــرة بذكــر هــذا اﳋــرب وملــا تــم تناقلــه فيــام بينهــم .ولــو أن الشــيعة هــم فقــط مــن يدعــون

أن اإلمــام عــﲇ  gهــو الــذي يــؤدي فقــط عــن النبــي  ملــا كنــا وجدنــا مصــادر املســلمني قاطبــة
قــد ذكــرت هــذا اﳋــرب وعــى أقــل تقديــر فــﺈن العــرات مــن املصــادر نقلــت هــذا اﳋــرب وتداولتــه. .
ﺛانيــ ﹰا :إن رســول اهلل  ال يقــوم بــأي عمــل عشــوائي ًا – والعيــاذ بــاهلل – فهــو موحــى لــه مــن

الســامء ،ومرتبــط مبــارشة بــاهلل عــز وجــل وال يمكــن لعملــه أن يكــون عبثيـ ًا ،ومــن ادعــى أن الشــيعة
هــم الذيــن تفــردوا هبــذا ،فلرياجــع كتــب عقائــد املســلمني كافــة والتــي تشــهد بــأن النبــي  ال ينطــق

عــن اهلــوى.

وقــد اكتفينــا يف معــرض الــرد عــى هــذا الــكام هباتــني النقطتــني وإال احتجنــا ملطــوالت للــرد عــى

مثــل هــذا الــكام ،والــرد الــذي قدمنــاه بــام يســمح بــه املقــام. .

االحتجاج يف خطاب اإلمام احلسن ..gخطبة الدالئل

أنﺖ فمني ،وأنا منﻚ:

قبــل الــروع يف احلديــث عــن دالالت هــذه املقولــة جيــب العــروج عــى أســباب ربــط النبــي 

وتﴫﳛــه بفضائــل أهــل البيــت وخاصــة اإلمــام عــﲇ  gوحادثــة القضــاء يف قضيــة إبنــة محــزة ،ومــا

هــو الدافــع مــن وراء تﴫيــح النبــي  هبــذه الفضيلــة لإلمــام عــﲇ بخصــوص هــذه القضيــة. .

وحيــث أن النبــي  مل يــرتك فرصــة أو حادثــة مــا إال واســتغلها لكــي يظهــر فضائــل أمــري املؤمنني

 ،gوأن اختيــار مثــل تلــك احلــوادث لــه مــن اآلثــار واألوجــه العديــدة التــي تثبــت حقــه وفضلــه يف
هــذه األمــة ،ومــن تلــك األوجــه:

أ :إن مثــل تلــك احلــوادث بــام هلــا ومــا فيهــا ،فﺈﳖــا ترتســﺦ يف ذهــن النــاس ،فيصبــح هنــاك ترابــط

فيــام بــني هــذه احلادثــة بــام هلــا مــن وقــع وتأثــري ،ومــن الطبيعــي كلــام ذكــرت هــذه احلادثــة أن تذكــر

الفضيلــة معهــا ،وتعــود إىل األذهــان ويتباحــث القــوم فيهــا الرتباطهــا الوثيــق فيــام بينهــا وبــني احلادثة.
ب :إن فعــل النبــي  وقولــه وتقريــره هــو مصــدر مــن مصــادر التريــع ،وال يمكــن ألي أحــد

أن يعــرتض عليــه ،وذلــك ألنــه  هــو عــى ارتبــاط بالوحــي اإلهلــي.

ومــن هنــا ،فــﺈن كل مــن يمدحــه أو يزكيــه النبــي  ويعطيــه مــن الفضائــل لكونــه أمــر مــن

عنــد اهلل ســبحانه وتعــاىل ،وبوحــي منــه عــز وجــل إلظهــار حقيقــة ذاك الشــخﺺ املختــﺺ بتلــك
الفضائــل.

ج :إن اســتخدم النبــي  هلــذه الطريقــة وربــط األمــور والوقائــع واحلــوادث لكــي يذكــر فضائــل

أهــل البيــت  bومنهــا فضائــل أمــري املؤمنــني  gمــا يســمى بـــ »حماكــة العقــل اجلامعــي لﻸمــة«.

فــﺈن ذلــك ال يتعلــق فقــط بحادثــة معينــة بزمــان أو مــكان مــا حصلــت فيهــام فقــط بــل هــي متتــد

وتصلــح كدليــل يســتدل بــه ،وحجــة ﳛتــج هبــا.

وهــذا مــا قــام بــه اإلمــام احلســن  gفعلي ـ ًا مــن خــال اســتدالله هبــذه احلادثــة التــي هلــا عاقــة

بالقضــاء فيــام بــني متخاصمــني يف مســألة هــي حمــض مســألة فقهيــة رشعيــة لكــي يظهــر فضيلــة مــن
فضائــل أمــري املؤمنــني  .gولــوال أن هــذه احلادثــة مل تكــن عالقــة يف ذهــن هــذا »العقــل اجلامعــي

لﻸمــة« ،والــذي اســتطاع النبــي  أن يرســخها يف وجــدان األمــة مــا كان لإلمــام احلســن  gأن
يســتعملها كدليــل وﳛتــج هبــا عليهــم ،بــام هلــا مــن ارتبــاط وثيــق بالعقــل اجلامعــي الــذي حتدثنــا عنــه. .
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وبالعــودة حلادثــة قضــاء النبــي  فيــام بــني أمــري املؤمنــني  gوجعفــر بــن أيب طالــب  gوزيــد
ِ
ﴎ ِائيـ ُـلَ ،ع ـ ْن
بــن حارثــة فقــد ذكــرت يف املصــادر عــى هــذا النحــوَ :
»حدَّ َثنَــا َ ْ
ﳛ َيــى ْب ـ ُن آ َد َمَ ،حدَّ َثنَــا إ ْ َ
ِ
ـري َة ْبـ ِ
ـن َهانِـ ﹴ
ـﺊ ْبـ ِ
اقَ ،عـ ْن َهانِـ ِ
ـﲇَ ،قـ َ
ـح َ
ـالََّ » :ملــا َخ َر ْجنَــا ِمـ ْن َم َّكـ َة ا َّت َب َع ْتنَــا
َأ ِيب إِ ْسـ َ
ـن َي ِريـ َ
ـمَ ،عـ ْن َعـ ﱟ
ـﺊَ ،و ُه َبـ ْ َ
ِ
ـم.
ا ْبنَـ ُة َ ْ
ـمَ ،يــا َعـ ِّ
محـ َـز َة ُتنَــاديَ :يــا َعـ ِّ
ـك ابنَـ َة َعمـ ِ
ِ
ـكَ .قـ َ
َقـ َ
ـالَ :ف َلـ َّـام َق ِد ْمنَــا ا َْمل ِدينَـ َة
َاو ْلت َُهــا بِ َي ِد َهــاَ ،فدَ َف ْعت َُهــا إِ َىل َفاطِ َمـ َةَ ،ف ُق ْلـ ُ
ـتُ :دو َنـ ْ
ـالَ :ف َتن َ
ِّ
اخت ََص ْمنَــا فِ َيهــا َأ َنــا َو َج ْع َفـ ﹲـر َو َز ْيــدُ ْبـ ُن َح ِ
ار َثـ َةَ ،ف َقـ َ
ْ
ـال َج ْع َفـ ﹲـر :ا ْبنَـ ُة َع ِّمــي َو َخا َلت َُهــا ِعنْـ ِـدي ـ َي ْعنِــي َأ ْسـ َـام َء
ـت ُع َم ْيـ ﹴ
ـس.
بِنْـ َ
َو َق َال َز ْيدﹲ  :ا ْبنَ ُة َأ ِخي.
َو ُق ْل ُتَ :أنَا َأ َخ ْذ ُ َهتا َو ِه َي ا ْبنَ ُة َع ِّمي.
ِ
ـال َر ُسـ ُ
َف َقـ َ
ـﲇَ ،ف ِمنِّــي
ـت َيــا َج ْع َفـ ُـرَ ،ف َأ ْشـ َب ْه َت َخ ْل ِقــي َو ُخ ُل ِقــيَ ،و َأ َّمــا َأ ْنـ َ
ـول اهللِ َ :أ َّمــا َأ ْنـ َ
ـت َيــا َعـ ﱡ
اجل ِ
ار َيـ ُة ِعنْــدَ َخا َلتِ َهــاَ ،فــﺈِ َّن ْ
َو َأ َنــا ِمنْـ َ
اﳋَا َلـ َة َوالِــدَ ةﹲ«(.)76
ـكَ ،و َأ َّمــا َأ ْنـ َ
ـت َيــا َز ْيــدُ َ ،ف َأ ُخو َنــا َو َم ْو َال َنــاَ ،و ْ َ
وبعد مطالعة آراء الذين علقوا عى تلك الرواية انقسم الرأي بينهم إىل ثاثة أقسام:

الﻘسﻢ األول :قالوا أن هناك مشكلة يف سندها وال يمكن االستدالل هبا لضعف السند(.)77

الﻘســﻢ الثــاﲏ :اعتــرب هــؤالء بأنــه ال يصــح االســتناد هبــا يف ﳾء والســبب يف ذلــك أنــه ليــس مــن

املمكــن أن يكــون النبــي  قــد قــال ذلــك لإلمــام عــﲇ  ،gوقالــوا أنــه ال يمكــن االســتدالل هبــا

عــى أﳖــا مــن فضائــل عــﲇ بــن أيب طالــب  gوحــده(.)78

الﻘســﻢ الثالــث :وذهــب هــؤالء إىل أن هــذه الروايــة تصلــح فقــط لتبيــان مســألة فقهيــة أو كيفيــة

القضــاء يف مثــل هــذه احلــاالت ،أو اظهــار حكــم مــن لــه احلــق برعايــة البنــت بعــد فقــدان أبيهــا(.)79
ونجيﺐ:

أوالﹰ :بالنســبة لﻠﻘســﻢ األول :الــذي طعــن يف الروايــة مــن جهــة الســند فﺈننــا نحيلهــم إىل املصــادر

التــي وضعنهــا يف اهلامــش والتــي نقلنــا هــذه الروايــة منهــا ،لكــي يتمعنــوا هبــا ومــا قالــه أصحــاب

تلــك املصــادر عــن هــذه الروايــة وعــن مــدى صحتهــا .إال أننــا وزيــادة يف التأكيــد ننقــل للقــارئ
الكريــم بعــض مــا قيــل عــن ســند الروايــة:

االحتجاج يف خطاب اإلمام احلسن ..gخطبة الدالئل

 – ١قــال الشــيﺦ رشف الديــن» :رواه الرتمــذي يف املناقــب خمتــﴫ ًا عــى املوافقــة عــن البخــاري:

حديــث صحيــح ]إىل أن قــال[ فوقــع لنــا مــن احلديــث واملتفــق عليــه موافقــة عاليــة للرتمــذي عــن

شــيخه البخــاري كأﲏ ســمعته مــن أيب الفتــح عبــد امللــك بــن أيب القاســم الكراجــي«(.)80
 – ٢وجاء يف هامش مسند أمحد:

»إســناده حســن ،رجالــه ثقــات رجــال الشــيخني غــري هانــﺊ بــن هانــﺊ وهبــرية بــن َيريــم فقــد روى

هلــام أصحــاب الســنن ،وحديثهــام حســن ملتابعــة أحدمهــا لﻶخــر.

وأخرجــه أبــو يعــﲇ ( )5٢6و ( )554عــن عبــد الرمحــن بــن صالــح ،عــن ﳛيــى بــن آدم ،هبــذا

اإلســناد .وهــو عنــده خمتــﴫ ،بذكــر فضيلــة زيــد بــن حارثــة فقــط.

وأخرجــه احلاكــم ج ٣ص 1٢0مــن طريــق عبيــد اهلل بــن موســى ،عــن إﴎائيــل ،بطولــه .وصحــح

إســناده ووافقــه الذهبي.

وأخرجــه ابــن ســعد ج 4ص ،٣6وابــن أيب شــيبة ج 1٢ص ،105والبــزار رقــم احلديــث (،)744

وابــن حبــان رقــم احلديــث( )7046مــن طريــق عبيــد اهلل بــن موســى ،عــن إﴎائيــل ،بــه .خمتــﴫأ،

ذكــر ابــن ســعد وابــن أيب شــيبة وابــن حبــان فضيلــة جعفــر َو ْحــد ُه ،وذكــر البــزار فضائــل الثاثــة،
وروايتــه عــن هانــﺊ بــن هانــﺊ وحــده.

وأخرجــه أبــو داود رقــم احلديــث ( )٢٢80مــن طريــق إســامعيل بــن جعفــر ،عــن إﴎائيــل ،بــه.

دون ذكــر فضائــل الثاثــة.

وأخرجــه أبــو يعــﲇ رقــم احلديــث ( ،)405والبيهقــي ج 6ص 8مــن طريــق زكريــا بــن أيب زائــدة،

عــن أيب إســحاق ،بــه .أورده البيهقــي بطولــه ،أمــا أبــو يعــى فــأورده خمتــﴫ ًا بلفــﻆ» :اﳋالــة بمنزلــة
األم« ومل يذكــر يف ســنده هبــرية بــن يريــم.

وأخرجــه بنحــوه احلاكــم ج ٣ص ٢11وصححــه عــى رشط مســلم ،وعنــه البيهقــي ج 6ص8

مــن طريــق الفضــل بــن حممــد الشــعراﲏ ،عــن إبراهيــم بــن محــزة ،عــن عبــد العزيــز بــن حممــد ،عــن
يزيــد بــن اهلــاد ،عــن حممــد بــن نافــع بــن عجــري ،عــن أبيــه نافــع ،عــن عــﲇ بــن أيب طالــب . . .فذكــره.
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قــال البيهقــي :وكذلــك رواه حممــد بــن ﳛيــى الذهــﲇ عــن إبراهيــم بــن محــزة ،وكذلــك رواه عبــد
العزيــز بــن عبــد اهلل عــن عبــد العزيــز بــن حممــد (قلنــا :وهــو يف »التاريــﺦ الكبــري« للبخــاري ج1

ص .)٢50-٢49قلنــا :وهــذا اإلســناد رجالــه ثقــات ،وحممــد بــن نافــع بــن عجــري وثقــه ابــن إســحاق
ـ فيــام ذكــره البخــاري ـ وأورده ابــن حبــان يف »الثقــات« ج 7ص.4٣1

ثــم قــال البيهقــي :وهــو يف كتــاب »ســنن أيب داود« برقــم ( )٢٢78عــن العبــاس بــن عبــد العظيــم،

عــن عبــد امللــك بــن عمــرو ،عــن عبــد العزيــز بــن حممــد ،عــن يزيــد بــن اهلــاد ،عــن حممــد بــن إبراهيــم،

عــن نافــع بــن عجــري ،عــن أبيــه ،عــن عــﲇ رﴈ اهلل عنــه .واهلل أعلــم ،والــذي عندنــا أن األول أصــح.
وتابعــه عــى رأيــه هــذا احلافــﻆ ابــن حجــر يف »النكــت الظــراف« ج 7ص.4٣٣ - 4٣٢

ويف البــاب عــن الــرباء بــن عــازب عنــد ابــن أيب شــيبة ج 1٢ص ،105والبخــاري برقــم (،)٢699

والرتمــذي برقــم ( ،)٣765وعــن ابن عبــاس«(.)81
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وبعد أن عرضنا آراء علامء احلديث والرواية من املصادر التي نقلت الرواية ،نقول:

أ – يكفينــا لــرد شــبهة الذيــن قالــوا بضعــف ســندها مــا تــم عرضــه مــن أدلــة وأقــوال تتحــدث عــن

صحــة الســند ومقبوليتهــا عنــد علــامء الروايــة والداريــة. .

ب – إن مــا ﳛاولــه هــؤالء مــن خــال تضعيــف أو تكذيــب مثــل تلــك األحاديــث التــي تتحــدث

عــن فضائــل أمــري املؤمنــني  gكمــن ﳛــاول بكفيــه أن ﳛجــب نــور الشــمس يف رائعــة النهــار. .

ج – جيــد الباحــث املنصــف أن تضعيــف هــؤالء ألي حديــث أو روايــة ملجــرد أﳖــا تذكــر فضيلــة

ألهــل البيــت  bليــس مــن منطلــق علمــي ،أو اســتناد ًا ألي دليــل بــل هــو جمــرد عمــل ينــم عــن أﳖــم
يتبعــون أهواءهــم ،ويريــدون فقــط فــرض آراءهــم وإن كان باطلــة. .

ﺛاني ـ ﹰا :يف هــذا املحــور ســوف نجيــب عــى أصحــاب الــرأي الثــاﲏ الذيــن انقســموا عــى أنفســهم

يف معــرض ردهــم عــى هــذه الروايــة .فمنﻬــﻢ مــن قــال :أن النبــي  ال يعنــي مــا قالــه عــن عــﲇ g
بأنــه هــو منــه ،فأقــﴡ مــا قــد يعنيــه النبــي  مــن قولــه هــذا :أن اإلمــام عــﲇ  gهــو صهــره ونســيبه
وأب ألحفــاده فقــط الغــري.

االحتجاج يف خطاب اإلمام احلسن ..gخطبة الدالئل

ومنﻬــﻢ مــن قــال :ال يمكــن أن تكــون هــذه الروايــة منحــﴫة بفضائــل عــﲇ بــن أيب طالــب ،g
وذلــك ألن النبــي  قــال جلعفــر بــن أيب طالــب َ » :cف َأ ْش ـ َب ْه َت َخ ْل ِقــي َو ُخ ُل ِقــي« .وأنــه  ليــس
بصــدد اظهــار أي مــن فضائــل عــﲇ  gأو غــريه ،إنــام قــال هــذا الــكام فقــط لكــي يــرﴈ املتخاصمني

يف مســألة رعايــة بنــت محــزة .g

ومن ﻫنا ،فﺈننا نجيﺐ عﲆ الطرفﲔ مﻌ ﹰا بالتاﱄ:
 – ١كان يمكــن أن يصــح قــول الذيــن قالــوا أن النبــي  كان يقصــد أن يســلط الضــوء عــى قرابــة

اإلمــام  gمنــه مــن ناحيــة النســب بأنــه ابــن عمــه وصهــره وأبــو أحفــاده لــو انحــﴫ تﴫيــح النبــي

 فقــط يف هــذه احلادثــة عــى املقولــة التاليــة» :أمــا أنــت يــا عــﲇ فمنــي وأنــا منــك« ولكــن النبــي 

أعــاد هــذه املقولــة يف عــدة مناســبات ومل تكــن منحــﴫة يف هــذه احلادثــة فقــط ،ولــكان مــن املمكــن

أن نقبــل بصوابيــة رأهيــم. .

وكذلــك احلــال بالنســبة للذيــن قالــوا بــأن هــذه الروايــة ال تصلــح لتكــون اســتدالالً عــى فضــل

عــﲇ  ،gفــﺈن اجلــواب عليهــم هــو نفســه ،فلــو أن النبــي  مل يكــرر هــذه املقولــة ألمــري املؤمنــني g

أكثــر مــن مــرة ويف العديــد مــن األماكــن ولعــدة مــرات لــكان مقبــوالً هــذا االدعــاء.
فهل كانت مقولة النبي  لعﲇ  gجمرد كلمة عابرة؟؟
أو كانت جائزة ترضية حتى يسكت اإلمام عﲇ  gويرضيه؟!

ولكنــه  مل يــرتك مناســبة متكــن لــه أن يذكــر فيهــا منقبــة مــن مناقــب أمــري املؤمنــني  gإال

واســتغلها وعــرب عنهــا إمــا تﴫﳛـ ًا أو تلميحـ ًا ،ومــن هــذه األحاديــث التــي جــاء فيهــا نفــس العبــارة
املســتخدمة يف حادثــة أبنــة محــزة ،ونذكــر منهــا عــى ســبيل املثــال ال حــﴫ:

أ :روي عــن رســول اهلل  أنــه قــال :لعــﲇ » :gلــوال أن يقــال فيــك مــا قالــت النصــارى يف

املســيح لقلــت اليــوم فيــك مقالــ ًة ال متــر بمــﻸ مــن املســلمني إال أخــذوا تــراب نعليــك ،وفضــل
وضوئــك يستشــفون بــه ،ولكــن حســبك أن تكــون منــي وأنــا منــك ،ترثنــي وأرثــك«(.)8٢
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ب :وروي عنــه  يف قولــه لعــﲇ » :gأنــت منــي وأنــا منــك ،وأنــت أخــي يف الدنيــا واآلخــرة،

والــراد عليــك هــو الــراد عــﲇ ،ومــن أطاعــك فقــد أطاعنــي ،ومــن عصــاك فقــد عصــاﲏ«(.)8٣
ونﻘول:

ال بــد مــن ســؤال هــؤالء وأولﺌــك :هــل أن النبــي  هنــا أيضـ ًا حــني اســتخدم التعبــري ذاتــه كان

قاصــد ًا اظهــار نســبيته وقرابتــه مــن اإلمــام عــﲇ  ،gأو أن كامــه  هنــا أيضـ ًا للمواســاة فقــط؟!

أم كان قاصــد ًا ومتعمــد ًا إظهــار وتبيــان فضائــل ومناقــب اإلمــام عــﲇ  ،gونقــول هلــم عليكــم

وبالتدبــر ومراعــاة الدليــل. .

وكــام هــو ظاهــر مــن لســان حــال الروايــات التــي قدمنهــا أن مقولــة النبــي  ال يمكــن حﴫهــا

فقــط يف إظهــار النســبية والقرابــة ،وهــي مــن املؤكــد وبــام ال ﳛتمــل النقــاش أﳖــا مــن الفضائــل
واملناقــب ،بــل أﳖــا تتعــدى إىل مشــاركة اإلمــام عــﲇ  gللنبــي  يف املعرفــة والعلــم .وكــام أن

 116النبــي  نــر الدعــوة وأظهــر ديــن اهلل الــذي هــو مــن صميــم رســالته ،فــﺈن اإلمــام عــﲇ  gقــد
ســاهم يف إبقــاء اإلســام ،ودافــع عــن احلــق يف كل املواقــف وزلــل كل الصعوبــات يف مجيــع املياديــن. .
وبعــد الــذي تــم تقديمــه أصبــح واضحـ ًا للجميــع بــام ال ﳛتمــل الشــك أو الظــن أو التخمــني أن

أصحــاب الــرأي الثــاﲏ بفرعيهــم والذيــن نفــي فضائــل أمــري املؤمنــني  gأيض ـ ًا ولكــن منهــم عــى

طريقتــه قــد فشــلوا يف ذلــك ألن املتدبــر لﻸمــور ولــن متــر عليــه مثــل تلــك اﳋــدع واألقــوال الباطلــة.
ﺛالث ـ ﹰا :أمــا القســم الثالــث والذيــن ادعــوا أن هــذه الروايــة ال تصلــح إال لتبيــان مســألة فقهيــة أو

قضائيــة أو حكــم رشعــي أو كيفيــة التقــاﴈ ،فﺈننــا نﻘــول:

 – ١ال يمنــع مــن أن النبــي  كان قــد قــﴣ بــني جعفــر وزيــد واإلمــام عــﲇ  gوأتــى بحكــم

رشعــي ،وأظهــر مســألة فقهيــة .أو أنــه  قــد أوضــح كيــف جيــب أن يكــون القــاﴈ عنــد حتاكــم
املتخاصمــني عنــده ،وذلــك حــني أجــاب الثاثــة بطريقــة دمثــة ،وهــذا إن دل عــى ﳾء فﺈنــام يــدل عــى

أخاقيــات النبــوة الــذي قــال  عــن نفســه» :إنــام بعثــت ألمتــم مــكارم األخــاق«(.)84
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ومــع هــذا فــا مانــع أن يســتغل النبــي  مثــل هــذه احلادثــة لكــي يظهــر فضائــل اإلمــام عــﲇ

 ،gبــل يكــون هــذا عامــل مســاعد يف ترســيﺦ هــذه الفضيلــة يف أذهــان األمــة ،كــام أســلفنا ســابق ًا
يف بدايــة هــذا املبحــث حــني حتدثنــا عــن اســتدالل اإلمــام احلســن  gهبــذه الروايــة يف خطبتــه وهــو

يف معــرض اســتدالله عــى فضائــل أبيــه.

 – ٢ويظهــر لنــا وللمــرة الثالثــة كيــف أن أصحــاب األهــواء والنفــوس املريضــة يريــدون أن يطفﺌوا

نــور اهلل بأفواههــم ،وأقامهــم ،واهلل متمــم نــوره .فــﺈن أقــﴡ مــا يريــده هــؤالء أيضـ ًا هــو التعميــة عــى
فضائــل ومناقــب أمــري املؤمنــني  gولكــن بطــرق خمتلفــة ،ومــع هــذا فــﺈن الدليــل القــوي واســتدالل
املســتند إىل العقــل والبصــرية الســليمة ال بــد وأن يفضــح زيــف أصحــاب هــذه األقاويــل الضعيفــة
والﴪائــر املريضــة.

السابﻘون السابﻘون:

لســابِ ُق َ
لســابِ ُق َ
ون﴾( .)85قــال:
ون ْا َّ
وأخــرج ابــن أيب حاتــم ،وابــن مردويــه عنــه أيضـ ًا يف قولــهَ ﴿ :و ْا َّ

ـﲇ بــن أيب طالــب ســبق إىل
يوشــع بــن نــون ســبق إىل موســى ،ومؤمــن آل ياســني ســبق إىل عيســى ،وعـ ّ

رســول اهلل .)86(

وقــد جــاء يف كتــب الســري واألحاديــث أن أول مــن آمــن بالنبــي  مــن النســاء خدجيــة ،ومــن

الذكــور أمــري املؤمنــني عــﲇ بــن أيب طالــب  ،gوعمــره يومﺌــذ عــر ســنني«(.)87

ولكــن هــذا ال يمنــع احلقيقــة التاليــة وهــي :كــون اإلمــام عــﲇ  gقــد ولــد مؤمن ـ ًا ،وقــد شــهد

الشــهادتني مــن حــني والدتــه املباركــة ،كــام ﴏحــت بذلــك العديــد مــن الروايــات .هــذا باإلضافــة

إىل دالئــل وشــواهد أخــرى دلــت عــى أن أمــري املؤمنــني  gكان مؤمنــ ًا برســالة النبــي  منــذ

نعومــة أظافــره ،وهــذا مــا يــدل عليــه مــا جــاء عنــه  gبأنــه »صــى قبــل النــاس بســبع ســنني ،وأنــه
عبــد اهلل قبــل أن يعبــده أحــد مــن هــذه األمــة«(.)88

واســتدالل اإلمــام احلســن  gاهلــدف منــه هــو توجيــه األنظــار نحــو مســائل مهمــة مــن حــني

حتــدث عــن مســألة الســبق إىل اإليــامن ،ومــن هــذه النقــاط التــايل:
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 –١إن الســبق إىل اإليــامن والتصديــق بالرســالة ،ودعــم مهمــة النبــي  ليــس كمــن آمــن بــه

الحق ـ ًا.

 – ٢ال يمكــن ألي فعــل أو عمــل حتــى ولــو كان عــامرة املســجد احلــرام ،ورعايته وســقاية احلجيج

بــأن يكــون ثوابــه عنــد اهلل مثــل ثــواب اإليــامن بــاهلل ورســوله والســبق إىل التصديــق هبــذه الرســالة
اإلهليــة ،ولــن ينفــع فعــل الســقاية وعــامرة املســجد الذيــن ال يعتقــدون باليــوم اآلخــر ،أو أن يشــبهوا

أنفســهم بالــذي جاهــد يف ســبيل اعــاء كلمــة اهلل ســبحانه وتعــاىل ،ولذلــك فــﺈن اإلمــام احلســن g
استشــهد هبــذه اآليــة يف كامــه عــى مســألة الســبق إىل اإليــامن ،حيــث قــالَ ﴿ :أجع ْل ُتـ ِ
ـاج
احلـ ِّ
ـم سـ َقا َي َة ْ َ
َ َ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
اهــدَ ِيف َســبِ ِ
يل اهللَِّ﴾(.)89
احلـ َـرا ِم ك ََمـ ْن آ َمـ َن بِــاهللَِّ َوا ْل َيـ ْـو ِم ْاآلخـ ِـر َو َج َ
َوعـ َـام َر َة ا َْمل ْســجد ْ َ
حادﺛة وحديث الﻐدير:
إن حادثــة وحديــث الغديــر ومــا حصــل فيهــا هلــو مــن األمــور الثابتــة عنــد مجيــع املســلمني وقــد

 118وصــل حــد التواتــر حيــث أنــه ال يمكــن إنــكار حدوثهــا أو نفــي مــا تــم فيهــا لإلمــام عــﲇ .g

وقــد مجــع العلــامء مــا روي عــن هــذه احلادثــة يف طائفــة كبــرية مــن املصــادر ومنهــم العامــة األميني

يف كتابــه »الغديــر« وقــد نقــل العامــة األمينــي» :رواه أمحــد بــن حنبــل مــن أربعــني طريق ـ ًا ،وابــن
جريــر الطــربي مــن نيــف وســبعني طريق ـ ًا ،واجلــزري املقــري مــن ثامنــني طريق ـ ًا ،وابــن عقــدة مــن

مائــة وﲬــس طــرق ،وأبــو ســعيد السجســتاﲏ مــن مائــة وعريــن طريقـ ًا ،وأبــو بكــر اجلعــايب مــن مائــة
وﲬــس وعريــن طريق ـ ًا ،ويف تعليــق هدايــة العقــول ج ٢ص ٣0عــن األمــري حممــد اليمنــي (أحــد
شــعراء الغديــر يف القــرن الثــاﲏ عــر) :إن لــه مائــة وﲬســني طريق ـ ًا«(.)90
وقد أﳖاها أبو العاء العطار إىل مائتني وﲬسني طريق ًا(.)91
إال أن خطبة الغدير طويلة جد ًا وأشار اإلمام احلسن  gعى ثاثة أمور منها:
األول :حني قال » :gحني أخذ بيد أيب (بغدير) خم«.
الثاﲏ :حني قال » :gمن كنت مواله فعﲇ مواله ،اللهم وال من وااله وعاد من عاداه«.
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الثالث :وهو قوله  gأن النبي » :أمرهم أن يبلﻎ الشاهد الغائب«.
ونﻘول:
أوالﹰ :بالنســبة للمســألة األوىل ،فــﺈن أخــذ النبــي  بيــد اإلمــام عــﲇ  gيــدل عــى األمــور

التاليــة:

 – ١إن رســول اهلل  قــد مــازج بــني حركــة الواقــع ،وبــني رمزيــة الفعــل الــدال عليــه ،وهــذا

مــا جيعــل النــاس تعيــش شــعور التمثيــﲇ املرتبــط بــني الواقــع ومــا بــني الرمــز بصــورة واقعيــة ،تــم
ماحظتهــا بالعــني املجــردة.

 – ٢مــن أجــل ذلــك ناحــﻆ :أن النبــي  قــام برفــع يــد اإلمــام عــﲇ  ،gوهــذا مــا جيعــل لــه

مقــام الرياســة والســيادة بﺈعــان إمامتــه مــن بعــد رفعــه ليــده  ،gوذلــك لتتوافــق احلركــة العمليــة

الواقعيــة مــع املضمــون الــذي أراده رســول اهلل  وهــو القــاﴈ بتنصيبــه  gمــن قبــل اهلل عــز
وجــل. .

مــا يــدل عــى أنــه  كأنــام يريــد للنــاس أن يربطــوا هــم بأنفســهم بــني هــذه احلركــة الرمزيــة –

وهــي رفــع يــد اإلمــام عــﲇ  - gوبــني جعــل احلاكميــة لــه ،لتصبــح هــذه احلركــة وكأﳖــا إنشــاء

عمــﲇ منــه  ،ورفــع اليــد يعنــي التنصيــب وجعلــه املفضــل عــى اآلخريــن أو الرابــح دون غــريه
هبــذا املقــام.

 – ٣ثــم يتجــاوز النبــي  مــن الفعــل التعبــريي وهــو رفــع يــد اإلمــام عــﲇ  gإىل التﴫيــح

القــويل ،بــأن يقــول» :مــن كنــت مــواله فهــذا عــﲇ مــواله « . .ولكــي نتحــدث عــن الــدالالت املتعلقــة

هبــذا القــول ننتقــل لبحثــه يف املحــور التــايل.

ﺛاني ـ ﹰا :األمــر الثــاﲏ الــذي اســتند إليــه اإلمــام احلســن  gيف اظهــار احلجــج الدامغــة حــني متثــل

قــول النبــي  معلن ـ ًا واليــة أبيــه مــن بعــده بقولــه» :مــن كنــت مــواله فهــذا عــﲇ مــواله.« . .
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وال بد لنا أن نبﲔ مﻌنى الوالية ﰲ حديث الﻐدير:
حيــث قــال الســيد مرتــﴣ »قــدس ﴎه«» :أوىل بمعنــى مــوىل ،كــام قالــه أئمــة اللغــة يف تفســري

اآليــة«(.)9٢

وقولــه هــذا »رمحــه اهلل« يف مقابــل مــن أدعــى أن كلمــة »مــوىل« بمعنــى املحــب والناﴏ ،أو الســيد،

أو املتــويل لﻸمــر ،أو أﳖــا بمعنــى املالــك أو املعتــق وأﳖــا ليســت بمعنــى الواليــة .ومــع ماحظــة هــذه
املعــاﲏ التــي ذكــرت ،نقــول:

أ :إن كان املــراد بــه :هــو وجــوب حــب عــﲇ  gمــن قبــل املؤمنــني ،أو أنــه  ينشــأ وجــوب حبــه

عليهــم ،فــﺈن ذلــك حمصــل وحاصــل بالفعــل ،وذلــك أن عــى مجيــع املؤمنــني أن ﳛبــوا بعضهــم بعضـ ًا،
ومــا معنــى أن جيمــع النبــي  لتلــك األعــداد اهلائلــة التــي قــدرت باأللــوف يف غديــر خــم؟!
ليقول هلم :جيب أن حتبوا أخاكم علي ًا.

1٢0
﴿وإِ ْن َمل ْ َت ْف َعـ ْـل
وملــاذا جعلــه اهلل عــز وجــل بالتــوازي مــع تبليــﻎ الرســالة حيــث قــال عــز وجــلَ :
ـت ِر َســا َل َت ُه﴾(.)9٣
َفـ َـام َب َّل ْغـ َ

وملاذا جعل من وراء هذا التبليﻎ اكامل الدين وامتام النعمة به؟!
ومــن ثــم هينﺌــه كل مــن حــﴬ عــى هــذا األمــر ،وعــى رأســهم أيب بكــر وعمــر ،ويﴫحــان

بقوهلــام» :بــﺦ بــﺦ يــا عــﲇ ،أصبحــت مــوالي ومــوىل كل مؤمــن ومؤمنــة«( .)94وكأنــه مل يكــن كذلــك

قبــل هــذا الوقــت بالنســبة هلــام؟!

أمل يكن اهلل سبحانه قد جعل حب املؤمنني بعضهم لبعض واجب ًا؟!
وجعلهم بمثابة األخوة؟! وقد ﴏح النبي  يف كثري من األحاديث التي تفيد هذا املعنى!!
ب :ويمكــن أن نضيــف إىل مــا تقــدم :أن النــﴫة واملحبــة تشــمل مجيــع املؤمنــني وليــس هــذا األمــر

خــاص باإلمــام عــﲇ  gلوحــده. .
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وإن كان القصــد هــو إجيــاد نــﴫة أخــﺺ وأقــوى مــن النــﴫة التــي تشــمل عمــوم املؤمنــني لكــي

ﳜصــﺺ هبــا اإلمــام عــﲇ  gفهــذا هــو عــني املطلــوب منهــم ،ألن هــذا املعنــى هــو مــن خمتصــات
اإلمامــة .وإن خصوصيــة هــذه النــﴫة ملولويــة رســول اهلل  عــى املؤمنــني قــد نقلهــا إىل اإلمــام عــﲇ

 gحــني قــرن مولويتــه  بمولويــة اإلمــام عــﲇ .g

ج :وإن عكســنا األمــور ،وقلنــا بأنــه مــن الواجــب عــى اإلمــام عــﲇ  gأن ﳛــب املؤمنــني

وينﴫهــم ،فــﺈن هــذا ال ﳛتــاج إىل كل تلــك اجلمــوع الغفــرية واأللــوف مــن النــاس التــي مجعهــا النبــي

 يف يــوم الغديــر ،وال حتــى لتتنــزل هــذه اآليــات ،ومــا رافــق هــذا احلــدث مــن أمــور ،ويكــون مــن
الــكايف فقــط أن يبلــﻎ اإلمــام عــﲇ  gأنــه مــن الواجــب عليــه حــب املؤمنــني .عــى أن هــذه الفرضيــة

هــي خــاف املنطــق ،وجيعلنــا نســأل عــن ســبب ﲣصيــﺺ اإلمــام عــﲇ  gدون غــريه لكــي ﳛــب
املؤمنــني؟!

د :إذا تأملنــا بقــول النبــي » :ألســت أوىل بكــم مــن أنفســكم« .فــذاك يفيــد أن هــذه الواليــة

الواجبــة مــن نــﴫة وحمبــة للنبــي  مصدرهــا هــذه األولويــة منهــم لــه . .ثــم أنــه  جعــل نــﴫة
وحمبــة عــﲇ  gكوجــوب حمبتــه ونﴫتــه .فلذلــك أتبــع هــذه العبــارة بقولــه» :فمــن كنــت مــواله،

فهــذا عــﲇ مــواله.« . .

ﻫـــ :وأمــا قوهلــم بــأن املــراد مــن كلمــة »املــوىل« هــو املالــك واملعتــق ،فــﺈن ظاهــر احلــال ينفــي هــذا

االدعــاء إذ مل يكــن هنــاك مــن ملكيــة حقيقيــة ،وال عتــق وال انعتــاق. .

و :أمــا عــن قوهلــم بــأن كلمــة »املــوىل« تعنــي »الســيد« ،فهــو قريــب جــد ًا مــن املعنــى األول وذلــك:

»ألن الســيد هــو املتقــدم عــى غــريه .وهــذا التقــدم ليــس بالقهــر والظلــم ،ألن النبــي  قــرن ســيادة
عــﲇ  gبســيادة نفســه ،فــا بــد أن يكــون التقــدم باإلســتحقاق ،مــن خــال مــا يملــك مــن مزايــا

ترجحــه عليهــم ،وبدهيــي :أن أيــة مزيــة شــخصية ال توجــب تقدمـ ًا ،وال ﲡعــل لــه حقـ ًا عليهــم ،جيعلــه
أوىل هبــم مــن أنفســهم ،إال إذا كانــت هــذه املزيــة قــد أوجبــت أن جيعــل مــن بيــده منــح احلــق ومنعــه

لصاحــب هــذه املزيــة مقــام األولويــة هبــذا املســتوى الــذي هــو مــن شــؤون النبــوة واإلمامــة .وليــس

ألحــد احلــق يف منــح هــذا املقــام إال هلل تبــارك وتعــاىل«(.)95
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ز :وبالنســبة لقوهلــم أن »املــوىل« تعنــي »املتــﴫف« أو »املتــويل لﻸمــر« ،فهنــاك ارتباطـ ًا وثيقـ ًا فيــام

رشحنــاه ســابق ًا أعــاه وبــني هــذه املقولــة ،وهــو أنــه يثبــت لــه بجعــل مــن الــذي لــه احلــق يف اجلعــل

بالتــﴫف باألمــور والتــويل هلــا ،وهــو اهلل عــز وجــل بطبيعــة احلــال.

ﺛالث ـ ﹰا :حــني ركــز اإلمــام احلســن  gيف خطبتــه هــذه عــى أمــر النبــي  حــني قــال» :أمرهــم أن

يبلــﻎ الشــاهد الغائــب« ،فيلــزم منــه أمــور عــدة:

 - ١حــني يأمــر النبــي  مــن حــﴬ بــأن يعلــم الشــاهد منهــم الغائــب بــام ســمعوا ورأوا منــه،

فذلــك يشــري إىل أن هــذا األمــر ســيواجه مــن بعض املشــككني باإلنكار ،وســتثار الشــكوك والشــبهات
حولــه ،حتــى إنــه ســيحتاج هــؤالء الشــهود مــن النــاس الذيــن حــﴬوا لكــي يقولــوا مــا حصــل مــن
جديــد يــوم غديــر خــم.

 - ٢ألنه ليس أمر ًا عادي ًا ،بل للناس مسؤولية كربى ﲡاهه.
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 – ٣ألنــه أمــر اعتقــادي ،تدبــريي ،يرتبــط بمصــري األمــة بأﴎهــا ،فمــن الواجــب االهتــامم،

وااللتــزام بــه فكــر ًا ،واعتقــاد ًا ،وعمـاً ،وأن يمنعــوا اآلخريــن مــن تزويــره وتدليســه والعبــث بــه ،أو

أن يتخطــوه إىل غــريه.

وخاصــة القــول ،ال يمكــن للمشــككني أن ﳜفــوا مــا أوضحــه اهلل ورســوله ،وبينــه األئمــة

األطهــار لوضــوح احلــق دون أي شــائبة ،وقــد احتــج اإلمــام املجتبــى  gهبــذه احلادثــة املتواتــرة التــي
ـف عــى أحــد ،حيــث أن اإلمــام احلســن  gقــال يف خطبتــه هــذه» :وقــد رأوه وســمعوه حــني« . .
مل ﲣـ َ

وهــذا يــدل عــى أﳖــم شــاهدوا وســمعوا وقــد طــرق كام النبــي  أبــواب مســامعهم ،وهــز أســتار
نفوســهم ،ومــع هــذا كلــه ضيعــوا حــق أهــل البيــت . .b
ﱂ ﲡدوا غﲑي وغﲑ أخي:
ثــم انتقــل اإلمــام احلســن  gليقــول» :أهيــا النــاس إنكــم لــو التمســتم مــا بــني جابلقــا وجابرســا

رج ـ ً
ا جــده نبــي ،وأبــوه وصيــه مل ﲡــدوا غــريي وغــري أخــي ،فاتقــوا اهلل وال تضلــوا«.
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ونﻘول:
أوالﹰ :إن اإلمــام احلســن  gيوضــح ويبــني للنــاس مكانتــه وأخــاه اإلمــام احلســني  gمــن

رســول اهلل  ،ومــن هــذا الديــن الــذي ارتضــاه اهلل عــز وجــل بعــد امتــام النعمــة وكــامل الديــن
بالوصايــة والواليــة لإلمــام عــﲇ  gوواليتهــم مــن بعــده .ويمكــن أن ناحــﻆ مســألة حــني قــال :g

»جــده نبــي ،وأبــوه وﴆ« ،ومل يذكــر أبــوه اإلمــام عــﲇ  gبأنــه مثـ ً
ا زوج ابنــة النبــي  ،أو ابــن عــم

النبــي .بــل قــال  gوبشــكل واضــح عبــارة »وأبــوه وصيــه« مركــز ًا عــى مقــام الوصايــة والواليــة كــي

ال يلتبــس عــى النــاس مقامهــم مــن رســول اهلل .

ﺛاني ـ ﹰا :وإســباغ ًا للحجــة حتــدى الســامعني لــه يف هــذه اﳋطبــة قائ ـ ً
ا هلــم» :لــو التمســتم مــا بــني

جابلقــا وجابرســا رجــاً.« . .

وهذا ﳛثهم عى األمور التالية:
أ – البحث والتدقيق يف نسبه من رسول اهلل .
ب – عدم وجود من هو مثله ومثل أخيه يف هذه املكانة.
ج – اســتخدم اإلمــام احلســن  gأســامء مناطــق وهــي »جابلقــا وجابرســا« وقــد جــاء يف التعريــف

عــن هاتــني املنطقتــني مــا يــﲇ:

نقــل الﴪخــﴘ» :وعــن أيب يوســف »رمحــه اهلل تعــاىل« فيــه روايتــان يف إحــدى الروايتــني قــال :مــن

جابلقــا إىل جابلتــا ،ومهــا قريتــان أحدامهــا باملــرق واآلخــرى باملغــرب.)96(« . .

وعــن املســعودي نقــل عــن احلديــث التــايل» :إن اهلل عــز وجــل خلــق مدينتــني واحــدة يف املــرق

واســمها جابلقــا ،وأخــرى يف املغــرب واســمها جابرضــا.)97(« . .

ونفهــم أن اســتخدام اإلمــام احلســن  gألســامء هاتــني املدينتــني قاصــد ًا لــو أﳖــم ســعوا يف األرض

مــن مرقهــا إىل مغرهبــا فلــن جيــدوا رجـ ً
ا هبــذه املواصفــات التــي ﳛملهــا واختصــه هبــا اهلل عــز وجــل

غــريه وأخــاه اإلمــام احلســني .c
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ﺛالث ـ ﹰا :أمــا عــن قولــه » :gمل ﲡــدوا غــريي وغــري أخــي« .وهــذا عــى نحــو اجلــزم والقطــع أﳖــم

مل ولــن جيــدوا غريمهــا ،وبذلــك أيض ـ ًا يكــون اإلمــام احلســن  gيعمــل عــى إيضــاح مســألة مهمــة،

وهــي أن مــا لــه هــو مــن خصائــﺺ فﺈﳖــا ألخيــه احلســني  ،gوأن النــاس لــن يلتمســوا مــن هــم بنفــس

قدرمهــا ومكانتهــام مــن ديــن اهلل ونبيــه . .

وقــد اســتخدم اإلمــام احلســني  gنفــس هــذه العبــارة حــني ظهــر لــه حقــد مــروان بــن احلكــم

حيــث نقلــوا عــن حممــد بــن الســايب أنــه قــال» :قــال مــروان بــن احلكــم يومـ ًا للحســني بــن عــﲇ :c
لوال فخركم بفاطمة ،بم كنتم تفتخرون علينا؟!
فوثــب احلســني  gـ وكان  gشــديد القبضــة ـ فقبــض عــى حلقــه فعــﴫه ،ولــوى عاممتــه عــى

عنقــه حتــى غــﴚ عليــه ،ثــم تركــه.
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وأقبل احلسني  gعى مجاعة من قريش فقال:
أنشــدكم بــاهلل إال صدقتمــوﲏ إن صدقــت :أتعلمــون أن يف األرض حبيبــني كانــا أحــب إىل رســول

اهلل  منــي ومــن أخــي؟! أو عــى ظهــر األرض ابــن بنــت نبــي غــريي وغــري أخــي؟!
قالوا :اللهم ال.

قال :وإﲏ ال أعلم أن يف األرض ملعون ًا ابن ملعون غري هذا وأبيه ،طريدي رسول اهلل.
واهلل مــا بــني جابــرس وجابلــق أحدمهــا ببــاب املــرق ،واآلخــر ببــاب املغــرب رجــان ﳑــن

ينتحــل اإلســام أعــدى هلل ولرســوله ،وألهــل بيتــه منــك ،ومــن أبيــك إذ كان.
وعامة قويل فيك أنك :إذا غضبت سقط رداؤك عن منكبك.

قال :فواهلل ما قام مروان من جملسه حتى غضب ،فانتفض ،وسقط رداؤه عن عاتقه«(.)98
وكــرر اإلمــام احلســني اســتخدام نفــس املعنــى يف معــرض حماججتــه جيــش ابــن ســعد ،كــام اســتدل

اإلمــام احلســن  gيف خطبتــه هنــا عــى القــوم ،فقــام اإلمــام احلســني  gيف كربــاء باســتخدام نفــس
ّون ِّأﲏ ابــن بِ ِ
هــذا ال َق ِ
ــول أ َفت َُشــك َ
ــك ِمــن َ
هــذه الطريقــة ،فقــال هلــمَ » :فــﺈِن كُنتُــم يف َش ﱟ
نــت نَبِ ِّيكُــم!
ُ
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ـت نَبِــي َغــريي ِمن ُكــم وال ِمــن َغ ِري ُكــم ،أ َنــا ابـن بِنـ ِ
ب ابـن بِنـ ِ
ـني ا َملـ ِ
ـت نَبِ ِّي ُكــم
َفـ َـواهللِ ،مــا َبـ َ
ُ
ـر ِق َوا َملغـ ِـر ِ ُ
ﱟ

خاص ـ ًة«(.)99
َّ

وهــذا إن دل عــى ﳾء فﺈنــام يــدل عــى أن األمــة ضيعــت حقــوق أهــل بيــت نبيهــا ،وجــارت

عليهــم ظلـ ًام وتقتيـاً ،إمــا بالســيف أو بالســم ،ولذلــك قــال هلــم اإلمــام احلســن » :gفاتقــوا اهلل وال

تضلــوا« .ألن مــن يضــل عــن هــدي اهلل ســبحانه وتعــاىل ،فــﺈن ســعيه ســيخيب وجهــده ســيكون هبــاء
منثــور ًا.

لو ﲤسﻜﺖ األمة بالثﻘﻠﲔ:
بعــد عــرض اإلمــام احلســن  gلــكل تلــك الفضائــل واﳋصائــﺺ واملناقــب التــي هــي ألهــل

البيــت  bوالتــي هــي ال تعــد وال حتــﴡ ،وكــام عــرب gحــني قــال» :مل أحصــه.« . .

وأكمــل قائـ ً
ا هلــم» :وأنــا ابــن البشــري النذيــر ،وانــا ابــن الــﴪاج املنــري الــذي جعلــه رمحــة للعاملــني.

 ،« .وهــذا إﴏار منــه  gعــى تركيــز قضيــة بنوتــه للنبــي  ،وأنــه أبنــه وســبطه يف ضمــري األمــة
ووجداﳖــا ،بشــكل ال يبقــى معــه أي جمــال للشــبهة ،أو الشــك والرتديــد.

إىل أن أقســم بــاهلل لــو أن األمــة متســكت بالثقلــني ومهــا الكتــاب والعــرتة لظهــرت عليهــم آثــار هــذا

التمســك ،وقــد بــني  gبعــض هــذه اآلثــار التــي كانــت ســتظهر هلــم باملشــاهدة واملعاينــة لــو أن األمــة

فعلــت مــا أمرهــا بــه رســول اهلل .

فﺈضافــة إىل األمــور األساســية التــي تنبثــق عــن هــذا التمســك بالقــرآن والعــرتة حلفــﻆ األمــة مــن

الضــال ،وال بــد أن يكــون االقــرتان فيــام بــني العــرتة والقــرآن متناســب مــع شــموليته ،ومــع مــا
يتضمنــه مــن حقائــق ،وبعــد هــذا كلــه فﺈنــك ﲡدهــم قــد انحرفــوا عــن التمســك بالثقلــني.

وحــني تأخــذ األمــة بحديــث الثقلــني فﺈﳖــا ســتجد التناســب فيــام بــني العــرتة والقــرآن يف جمــال

العلــم ،والعمــل ،والرتبيــة .ويرتتــب عــى هــذه األمــة أن تلــزم الطاعــة والنــﴫ هلــام .وإن حديــث

الثقلــني ﳜتــزن يف طياتــه معنــى اإلمامــة بــكل أبعادهــا وشــؤوﳖا. .
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أمــا عــن اآلثــار امللموســة الصــادرة عــن التمســك بكتــاب اهلل وعــرتة رســول اهلل  كــام عددهــا

اإلمــام املجتبــى  ،gفهــي:

 – ١تعطي السامء قطرها أي أﳖا تنزل مطرها.

 – ٢تعطــي األرض خريهــا أي ﲣــرج منهــا مــا فيهــا مــن بــركات متمثلــة بالنبــات ،والثــامر،

والكنــوز . .الــﺦ

 – ٣وألكلــوا نعمتهــا خــﴬاء مــن فوقهــم ،ومــن حتــت أرجلهــم أي أن النعــم التــي ســتأتيهم مــن

األرض ســتأتيهم خــﴬاء دون تعــب أو مشــقة يف احلصــول عليهــا ،كــام كان ﳜــرج املــن والســلوى

لبنــي اﴎائيــل إىل أن اســتبدلوا مــا هــو أدنــى بالــذي هــو خــري.

 – ٤لــو أن هــذا التمســك قــد بــدأ بعــد النبــي  بالتمســك بعرتتــه مــن بعــده الســتمرت اﳋــريات

بــني النــاس إىل يــوم القيامــة. .

﴿و َلـ ْـو َأ َّن َأ ْهـ َـل ا ْل ُقـ َـرى آ َمنُــوا َوا َّت َقـ ْـوا َل َفت َْحنَــا
ولذلــك استشــهد اإلمــام احلســن  gبقولــه تعــاىلَ :
1٢6
ِ
َات ِم ـن الســامء و ْاألَر ِ ِ
َع َلي ِهــم بــرك ﹴ
ـم بِـ َـام كَا ُنــوا َيك ِْس ـ ُب َ
ون﴾(.)100
ض َو َلك ـ ْن ك ََّذ ُبــوا َف َأ َخ ْذن ُ
َاهـ ْ
َ َّ َ َ ْ
ْ ْ َ َ

والتــي تتكلــم عــن أهــل الكتــاب وكيــف أﳖــم مل يقيمــوا الكتــاب حــق قيامــه وخالفــوا وصايــا

أنبياءهــم ورســل اهلل.

وإن األمــة اإلســامية قامــت بالتخلــف عــن وصيــة نبيهــا بأهــل بيتــه ومل يقيمــوا الكتــاب بحــق،

لذلــك عــرب النبــي  عــن هــذا بقولــه» :لرتكبــن ســنن مــن كان قبلكــم ،حــذو القــذة بالقــذة ،ومطابــق

النعــل بالنعــل ،حتــى لــو دخلــوا جحــر ضــب لدخلتــم فيــه«(.)101

فهــذه الســنن اإلهليــة ســتبقى ســارية املفعــول ،ومــا ذلــك إال ألن هنــاك أمــور ًا ثابتــة ال تتغــري يف

حيــاة البــر ،ويف أحواهلــم وطباعهــم ،ويف حقائــق األشــياء مــن حوهلــم .ومهــام طــال الزمــن وتقلبــت
األحــوال ،فكــام أن األمــم الســابقة مل تتمســك بــام أمــروا بــه وتبعتهــم األمــة اإلســامية عــى ذلــك
فســتجري عليهــم نفــس تلــك الســنن ألﳖــم خالفــوا مــا عاهــدوا اهلل عليــه ،فــﺈن اﳋــريات ســتحجم

عنهــم ،والــربكات ســتمنع أيض ـ ًا. .
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النﻜوص والطﻐيان واﳉحود:

يف ختــام خطبتــه  gﳛــاول قــدر اإلمــكان وعــﻆ النــاس وارشــادهم بــأن ال يكونــوا كاألمــم

الســابقة ،وأن يعــودوا إىل رشــدهم ،ويرجعــوا عــن غيهــم .فهــو ذكرهــم بأنــه مــن أهــل بيــت قــد
أوالهــم اهلل واليــة شــؤون النــاس وقضاياهــم ،ولكنــه يعلــم كــام قــال  gهلــم» :هيهــات منكــم

الرجعــة إىل احلــق«.

وسبب هذا احلكم الصادر عن اإلمام احلسن  gألنه أحس منهم ثاثة أمور ،وهي:

 – ١صارعهــم النكــوص وهــو الرتاجــع واالرتــداد ويعنــي أن أنفســهم قــد ُﴏعــت و ُغلبــت

باالرتــداد عــن احلــق واتباعــه.

 – ٢خامرهم الطغيان أي أن عقوهلم راودهتم بتجاوز حدود اهلل وعدم االستامع ألوامره.

 – ٣واجلحــود هــو نبــذ املعــروف ،ومــا أكــرب جحــود هــذه األمــة حــني اختــارت عــدم االنصيــاع ملــا

أوصاهــم بــه النبــي  يف عرتتــه مــن بعــده.
وأنتﻢ ﳍا ﻛارﻫون:

وها َو َأ ْنت ُْم َهلَا ك ِ
َار ُه َ
ون﴾(.)10٢
وأﳖى اإلمام احلسن  gخطبته بقوله تعاىلَ ﴿ :أ ُن ْل ِز ُمك ُُم َ

وهــذا يعنــي أن النــاس كارهــون للبينــة التــي حكــى عنهــا القــرآن مــع قــوم هــود الذيــن مل يقبلــوا

منــه بينتــه واهتمــوه باجلنــون ،وقــد كرهــوا احلــق والبينــة اآلتيــة مــن اهلل فأبــدوا كرههــم هلــا ومل يلتزمــوا

هبــا ومل يســتطع نبــي اهلل هــود أن يلــزم قومــه هبــا .وحــني متثــل اإلمــام احلســن  gهبــذه اآليــة فﺈنــه قصــد

أن النــاس قــد تركــوا البينــات والدالئــل والفضائــل ومنهــا تلــك التــي عرضهــا هلــم يف خطبتــه ،مــع
أن واجبهــم أن يتمســكوا هبــا وأن ال ينكروهــا ،بــل وصلــت هبــم اجلــرأة ألن يكرهوهــا كــام عــربت

اآليــة الكريمــة ،ولذلــك أﳖــى اإلمــام احلســن  gخطبتــه بكلمــة ختاميــة حــني قــال» :الســام عــى

مــن اتبــع اهلــدى« أي أنــه يســلم عــى كل مــن أخــذ بكامــه ،واتبــع هــداه املنبثــق مــن اهلل عــز وجــل

ورســول اهلل . .
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اﳋاﲤة:

إن هــذه اﳋطبــة تعتــرب مــن اﳋطــب الباغيــة مــن حيــث الشــكل ،وخطبــة احتجاجيــة مــن حيــث

املضمــون لكثــرة مــا جــاء فيهــا مــن أدلــة وبراهــني ،فقــد ثبتــت التــايل:
أوالﹰ :من حيث الشﻜﻞ:

 -١قــام اإلمــام احلســن  gبعــرض املحــور األســاﳼ الــذي ســوف يعاجلــه يف خطبتــه ،وما يســمى

بصــدر اﳋطبــة ،فقــد قــدم مقدمــة ســتتمحور حوهلــا اﳋطبــة ،أال وهــم أهــل البيت.

 – ٢قــام بﺈمجــال تلــك الفضائــل يف تلــك املقدمــة لكــي يفصلهــا يف صلــب اﳋطبــة ،وهــذا مــا

يســمى مــن الناحيــة الباغيــة باللــف والنــر.

 – ٣اســتخدم اإلمــام احلســن  gالطريقــة الﴪديــة يف خطبتــه حيــث أنــه قــام بــﴪد احلجــج

بطريقــة متسلســلة ومرتابطــة مــع بعضهــا البعــض ،مــا يســمى باحلبكــة املتواصلــة ،بحيــث أنــه ربــط

بــني الدليــل واآلخــر ،بحيــث أســس عــى الدليــل األول ليجعلــه مقدمــة لدليــل التــايل ،ومــن ثــم

 1٢8للدليــل الــذي بعــده ،وهكــذا. .

 – ٤اختتــم اﳋطبــة بنتيجــة أوصــل الســامع والقــارئ إىل خاصــة مفيــدة ،بعدمــا أن فنــد أصــل

املشــكلة واحتــج عليهــم ،وأظهــر هلــم العقــدة التــي حــاول أن يعاجلهــا مــن خــال خطبتــه ليصــل يف

النهايــة حللــول التــي عرضهــا.
ﺛاني ﹰا :من حيث املﻀمون:

 – ١اســتند اإلمــام احلســن  gإىل أدلــة معروفــة ومشــهورة ومعلومــة بــل ال نبالــﻎ إذا قلنــا أﳖــا

حمفــورة يف أذهــان النــاس.

 – ٢كان يقــدم الدليــل القــرآﲏ ويتبعــه باألحاديــث املتواتــرة ،ومل يســتخدم اإلمــام احلســن g

أي مــن األدلــة التــي قــد يعــرتض عليهــا البعــض أو أن يشــكل عليــه فهمهــا .بــل اســتخدم األدلــة

القويــة والتــي هلــا وقــع كبــري يف ضمــري األمــة.

 – ٣قــام اإلمــام احلســن  gخــال عرضــه لﻸدلــة بمخاطبــة عقــل الســامع ،ويف ذات وقــت

حــاول اســتثارة اجلانــب العاطفــي عنــد النــاس .وذلــك ألن هــذه الطريقــة هلــا تأثــري أقــوى لــو أن
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اﳋطــاب كان عقلي ـ ًا حمض ـ ًا ،وهــو يف معــرض اثبــات حــق وتبيــان مظلوميــة .لذلــك فﺈنــك ﲡــد يف
مفاصــل اﳋطبــة بعــض اإلشــارات التــي ﲣاطــب عاطفــة املســتمع والقــارئ عــى حــد ســواء .ومــن
األمثلــة عــى ذلــك:

أ :حني تكلم عن فقدان النبي  لعمه محزة وابن عمه جعفر .c

ب :حني نسب نفسه لرسول اهلل .

ج :حني خاطب القوم سائ ً
ا هل يوجد من جده نبي وأبوه وﴆ غريه واإلمام احلسني .c
د :حني أبدى تأسفه عى ما أصبحت إليه حالة األمة.

وعنــد كل هــذه األمثلــة فــﺈن عاطفــة الســامع ســوف تتحــرك ،وتثــار ألنــه ﳜاطــب ضمــري هــذه

األمــة.

 – ٤يف معــرض ﴎده لﻸدلــة فأنــه اختــار أحــداث مفصليــة ومهمــة يســتنبط منهــا دالالت معينــة،

وعرضهــا بطريقــة مشــهدية حيــث ﲡعــل الســامع أو القــارئ يســتخدم خميلتــه لكــي يتصــور يف ذهنــه

كيــف حصلــت تلــك احلادثــة التــي أخــرب عنهــا .ونعطــي عــى ســبيل املثــال ال احلــﴫ:
أ – حني تكلم عن إخراج النبي  ألهل بيته  bيف يوم املباهلة.

ب – حني أدخل النبي  أهل البيت  bمعه حتت الكساء ومنع السيدة أم سلمى.
ج – حني أمر النبي  اإلمام عﲇ  gبأن يسري بسورة الرباءة.
د  -حني رفع النبي  يد عﲇ  gيف يوم الغدير.

ففــي كل تلــك املفاصــل ،فــا بــد ﳋيــال الســامع الــذي ســيحاول ﲣيــل املشــهد لريســمه ويتصــور

كيفيــة حصولــه.

وأخــري ًا ،فــﺈن اإلمــام احلســن  gومــن موقعــه اإلرشــادي واحلاكمــي عــى هــذه األمــة حــاول

أن يعظهــم قــدر املســتطاع مســتخدم ًا كل الوســائل املمكنــة كــي ﳛــرك عقــوالً جافــة ،ويقيــم نفــوس

متقلبــة ،ويــردع أهــواء متشــوقة لدنيــا .حمــاوالً أخذهــم إىل الطريــق القويــم والــﴫاط املســتقيم ،إىل

أن بــذل مهجتــه  gواستشــهد مظلومـ ًا يف أمــة ضيعــت حقــه ،وقتلــه الظاملــون ،وهــو اإلمــام املظلــوم
املســموم ،وســيد شــباب أهــل اجلنــة ،فالســام عليــه يــوم ولــد ويــوم استشــهد ويــوم يبعــث حي ـ ًا. .

1٢9

السيد يوسف شفيق البيومي

اﳍوامﺶ- :
 )1ﳖــج الباغــة خطــب اإلمــام عــﲇ ( :gحتقيــق صالــح) ص ،٣54ورشح ﳖــج الباغــة :البــن ميثــم ج 4ص،11٢
وبحــار األنــوار :ج ٣4ص ٢٢4وج 68ص ،٢9٢ومســتدرك ســفينة البحــار :للشــاهرودي ج 9ص ،٢49وميــزان
احلكمــة :للريشــهري ج 4ص ،٢776وأعيــان الشــيعة :للســيد حمســن األمــني ج 4ص ،78وأعــام الديــن :للديلمــي
ص ،٣٢1واختيــار مصبــاح الســالكني :البــن ميثــم البحــراﲏ ص.4٢4
 )٢اآلية 17 :من سورة هود.
 )٣اآلية 11 :و 1٢من سورة الواقعة.
 )4اآلية 19 :من سورة التوبة.
 )5اآلية 56 :من سورة األحزاب.
 )6اآلية 61 :من سورة آل عمران.
 )7اآلية ٣٣ :من سورة األحزاب.
 )8اآلية 1٣٢ :من سورة طه.
 )9اآلية ٣٣ :من سورة األحزاب.
 )10اآلية 66 :من سورة املائدة.
 )11اآلية 96 :من سورة األعراف.
1٣0
 )1٢اآلية ٢8 :من سورة هود.
 )1٣األمــايل الطــوﳼ :ص ،567وحليــة األبــرار :للشــيﺦ البحــراﲏ ج ٢ص ،78وتفســري الربهــان :للســيد البحــراﲏ
ج ٢ص 8٣٢وج 4ص ،458وينابيــع املــودة لــذوي القربــى :للقنــدوزي احلنفــي ج ٣ص ،٣70والروائــع املختــارة
مــن خطــب اإلمــام احلســن  :gللســيد املوســوي ص.58
 )14كشاف اصطاحات الفنون :ملحمد عﲇ التهانوي ص.45٢
 )15اآلية 17٢ :من سورة األعراف.
 )16اآلية 17٢ :من سورة األعراف.
 )17الــوايف :للفيــض الكاشــاﲏ ج 4ص ،41وبصائــر الدرجــات :ملحمــد بــن احلســن ص 90وص ،1٢6والــكايف:
للشــيﺦ الكلينــي ج ٢ص ،8خمتــﴫ بصائــر الدرجــات :حلســني بــن ســليامن احلــﲇ ص.155
 )18اآلية 17٢ :من سورة األعراف.
 )19بحــار األنــوار :للعامــة املجلــﴘ ج ٣7ص ٢9٣وص ٢95وص ،٣٢٢ومدينــة املعاجــز :للســيد البحــراﲏ ج1
ص 58وج 1ص.61
 )٢0اآلية 9 :من سورة النجم.
 )٢1اآلية 17٢ :من سورة األعراف.
 )٢٢اآلية 7 :من سورة األحزاب.
 )٢٣اآلية :السابقة.

االحتجاج يف خطاب اإلمام احلسن ..gخطبة الدالئل
 )٢4اآلية 81 :من سورة آل عمران.
 )٢5بحــار األنــوار :للمجلــﴘ ج 5ص ٢٣6وج ٢6ص ،٢68ومدينــة املعاجــز :للســيد البحــراﲏ ج 1ص،60
ومنهــاج الرباعــة يف رشح ﳖــج الباغــة :للهاشــمي اﳋوئــي ج ٢ص ،166ومســتدرك ســفينة البحــار :للشــاهرودي
ج 10ص ،٢41والربهــان يف تفســري القــرآن :للســيد البحــراﲏ ج 4ص ،418وتفســري نــور الثقلــني :للحويــزي ج1
ص.٣58
 )٢6اآلية 17٢ :من سورة األعراف.
 )٢7بحــار األنــوار :ج 5ص ،٢50وبصائــر الدرجــات :ملحمــد بــن احلســن ص ،91ومدينــة املعاجــز :للســيد البحراﲏ

ج 1ص ،61ومســتدرك ســفينة البحــار :للشــاهرودي ج 10ص ،٢4٢واألنــوار الســاطعة يف رشح الزيــارة اجلامعــة:
للشــيﺦ الكربائــي ج 4ص ،400وغايــة املــرام وحجــة اﳋصــام :للســيد البحــراﲏ هامــش ص ،95وتوحيــد اإلماميــة:
للشــيﺦ امللكــي ص.14٢
 )٢8اآلية 61 :من سورة آل عمران.
 )٢9التفســري احلديــث :ملحمــد عــزت دروزة ج 8ص ،108عــن التــاج اجلامــع لﻸصــول :ج ٣ص ٣96عــن مســلم
والرتمــذي ،والكشــاف :للزخمــري ج  1ص  ،٣70 – ٣68واإلرشــاد :للمفيــد (ط دار املفيــد) ص.166
 )٣0اآلية ٣٣ :من سورة األحزاب.
 )٣1جامــع البيــان :ج ٢٢ص 5و ،7والــدر املنثــور :ج 5ص 198و ،199عنــه وعــن ابــن املنــذر ،وابــن أيب حاتــم،
والطــرباﲏ ،وابــن مردويــه ،واﳋطيــب ،والرتمــذي ،واحلاكــم ،وصححــاه ،والبيهقــي يف ســننه ،وابــن أيب شــيبة ،وأمحــد،
ومســلم ،وفتــح القديــر :ج 4ص ٢79و ،٢80وجوامــع اجلامــع :ص ،٣7٢والتســهيل لعلــوم التنزيــل :ج ٣ص،1٣7
وتأويــل اآليــات الظاهــرة :ج ٢ص 457ـــو ،459والطرائــف :ص 1٢٢و.1٣0
 )٣٢اآلية 1٣٢ :من سورة طه.
 )٣٣اآلية ٣٣ :من سورة األحزاب.
 )٣4جامــع البيــان :ج ٢٢ص ،5وكنــز العــامل :ج 16ص ،٢57ومنتخــب كنــز العــامل( :هبامــش مســند أمحــد) ج5
ص 96عــن ابــن أيب شــيبة ،ولبــاب التأويــل :ج ٣ص ،466والتفســري احلديــث :ج 8ص ،٢6٢والــدر املنثــور :ج5
ص.199
 )٣5دالئل الصدق :ج 1ص ٢1و .٢٢
 )٣6تاريــﺦ مدينــة دمشــق :ج 4٢ص 4٣٣و ،4٣5وكنــز العــامل :ج 5ص ،7٢4والطرائــف :البــن طــاووس
ص ،411والــﴫاط املســتقيم :ج ٢ص.64
 )٣7اآليات ٢٢ - 19 :من سورة التوبة.
 )٣8تفســري فــرات :ص 168و  ،169وبحــار األنــوار :ج ٣6ص .٣7وقصــة اإلفتخــار هــذه مرويــة عــن اإلمامــني
الباقــر والصــادق  وعبيــد اهلل بــن عبــدة ،وعــروة وجابــر ،وعــن الكلبــي واحلــارث األعــور.
 )٣9الطرائــف :البــن طــاووس ص ،50والعمــدة :البــن البطريــق ص 19٣و  ،194وبحــار األنــوار :ج ٢٢ص٣7
وج ٣6ص ،٣8وينابيــع املــودة :ج 1ص.٢77
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 )40تفسري ابن كثري :ج ٢ص ،155والغدير :ج 7ص.1٢1
 )41البدايــة والنهايــة( :ط دار إحيــاء الــرتاث) ج 8ص ،158وتاريــﺦ األمــم وامللــوك :ج 5ص ٣41و(ط األعلمــي)
ج 4ص ،٢5٢واملنتظــم يف تاريــﺦ األمــم وامللــوك :ج 5ص ،٣٢4ومقتــل احلســني :أليب خمنــف (ط املطبعــة العلميــة ـ
قــم) ص.7
 )4٢الصواعق املحرقة :ص ،147وينابيع املودة :ج ٢ص 4٣4و(ط دار األسوة) ج 1ص ٣7وج ٢ص.4٣4
 )4٣تفســري اإلمــام العســكري  :gص 169و 199و(ط مدرســة اإلمــام املهــدي  gســنة 1409هـــ) ص480
ـــو ،488وبحــار األنــوار :ج ٢1ص ٢57ـــو ،٢6٣وتفســري الصــايف :ج ٢ص.٣76
 )44الصحيح من سرية اإلمام عﲇ  :gللسيد جعفر مرتﴣ العامﲇ ج 6ص.96
 )45ديوان الشافعي :ص( 7٢دار احياء الرتاث العريب  -بريوت).
 )46اآلية 41 :من سورة األنفال.
 )47لســان العــرب ،وأقــرب املــوارد ،ومفــردات الراغــب ،والقامــوس ،وﳖايــة ابــن األثــري ،ومعجــم مقاييــس اللغــة،
وتفســري الــرازي ،وغــري ذلــك مــن كتــب اللغــة.
 )48صحيــح البخــاري :ج ٢ص ،157وســنن الرتمــذي :ج 1ص ،٣87وســنن البيهقــي :ح 7ص ،٢9ومســند أمحــد:
ج ٢ص.409
 )49مســند أمحــد :ج ٢ص 406و  ،467وتاريــﺦ بغــداد :ج 1ص ،4٣5وكشــف الغمــة :ج ٢ص ،150واملجمــوع:
للنــووي ج 6ص ،٢٢7وبحــار األنــوار :ج 4٣ص.٣05
 )50مســند أمحــد :ج 1ص ٢01و  ،٢00وعمــدة القــاري :ج 9ص ،80واملعجــم الكبــري :ج ٣ص ،86والذريــة
الطاهــرة :للــدواليب ص 11٣و .114
 )51اآلية ٣4 :من سورة القصﺺ.
 )5٢اآلية ٣5 :من سورة الفرقان.
 )5٣اآليات ٣٢ - ٢9 :من سورة طه.
 )54اآلية ٣5 :من سورة القصﺺ.
 )55اآلية 14٢ :من سورة األعراف.
 )56تفسري امليزان :للعامة الطباطبائي »قدس ﴎه« ج 16ص.44
 )57ينابيــع املــودة :ص ،88ومناقــب اإلمــام عــﲇ بــن أيب طالــب :البــن املغــازيل ص ،٢55وترمجــة اإلمــام عــﲇ
بــن أيب طالــب :البــن عســاكر (بتحقيــق املحمــودي) ج 1ص ،٢66واإلحتجــاج :للطــربﳼ ج ٢ص ،145وعلــل
الرائع :ج 1ص ،٢01ووســائل الشــيعة( :ط مؤسســة آل البيت) ج ٢ص ٢08و(ط دار اإلســامية) ج 1ص،487
ورشح األخبــار :ج ٢ص ،٢04ومناقــب آل أيب طالــب :ج ٢ص ،40والعمــدة :البــن البطريــق ص ،177والــﴫاط
املســتقيم :ج 1ص.٢٣1
 )58بحــار األنــوار :ج ٣8ص ٣٣4وج 8ص ،٣٣0وإثبــات اهلــداة :ج ٣بــاب  10ح  619و  ،761وعــن كنــز
العــامل :ج 15ص 9٢وج 6ص ،٣90وتذكــرة اﳋــواص :ص ،٢٣وفرائــد الســمطني :ج 1ص 115و  ،1٢1وترمجــة
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اإلمــام عــﲇ  gمــن تاريــﺦ ابــن عســاكر( :بتحقيــق املحمــودي) ج 1ص ،107وينابيــع املــودة :ص 65و .57
 )59املناقــب :للخوارزمــي ص ،7وتذكــرة اﳋــواص :ص ،٢0والفصــول املهمــة :البــن الصبــاغ ص ،٢1ومنتخــب
كنــز العــامل( :مطبــوع مــع مســند أمحــد) ج 5ص.٣1
 )60علــل الرائــع :ص 1٣7و  ،1٣8وينابيــع املــودة :ص ،٢٢0وفرائــد الســمطني :ج ٢ص 10٣ـــو ،105واألمايل:
للصــدوق (ط مؤسســة البعثــة) ص ،156واألمــايل :للطــوﳼ ص ،٣67وعيــون أخبــار الرضــا :ج 1ص.٢8
 )61بحــار األنــوار :ج ٣7ص ،٢56ودعائــم اإلســام :ج 1ص ،16واألمــايل :للطــوﳼ ص ،5٢1والغديــر :ج1

ص ،٢68ووفيــات األعيــان :البــن خلــكان ج 5ص ،٢٣1وكنــز الفوائــد :ص.٢8٢
 )6٢بحار األنوار :ج ٣7ص ،٢60ومستدرك سفينة البحار :ج 10ص ،٢9والدر النظيم :ص.٢84
 )6٣بحــار األنــوار :ج ٣7ص ،٢06وتفســري العيــاﳾ :ج 1ص ،٣٣٢واإلحتجــاج :للطــربﳼ ج 1ص ،7٣واليقــني:
البــن طــاووس ص ،٣48وتفســري الصــايف :ج ٢ص ،45ودعائــم اإلســام :ج 1ص.16
 )64بحــار األنــوار :ج ٢1ص ،٣4٣ومناقــب آل أيب طالــب :ج ٣ص ،14٢واملناقــب :للخوارزمــي ص ،108وعــن
الطرائــف :ج 1ص 148ـــو 149ح ،٢٢4املناقــب :البــن املغــازيل ،والعمــدة :البــن البطريــق ص.46
 )65خمتــﴫ تاريــﺦ دمشــق :ج 17ص ،٣٣٢واإلعتقــاد عــى مذهــب الســلف :ألمحــد بــن احلســني البيهقــي ص،٢05
ومســند أيب يعــى :ج 1ص ،٢86ومعــارج القبــول :ج ٢ص ،471ومســند فاطمــة :للســيوطي ص ،6٢واملعجــم:
البــن املثنــى التميمــي ص ،٢٣0وحتفــة األحــوذي :ج 10ص.٢٢9
 )66األمــايل :للصــدوق ص 85و(ط مؤسســة البعثــة) ص ،156وإثبــات اهلــداة :ج ٣بــاب 10ح ،٢4٣واملناقــب:
للخوارزمــي ص 76و  ،96ومقتــل احلســني :للخوارزمــي ج 1ص ،45وكفايــة الطالــب :ص.٢64
 )67إثبات اهلداة :ج ٣باب 10ح ،108وعيون أخبار الرضا  :gج 1ص.1٢
 )68اآلية 17 :من سورة هود.
 )69بصائــر الدرجــات :ملحمــد بــن احلســن ص ،15٣وبحــار األنــوار :ج ٣5ص ،٣87وج 109ص ،7وكتــاب
األربعــني :للامحــوزي ص ،455ومنهــاج الرباعــة :للهاشــمي اﳋوئــي ج ٢ص ،٢٢٣وميــزان احلكمــة :للريشــهري
ج 4ص ،٣194وشــواهد التنزيــل :للحســكاﲏ ج 1ص ،٣67وينابيــع املــودة :للقنــدوزي احلنفــي ج 1ص،٢٢5
وغايــة املــرام :للســيد البحــراﲏ ص ،6٢ورشح إحقــاق احلــق :للمرعــﴚ ج 14ص ٣1٢وج 17ص.461
 )70دعائــم اإلســام :للقــاﴈ النعــامن املغــريب ج 1ص ،19وموســوعة اإلمــام عــﲇ بــن أيب طالــب  :gللريشــهري
ج 8ص.15
 )71االعتقــادات يف ديــن اإلماميــة :للصــدوق ص ،74وكــامل الديــن وامتــام النعمــة :للصــدوق ص ،1٣ومعــاﲏ
األخبــار :للصــدوق ص ٢8يف ترمجــة املؤلــف ،ورشح أصــول الــكايف :للامزنــدراﲏ ج 5ص ،164واحلاشــية عــى
أصــول الــكايف :للنائينــي ص ،57٣ومســتدرك ﳖــج الباغــة :للمريجهــاﲏ ج ٢ص ،٢57وكتــاب ســليم بــن قيــس:
ص ٣14وص ،4٢٢واهلدايــة الكــربى :حلســني بــن محــدان اﳋصيبــي ص ،9٢ورشح األخبــار :للقــاﴈ املغــريب ج1
ص.4٢0
 )7٢ينابيــع املــودة لــذوي القربــى :للقنــدوزي احلنفــي ج 1ص ،٣08ورشح احقــاق احلــق :للمرعــﴚ ج 5ص،7٢
والصحيــح مــن ســرية النبــي األعظــم »صــى اهلل عليــه وآلــه« :للســيد جعفــر مرتــﴣ العامــﲇ ج 4ص.11٣

1٣٣

السيد يوسف شفيق البيومي

 )7٣املســتدرك :للحاكــم ج ٣ص ،51وﲣريــج األحاديــث واآلثــار :ج ٢ص ،50وشــواهد التنزيــل :ج 1ص،٣18
وذخائــر العقبــى :ص ،69ومســند أمحــد :ج 1ص ،151وجممــع الزوائــد :ج 7ص.٢9
 )74دراســة نقديــة »ال يــؤدي عنــي إال عــﲇ« :لتقــي الديــن الســني (فلســطني) ص 1بحــث منشــور يف شــبكة الدفــاع
عــن أهــل الســنة بتاريــﺦ .٢011/٢/٢5
 )75ﲣريــج أحاديــث الكشــاف :جلــامل الديــن الزيعــﲇ تفســري ســورة التوبــة ج ٢ص ،50وخمتــﴫ تلخيــﺺ الذهبــي:
البــن امللقــن الشــافعي ج ٢ص ،11٢7والشــاذ واملنكــر وزيــادة الثقــة :للدكتــور عبــد القــادر املحمــدي ص.9٣
 )76رشح إحقــاق احلــق :للســيد املرعــﴚ ج 16ص160وج ٢6ص16٢وج ٣1ص ،87واملجمــوع للنــووي :ج18
ص  ،٣٢8وســبل الســام :للصنعــاﲏ ج ٣ص.٢٢9
 )77أصــول مذهــب الشــيعة اإلماميــة األثنــي عريــة :ج ٢ص ،687وثــم أبــﴫت احلقيقــة :ملحمد اﳋــﴬ ص،٣45
وإكفــار امللحديــن يف ﴐوريــات الدين :لشــاه الكشــمريي ص.157
 )78ابــن تيميــة مل يكــن ناصبي ـ ًا :لســليامن بــن صالــح اﳋــراﳾ ص ،179والوجيــز يف أســباب ونتائــج قتــل عثــامن:
ملصطفــى يونــس الفاخــري ص 40ـــو ،45والتعليــق عــى تفســري القرطبــي :ج 1ص 141و.14٢
 )79أصــول مذهــب الشــيعة اإلماميــة األثنــي عريــة :ج ٢ص ،688وثــم أبــﴫت احلقيقــة :ملحمد اﳋــﴬ ص،٣46
وإكفــار امللحديــن يف ﴐوريــات الدين :لشــاه الكشــمريي ص.159
 )80أحاديث العوايل :للدمياطي ص ،6واملوافيقات التساعيات :للدمياطي ج 1ص.7
1٣4
 )81مسند أمحد( :ط الرسالة) ج ٢هامش ص 161و.16٢
 )8٢بحار األنوار :ج ٢5ص ،٢84ومناقب آل أيب طالب :ج 1ص ،٢٢7وﳖج اإليامن :ص 479و .487
 )8٣بحار األنوار :ج ٣1ص 407و 4٢7و  4٢8ـو ،4٣٢وكتاب سليم بن قيس :ج ٢ص 6٣6و.660
 )84مقدمــة كتــاب مــكار م األخــاق :للطــربﳼ (ط ســنة 1٣9٢هـــ) ص ،8وســفينة البحــار :ج 1ص 410و،411
والســنن الكــربى :ج 10ص ،19٢وجممــع الزوائــد :ج 9ص ،15وحتفــة األحــوذي :ج 5ص ،470ومســند الشــهاب:
البــن ســامة ج ٢ص 19٢و  ،19٣وكنــز العــامل :ج ٣ص ،16وكشــف اﳋفــاء :ج 1ص ،٢11والبدايــة والنهايــة:
ج 6ص.40
 )85اآلية 10 :من سورة الواقعة.
 )86موسوعة الغدير :لﻸميني (ط سنة  1416هـ) ج ٢ص ،4٣1وكشف الغمة :لﻸربﲇ ج 1ص 88و .89
 )87بحــار األنــوار :ج 18ص ٢٢9وج ٣5ص 44وج ٣8ص ٢٣7و  ٢7٣وج 108ص ،٢57والغديــر :ج٣
ص ،٢٣5ومســتدرك ســفينة البحــار :ج 5ص ،114وهتذيــب الكــامل :للمــزي ج ٢0ص.481
 )88مســتدرك احلاكــم :ج ٣ص ،11٢واﳋصــال :للشــيﺦ الصــدوق ص ،40٢والعمــدة :البــن البطريــق ص 64و
 ،٢٢0والطرائــف :للســيد ابــن طــاووس ص ٢0و  ،70وذخائــر العقبــى :ص ،60والــﴫاط املســتقيم :ج 1ص،٢٣5
وبحــار األنــوار :ج ٣8ص ٢09و  ٢٣9و  ٢5٣و .٢69
 )89اآلية 19 :من سورة التوبة.
 )90الغدير :ج 1هامش ص ،14وذكر تفاصيل ذلك ص.158 - 15٢

االحتجاج يف خطاب اإلمام احلسن ..gخطبة الدالئل
 )91الغديــر :ج 1هامــش ص ٣0٢و  ،158عــن القــول الفصــل :ج 1ص 445للعلــوي اهلــدار احلــداد ،وﳖــج
اإليــامن :البــن جــرب ص ،1٣٣ورشح إحقــاق احلــق (امللحقــات) :ج 9ص.678
 )9٢رســائل املرتــﴣ :ج ٣ص ٢5٣وج 4ص ،1٣1والشــايف يف اإلمامــة :للريــف املرتــﴣ ج ٢ص ،٢61العمــدة:
البــن البطريــق ص ،116وبحــار األنــوار :ج ٣7ص ٢٣8وج ٣7ص ،٢40وتفســري جممــع البيــان :ج 8ص،1٢5
وﳖــج اإليــامن :البــن جــرب ص ،1٢4والــﴫاط املســتقيم :ج 1ص ،٣08والرســائل العــر :للشــيﺦ الطــوﳼ
ص ،1٣5وكنــز الفوائــد :ص ،٢٢9وقــد ذكــر العامــة األمينــي طائفــة كبــرية مــن أقــوال العــرب وأهــل اللغــة ،فراجــع
كتــاب الغديــر :ج 1ص ٣45و.٣48
 )9٣اآلية 67 :من سورة املائدة.
 )94مــا نــزل مــن القــرآن يف عــﲇ  :gأليب نعيــم ص ،86وثــامر القلــوب :للثعالبــي ص ،6٣6تاريــﺦ بغــداد :ج8
ص ٢90و(ط دار الكتــب العلميــة) ج 8ص ،٢84وتاريــﺦ مدينــة دمشــق :ج 4٢ص ٢٣٣و  ،٢٣4وســري أعــام
النبــاء :ج 19ص ،٣٢8والبدايــة والنهايــة :ج 7ص ،٣86واملناقــب :للخوارزمــي ص ،156ومناقــب اإلمــام أمــري
املؤمنــني  :gللكــويف ج ٢ص 4٣0و  ،516وينابيــع املــودة :ج ٢ص.٢49
 )95الصحيح من سرية اإلمام عﲇ  :gللسيد جعفر مرتﴣ العامﲇ ج 7ص.71
 )96كتاب املبسوط :للﴪخﴘ ج 4ص.٢٢٢
 )97كتاب أخبار الزمان :للمسعودي ص.40
 )98الــدر النظيــم :ص ،5٢9واإلحتجــاج :للطــربﳼ ج ٢ص ،٢٣ومناقــب آل أيب طالــب :ج 4ص 51و(ط املكتبــة
احليدريــة) ج ٣ص ،٢09ومدينــة املعاجــز :ج ٣ص 497و  ،498وبحــار األنــوار :ج 44ص ،٢06والعــوامل :ج17
ص.86
 )99موســوعة اإلمــام احلســني :gج 4ص 108و ،110وتاريــﺦ األمــم وامللــوك :ج 5ص 4٢4و(ط األعلمــي) ج4
ص ،٣٢1والكامــل يف التاريــﺦ :ج 4ص ،6٢والبدايــة والنهايــة :ج 8ص.178
 )100اآلية 96 :من سورة األعراف.
 )101مســند أمحــد( :ط دار صــادر) ج ٢ص ٣٢5و  511وج ٣ص 84و  ،89وســنن ابــن ماجــة :ج ٢ص،1٣٢٢
وصحيــح البخــاري( :ط دار الفكــر) ج 4ص ،144و(ط دار إحيــاء الــرتاث العــريب) ج 7ص 170وج 15ص،٢٣5
وصحيــح مســلم( :ط دار الفكــر) ج 8ص.57
 )10٢اآلية ٢8 :من سورة هود.
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عي
الر َب ّ
أ.د سعدون أمحد عﲇ َّ

املﻠخﺺ:
منهجــا هتذيب ﹰﹼيــا وتربو ﹰﹼيــا
متثــل مقــوالت اإلمــام احلســن املجتبــى  gاحلكميــة والوعظيــة
ً

مس ـت ََمدﹰﹼ ا مــن رشعــة جــدّ ه املصطفــى  لتهذيــب النفــوس مــن الزلــل واﳋطــل واﳋطايــا ،فقــد
استحســنها املؤمنــون جيــا بعــد جيــل ،فتناولوهــا بالروايــة وتعاملــوا معهــا كمصــدر إشــعاع

ـامي أصيــل يربــط املســلم بالعقيــدة احلقــة واملنهــج القويــم .وقــد انــامز البنــاء
نبـ ّ
ـوي وتــراث إسـ ّ
النحــوي ألقــوال اإلمــام احلســن املجتبــى gومواعظــه بتعــدد أنامطــه وتنــوع مق ِّيداتــه ،وهــذا

البحــث يرصــد تلــك املقيــدات ويبحــث يف أســباهبا وعواملهــا ومــا يرتتــب عليهــا مــن داللــة

مقصــودة ،فــكان اســتحضار اإلمــام ملعــاﲏ النحــو وتقييــد أقوالــه ومواعظــه بعوامــل النســﺦ
والنصــب واجلــزم والتقديــم والتأخــري واحلــذف ســمة بــارزة فيــام انتظمتــه الســياقات التــي وردت

فيهــا تلــك األقــوال واملواعــﻆ.
1٣8

ِ
ِ
g أقوال اإلما ِم احلسن املجتبى
النحوي يف
البناء
دات
ُ ُمق ِّي
ِّ
Abstract
Imam al-Hassan al-Mujtaba’s speech (peace be upon him) represent a ra�onal and educa�onal approach derived from the Grandfather’s law of Mustafa
(peace and blessings of Allah be upon him) to purify the souls of slowness, sin
and sin. The believers have long accepted it and treated it as a source of prophe�cal radiance and Islamic heritage that Muslim is connected to the true faith
and the correct approach. In this context, the study of the reasons and factors
and the consequent inten�onal signiﬁcance of the imam, the imita�ng the imam
of the meanings of the grammar and restric�ng his words and preaching the
factors of copying, monument, actuate،presen�ng, delaying and dele�ng is a
prominent feature in Organized by the contexts in which these words and sermons were men�oned.

1٣9

عي
الر َب ّ
أ.د سعدون أمحد عﲇ َّ

مﻘدمة:
منهجــا هتذيب ﹰﹼيــا وتربو ﹰﹼيا
متثــل مقــوالت اإلمــام احلســن املجتبــى  gاحلجاجيــة وأقوالــه الوعظية
ً

مسـت ََمدﹰﹼ ا مــن رشعــة جــدّ ه املصطفــى  لتهذيــب النفــوس مــن الزلــل واﳋطــل واﳋطايــا مــن غــري

تشــويه أو تزييــف كــام هــو شــأن املفســدين واملغرضــني ﳑــن حكمــوا باســم الديــن وأثــاروا الفتــن
واملحــن ،فــكان اإلمــام احلســن املجتبــى  gصــامم األمــان ألمــة جــدّ ه املصطفــى قــوال وعمــا،

مؤكــدا أصالــة العــرتة املطهــرة آل البيــت bيف قيــادة األمــة املحمديــة ومحايــة الريعــة ،وباعثــا

قيمهــا األخاقيــة العاليــة عــرب أقوالــه وحكمــه ووصايــاه التــي استحســنها املؤمنــون جيــا بعــد
إســامي أصيــل
نبــوي وتــراث
جيــل ،فتناولوهــا بالروايــة وتعاملــوا معهــا كمصــدر إشــعاع
ّ
ّ
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يربــط املســلم بالعقيــدة احلقــة واملنهــج القويــم .وبعــد وقــويف عــى مــا وثقتــه املصــادر واملراجــع
مــن تــراث كريــم آل البيــت اإلمــام احلســن املجتبــى gدار يف خ َلــدي دراســة( مقيــدات البنـ ِ
ـاء
ُ ِّ
ـوي يف أقـ ِ
ـوال اإلمــا ِم احلســن املجتبــى gومواعظــه).
النحـ ِّ
اقتضــت طبيعــة البحــث أن يكــون يف متهيــد ومطلبــني وخامتــة ،أمــا التمهيــد فتحدثــت فيــه

عــن التقييــد يف اللغــة واالصطــاح ،وانتظــم املطلــب األول التقييــد بنواســﺦ االبتــداء ،وتضمــن
املطلــب الثــاﲏ التقييــد بعوامــل النصــب واجلــزم ،أمــا اﳋامتــة فأودعتهــا قطفــا مــن ثــامر هــذه

الرحلــة املاتعــة والتطــواف اجلميــل يف أقــوال اإلمــام احلســن املجتبــى gوحكمــه ومواعظــه.
التمﻬيد :التﻘييد ﰲ الﻠﻐة واالﺻطالح:

التقييــدُ يقابلــه اإلطــاق ومهــا مــن املصطلحــات التــي وضعهــا علــامء أصــول الفقــه لرصــد

داللــة األلفــاظ بســياقاهتا املختلفــة الســتنباط األحــكام مــن أدلتهــا التفصيليــة يف مســائل علــم
أصــول الفقــه .وقــد اســتعار النحويــون مصطلحــي املقيــد واملطلــق أو التقييــد واإلطــاق
ووظفومهــا يف دراســة املباحــث النحويــة بــام يعطــي عمليــة التحليــل النحــوي قيمــة مضافــة و ُبعــدً ا

مهــام يف حتديــد املاه ّيــات وتوجيــه اآلراء وتقويمهــا.
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دات
ُمق ِّي ُ
ِّ

 -١التﻘييد ﰲ الﻠﻐة:
قــال اﳋليــل (( :ق َّيدتُــه بالقيــد تقييــدً ا .وقيــدُ الســيف :املمــدود يف أصــول احلامئــل متســكه
ِ
ـور بــني حنويــه مــن فــوق ،وربــام ُج ِعـ َـل للــﴪج قيــدﹲ  ،وكذلــك ّ
كل
الرحــل :قــدﱞ مضفـ ﹲ
البكــرات .وقيــد َّ
ﹴ ِ
ﴎ بعضــه إىل بعــض . . . ،و ا ُملق َّيــد مــن الســاقني :موضــع القيــد ،واﳋلخــال مــن املــرأة)) (.)1
ﳾء ُأ َ

ـم
وعنــد ابــن فــارس (( :القــاف واليــاء والــدال كلمــة واحــدة ،وهــي القيــد وهــو معــروف ُثـ َّ
ﹴ
يســتعار يف ِّ
ـدت :أرض محيضــة ُســميت؛ ألﳖــا تق ّيــد
ـس)) ( ،)٢و(( تُق ِّيــدُ  :كمضــارع ق ّيـ ْ
ﳛبِـ ُ
كل ﳾء َ ْ

مــا كان هبــا مــن اإلبــل ترعاهــا لكثــرة محضهــا وخلتهــا ،ومــن املجــاز تقييــد الكتــابَ :شــ ْك ُله،

وتقييــد العلــم بالكتــاب :ضب ُطــه ،وكتــاب ُمق َّيــد :مشــكول )) (.)٣

ـادي ﳛــدﱡ مــن إطــاق ا ُملق َّيــد وإرســاله ،أي :يق ّيــد الــﴚ َء
ﳑــا تقــدَّ م يتبــني لنــا أن القيــد هــو أثــر مـ ّ
ـﺺ بتوجيــه
مــن احلركــة ،وإلزامــه بــام هــو مق ّيــدﹲ بــه ،وهــو زيــادة يف املعنــى وتقوي ـ ﹲة لــه وﲣصيـ ﹲ

الداللــة املركزيــة للــكام املنظــور مــن مثــل عصمــة املــرأة املدخــول هبــا ،فهــي مق ّيــدة بعصمــة

زوجهــا ،وال يمكنهــا مفارقتــه بحــال (.)4
 ٢ــ التﻘييد ﰲ االﺻطالح:

القيــد مصطلــح قديــم يف خمتلــف العلــوم واللغــات ،وقــد نقــل مــن معنــاه يف املحسوســات إىل
كل تفسـ ﹴ
مــا يقارهبــا ،ومنــه تقييــد الكتابــة ( .)5أمــا يف املعنويــات فهــو مســتعمل يف ِّ
ـري أو رشح أو

عرفــه بقولــه(( :املقيــد
تعريــف ،وأول مــن وقــف عنــد حــد املصطلــح هــو الرمــاﲏ(ت٣84ه)؛ إذ َّ
هــو املوصــول بــام يعــني املعنــى ،واملطلــق هــو املجــرد ﳑــا يعــني املعنــى)) ( .)6فالقيــد هــو األمــر

كل املياديــن؛ ألنــه يـ ﱡ
مصطلحــا يدخــل يف ّ
ـدل
املخصــﺺ لﻸمــر العــام أي املطلــق ،وبذلــك يكــون
ً

عــى كل جزيﺌــة فيهــا بقيــد.

()7

وقــد أشــار النحويــون ـــــ قدماء وحمدثــون ــــــ إىل التقييد يف أثنــاء حديثهم عن الكام واإلســناد

فيــه ،قــال ســيبويه (( :وإذا قــال :ســيذهب ،فﺈنــه دليــل عــى أنــه يكــون فيــام يســتقبل مــن الزمــان ))

()8
ـريف أفــاد نو ًعــا مــن احلــﴫ ،والتحديــد ،إذ ﴏف داللــة الفعــل إىل
 ،فـــــ( الســني ) هنــا قيــد حـ ّ

االســتقبال بعــد أن كان حمتمـ ً
ا الزمنــني .يف حــني نظــر أبــو الــربكات االنبــاري إىل هــذه املســألة مــن
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زاويــة أخــرى ،جمســدً ا فيهــا مســألة األصالــة والفرعيــة ،إذ رأى أن املق ّيــد فــرع واملطلــق أصــل(،)9
أيّ :
ـت عــى اإلطــاق ،ثــم ُق ّيــدت يف مــا بعــد كالنكــرة التــي هــي
أن األشــياء يف أصــل وضعهــا د ّلـ ْ

أصــل ،واملعرفــة التــي هــي فــرع منهــا ،وعــى هــذا األســاس بنــى الــرﴈ رأيــه يف جعــل املق ّيــد
خــاف املطلــق ذاكـ ًـرا العلــة يف تســمية املفعــول املطلــق بكونــه ليــس مقيــدً ا ( ،)10إال أنــه جعــل لفظة

املطلــق قبالــة التخصيــﺺ تــارة واملق ّيــد تــارة أخــرى ،إذ رأى ّ
أن ( كان ) يف نحــو :كان زيــد قائـ ًـام،

فيــه فائدتــان ،إحدامهــا :يف إيــراد مطلــق احلصــول أوالً ثــم ﲣصيصــه .واألخــرى :داللتــه عــى
تعيــني زمــان ذلــك احلصــول املقيــد ،فــــ(كان ) يــدل عــى حصــول حـ ﹴ
ـدث مطلــق تقييــده يف خــربه،
ّ
وخــربه يــدل عــى حــدث معــني واقــع يف زمــن مطلــق تقييــده يف ( كان ) (.)11

وضوحــا بتقديمــه النصــب املطلــق بـــ( لــن) ،و( كــي) مــن غــري قيــد عى
ويزيــدُ ابــن مالــك املســألة
ً

النصــب بـــ(أن) و(إذن)؛ ألنــه يــراه مفتقـ ًـرا إىل تقييــد ،فيقــول (( :وينصــب بــــ( لــن ) ،و( كــي ) ،و
14٢

بــــ(أن) غــري املخففــة ،والتفســريية ،والزائــدة ،و( إذن) ْ
إن بــدئ هبــا ،ووليهــا ،أو فصلهــا قســم)) (.)1٢
ﳑــا تقــدم نلحـ ُ
ﳛــا ،إىل أن
ـﻆ أن علامءنــا املتقدمــني أشــاروا إىل مســألة التقييــد
ً
تلميحــا ال تﴫ ً

جــاء املتأخــرون فأفــردوا فصــوالً خاصــة بمصطلــح التقييــد ومــا ينطــوي عليــه مــن أحــكام تتعلــق

بالبنــاء النحــوي للجمــل ،منهــم اإلمــام أبــو بكــر الســيوطي(ت911ه) الــذي أفــرد فصـ ً
خاصــا
ا ً

يف مطلــق القــرآن و ُمق َّيــده ،قــال فيــه (( :املطلــق الــدال عــى املاهيــة بــا قيــد ،وهــو مــع الق ﹰﹼيــد كالعام

مــع اﳋــاص ،قــال العلــامء :متــى وجــد دليــل عــى وجــود املطلــق صـ ّـري إليــه وإالّ فــا ،بــل يبقــى
املطلــق عــى إطاقــه ،واملق ﹰﹼيــد عــى تقييــده؛ ألن اهلل تعــاىل خاطبنــا بلغــة العــرب))( .)1٣والشــيﺦ

ـﴫح بمصطلــح التقييــد ،فيقــول (( :ومنهــا( مل) ،و( ّملــا)
حممــد بــن عــﲇ الصبــان(ت1٢06ه) يـ ِّ
ـرتازا مــن ( ّملــا ) بمعنــى ( ّإال ) ،ومــن
أختهــا ،يعنــي مــن اجلــوازم ،فق ّيــد ( ّملــا ) بقولــه ( أختهــا)؛ احـ ً
( ّملــا ) التــي هــي حــرف وجــود لوجــود )) (.)14

وأمــا املحدثــون فقــد كانــت هلــم تﺂليــف ووقفــات طويلــة مــع هــذا املصطلــح الــذي حــدّ ه

الدكتــور إميــل بديــع يعقــوب بقولــه (( :هــو مصطلــح نحــوي يقصــد بــه ّ
كل مــا يف اجلملــة عــدا
املســند واملســند إليــه فهــام عمــدة )) ( .)15ولﻸســتاذ الدكتــور حممــد محاســة عبــد اللطيــف رأي
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وخصــﺺ الدكتــور ســريوان
وتصنيــف يف (بنــاء اجلملــة اإلســمية) بــني اإلطــاق والتقييــد(.)16
َّ

عبــد الزهــرة كتابــه بدراســة ظاهــرة (اإلطــاق والتقييــد يف النــﺺ القــرآﲏ) ،وجعــل الدكتــور
أمحــد اهلاشــمي البــاب اﳋامــس مــن كتابــه (جواهــر الباغــة) يف (اإلطــاق والتقييــد) ،وأ َّلــف محــد

بــن محــدي الصاعــدي (كتــاب املطلــق واملقيــد) ،وللدكتــور خــري الديــن فتــاح عيســى القاســمي

بحــث وســمه بـ(اإلطــاق والتقييــد يف النحــو العــريب) ،فضــا عــن أبحــاث أخــرى هنــا وهنــاك.
املطﻠﺐ األول :التﻘييد بنواسﺦ االبتداء
حــدَّ النحويــون النواســﺦ بأﳖــا أفعــال وحــروف تدخــل عــى اجلملــة اإلســمية (املبتــدأ واﳋــرب)

ـريا يف اجلملــة اإلســمية مــن حيــث
فتنســﺦ حكــم االبتــداء شــكا ال معنــى ،وبدخوهلــا حتــدث تغيـ ً

معناهــا ووظيفتهــا اإلعرابيــة ،ولســت يف معــرض تبيــني اختــاف النحويــني يف عامــل الرفــع
والنصــب يف معموليهــا ،ورشوط عملهــا ،فقــد تكفلــت يف تبيــني هــذه األمــور مصــادر النحــو

ومراجعــه ( .)17إنــام ســأقف عــى أثــر النواســﺦ (املقيــدات) يف إســباغ الــدالالت املتنوعــة للبنــاء
14٣
النحــوي يف جمموعــة مــن أقـ ِ
ـوال اإلمــا ِم احلســن املجتبــى gاحلكميــة والوعظيــة.
أوال -التﻘييد بـ)ﻛان( وأخواﲥا:
 -١التﻘييد بـ)ﻛان(:
ﻌجﻠــة وإمــا
))مــن قــرأ الﻘــرآن ﻛانــﺖ لــﻪ دعــوة ﳎابــة :إمــا ﹸم ﹼ
أ .قــال اإلمــام اﳊســن املجتبــى  :gﹶ

ﺆﺟﻠة((
ﹸم ﹼ

()18

مــن الرتكيــب املذكــور آن ًفــا يتضــح لنــا أن اجلملــة اإلســمية ذات الرتكيــب الشــكﲇ(ﻛانﺖ لــﻪ

دعــوة ﳎابــة ) ،قــد تقــدَّ م فيهــا خــرب (كان) شــبه اجلملــة (اجلــار واملجــرور) ( لــه) عــى املبتــدأ النكــرة

ـي
املخصصــة بالوصــف (دعــو ﹲة جماب ـ ﹲة) ،الواقــع اســام لـــ(كان) التــي ق َّيــدت مدخوهلــا بعامــل لفظـ ّ
ـي آخــر هــو اســم
ناقــﺺ الداللــة الشــكلية يف بنيتهــا الســطحية ،واق ـ ﹴع يف حمــل جــزم بعامــل لفظـ ﱟ

الرط( َمـ ْن) ،وبذلــك يكــون مق َّيــدً ا ومق ِّيــدً ا يف آن واحــد؛ فأفــاد معنــى اختصــاص قــارئ القــرآن
بقبــول دعوتــه واالســتجابة هلــا مــن اهلل جــل وعــا ،فضــا عـ ّـام يف هــذا التقديــم مــن معنــى املبالغــة

يف مــدح قــارئ القــرآن وفعــل القــراءة .ولــو مل يكــن قــول اإلمــام  gهبــذا الرصــف  -بتقديــم اﳋــرب

عي
الر َب ّ
أ.د سعدون أمحد عﲇ َّ

ـات علينــا ذلــك املعنــى ا ُملــراد
( لــه ) الــذي يقتــﴤ إســناد الــكام بعــده إىل صاحبــه دون غــريه -ل َفـ َ
الــذي يقتضيــه الســياق وتســتدعيه الداللــة .وباالســتناد إىل املعنــى يظهــر جل ﹰﹼيــا َّ
أن التقييــد بـــالفعل

الناســﺦ (كان) أدى إىل تقييــد عملــه يف ركنــي اإلســناد وعــدم اقتصــار أثــره اللفظــي يف اﳋــرب

املنصــوب فقــط؛ ّ
ألن العامــل إن عمــل يف أحــد جــزأي اجلملــة اإلســمية وجــب أن يعمــل يف جزئهــا
اآلخــر لكوﳖــام كالكلمــة الواحــدة ،غــري َّ
أن عملــه ﳜتلــف عــن عمــل الفعــل التــام ،لكــون الفعــل

التــام يفتقــر إىل فاعــل ومفعــول حقيقيــني ،يف حــني ّ
أن الفعــل الناقــﺺ يأخــذ فاعــا ومفعــوال ليســا
حقيقيـ ِ
ـني ،بــل مهــا مشــبهان باحلقيقيــني ،وقــد جــوز النحويــون تقديــم خــرب (كان) عليهــا وعــى

اســمها ألنــه مشــ َّبه باملفعــول بــه ،وهــذا األخــري ﳑــا جيــوز تقديمــه عــى الفاعــل أو عــى الفعــل
والفاعــل ْ ِ
ـس ،فكــذا قيــاس املحمــول عليــه اســتنا ًدا إىل املعنــى ( .)19وقــد ورد مثــل هــذا
إن ُأمـ َن اللبـ ُ
القيــد يف أقــوال اإلمــام احلســن املجتبــى  gاحلكميــة والوعظيــة يف غــري موضــع منهــا.

()٢0

ب -قــال اإلمــام اﳊســن املجتبــى )) :gمــا بﻘــي ﰲ الدنيــا بﻘيــة غــﲑ ﻫــﺬا الﻘــرآن ،ﹼ
فاﲣــﺬوه
وإن أحـ ﹼـﻖ النــاس مــن ﹺ
144
وإن ﱂ ﳛﻔ ﹾﻈـ ﹸﻪ ،وأبﻌدﹶ ﻫــﻢ ﹶمــن ﱂ يﻌمـ ﹾـﻞ
عمــﻞ بــﻪ ﹾ
إمامــا يد ﹼلﻜــﻢ عــﲆ ﻫداﻛــﻢ .ﹼ
ﹶ
ﹰ
()٢1
وإن ﻛان يﻘـ ﹾ
ـرأه((
بــﻪ ﹾ
ﹾ
يﻘــرأه( ،جــاء الفعــل املــاﴈ الناقــﺺ(كان) الواقــع يف حمــل
ﻛان
يف الرتكيــب
النحــوي(وإن ﹶ
ﹾ

جــزم كونــه فعــل الــرط لـ ْ
ــ(إن) مق ِّيــدً ا مضمــون اجلملــة اإلســمية عــى وفــق داللتــه الزمنيــة املؤلفــة

شــكا مــن املبتــدأ وهــو الضمــري املســترت جــوازا يف الفعــل الناقــﺺ ،املقــدر بضمــري الغائب(هــو)،

واجلملــة الفعلية(يقــر ْأه) املكونــة مــن فعــل اجلــواب املجــزوم (يقــر ْأ) وفاعلــه الضمــري املســترت (هو)

ومفعولــه الضمــري اهلــاء الواقعــة يف حمــل نصــب خــربا لـــ(كان) .وللتدليــل عــى أثــر القيــد يف إيضــاح
املعنــى الــذي قصــده اإلمــام احلســن املجتبــى gوالزيــادة التــي رفــد هبــا معنــى النــﺺ التــي مل يكــن
النــﺺ ﳛققهــا لــوال هــذا القيــد نقــولَّ :
إن اإلمــام  gقــد بـ َّـني قداســة القــرآن ،وأمهيــة التمســك
ـاح وهدايـ ﹴـة ،وحـ َّ
ـاب صـ ﹴ
ـث املســلمني عــى أن
بــه ،والتفكــر يف آياتــه ومعانيــه وفهمهــا ،ألنــه كتـ ُ

يقرنــوا ذلــك كلــه بالعمــل بــه وتطبيــق تعاليمــه ،وإن مل ﳛفظــوه؛ فليــس العــربة يف حفظــه وتاوتــه

مــا مل يكــن ذلــك مقرو ًنــا بالفهــم والتدبــر والعمــل بــه .فالقيــد بالفعــل الناســﺦ أضفــى ُب ْعــدً ا عمل ﹰﹼيــا

ـﴢ معــاﲏ القــرآن ومقاصــده وأحكامــه .وهلــذا
عــى عاقــة املســلمني مــع القــرآن الكريــم حمــوره تقـ ِّ

ِ
ِ
أقوال اإلما ِم احلسن املجتبى g
النحوي يف
البناء
دات
ُمق ِّي ُ
ِّ

األســلوب مــن التقييــد نظائــر يف أقــوال اإلمــام  gاحلكميــة والوعظيــة يف غــري موضــع منهــا (.)٢٢
ت -قال اإلمام اﳊسن املجتبى  )) :gﻛ ﹾﹸن ﰲ الدنيا ببدنﹺﻚ ،وﰲ اآلخرة بﻘﻠبﹺﻚ((.

()٢٣

ـن ﰲ الدنيــا ببدنﹺــﻚ) بفعــل األمــر الناقﺺ(كــن) الــذي اســترت فيــه
يبتــدئ هــذا الرتاكيــب ( ﹸﻛـ ﹾ

اسـ ُـم ُه ضمــري املخاطب(أنــت) وجو ًبــا ،وشــبه اجلملــة ذات الرتكيــب الشــكﲇ املؤلــف مــن حــرف

اجلــر ومدخولــه متعلــق بمحــذوف هــو خــرب (كــن) .وقــد جــاء الفعــل الناقــﺺ داال عــى احلــدث
املطلق(الكــون) ومق ِّيــدً ا اجلملــة اإلســمية بتخصيــﺺ داللتهــا عــى احلــدث يف احلــال واالســتقبال،
ـوي لتحصيــل معاشــه بــام ﳛفــﻆ فيــه كرامتــه مقرو ًنــا
واملعنــى :ليكــن ســعي االنســان يف عملــه الدنيـ ّ

بشــغل قلبــه باآلخــرة فــا ينبغــي لــه أن يغفــل عــن ذكــر اهلل وأمــره فيــام أراد منــه يف هــذه الدنيــا

التــي هــي حمــل العمــل لﻶخــرة ،فالــذي ســيبقى هــو مــا قدمــه آلخرتــه فقــط ،قــال تعــاىل )) :ﹶو ﹶمــا
ﹺ ﹺ
ﲡــدﹸ وه ﹺعنــدﹶ اﷲ إﹺ ﱠن اﷲﹶ بﹺــﲈ ﹶﺗﻌم ﹸﻠـ ﹶ ﹺ
ـن ﹶخـ ﹾ ﹴ
ـﲑ(( (.)٢4
ﹸﺗ ﹶﻘدﱢ ﹸمــوا ألﹶن ﹸﻔسـﻜﹸﻢ ﱢمـ ﹾ
ـﲑ ﹶ ﹺ ﹸ
ﹶ ﹾﹶ
ـون ﹶبﺼـ ﹲ
َّ
إن مــن ينعــم النظــر يف حقيقــة الفعــل الناقــﺺ (كــن) ياحــﻆ أنــه مل يكتــف بمرفوعــه املســترت

فيــه وجوبــا ،إنــام بقــي مفتقـ ًـرا إىل اﳋــرب املنصــوب لتــامم الــكام .وهنــا يــربز أثــره التقييــدي يف

ﲣصيــﺺ احلــدث؛ ألن األفعــال الناقصــة ذات داللــة زمنيــة اكتفائيــة تقييديــة ملــا تدخــل عليــه،
ـرتابادي (( :ومــا قــال بعضهــم مــن أﳖــا
ـرﴈ االسـ
ّ
فتحــدﱡ مــن إطاقــه ،ويف هــذا املعنــى يقــول الـ ّ

ســميت ناقصــة؛ ألﳖــا تــدل عــى الزمــان دون املصــدر ليــس بــﴚء؛ ّ
ألن (كان) يف نحــو( :كان زيــدﹲ

قائـ ًـام) يــدل عــى الكــون الــذي هــو احلصــول املطلــق ،وخــربه يــدل عــى الكــون املخصــوص ،وهــو

كــون القيــام ،أي حصولــه )) ( .)٢5والدليــل عــى انتظامهــا احلــدث أﳖــا مســتوية يف الداللــة عــى

الزمــان ،وبينهــا فــرق يف املعنــى ،فابــدَّ مــن معنــى زائــد عــى الزمــان ،وذلــك املعنــى هــو احلــدث،

فهــي تـ ﱡ
ـدل عــى احلــدث بمنزلــة ال ترقــى إىل مســتوى داللــة األفعــال التامــة ،ولــوال داللتهــا عــى

احلــدث جلــاءت (كان) وأخواهتــا شــيﺌا واحــدً ا يف املعنــى( .)٢6وقــد ُكــرر مثــل هــذا التقييــد بفعــل

األمــر الناقــﺺ (كــن) موضــع آخــر من أقــوال اإلمــام احلســن املجتبــى  )٢7(gاحلكميــة والوعظية.
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عي
الر َب ّ
أ.د سعدون أمحد عﲇ َّ

 -٢التﻘييد بـ)ﺻار(:

قــال اإلمــام اﳊســن املجتبــى )) :gالنــاس ﰲ دار سـ ﹴ
ـﻬو وغﻔﻠــة ،يﻌمﻠــون وال يﻌﻠمــون ،فــﺈذا
ﺻــاروا إﱃ دار يﻘـ ﹴ
ـﲔ ،يﻌﻠمــون وال يﻌمﻠــون(( (.)٢8
تضمــن الرتكيــب( فــﺈذا ﺻــاروا إﱃ دار يﻘـ ﹴ
ـﲔ ،يﻌﻠمــون وال يﻌمﻠــون( الفعــل املــاﴈ الناقــﺺ
َّ

املســند إىل اســمه الضمــري( :صــاروا) الــذي يفيــد معنــى التحويــل ،جــاء مق ِّيــدً ا ﳋــربه ،ليفيــد

معنــىَّ :
أن النــاس يف الدنيــا غافلــون عــن اآلخــرة وكأﳖــم نيــام؛ فــﺈذا صــاروا إىل دار اآلخــرة
صــاروا إىل دار يقــني ،انتبهــوا وتيقظــوا وعــاد إليهــم الوعــي احلقيقــي أن اآلخــرة هــي دار القــرار

واﳋلــود ،ليــس فيهــا عمــل ،وســيجازى كل انســان بــام كســبت يــداه وجوارحــه .ومرتبــة اليقــني

ـﲇ  gبقولــه )) :النــاس نيــام
التــي يصــريون إليهــا بعــد املــوت أشــار إليهــا ســيدنا أمــري املؤمنــني عـ ّ
فــﺈذا ماﺗــوا انتبﻬــوا(( ( ،)٢9أي :تيقنــوا مــن حتقـ ِـق ّ
كل ﳾء وعدهــم اهلل بــه حتققــا صادقــا ،فتكــون

هــذه حلظــة االنتبــاه إىل اهلل ومنهجــه وحقيقــة ربوبيتــه ،وهــو املعنــى الــذي ينتظمــه قــول ربنــا جـ ّـل
 146يف عــاه )) :يــا ﹶأﳞــا ا ﱠل ﹺﺬيــن آمنﹸــوا ا ﱠﺗ ﹸﻘــوا اﷲﱠﹶ و ﹾل ﹶتنﹾ ﹸﻈــر ﹶن ﹾﻔــﺲ مــا ﹶقدﱠ مـ ﹾ ﹺ ﹴ
ـﲑ
ﹶ
ﹶ
ﹲ ﹶ
ﹾ
ﹶ ﹶ
ـﺖ ل ﹶﻐــد ﹶوا ﱠﺗ ﹸﻘــوا اﷲﱠﹶ إﹺ ﱠن اﷲﱠﹶ ﹶخبﹺـ ﹲ
ﹶ ﱡﹶ
ـون((( .)٣0أي :اعملــوا يف الدنيــا وتــزودوا هلــا وال تغفلــوا عــن التــزود لــدار املقــام والبقــاء
بﹺـ ﹶـﲈ ﹶﺗ ﹾﻌ ﹶم ﹸﻠـ ﹶ
ألجــل مــا ينتظركــم يف اآلخــرة .وهبــذا يكــون الفعــل الناقﺺ(صــار) يف البنــاء النحــوي جلملــة
القــول مق ِّيــدً ا داللــة اﳋــرب بتحويــل معنــاه مــن يعملــون وال يعلمــون ،إىل يعلمــون وال يعملــون.
 -٣التﻘييد بـ)أﺻبﺢ(:
ـﲑا ويبنــون مشــيدﹰ ا،
قــال اإلمــام اﳊســن املجتبــى )) :gإ ﹼنــﻪ ﻛان بــﲔ أيديﻜــﻢ أقــوا ﹲم ﳚمﻌــون ﻛثـ ﹰ

ـورا)) .
ـرورا ،ومســاﻛنﹸﻬﻢ قبـ ﹰ
ـوارا وعم ﹸﻠﻬﻢ غـ ﹰ
ويﺄمﻠــون بﻌيــدﹰ ا ،أﺻبــﺢ ﲨ ﹸﻌﻬــﻢ بـ ﹰ

()٣1

يف هــذا الرتكيــب ناســخان مقيــدان مهــا (كان) ،و(أصبــح) الــذي جــاء مق ِّيــدً ا مضمــون

بــوارا( عــى وفــق داللتــه الزمنيــة فضــا عــن إفادتــه معنــى
اجلملــة اإلســمية (أﺻبــﺢ ﲨ ﹸﻌﻬــﻢ
ﹰ
بنﻌمتـ ﹺـﻪ
التصيــري والتحويــل ( ،)٣٢ومنــه يف إفــادة معنــى التصيــري والتحويــل قولــه
ﹾ
تعاىل))فﺄﺻ ﹶب ﹾح ﹸتــﻢ ﹶ

إخوانﹰــا(( ( .)٣٣وبﺈنعــام النظــر يف حقيقــة هــذا الفعــل املــاﴈ الناقﺺ(أصبــح) يف قــول اإلمــام
املذكــور آنفــا نجــد أنــه غــري مكتـ ﹴ
ـف بمدخولــه املرفوع(مج ُعهــم) ،إذ بقيــت بــه حاجــة ماســة إىل

ِ
ِ
أقوال اإلما ِم احلسن املجتبى g
النحوي يف
البناء
دات
ُمق ِّي ُ
ِّ

ـم املعنــى املــراد .فقــد حقــق وجــود الفعــل
ـوارا ،ليتـ ّ
االســم منصــوب ،وهــو قــول اإلمــام :gبـ ً

ـع هــؤالء
الناقــﺺ يف البنــاء النحــوي داللــة ﲣصيــﺺ الداللــة الســطحية بتقييــد مــا َآل إليــه مجـ ُ
األقــوام مــن األمــوال إىل كسـ ﹴ
ـاد وبـ ﹴ
ـوار اســتوجب ســخط اهلل ومقتــه هلــم.
بـ)إن( وأخواﲥا:
ﺛانيا -التﻘييد ﹼ
َّ
إن وأخواهتــا حــروف ناســخة مشــبهة بالفعــل تدخــل عــى اجلملــة اإلســمية املؤلفــة مــن املبتــدأ

واﳋــرب فينتصــب هبــا مــا كان يرتفــع باالبتــداء ،ويرتفــع هبــا مــا كان يرتفــع بخــرب االبتــداء ،ونصــب
املبتــدأ اســام هلــا اســتعامل قديــم عُــدَّ مــن خصائــﺺ العربيــة ،إذ يرجــع يف أصولــه إىل اللغــات

اجلزريــة ،ولعــل احتفــاظ العربيــة بــه هلــو دليــل عــى كوﳖــا أقــدم اللغــات اجلزريــة ( .)٣4وهــذه

احلــروف الناســخة بدخوهلــا عــى اجلمــل اإلســمية تضفــي دالالت تقييديــة عــى عاقــات اﳋــرب

باملبتــدأ تتغــري بحســب معنــى احلــرف الناســﺦ ،ويف مــا يــأﰐ تبيــني ألثرهــا يف تقييــد داللــة اﳋــرب يف
جمموعــة مــن أقـ ِ
ـوال اإلمــام احلســن:g
بـ)إن(:
 -١التﻘييد ﱠ

ﻛﻞ ﹴ
خﲑ ﹸ
إن التﻔﻜ ﹶﹼر أبو ﱢ
وأ ﱡم ﹸﻪ(( (.)٣5
أ -قال اإلمام اﳊسن املجتبى  )) :gﹼ

ﻛﻞ خـ ﹴ
(إن التﻔ ﹼﻜــر أبــو ﱢ
َّ
ـﺦ(إن) الــذي
وأمــﻪ( منتظــام احلــرف الناسـ
ـي ﹼ
جــاء الرتكيـ ُ
ـﲑ ﹼ
ـب احلكمـ ّ

ق َّيــد مضمــون اجلملــة اإلســمية ذات الرتكيــب الشــكﲇ املؤلــف مــن اســم معرفــة بـــ(أل) وقــع اســام

منصو ًبــا لـ َّ
ــ(إن) بعــد التقييــد ،وهــو قولــه ( التف ّكـ َـر) ،وخــرب معرفــة مــن األســامء الســتة مضــاف إىل
كل خـ ﹴ
عمــوم ،وهــو قولــه ( أبــو ِّ
ـري) جــاء مرفو ًعــا خــربا لـــ( َّ
إن) بعــد التقييــد؛ وإنــام ُرفِــع تشــبيها

لــه بالفاعــل ،وفر ًقــا بينــه وبــني اســمها املنصــوب عــى التشــبيه باملفعــول بــه يف الوقــت نفســهَّ .
إن

الداللــة املســتفادة مــن دخــول ّ
(إن) عــى اجلملــة اإلســمية يف كام اإلمــام  gوهــي تقييــد نســبة
أن البنيــة الرتكيبيــة للجملــة تـ ﱡ
اﳋــرب إىل املبتــدأ وتوكيدهــا ،فضــا عــن َّ
ـدل عــى إعــامل ذلــك املق ِّيــد؛

ألنــه عمــل عــى ﲡزئــة اجلملــة إىل ركنــني ،بعــد أن كانــا متازمــني كالكلمــة الواحــدة .لقــد أفــاد
جمــيء الرتكيــب عــى هــذه اهليــأة مــن البنــاء النحــوي والســيام احلــرف املق ِّيـ ّ
ـد(إن) داللــة التوكيــد،

فاإلمــام احلســن  gقصــد باســتعامله ذلــك احلــرف توكيــد تس ـ ّيد التفكــر عــى كل أبــواب اﳋــري،
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عي
الر َب ّ
أ.د سعدون أمحد عﲇ َّ

خصــه رســول اهلل  هبــذا
ودفــع االحتــامل والشــك يف أن ﳛـ َّـل أمــر مــا حم َّلــه .وألمهيــة التفكــر َّ
احلديــث(( :أعطــوا أعينﻜــﻢ حﻈﻬــا مــن الﻌبــادة ،قالــوا :ومــا حﻈﻬــا مــن الﻌبــادة يــا رســول اﷲ؟

قــال :النﻈــر ﰲ املﺼحــﻒ ،والتﻔﻜــر فيــﻪ ،واالعتبــار عنــد عجاﺋبــﻪ(( ( .)٣6وهلــذا األســلوب مــن
التقييــد بـ ّ
ــ(إن) نظائــر يف غــري موضــع مــن أقــوال اإلمــام  gاحلكميــة والوعظيــة.

()٣7

إن ﻫــﺬا الﻘــرآن ﳚــيء يــوم الﻘيامــة قاﺋــدﹰ ا وســاﺋ ﹰﻘا يﻘــود
ب -قــال اإلمــام اﳊســن املجتبــى )) :gﱠ

قومــا إﱃ النــار ضيﻌــوا
قومــا إﱃ اﳉنــة أحﻠــوا حاللــﻪ وحرمــوا حرامــﻪ و آمنــوا بمتشــاﲠﻪ ،ويســوق ﹰ
ﹰ

حــدوده و أحﻜامــﻪ واســتحﻠوا ﳏارمــﻪ(( (.)٣8

وهــذا نمــط آخــر مــن أنــامط اجلمــل اإلســمية املق َّيــدة بـ َّ
ــ(إن) التــي أفــادت بدخوهلــا معنــى تأكيــد

إمامــة القــرآن وقيادتــه لإلنســان املؤمــن بــام جــاء فيــه مــن رشع اهلل تعــاىل يف مــا يتعلــق بالتــزام أوامــره
ســبحانه واالنتهــاء بنواهيــه واإليــامن بمتشــاهبه ،وقيادتــه وإمامتــه التــي توضحهــا كلــامت اإلمــام
تدفــع اإلنســان إىل التفكــري والتأمــل يف تكويــن األشــياء والظواهــر واألحــداث إلدراك التحــوالت

 148احلاصلــة فيهــا وتأمــل املصائــر التــي تنتهــي إليهــا .ومــن تركيــب قــول اإلمــام املذكــور آنفــا نجــد َّ
أن
احلــرف املشــبه بالفعـ َّ
ـل(إن) جــاء مق ِّيــدً ا مضمــون اجلملــة اإلســمية ذات الرتكيــب الشــكﲇ املؤلــف

مــن اســم معرفة(هــذا) وتابعــه (القــرآن) الــذي يقــع مبتــدأ يف األصــل ،واسـ ًـام للحــرف الناســﺦ
بعــد التقييــد ،وخــرب هــو اجلملــة الفعلية(جيــي ُء يــو َم القيامـ ِـة قائــدً ا) ،والــذي يؤكــد قصديــة اإلمــام
باســتعامله هــذا احلــرف املق ِّيـ َّ
ـد(إن) إلفــادة معنــى تأكيــد إمامــة القــرآن لإلنســان هــو دخولــه عــى
اجلملــة اإلســمية التــي تفيــد معنــى الثبــوت واللــزوم ،وهــذا املعنــى الشــك يف َّ
أن الســياق يقتضيــه

والداللــة تســتدعيه .وهلــذا االســتعامل نظائــر يف غــري موضــع مــن أقــوال اإلمــام  gومواعظــه.

()٣9

الﻘبور ﳏﻠتﹸنا ،والﻘيامة موعدنا ،واﷲ عارضنا (((.)40
إن
ت -قال اإلمام اﳊسن املجتبى )) :gﹼ
ﹶ

جــاء احلــرف الناســﺦ َّ
(إن) مق ِّيــدً ا مضمــون اجلملــة اإلســمية(القبور حملتنــا) ومؤكــدً ا نســبة

أن البن َيــة الرتكيبيــة للجملــة تـ ﱡ
اﳋــرب إىل املبتــدأ ،فضــا عــن َّ
ـدل عــى إعــامل ذلــك احلــرف ا ُمل َق ِّيــد

إعــامال لفظ ﹰﹼيــا؛ ألنــه عمــل عــى التفريــق بــني ركنــي اإلســناد ،فبعــد أن كانــا منســجمني مــن حيــث

اإلعــراب بالرفــع يف إخبارمهــا األويل بــام يشــبه الركــن الواحــد ،صــارا بدخولــه معمولــني لــه ،أي

ِ
ِ
أقوال اإلما ِم احلسن املجتبى g
النحوي يف
البناء
دات
ُمق ِّي ُ
ِّ

صــارا ركنــني مفرتقــني مــن حيــث اإلعــراب ،إذ َّ
إن مــا عمــل يف أحدمهــا البــد لــه مــن أن يعمــل يف

يعضــد رأي البﴫيــني يف عمــل األحــرف املشــبهة بالفعــل يف املســند واملســند إليــه
اآلخــر ،وهــذا مــا ُ

م ًعــا(َّ .)41
إن دخــول احلــرف الناســﺦ(ا ُمل َق ِّيد) عــى اجلملــة اإلســمية املثبتــة أفــاد معنــى التقريــر وأ َّكــد
مــراد اإلمــام gمــن َّ
أن القبــور هــي مــﺂل أجســاد النــاس إىل القبــور الــربزخ إىل أن يشــاء اهلل تعــاىل

ـي مــا فيــه مــن حــث النــاس عــى
عرضهــم عليــه للحســاب يف يــوم القيامــة ،يف هــذا القــول الوعظـ ّ

العمــل الصالــح وتــدارك مــا هــم فيــه مــن أســباب الضيــاع والتفريــط بــام يؤمــن هلــم الســامة (( ﹶيـ ﹾـو ﹶم
ــن ﹶأﺗﹶــى اﷲﱠﹶ بﹺ ﹶﻘ ﹾﻠ ﹴ
ــع ﹶم ﹲ
ــﺐ ﹶســﻠﹺي ﹴﻢ ()( .)4٢وهــذا املعنــى يقتضيــه الســياق،
ــال ﹶو ﹶال ﹶبن ﹶ
ﹸــون * إﹺ ﱠال ﹶم ﹾ
ﹶال ﹶين ﹶﻔ ﹸ
وتســتدعيه الداللــة؛ ألن اجلملــة وردت يف معــرض كام مؤكــد يناســبه الثبــات الــذي تـ ﱡ
ـدل عليــه

اجلملــة اإلســمية ،عــى َّ
أن هلــذا االســتعامل نظائــر يف غــري موضــع مــن أقوالــه .)4٣( g
بـ)أن(:
 -٢التﻘييد ﱠ

وفرغﻜــﻢ
أ -قــال اإلمــام اﳊســن املجتبــى ) :gاعﻠمــوا ﱠ
أن اﷲﹶ قــد ﻛﻔاﻛــﻢ مﺆونــة الدنيــا ،ﱠ

لﻌبادﺗــﻪ ،وحثﻜــﻢ عــﲆ الشــﻜر ،وافــﱰض عﻠيﻜــﻢ الﺬﻛــر(.

()44

جــاء احلــرف املشــبه بالفعــل َّ
أن اﷲﹶ قــد
(أن) يف قــول اإلمــام احلســن املجتبــى  ) :gاعﻠمــوا ﱠ

ﻛﻔاﻛــﻢ مﺆونــة الدنيــا) ،مق ِّيــدً ا مضمــون معمو َليــه -اجلملــة اإلســمية -وناسـ ً
ـخا حكمهــا يف إبطــال

املتحصــل
حركتهــا اإلعرابيــة ،مســتبدال هبــا حــركات أخــرى تنســجم وداللــة التوكيــد املحــض
َّ
مــن معنــى احلــرف الناســﺦ ،أي توكيــد النســبة بــني طــريف اإلســناد يف الرتكيــب اإلســمي ،ونفــي

الشــك ودحــض اإلنــكار لــه ،فـ َّ
ــ(أن) املفتوحــة ومــا دخلــت عليــه يف تأويــل مصــدر مــؤول متعلــق

بأحــد طــريف اإلســناد ( ،)45وقــد أكــد هبــا اإلمــام احلســن gطمأنــة املرتدديــن مــن َّ
أن اهلل جــل

وعــا قــد تك َّفـ َـل بــأرزاق النــاس يف حياهتــم الدنيــا بــام ا َّدخــره هلــم مــن أقواهتــم ألجــل تفرغهــم
لعبادتــه وشــكره والثنــاء عليــه ،إذ اجلملــة املقرتنــة بـ َّ
ــ(أن) تؤكــد اﳋــرب ملن هو مــرتدد فيــه ( .)46وهذا

املعنــى مل يكــن ليتحقــق لــوال اســتعامل اإلمــام هــذا احلــرف الناســﺦ الــذي ق َّيــد مضمــون مدخوليــه

متظافــرا مــع قيــد آخــر هــو حــرف التحقيــق (قــد) الــذي تصــدرت بــه مجلــة اﳋــرب الفعليــة .وهلــذا

القيــد نظائــر يف غــري موضــع مــن أقــوال اإلمــام gاحلكميــة والوعظيــة.

()47
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بـ)ﻛﺄن(:
 -٣التﻘييد
ﱠ
اعمــل لدنيــاك كأنــك تعيــش أبــدًا ،و ْ
ْ
اعمــل آلخرتــك
قــال االمــام احلســن املجتبــى (( :g

كأنــك متــوت غــدًا )) (.)48

َّ
ـﺦ(كأن) معنــى التشــبيه ،وهــو وجــود عاقــة مشــاهبة بــني طرفــني يشــرتكان
يفيــد احلــرف الناسـ

يف صفــة معينــة بينهــام ( .)49وقــد جــاء( َّ
كأن) يف قــول اإلمــام مق ِّيدً ا مضمــون اجلملة اإلســمية املؤلفة
مــن اسـ ﹴم معرفــة هــو الضمــري( كاف املخاطــب) املتصــل بــه الواقــع يف حمــل نصــب اســام لــه ،وخـ ﹴ
ـرب
هــو اجلملــة الفعليــة الواقعــة يف حمــل رفع(تعيــش أبــدً ا)َّ ،
إن هــذا القــول الوعظــي لإلمــام احلســن
املجتبــى gينتظــم حقيقــة تعامــل النــاس بالنســبة إىل الدنيــا ،فمنهــم مــن رﴈ بمتاعهــا الزائــل
وراح يلهــث وراء نعيمهــا الفــاﲏ كأنــه خم َّلــد فيهــا ،وأوالء هــم اﳋــاﴎون ،ومنهــم مــن جعــل
الدنيــا مزرعــة اآلخــرة ،فاشــتغل يف الدنيــا ألجــل الفــوز بنعيــم اآلخــرة ،وهــؤالء هــم املفلحــون.
َّ
(كأن) داللــة التشــبيه بــني النســب اجلزئيــة لركنــي اجلملــة
وقــد حقــق احلــرف الناســﺦ املق ِّيــد

 150الوعظيــة ،أي بــني املشــبه واملشــبه بــه يف الصفــة احلســية املاديــة؛ فاملؤمــن يســتثمر كل مــا لديــه
مــن إمكانيــات ،لتثبيــت دعائــم احليــاة الدنيويــة ،بــأن جيمــع مــاال كثــريا يؤمــن لــه وألﴎتــه حيــاة

كريمــة ،فضــا عــن إيقافــه جــزءا مــن هــذا املــال ليكــون لــه عونــا عــى آخرتــه كأن ينشــﺊ ملجــأ

لﻸيتــام أو يبنــي مســجدً ا أو مدرســة أو مستشــفى أو دار علــم ﳑــا يكــون لــه صدقــة جاريــة .قــال
ﹺ
ﹴ
ﹺ
ـن ﹶﺻدﹶ ﹶقـ ﹴـة ﹶﺟ ﹺ
ـات ﹾ ﹺ
ار ﹶيـ ﹴـة ،ﹶأ ﹾو
نب ﱡينــا األﻛــرم )) :إﹺ ﹶذا ﹶمـ ﹶ
اإلن ﹶﹾسـ ﹸ
ـن ﹶﺛال ﹶﺛــة :إﹺال مـ ﹾ
ـان ا ﹾن ﹶﻘ ﹶطـ ﹶـع ﹶع ﹾنـ ﹸﻪ ﹶع ﹶم ﹸﻠـ ﹸﻪ إﹺال مـ ﹾ
ﹺع ﹾﻠـ ﹴﻢ ﹸي ﹾن ﹶت ﹶﻔـ ﹸـع بﹺـ ﹺـﻪ ،ﹶأ ﹾو ﹶو ﹶلـ ﹴـد ﹶﺻالﹺــﺢﹴ ﹶيدﹾ ﹸعــو ﹶلـ ﹸﻪ ( رواه مســﻠﻢ ) .( ١٦٣١ﳑــا تقــدم يتبــني لنــا َّ
أن احلــرف

َّ
ـﺦ(كأن) جــاء مق ِّيــدً ا مضمــون معموليه(املســند واملســند إليــه) بســبب إعاملــه اللفظــي فيهــام
الناسـ
ـوي.
محــا لــه عــى مــا ُشـ ِّبه بــه مــن فعــل متعــدﱟ معــدول بــه عــن أصلــه يف الرتتيــب البنائــي النحـ ّ
ﺛال ﹰثا -التﻘييد بـ) ال ( النافية لﻠجنﺲ:

ﳘـ ﹶة لــﻪ ،وال
ا -قــال اإلمــام اﳊســن املجتبــى  )) :gال حيــا ﹶة ملــن ال ديـ ﹶ
ـن لــﻪ ،وال مــروء ﹶة ملــن ال ﹼ

أدب ملــن ال عﻘـ ﹶـﻞ لــﻪ(( (.)50
ﹶ

( ال ) النافيــة للجنــس حــرف نفــي مق ِّيــد ُيقصــد بــه نفــي األجنــاس النكــرات عــى ســبيل

ِ
ِ
أقوال اإلما ِم احلسن املجتبى g
النحوي يف
البناء
دات
ُمق ِّي ُ
ِّ

ـبيها هلــا بنقيضتهـ َّ
ـا(إن) املشــددة ومحــا هلــا عليها.
االســتغراق ،ورفــع احتــامل اﳋصــوص منهــا ،تشـ ً
يعمــل هــذا احلــرف الناســﺦ عمــل َّ
(إن) املشــددة ،ويفيــد معنــى التنصيــﺺ عــى نفــي اجلنــس ،أي
التربئــة مــن اﳋــرب إطاقــا ،لــذا سـ َّـامها الكوفيــون بـــ(ال التربئــة) ،إذ التربئــة تعنــي النفــي وحقهــا أن

ألﳖــا تفيــد اســتغراق النفــي يف جنــس مدخوهلــا ( .)51وبنــاء عــى مــا
تصــدق عــى النافيــة مطلقــا؛ َّ
تقــدم كان حــق اســمها أن يكــون منصوبــا لكنــه ُبنِــي لزو ًمــا؛ َّ
ألن (ال) ومدخوهلــا ُج ِعــا بمنزلــة
اســم واحــد ،نحــو ﲬســة عــر ،وهــي ومعموهلــا يف موضــع رفــع باالبتــداء .أمــا خربهــا فيكثــر
حذفــه يف لغــة احلجازيــني ،وهــو واجــب احلــذف يف لغــة التميميــني( .)5٢وقــد ُكـ ِّـررت ال النافيــة
ـت مــرات ( :ال حيــاةَ ،ال ديـ َن)
للجنــس داخلــة عــى اســمها النكــرة املبنيــة يف قــول اإلمــام  gسـ ّ

أدب ،ال َ
عقــل) ،وخربهــا حمــذوف تقديــره (موجــودة ،موجــود).
مهــ َة) و(ال َ
و( ال مــروءةَ ،ال َّ
ومــن تركيــب القــول املذكــور آنفــا نجــد َّ
أن احلــرف الناســﺦ (ال) جــاء مق ِّيــدً ا مضمــون اجلملــة
ـب بــه بخربهــا،
نصـ ُ
اإلســمية التــي دخــل عليهــا ،وناف ًيــا اقــرتان جنــس اســمها املبنــي عــى مــا ُي َ

ومســوغا ابتداءهــا بالنكــرة لرتكبــه مــع (ال) تركــب (ﲬســة عــر) ( ،)5٣وهــو قولــه( ال حيــاةَ ،ال

أدب ،ال عقـ َـل) ،فجــاء اســمها مبن ﹰﹼيــا ال عمــل لــه بســبب بنائــه
مهـ َة) و( ال َ
ديـ َن) و( ال مــروءةَ ،ال َّ
الــذي أبعــده عــن مشــاهبة املضــاف يف تعلقــه بــام بعــده بعمــل ،ثــم جــيء بشــبه مجلة(جــار وجمــرور)
ربا مرفوعــا للحــرف الناســﺦ املق ِّيــد (ال) تقديــره (موجــود،
متعلقــة بمحــذوف مشــتق يقــع خ ـ ً

ـريا أو تأني ًثــا .وقــد أفــاد جمــيء مجلــة القــول عــى تلــك اهليــأة مــن
موجــودة) بحســب الســياق تذكـ ً

البنــاء النحــوي ،والســيام تكــرار احلــرف الناســﺦ(ال) داللــة التوكيــد يف نفــي اقــرتان املســندين؛
ـن و َأح ِ
ِ ِ
ِ
كامــه،
عمــن نقــﺺ دينُــه فلــم يعــد م ْلت َِزمــا بِ َقواعــد الدِّ يـ ِ ْ
فاإلمــام َ g
ـي احليــاة َّ
قصــدَ ن ْفـ َ
ِ
ـن األخـ ِ
وقـ َّـل حيــاؤه فلــم ي ُعــدْ ﳛمــل مــن حماسـ ِ
رب لــه
ـاق شــي ًﺌاَ .
عمــن ال صـ َ
ـي املــروءة َّ
وقصــدَ ن ْفـ َ
ـاة فهــي حتتــاج إىل مهـ ﹴـة ودقـ ِـة ماحظـ ﹴـة وسـ ِ
ألن املــروء َة لـ َّـذ ُة احليـ ِ
ـامة ﹴ
وال جماهــد َة ّ
وقصــدَ
ذوقَ .
َّ
ِ
ـادرا عــى إدراك األشــياء ومتييــز حقائقهــا ،كالتمييــز
ـي
عمــن َ
ذهـ َ
ـب عق ُلــه فلــم ي ُعــدْ قـ ً
األدب َّ
ن ْفـ َ
بــني اﳋــري والــر ،وبــني احلـ ّـق والباطــل ،وبــني احلُ ْسـ ِ
ـن وال ُق ْبـ ِ
ـح أو نحــو ذلــك ،فمــن كان ذا عقــل

ســليم فليكــن ذا ديــن وحيــاء ومــروءة .وألســلوب النفــي بـــ(ال) النافيــة للجنــس نظائــر يف غــري

موضــع مــن أقــوال اإلمــام احلســن املجتبــى  gاحلكميــة والوعظيــة (.)54
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املطﻠﺐ الثاﲏ :التﻘييد بﻌوامﻞ النﺼﺐ وعوامﻞ اﳉﺰم
أوال :التﻘييد بﻌوامﻞ النﺼﺐ:
تعــــدﱡ عـــوامل النصــب مــن احلــروف املقيــدة لﻸفعــال املضارعــة ،تعـــمل فيهــا النصــب إمــا

لفظــا ،وإمــا تقديــرا ،وإمــا حمــا ،وهــي مقيــدات زمنيــة فضــا عــن كوﳖــا لفظيــة ومعنويــة ﲣلــﺺ
الفعــل املضــارع لاســتقبال ،وهــذا مــا أمجــع عليــه النحويــون  -قديــام و حديثــا ،-ذكــر الــرﴈ

االســرتابادي أن الفعــل املضــارع ينــﴫف إىل االســتقبال بــكل ناصــب( .)55وقــد وردت يف أقــوال

اإلمــام احلســن  gاحلكميــة والوعظيــة جمموعــة مــن أحــرف النصب(املقيــدات) اختصــت

وحمضــت داللتهــا الزمنيــة إىل املســتقبل
بالدخــول عــى اجلملــة الفعليــة املضارعيــة فقيــدت بناءهــا
ّ
فضــا عــن عملهــا النصــب فيــه .ويف مــا يــأﰐ تبيــني ذلــك يف أمثلــة منهــا:
)أن( املﺼدرية الناﺻبة:
 -١ﹾ
15٢

أ -قــال اإلمــام اﳊســن املجتبــى)) :gاســتجيبوا ﷲ وآمنــوا بــﻪ ،فﺈنــﻪ ال ينبﻐــي ملــن عــرف عﻈمــة

أن يتواضﻌــوا و ] ع ـ ﹼﺰ [ الﺬيــن يﻌرفــون مــا
ـﺈن رفﻌــة الﺬيــن يﻌﻠمــون عﻈمــة اﷲ ﹾ
ـﻢ ،فـ ﹼ
اﷲ ﹾ
أن يتﻌاﻇـ ﹶ
أن يستســﻠموا لــﻪ ،وال ينﻜــروا
أن يتﺬلﻠــوا ] لــﻪ[ ،وســالمة الﺬيــن يﻌﻠمــون مــا قــدرة اﷲ ﹾ
ﺟــالل اﷲ ﹾ
أنﻔســﻬﻢ بﻌــد املﻌرفــة ،وال يﻀﻠــوا بﻌــد اﳍــد (( (.)56

ْ
و(أن
ُكـ ِّـر َر احلــرف املصـ
ـﻢ( ،ﹾ
ـدري(أن) يف أربعــة مواضــع مــن قــول اإلمــام  ،gهــي ﹾ
)أن يتﻌاﻇـ ﹶ

و(أن يستســﻠموا) ،وقــد جــاء يف املواضــع األربعــة مق ِّيــدً ا البناءيــن
و(أن يتﺬلﻠــوا) ،ﹾ
يتواضﻌــوا) ،ﹾ

الرتكيبــي والــداليل ملدخولــه اجلملــة الفعليــة املضارعيــة ،إذ عمــل احلــرف املصــدري ا ُملق ِّيــد عــى

ﲣليــﺺ زمــن الفعــل مــن داللتــه عــى احلــال واالســتقبال إىل الداللــة عــى االســتقبال فقــط.

وبذلــك انتفــى احتيــاج الفعــل الواقــع معمــوال للحــرف املصــدري املقيــد إىل اســم زمــان دال عــى
االســتقبال؛ ألن احلــروف الناصبــة ﱞ
ربد
دوال عــى حتقــق أزمنتهــا املســتقبلية ،وهــو مــا عـ َّـرب عنــه املـ ِّ

ألﳖــا ملــا ال يقــع يف احلــال ،ولكــن ملــا يســتقبل)) ( .)57فاإلمــام
بقولــه (( :وال تقــع مــع الفعــل حــاال َّ
احلســن املجتبــى  gيعــﻆ املؤمنــني ألن يســتجيبوا ألوامــر اهلل تعــاىل وينتهــوا بنواهيــه َّ
وأال يتجـ َّـربوا

ويتكــربوا ويتعالــوا عــى النــاس بعدمــا وقــر اإليــامن يف قلوهبــم وعرفــوا عظمــة اﳋالــق جــل وعــا

ِ
ِ
أقوال اإلما ِم احلسن املجتبى g
النحوي يف
البناء
دات
ُمق ِّي ُ
ِّ

وعظيــم َخ ْل ِقــه ،فاﳋطــاب للمؤمنــني ألجــل أن يتواضعــوا ِ
ويذ ﱡلــوا وينقــادوا ﳋالقهــم لينالــوا
ـف
عفــوه ورضــاه ،وتلــك منزلــة رفيعــة ال يناهلــا إال ذو حــﻆ عظيــم ،جــاء يف اللســان (( :إذا ُو ِصـ َ
ِ ِ
ـربه املذمــو ُم
العبــدُ بال َعظمــة فهــو َذ ﱞم ألن العظمــة يف احلقيقــة هلل عـ ّـز وجــل ،وأمــا َع َظ َمـ ُة العبــد فكـ ْ ُ
وﲡـ ﱡـربه)) ( .)58وقــد ورد هلــذا القيــد نظائــر يف غــري موضــع مــن أقــوال اإلمــام ومواعظــه (.)59
ََ
) -٢لن( الناﺻبة:
إن اﷲ ﱂ ﳜﻠﻘﻜــﻢ عب ﹰثــا ،وليــﺲ بتارﻛﻜــﻢ ســدﹰ  ،ﻛتــﺐ
أ -قــال اإلمــام اﳊســن املجتبــى )) :gﹼ

آﺟالﻜــﻢ ،وقســﻢ بينﻜــﻢ مﻌاﺋشــﻜﻢ ليﻌــرف ﱡ
وإن مــا قــدﹼ ر لــﻪ أﺻابــﻪ ،ومــا
ﻛﻞ ذي منﺰلــة منﺰلتــﻪ ،ﹼ
ﹸ ﹺ
وفرغﻜــﻢ لﻌبادﺗــﻪ ،وح ﹼثﻜــﻢ عــﲆ الشــﻜر،
ﴏف عنــﻪ فﻠــن ﹸيﺼي ﹶبــ ﹸﻪ ،قــد ﻛﻔاﻛــﻢ مﺆونــة الدنيــا ،ﹼ

وافﱰض عﻠيﻜﻢ الﺬﻛر ،وأوﺻاﻛﻢ بالتﻘو ،وﺟﻌﻞ التﻘو منتﻬى رضاه

)) (.)60

(لــن) حــرف نصــب خمتــﺺ بالدخــول عــى األفعــال املضارعــة لنفــي املســتقبل ،قــال ســيبويه((

ولــن وهــي نفــي لقولــه :س ـ ُيفعل)) ( .)61وعنــد ابــن هشــام ال تفيــد شــي ًﺌا مــن التأكيــد أو التأبيــد

إال بقرينــة لفظيــة أو معنويــة ( .)6٢والراجــح أن تأبيــد نفيهــا وتأكيــده يســتلزم قرينــة كقرينــة البــدّ
ﹺ
ﹺ
يف نحــو قولــه تعــاىل(( و ﹶلــن يتﹶمنﱠــوه ﹶأبــدﹰ ا بﹺــﲈ ﹶقدﱠ مـ ﹾ ﹺ
ـﲔ(( ( .)6٣نلحــﻆ
ـﻢ بﹺال ﱠﻈاملـ ﹶ
ﹶ ﹶ ﹶ ﹾﹸ ﹶ
ـﻢ ﹶواﷲﱠﹸ ﹶعﻠيـ ﹲ
ـﺖ ﹶأ ﹾيدﳞﹺـ ﹾ
ﹶ ﹶ
يف قــول اإلمــام ّ g
أن حــرف النصــب ( لــن) جــاء ُمق ِّيــدً ا مدخولــه اجلملــة الفعليــة (يصي َبــ ُه)
بتخليــﺺ معناهــا إىل االســتقبال؛ َّ
ألن قضــاء اهلل وقــدره حمتــوم ،يصيــب بــه مــن يشــاء مــن عبــاده،

ـع ولــن
ﴏ َفــه عنهــم ال يقـ ُ
متــى يشــاء ،وكيــف يشــاء ،فــام قــدَّ ر وقوعــه يقــع ال حمالــة ،ومــا قــدَّ َر ْ

ـع ،وهــذا معنــى ﲣليــﺺ داللــة مدخــول ( لــن) للمســتقبل املحــض.
يقـ َ
) -٣حتى( الناﺻبة:

ﹺ
ــﱰ ﱞق بﹺا ﹾلوع ﹺ
أ -قــال اإلمــام اﳊســن املجتبــى )) :gا ﹾﹶمل ﹾس ﹸ
ــد ﹶحتﱠــى
ﹶ ﹾ
ــﺆول ﹸح ﱞــر ﹶحتﱠــى ﹶيﻌــدﹶ  ،ﹶو ﹸم ﹾس ﹶ ﹶ

ﹸين ﹺ
ﹾجــﺰﹶ(( (.)64

(حتــى) حــرف ينصــب الفعــل املضــارع بنفســه عنــد الكوفيــني ،وبـــ(أن) مضمــرة بعــده عنــد

البﴫيــني ،وتفيــد معنــى الغايــة أو التعليــل ( .)65ويف كام اإلمــام gجــاء احلــرف (حتــى) مق ِّيــدا
داللــة مدخوليــه الفعلــني( ِ
يعــدَ ُ ،ي ِ
ــز) يف مجلتيهــام املضارعتــني باملســتقبل املحــض ،اســتنا ًدا
نج َ

15٣

عي
الر َب ّ
أ.د سعدون أمحد عﲇ َّ

إن املسـ َ
إىل معنــى انتهــاء الغايــة الــذي انتظمــه احلــرف املق ِّيــد (حتــى) ،أيَّ :
ـؤول حـ ﱞـر يف ســلوكه
ـي بــه ،وقــد
ـري ذلــك الوعــد إىل أن يفـ َ
وتﴫفــه بالرع َّيــة إىل أن يقطــع عــى نفســه وعــدً ا ،فهــو أسـ ُ

عـ َّـرب عــن ثقــل أمانــة الوعــد باملــرض يف اجلــود ال يكــون دواؤه إال اإليفــاء بــه ،فقــال يف موضــع
اﳉـ ﹺ
) )66
ـود ،ﹶو ﹾ ﹺ
آخــر مــن مواعظــه )) :ا ﹾل ﹶو ﹾعــدﹸ ﹶمـ ﹶـر ﹲض ﹺﰲ ﹾﹸ
اإلن ﹶﹾجــا ﹸز ﹶد ﹶواؤﹸ ﹸه((.
ﺛانيا -التﻘييد بﻌوامﻞ اﳉﺰم:

عوامــل اجلــزم ﴐبــان :أحدمهــا :يطلــب فعــا واحــدً ا ،وهــذه األدوات هــي :مل ،وملــا ،و ال

الناهيــة ،و الم األمــرّ ،
وكل هــذه األدوات حــروف تُسـ َّـمى حــروف جــز ﹴم.

واآلخــر :يطلــب فعلــني اثنــني :فعــل الــرط وجــواب الــرط ،وتربــط بــني مجلتــني بحيــث

تكــون األوىل رشطــا حلــدوث الثانيــة ،تُسـ ّـمى اجلملــة األوىل مجلــة الــرط ،وتُسـ ّـمى اجلملــة الثانيــة

جــواب الــرط ،وهــذه األدوات ،هــيْ :
إن ،وإذمــا ،ومــا ،ومهــام ،وأ ّيــان ،وأينــام ،وأ ّنــى ،و َم ـ ْن،
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وأي ،وكيفــام ،وهــذه األدوات مجيعهــا أســامء؛ باســتثناء ْ
»إن« و »إذمــا«
وأيــن ،وحيثــام ،ومتــىّ ،

عر َبــة.
فهــام حرفــان ،وكلهــا مبنيــة مــا عــدا ّ
»أي« فهــي ُم َ
 -١التﻘييد بﲈ ﳚﺰم ﹰ
فﻌال واحدﹰ ا:
أ -التﻘييد بـ)ﱂ( النافية اﳉازمة:

إن اﷲ ﱂ ﳜﻠ ﹾﻘﻜﻢ عب ﹰثا ،وليﺲ بتارﻛﻜﻢ سدﹰ  (( (.)67
* قال اإلمام اﳊسن املجتبى )) :gﱠ
(مل) أداة جــزم ﲣتــﺺ بالدخــول عــى الفعــل املضــارع فتنقــل زمنــه إىل املــاﴈ وتقلــب معنــاه

()68
ـﴤ بدخــول (مل)
إليــه  ،وبذلــك يكــون جــزم الفعــل املضــارع واج ًبــا إذا تعـ َّـني فيــه معنــى املـ ّ

ـﴬ زيــدﹲ ) ،قــال املــربد:
عليــه؛ إذ تقلــب معنــاه وزمنــه إىل معنــى الفعــل املــاﴈ وزمنــه نحــو ( :مل ﳛـ ْ
إن احلــروف إذا دخلــت معهــا معـ ﹴ
(( َّ
ـان تزيــل األفعــال عــن مواضعهــا ،أال تــرى أنــك تقــول :زيــد
ـﴬب أمـ ِ
ـس ،فبدخــول (مل) صــارت (يــﴬب) يف
يــﴬب غــدً ا ،فــﺈذا أدخلــت (مل) قلــت :مل يـ
ْ

معنــى املــاﴈ)) ( .)69عــى َّ
أن اســتعامل الفعــل املضــارع بمعنــى املــاﴈ مل يقتــﴫ عــى لغتنــا العربية
فحســب؛ إنــام هــو أســلوب معهــود يف أغلــب اللغــات اجلزريــة وال ســيام اللغــة العربيــة كــام ذهــب

إىل ذلــك املســترق برجشــرتاﴎ( .)70ويف قــول اإلمــام احلســن gورد احلــرف(مل) نافيــا وجازمــا

ِ
ِ
أقوال اإلما ِم احلسن املجتبى g
النحوي يف
البناء
دات
ُمق ِّي ُ
ِّ

ـﴤ ،وقــد ق َّيــد بنــاء مدخولــه
ومغـ ِّـريا لداللــة الفعل(ﳜل ْقكــم) عــن احلــال التــي هــو فيهــا إىل املـ ّ

اجلملــة الفعليــة ،وعمــل عــى نقــل داللتهــا مــن بنيتهــا العميقــة إىل بنيتهــا الســطحية كونــه عنــﴫ

حتويــل يف زيادتــه عــى الرتكيــب الوضعــي لبنــاء اجلملــة الوعظيــة .وقــد أفــاد تقييــد الرتكيــب هبــذا
احلــرف اجلــازم فضــا عــن النفــي واجلــزم والقلــب داللــة التوبيــﺦ واإلنــكار وحماججــة منكــري

البعــث؛ إذ أنكــر عليهــم اإلمــام gظنّهــم أﳖــم خلقــوا ل ّلعــب والتمتــع بملــذات الدنيــا ،وأﳖــم

ُيرتكــون ُســدً ى ال ُيبعثــون وال ُجيــزون بأعامهلــم يف اآلخــرة ،وقــد اتــكأ اإلمــام يف حماججتــه عــى
دليلــني قرآن ّيــني ،مهــا قولــه تعــاىل )) :ﹶأ ﹶف ﹶح ﹺســ ﹾبت ﹾﹸﻢ أنــﲈ خﻠﻘناﻛــﻢ عب ﹰثــا(( ( ،)71وقولــه تعــاىل)) :

ـﱰ ﹶك ﹸســدﹰ ((( .)7٢واملعنــىَّ :
أن اهلل خلـ َـق اﳋلــق حلكمــة هــي أن يتع َّبدهــم
ـﺐ اإلنسـ ﹸ
ﳛ ﹶسـ ﹸ
ﹶأ ﹶ ﹾ
ـان أن ﹸيـ ﹶ
ِ
وأداء الواجبــات واجتِنــاب املحرمـ ِ
ـات ل ُيثيــب املحســنني ،وجي َعـ َـل
و ُيك ِّلفهــم املشــاق مــن الطاعــات
ـني لﻸمــر والنّهــي العــذاب األلِيــم يف ِ
املخ ِ
جــزاء الع ِ
اصــني َ
اآلخــرة( .)7٣وهلــذا القيــد يف اســتعامل
الفـ َ
َ
ْ
َ َ
اإلمــام gنظائــر يف غــري موضــع مــن أقوالــه وحكمــه ومواعظــه(.)74
ب -التﻘييد بـ)ال( الطﻠبية اﳉازمة:
* قــال اإلمــام اﳊســن املجتبــى  )) :gال ﺗﻌاﺟــﻞ ﹼ
الﺬنــﺐ بالﻌﻘوبــة ،واﺟﻌــﻞ بينﻬــﲈ لالعتــﺬار

ﻃري ﹰﻘــا (( (.)75

( ال ) الطلبيــة :أداة ﲣتــﺺ بالدخــول عــى الفعــل املضــارع فتجزمــه وﲣلصه لاســتقبال ،وهي

ـف عــن فعــل معــني مذكــور معهــا ،وعــاد ًة تدخــل عــى فعــل املخاطــب،
تفيــد معنــى النهــي والكـ ّ
ﹾ
ﹾ
أخطﺄنــا((
إن نســينا أو
ـذب ،وتــرد أحيا ًنــا للدعــاء( ،)76كقولــه تعــاىل)) ر ﱠبنــا ال
ﺗﺆاخﺬنــا ﹾ
مثــل :ال تكـ ْ
( .)77ورد الفعــل املضــارع ُم َق َّيــدً ا بـــ(ال الطلبيــة) يف قــول اإلمــام احلســن املجتبــى  gيف منــح

ا ُملذنــب فرصــة االعتــذار) :ال ﺗﻌاﺟـ ﹺ
ـﺐ بالﻌﻘوبــة(؛ إذ يتضــح مــن البنــاء النحــوي للقــول
ـﻞ الﺬنـ ﹶ

ّ
أن (ال) الطلبيــة اجلازمــة أفــادت معنــى الكــف عــن معاجلــة الذنــب بالعقوبــة ،فجــاءت مق ِّيــد ًة
مدخوهلــا اجلملــة الفعليــة املبــدوءة بفعــل مضــارع هو(ت ِ
ُعاجــل) بــأن جزمتــه وخ َّلصــت معنــاه إىل

املســتقبل املحــض .إذ رأى اإلمــام  gأن مــن احلكمــة إعطــاء املذنــب فرصــة لتصحيــح خطﺌــه بــأن

ـامي ،وهــذا
يعتــذر عـ َّـام بــدر منــه مــن غلــط أو تقصــري ففــي ذلــك إصــاح ألحــوال املجتمــع اإلسـ ّ
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مــا ســعى لــه الوعــاظ واملصلحــون ويف مقدمتهــم آل البيــت .bوملثــل هــذا االســتعامل نظائــر يف

غــري موضــع مــن أقــوال اإلمــام  gوحكمــه ومواعظــه(.)78
 -٢التﻘييد بﲈ ﳚﺰم فﻌﻠﲔ اﺛنﲔ:
)م ﹾن( الﴩﻃية اﳉازمة:
أ -ﹶ

ـن ي ﹶتـ ﱢـﻖ اﷲﹶ ﳚﻌـ ﹾـﻞ لــﻪ
*قــال اإلمــام اﳊســن املجتبــى )) :gاﺗﻘــوا اﷲﹶ عبــا ﹶد اﷲﹺ ،واعﻠمــوا أ ﱠن ـ ﹸﻪ ﹶمـ ﹾ
ﹺ
ﹺ
ـن الﻔتـ ﹺ
ـﺊ لــﻪ ﹾ
رﺷــدﹶ ﹸه)) (.)79
ﳐرﺟــا مـ ﹶ
ﹰ
وﳞ ﱢيـ ﹾ
ـن ،و ﹸي ﹶســدﱢ ﹾد ﹸه ﰲ ﹾأمــره ،ﹸ
ْ
ـى(إن) الرطيــة اجلازمــة أو
تضمــن معنـ
(مــن) اســم رشط جــازم لــه الصــدارة يف الرتكيــب ّ

نــاب عنهــا لــﴬب مــن االختصــار والتقريــب ،وهــو يفيــد معنــى العمــوم واإلهبــام يف مــن يعقــل،
والداللــة عــى الزمــن املطلــق ،وهــو يقتــﴤ فعلــني يعمــل فيهــام اجلــزم لفظــا أو حمــا( .)80ويف
ـن ي ﹶتـ ﱢـﻖ اﷲﹶ
(مـ ﹾ
ضمنــه لفــﻆ القــرآن الكريــم ﹶ
ـي الــذي َّ
خطــاب اإلمــام احلســن املجتبــى  gالوعظـ ّ

ﹾ
ﳐرﺟــا) جــاء اســم الرط( َمــ ْن) ُمق ِّيــدً ا معموليــه اجلملتــني الفعليتــني املضارعتــني،
ﳚﻌــﻞ لــﻪ ﹰ
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مجلــة الرط(يت ِ
ْ
اجلواب(جيعــل لــه) ،وقــد حقــق اســم الــرط اجلــازم( َمــ ْن)
َّــق اهلل) ،ومجلــة
نقــل داللــة معموليــه مــن زمــن احلــال إىل املســتقبل املحــض .وأفــاد جمــيء قــول اإلمــام  gعــى
ذلــك البنــاء النحــوي والســيام التقييــد بـ( َمـ ْن) شــدَّ ة داللــة التقريــر ،فاإلمــام قصــد تقريــر حقيقــة

التقــوى يف نفــوس خما َطبيــه ملــا هلــا مــن خــري عميــم يف إخراجهــم مــن الفتــن وتســديد أمورهــم

وحتقيــق رغباهتــم فضــا عـ ّـام ينتظرهــم مــن الفــوز بمصاحبــة َمــن أنعــم اهلل عليهــم مــن النبيــني
والصديقني والشــهداء والصاحلني وحســن أولﺌــك رفيقــا .وقــد تكــرر مثــل هــذا األســلوب يف

غــري موضــع مــن أقــوال اإلمــام  gوحكمــه ومواعظــه(.)81
ب ) -إذا ( الﴩﻃية غﲑ اﳉازمة:

*قال اإلمام اﳊسن املجتبى  )) :gإذا أﴐ ﹺ
ﹸ
النوافﻞ بالﻔريﻀة فارفﻀوﻫا(((.)8٢
ت
ﱠ

(إذا) الرطيــة غــري اجلازمــة هــي ظــرف ملــا يســتقبل مــن الزمــان ،وللــامﴈ بقرينــة ،يتضمــن

معنــى أداة الــرط وﳜتــﺺ بالدخــول عــى اجلملــة الفعليــة ،وال جيــزم ،ويكــون الفعــل بعدهــا
ماضيــا كثــريا ومضارعــا دون ذلــك( .)8٣وعلــامء املعــاﲏ يــرون أﳖــا ﲣتــﺺ باملتيقــن واملظنــون

ِ
ِ
أقوال اإلما ِم احلسن املجتبى g
النحوي يف
البناء
دات
ُمق ِّي ُ
ِّ

والكثــري الوقــوع ( .)84ويف قــول اإلمــام gاملذكــور آنفــا جــاءت أداة الــرط(إذا) مقيــدة

مدخوهلــا( مجلــة الــرط وجوابــه) ،إذ ّ
إن الظــرف املتضمــن معنــى أداة الــرط واملحمــول
يف تركيــب مجلتــه عليــه ،وهــو قولــه(إذا) قيــد مجلتــي الــرط(إذا أﴐ ﹺ
ﹸ
النوافــﻞ بالﻔريﻀــة)
ت
َّ
ﱠ
وعمــق شــدَّ هتا الدالليــة بتخصيصهــا بعاقــة الســبب ّية؛ إذ َ
أنــزل مجلــة
واجلــواب( فارفﻀوﻫــا)َّ ،
الــرط منزلــة الســبب ،وأنـ َ
ـزل مجلــة اجلــواب منزلــة املســبب ،فيتحقــق الثــاﲏ( رفــض النوافــل)

إذا حتقــق األول (اإلﴐار بالعبــادات)؛ ألن وجــود الثــاﲏ متعلــق بوجــود األول .وقــد أفــاد جمــيء

اجلملــة الوعظيــة عــى تلــك اهليــأة مــن البنــاء النحــوي داللــة الــدوام واالســتمرارية يف تن ّكــب أداء

النوافــل إذا مــا أدى القيــام هبــا إىل اإلﴐار بالواجبــات والفرائــض .ومثــل هــذا االســتعامل لــه

نظائــر يف غــري موضــع مــن أقــوال اإلمــام وحكمــه ومواعظــه(.)85
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اﳋاﲤة
 -1انــامز البنــاء النحــوي ألقــوال اإلمــام احلســن املجتبــى gوحكمــه ومواعظــه بتعــدد أنامطــه

وتنــوع مق ِّيداتــه تبعــا للداللــة املقصــودة التــي يرتﺌيهــا اإلمــام ،فــكان اســتحضاره ملعــاﲏ النحــو

وتقييــد أقوالــه ومواعظــه بعوامــل النســﺦ والنصــب واجلــزم والتقديــم والتأخــري واحلــذف ســمة

بــارزة فيــام انتظمتــه الســياقات التــي وردت فيهــا تلــك األقــوال احلكميــة والوعظيــة.

 -٢لعـ ّـل مــن أبــرز مزايــا أقــوال اإلمــام احلســن املجتبــى ومواعظــه هــو خطابــه اإلقناعي املســتند

ـي األكــرم  وكام
إىل احلجــج والرباهــني واألدلــة العقليــة والنقليــة عــن القــرآن الكريــم والنبـ ّ

والــده أمــري املؤمنــني  gالتــي أفــاد منهــا يف تكثيــف الداللــة املقصــودة باقتباســها باحلــرف أحيانــا
ونقلهــا باملعنــى أحيانــا أخــرى ،فضــا عــن اإلجيــاز والشــدة الدالليــة يف تلكــم األقــوال واملواعــﻆ.
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 -٣تبـ َّـني يل َّ
أن التقييــد بالنواســﺦ شـكَّل ظاهــرة الفتــة للنظــر يف أقــوال اإلمــام احلســن املجتبــى
ِ g
وحك َِمــه ومواعظِــه؛ إذ حقــق التقييــد بـــالنواسﺦ مــن األفعــال واحلــروف واألدوات دالالت
خمتلفــة بحســب الســياقات التــي وردت فيهــا تلــك النواســﺦ ،مــن مثــل التخصيــﺺ والتقريــر

والتوكيــد والقــﴫ.

 -4وردت يف أقــوال اإلمــام احلســن املجتبــى gاحلجاجيــة والوعظيــة جمموعــة مــن عوامــل

النصــب وعوامــل اجلزم(املقيــدات) اختصــت بالدخــول عــى اجلملــة الفعليــة املضارعيــة فق َّيــدت

وحمضــت داللتهــا الزمنيــة إىل املســتقبل؛ ألن تلــك العوامــل ﱞ
دوال عــى حتقــق أزمنتهــا
بناءهــا
ّ

املســتقبلية ،فضــا عــن حتقيقهــا دالالت خمتلفــة مــن مثــل التقريــر التوبيــﺦ واإلنــكار ،وحماججــة

منكــري البعــث ،والــدوام واالســتمرارية ،والتخصيــﺺ بعاقــة الســببية ،والنهــي والنفــي واجلــزم
والقلــب ،ونقــل داللــة اجلملــة مــن بنيتهــا العميقــة إىل بنيتهــا الســطحية.

ِ
ِ
أقوال اإلما ِم احلسن املجتبى g
النحوي يف
البناء
دات
ُمق ِّي ُ
ِّ
اﳍوامﺶ:
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 .1العني ،196 / 5 :مادة (قيد).
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 .8كتاب سيبويه.٣5 / 1 :
 .9ينظر :أﴎار العربية.171 :
 .01ينظر :رشح الرﴈ عى الكافية.٢96 / 1 :
 .11ينظر :املصدر نفسه 181 / 4 :ـ .18٢
 .٢1رشح عمدة احلافﻆ وعدّ ة الافﻆ.٣٣0 :
 .٣1اإلتقان يف علوم القرآن.77 / ٣ :
 .41حاشية الصبان.10 / 4 :
 .51موسوعة النحو والﴫف واإلعراب.5٣4 :
 .61ينظر :بناء اجلملة العربية.180-154 :
 .71ينظــر :كتــاب ســيبويه ،48- 45/1 :واألصــول ،البــن الــﴪاج ،9٢ ،8٣/1 :وأﴎار العربيــة،89-85 :
ورشح التﴫيــح ،ﳋالــد األزهــري ،18٣/1 :ومهــع اهلوامــع ،71/٢ ،111 ،6٣ /1 :والنحــو الــوايف.408/1 :
 .81بحار األنوار :العامة املجلﴘ ،مؤسسة الوفاء ـ بريوت1404 ،هـ.٣1٣/90 : ،
 .91ينظر :كتاب سيبويه ،45/1 :وأﴎار العربية ،88 :واملغني يف النحو ،البن فاح اليمني.69/1 :
 .0٢ينظــر عــى ســبيل التمثيــل قولــه(( :gيــا أهيــا النــاس ،مــن كان لــه عــى اهلل أجــر فليقــم)) وقولــه (( gإنــه
كان بــني أيديكــم أقــوام جيمعــون كثــريا ويبنــون مشــيدا ،ويأملــون بعيــدا ،أصبــح مجعهــم بــوارا وعملهــم غــرورا،
ومســاكنهم قبــورا)) بحــار األنــوار.11٣/75 :
 .1٢إرشاد القلوب :أبو حممد الديلمي ،منشورات الريف الرﴈ ـ قم.79 :
ِ
ـﺈن ُشـ ِ
ـكرت كانــت كنـ ًـزاْ ،
 .٢٢ينظــر عــى ســبيل التمثيــل :قولــه (( :gالنعمــة حمنــة ،فـ ْ
قمـ ًة))،
وإن كُفــرت كانــت ن َ
وقولــه (( gمــن كان يباهــي بجــدﱟ فـ ّ
ـان جــدي الرســول)) وقولــه  () :gفطوبــى ملــن كان بحقهــام عار ًفــا)) .ينظــر:
بحار األنــوار.9/٣6 ،40/5 ،106/75 :
 .٣٢رشح ﳖج الباغة ،البن أيب احلديد.89/18 :
 .4٢سورة البقرة.110 :
 .5٢رشح الرﴈ عى الكافية.18٢-181/4 :
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 .6٢ينظر :املصدر نفسه.
فصيحــا)) معــاﲏ
 .7٢ينظــر عــى ســبيل التمثيــل قولــه(( :gونعــم العون الصمــت يف مواطــن كثــرية وإن كنــت
ً
األخبــار ،الشــيﺦ الصــدوق ،401 :وقولــه(( :gيــا ابــن آدم عــف عــن حمــارم اهلل تكــن عابــدا ،وارض بــام قســم
اهلل ســبحانه تكــن غنيــا ،وأحســن جــوار مــن جــاورك تكــن مســلام )) بحــار األنــوار.11٣/75 :
 .8٢بحار األنوار.10/٢ :
 .9٢املحجة البيضاء ،ج .4٢ / 7
 .0٣سورة احلر.18 :
 .1٣بحار األنوار.11٣/75 :
الﴬب ،أليب حيان ،تح :د .رجب عثامن حممد.1155/٣ :
 .٢٣ينظر :ارتشاف َ
 .٣٣سورة آل عمران.10٣ :
 .4٣ينظــر :املقتضــب ،للمــربد ،109/4 :واﳋصائــﺺ ،٣14/1 :واملقتصــد يف رشح اإليضــاح ،للجرجــاﲏ:
 ،44٣/1واإلنصــاف يف مســائل اﳋــاف ،أليب الــربكات األنبــاري ،176/1 :مســألة( ،)٢٢والتطــور النحــوي
للغــة العربيــة ،لربجشــرتاﴎ.91 :
 .5٣حياة اإلمام احلسن بن عﲇ .۳46 ،۳4۳ / ۱ :g
 .6٣املحجة البيضاء.195 / 8 :
 .7٣ 160ينظــر عــى ســبيل التمثيــل قولــه  (( :gإن اهلل جعــل شــهر رمضــان مضــامرا ﳋلقــه ،فيســتبقون فيــه بطاعتــه إىل
مرضاتــه)) مــن ال ﳛــﴬه الفقيــه ،511 /1 :وقولــه َّ :g
ـريب و هــو يقــول
((إن اهلل مجيــل ﳛــب اجلــامل فأﲡمــل لـ ّ
(خــذوا زينتكــم عنــد كل مســجد) ]األعــراف [٣1 :فأحــب أن ألبــس أمجــل ثيــايب)) جممــع البيــان ،الطــربﳼ:
 ،6٣7 /4و وســائل الشــيعة :احلــر العامــﲇ ،إيــران ـ طهــران 140٣هـــ  ،٣٣1/ ٢وقولــه(( :إن الدنيــا يف حاهلــا
حســاب ،ويف حرامهــا عقــاب)) بحــار األنــوار.٣8 /44 :
 .8٣إرشاد القلوب.79 :
 .9٣ينظــر عــى ســبيل التمثيــل قــول اإلمــام َّ :g
((إن هــذا القــرآن جيــيء يــوم القيامــة فيــه مصابيــح النــور وشــفاء
الصــدور ،فليجــل جــال بضوئــه ،وليلجــم الصفــة قلبــه ،فــﺈن التفكــري حيــاة القلــب البصــري ،كــام يمــﴚ املســتنري يف
الظلــامت بالنــور)) بحــار األنــوار ،٣٢/9٢ ،11٢ /78 :وقولــه  (( :gيــا ابــن آدم إنــك مل تــزل يف هــدم عمــرك
منــذ ســقطت مــن بطــن أ ّمــك فخــذ ﳑــا يف يديــك ملــا بــني يديــك ،فــﺈن املؤمــن يتــزود ،والكافــر يتمتــع)) بحــار
األنــوار.116 /75 :
 .40بحار األنوار.11٣ / 75 :
 .41ينظــر :اإلنصــاف يف مســائل اﳋــاف بــني النحويــني البﴫيــني والكوفيــني ،أليب الــربكات األنبــاري:
 ،176/1مســألة(.)٢٢
 .4٢سورة الشعراء.89-88/
 .4٣ينظــر عــى ســبيل التمثيــل قولــه )) :gإن احللــم زينــة ،والوفــاء مــروة ،والعجلــة ســفه )) .بحــار األنــوار:
 ،1٢٢/75وقولــه (( :gإن أبــﴫ االبصــار مــا نفــذ يف اﳋــري مذهبــه)) بحــار األنــوار ،109 / 78 :وقولــه g
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((إن الدنيــا يف حاهلــا حســاب ،ويف حرامهــا عقــاب ،ويف الشــبهات عتــاب ،فأنــزل الدنيــا منزلــة امليتــة ،خــذ منهــا
مــا يكفيــك)) بحــار األنــوار.٣8/ 44 :
 .44بحار األنوار.111/ 75 :
 .45ينظر :املقتضب.107/4 :
 .46ينظر :اإليضاح يف علوم الباغة.1٣ :
 .47ينظــر عــى ســبيل التمثيــل قولــه(( :gاعلــم أن مــروة القناعــة والرضــا أكثــر مــن مــروة اإلعطــاء (( ميــزان
احلكمــة ملحمــد الريشــهري ،٢6٣6 /٣ :وقولــه (( :gاعلمــوا أن اهلل مل ﳜلقكــم عبثــا ،وليــس بتارككــم ســدى))
بحــار األنــوار ،110/ 75 :وحتــف العقــول ،٢٣٢ :وقولــه  (( :gاعلمــوا أن اهلل كتــب آجالكــم ،وقســم بينكــم
معائشــكم)) بحــار األنــوار .110 / 75 :
 .48بحار األنوار.1٣8/ 44 :
 .49ينظر :اجلنى الداﲏ ،570 :ومغني اللبيب.٢10/1 :
 .05مطالب السؤول.٣58 :
 .15ينظر :معاﲏ القرآن للفراء ،1٢0/1 :ومغني اللبيب.٢54-٢5٣/1 :
 .٢5ينظر :كتاب سيبويه ،٢75 - ٢74/٢ :وارتشاف الﴬب.1٣0٢ -1٢95/٣ :
 .٣5ينظر :معاﲏ القرآن ،لﻸخفش.٢5 – ٢4/1 :
 .45ينظــر عــى ســبيل التمثيــل :قولــه () :gفــا ﳾ َء أقــرب مــن يــد إىل جســدَّ ،
وإن اليــد تفـ ّـل فتقطــع وحتســم))
بحــار األنــوار.106/75 :
 .55ينظر :رشح الرﴈ عى الكافية.٢9/4 :
 .65بحار األنوار .104 / 75 :
 .57املقتضب.٢9/٢ :
 .58لسان العرب( ٣71/4 :ع ظ م).
ـكر النعمــة(( بحــار األنــوار ،105/ 75 :وقولــه :g
 .95ينظــر عــى ســبيل التمثيــل قولــه (( :gاللــؤم أن ال تشـ َ
((السياســة أن ترعــى حقــوق اهلل ،وحقــوق اإلحيــاء ،وحقــوق األمــوات)) بحــار االنــوار ،57/ 7٣ :وســﺌل عــن
البخــل؟ فقــال (( :gهــو أن يــرى الرجــل مــا أنفقــه تلفــا ،ومــا أمســكه رشفــا(( بحــار األنــوار.11٣/ 75 :
 .60بحار األنوار .110 / 75 :
 .61كتاب سيبويه.٢٢0/4 :
 .6٢ينظر :أوضح املسالك ،البن هشام ،تح :عبد املتعال الصعيدي.٢40 :
 .6٣سورة البقرة.95 :
 .64بحــار األنــوار ،11٣/75 :ونزهــة الناظــر و تنبيــه اﳋاطــر ،7٢ :حلســني بــن حممــد بــن حســن بــن نــﴫ
احللــواﲏ( ،ت ق ،)5ط 1408 ،1هجريــة ،مدرســة االمــام املهــدي قم/إيــران.
 .56هــذه واحــدة مــن مســائل اﳋــاف بــني املدرســتني ،لتعــرف املزيــد ،ينظــر :اإلنصــاف يف مســائل اﳋــاف:
 601-597/٢مســألة(  ،)8٣واجلنــى الــداﲏ ،للمــرادي ،558-54٢ :ورصــف املبــاﲏ يف رشح حــروف املعــاﲏ،
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للاملقــي ،٢61-٢57 :ومغنــي اللبيــب.151-14٣/1 :
 .66نزهة الناظر و تنبيه اﳋاطر.71 :
 .67بحار األنوار.110 /75 :
.68ينظــر :كتــاب ســيبويه ،8/٣ :واملقتضــب ،46/1 :ومعــاﲏ احلــروف ،للرمــاﲏ ،100 :واملرﲡــل،٢11 :
واللبــاب يف علــل البنــاء واإلعــراب ،للعكــربي ،47/٢ :ورشح املفصــل ،البــن يعيــش ،٢6٣/4 :ورشح قطــر
النــدى.95 :
 .69املقتضب.1٢4 /4 :
 .07ينظر :التطور النحوي للغة العربية.89-88 :
 .17سورة املؤمنون.115 :
 .٢7سورة القيامة.٣6 :
 .٣7ينظر :الكشاف ،٢09/٣ :وروح املعاﲏ.٢1٢/ ٢9 :
 .47ينظــر عــى ســبيل التمثيــل قولــه :)) :gتعلمــوا العلــمْ :
فــﺈن مل تســتطيعوا حفظــه فاكتبــوه وضعــوه يف
بيوتكــم)) ،وقولــه( :)gيابــن آدم ،مل تـ ْ
ـزل يف هــدم عمــرك منــذ ســقطت مــن بطــن أمــك ،فخــذ ﳑــا يف يديــك ملــا
بــني يديــك ((بحــار األنــوار.111-110 / 75 :
 .75نزهة الناظر و تنبيه اﳋاطر.7٢ :
 .76 16٢ينظر :كتاب سيبويه ،8/٣ :واجلنى الداﲏ ،٣00 :ورصف املباﲏ.٣٣9 :
 .77سورة البقرة.٢86 :
 .78ينظــر عــى ســبيل التمثيــل قولــه  (( :gال ﲡاهــد الطلــب جهــاد الغالــب ،وال تتــكل عــى القــدر اتــكال
املستســلم فــﺈن ابتغــاء الفضــل مــن الســنة ،واالمجــال يف الطلــب مــن العفــة)) .بحــار األنــوار ،198/74 :وقولــه
(( :gال تــأت رجــا إال أن ترجــو نوالــه ،وﲣــاف يــده ،أو يســتفيد مــن علمــه ،أو ترجــو بركــة دعائــه ،أو تصــل
رمحــا بينــك وبينــه )) كشــف الغمــة.196/٢ :
 .79بحار األنوار ،٣٣1 / 91 :وحتف العقول ،ابن شعبة احلراﲏ.٢٣٢ :
 .80ينظر :كتاب سيبويه ،70/٣ :واألصول يف النحو ،159/٢ :ورشح الرﴈ عى الكافية.90/4 :
 .81ينظــر عــى ســبيل التمثيــل قولــه (( :gإنكــم صغــار قــوم و يوشــك أن تكونــوا كبــار قــوم آخريــن فتعلموا
ـتطع منكــم أن ﳛف َظــه فليكت ْبــه و ليضعــه يف بيتــه )) ،وقولــه(( :gمــن نافســك يف دينــك فنافســه،
العلــم فمــن يسـ ْ
ومــن نافســك يف دنيــاك فألقهــا يف نحــره)) وقولــه (( :gمــن بــدأ بالــكام قبــل الســام ،فــا ﲡيبــوه)) بحــار
األنــوار.٢4٣/75 ،91-90 /44 ،15٣/٣
 .8٢حتف العقول ابن شعبة احلراﲏ.169 :
 .8٣ينظر :مغني اللبيب.114-11٣/1 :
 .84ينظر :اإليضاح يف علوم الباغة ،88/1 :واإلتقان يف علوم القرآن.1٢5/٢ :
 .85ينظــر عــى ســبيل التمثيــل قولــه (( :gإذا لقــي أحدكــم أخــاه ،فليق ّبــل موضــع النــور مــن جبهتــه)) بحــار
األنــوار ،105/ 75 :وقولــه (( :gإذا طلبتــم احلوائــج ،فاطلبوهــا مــن أهلهــا )) حتــف العقــول.٣89 :
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*اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،جــال الديــن الســيوطي،
(ت911ه) ،تــح :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،مطبعــة
النــور ،إيــران 1٣80ه.
الــﴬب ،أليب حيــان ،تــح :د .رجــب
*ارتشــاف
َ
عثــامن حممــد ،ط1998 1م ،مكتبــة اﳋانجــي ،القاهــرة
*إرشــاد القلــوب :أبــو حممــد الديلمــي ،منشــورات
الريــف الــرﴈ ـ قــم ،إيــران.
*أﴎار العربيــة ،أليب الــربكات األنبــاري(ت577ه)،
تــح :حممــد حســني شــمس الديــن ،دار الكتــب العلمية،
بــريوت ،ط1418 ،1ه1997 -م.
*األصــول يف النحو ،أليب بكر بــن الﴪاج(ت٣16ه)،
تــح :د .عبــد احلســني الفتــﲇ ،مطبعــة النعــامن ،النجــف
األرشف197٣ ،م.
* اإلنصــاف يف مســائل اﳋــاف بــني النحويــني
البﴫيــني والكوفيــني ،أليب الــربكات األنبــاري ،تــح:
حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد ،دار الفكــر للطباعــة
والنــر ،د .ت.
*أوضــح املســالك ،البــن هشــام ،تــح :عبــد املتعــال
الصعيــدي ،دار العلــوم احلديثــة ،بــريوت 198٢م.
* اإليضــاح يف علــوم الباغــة املعــاﲏ والبيــان والبديــع،
اﳋطيــب القزوينــي حممــد بــن عبــد الرمحــن جــال
الديــن ،تــح :إبراهيــم شــمس الديــن ،ط ،1دار الكتــب
العلميــة 14٢4ه – ٢00٣م.
*بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار،
حممــد باقــر املجلــﴘ (ت1110ه) ،مؤسســة الوفــاء ـ
بــريوت 1404 ،هـ.
*تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس :حممــد مرتــﴣ
الزبيــدي ،جمموعــة حمققــني ،طبعــة الكويــت د .ت.
*حتــف العقــول عــن آل الرســول صــى اهلل عليهــم،
للحســن بــن عــﲇ بــن احلســني بن شــعبة احلــراﲏ(ق)4
عنــي بتصحيحــه والتعليــق عليــه عــﲇ أكــرب الغفــاري

ط1404 ،٢ه مؤسســة النــر االســامي ،قــم ،إيــران.
*التطــور النحــوي للغــة العربيــة ،لربجشــرتاﴎ،
أخرجــه وصححــه وعلــق عليــه الدكتــور رمضــان
عبــد التــواب ،ط ،4مكتبــة اﳋانجــي ،القاهــرة
14٢٣ه٢00٣ -م.
*اجلنــى الــداﲏ يف حــروف املعــاﲏ ،احلســن بــن
قاســم املــرادي ،تــح :د .فخــر الديــن قبــاوة ،أ .حممــد
نديــم فاضــل ،دار الكتــب العلميــة ،بــريوت ،لبنــان
141٣ه199٢ -م.
*حاشــية الصبــان عــى رشح األشــمونى أللفيــة ابــن
مالــك :أبــو العرفــان حممــد بــن عــﲇ الصبــان الشــافعي
(ت 1٢06ه) ،ط ،1دار الكتــب العلميــة بــريوت
 1417هـــ 1997-م.
*احلــدود األنيقــة والتعريفــات الدقيقــة ،زكريــا بــن
حممــد بــن أمحــد بــن زكريــا األنصــاري(ت 9٢6هـــ)
تــح :د .مــازن املبــارك : ،دار الفكر املعــاﴏ ،بريوت،
ط1411 ،1ه.
*رشح كتــاب احلــدود يف النحــو ،عبــد اهلل بــن أمحــد
الفاكهــي النحــوي املكــي ( 97٢ - 899هـــ( تــح:
د .املتــويل رمضــان أمحــد الدمــريي ،مكتبــة وهبــة،
القاهــرة ،ط 1414 ،٢هـــ  199٣ -م.
*حيــاة اإلمــام احلســن بــن عــﲇ � -دراســة وحتليــل،
باقــر رشيــف القــرﳾ ،دار الباغــة للنــر د .ت.
*اﳋصائــﺺ ،أبــو الفتــح عثــامن بــن جنــي (ت ٣9٢هـ
) ،حتقيــق :حممــد عــﲇ النجــار ،دار الشــؤون الثقافيــة
العامــة ،بغــداد  1990م.
*رصــف املبــاﲏ يف رشح حــروف املعــاﲏ ،لإلمــام أمحــد
عبــد النــور املالقــي ،تــح :أمحــد جممــد اﳋــراط ،دار
القلــم ،دمشــق 14٢٣ه٢00٢ -م.
* روح املعــاﲏ يف تفســري القــرآن العظيــم و الســبع
املثــاﲏ ،أبــو الفضــل شــهاب الديــن الســيد حممــود
اآللــوﳼ البغــدادي (ت1٢70هـــ ) ،دار إحيــاء الرتاث
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العريب ،بريوت ــ لبنان.
* رشح التﴫيــح عــى التوضيــح ،األزهري(خالــد بــن
عبــد اهلل)(ت  905هـــ) ،حتقيــق :حممــد باســل عيــون
الســود ،دار الكتــب العلميــة ،ط ٢بــريوت  ٢006م.
*رشح عمــدة احلافــﻆ وعــدّ ة الافــﻆ ،ابــن مالــك،
تــح :عدنــان عبــد الرمحــن الــدوري ،مطبعــة العــاﲏ ـ
بغــداد1977 ،م.
*رشح الكافيــة ،للــرﴈ (رﴈ الديــن االســرتاباذي)
(ت  686هـــ) ،طبعــة جديــدة ،تصحيح يوســف حســن
عمــر ،جامعــة قاريونــس 1٣98 ،هـــ  1978 -م
*رشح املفصــل ،ملوفــق الديــن يعيــش بــن عــﲇ بــن
يعيــش(ت64٣ه) ،تــح :إميــل بديــع يعقــوب ،دار
الكتــب العلميــة ،بــريوت ،ط14٢٢ ،1هـــ.
*رشح ﳖــج الباغــة ،البــن أيب احلديد(ت656هـ)تح:
حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار إحيــاء الكتــب ،مــﴫ،
 164ط1٣85 ،٢هـ.
* العــني ،للخليــل بــن أمحــد الفراهيدي(ت175هـــ)،
تــح :د .مهــدي املخزومــي ،ود .إبراهيــم الســامرائي،
دار الشــؤون الثقافيــة العامــة ،بغــداد ،ط198٢ ،٢م.
* يف بنــاء اجلملــة العربيــة ،د .حممــد محاســة عبــد
اللطيــف ،دار القلــم الكويــت ،ط198٢ ،1م.
*كتــاب ســيبويه ،أليب بــر عمــرو بــن عثــامن بــن عنــرب
امللقــب ب(ســيبويه 180هـــ) ،تــح :عبــد الســام حممــد
هــارون ،ط1988 ،٣م.
*كتــاب املطلــق واملقيــد ،محــد بــن محــدي
الصاعــدي ،عــامدة البحــث العلمــي باجلامعــة
اإلســامية باملدينــة املنــورة ،اململكــة العربية الســعودية،
ط14٢٣ ،1هـــ٢00٣/م
*كشــاف اصطاحــات الفنــون والعلــوم ،حممــد عــﲇ
التهانــوي (ت 1158هـــ) مراجعــة :د .رفيــق العجــم،
تــح :د .عــﲇ دحــروج ،مكتبــة لبنــان ،نــارشون ،بــريوت
ط1996 ،1م.

*الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون
األقاويــل يف وجــوه التأويــل ،أليب القاســم حممــود
بــن عمــر الزخمري(ت5٣8هـــ) ،ضبــط وتصحيــح:
مصطفــى أمحــد حســني ،دار الكتــاب العــريب– القاهــرة
1947م.
*كشــف الغمــة يف معرفــة األئمــة ،أليب احلســن عــﲇ بن
عيســى بــن أيب الفتــح اإلربــﲇ( ت  69٢هـــ) ،حتقيــق:
عــﲇ آل كوثــر ،املجمــع العاملــي ألهــل البيــت  ،gدار
التعــارف ،ط 14٣٣ 1هـــ  ٢01٢ -م بــريوت ،لبنــان.
*اللبــاب يف علــل البنــاء واإلعــراب ،عبــد اهلل بــن
احلســني للعكربي(ت616هـــ) ،د .غــازي خمتــار
طليــامت ،ود .عبــد اإللــه نبهــان ،دار الفكــر املعــاﴏ،
بريوت1416هـــ.
* لســان العــرب ،أليب الفضــل مجــال الديــن حممــد
بــن مكــرم بــن منظــور األفريقــي املــﴫي (ت 711
هـــ) ،حتقيــق األســاتذة عبــد اهلل عــﲇ الكبــري ،حممــد
أمحــد حســب اهلل ،هاشــم حممــد الشــاذيل ،دار صــادر،
بــريوت.
*جممــع البيــان يف تفســري القــرآن ،للفضــل بــن احلســن
الطربﳼ(ت548هـــ) ،دار املعرفــة ،بريوت1408 ،هـ.
*املحجــة البيضــاء يف هتذيــب اإلحيــاء ،ملؤلفه املــا
حمســن الفيــض الكاشــاﲏ( ،ت1091هـــ) ،املصحــح
واملعلــق :عــﲇ أكــرب الغفــاري ،قــم ،مؤسســة املحبــني،
ط  14٢6 ،1هـــ.
*املرﲡــل ،لعبــد اهلل بن أمحــد بن اﳋشــاب(ت567هـ)،
تــح :عــﲇ حيــدر ،دار احلكمة ،دمشــق 197٢م.
* :مطالــب الســؤول يف مناقــب آل
الرســول  :gحممــد بــن طلحــة الشــافعي
(ت65٢هـــ) ،تــح :ماجــد ابــن أمحــد العطية ،مؤسســة
آل البيــت  bإلحيــاء الــرتاث ،بــريوت.
الشــيﺦ
األخبــار،
*معــاﲏ
الصدوق(ت٣81هـــ) ،تصحيــح وتعليــق :عــﲇ أكــرب
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الغفاري ،املطبعة اإلسامية ،طهران 1٣79هـ.
*معــاﲏ احلــروف ،عــﲇ بــن عيســى الرماﲏ(٣84هـــ)،
تــح :د .عبــد الفتــاح إســامعيل شــلبي ،دار الــروق،
جــدَّ ة ،ط1404 ،٣هـــ1984 -م.
*معــاﲏ القــرآن ،أليب احلســن ســعيد بــن مســعدة
املجاشــعي املعــروف باألخفــش األوســط(٢15هـ)،
تــح :إبراهيــم شــمس الديــن ،ط ،1دار الكتــب
العلميــة ،بريوت14٢٣هـــ٢00٢ -م.
*معــاﲏ القــرآن ،أليب زكريــا ﳛيــى بــن زيــاد
الفراء(ت٢06هـــ) ،عــامل الكتــب ،بــريوت ،ط،٣
140٣هـــ.

* معجــم مقاييــس اللغــة ،ابــن فارس(ت٣95هـــ) ،تح:
عبــد الســام هــارون ،دار الفكــر1979 ،م.
* املغنــي يف النحــو ،منصــور بــن فــاح
اليمني(ت680هـــ) ،تــح :د .عبــد الــرزاق الســعدي،
دار الشــؤون الثقافيــة العامــة ،بغــداد ط1999 1م.
* مغنــي اللبيــب ،البــن هشــام األنصــاري ،تــح :حممــد
حميــي الديــن عبــد احلميــد ،ط ،1مؤسســة الصــادق
للطباعــة والنــر ،طهــران – إيــران1٣86 ،هـــ.
*املقتصــد يف رشح اإليضــاح ،لعبــد القاهــر
اجلرجاﲏ(ت471هـــ) ،تــح :كاظــم بحــر املرجــان ،دار
الرشــيد للنــر ،بغــداد198٢ ،م.
*املقتضــب ،أليب العبــاس حممــد بــن يزيــد
املربد(ت٢85هـــ) تــح :حممــد عبــد اﳋالــق عضيمــة،
جلنــة إحيــاء الــرتاث اإلســامية ،القاهــرة ،ط ،٣

1415هـــ.
*مــن ال ﳛــﴬه الفقيــه ،رئيــس املحدثــني الشــيﺦ
أبــو جعفــر حممــد بــن عــﲇ ابــن بابويــه القمــي
الصدوق(ت٣81هـــ) ،صححــه وع َّلــق عليــه:
العامــة الشــيﺦ حســني األعلمــي ،منشــورات مؤسســة
األعلمــي للمطبوعــات ط 1986 1بــريوت ،لبنــان.
* موســوعة النحــو والــﴫف واإلعــراب ،د .إميــل
بديــع يعقــوب ،دار العلــم للمايــني – بــريوت ،ط،1
1988م.

* ميــزان احلكمــة ملحمــد الريشــهري ،دار احلديــث
للطباعــة والنــر والتوزيــع – قــم ،ط14٢٢ ،٢هـــ.
* النحــو الــوايف ،أ .عبــاس حســن ،دار املعــارف،
مــﴫ ،ط ،٣د .ت.
*نزهــة الناظــر و تنبيــه اﳋاطــر ،حلســني بــن حممــد بــن
حســن بــن نــﴫ احللــواﲏ ،املتــوﰱ يف القــرن اﳋامــس
اهلجــري ،الطبعــة األوىل ســنة 1408 :هجريــة،
مدرســة االمــام املهــدي قم/إيــران.
* مهــع اهلوامــع يف رشح مجــع اجلوامــع ،جــال الديــن
الســيوطي ،حتقيــق ورشح :عبــد الســام هــارون ،و د.
عبــد العــال ســامل مكــرم ،مؤسســة الرســالة ،بــريوت
141٣هـ.
* وســائل الشــيعة ،الشــيﺦ حممــد بــن احلســن احلــر
العامﲇ(ت1104هـــ) ،تــح :عبــد الرحيــم الربــاﲏ،
املطبعــة اإلســامية ،طهــران 140٣هـــ.
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املﻠخﺺ
ركــزت الدراســة يف منهجهــا عــى دراســة جــزء مهــم مــن حيــاة اإلمــام احلســن  ،gواملوجهــة

بشــكل أســاس ﳋدمــة املجتمــع االســامي وهــي آراءه وخطابــات اإلمــام احلســن ،مســتهدف ًا يف

ذلــك دراســة أهــم خطــب االمــام احلســن .g

تضمــن هــذا البحــث خطــب اإلمــام احلســن ،إذ مــرت عــى اإلمــام احلســن جمموعــة مــن

اإلحــداث املهمــة يف حياتــه مــن خــال خطاباتــه يف حيــاة أبيــه وبعــد إستشــهاده.

لقــد انتظــم البحــث مــن أجــل حتقيــق عــدة أهــداف أبرزهــا أن اإلمــام احلســن قــد مــرت عليــه

جمموعــة مــن األحــداث املهمــة يف حياتــه السياســية واالجتامعيــة وكان ألخاقــه وتواضعــه وآراءه
املختلفــة يف الفقــة والريعــة دور رئيــس يف هدايــة النــاس ،وكذلــك تطرقنــا يف البحــث إىل أهــم

خطابــات اإلمــام احلســن  gالدينيــة واالجتامعيــة والسياســية يف حيــاة والــده اإلمــام عــﲇ وبعــد
168

استشــهاد والــده ويف زمــن خافتــه ملــا هلــا مــن دور فعــال يف توجيــه املجتمــع يف ذلــك الوقــت

وحتــى الوقــت احلــاﴐ.

خطابات اإلمام احلسن g

املﻘدمة:

احلمــد هلل األول قبــل االنشــاء واالحيــاء واآلخــر بعــد فنــاء االشــياء ،والصــاة والســام عــى

خــري االنــام وســيد املرســلني وخاتــم النبيــني حممــد بــن عبــد اهلل صــى اهلل عليــه والــه الطيبــني

الطاهريــن وعــى صحبــه االخيــار املنتجبــني أفضــل الصــاة وأتــم التســليم.

إن الدراســة اجلامعــة والشــاملة حليــاة أئمــة أهــل البيــت  » bأمــر ﴐوري ،ملــا هلــا مــن دور يف

الفهــم الصحيــح ألقواهلــم وســلوكهم ومواقفهــم يف الظــروف املختلفــة ،وأمــا دراســة جانــب دون
آخــر فــا تســلم مــن ســوء الفهــم ،وال تتحقــق هــذه النظــرة الشــاملة إال مــن خــال تدويــن كل مــا

كتــب عــن أهــل البيــت ،ونحــن يف بحثنــا هــذا نســلط الضــوء فيام ﳜــﺺ اإلمــام احلســن  ،gوأبعاد
حياتــه املرقــة ،فــﺈذا مــا اقرتنــت هــذه املرحلــة مــن حياتــه مــع املراحــل األخــرى ،فســوف نحصــل

عــى معرفــة واســعة وبشــكل أكمــل ،ألن بعــض املؤرخــني والــرواة املغرضــني ،قــد طمســوا معــامل
كثــرية عــن هــذه الشــخصية العظيمــة ،فوضعــوا عليــه الروايــات واختلقــوا األكاذيــب والتضليــل
وذلــك للتقليــل مــن شــأنه حلســاب آخريــن ،ومــن اجــل فصلــه عــن املجتمــع اإلســامي وفصــل
املجتمــع اإلســامي عنــه لتحصــل القطيعــة بينهــم ،فــا يعــرف فضلهــم وال حتفــﻆ مراتبــه التــي

رتبهــا اهلل هلــم ،وكانــت احلكومــات اإلســامية آنــذاك قــد أنكــرت فضلهــم وحقهــم ،ومارســت
اﲡاههــم شــتى أنــواع الضغــوط واملامرســات التــي وصلــت اىل حــد إعــان احلــرب عليهــم

وتصفيتهــم بشــتى الوســائل ،تــارة بالســيف وتــارة بالســم ،وتشــويه األخبــار الــواردة عنهــم.

ال ﳜفــى عــى أحــد مــن املســلمني عظمــة و منزلــة اإلمام احلســن  gعنــد اهلل ورســوله ،وعندما
نــزل الوحــي يوم ـ ًا هبــذه اآليــة الكريمــة(( :إﹺ ﱠنــﲈ ي ﹺريــدﹸ اﷲﱠﹸ لﹺي ﹾﺬ ﹺﻫــﺐ عنﹾ ﹸﻜــﻢ الرﺟــﺲ ﹶأﻫـ ﹶـﻞ ا ﹾلبيـ ﹺ
ـﺖ
ﹶ ﹶ ﹾ ﱢ ﹾ ﹶ ﹾ
ﹶﹾ
ﹸ
ﹶ ﹸ
ـﻢ ﹶﺗ ﹾط ﹺﻬــﲑ ﹰا))( ،)1دعــا صلــوات اهلل عليــه و آلــه وســلم فاطمــة وعلي ـ ًا واحلســن واحلســني
ﹶو ﹸي ﹶط ﱢﻬ ﹶر ﹸﻛـ ﹾ

bودثرهــم بردائــه وضمهــم بحنانــه وهــو يقــول( :هــؤالء أهــل بيتــي )( ،)٢أﳖــم أهــل بيــت النبــي
وأهــل التقــوى وأهــل التضحيــة وأهــل الفــداء ،كان احلســنgينفق أموالــه عــى الذيــن فقــدوا

ثرواهتــم يف ســبيل اهلل ،وكان يكثــر بــره عــى أويل األرحــام والفقــراء واملســاكني ،وكذلــك مكانتــا

عنــد رســول اهلل  ،حيــث روي عنــه  أنــه قــال بحــق احلســن واحلســني (( :هــذان ابنــاي
وابنــا ابنتــي اللهــم إﲏ ُأحبهــام فأحببهــام وحــب مــن ﳛبهــام )).

()٣
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انفــرد اإلمــام احلســن  gبأنــه الرجــل الــذي قاســم اهلل مالــه ثــاث مــرات ،وخــرج عنــه كلــه

مرتــني( .)4آثــر اإلمــام احلســن  gال عــن ضعــف وال عجــز إذ قــال « :لقــد كانــت مجاجــم العــرب

بيــدي يف العــراق تســامل مــن ســاملت وحتــارب مــن حاربــت ،ثــم تركتهــا ابتغــاء وجــه اهلل »( .)5لقــد

تــرك لﻶخريــن دنياهــم وعكــف هــو عــى الطاعــة والعبــادة واﳋــري ،وعندمــا ازداد انحــراف
معاويــة ،وأســند واليــة العهــد البنــه يزيــد بعــد نقضــه لــروط الصلــح مــع اإلمــام احلســن ،g

لــذا مــا كان للحســني  gليــدع ديــن اهلل ودنيــا النــاس ألعوبــة بيــد يزيــد فتصــدى لقــوى الــر
رغــم حتذيــر املقربــني إليــه بالعــدول عــن قــرار مواجهتهــا ،إال أنــه أبــى إال أن يصلــح ديــن جــده،
فــكان يــوم كربــاء الــذي ظهــرت فيهــا عظمــة الثبــات وروعــة البطولــة وقــوة اإليــامن والتضحيــة
يف مهرجــان للحــق قــل نظــريه.

وألجــل الكشــف عــن هــذه احلقائــق املغيبــة ارتأينــا الكتابــة عــن بعــض خطابــات اإلمــام
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احلســن،

تضمــن البحــث مقدمــة و ثاثــة مباحــث وخامتــة ،جــاء املبحــث األول حتــت عنــوان (مولــد

اإلمــام احلســن وألقابــه وماقيــل فيــه وادعيتــه ) ،وجــاء املبحــث الثــاﲏ حتــت عنــوان (أخــاق

االمــام احلســن وآراءه يف السياســة والصديــق والصاحــب ) وفيــام ﳜــﺺ املبحــث الثالــث فقــد

تنــاول (خطــب اإلمــام احلســن ) g

خطابات اإلمام احلسن g

املبحث األول
مولد اإلمام اﳊسن وألﻘابﻪ وماقيﻞ فيﻪ وادعيتﻪ
أوالﹰ :مولد اإلمام اﳊسن وألﻘابﻪ
ولــد اإلمــام الثــاﲏ والســبط األول ســيد شــباب اهــل اجلنــة اإلمــام احلســن بــن عــﲇ بــن ايب

طالــب  gيف املدينــة يف النصــف مــن شــهر رمضــان املعظــم ســنة ثــاث مــن اهلجــرة( ،)6وأمــه

ســيدة نســاء العاملــني مــن األولــني واآلخريــن وحجــة اهلل البالغــة والــﴪ املســتودع بنــت الرســول
وزوج فحــل الفحــول املحدثــة الطاهــرة الزكيــة احلانيــة ( فاطمــة الزهــراء ) .

ومــن أشــهر ألقابــه  ( gالتقــي ،الزكــي ،الطيــب ،الســيد ،الســبط والــويل )( .)7وأمــا صفتــه

 :gفﺈنــه روي عــن أنــس بــن مالــك قــال :بــأن االمــام احلســنgهو أشــبه أهــل بيتــه برســول اهلل

 .)8(وعــن اإلمــام عــﲇ بــن أيب طالــب  gقــال :كان احلســن  gبرســول اهلل مــا بــني الــرأس إىل
الصــدر واحلســني أشــبه فيــام كان أســفل ذلــك

()9

ﺛاني ﹰا :ما قيﻞ عن اإلمام اﳊسن
حكــي عــن اإلمــام احلســن  gأنــه كان جيلــس يف مســجد رســول اهلل  وجيتمــع النــاس حولــه

فيتكلــم بــام يشــفي غليــل الســائلني ويقطــع جمبــح املجادلــني ،مــن ذلــك مــا رواه اإلمــام أبــو احلســن

عــﲇ بــن أمحــد الواحــدي يف تفســريه الوســيط :أن رج ـ ً
ا دخــل إىل مســجد املدينــة ،فوجــد شــخص ًا

ﳛــدث عــن رســول اهلل  والنــاس مــن حولــه جمتمعــون فجــاء إليــه الرجــل وقــال :أخــربﲏ عــن (
شــاهد ومشــهود ) الــربوج(  ،) ٣فقــال  :gأمــا الشــاهد فيــوم اجلمعــة وأمــا املشــهود فيــوم عرفــة،
فتجــاوزه إىل أخــر غــريه ﳛــدث يف املســجد فســأله عــن ( شــاهد ومشــهود ) قــال :أمــا الشــاهد فيــوم

اجلمعــة وأمــا املشــهود فيــوم النحــر ،قــال فتجاوزمهــا إىل ثالــث ،غــام كأن وجهــه الدينــار وهــو

ُﳛــدث عــن رســول اهلل يف املســجد فســأله عــن ( الشــاهد ومشــهود ) فقــال :نعــم أمــا الشــاهد فرســول
اهلل  وأمــا املشــهود فيــوم القيامــة أمــا ســمعته عــز وجــل يقــول (( يــا أهيــا النبــي إنــا أرســلناك
شــاهد ًا ومبــر ًا ونذيــر ًا )) األحــزاب 451 :وقــال تعــاىل (( :ذلــك يــوم جممــوع لــه النــاس وذلــك

يــوم مشــهود )) هــود 10٣ :فســأل عــن األول فقالــوا :احلســن بــن عــﲇ بــن أيب طالــب .)10( g

171

أ  .م  .د  .أمحد ﳛيى السلطاﲏ -م  .م  .حسن هادي حسن السلطاﲏ

وحكــي عنــه أنــه اغتســل وخــرج مــن داره يف بعــض األيــام وعليــه حلــه فاخــرة ووقــرة طاهــرة

وحماســن ســافرة بنفحــات طيبــات عاطــرة ووجهــه ُيــرق ُحســن ًا وشــكله قد كمــل صــورة ً ومعنى

والســعد يلــوح مــن أعطافــه ،ونظــرة النعيــم تعــرف يف أطرافــه ،وقــد ركــب بغلــة فارهــة غــري

عســوف ،وســار وقــد اكتنفــه مــن حاشــيته صفــوف ،فعــرض لــه يف طريقــه شــخﺺ مــن حماويــج
ـح مــن جلــود وقــد أﳖكتــه العلــة والذلــة وشــمس الظهــرية قــد شــوت شــواه ،وهــو
اليهــود مسـ ﹲ

حامــل جــرة مــاء عــى قفــاه ،فاســتوقف احلســن فقــال :يــا ابــن رســول اهلل هــل يل بســؤال فقــال لــه:

ماهــو ؟ قــال جــدك يقــول ( الدنيــا ســجن املؤمــن وجنـ ُة الكافــر ) وانــت املؤمــن وأنــا الكافــر فــام

أرى الدنيــا أال جنـ ًة لــك تنعــم فيهــا وأنــت مؤمــن وتســتلذ هبــا ومــا أراهــا إال ســجن ًا قــد أهلكنــي
حرهــا وأجهــدﲏ فقرهــا !! فلــام ســمع احلســن  gكامــه أرشق عليــه نــور التأييــد واســتخرج

اجلــواب مــن خزانــة وأوضــح لليهــودي خطــأ ظنــه وخطــل زعمــه وقــال ( ياشــيﺦ لــو نظــرت إىل

مــا أعــد اهلل يل وللمؤمنــني يف دار اآلخــرة ﳑــا العــني رأت وال ﹲ
أذن ســمعت وال خطــر عــى قلــب

 17٢بــر لعلمــت أﲏ قبــل أنتقــايل إليــه يف هــذه احلالــة يف ســجن ولــو نظــرت إىل مــا أعــد اهلل لــك ولــكل
كافــر يف الــدار اآلخــرة مــن ســعري نــار جهنــم ونــكال العــذاب األليــم املقيــم لرأيــت قبــل مصــريك
إليــه يف جنــه واســعة ونعمــة جامعــة )( ،)11ومــن أن رجـ ًـا جــاء إليــه وســأله وشــكا إليــه حالــه
وفقــره وقلــة ذات يــده بعــد أن كان ذلــك الرجــل مــن املثريــني فقــال لــه :يــا هــذا حــق ســؤالك

ـﲇ ويــدي تعجــز عــن نيلــك بــام أنــت أهلــه والكثــري
يعظــم لــدي ومعرفتــي بــام جيــب لــك يكثــر عـ َ

يف ذات اهلل قليــل ومــا يف ملكــي وفــاء لشــكرك فــﺈن قبلــت امليســور ورفعــت عنــي مؤونــة األحتفال
واالهتــامم ملــا أتكلفــه مــن واجبــك فعلــت ،فقــال الرجــل :يأبــن رســول اهلل أقبــل القليــل وأشــكر

العطيــة وأعــذر عــى املنــع ،فدعــا احلســنgوكيله وجعــل ﳛاســبه عــى نفقاتــه ومقبوضاتــه حتــى
اســتقصاها فقــال :هــات الفاضــل فأحــﴬ ﲬســني الــف درهــم قــال :فــام فعلــت يف اﳋمســامئة

دينــار التــي معــك ؟ فقــال :هــي عنــدي ،فقــال g :فأحﴬهــا فلــام أحﴬهــا دفــع الدراهــم
والدنانــري أليــه واعتــذر منــه(.)1٢

ويف يعــض مواعظــه قــال ( :يابــن آدم عــف عــن حمــارم اهلل تكــن عابــد ًا ،وأرض بــام قســم اهلل

تكــن غني ـ ًا ،وأحســن جــوار مــن جــاورك تكــن مســل ًام ،وصاحــب النــاس بمثــل مــا حتــب وأن

خطابات اإلمام احلسن g

يصاحبــوك بمثلــه تكــن عــادالً إنــه كان بــني ايديكــم قــوم جيمعــون كثــري ًا ويبنــون مشــيد ًا ويأملــون

بعيــد ًا أصبــح مجعهــم بــور ًا وعملهــم غــرور ًا ومســاكنهم قبــور ًا )(.)1٣
ﺛالث ﹰا :أدعية االمام اﳊسن

(( اللهــم إنــك اﳋلــق مــن مجيــع خلقــك ،وليــس يف خلقــك خلــق مثلــك إهلــي مــن أحســن

فربمحتــك ومــن أســاء فبخطيﺌتــه ،فــا الــذي أحســن اســتغنى عــن ردفــك ومعونتــك ،وال الــذي

اســاء اســتبدل بــك وخــرج مــن قدرتــك ،اهلــي بــك عرفتــك ،وبــك اهتديــت اىل امــرك ،ولــوال
انــت مل ِ
ادر مــا انــت ،فيــا مــن هــو هكــذا والهكــذا غــريه  ،وارزقنــي االخــاص يف عمــﲇ

والســعة يف رزقــي ،اللهــم اجعــل خــري عمــﲇ اخــره ،وخــري عمــﲇ خوامتــه ،وخــري ايامــي يــوم
القــاك ،إهلــي أطعتــك ولــك املنــة عــﲇ يف احــب االشــياء اليــك :االيــامن بــك والتصديــق برســولك،
ومل اعصــك يف ابغــض االشــياء اليــك :الــرك بــك والتكذيــب برســولك فاغفــر يل مــا بينهــام يــا

ارحــم الرامحــني ))

()14

17٣

ومن كام له يف العلم قوله:
( تعلمــوا العلــم ،فﺈنكــم صغــار يف قــوم وكبــار غــد ًا ومــن مل ﳛفــﻆ منكــم فليكتــب)( ،)15وقولــه

 ( gعلــم النــاس وتعلــم علــم غــريك فتكــون قــد اتقنــت علمــك وعلمــت مــامل تعلــم )

()16
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املبحث الثاﲏ
أخالق االمام اﳊسن وآراءه ﰲ السياسة والﺼديﻖ والﺼاحﺐ
ﰲ رحاب االخالق والﱰبية
نقــل عــن االمــام احلســن  gانــه كان يــرى والدتــه فاطمــة  تدعــو للجــار بشــكل خــاص،

وللمســلمني بشــكل عــام .فقــال هلــا بــان تدعــو لــه ايضـ ًا ،فتجيبــه أن اجلــار مقــدم علينــا (( اجلــار

ثــم الــدار ))(.)17

وقــال االمــام احلســن  ( :gمــكارم االخــاق عــرة :صــدق اللســان ،وصــدق البــأس،

وإعطــاء الســائل ،وحســن اﳋلــق ،واملكافــأة بالصنائــع ،وصلــة االرحــام ،والتذمــم عــى اجلــار،
ومعرفــة احلــق للصاحــب ،وقــري الضيــف ،ورأســهن احليــاء ) ،وقــالgيف املــروءة ( اصــاح

الرجــل امــر دينــه ،وحســن قيامــه عــى مالــه ،وإفشــاء الســام والتحبــب إىل النــاس ) ،وقــال  gيف

 174أرش النــاس ( أرش النــاس مــن ال يعيــش يف عيشــة أحــد ) وقــال لرجــل مــن االثريــاء ﳜــاف املــوت
()18
( ذاك النــك أخــﴪت مالــك ،ولــو قدمتــه لـ َـﴪك أن تلحــق بــه )
روى املــربد وابــن عائشــة :أن شــامي ًا رآه راكب ـ ًا فجعــل يلعنــه واحلســنgال يــرد ،فلــام فــرغ

أقبــل احلســن  gفســلم عليــه وضحــك ،فقــال ( :أهيــا الشــيﺦ أظنــك غريب ـ ًا ؟ ولعلــك شــبهت،
فلــو اســتعتبتنا أعتبنــاك ،ولــو ســألتنا أعطينــاك ،ولــو اسرتشــدتنا أرشــدناك ،ولــو اســتحملتنا

محلنــاك ،وإن كنــت جائع ـ ًا أشــبعناك ،وإن كنــت عريان ـ ًا كســوناك ،وإن كنــت حمتاج ـ ًا أغنينــاك،

وإن كنــت طريــد ًا أوينــاك ،وإن كان لــك حاجــة قضيناهــا لــك ،فلــو حركــت رحلــك إلينــا وكنــت

ضيفنــا إىل وقــت ارحتالــك كان أعــود عليــك ،ألن لنــا موضعـ ًا رحبـ ًا وجاهـ ًا عريقـ ًا ومــاالً كثــري ًا)
فلــام ســمع الرجــل كامــه بكــى ،ثــم قــال :أشــهد أنــك خليفــة اهلل يف ارضــه واهلل أعلــم حيــث

جيعــل رســالته ،وكنــت أنــت وأبــوك أبغــض خلــق اهلل إيل ،واآلن أنــت أحــب خلــق اهلل إيل ،وقيــل
لــه ألي ﳾء النــراك تــرد ســائ ً
ا ؟ فأجــاب ( :إﲏ هلل ســائل وفيــه راغــب وأنــا اســتحي أن أكــون

ســائ ً
ا وأرد ســائاً ،وإن اهلل عــودﲏ عــاد ًة ان يفيــض نعمــه عــﲇ ،وعودتــه أن أفيــض نعمــه عــى
النــاس ،فأخشــى إن قطعــت أن يمنعنــي العــادة(.)19
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رأي اإلمام اﳊسن ﰲ السياسة- :
قــال  gهــي أن ترعــى حقــوق اهلل وحقــوق األحيــاء وحقــوق األمــوات ،فأمــا حقــوق اهلل

فــأداء مــا طلــب ،واالجتنــاب عــام ﳖــى ،وأمــا حقــوق األحيــاء فهــي أن تقــوم بواجبــك نحــو
اخوانــك ،وال تتأخــر يف خدمــة امتــك ،وإن ﲣلــﺺ لــويل األمــر مــا أخلــﺺ ألمتــه ،وأن ترفــع

عقيدتــك يف وجهــه إذا مــا حــاد عــن الطريــق الســوي ،وأمــا حقــوق األمــوات فهــي أن تذكــر
خرياهتــم ،وتتغــاﴇ عــن مســاوئهم ،فــﺈن هلــم ربــ ًا ﳛاســبهم.

وقولهgأتــدري مــا جيــب عــى امللــك يف ملكــه ،ومــا ال يــﴬه إذا أدى الــذي عليــه منــه ،إذا

خــاف اهلل يف الــﴪ والعانيــة ،وعــدل يف الغضــب والرضــا وقصــد يف الفقــر والغنــى ،ومل يأخــذ
االمــوال غصب ـ ًا ومل يأكلهــا إﴎاف ـ ًا وتبذيــر ًا ومل يــﴬه مــا متتــع بــه مــن دنيــاه إذا كان مــن خلتــه.
رأي االمام اﳊسن ﰲ الﺼديﻖ والﺼاحﺐ
قــالgأال اخربكــم عــن صديــق كان يل مــن أعظــم النــاس يف عينــي وكان رأس مــا عظــم بــه يف

عينــي صغــر الدنيــا يف عينــه ،وكان خارجـ ًا مــن ســلطان بطنــه فــا يشــتهي مــا ال ﳛــل وال يكنــز إذا

وجــد وكان خارج ـ ًا مــن ســلطان اجلهالــة فــا يمــد يــد ًا إال عــى ثقــة ملنفعــة وكان ال يشــتكي وال

يتــربم ،كان أكثــر دهــره صامتـ ًا(.)٢0

كان ضعيف ـ ًا مســتضعف ًا فــﺈذا جــاد اجلــد فهــو الليــث عادي ـ ًا ،وكان إذا جامــع العلــامء عــى أن

يســتمع أحــرص منــه عــى أن يقــول ،وكان اذا غلــب عــى الــكام مل يغلــب عــى الســكوت ،وكان

ال يقــول مــا يفعــل ويفعــل مــا ال يقــول ،وكان اذا عــرض لــه أمــران ال يــدري أهيــام أقــرب إىل ربــه

نظــر أقرهبــام مــن هــواه فخالفــة ،وكان ال يلــوم أحــد ًا عــى مــا قــد يقــع العــذر يف مثلــه ،وكان ال

يقــول حتــى يــرى قاضي ـ ًا عــادالً وشــهود ًا عــدوالً(.)٢1
قولﻪ  gﰲ ﺗﻘو اﷲ ﺗﻌاﱃ

قــال ( :gاعلمــوا أن اهلل مل ﳜلقكــم عبثــ ًا ،وليــس بتارككــم ســدى ،كتــب أجالكــم وقســم

بينكــم معائشــكم ليعــرف كل ذي لــب منزلتــه ،وأن مــا قــدر لــه اصابــه ومــا ﴏف عنــه فلــن يصيبه

قــد كفاكــم مؤونــه الدنيــا وفرغكــم لعبادتــه وحثكــم الشــكر وافــرتض عليكــم الذكــر وأوصاكــم
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بالتقــوى وجعــل التقــوى منتهــى رضــاه والتقــوى بــاب كل توبــة ورأس كل حكمــة ورشف كل

عمــل بالتقــوى فــاز مــن فــاز مــن املتقــني قــال اهلل تعــاىل (( إن للمتقــني مفــاز ًا )) ،وقــال ( وينجــي

اهلل الذيــن اتقــوا بمفازاهتــم ال يمســهم الســوء وال هــم ﳛزنــون فاتقــوا عبــاد اهلل واعلمــوا انــه مــن

يتــق اهلل جيعــل لــه خمرج ـ ًا مــن الفتــن ويســدده رغبتــه وهييــﺊ لــه رشــده ويبلغــه بحجتــه ويبيــض

وجهــه ويعطــه رغبتــه مــع الذيــن انعــم اهلل عليهــم مــن النبيــني والصديقــني والشــهداء والصاحلــني
وحســن أولﺌــك رفيق ـ ًا(.) )٢٢

ﰲ وﺻﻔﻪ لرسول اﷲ  وحﻔﻈﻪ ﳊديثﻪ
قــال  ( gعلمنــي رســول اهلل  كلــامت اقوهلــن يف الوتــر :اللهــم اهــدﲏ فيمــن هديــت او

عافنــي فيمــن عافيــت ،وتولنــي فيمــن توليــت ،وبــارك يل فيــام أعطيــت ،وقنــي رش مــا قضيــت،

فانــك تقــﴤ وال يقــﴣ عليــك ،وإنــه اليــذل مــن واليــت ،تباركــت وتعاليــت )
176

وســﺌل عــام ســمعه مــن رســول اهلل  فقــال ( ســمعته يقــول لرجــل :دع مــا يريــك إىل مــا

اليريــك ،فــﺈن الــر ريبــه ،واﳋــري طمأنينــة ).

وقولــه  ( gكان رســول اهلل  إذا ســأله احــد حاجــة مل يــرده إىل هبــا أو بميسـ ﹴ
ـور مــن القــول

) وقــال  ( gســمعت رســول اهلل  يقــول :ادعــوا يل ســيد العــرب يعنــي عليــ ًا  gفقالــت

لــه عائشــة :ألســت ســيد العــرب ؟ فقــال هلــا :أنــا ســيد ولــد آدم ،وعــﲇ ســيد العــرب فدعــي لــه
اإلمــام فلــام مثــل بــني يديــه أرســل خلــف األنصــار ،فلــام حــﴬوا التفــت اليهــم قائـاً :يــا معــر

األنصــار ،أال ادلكــم عــى ﳾء مــا إن متســكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي ابــد ًا .قالــوا :بــى يارســول اهلل

فقــال :هــذا عــﲇ فأحبــوه بحبــي وأكرمــوه بكرامتــي فــﺈن جربائيــل أخــربﲏ بالــذي قلــت لكــم عــن

اهلل عــز وجــل )(.)٢٣

خطابات اإلمام احلسن g

املبحث الثالث
خطﺐ اإلمام اﳊسن g
خطﺐ اإلمام اﳊسن ﰲ حياة اإلمام عﲇ g
ونقــل احلافــﻆ أبــو نعيــم يف حلقيــه بســنده أن أمــري املؤمنــني عــﲇ  gســأل ابنــه احلســن g
فقــال لــه :يابنــي مــا الســداد ؟ فقــال :يــا أبـ ِ
ـت الســداد دفــع املنكــر باملعــروف ،قــال :فــام الــرف ؟

قــال :اصطنــاع العشــرية ومحلــة اجلريــرة ،قــال :فــام الســامح ؟ قــال :البــذل يف العــﴪ واليــﴪ ،قــال
فــام اللــؤم ؟ قــال :احــراز املــرء مالــه وبذلــه عرضــه ،قــال :فــام اجلبــن ؟ قــال :اجلــرأة عــى الصديــق

والنكــول عــى العــدو ،قــال :فــام الغنــى ؟ قــال :رﴇ النفــس بــام قســم اهلل تعــاىل هلــا وإن قــل ،قــال:
فــام احللــم ؟ قــال :كظــم الغيــﻆ وملــك النفــس ،قــال :فــام املنعــة ؟ قــال :شــدة البــأس ومنازعــة
أشــد النــاس ،قــال :فــام الــذل ؟ قــال :الفــزع عنــد الصدمــة ،قــال :فــام الكلفــة ؟ قــال :كامــك فيــام

اليفييــك ،قــال :فــام املجــد ؟ قــال :أن تعطــي يف ال ُغــرم وتعفــو عــن اجلــرم ،قــال :فــام الســؤدد ؟ قــال:
الســفه ؟ قــال :إتبــاع الدُ نــاة وصحبــة الغــواة
إتبــاع اجلميــل وتــرك القبيــح ،قــال فــام ُ

()٢4

ومــن كام لــه  gمــع صالــح اليهــودي الــذي خطــف احلســني gوعمــره ثــاث ســنوات

إذ قــال ل ـ ُه  ( :gياصالــح أخــرج إيل احلســني gمــن دارك وســلمه إيل وإال قلــت ألمــي تدعــو

عليــك يف أوقــات الســحر وتســأل رهبــا حتــى ال يبقــى عــى وجــه االرض هيــودي ،ثــم أقــول أليب

يــﴬب بحســامه مجعكــم حتــى يلحقكــم بــدار البــوار ،وأقــول جلــدي يســأل اهلل ســبحانه ان ال
يــدع هيوديــ ًا إال وقــد فــارق روحــه .فتحــري اليهــودي مــن كام احلســن وقــال لــ ُه ياصبــي مــن

أمــك ؟ فقــال :أمــي الزهــراء بنــت املصطفــى ،قــادة الصفــوة ودرة صــدق العصمــة وغــرة مجــال
العلــم واحلكمــة وهــي نقطــة دائــرة املناقــب واملفاخــر وملعــة مــن أنــوار املحامــد واملﺂثــر ُﲬــرت

طينــة وجودهــا مــن تفاحــة مــن تفــاح اجلنــة وكتــب اهلل يف صحيفتهــا عتــق عصــاة األمــة وهــي أم
الســادة النجبــاء وســيدة النســاء البتــول العــذراء فاطمــة الزهــراء  .فقــال اليهــودي :أمــا أمــك
فعرفتهــا فمــن أبــوك ؟ فقــال احلســن  :gأســد اهلل الغالــب عــﲇ بــن أيب طالــب الضــارب بالســيفني

والطاعــن بالرحمــني واملصــﲇ مــع النبــي يف القبلتــني واملفــدي نفســه لســيد الثقلــني وأبــو احلســن
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واحلســني .فقــال :صدقــت ياصبــي قــد عرفــت أبــاك فمــن جــدك ؟ قــال :gجــدي درة مــن صــف
اجلليــل وثمــرة مــن شــجرة إبراهيــم اﳋليــل ،والكوكــب الــدري ،والنــور املــﴤء مــن مصبــاح

التبجيــل املعلقــة يف عــرش اجلليــل ،ســيد الكونــني ورســول الثقلــني وفخــر العاملــني ومقتــدى
احلرمــني وإمــام املرقــني واملغربــني وجــد الســبطني أنــا احلســن وأخــي احلســني(.)٢5

خطــب اإلمــام احلســن يف صبيحــة الليلــة التــي ُقبــض فيهــا أمــري املؤمنــني  gبعــد أن محــد اهلل

وأثنــى عليــه وصــى عــى النبــي  حيــث قــال ( : :لقــد ُقبض يف هــذه الليلة رجــل مل يســبقه األولون

ومل يدركــه اآلخــرون لقــد كان جياهــد مــع رســول اهلل فيقيــه بنفســه وكان رســول اهلل يوجهــه برايتيــه
فيكشــفه جربائيــل عــن يمينــه وميكائيــل عــن شــامله فــا يرجــع حتــى يفتــح اهلل عــى يديــه ،ولقــد

تــويف ( استشــهد ) يف الليلــة التــي عــرج فيهــا بعيســى بــن مريــم وفيهــا ُقبــض يوشــع بــن نــون ،g
ومــا خلــف صفــراء وال بيضــاء إال ســبعامئة درهــم فضلــت مــن عطائــه واراد أن يبتــاع هبــا خادم ـ ًا
ألهلــه ) ،ثــم قــال ( :أنــا ابــن البشــري النذيــر ،أنــا ابــن الــﴪاج املنــري ،أنــا ابــن الداعــي إىل اهلل بﺈذنــه،

 178أنــا ابــن الذيــن أذهــب اهلل عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــري ًا أنــا مــن أهــل بيــت أفــرتض اهلل تعــاىل
مودهتــم يف كتابــه فقــال عــز مــن قائــل (( :قــل ال أســألكم عليــه أجــر ًا إال املــودة يف القربــى ومــن
يقــرتض حســنة نــزد لــه فيهــا حســن ًا )) الشــورى  ،٢٣فاحلســنة مودتنــا أهــل البيــت(.)٢6

ومــن خطبــه  gأنــه قــال :بعــد ان محــد اهلل واثنــى عليــه وصــى عــى نبيــه حممــد  ( أهيــا

النــاس أكيــس الكيــس التقــي وأمحــق احلمــق الفجــور ،ولــو أنكم طلبتــم ما بــني جابرفــا وجابرصا
مــن جــده رســول اهلل  مــا وجدمتــوه غــريي وغــري أخــي احلســني وقــد علمتــم أن اهلل تعــاىل
جــل ذكــره وعــز اســمه هداكــم بجــدي حممــد وأنقذكــم مــن الضالــة وخلصكــم مــن اجلهالــة

وأعزكــم بــه بعــد الذلــة وكثركــم بــه بعــد القلــة وإن معاديــه نازعنــي حق ـ ًا هــو يل دونــه فنظــرت

لصــاح األمــة وقطــع الفتنــة وقــد كنتــم بايعتمــوﲏ عــى أن تســاملوا مــن ســاملني وحتاربــوا مــن

حاربنــي فرأيــت أن ُأســامل ملعاويــة وأضــع احلــرب بينــي وبينــه ورأيــت أن حقــن دمــاء املســلمني

خــري مــن ســفكها ومل أرد بذلــك إال صاحكــم وبقاءكــم قــال تعــاىل (( وإن أدري لعلـ ُه فتنـ ﹲة لكــم
ـاع إىل حــني )) األنبيــاء .)٢7( 111
ومتـ ﹲ
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ومــن كام لــه  gقــال ( :يابــن آدم إنــك مل تــزل يف هــدم عمــرك منــذ ســقطت مــن بطــن أمــك

فخــذ بــام يف يــدك ملــا بــني يديــك وأن املؤمــن يتــزود والكافــر يتمتــع ) ،وكانgيتلــو بعــد هــذه

املوعظــة قولــه تعــاىل (( وتــزودوا فــﺈن خــري الــزاد التقــوى)) البقــرة .)٢8(197
خطﺐ االمام اﳊسن  gبﻌد استشﻬاد االمام عﲇ g

بعــد استشــهاد االمــام عــﲇ  gدعــا االمــام احلســن معاويــة للبيعــة والطاعــة كتاب ـ ًا أرســله مــع

جنــدب بــن عبــد اهلل األزدي جــاء فيــه ( :بســم اهلل الرمحــن الرحيــم .مــن عبــد اهلل احلســن أمــري

املؤمنــني إىل معاويــة بــن أيب ســفيان ...إن اهلل تعــاىل بعــث حممــد ًا  رمحـ ًة للعاملــني ...فلــام تــويف 

تنازعــت ســلطانة العــرب ،فقالــت قريــش :نحــن قبيلتــه وأﴎتــه واوليائــه والﳛــل لكــم ان تنازعــوا

ســلطان حممــد يف النــاس وحقــه ...فأنعمــت هلــم العــرب وســلمت ذلــك ،ثــم حاججنــا قريش ـ ًا

بمثــل مــا حاجــت بــه العــرب ،فلــم تنصفنــا قريــش إنصــاف العــرب هلــا ...واســتولوا باألمجــاع عــى
ظلمنــا ومراغمتنــا ...فأمســكنا عــن منازعتهــم خمافــة عــى الديــن ...فاليــوم فليعجــب املتعجــب
مــن توثبــك يــا معاويــة عــى أمــر لســت مــن أهلــه ،ال بفضــل يف الديــن معــروف ،وال ﹴ
أثــر يف
االســام حممــود ،وانــت ابــن حــزب مــن األحــزاب ...إن علي ـ ًا – رضــوان اهلل عليــه  -ملــا مــﴣ
لســبيله – رمحــة اهلل عليــه  ...-وألﲏ ويل أمــر املســلمني بعــده ...فــدع التــامدي يف الباطــل وأدخــل
فيــام دخــل فيــه النــاس مــن بيعتــي ،فﺈنــك تعلــم أﲏ أحــق هبــذا االمــر منــك عنــد اهلل ،وعنــد كل

أواب حفيــﻆ ،ومــن لــه قلــب منيــب ،وأتــق اهلل ودع البغــي وأحقــن دمــاء املســلمني ...فادخــل
يف الســلم والطاعــة وال تنــازع يف األمــر أهلــه ومــن هــو أحــق بــه منــك ليطفــﺊ اهلل النائــرة بذلــك

وﲡمــع الكلمــة وتصلــح ذات البــني ،وإن انــت أبيــت إال التــامدي يف غيــك هبــرت إليــك باملســلمني

فحاكمتــك حتــى ﳛكــم اهلل بيننــا وهــو خــري احلاكمــني )(.)٢9
ومن خطبة لﻪ ﳛث املﻬاﺟرين واالنﺼار ﳉﻬاد مﻌاوية:

قــال االمــام احلســن  :gاحلمــد هلل ال الــه غــريه وحــده الرشيــك لــه وأثنــى عليــه بــام هــو اهلــه،

إن ﳑــا عظــم اهلل عليكــم مــن حقــه وأســبﻎ عليكــم مــن نعمــه ماالﳛــﴡ ذكــره وال يــؤدى شــكره،
وال يبلغــه صفــة والقــول ،ونحــن إنــام غضبنــا هلل ولكــم ،فﺈنــه َمــن علينــا بــام هــو أهلــه أن نشــكر فيه
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اآلءه وبــاءه ونعــامءه قــوالً يصعــد إىل اهلل فيــه الرضــا ،وتنتــر فيــه عارفــة الصــدق ،يصــدق اهلل
فيــه قولنــا ،ونســتوجب فيــه املزيــد مــن ربنــا قــوالً يزيــد واليبيــد ،فﺈنــه مل جيتمــع قــوم قــط عــى أمـ ﹴـر
واحــد إال أشــتد أمرهــم واســتحكمت عقدهتــم ،فاحتشــدوا اﲏ قتــال عدوكــم معاويــة وجنــوده،

فﺈنــه قــد حــﴬ وال ﲣاذلــوا فــﺈن اﳋــذالن يقطــع نيــاط القلــب ،وأن االقــدام عــى األســنة نجــدة
وعصمــة ألنــه مل يمتنــع قــوم قــط إال رفــع اهلل عنهــم العلــة ،وكفاهــم جوائــح الذلــة ،وهداهــم

معــامل امللــة ،ثــم أنشــد:

والصلح تأخذ منه ما رضيت به

واحلرب يكفيك من انفاسها جرع

()٣0

ومن خطاب اإلمام اﳊسن  gﰲ وداع أﰊ ذر
عندمــا ودع اإلمــام احلســن أيب ذر قــال لــه ( :يــا عــامه لــوال أنــه ال ينبغــي للمــودع أن يســكت

وللمشــيع أن ينــﴫف ،لقــﴫ الــكام وإن طــال األســف ،وقــد أتــى مــن القــوم إليــك مــا تــرى،
180

فضــع عنــك الدنيــا بتذكــر فراغهــا ،وشــدة مــا اشــتد منهــا برجــاء مــا بعدهــا ،وأصــرب حتــى تلقــى
ﹴ
راض )
نبيــك  وهــو عنــك

()٣1

ومن خطاب لﻪ بﻌد حديثﻪ مع ابو موسى االﺷﻌري
( أهيــا النــاس :قــد كان يف مســري أمــري املؤمنــني عــﲇ بــن أيب طالــب ورؤوس العــرب وقــد

كان مــن طلحــة والزبــري بعــد بيعتهــام وخروجهــام بعائشــة مــا قــد بلغكــم ،وتعلمــون أن النســاء
وضعــف رأهيــن إىل التــاﳾ ،ومــن أجــل ذلــك جعــل اهلل الرجــال قوامــني عــى النســاء ،وأيــم اهلل

لــو مل ينــﴫه منكــم أحــد لرجــوت أن يكــون فيمــن أقبــل معــه مــن املهاجريــن واألنصــار كفايــة
فانــﴫوا اهلل ينﴫكــم )) وبقــى ابــو موســى مــﴫ ًا عــى موقفــه يثبــط العزائــم ويدعــو النــاس إىل

القعــود وعــدم نــﴫة اإلمــام احلســن  gفعنفــه اإلمــام قائـاً ( :اعتــزل عملنــا أهيــا الرجــل ،وتنــح

عــن منربنــا ال أم لــك ).

وقــام اإلمــام خطيب ـ ًا بالنــاس فقــال هلــم ( :أهيــا النــاس أجيبــوا دعــوة أمريكــم ،وســريوا إىل

اخوانكــم ،فﺈنــه ســيوجد إىل هــذا االمــر مــن ينفــر إليــه ،واهلل لﺌــن يليــه أولــو النهــى أمثــل يف

العاجــل واآلجــل وخــري يف العاقبــة ،فأجيبــوا دعوتنــا وأعينونــا عــى مــا ابتلينــا بــه وابتليتــم ،وان

خطابات اإلمام احلسن g

امــري املؤمنــني يقــول ( :قــد خرجــت خمرجــي هــذا ظامل ـ ًا أو مظلوم ـ ًا ،واﲏ اذكــر اهلل رج ـ ً
ا رعــى

حــق اهلل إال نفــر ،فــﺈن كنــت مظلومـ ًا أعاننــي ،وان كنــت ظاملـ ًا أخــذ ،واهلل ان طلحــة والزبــري ألول

مــن بايعنــي ،وأول مــن غــدرا ،فهــل إســتاثرت بــامل أو بدلــت حكـ ًام ؟ فانفــروا وامــروا باملعــروف

واﳖــوا عــن املنكــر ) فأجابــه النــاس بالســمع والطاعــة.

وبعــد ان اســتتب االمــر لإلمــام احلســن  gأقبــل يتحــدث إىل النــاس باﳋــروج للجهــاد قائـاً:
( أهيــا النــاس إﲏ غـ ﹴ
ـاد فمــن شــاء منكــم أن ﳜــرج معــي عــى الظهــر ( عــى الــدواب ) ومــن شــاء

فليخــرج يف املــاء واســتجابت اجلامهــري لدعــوة اإلمــام فلــام رأى ذلــك قيــس بــن ســعد غمرتــه
األفــراح وأنشــأ يقــول

جزى اهلل أهل الكوفة اليوم نﴫ ًة

أجابوا ومل يأبوا بخذالن من خذل

()٣٢

اإلمام اﳊسن يتﻢ اﳊجة عﲆ ﺟيشﻪ
وعندمــا اراد اإلمــام احلســن  gان يتــم احلجــة عــى اصحابــه قــال فيهــم ( :ويلكــم واهلل إن

معاويــة ال يفــي الحــد منكــم بــام ضمنــه يف قتــﲇ ،وإﲏ أظــن إن وضعــت يــدي يف يــده فاســلمه

مل يرتكنــي أديــن بديــن جــدي ،واﲏ أقــدر أن أعبــد اهلل عــز وجــل وحــدي ،ولكــن كأﲏ أنظــر إىل

أبنائكــم واقفــني عــى أبــواب ابنائهــم يستســقوﳖم ويطعموﳖــم بــام جعــل اهلل هلــم فــا يســقون
واليطعمــون ،فبعــد ًا وســحق ًا ملــا كســبته أيدهيــم ،وســيعلم الذيــن ظلمــوا أي منقلـ ﹴ
ـب ينقلبــون ).

ومــن خــال خطابــه  gيتضمــن اســتطاع ًا آلراء اصحابــه ،واســتخبار ًا لنياهتــم فقــد قــال g

بعــد أن محــد اهلل وأثنــى عليــه ( :أمــا واهلل ماثنانــا عــن قتــال أهــل الشــام ذلــة وال قلــة ،ولكــن
كنــا نقاتلهــم بالســامة والصــرب ،فثيــب الســام بالعــداوة ،والصــرب باجلــزع ،وكنتــم تتوجهــون
معنــا ودينكــم أمــام دنياكــم ،وقــد أصبحتــم اآلن ودنياكــم أمــام دينكــم ،وكنــا لكــم وكنتــم لنــا،

ا بصفــني تبكــون عليهــم وقتي ـ ً
وقــد ﴏتــم اليــوم علينــا ،ثــم أصبحتــم تصــدون قتلــني :قتي ـ ً
ا

بالنهــروان تطلبــون بثأرهــم ،فأمــا الباكــي فخــاذل ،فأمــا الباكــي فخــاذل ،وأمــا الطالــب فثائــر )
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اسباب الﺼﻠﺢ ﻛﲈ ﺗﺼورﻫا النﺼوص
 – 1روى الشــيﺦ الصــدوق يف ( علــل الرائــع ) بســنده عــن ايب ســعيد ســأل اإلمــام احلســن

 gعــن الســبب الــذي دفعــه إىل الصلــح مــع معاويــة فقلــت يابــن رســول اهلل مل واهنــت معاويــة
ـت
وصاحلتــه وقــد علمــت أن احلــق لــك دونــه وإن معاويــة ضــال بــاغ ؟ فقــال ( :يــا ابــا ســعيد ألسـ ُ

حجــة اهلل عــى خلقــه وإمامـ ًا عليهــم بعــد أيبg؟ قلــت بــى ،قــال :ألســت الــذي قــال رســول اهلل

 يل وألخــي احلســن واحلســني إمامــان قامــا أو قعــدا ؟ قلــت بــى ،قــال :فانــا إذن إمــام لــو قمــت
وانــا إمــام اذ ًا لــو قعــدت ،يــا ابــا ســعيد علــة مصاحلتــي ملعاويــة علــة مصاحلــة رســول اهلل لبنــي

ﲬــرة وبنــي اشــجع وألهــل مكــة حيــث أنــﴫف مــن احلديبيــة أولﺌــك كفــار بالتنزيــل ومعاويــة

وأصحابــه كفــار بالتأويــل ،يــا أبــا ســعيد إذا كنــت امامـ ًا مــن قبــل اهلل تعــاىل ذكــره مل جيــب ان يســبقه

رأيــي فــام أتيتــه مــن مهادنــة أو حماربــة وأن كان وجــه احلكمــة فيــام أتيتــه ملتبس ـ ًا أال تــرى اﳋــﴬ

 gملــا خــرق الســفينة وقتــل الغــام وأقــام اجلــدار ســخط موســىgعى فعلــه الشــقياه وجــه

 18٢احلكمــة عليــه حتــى أخــربه فــرﴈ هكــذا انــا ،ســخطتم عــﲇ بجهلكــم وبوجــه احلكمــة فيــه ولــوال
مــا أتيــت ملــا تــرك مــن شــيعتنا عــى وجــه األرض أحــد إال قتــل(.)٣٣

 -٢ذكــر زيــد بــن وهــب اجلهنــي أنــه بعــد ان ُجــرج اإلمــام احلســن يف املدائــن ســألته عــن

موقفــه الــذي ســيتخذه يف هــذه الظــروف ،فأجــاب (gأرى واهلل معاويــة خــري ًا يل مــن هــؤالء،
يزعمــون أﳖــم يل شــيعة ،ابتغــوا قتــﲇ واﳖبــوا ثقــﲇ ،وأخــذوا مــايل ،واهلل ألن آخــذ مــن معاويــة
عهــد ًا أحقــن بــه دمــي وآمــن بــه يف أهــﲇ خــري مــن أن يقتلــوﲏ فيضيــع أهــل بيتــي وأهــﲇ ،واهلل لــو

ـري مــن
قاتلـ ُ
ـت معاويــة ألخــذوا بعنقــي حتــى يدفعــوﲏ اليــه ســل ًام ،فــو اهلل إلن أســامله وأنــا عزيــز خـ ُ
أن يقتلنــي وأنــا أســري أو ُيمــن عــﲇ فتكــون ُســية عــى بنــي هاشــم إىل أخــر الدهــر ،ومعاويــة اليــزال
ُيمــن هبــا وعقبــه عــى احلــي منــا وامليــت ).

 – ٣وذكــر ســليم بــن قيــس اهلــايل أنــه عندمــا جــاء معاويــة إىل الكوفــة :صعــد اإلمــام احلســن

 gاملنــري بحضــوره ،وبعــد أن محــد اهلل تعــاىل وأثنــى عليــه ،قــال ( :أهيــا النــاس إن معاويــة زعــم آﲏ
رأيتــه للخافــة أهـاً ،ومل أر نفــﴘ أهـاً ،وكــذب معاويــة ،أنــا أوىل النــاس بالنــاس يف كتــاب اهلل
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وعــى لســان نبــي اهلل ،فأقســم بــاهلل لــو أن النــاس بايعــوﲏ وأطاعــوﲏ ونــﴫوﲏ ألعطتهــم الســامء

قطرهــا واألرض بركتهــا ،وملــا طمعــت فيهــا يــا معاويــة ،وقــد قــال رســول اهلل  مــا ولــت أمــة
أمرهــا رجـ ً
ا قــط وفيهــم مــن هــو اعلــم منــه إال مل يــزل أمرهــم يذهــب ســفاالً حتــى يرجعــوا إىل
ملــة عبــدة العجــل(.)٣4

ومــن كام لــه  gيف بيــان حقيقــة القــرآن ورســالته وأهدافــه وفضلــة وكيفيــة االرتــواء مــن

معين ـ ُه الثــر:

( إن هــذا القــرآن فيــه مصابيــح النــور ،وشــفاء الصــدور ،فل ُيجــل جـ ﹴ
ـال بضوئــه ول ُيلجــم الصفــة

قليــه ،فــﺈن التفكــري حيــاة قلــب البصــري ،كــام يمــﴚ املســتنري يف الظلــامت بالنــور )

( مابقــى مــن هــذه الدنيــا بقيــة غــري هــذا القــرآن فاﲣــذوه إمامـ ًا ،وإن أحــق النــاس بالقــرآن مــن

عمــل بــه وإن مل ﳛفظــه ،وأبعدهــم عنــه مــن مل يعمــل بــه وان كان يقر ُئــه ).

( واعلمــوا عل ـ ًام يقين ـ ًا أنكــم تعرفــوا التقــى حتــى تعرفــوا صفــة اهلــدى ولــن متســكوا بميثــاق

الكتــاب حتــى تعرفــوا الــذي نبــذه ،ولــن تتلــوا الكتــاب حــق تاوتــه حتــى تعرفــوا الــذي حرفــه،
فــﺈذا عرفتــم ذلــك عرفتــم البــدع والتكلــف ورأيتــم كيــف هيــوي مــن هيــوي ،وال جيهلنكــم الذيــن

ال يعلمــون والتمســوا ذلــك عنــد أهلــه فﺈﳖــم خاصــة نــور يســتضاء هبــم وأئمــة يقتــدى هبــم عيــش

العلــم ومــوت اجلهــل ).

( كتــاب اهلل فيــه تفصيــل كل ﳾء ،ال يأتيــه الباطــل مــن بــني يديــه وال مــن خلفــه ،واملعــول

عليــه مــن كل ﳾء ال ﳜطﺌنــا تأويلــه ،بــل نتيقــن حقائقــه ،فأطيعونــا فﺈطاعتنــا مفروضــة إذ كانــت

بطاعــة اهلل والرســول وأويل األمــر مقرونــة ).
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اﳍوامﺶ

 )1سورة األحزاب ،أية.٣٣ :
 )٢ابــن حنبل،أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد الشــيباﲏ(،ت٢41 :هـــ855/م) ،مســند أمحــد ،حتقيــق :حممــد عبــد القــادر
عطــا،ط ،1دار الكتب العلمية(،بريوت14٢9،هـــ٢008/م)،ج ،11ص.٢8 -٢7
 )٣الرتمــذي ،حممــد بــن عيســى بــن ســورة( ،ت٢97 :هـ909/م)،ســنن الرتمــذي ،حتقيــق :عبــد الرمحــن حممــد
عثــامن ،ط،٢دار الفكــر( ،بــريوت ،)198٣ ،ج ،5ص ،٣٢٢ح.٣858
 )4ابــن ســعد،حممد بــن منيــع الزهــري( ،ت٢٣0 :هـــ844/م) ،الطبقات،حتقيــق :عــﲇ حممــد عمــر،
(القاهرة14٢1،هـــ٢001/م) ،ج ،6ص.٣74
 )5املصدر نفسه ،ج ،6ص.٣80
 )6الفصول املهمة يف معرفة األمة البن الصباغ ص ،٢19تاريﺦ دمشق ألبن عساكر ص 10 ،11وص.17
 )7الفصول املهمة يف معرفة األمة لعﲇ بن حممد بن أمحد املالكي ( ابن الصباغ ) ص.٢٢1
 )8اجلامع الصحيح ( سنن الرتمذي )  / 659 / 5حديث .٣779
 )9املصدر نفسه / 660 / 5 ،حديث .٣779
 )10الفصول املهمة يف معرفة األئمة ألبن الصباغ ص ،٢٢6كشف الغمة لﻸربﲇ و 169 /٢ط بريوت.
 )11كشف الغمة لاربﲇ  ،141 / ٢ط بريوت ،دار املرتﴣ.
 )1٢ 184كشف الغمة لﻸربﲇ  ،184 / ٢ط بريوت :الفصول املهمة املصدر السابق ،ص.٢٣0
 )1٣الفصول املهمة ،البن الصباغ ،املصدر السابق ،ص٢٢9
 )14اعام اهلداية ،ص٣5-٣4؛ مهج الدعوات ،ص.144
 )15الفصول املهمة ،ص.14٢
 )16االئمة االثني عر ،ص.٣7
 )17االخاق البيتية ،ص.٢٣
 )18تاريﺦ اليعقويب ،ج ،٢ص – ٢0٢ص.٢06
 )19اعام اهلداية ،ص.٣7 – ٣6
 )٢0موسوعة سرية اهل البيت ،ص.1٢7-1٢6
 )٢1موسوعة أهل البيت ،املصدر نفسه ،ص.1٢8
 )٢٢موسوعة أهل البيت ،املصدر نفسه ،ص1٣1
 )٢٣موسوعة سرية أهل البيت ،ج ،10ص.59-58
 )٢4الفصول املهمة ،ص.٢٣٣
 )٢5منتخب الطرﳛي ،ص169؛ معاجز أهل البيت ،ص.108-107
 )٢6الفصول املهمة ، ...إلبن الصباغ ،ص.٢٣7 – ٢٣6
 )٢7الفصول املهمة ، ...املصدر نفسه ،ص.٢41 – ٢40
 )٢8كشف الغمة  ،556/1ط ايران ،18٣ – 18٢/٢ :ط بريوت؛ الفصول املهمة ،ص.٢٢9
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 )٢9تاريﺦ االسام ج ،٢ص.٣5-٣4
 )٣0اعام اهلداية ،االمام احلسن املجتبى ،ص.9٣ -9٢
 )٣1اعام اهلداية ،ص.88-87
 )٣٢اعام اهلداية ،ص.88
 )٣٣علل الرائع ،ص.٢07
 )٣4اعام اهلداية ،ص.149
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املﺼادر واملراﺟع
* ابــن ســعد ،حممــد بــن منيــع الزهــري( ،ت:
٢٣0هـــ844/م) ،الطبقــات ،حتقيــق :عــﲇ حممــد عمر،
(القاهــرة14٢1 ،هـــ٢001/م) ،ج ،6ص.٣74
* ابــن حنبــل ،أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد الشــيباﲏ( ،ت:
٢41هـــ855/م) ،مســند أمحــد ،حتقيــق :حممــد عبــد
القــادر عطــا ،ط ،1دار الكتــب العلميــة( ،بــريوت،
14٢9هـــ٢008/م).
* أيب احلســن عــﲇ بــن عيســى بــن أيب الفتــح االربــﲇ،
كشــف الغمــة يف معرفــة األئمــة ،دار االضــواء،
بــريوت.
* أمحــد بــن أيب يعقــوب بــن جعفــر ،تاريــﺦ اليعقــويب،
طبعــة دار صــادر ،بــريوت1٣75 ،هـــ.
* األســتاذ مظاهــري ،األخــاق البيتيــة ،الطبعــة
األوىل ،دار املحجــة البيضــاء للطباعــة والنــر،
 186بــريوت199٣ ،م.
* باقــر رشيــف القــرﳾ ،موســوعة ســرية أهــل البيــت
االمــام احلســن بــن عــﲇ ،اجلــزء العــارش ،النجــف،
٢01٢م.

* الرتمــذي ،حممــد بــن عيســى بــن ســورة( ،ت:
٢97هـــ909/م) ،ســنن الرتمــذي ،حتقيــق :عبــد
الرمحــن حممــد عثــامن ،ط ،٢دار الفكــر( ،بــريوت،
 ،)198٣ج ،5ص ،٣٢٢ح.٣858
* الشــيﺦ الصــدوق أيب جعفــر حممــد بــن عــﲇ بــن
احلســني ،علــل الرائــع ،منشــورات املكتبــة احليدريــة،
النجــف196٣ ،م.
* جلنــة التاريــﺦ املنظمــة العامليــة للحــوزات واملــدارس
االســامية ،تاريــﺦ االســام ،االمــرية للطباعــة
والنــر ،الطبعــة األوىل ،قــم املقدســة٢011 ،م.
* املجمــع العاملــي ألهــل البيــت عليهــم الســام،
أعــام اهلدايــة اإلمــام احلســن املجتبــى ،قــم املقدســة،
٢015م.
* حممــد بــن احلســن احلــر العامــﲇ ،الفصــول املهمــة يف
معرفــة األئمــة ،ج ،٣قــم املقدســة14٢٢ ،ه.
* هاشــم معــروف احلســني ،األئمــة اإلثنــي عــر،
املجلــد األول ،منشــورات االمــام الرضــا ،بــريوت –
لبنــان 1٣8٢ ،هـــ.

ﲨﺎﻟﻴــﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜــﺮ ﺍﳊﺴــﲏ ﻭﻓــﻖ ﻣﻌﻄﻴــﺎﺕ
ﺍﻟﺴــﻠﻮﻙ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ ﻟﻺﻣــﺎﻡ ﺍﳊﺴــﻦ g
 -ﲝﺚ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﳊﺠﺎﺝ –

ﺃ .ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ
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يتاميــز الســلوك البــري لﻸفــراد عــى وفــق معطيــات ذلــك الســلوك ،مــن جهــة ،ومــن جهــة

أخــرى ،عــى وفــق األفــكار النظريــة التــي يتبلــور عــى أساســها ذلــك الســلوك ،ويف الوقــت ذاتــه ،فــﺈن

تلــك األفــكار النظريــة تتأطــر بأطــر روحيــة مجاليــة تســبغها روح الفــرد ،ومــن هنــا يتبــني لنــا ،ذلــك
التاميــز والتفــاوت يف الســلوك الفــردي داخــل املجتمــع ،باإلضافــة إىل مــا يشــيعه ذلــك الســلوك مــن
مجــال يف الدائــرة الضيقــة للفــرد؛ فض ـ ً
ا عــن الدائــرة االجتامعيــة الكــربى التــي ينتمــي إليهــا يعيــش
فيهــا الفــرد نفســه.

وعــى ذلــك جــاء البحــث بوصفــه حماولــة جــادة لقــراءة ذلــك اجلــامل الروحــي الــذي اتســم بــه

الســلوك االجتامعــي لإلمــام اﳊســن بــن عــﲇ بــن أﰊ ﻃالــﺐ � ،كونــه فــرد ًا بريــ ًا أ ّطــرت أفــكاره
النظريــة ســلوكه اليومــي ،وأســبﻎ هــو مــن روحــه الطاهــرة عــى تلــك األفــكار ،مــا جعلهــا تشــعر

 188املدقــق احلصيــف بتلــك احلــاوة وذلــك اجلــامل الــذي قـ ّـل نظــريه يف الســلوك البــري بعامــة؛ إذ إن

ـى مــن معطيــات التعملــق الروحــي والنفــﴘ الــذي كان يعيشــه اإلمــام اﳊســن  gيف
ذلــك كان معطـ ً

حياتــه اﳋاصــة والعامــة ،باإلضافــة إىل مــا م ّثلــه لــه انتــامؤه الن ََســبي مــن مدمــاك ال هتــزه األعاصــري،

كان رافــد ًا ومنطلقـ ًا يف صــوغ تلــك الــروح الشــفافة والنفــس التــي عبقــت بــكل عطــر أخــاذ ،متخذيــن

مــن نظريــات احلجــاج ســبي ً
ا إلدراك أبعــاد ســلوك تلــك الشــخصية الفــذة ،ومــا فيــه مــن مجــال ربــاﲏ.

الﻜﻠــﲈت املﻔتاحيــة لﻠبحــث:

ﲨاليات ،الﻔﻜر ،السﻠوك ،اﳊسن ،اﳊجاج.
فرضية البحث وأﻫدافﻪ:
تقــوم فرضيــة البحــث عــى أســاس التعالــق بــني اجلــامل والفكــر بغيــة التأثــري بشــكل تــام عــى

انتاجيــة الســلوك بمســتوياته العاليــة ،ناظــر ًا إىل مــا يمكــن أن يؤديــه يف حجاجيــة مبــادرة يف تقويــم

مســرية املجتمــع.
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عينة البحث:
(إن ﳑــا ع ﹼﻈــﻢ اﷲ عﻠيﻜــﻢ مــن حﻘــﻪ وأســبﻎ عﻠيﻜــﻢ مــن نﻌمــﻪ مــا ال ﳛــﴡ ذﻛــره ،وال يــﺆ ﹼد

ـن عﻠينــا بــﲈ ﻫــو أﻫﻠــﻪ أن
ﺷــﻜره ،وال يبﻠﻐــﻪ ﺻﻔــة وال قــول ،ونحــن إنــﲈ غﻀبنــا ﷲ ولﻜــﻢ ،فﺈنــﻪ مـ ﹼ

ـﲈءه ،قــوالﹰ يﺼﻌــد إﱃ اﷲ فيــﻪ الرضــا ،وﺗنتــﴩ فيــﻪ عارفـ ﹸة الﺼــدق يﺼــدﹼ ﹸق
ـالءه ونﻌـ ﹶ
آالءه وبـ ﹶ
نشــﻜر فيــﻪ ﹶ

ـتوﺟﺐ فيــﻪ املﺰيــد مــن ربنــا ،قــوالﹰ يﺰيــد وال يبيــد ،فﺈنــﻪ ﱂ ﳚتمــع قــوم قــﻂ عــﲆ أمــر
اﷲﹸ فيــﻪ قولنــا ،ونسـ
ﹸ

واحــد إال اﺷــتد أمرﻫــﻢ ،واســتحﻜمﺖ عﻘدﲥــﻢ ،فاحتشــدوا ﰲ قتــال عدوﻛــﻢ مﻌاويــة وﺟنــوده ،فﺈنــﻪ
قــد حــﴬ ،وال ﲣاذلــوا فــﺈن اﳋــﺬالن يﻘطــع نيــاط الﻘﻠــوب ،وإن اإلقــدام عــﲆ األســنة نجــدة وعﺼمــة؛
ألنــﻪ ﱂ يمتنــع قــوم قــﻂ إال رفــع اﷲ عنﻬــﻢ الﻌﻠــة وﻛﻔاﻫــﻢ ﺟواﺋــﺢ الﺬلــة ،وﻫداﻫــﻢ إﱃ مﻌــاﱂ املﻠــة ،ﺛــﻢ

أنشــد:

والﺼﻠﺢ ﺗﺄخﺬ منﻪ ما رضيﺖ بﻪ

واﳊرب يﻜﻔيﻚ من أنﻔاسﻬا ﹸﺟ ﹶر ﹸع)

()1

اﺟراﺋية البحث:
تفكيــك النــﺺ /اﳋطــاب احلســني وفحصــه بنــاء عــى الرؤيــة اجلامليــة التــي تقــرتن باحلجــاج

الــذي يلبــس رداء الســلوك اليومــي املبــارش ســعي ًا وراء ﳑارســة التهذيــب الــذي يتخــذ مــن القواعــد
االخاقيــة والدينيــة منطلق ـ ًا لــه حمقق ـ ًا نســبة عاليــة مــن القبــول لــدى املتلقــي.
مﻬاد نﻈري

ـس معــه حــد
مل يكــن اجلــامل يوم ـ ًا بعيــد ًا عــن الســلوك االنســاﲏ ،بــل هــو ماصــق لــه ومتجانـ ﹲ

التامهــي ،واجلــامل ليــس ببعــده املــادي املتجســد يف األشــكال والصــور ،وإن كان هــذا ينــدرج حتــت

مفهــوم اجلــامل أيضــ ًا ،لكــن البعــد الروحــي يف اجلــامل هــو ذلــك الــذي ينتجــه الفكــر الســامي يف

ّ
عمليــة ﱟ
ولعــل ذلــك يمكــن ربطــه بالفكــر
ﲡــل يامرســها عــى الــذات كــي تكــون منســجمة معــه،

املنتــج للســلوك؛ ألن الســلوك يعتمــد بالدرجــة األســاس عــى مــا ﳛويــه الفكــر ومــا ينتجــه مــن فلســفة

ووعــي يتجــى يف املفــردات الســلوكية الفرديــة واجلمعيــة ،إال أن العاقــة الرابطــة بــني اجلــامل وبــني
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القيــم االجتامعيــة التــي تســمو باملجتمــع إىل مســتويات عليــا مــن الســلوك ،هــي عاقــة املعيــار أو
املقيــاس الــذي ﳛــدد مــدى تطــور تلــك العاقــات يف ضــوء القيــم الســائدة.

ولعلنــا نلمــح هــذا املعيــار يف التاميــز اجلــاميل بــني القيــم يف القــرآن الكريــم يف كثــري مــن آياتــه ،ففــي

قولــه تعــاىل:

ﹺﹺ
﴿ﱠما ﻛ ﹶ ﹺ
يث ﹺم ﹶن ال ﱠط ﱢي ﹺ
ﲔ ﹶع ﹶﲆ ﹶما ﹶأنت ﹾﹸﻢ ﹶع ﹶﻠ ﹾي ﹺﻪ ﹶحت ﹶﱠى ﹶي ﹺمي ﹶﺰ ﹾﹶ
اﳋبﹺ ﹶ
ﺐ.(٢)﴾ ...
ﹶان اﷲﹼﹸ ل ﹶي ﹶﺬ ﹶر ا ﹾﹸمل ﹾﺆمن ﹶ
فاجلــامل املعنــوي طافــح مــن بــني ثنايــا الكلــامت املقدســة؛ إذ إن مفهــوم اجلــامل هنــا ينحــﴫ

بــني مفهومــي (اﳋبيــث والطيــﺐ) ولعــل املقيــاس أو املعيــار الــذي وضعتــه اآليــة الكريمــة ،هــو يف

اســتعامهلا للفعــل (يميــﺰ) ،كذلــك نجــد املعيــار اجلــاميل هــو الــذي تقدمــه اآليــة الكريمــة األخــرى يف

قولــه تعــاىل:

اﳋبﹺيـ ﹺ
ـث ﹶفا ﱠﺗ ﹸﻘــو ﹾا اﷲﹼﹶ ﹶيــا ﹸأ ﹾو ﹺﱄ األﹶ ﹾل ﹶبـ ﹺ
ـﻚ ﹶﻛ ﹾثـ ﹶـر ﹸة ﹾﹶ
﴿ ﹸقــﻞ الﱠ ﹶي ﹾسـت ﹺﹶوي ﹾﹶ
اﳋبﹺيـ ﹸ
ـﺐ ﹶو ﹶلـ ﹾـو ﹶأ ﹾع ﹶج ﹶبـ ﹶ
ـﻢ
ـث ﹶوال ﱠط ﱢيـ ﹸ
ـاب ﹶل ﹶﻌ ﱠﻠ ﹸﻜـ ﹾ
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ون﴾).(٣
ﹸﺗ ﹾﻔﻠﹺ ﹸح ﹶ

واملعيــار اجلــاميل هنــا هــو نفــي االســتواء بــني (اﳋبيــث والطيــﺐ) ،وعــى هــذا ،يبدو لنــا أن املقايســة

بــني اﳋبيــث والطيــب بوصفهــام مفهومــني للجــامل متضاديــن ،ال يمكــن املواءمــة بينهــام بوصفهــام
ينتميــان إىل اﲡاهــني متضاديــن يف الســلوك ،ومتضاديــن يف النشــأة أيضــ ًا ،باإلضافــة إىل مــا يمكــن

فهمــه مــن هــذا التضــاد فكري ـ ًا يف األصــل ،إنــام يعطــي املعيــار اجلــاميل ماهيتــه التــي تتسـ ّـور الكلــامت

وتذهــب بالفهــم بعيــد ًا نحــو البدايــات العليــا للفكــر ،كقولــه تعــاىل:

ﹺ ﹺ
ﹺ
اﳊﻜﹾمـ ﹺـة وا ﹾﹶملو ﹺع ﹶﻈـ ﹺـة ﹾﹶ ﹺ
يﻞ ربـ ﹶ ﹺ
ـن إﹺ ﱠن ﹶر ﱠبـ ﹶ
ـﻢ
ـي ﹶأ ﹾح ﹶسـ ﹸ
ـﻚ بﹺ ﹾ ﹶ ﹶ ﹾ
﴿ا ﹾد ﹸع إﹺ ﹺﱃ ﹶسـبﹺ ﹺ ﹶ ﱢ
ـﻚ ﹸﻫـ ﹶـو ﹶأ ﹾع ﹶﻠـ ﹸ
اﳊ ﹶسـنﹶة ﹶو ﹶﺟاد ﹾﹸﳍــﻢ بﹺا ﱠلتــي ﻫـ ﹶ
ﹺ
ﹺﹺ
ـن ﴾).(٤
ـﻢ بﹺا ﹾﹸمل ﹾﻬتﹶديـ ﹶ
بﹺ ﹶمــن ﹶضـ ﱠـﻞ ﹶعــن ﹶسـبﹺيﻠﻪ ﹶو ﹸﻫـ ﹶـو ﹶأ ﹾع ﹶﻠـ ﹸ
إن التطــرق بشــكل ﴏيــح إىل احلكمــة واملوعظــة وتشــخيصها باحلســنة دون غريهــا ،وعــدم تركهــام

هكــذا دون تشــخيﺺ ،إنــام يــدل عــى مــدى عنايــة القــرآن الكريــم بالفكــر أوالً قبــل الســلوك ،بوصفــه
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املســند األصــﲇ الــذي يقــوم عليــه الســلوك ،باإلضافــة إىل أن ذلــك يعنــي ارتبــاط املفهــوم اجلــاميل للفكر
بمجموعــة عنــاﴏ تتســم بالدقــة والعمــق ،وتــدل عــى ترابــط جزئيــات املوضــوع ذهني ـ ًا ،فمنهــا مــا

يعــود إىل تأثــري الكلمــة يف النفــس ومناغمتهــا هلــا ،ومنهــا مــا يعــود إىل لطافــة املعنــى وغزارتــه ،ومنهــا

مــا يعــود إىل تعــارض املعــاﲏ وتضا ّدهــا ،وعــى هــذا األســاس ،يعــد اجلــامل الفكــري احلســني هــو نفحة

ا عليــه وســبي ً
مــن نفحــات القــرآن الكريــم ،بــل يقــع يف صلبــه وناﲡـ ًا عنــه ودليـ ً
ا لبلوغــه.

وبنــاء عــى ذلــك ،فــﺈن املعيــار اجلــاميل للفكــر القــرآﲏ هــو ذاتــه الــذي ينــدرج حتتــه الفكــر احلســني؛

بوصفــه نتاج ـ ًا قرآني ـ ًا يســتمد قوتــه وديمومتــه مــن املدرســة القرآنيــة العظيمــة فض ـ ً
ا عــن املدرســة
املحمديــة العظيمــة وصنوهــا املدرســة العلويــة ،ﳑــا جيعلــه مكتنــز ًا يف وعيــه ،متجــذر ًا يف معرفيتــه.

والبــد مــن اإلشــارة هنــا إىل أن نفهــم أن الرؤيــة الغربيــة للمعرفــة اجلامليــة غــري صحيحــة مــن

جهــة التشــكيل يف صناعتهــا؛ بوصفهــا معرفــة ناﲡــة عــن احلــس( )5وناقصــة؛ ألﳖــا مل تبـ َن عــى أســاس
اإلدراك العقــﲇ بــل عــى أســاس اإلدراك احلــﴘ( ،)6عــى العكــس مــن الرؤيــة القرآنيــة التــي تــرى

أن املعرفــة اجلامليــة ناﲡــة عــن العقــل ،بوصفــه الــذي ينتــج املعرفــة اليقينيــة التــي تســعى يف مبتغاهــا

لتشــكيل منظومــة حياتيــة مبســطة تعتمــد فهــم العـ َ
ـامل وحركتــه الكونيــة بوصفــه تشــكي ً
ا مجاليـ ًا ناﲡـ ًا

كﲇ واعﹴ ،ال عــن أدوات حســية ال تعــي حركــة الكــون الكليــة ،وأﳖــا تتعامــل معــه عــى
عــن عقــل ّ
أنــه ظواهــر مجاليــة ذات بعــد شــكاﲏ ،دون التعمــق يف فهــم تلــك احلركــة اجلامليــة الكليــة يف أعامقهــا

وأســباهبا ونتائجهــا ،وعــن مــاذا تبحــث ؟ ومــاذا تريــد ؟ وإىل مــاذا تشــري ؟ وكيــف نشــأت ؟.

ولعــل نشــأة الرؤيــة اجلامليــة هــي التــي وقــع فيهــا أحــد مفكــري علــم اجلــامل الغربيــني حينــام قــال

عنهــا (املغالطــة املنشــﺌية)( ،)7وهــو يشــري إىل مســألة كيــف نشــأ هــذا اجلــامل ؟ وبذلــك وقــع يف فــﺦ
املغالطــة نفســه التــي تســاءل عنهــا؛ إذ إن كل عمــل وكل مصنــوع ال بــد لــه مــن صانــع ،فــام بالــك

هبــذا الكــون البديــع وبــكل تنســيقه االبداعــي ،ال بــد أن يكــون هنــاك مبــدع خـاّق قــد ﲡــاوز حــدود
االبــداع البــري ،أو قــل هــو الــذي أفــاض عــى العقــل البــري هــذا الفيــض مــن االبــداع الــذي

أنتجــه وينتجــه العقــل البــري مــن تصــورات فنيــة وأشــكال ذات مجــال يبهــر العقــول ،وهــذا هــو
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الــذي جيعــل البــر متفاوتــني يف عقوهلــم االبداعيــة ،باإلضافــة إىل أن القــرآن الكريــم قــد أمــر النــاس

بالتفكــر يف هــذا اﳋلــق العجيــب واجلميــل يف آن مع ـ ًا.

ولعــل القــدرة اإلبداعيــة للفــرد ترتبــط ارتباطـ ًا وثيقـ ًا بالقــوة االدراكيــة للجــامل وملاهيتــه التــي تعطيه

خصائصــه اجلامليــة ومعانيــه املســتوحاة مجاليـ ًا منــه ،بــام جيعلــه يقــف عنــد مرحلــة تأمــل طويلــة مســتنهض ًا
ـدر ﹴك حــﴘ يــراه مجــاالً ماثـ ً
ا أمــام عينيــه.
االدراك العقــﲇ للجــامل ،ثــم بعــد ذلــك يتــوىل ترمجتــه إىل مـ َ

ومــن هــذه املــدركات احلســية مجاليـ ًا ،هــو الســلوك البــري الفــردي الــذي يفيــض عــى الوجــود

اجلمعــي بمعطياتــه الذاتيــة؛ كونــه ينبــض بمفهــوم اجلــامل األخطــر بوصفــه ينتمــي إىل قــدرة العقــل
اجلــاميل أو اإلبداعــي عــى قــراءة األشــياء املحيطــة؛ ليعيــد انتاجهــا بشــكل عقــﲇ بعيــد ًا عــن التأثــر
احلــﴘ الــﴫف ،وهنــا يكمــن الفــرق بــني القــراءة احلســية املبتــورة غــري املنتجــة ،وبــني القــراءة
العقليــة الواعيــة التــي تنتــج قــراءة حســية –إن صــح التعبــري  ،-باعتبــار أن الواقــع هــو الرابــط بــني

 19٢النســق املفتــوح املرئــي مجاليـ ًا وحميطــه الضمنــي املنكفــﺊ عــى باطنيتــه والفاصــل يف آن معـ ًا؛ إذ إن هــذا
الرابــط ذو أمهيــة قصــوى عــى املســتوى املعــريف واملنهجــي والنظــري ،والتجريبــي أيض ـ ًا.

وعليــه يمكــن فهــم اجلامليــة التــي يصطبــﻎ هبــا الســلوك البــري الســوي الــذي يمثلــه اإلمــام

احلســن  gمــن مســتويات ثــاث هــي_ :
-١املستو املﻌرﰲ.

-٢املستو املنﻬجي.

-٣املستو السﻠوﻛي.

-١املستو املﻌرﰲ:

يقــوم املســتوى املعــريف للجــامل يف النظريــة االســامية عــى التفكــر والتفكــري ،وليس عــى ماحظة

اجلــامل حســي ًا فقــط؛ ألن (مجــال املخلوقــات يرتبــط بحســن صنعــة اﳋالــق هلــا ،ويف ذلــك متجيــد
وتســبيح بعظمــة اهلل وجالــه)( ،)8وإىل ذلــك أرشــد القــرآن الكريــم بقولــه تعــاىل:

مجاليات الفكر احلسني وفق معطيات السلوك اإلنساﲏ لإلمام احلسن g

ـات األﹶر ﹺ ﹺ
اخ ﹶت ﹶﻠـ ﹶ ﹺ
ﹺ
﴿ إﹺ ﱠنــﲈ م ﹶثـ ﹸـﻞ ﹾﹶ ﹺ
ـاس
السـ ﹶـﲈ ﹺء ﹶف ﹾ
ض ﳑﱠــا ﹶيـ ﹾـﺄﻛ ﹸﹸﻞ النﱠـ ﹸ
اﳊ ﹶيــاة الدﱡ ﹾن ﹶيــا ﹶﻛـ ﹶـﲈء ﹶأن ﹶﺰ ﹾلنﹶــا ﹸه مـ ﹶ
ـﻂ بﹺــﻪ ﹶن ﹶبـ ﹸ ﹾ
ـن ﱠ
ﹶ ﹶ
ـﺖ و ﹶﻇــن ﹶأﻫ ﹸﻠﻬــا ﹶأﳖــﻢ ﹶقـ ﹺ
ﹺ
ﹶاﻫــا ﹶأ ﹾم ﹸر ﹶنــا
ـاد ﹸر ﹶ
ون ﹶع ﹶﻠ ﹾي ﹶﻬــا ﹶأﺗ ﹶ
ـى إﹺ ﹶذا ﹶأ ﹶخـ ﹶـﺬت األﹶ ﹾر ﹸض ز ﹾﹸخ ﹸر ﹶف ﹶﻬــا ﹶوا ﱠز ﱠينﹶـ ﹾ ﹶ ﱠ ﹾ ﹶ ﱠ ﹸ ﹾ
ﹶواألﹶ ﹾن ﹶﻌــا ﹸم ﹶح ﱠتـ ﹶ
ـﻚ ﹸن ﹶﻔﺼـ ﹸـﻞ اآليـ ﹺ
ال ﹶأو ﳖــار ﹰا ﹶفجﻌ ﹾﻠنﹶاﻫــا ح ﹺﺼيــد ﹰا ﻛ ﹶﹶﺄن ﱠﱂ ﹶﺗ ﹾﻐــن بﹺاألﹶمـ ﹺ ﹺ
ون ﴾).(٩
ـات لﹺ ﹶﻘـ ﹾـو ﹴم ﹶي ﹶت ﹶﻔ ﱠﻜـ ﹸـر ﹶ
ـﺲ ﻛ ﹶﹶﺬلـ ﹶ ﱢ
ﹾ ﹶ
ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ
ﹶ
ﹾ
ﹶل ﹾي ـ ﹰ ﹾ ﹶ ﹶ

لقــد ربــط يف اآليــة الكريمــة باملحصلــة النهائيــة للمتعــة اجلامليــة بــني النظــر العقــﲇ والنظــر البــﴫي،

بــام ﳛيــل إىل عمليــة فهــم ذاتيــة تتخــذ مــن التفكــر والتفكــري منهجـ ًا لفهــم هــذا اجلــامل وكيــف حصــل؛
إذ جــاء بــأداة التشــبيه (الــﻜاف) يف (ﻛـ ﹴ
ـﲈء) ثــم أكمــل وصــف تلــك احلركيــة اجلامليــة التــي ﲡعــل األرض

مجيلــة بنظــر اإلنســان ،التــي يصــل بــه الظــن (العقــل البــري يتــﴫف هنــا تــﴫف الواثــق مــن َمت ّلكها)،
ولذلــك عـ ّـرب عنــه بطريــق الظــن وليــس بطريــق اليقــني ،فاليقــني هنــا ال جمــال لــه؛ ألن مــﺂل األمــور إىل

خالقهــا تبــارك وتعــاىل ،واإلنســان واقــع حتــت هــذه احلاكميــة املطلقــة؛ لذلــك وصــف القــرآن الكريــم

حالتــه بالظنّيــة إشــارة إىل أن ذلــك غــري ﳑكــن لإلنســان إال بالقــدر املســموح بــه مــن التــﴫف الــذي

فخصــت األرض
يامرســه اإلنســان كونــه اﳋليفــة يف هــذه األرض ،وهــو مــا أملحــت إليــه اآليــة الكريمــةّ ،
دون باقــي أجــزاء الكــون ،وإال فالكــون يل ّفــه اجلــامل بشــكل مبهــر يف كل مــكان وزمــان.

ومــن خــال ذلــك ال يمكــن حــﴫ اجلــامل يف جانــب معــني أو حمــدد مــن الكــون ،أو حتــى مــا

ينتجــه األفــراد ،بوصفهــم جــز ًء مــن املخلوقــات يف هــذا الكــون ،وليــس صحيحـ ًا مــا ذهــب إليــه أحــد

فاســفة الغــرب يف أن اجلــامل حمصــور يف الفنــون ليــس إال؛ إذ إﳖــا مغالطــة كبــرية حينــام يتــم حــﴫ

اجلــامل يف ميــدان الفــن ،فالفــن ميــدان مــن مياديــن اجلــامل ،وليــس اجلــامل كلــه ،فاإلبــداع ميادينــه
ﹴ
متنــاه؛ إذ إن العمليــات االبداعيــة تبــدأ
متعــددة قــدر تعــدد ﲡليــات الوجــود الكــوﲏ بشــكل غــري
وتنتهــي مــن خــال العمليــات العقليــة بــدء ًا باإلحســاس الــذي يقــوم عــى ركنــني حــدﳼ وحــﴘ

وعندهــا يتحــول إىل إحســاس مجــايل حينــام يســتعني باالســتبصار الــذي هــو إدراك اســتبطاﲏ ملــا جيــري

مشــاهدته بالذهــن يعقــب ذلــك إحســاس ﲣيــﲇ وذهنــي وتصــور عقــﲇ يــؤدي إىل اإلدراك الذهنــي،

للتعــرض للمعرفــة الكليــة بعــد االملــام باجلزئيــات حينــام يتــم الربــط بــني الظواهــر من خــال الوجدان
الــذاﰐ واإلدراك الواعــي ،ليدخــل منطقــة اإلدراك التأمــﲇ الــذي يصل بــه إىل اإلدراك اجلــاميل( ،)10ويف
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هــذا األمــر يمكــن القــول إن احلــب ليــس أعمــى  -كــام يقــال – بــل إنــه جيعــل اإلنســان يســعى لرؤيــة
اهلل يف قدراتــه احلقيقيــة ،وفيهــا تكمــن معانــاة احلــب والشــوق العقــﲇ هلل تعــاىل فهــو أســاس احلــب

احلقيقــي ،والتشــوق العقــﲇ املوجــه للحــق تعــاىل؛ ألنــه يشــري دائـ ًام إىل مصــداق اﳋــري كلــه ومصــداق

اجلــامل يف هــذا الوجــود ،ذلــك هــو اهلل تبــارك وتعــاىل.

ويتجــى املســتوى املعــريف عنــد االمــام احلســن  gيف كلامتــه التــي قاهلــا ألصحابــه أحيان ـ ًا جواب ـ ًا

عــن مســألة ،ســوا ًء أكان عــى ســبيل االرشــاد والتوجيــه ،أو عــى ســبيل احلــض عــى اتبــاع اهلــدى
واحلــق ،ومــن ذلــك قولــه مــن خطبــة لــه يف معركــة اجلمــل:

(إن ﳑــا ع ﹼﻈــﻢ اﷲ عﻠيﻜــﻢ مــن حﻘــﻪ وأســبﻎ عﻠيﻜــﻢ مــن نﻌمــﻪ مــا ال ﳛــﴡ ذﻛــره ،وال يــﺆ ﹼد ﺷــﻜره،

آالءه
وال يبﻠﻐــﻪ ﺻﻔــة وال قــول ،ونحــن إنــﲈ غﻀبنــا ﷲ ولﻜــﻢ ،فﺈنــﻪ مـ ﹼ
ـن عﻠينــا بﲈ ﻫــو أﻫﻠﻪ أن نشــﻜر فيــﻪ ﹶ

ـﲈءه ،قــوالﹰ يﺼﻌــد إﱃ اﷲ فيــﻪ الرضــا ،وﺗنتــﴩ فيــﻪ عارف ـ ﹸة الﺼــدق يﺼــدﹼ ﹸق اﷲﹸ فيــﻪ قولنــا،
ـالءه ونﻌـ ﹶ
وبـ ﹶ

ـتوﺟﺐ فيــﻪ املﺰيــد مــن ربنــا ،قــوالﹰ يﺰيــد وال يبيــد ،فﺈنــﻪ ﱂ ﳚتمــع قــوم قــﻂ عــﲆ أمــر واحــد إال اﺷــتد
 194ونسـ
ﹸ
أمرﻫــﻢ ،واســتحﻜمﺖ عﻘدﲥــﻢ ،فاحتشــدوا ﰲ قتــال عدوﻛــﻢ مﻌاويــة وﺟنــوده ،فﺈنــﻪ قــد حــﴬ ،وال
ﲣاذلــوا فــﺈن اﳋــﺬالن يﻘطــع نيــاط الﻘﻠــوب ،وإن اإلقــدام عــﲆ األســنة نجــدة وعﺼمــة؛ ألنــﻪ ﱂ يمتنــع

قــوم قــﻂ إال رفــع اﷲ عنﻬــﻢ الﻌﻠــة وﻛﻔاﻫــﻢ ﺟواﺋــﺢ الﺬلــة ،وﻫداﻫــﻢ إﱃ مﻌــاﱂ املﻠــة ،ﺛــﻢ أنشــد:
والﺼﻠﺢ ﺗﺄخﺬ منﻪ ما رضيﺖ بﻪ

واﳊرب يﻜﻔيﻚ من أنﻔاسﻬا ﹸﺟ ﹶر ﹸع(

ملــا كانــت اللغــة هــي الوســيلة املثــى يف التواصــل االجتامعــي ،وهــي وســيلة اﳋطــاب التحريﴤ يف

أي مســألة يــروم صاحبهــا اقنــاع اجلمهــور بصوابيــة رأيــه فيهــا ،والنمــوذج الــذي نعرضــه مــن خطــاب
االمــام احلســن  gيف التحشــيد ملعركــة اجلمــل( )11التــي حصلــت بــني اإلمــام أمــري املؤمنــني عــﲇ g

وبــني اجلبهــة األخــرى املمثلــة بالســيدة عائشــة زوجــة النبــي األكــرم حممــد وطلحــة والزبــري
والصحابــة الذيــن معهــم.

مجاليات الفكر احلسني وفق معطيات السلوك اإلنساﲏ لإلمام احلسن g

مــن خــال قــراءة دقيقــة للنــﺺ ،يمكــن رصــد مــا يمــور حتتــه مــن أفــكار تتخــذ مــن تقنيــات

احلجــاج أساس ـ ًا لتســويق نفســها للمتلقــي ،ولنبــدأ مــن أول النــﺺ ،نســتطيع القــول إن كل خطــاب

هــو يتضمــن يف بنياتــه احلجــاج ،أو يتخــذه ســند ًا لــه ملامرســة االقنــاع عــى اآلخــر ،إذ إن (احلجــاج

هنــا ظاهــرة لغويــة نجدهــا يف كل قــول ويف كل خطــاب . . .نجــده باختصــار يف كل ظواهــر اللغــة
بشــكل أو بﺂخــر)( ،)1٢وهكــذا نجــد أن اإلمــام احلســن  gيف قولــه املذكــور آنفـ ًا يعــرض جمموعــة مــن

القضايــا املهمــة التــي يراهــا ذات قيمــة أساســية يف اإلســهام يف توطيــد الدولــة واحلكومــة ألبيــه أمــري
املؤمنــني عــﲇ  ،gمســتعم ً
ا املضامــني احلجاجيــة يف اللغــة ومســتفيد ًا منهــا ،وهــذه القضايــا هــي:
-1التذكري بنعم اهلل عى املسلمني.
-٢ربط تلك النعم باﳋافة.

-٣وجوب الشكر عى تلك النعم.

-4االشارة إىل حكمة االحتاد وفائدته.

-5ربط ما تقدم بﴬورة قتال معاوية.

-6ﳖاهم عن اﳋذالن والفرقة.

-7اﳋلــوص إىل حكمــة االقــدام ونــﴫة اﳋافــة ﳑثلــة بشــخﺺ أمــري املؤمنــني عــﲇ بــن أيب

طالــب .g

-8اختتام النﺺ بالتعليل والتسبيب واحلجاج.
ينســجم النــﺺ مــع ذاتــه متام ـ ًا ،وهــو عــى مســتوى مــن النضــج الفكــري واملعــريف واألخاقــي

ـوزع بــني األفعــال
واحلجاجــي مــا ال ﳜفــى عــى كل ذي لــب ،فهــو باإلضافــة إىل ذلــك ،فــﺈن النــﺺ تـ ّ
القوليــة واإلنجازيــة بوصــف ذلــك ينســجم مــع روح احلجــاج التــي تل ّبســت النــﺺ؛ ألن النــﺺ

أصـ ً
ا جــاء ملحاججــة اجلمهــور وتفريــﻎ عقليتــه مــن روح التكاســل والتباطــؤ ودفعــه إىل اإلمــام مــن
خــال بــث روح املبــادرة والنهــوض إىل أداء الواجــب املــوكل إليــه.
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مــن هنــا تبــدو عمليــة الفهــم للــروح اجلامليــة التــي تظلــل النــﺺ وﲡعلــه يف مقامــه الرفيــع ،هــو

ذلــك االرتقــاء بالفكــر الــذي يتجـ ّـذر يف الــذات االنســانية بوصفهــا بنــا ًء تصاعدي ـ ًا يرتقــي بالفعــل
اجلمعــي الــذي فيــه (يفــرتض الفعــل احلجاجــي أن الشــخﺺ الــذي ﳜضــع لــه يــدرك أنــه مندمــج

يف موقــف تواصــﲇ)()1٣؛ ألن اللغــة البريــة مرتبطــة ارتباط ـ ًا وثيق ـ ًا باملفاهيــم احلجاجيــة التــي تعــد
واحــدة مــن الطاقــات الكامنــة حتــت عبــاءة اللغــة ،التــي تتخــذ مــن مجاليــة األلفــاظ وســيلة لإلفــادة

مــن طاقتهــا االقناعيــة ،وهــذا مــا نلحظــه يف مقولــة اإلمــام احلســن  gاملذكــورة آنفـ ًا؛ إذ إنــه قــال (.

 . .إن ﳑــا ع ﹼﻈــﻢ اﷲ عﻠيﻜــﻢ مــن حﻘــﻪ وأســبﻎ عﻠيﻜــﻢ مــن نﻌمــﻪ مــا ال ﳛــﴡ ذﻛــره ،وال يــﺆ ﹼد ﺷــﻜره،
مــن عﻠينــا بــﲈ ﻫــو أﻫﻠــﻪ أن نشــﻜر
وال يبﻠﻐــﻪ ﺻﻔــة وال قــول ،ونحــن إنــﲈ غﻀبنــا ﷲ ولﻜــﻢ ،فﺈنــﻪ ﹼ

ونﻌــﲈءه ،) . . .فالنــﺺ يبــدأ بالتذكــري بالنعــم اإلهليــة عــى اإلنســان ،ويف ذلــك
وبــالءه
آالءه
ﹶ
ﹶ
فيــﻪ ﹶ

ﳾء ملحــوظ مــن انعــاش اجلامليــة الروحيــة لــدى املســلمني إلشــعارهم بتلــك الفيوضــات اجلامليــة
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ـن عﻠينــا بــﲈ ﻫــو
الربانيــة ،حتــى يعطــف عــى ذلــك بقولــه ( . . .ونحــن إنــﲈ غﻀبنــا ﷲ ولﻜــﻢ ،فﺈنــﻪ مـ ﹼ
ـﲈءه ،( . . .وهــذا ملحــﻆ مجــايل آخــر ،فالغضــب هلل وللجامعــة
ـالءه ونﻌـ ﹶ
آالءه وبـ ﹶ
أﻫﻠــﻪ أن نشــﻜر فيــﻪ ﹶ

املؤمنــة أمــر مجيــل وحممــود ،وحتــى التســبيب الــذي جــاء بــه النــﺺ فهــو يســتبطن الــروح اجلامليــة؛
إذ إنــه تكلــم عــن املنــن االهليــة التــي عــى االنســان مقابلتهــا بالشــكر ،وهــذا متظهــر مجــايل بامتيــاز؛

ألنــه يــﴚ بالبنيــة املتكاملــة للنــﺺ احلســني بوصفــه كنــز ًا معرفي ـ ًا اجتمعــت فيــه كل معــاﲏ املعرفــة
واجلــامل التــي أخرجتــه مــن ذهنيتــه البعيــدة إىل ملفوظيتــه القريبــة التــي تتجســد يف كلامتــه ومعانيهــا

التــي تضمنتهــا ،ثــم هيتــدي النــﺺ إىل اإلفصــاح عــن مقتضيــات االجتــامع وطبيعــة القضايــا التــي

البــد مــن انجازهــا؛ ليســتكمل اطــره املعرفيــة مبين ـ ًا الطريقــة والســلوك واملنهــج يف ذلــك.
-٢املستو املنﻬجي:

يرتبــط فهــم املنهــج الــذي تســري عليــه األفــكار بالوعــي الــذي يســري يف ظلــه املنهــج؛ إذ إن املنهجية

ال يمكــن أن تســتقر يف الفهــم وتتضــح يف الرؤيــا مــا مل تكــن قــد اﲣــذت مــن الوعــي واملعرفــة ركيــزة

هلــا يف بيــان خطوطهــا العريضــة وتفرعاهتــا الدقيقــة ،وحينــام قدّ منــا باملســتوى املعــريف كان ذلــك رغبــة

مجاليات الفكر احلسني وفق معطيات السلوك اإلنساﲏ لإلمام احلسن g

منــا يف فهــم طبيعــة التوأمــة مــع املســتوى املعــريف ليكــون منطلقـ ًا ملعرفــة طبيعــة التناســق الــذي يقــوم

عليــه املســتوى املنهجــي –كــام ســميناه -وكيفيــة تنظيــم خطواتــه لكــي يكــون منتجـ ًا بشــكل إجيــايب.

وللمســتوى املنهجــي أثــر يف الرؤيــة الضابطــة للمفاهيــم التــي تــرد يف النــﺺ األديب ،وتســويق

تلــك املفاهيــم مجالي ـ ًا للمتلقــي لتكــون ذات تأثــري واضــح عليــه ،ولكــي ينعكــس ذلــك يف ســلوكه
ليتحــول إىل ســلوك مجــايل؛ ألن اجلامليــة هنــا ﳑارســة تعبرييــة تــربز قوهتــا يف انتقــاء مفــردات اللغــة
بوصفهــا مظهــر ًا مــن مظاهــر االبــداع األديب تتجــى فيــه خصوصيــة املبــدع حينــام يقــوم بتوظيفهــا يف

ســياقاهتا املناســبة يف الوقــت الــذي يــربز فيــه تنظيــم املفــردات يف نظــام تركيبــي يتجــى فيــه الواقــع
الــداليل والتعبــريي يف النــﺺ( ،)14عــى أن هــذه التجليــات التــي أرشنــا إليهــا هــي تلــك التحــوالت

التــي يمســك بخناقهــا املنهــج بــام يتناســب مــع املفاهيــم التــي تتحــدد مهامهــا بنــاء عــى التوأمــة التــي

نوهنــا عنهــا آنف ـ ًا مــع املســتوى املعــريف.

وقــد ورد يف مقالــة االمــام احلســن  gآنفــة الذكــر ،مــا جيعلهــا تتناغــم يف تبويبهــا منهجيــ ًا مــع

مكونــات املنهــج التــي يمكــن حﴫهــا يف نقطتــني مهــا:
أ-التنسيﻖ

ب-الﱰﺗيﺐ
أ-التنسيﻖ

ونعنــي بــه انتظــام الــﴚء الواحــد بجميــع أجزائــه ومكوناتــه يف تنســيق هــذا الــﴚء ســواء أكان

هــذا التنســيق يف الشــكل أم املضمــون ،وهــذا يمكــن تعميمــه عــى االشــياء مجيع ـ ًا ،ومنهــا اﳋطــاب؛
فاﳋطــاب جيــب أن يكــون متضمنــ ًا املوضوعــات التــي يريــد اﳋطيــب أو املتكلــم أن يوصلهــا إىل
املتلقــي ،باإلضافــة إىل التنســيق الشــكﲇ بــني الفــاظ اﳋطــاب يف بنيتهــا وتراكيبهــا ومعانيهــا.

ويف اﳋطــاب احلســني ،مــن التنســيق عــى الصعــد كافــة ،مــا جيعلنــا نقــف لنــؤرش اىل حمطــات التنســيق

داخــل النــﺺ ،وأوىل هــذه املحطــات هــي تنســيق اجلمــل؛ إذ إنــه يــوازن قــدر املســتطاع بــني مجــل النــﺺ،

ففــي قولــه ( . . .ع ﹼﻈــﻢ اﷲ عﻠيﻜــﻢ مــن حﻘــﻪ ،وأســبﻎ عﻠيﻜــﻢ مــن نﻌمــﻪ ) . . .مســاواة كاملــة:
ﹴ
ماض  +فاعﻞ +حرف ﺟر ) +ﻛﻢ(  +حرف ﺟر +اسﻢ ﳎرور.
فﻌﻞ
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وردت هــذه املســاواة شــاملة اجلملتــني ال يوجــد زيــادة إال الــواو التــي هــي هنــا عاطفــة عملــت

عــى اشــرتاك اجلملتــني باحلكــم النحــوي ذاتــه ،لكنهــا عــززت املعنــى وأضافــت إليــه نوعـ ًا ثانيـ ًا مــن

األفــكار التــي ﲡعلــه يأخــذ أبعــاد ًا حســية باإلضافــة إىل أبعــاده املعنويــة التــي جــاءت هبــا اجلملــة

األوىل ،بينــام اجلملــة الثانيــة أشــارت بشــكل جــﲇ إىل املعنــى احلــﴘ ،وهنــا تأخــذ بعــد ًا مجاليـ ًا ظاهريـ ًا

يغــري العيــون بالتأمــل ،واﳋيــال باالنطــاق يف فهــم ذلــك اجلــامل االهلــي الــذي تصطبــﻎ بــه احليــاة
الفرديــة واجلامعيــة ،ســوا ًء أكان ذلــك ظاهري ـ ًا أم باطني ـ ًا.

ويف مجلة اخرى نجد هذه املساواة التي أرشنا إليها آنف ًا ،وهو قوله :g

) . . .مــا ال ﳛــﴡ ذﻛــره ،وال يــﺆ ﹼد ﺷــﻜره ( . . .وهاتــان اجلملتــان متســاويتان متامـ ًا يف تكوينهــام

اللفظــي بلــه املعنــوي ،ﳑــا جيعلنــا أمــام هــذه الظاهــرة اجلامليــة التــي يتشــح هبــا اﳋطــاب احلســني يف
تنســيق مجيــل جعلــت اﳋطــاب يرتقــي يف مجاليتــه؛ ليدفــع املتلقــي إىل التلــذذ باللغــة كوﳖــا أصبحــت

ذات مــذاق خــاص يف جماهلــا التعبــريي والرمــزي ،باإلضافــة إىل مــا حتملــه اللغــة مــن مجاليــات مــن
198
ِ
جهــة تبنيهــا للتجــارب األخــرى ولبوســها بلبــاس احلــس التجريبــي االنســاﲏ الــذي يتعالــق مــع
اﳋطــاب يف بعــده املوســيقي متناغـ ًام مــع ترتيــب موضوعــات اﳋطــاب وتنقاتــه التــي يصاحبهــا هــذا
التنقــل الصــوﰐ املهيمــن عــى اﳋطــاب ،وكأنــام يــامرس اﳋطــاب بلغـ ﹴـة نوعيـ ﹴـة خاصــة تقــرتن بالــروح

االقناعيــة التــي تســتبطن اﳋطــاب يف ســعي مــن االمــام احلســن  gلعــزل املتلقني عــن التأثــري اﳋارجي
واســتاملتهم إىل صفــه ،وهــذا مــا يمكــن ماحظتــه يف قولــه (وإن االقــدام عــﲆ األســنة نجــدة وعﺼمــة؛
ألنــﻪ ﱂ يمتنــع قــوم قــﻂ إال رفــع اﷲ عنﻬــﻢ الﻌﻠــة ،وﻛﻔاﻫــﻢ ﺟواﺋــﺢ الﺬلــة ،وﻫداﻫــﻢ إﱃ مﻌــاﱂ املﻠــة)؛
إذ إن اجلمــل بنيــت عــى أســاس تراتبيــة فكريــة مقرونــة بفهــم عميــق حلركــة املجتمــع يف حالــة الدفــاع

عــن نفســه ومعتقــده ،حتــى أن اإلمــام احلســن  gقــرن ذلــك الدفــاع عــن النفــس واملعتقــدات بالرضــا
اإلهلــي عــن هــؤالء املدافعــني ،وبذلــك فهــو جعــل مــن النــﺺ قطعــة حجاجيــة إلقنــاع اجلمهــور
بصوابيــة خطابــه ،وعدالــة قضيتــه التــي وقــف خطيبـ ًا ألجلهــا ،فضـ ً
ا عــن أن التمــدّ ح بصفــة االقــدام
ال يمكــن اســتجابه مــن دون االيــامن بالقضيــة ومواجهــة املــوت دفاع ـ ًا عنهــا.
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وقــد نجــح يف ذلــك حينــام تذكــر الروايــة( )15كيــف أنــه اســتطاع ﲡييــش اجلامهــري يف الكوفــة ودفعها

إىل احلــرب ضــد اﳋارجــني يف البــﴫة عــى خافــة أمــري املؤمنــني عــﲇ بــن أيب طالب.

ﳑــا يعنــي أن املتلقــي هنــا هــو املرتكــز األســاس الــذي تقــوم عليــه عمليــة تنســيق اﳋطــاب؛ ألجــل

حتقيــق االنســجام الــذي يعــد هــو اﳋاصيــة الدالليــة يف اﳋطــاب التــي تعتمــد عــى اجلمــل املكونــة

للخطــاب مــن خــال عاقاهتــا التــي تقــوم بينهــا ،وهــذه تنتهــي إىل حتقيــق االندمــاج املعنــوي بــني
اجلمــل حتــى وإن تعــددت موضوعــات اﳋطــاب ،إال أن هنــاك ســدا ًء حتتاني ـ ًا يمثــل الرابــط اﳋفــي

الــذي ينتمــي إليــه اﳋطــاب.

واﳋطــاب هبــذا االنســجام الــذي يتحقــق بــني مجلــه ،إنــام ﳛقــق مجاليتــه التــي تتجــى مــن خــال

هــذا االنســجام وكــام يــرى هايدغــر (أن اجلــامل ليــس إال مظهــر ًا مــن مظاهــر ﲡــﲇ احلقيقــة وهــذا ال

يكــون متحققـ ًا إال يف العمــل (االبداعــي))( ،)16والعمــل األديب جــزء مــن االبــداع الــذي متارســه الــذات

البريــة بشــكل أفضــل حينــام ترتقــي بعاقتهــا مــع احلقيقــة الوجوديــة بحثـ ًا وتعلقـ ًا بذلــك اجلــامل الــذي
ـف مــن خلــف حجــب األشــياء متخــذ ًا مــن اللغــة مظهــر ًا مــن مظاهــر التجــﲇ والتغيــري والصــريورة؛
يشـ ّ
لكــي يمنــح الفــرد الوعــي واملعرفــة ﳋلــق منهــج تتــواءم فيــه أداة التغيــري مــع املعرفــة اﳋاّقــة.
ب-الﱰﺗيﺐ:
يتاقــى الرتتيــب مــع التنســيق يف اﳋطــاب أو النــﺺ بوصفــه ســمة مجاليــة تشــمل الوظيفــة التــي

أنشــﺊ ألجلهــا اﳋطــاب ،يف الوقــت الــذي يــامرس فيــه اﳋطــاب اقناعيتــه للمتلقــي بعــد أن ينيــط بــه

دور ًا تفاعلي ـ ًا غايتــه فهــم املطلــوب منــه وتطبيقــه؛ إذ يمكــن أن يتطابــق اﳋطــاب مــع مجلــة ،كــام يمكــن

أن يتطابــق مــع كتــاب بأكملــه ،وإن كان يعــرف اﳋطــاب باســتقاليته وانغاقــه( ،)17وهــذا التطابــق بــني
اﳋطــاب مــن جهــة وبــني اجلملــة أو الكتــاب مــن جهــة أخــرى ،إنــام ﳜلــق نوع ـ ًا مــن التنافــذ الفكــري

القائــم عــى بعــض التمظهــرات العائقيــة التــي تلتقــي عــرب مناســبات يــرد ذكرهــا أو اإلشــارة إليهــا يف
اﳋطــاب ،ولعــل ورود بعــض االشــارات يف اﳋطــاب احلســني موضوعــة البحــث أدى إىل مــا ســميناه
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ـن عﻠينــا بــﲈ ﻫــو أﻫﻠــﻪ أن نشــﻜر فيــﻪ آالءه وبــالءه
بالتنافــذ الفكــري؛ إذ نــرى ذلــك يف قولــه ( . . .فﺈنــﻪ مـ ﹼ

ونﻌــﲈءه ،قــوالﹰ يﺼﻌــد إﱃ اﷲ فيــﻪ الرضــا ،وﺗنتــﴩ فيــﻪ عارفــة الﺼــدق يﺼــدق اﷲ فيــﻪ قولنــا ،ونســتوﺟﺐ

فيــﻪ املﺰيــد مــن ربنــا ،قــوالﹰ يﺰيــد وال يبيــد ،( . . .فهــو هبــذا الربــط وهــذا التنافــذ الفكــري الناتــج عــن
العائقيــة التــي تربــط مجــل اﳋطــاب ،إنــام يمنــح اﳋطــاب جمالــه احليــوي فض ـ ً
ا اإلثــارة اجلامليــة التــي

تــﴪي يف ذهــن املتلقــي مهيمنــ ًة عليــه وباعثــة فيــه روح االقنــاع مســتفيدة مــن حجاجيــة اجلمــل يف

تراتبيتهــا املحكمــة ومعانيهــا الثاقبــة؛ إذ إنــه ذكــر املنــن اإلهليــة ثــم ذكــر الواجــب امللقــى عــى عاتــق
البــر ،وهــو شــكر املنعــم عليهــم ،وهــذا ترتيــب منطقــي ال يســمح للمتلقــي باملراوغــة ،بــل حــدد املســار
الــذي يمكــن ســلوكه دون غــريه يف بلــوغ رضــوان اهلل تبــارك وتعــاىل ،بعدهــا ينتقــل إىل حتديــد اهلــدف

بدقــة متدرج ـ ًا يف حجاجــه االقناعــي مــن العــام إىل اﳋــاص ،مســتفيد ًا مــن امكانيــة اللغــة املتاحــة لــه.

تقتــﴤ مســألة الرتتيــب يف اﳋطــاب أن يكــون هنــاك مناســبة بــني اســتهال اﳋطــاب ومتنــه

 ٢00وخامتتــه؛ لكــي يبلــﻎ اﳋطيــب غايتــه ويســيطر عــى ســامعيه ،ولعــل املناســبة التــي اســتغلها االمــام
احلســن  gيف ترتيــب خماطبتــه النــاس كانــت عــى مســتوى مــن االمهيــة للخافــة ولﻸمــة ،ولذلــك
كانــت االســتجابة بمســتوى احلــدث ،يف الوقــت الــذي كان اﳋطــاب بمســتوى احلــدث أيضـ ًا؛ ألن فيــه
حتديــد مصــري هــذه األمــة ومصــري دينهــا اجلديــد الــذي كان حينهــا مــا يــزال يف طــور النمــو والثبــات.
وهــذا يعــود أصــ ً
ا إىل االنســجام القضــوي بــني موضوعــات اﳋطــاب ،ﳑــا جعــل حجاجيــة

اﳋطــاب ترســﺦ نفســها بموجــب حجــج اﳋطــاب املنطقيــة التــي ســاقها اإلمــام احلســن  gإلقنــاع

مجهــوره ،وهــذا مــا سـ ّـامه بريملــان باحلجــج القائمــة عــى الوصــل( ،)18التــي تعنــي ربــط مقدمــات اﳋطاب
بنتائجــه ،وهــو مــا يواصــل  -عــرب تقنيــات خطابــه  -نقــل مقدمــات القبــول مــن بــدء اﳋطــاب إىل ﳖايته،

واصـ ً
ا بــني مقدمــات اﳋطــاب ونتائجــه ،وهــذا هــو الــذي جعــل اﳋطــاب احلســني ناجحـ ًا يف اســتاملة

اجلمهــور الــذي كان يعــاﲏ مــن متلمــل وضجــر وســﺂمة هيمنــت عليــه؛ ألن اجلمهــور مل يكــن مقتنع ـ ًا

بجــدوى احلــرب متأثــر ًا بالســعايات والدعايــات التــي كان يومهــه مــن خاهلــا األمــراء الذيــن كانــوا

يديــرون البــاد اإلســامية مــن أيــام اﳋليفــة الســابق عثــامن بــن عفــان ،وهــذا مــا أوردتــه كتــب التاريــﺦ.
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-٣املستو السﻠوﻛي:
يقــوم املســتوى الســلوكي عــى أســاس الوعــي املعــريف الــذي ينطــوي عليــه الفــرد ،وبذلــك تكتمــل

الدائــرة البريــة وجودي ـ ًا ،مــن جهــة التعاطــي مــع مــا موجــود جمتمعي ـ ًا رشط عــدم التناقــض بــني

القضايــا أو املســائل التــي يتــم التعاطــي معهــا؛ ألن التناقــض يعنــي عــدم اتفــاق بــني قضيتــني أو بــني

فكرتــني أو مســألتني وبــني نتائجــه العمليتــني ،فذلــك يعنــي صحــة قضيــة وعــدم صحــة األخــرى،

وبالنتيجــة تقــﴤ احلاجــة باســتبعاد احدامهــا بوصفهــا خاطﺌــة ،ويف التعــارض يكــون احلجــاج.

وألن الســلوك يقتــﴤ نوعــ ًا مــن الدافعيــة والشــجاعة للوصــول إىل األهــداف بعــد ﲣطــي

املشــكات التــي تعــرتض الرتكيــز عــى احللــول ،كذلــك فــﺈن املعتقــدات العامــة التــي يؤمــن الفــرد،

تكــون الســبب الرئيــس يف حتديــد املنهــج الــذي يتبعــه ،فكيــف اذا كان هــذا الفــرد هــو االمــام احلســن
 gالــذي قــام خطيبــ ًا فيهــم ليبــث أفــكاره معتمــد ًا بذلــك عــى وعيــه العميــق وبصريتــه النافــذة
ومطاوعــة اللغــة لــه ،باإلضافــة إىل معرفتــه الثاقبــة وســلوكه اهلــادئ وروحــه الشــفافة وقلبــه املــرتع

بحــب اهلل تعــاىل ،ال ســيام إذا عرفنــا أن (األفــكار والوجــدان والســلوك واجلوانــب الفســيولوجية هــي

كلهــا مكونــات لنظــام موحــد)( ،)19علـ ًـام أن هــذا النظــام املوحــد هــو الــذي اعتمــده اإلمــام احلســن
 gيف خطابــه املوجــه وبشــكل تنظيمــي خمتــﴫ ،نــارش ًا مــن خالــه فكــره الــذي اعتمــد فيــه رؤيــة

وجوديــة عقانيــة ناعمــة منفتحــة عــى اآلخــر بــام هــو يريــد أن يكــون عليــه ،ال بــام تصنعــه الدعايــة
االعاميــة ،وانطلقــت رؤيتــه التنظيميــة تلــك مــن ســلوكه الشــخﴢ املنتظــم الــذي مل يفــارق ومل يبارح

الرؤيــة القرآنيــة ،متخــذ ًا مــن الزخــم الــذي توفــره شــخصيته املندفعــة بشــكل عقــاﲏ ﴏف أداة

لتوفــري أجــواء القبــول للخطــاب بــام هــو عليــه مــن رصــف لﻸفــكار ،واختصــار لﻸلفــاظ ،وحشــد
للمعــاﲏ ،مقرون ـ ًا برباطــة اجلــأش وشــجاعة متناهيــة معتمــد ًا يف ذلــك نظــر ًا اســرتاتيجي ًا ال ﳜيــب،
وقــراءة للمســتقبل متتــح مــن رحيــق الوحــي ،وتـ ّ
ـرش أرجيهــا البهــي عــى املتلقــني.

إن أهــم النقــاط االرتكازيــة يف اﳋطــاب احلســني ،التــي بــان فيهــا ســلوكه الشــخﴢ ونفســه

الكريمــة هــي اآلﰐ:
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أ-استﻌﲈل اﳋطاب املباﴍ:
يمثــل اﳋطــاب املبــارش مــع مجهــور خمتلــف يف درجــات الوعــي واالنتــامء مــن أصعــب اﳋطابــات

عــى رجــل السياســة ،مــا مل يكــن رجــل السياســة عــى أعــى درجــات الوعــي والفهــم واســتراف
املســتقبل ،باإلضافــة إىل مــا يتمتــع بــه مــن رؤيــة فاحصــة للجمهــور الــذي ﳜاطبــه

قــام بذلــك مــع اجلمهــور حينــام قــال هلــم( . . .إن ﳑــا عﻈــﻢ اﷲ عﻠيﻜــﻢ مــن حﻘــﻪ وأســبﻎ عﻠيﻜــﻢ

مــن نﻌمــﻪ ،مــا ال ﳛــﴡ ذﻛــره وال يــﺆدي ﺷــﻜره ،وال يبﻠﻐــﻪ ﺻﻔــة وال قــول ،) . . .وهــي مفاحتــة

شــخصية مبــارشة للجمهــور ،وتذكــري يعتمــد املنطــق الدينــي اهلــادئ مــن خــال اإلشــارة إىل عظــم
النعــم وطبيعــة العجــز البــري عــن اداء شــكر تلــك النعــم ،وهنــا مــارس عمليــة االﳛــاء بــﴬورة

أداء جــزء مــن ذلــك الشــكر للبــارئ عــز وجــل ،مــن خــال التكاتــف ومســاندة احلكومــة العلويــة

بوصفهــا هــي حاميــة الديــن والناطقــة باســمه ،ومــن ثــم اﳋــروج لقتــال العــدو املشــرتك ،كل ذلــك

 ٢0٢يقــرتن بالســلوك اهلــادئ مــن قبــل االمــام احلســن  gمــع اجلمهــور ،ومل يكــن غائبــ ًا عــن ذهــن
االمــام احلســن  gتلــك اجلامليــة التــي تنشــأ عــن تناســب العاقــات االجتامعيــة مــع مفهومهــا التــي

تأخــذ مــن املنظومــة الدينيــة جــزء ًا كبــري ًا مــن مكوناهتــا اﳋلقيــة ،حتــى تتحــول كثــري مــن الطقــوس
الدينيــة إىل مفــردات مــن تقاليــد اجتامعيــة ضاغطــة ال يســتطيع املجتمــع الفــكاك منهــا.
ب-االلتﻔات باﳋطاب اﱃ الﺬات:
ـن عﻠينــا بــﲈ ﻫــو
حــدث ذلــك حينــام تطــرق إليــه يف قولــه (ونحــن إنــﲈ غﻀبنــا ﷲ ولﻜــﻢ ،فﺈنــﻪ مـ ﹼ

أﻫﻠــﻪ أن نشــﻜر فيــﻪ آالءه وبــالءه ونﻌــﲈءه ،) . . .وهــذه املســاواة باﳋطــاب بــني املتكلــم واجلمهــور إنــام

تنــم عــن ادراك عميــق مــن قبــل االمــام احلســن  gملفهــوم التامهــي الســلوكي والعقــدي مــع اآلخــر
املشــوش يف فكــره ومعتقــده؛ ليجلبــه إىل صفــه ،بعــد ﳑارســة عمليــة التنويــر ﲡاهــه والتنويــه بــﴬورة

فهــم العاقــة بــني العبــد وربــه؛ بوصفهــا عاقــة منتجــة مــن طرفــني.

ومــن خــال ارشاك مجهــور املتلقــني مــع اﳋطيــب فيــام يرجــوه ويريــده مــن اهلل تعــاىل ،إنــام هــو
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استشــعار لقيمــة املتلقــني مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى فهــو ناتــج عــن وعــي ومعرفــة بالســلوك
اجلامعــي وتأثــري ذلــك يف نفســية املتلقــني ،الســيام وأن االمــام احلســن  gيمثــل عامــة فارقــة يف

التاريــﺦ االســامي والبــري ويف اجلزيــرة العربيــة ،كونــه ابــن بنــت النبــي حممــد  مــا جيعلــه يف

الصفــوة مــن الرجــال الذيــن ال يتخطاهــم أحــد ،باإلضافــة إىل كونــه ابــن اﳋليفــة آنــذاك عــى وفــق
املعايــري السياســية البســيطة التــي هــي خــارج نطــاق املعتقــد الدينــي يف أقــل تقديــر.
ج-الﻌرض املوضوعي وﴐب املثﻞ حجاﺟي ﹰا:
تعــد عمليــة توليــد األفــكار مــن الصعوبــة بمــكان ،فض ـ ً
ا عــن كــون ذلــك يف ســاحة خطــاب

مــع مجهــور غــري متجانــس ،يــكاد يوكــن ذلــك مــن أشــد األشــياء عــى اﳋطيــب ،كــام أن مســألة دمــج
األفــكار بعضهــا ببعــض يف بوتقــة واحــدة ،تــكاد تكــون ﴐبـ ًا مــن املســتحيل ،مــا مل تكــن قــد أخــذت

وقتهــا الــازم يف طبخهــا وصهرهــا يف ذهــن املتكلــم ،باإلضافــة إىل مــا يتمتــع بــه ذلــك اﳋطــاب مــن
مســحة مجاليــة يف حســن تنســيقه وترتيبــه وتناســل أفــكاره ،مــا أفــﴣ بالنتيجــة إىل وجــود خطــاب

متناســق يف اســتهاليته ومتنــه وخامتتــه.

وقــد أراد مــن وراء ذلــك االمــام احلســن  gأداء وظيفتــني للخطــاب ،اشــارية وتقريريــة ،وســنبني

اآلن أمهيــة كل وظيفــة يف اﳋطــاب.
الوﻇيﻔة اإلﺷارية:

مــن خــال التحليــل اإلشــاري للخطــاب احلســني يبــدو أن مســعاه كان ينحــو باﲡــاه جعــل

الديــن ببعــده االنســاﲏ واألخاقــي هــو القــوة االجتامعيــة املهيمنــة عــى املجتمــع عــن طريــق اجــراء
الرتابــط الشــعوري والاشــعوري بــني البنيــات االجتامعيــة الثقافيــة واألعــراف والتقاليــد وبــني

الديــن بعــد اخضاعهــا لــه عــى األقــل ســلوكي ًا عــى املــدى املنظــور ،وهــو بالنتيجــة يؤســس ملبــدأ
الرتاكــم الســلوكي الــذي يســلكه املجتمــع بعــد تواتــر ســلوكه تراكمي ـ ًا بــني أفــراد املجتمــع؛ لذلــك

كان اســتعامل اللغــة أمــر ًا حتميـ ًا يف الفهــم والتبليــﻎ ،معتمــد ًا عــى مــا تفــرزه اللغــة مــن نظام إشــاري يف
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تراكيبهــا احلــادة غــري املذيلــة بلبــاس الفضفضــة الزائــدة ،بــل كانــت املعــاﲏ عــى مقاســات األلفــاظ،

وهــو هنــا إنــام يعطــي تراكيــب اللغــة إمكانيــة الفــوران اإلشــاري لكــي تنهــض باملفاهيــم القــارة فيهــا،

ّ
املحشــد بمعانيــه القليــل بألفاظــه:
نجــد ذلــك يف قولــه املتامســك بنظمــه

) . . .إن ﳑــا عﻈــﻢ اﷲ عﻠيﻜــﻢ مــن حﻘــﻪ وأســبﻎ عﻠيﻜــﻢ مــن نﻌمــﻪ ،مــا ال ﳛــﴡ ذﻛــره وال يــﺆ ﹼد

ـن عﻠينــا بــﲈ ﻫــو أﻫﻠــﻪ أن
ﺷــﻜره ،وال يبﻠﻐــﻪ ﺻﻔــة وال قــول ،ونحــن إنــﲈ غﻀبنــا ﷲ ولﻜــﻢ ،فﺈنــﻪ مـ ﹼ

نشــﻜر فيــﻪ آالءه وبــالءه ونﻌــﲈءه.( . . .

ا عــن ّ
إذ نجــد أن اﳋطــاب هــو الــذي يمنــح اللغــة موضوعيتهــا ونكهتهــا اجلامليــة ،فضــ ً
أن

روح احلجــاج تــربز مــن خــال تلــك البنيــة أو الرتكيــب الــذي تظهــر فيــه اللغــة؛ ألن كل كلمــة يف

اللغــة تدخــل يف بنيــة اﳋطــاب متثــل عقــدة كشــف عــن ماهيــة ذلــك اﳋطــاب؛ بوصفهــا داخلــة يف

تكوينــه الشــكﲇ واملضمــوﲏ ،وحينــام تنتمــي للخطــاب فﺈﳖــا تعــد هنــا مفتاحـ ًا مــن مفاتيحــه يف املعنــى

 ٢04والتأويــل ،فضـ ً
ا عــن أﳖــا لبنــة مــن لبنــات بنائــه املعــامري وهندســة ذلــك املعنــى واملعــامر ،باإلضافــة

إىل أن اﳋطــاب عــرض قضيــة تــكاد ﲣتفــي بفعــل الرتاكــم اللفظــي يف بنيــة اﳋطــاب ،وهــذه القضيــة

هــي ( . . .ونحــن إنــﲈ غﻀبنــا ﷲ ولﻜــﻢ ( . . .فامهيــة الغضــب هنــا مســألة مبهمــة؛ إذ إنــه مل يفصــح عن

طبيعــة ذلــك الغضــب ،كــام إنــه مل يوضــح أيــن ومتــى ؟ أي أن الزمــان واملــكان جمهــوالن يف اﳋطــاب،

ﳑــا يعنــي أن اإلحالــة اإلشــارية املضمــرة يف اﳋطــاب ســتكون جاذبــة بﺈهباميتهــا للمتلقــي.
الوﻇيﻔة التﻘريرية

تتحــدد الوظيفــة التقريريــة للخطــاب عــن طريــق عــرض مكونــات اﳋطــاب ،حينــام تكــون طافيــة

عــى ســطحه؛ ألن حيــاة الكلمــة يف اﳋطــاب مرتبطــة بموقعهــا فيــه ،فكلــام كانــت قريبــة مــن التنــاول
اللفظــي املبســط ،كان ذلــك مدعــاة إىل تداوهلــا فيــه ،وبالنتيجــة وجودهــا يف املعنــى ســيكون مؤكــد ًا،

مســوغ ًا للتغــاﴈ عــن
وإعادهتــا عــى األذهــان ســيكون مرهتنــ ًا بذلــك ،إال أن ذلــك لــن يكــون
ّ

أخواهتــا ،فالبنيــان اﳋطــايب يعلــو باجلميــع دون اســتثناء ،لكــن الركائــز لــن يغيــب اثرهــا ووجودهــا

قطع ـ ًا يف هــذا البنــاء.
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وتظهــر الوظيفــة التقريريــة للخطــاب احلســني موضوعــة البحــث ،حينــام نــرى أن هــذا اﳋطــاب

يتــدرج مــن العــام إىل اﳋــاص ،كــام هــو واضــح بقولــه:

) . .فﺈنــﻪ ﱂ ﳚتمــع قــوم قــﻂ عــﲆ أمــر واحــد إال اﺷــتد أمرﻫــﻢ ،واســتحﻜمﺖ عﻘدﲥــﻢ ،فاحتشــدوا

ﰲ قتــال عدوﻛــﻢ مﻌاويــة وﺟنــوده ،فﺈنــﻪ قــد حــﴬ ،وال ﲣاذلــوا فــﺈن اﳋــﺬالن يﻘطــع نيــاط الﻘﻠــوب،
وإن اإلقــدام عــﲆ األســنة نجــدة وعﺼمــة؛ ألنــﻪ ﱂ يمتنــع قــوم قــﻂ إال رفــع اﷲ عنﻬــﻢ الﻌﻠــة وﻛﻔاﻫــﻢ

ﺟواﺋــﺢ الﺬلــة ،وﻫداﻫــﻢ إﱃ مﻌــاﱂ املﻠــة ،ﺛــﻢ أنشــد:
والﺼﻠﺢ ﺗﺄخﺬ منﻪ ما رضيﺖ بﻪ

واﳊرب يﻜﻔيﻚ من أنﻔاسﻬا ﹸﺟ ﹶر ﹸع (

فقــد بــدأ بفكــرة عامــة تشــري إىل أمهيــة الوحــدة واالجتــامع عــى أمــر واحــد بــام ســيكون ســبب ًا يف

اشــتداد وضعهــم واســتحكام عقدهتــم ،وهــو الســبيل إىل النــﴫ املــؤزر ،ومــن ثــم حتــول مبــارشة دون

إخــال يف موضــوع اﳋطــاب ،حتــى وإن كان اﳋطــاب يأخــذ شــك ً
ا تقريريـ ًا الــذي هــو بمثابــة التجــﲇ

احلقيقــي للواقــع دون رتــوش ،حتــى وإن كانــت الظواهــر التــي يذكرهــا اﳋطــاب متعارضــة يف ذاهتــا،

مثــل قــول اإلمــام احلســن  . . .( gفاحتشــدوا ﰲ قتــال عدوﻛــﻢ مﻌاويــة وﺟنــوده ،فﺈنــﻪ قــد حﴬ ،وال

ﲣاذلــوا فــﺈن اﳋــﺬالن يﻘطــع نيــاط الﻘﻠــوب ،وإن اإلقــدام عــﲆ األســنة نجــدة وعﺼمــة ( . . .فهــو يذكــر
العــدو بشــكل مبــارش ،يف الوقــت الــذي ينهاهــم عــن التخــاذل؛ ألنــه يقطــع نيــاط القلــوب  -حســب

تعبــريه – بمعنــى يــؤدي إىل هزيمــة منكــرة ،وهــو هنــا يــامرس احلجــاج بطريقــة ذكيــة يمكــن حلــاظ
ذلــك مــن بــني تراكيــب اﳋطــاب ،ودون أن يقــول ذلــك بمقدمــة أو إشــارة برهانيــة إال اللهــم تلــك

اإلشــارات التــي تنبــض مــن بــني مكونــات اﳋطــاب ويمكــن تفحصهــا بدقــة ،مــا جيعــل الواجــب يف

متييــز مــا ﳛويــه اﳋطــاب بدقــة بمثابــة الواجــب املقــدس الــذي يعنــى بــه القــارئ واملتلقــي.

بعدهــا يتحــول اﳋطــاب احلســني إىل عــرض القاعــدة التــي تنتهــي إليهــا كل األفــكار التــي ترتبــط

بالســلوك االجتامعــي واملفهــوم الدينــي للعاقــة بــني اﳋالــق تعــاىل وبــني املخلوقــني ،تلــك العاقــة
التــي جيــب أن تكــون برطهــا ورشوطهــا حينهــا تتحقــق اشــرتاطاهتا التــي هــي بمثابــة أطــر تنظيميــة

تقبــع خلفهــا تلــك العاقــة ،وقــد أمجلهــا اﳋطــاب احلســني يف قولــه ،بعــد مــا أعطــاه الصفــة التربيريــة
التــي تقــرتن برؤيــة حجاجيــة قائمــة عــى أســس صادقــة ،فقــد قــال:
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( . . .ألنــﻪ ﱂ يمتنــع قــوم قــﻂ إال رفــع اﷲ عنﻬــﻢ الﻌﻠــة وﻛﻔاﻫــﻢ ﺟواﺋــﺢ الﺬلــة ،وﻫداﻫــﻢ إﱃ مﻌــاﱂ

املﻠــة ،ﺛــﻢ أنشــد:

والﺼﻠﺢ ﺗﺄخﺬ منﻪ ما رضيﺖ بﻪ

واﳊرب يﻜﻔيﻚ من أنﻔاسﻬا ﹸﺟ ﹶر ﹸع)

مــن هنــا ال يمكــن الفصــل بــني الرؤيــة اجلامليــة والســلوك االنســاﲏ املقــرتن باحلجــاج يف اﳋطــاب

احلســني ،ﳑــا يعنــي أن هــذا اﳋطــاب قــد انطلــق مــن كينونــة تنتمــي بروحهــا إىل الوجــود األســمى،
وقــد أشــبعت بــروح التســامح واإلنســانية والعــدل ،حتــى جــاء استشــهاده ببيــت الشــعر ليســتكمل

نطاقــه احلجاجــي املــﴬوب عــى املتلقــي ،الــذي بــدا وكأنــه اﳋتــام املنتظــر ﳋطبــة أراد هلــا أن تكــون

حمفــزة فــوق العــادة ،حتــى أصبــح البيــت الشــعري بمثابــة املثــل الــذي مل يكــن جمــرد تزيــني وﲡميــل

أســلويب للخطــاب ،بــل ﲡــاوز ذلــك إىل مهمــة حجاجيــة قــام هبــا ،واختــﴫ فيهــا كل موضوعــات

اﳋطــاب احلســني ،بــام فيــه مــن الكثافــة واإلجيــاز؛ لوجــود تلــك العاقــة بــني موضــوع اﳋطــاب وبيــت

 ٢06الشــعر ،التــي جعلــت منــه حجــة اقناعيــة فرضــت وجودهــا داخــل اﳋطــاب وعــى املتلقــي يف آن.
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ﻫوامﺶ البحث

 ) 1حياة اإلمام احلسن  gدراسة وحتليل ،الشيﺦ باقر القرﳾ ،تقديم اإلمام املصلح كاشف الغطاء ،دار الباغة،
النجف األرشف – العراق ،ط - ٢د .ت .ج .4٣٢ / 1
 ) ٢سورة آل عمران اآلية .179
 ) ٣سورة املائدة اآلية (.)100
 ) 4سورة النحل اآلية (.)1٢5
 ) 5يراجع يف ذلك :علم اجلامل وفلسفة الفن – فريدريك هيجل ،ترمجة جماهد عبداملنعم جماهد ،القاهرة –مﴫ ،مكتبة
دار الكلمة للنر والتوزيع ط ،٢010 – 1النقد الفني –دراسة مجالية وفلسفية –جريوم ستولنتيز ،ترمجة فؤاد زكريا،
االسكندرية –مﴫ ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنر ،ط ٢007 -1م ...وغريمها ﳑن كتبوا عن اجلامل وفلسفته؛ إذ
الكل يتكلم عن االحساس وعاقته باجلامل ،وأن اجلامل استشعار حمسوس ،ومل يتكلموا عن أن منشأ اجلامل هو عقﲇ
ال حﴘ ،فﺈدراك اجلامل ال يكون باحلس بل بالعقل ،أي باختصار شديد جد ًا ،لو ال العقل ما كان للحس أن يفهم
طبيعة اجلامل وماهيته . . .الﺦ ،ولنا إن شاء اهلل وقفة طويلة عند هذا املوضوع لبيان أن ماهية علم اجلامل االسامي
ﲣتلف عن علم اجلامل الغريب كثري ًا.
 ) 6ينظر يف ذلك ما تقدم أعاه ،باإلضافة إىل ما عرضه فاسفة الغرب من آراء حول اجلامل احلﴘ وما إىل ذلك،
كتاب اجلامل لروجر سكروتون ،ترمجة وتقديم بدر الدين مصطفى ،املركز القومي للرتمجة ،القاهرة-مﴫ ،ط-1
 ٢014م ،وكتاب د .حممد عﲇ أبو ريان فلسفة اجلامل ونشأة الفنون اجلميلة يف طبعته الثامنة  199٣الصادر عن دار
املعرفة اجلامعية يف االسكندرية بمﴫ.
 ) 7النقد الفني –دراسة مجالية وفلسفية.1٢9 -
 ) 8فلسفة اجلامل ونشأة الفنون اجلميلة  ،٢1د .حممد عﲇ أبو ريان ،دار املعرفة اجلامعية ،االسكندرية – مﴫ ،ط
 199٣ – 8م.
 ) 9سورة يونس اآلية (.)٢4
 ) 10ينظر :فلسفة اجلامل ودور العقل يف االبداع الفني ،د .مصطفى عبده ،مكتبة مدبويل ،القاهرة – مﴫ ،ط -٢
 1999م.1٣5 - 1٣4 ،
 ) 11يراجع يف ذلك كتب التاريﺦ مثل مروج الذهب للمسعودي وتاريﺦ الطربي واإلمامة والسياسة للدينوري
وغريها.
 ) 1٢احلجاج اللغوي –قراءات يف أعامل الدكتور أبو بكر العزاوي  ،٣9 -تنسيق الدكتور حسن مسكني ،عامل الكتب
احلديث للنر والتوزيع –االردن -عامن ،ط ٢017-1م.
 ) 1٣احلجاج يف التواصل  ،٣٣فيليب بروطون ،ترمجة حممد مشبال –عبدالواحد التهامي العلمي ،املركز القومي
للرتمجة ،ط ٢01٣-1م.
 ) 14ينظر :مجالية اﳋطاب يف النﺺ القرآﲏ ،د .لطفي فكري حممد اجلودي ،مؤسسة املختار للنر والتوزيع،
القاهرة-مﴫ ،ط14٣5 -1ه –  ٢018م.59 – 58 ،
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 ) 15حياة االمام احلسن .4٣٣ /1
 ) 16مجاليات الفن اإلطار األخاقي واالجتامعي د .رمضان الصباغ ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنر ،االسكندرية-
مﴫ ،ط ٢00٣-1م.٢1 ،
 ) 17ينظر :نظرية النﺺ من بنية املعنى إىل سيميائية الدال ،د .حسني ﲬري ،منشورات االختاف ،الدار العربية
للعلوم نارشون ،بريوت – لبنان ،ط14٢8 -1هـ  ٢007 -م.٢01 .
 ) 18ينظر :نظرية احلجاج عند شاييم بريملان ،تأليف د .احلسني بنوهاشم ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،بريوت-
لبنان ،ط ٢014 -1م.
 ) 19العاج املعريف السلوكي املختﴫ ،تأليف بريﲏ كوروين – بيرت رودل -ستيفن باملر ،ترمجة د .حممود عيد
مصطفى ،مراجعة وتقديم أ .د .حممد نجيب أمحد الصبوة ،دار ايرتاك للنر والتوزيع ،هليوبوليس غرب -مﴫ
اجلديدة ،ط ٢008 -1م.٢9 .
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مﺼادر البحث ومراﺟﻌﻪ

*اجلــامل لروجــر ســكروتون ،ترمجــة وتقديــم بــدر الديــن
مصطفــى ،املركــز القومــي للرتمجــة ،القاهرة-مــﴫ،
ط ٢014-1م.
*مجاليــات الفــن اإلطــار األخاقــي واالجتامعــي د.
رمضــان الصبــاغ ،دار الوفــاء لدنيــا الطباعــة والنــر،
االســكندرية-مﴫ ،ط ٢00٣-1م.
*مجاليــة اﳋطــاب يف النــﺺ القــرآﲏ ،د .لطفــي فكــري
حممــد اجلــودي ،مؤسســة املختــار للنــر والتوزيــع،
القاهرة-مــﴫ ،ط14٣5 -1ه –  ٢018م.
*احلجــاج اللغــوي –قــراءات يف أعــامل الدكتــور أبــو
بكــر العــزاوي ،تنســيق الدكتــور حســن مســكني ،عــامل
الكتــب احلديــث للنــر والتوزيــع –االردن -عــامن،
ط ٢017-1م.
*احلجــاج يف التواصــل ،فيليــب بروطــون ،ترمجــة حممــد
مشــبال –عبدالواحــد التهامــي العلمــي ،املركــز القومــي
للرتمجــة ،ط ٢01٣-1م.
*حيــاة اإلمــام احلســن  gدراســة وحتليــل ،الشــيﺦ باقــر
القــرﳾ ،تقديــم اإلمــام املصلــح كاشــف الغطــاء ،دار
الباغــة ،النجــف األرشف – العــراق ،ط - ٢د .ت.
*العــاج املعــريف الســلوكي املختــﴫ ،تأليــف بــريﲏ
كورويــن – بيــرت رودل -ســتيفن باملــر ،ترمجــة د .حممــود
عيــد مصطفــى ،مراجعــة وتقديــم أ .د .حممــد نجيــب
أمحــد الصبــوة ،دار ايــرتاك للنــر والتوزيــع ،هليوبوليــس

غــرب -مــﴫ اجلديــدة ،ط ٢008 -1م.
*علــم اجلــامل وفلســفة الفــن – فريدريــك هيجــل ،ترمجــة
جماهــد عبداملنعــم جماهــد ،القاهــرة –مــﴫ ،مكتبــة دار
الكلمــة للنــر والتوزيــع ط،٢010 – 1
*فلســفة اجلــامل ونشــأة الفنــون اجلميلــة ،د .حممــد عــﲇ
أبــو ريــان ،دار املعرفــة اجلامعيــة ،االســكندرية – مــﴫ،
ط  199٣ – 8م.
*فلســفة اجلــامل ودور العقــل يف االبــداع الفنــي ،د.
مصطفــى عبــده ،مكتبــة مدبــويل ،القاهــرة – مــﴫ ،ط
 1999 -٢م.
*فلســفة اجلــامل ونشــأة الفنــون اجلميلــة د .حممــد عــﲇ أبو
ريــان ،ط 199٣ -8دار املعرفــة اجلامعيــة يف االســكندرية
بمﴫ .
*نظريــة احلجــاج عنــد شــاييم بريملــان ،تأليــف د .احلســني
بنوهاشــم ،دار الكتــاب اجلديــد املتحــدة ،بريوت-لبنــان،
ط ٢014 -1م.
*نظريــة النــﺺ مــن بنيــة املعنــى إىل ســيميائية الــدال ،د.
حســني ﲬــري ،منشــورات االختــاف ،الــدار العربيــة
للعلــوم نــارشون ،بــريوت – لبنــان ،ط14٢8 -1هـــ -
 ٢007م.
*النقــد الفنــي –دراســة مجاليــة وفلســفية –جــريوم
ســتولنتيز ،ترمجــة فــؤاد زكريــا ،االســكندرية –مــﴫ ،دار
الوفــاء لدنيــا الطباعــة والنــر ،ط ٢007 -1م.
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ا ﹸملﻠخﹼ ﺺ:

ّ
إن تــراث اإلمــام احلســنُ gيم ّثــل منظومـ ًة إنســان ّي ًة ُمتكاملـ ًة ،فخطبــه ،ورســائله ،ووصايــاه،

ِ
ـاﲏ حمــض ،وا ُملتأ ّمــل وا ُملد ّقــق يف تراثــه جيــد هــذه احلقيقــة واضحــة؛
وحكَمــه ك ّلهــا ذات طابـ ﹴع إنسـ ﱟ
تنوعــة ،فهــو نتــاج
الســامي اﳋالــد زاخــر باملعــاﲏ ،والــدّ الالت اإلنســان ّية العميقــة ،وا ُمل ّ
فرتاثــه َّ

ـاﲏ مــن جــدّ ه املصطفــى
عقــل فـ ّـذ ،قــد أفــاد مــن القــرآن الكريــم ،واألحاديــث ّ
الريفــة ،وتــراث بيـ ّ

 وأبيــه أمــري املؤمنــني.g

لقــد ُأوﰐ اإلمــام احلســن gباغــ ًة وفصاحــ ًة عاليــ ًة ،ودرجــ ًة رفيعــ ًة مــن املوهبــة الباغ ّيــة

وال ﱡلغو ّيــة ،فضـ ًـا عــن تأ ّثــره بباغــة القــرآن الكريــم؛ ومــن جوانــب هــذه الباغــة اهتاممــه gبجانــب

احلجــاج واإلقنــاع ،فـــ ”احلجــاج ركيــزة أســاس يف ّ
وجــه ،يعتمــد مبدأ اســتاملة اآلخر،
ـي ُم ّ
كل خطــاب غائـ ّ

وترويــض مشــاعره وأفــكاره للتّأثــري فيــه ،ال مــن حيــث أفــكاره فحســب؛ بــل مــن حيــث مواقفــه ،ومــا
ﹴ
1
همــة البــاغ واإلبــاغ.
ـي ملمــوس“  ،وهــو مــا يتــاءم مــع َم ّ
يرت ّتــب عليهــا مــن ســلوك واقعـ ّ
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اهتمــت الباغــة يف الــدَّ رس احلديــث بتقن ّيــات اإلقنــاع والتَّأثــري ،وأبــرزت ال ُب ْعــد
لقــد ّ

ـي يف الباغــة .ومــن هنــا ،ظهــرت ّ
اهتمــت ببيــان
مؤخـ ًـرا بعــض الدّ راســات العلم ّيــة ا ّلتــي ّ
احلجاجـ ّ

منهــج احلجــاج وآل ّياتــه ومســتوياته يف القــرآن الكريــم؛ بيــد ّ
ـني مل ينــل ح ّظــه بعــد
احلسـ ّ
أن اﳋطــاب َ
مه ّيــة هــذا املوضــوع ،واحلاجــة إىل مثــل هــذه الدراســة.
مــن الدّ راســات املامثلــة ،وهــو مــا جيــﲇ أ ّ
أسباب اختيار املوضوع:

ـني ،وبيــان مــا فيــه مــن
_الرغبــة يف الوقــوف عــى أســاليب احلجــاج وآلياتــه يف اﳋطــاب احلَ َسـ ّ
َّ
خصوصيــة وتفــرد ،كونــه صــادرا عــن إمــام عظيــم ،ال ُﳛاجــج لينتــﴫ وي ِ
فحــم ،ولكــن ُﳛاجــج
ُ
ّ
ً
ّ
ليقنــع و ُي ِ
فهــم ويرحــم.
َ
ــني باالهتــامم الــكايف يف إطــار املفهــوم
ﳛــﻆ ال ُبعــد
_مل
احلجاجــي يف باغــة اﳋطــاب احلَ َس ّ
ّ

التَّــداو ّيل للباغــة.

رئيســا يف ّ
ّ
كل عمل ّيــة اتّصال ّيــة تســتدعي اإلفهــام واإلقنــاع
_إن احلجــاج أضحــى مطل ًبــا ً

والسياسـ ّية ،إلــﺦ. .
والتأثــري؛ مــا جعلــه يمتــدّ إىل خمتلــف مناحــي احليــاة :االجتامع ّيــة ،وال ّثقاف ّيــةّ ،

اﳋطاب احلسني يف البعدَ ينِ :
جاجي والتَّداو ّيل
احل
ُ ْ
ّ
ََ ّ

أﻫداف البحث:

ـني ،والكشــف عــن دوره يف هــذا البيــان َكـ ْـون ّ
أن مــن
حل َسـ ّ
مه ّيــة احلجــاج يف اﳋطــاب ا َ
_إبــراز أ ّ

الســامع.
وظائــف الباغــة البــﴫ
ّ
باحلجــة ،وإقنــاع َّ

واملهتمــون بعلــوم
أنموذجــا حجاج ﹰﹼيــا راق ًيــا ﳛتذيــه الدﱡ عــاة
ـني كونــه
ً
ّ
حل َسـ ّ
_إبــراز اﳋطــاب ا َ

والساســة ،والقــادة يف خمتلــف املجــاالت.
االتّصــال واإلعــامّ ،

مه ّيــة
_التّعـ ﱡـرف إىل املعــاﲏ واملوضوعــات ا َّلتــي اســتخدم اإلمــام احلســن gفيهــا احلجــاج ،وأ ّ

ّ
كل ذلــك يف حيــاة املســلم الفرد ّيــة واجلامع ّيــة.
ِ
ـني ،عــى مســتوى الكلمة
_الكشــف عــن تقن ّيــات احلجــاج ،وأبعــاده املختلفــة يف اﳋطــاب احلَ َسـ ّ
ـي جـ ً
والصــورة ،اسـ ً
ـدوال وتوزي ًعا.
املفــردةَّ ،
ملكونــات البــاغ ال ﱡلغـ ّ
ـتكامال ّ
والرتكيــب ،ﱡ
ـوي احلجاجـ ّ

ّ
ــني يف متكــني املفاهيــم
ــني
ً
حل َس ّ
إبــرازا للمنهــج ا َ
حل َس ّ
_إن يف دراســة احلجــاج يف اﳋطــاب ا َ

والســلوك؛ مــا ينبغــي مت ّثلــه ملواطــن الدَّ عــوة
والعقائــد ،وبــذر القيــم واألخــاق ،وتعديــل الفكــر ّ

إىل اهلل تعــاىل.

ّ
إن بيــان اآلل ّيــات واألدوات ،ودراســتها ا ّلتــي م ّثلتهــا خطــب اإلمــام احلســن ،gورســائله،

ومواقفــه ،ووصايــاه ،وحكمــه؛ تفتــح لنــا البــاب عــى مﴫاعيــه؛ لنقــف طويـ ًـا عنــد هــذه املعــاﲏ
احلضار ّيــة.

ّ
إن اإلحاطــة بتلــك اآلل ّيــات وحتديدهــا يكشــف لنــا جوانــب جديــدة يف فكــر احلســنg

وتفردهــا بــأدب احلــوار ،واالرتفــاع
ـاﲏ ،وثقافتــه ،ويكشــف لنــا تكامــل هــذه الشــخص ّيةّ ،
اإلنسـ ّ

ـلمي ،وعمــق اهلــدف ا ّلــذي أعطــاه  gمــن
السـ ّ
بمســؤول ّية املناقشــة واجلــدال املحمــود ،واإلقنــاع ّ

حياتــه ،وفكــره ،وجهــاده ،وإنســان ّيته املثال ّيــة.1
اإلقناع ﰲ اﳋطاب ﹶ
ني:
اﳊ ﹶس ﹼ

ِ
ّ
الســامعني؛ فهــو
همــة ملــا لــه مــن تأثــري لــدى ّ
إن مفهــوم (اإلقنــاع يف اﳋطــاب) مــن املفاهيــم ا ُمل ّ
ِ
تواصــل
الســامع (املخا َطــب)؛ أي عمل ّيــة ُ
ُيم ّثــل حلقــة اشــرتاك بــني (املتك ّلــم) املخاطــب ،وبــني َّ
واســتقبال بينهــام.
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ِ
ّ
ـﺺ)،
إن هــذا املفهــوم يفهــم مــن خــال ركائــز ثــاث :املخاطــب (املبــدع) ،واﳋطــاب (النـ ّ

واملخا َطــب (املتل ّقــي) .٢لــذا؛ فـ ّ
ـﺈن الوقــوف عــى مــا ّدة (ق ن ع) يف كتــب ال ّلغــة ،ومفــردات ألفــاظ

القــرآن يفيدنــا يف تصـ ّـور هــذه الركائــز.

ـع) عــى وزن
اإلقنــاع مصــدر عــى وزن (إ ْف َعــال) مــن الفعــل الثاثــي املزيــد بحــرف واحــد ( َأ ْقنَـ َ

( َأ ْف َعـ َـل) ،وفعلــه الثاثــي املجـ ّـرد ( َقن ََعَ -ي ْقن َُع).

ـني فـ ﹰﹼـذا ورائــدً ا ،واحلـ ّـق أ ّنــه ال يمكــن فصــل ســلوك اإلنســان عــن
لقــد ش ـكّل اﳋطــاب احلَ َسـ ّ

كامــه فهــام مقرتنــان ،فقــد كـ ّـون  gمدرســة فكر ّيــة ُمتم ّيــزة ،قــال ســبط ابــن اجلــوزي” :كان اهلل
الصائبــة إلصــاح
 قــد رزقــه الفطــرة ال َّثاقبــة يف إيضــاح مراشــد مــا يعانيــه ،ومنحــه الفطــرة َّ
وخصــه ِ
درت هلــا أخــاف مو ّدهتا بصــور العلــم ،ومعانيه“.٣
قواعــد الدِّ يــن ،ومبانيــه،
ّ
باجل ْبلــة ا ّلتــي ّ

لقــد و ّظــف اإلمــام احلســن gمكانتــه ،ومنزلتــه مــن جهــة كونــه خليفــ ًة وإما ًمــا ،وقائــدً ا،
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وحكيـ ًـام،
وناصحــا يف اﳋطــاب توظي ًفــا إنســان ﹰﹼيا مثال ﹰﹼيــا ،فهــو يمتلــك شــخص ّية األديــب املجـ ّـرب
ً

ا ّلــذي ﳜتــزن األحــداث والذكريــات ،ويغــوص يف أعــامق النّفس ـ ّيات ،و ُيــدرك بذكائــه الفــروق
بــني ّ
أنموذجــا بر ﹰﹼيــا يفكــر عــى مثــال
الشــخص ّيات ،وعنــده مــن قـ ّـوة اﳋُ ُلــق مــا يســتطيع أن يكــون
ً

األنمــوذج ّ
ـي ا ّلــذي تكـ ّـون عنــده ،وينطــق باألفــكار والكلــامت ا َّلتــي تؤ ّكــد هــذه الشــخص ّية
الذهنـ ّ
وﳛــاور حــوار احلــاذق البــارع ليصــل إىل الــرأي والفكــرة ،و ُيعـ ّـرب عــن ال ّلمحــة ،والعاطفــة“.4

لقــد كان احلســن gقائــدً ا للمرحلــة ،ورجـ ًـا سياسـ ﹰﹼيا وإنســان ﹰﹼيا ،وتربو ﹰﹼيــا؛ أل ّنــه امتلــك أعمــق

الصفــات ،وحــاز عليهــا ،فامتاكــه لتلــك ّ
الذهن ّيــة ،وامللــكات النّفســ ّية ،والتّاريــﺦ َّ
ــخﴢ،
الش
ّ
ّ
ـادرا عــى قيــادة األُ ّمــة ،وبـ ّ
ـث روح اإلنســان ّية األصيلــة فيهــا.5
جعلتــه قـ ً

ﹴ
ّ
ـي ،مــن خــال النﱡصــوص ا َّلتــي تركهــا
إن مــا خ ّلفــه  gمــن ُتــراث فكـ ﱟ
ـاﲏ ،وعلمـ ﱟ
ـري ،وإنسـ ﱟ

لنــا عــى شــكل خطــب ،ورســائل ،ووصايــا ،واحتجاجــات ،وأحاديــث ،وحكــم يف فــروع املعرفــة

وسـ َعة علمــه ،وإحاطتــه بمتط ّلبــات املرحلــة ا َّلتي
املختلفــة ،تكشــف عــن تنـ ّـوع اهتــامم احلســنَ ،g
كانــت تعيشــها ُاأل َّمــة املســلمة يف عــﴫه املحفــوف بالفتــن ،واملخاطــر ،والدَّ واهــي.6

اﳋطاب احلسني يف البعدَ ينِ :
جاجي والتَّداو ّيل
احل
ُ ْ
ّ
ََ ّ

ــني خطا ًبــا إنســان ﹰﹼيا إصاح ﹰﹼيــا واســ ًعا؛ إذ يدعــو إىل الوحــدة ،والتَّﺂلــف،
ُيعــدّ اﳋطــاب احلَ َس ّ

واحلــوار ،واحلفــاظ عــى دمــاء املســلمني ،جعلــت ال َّطــرف اآلخــر املعــارض ﳜشــى مــن الوحــدة،

والصــاح ،حيــث يرغــب يف الفرقــة ،والتَّش ـتﱡت ،واالنحــال.
واجلامعــة ،واحلــوارَّ ،

لقــد اشــتملت شــخص ّية اإلمــام احلســن gعــى خصائــﺺ كثــرية؛ منهــا :املقامــات العاليــة

أهلتــه إلنتــاج
الســامية الرفيعــة؛ لكونــه خليفـ ًة ،وإما ًمــا ،وقائــدً ا ،وحكيـ ًـام،
وج ًهــا مــا ّ
وناصحــا ،و ُم ّ
ً
َّ
ـاب عـ ﹴ
خطـ ﹴ
ـال مجــع فيــه بــني اإلفهــام ،واإلمتــاع.
ِ
ـي اإلمــام احلســن َ gم َلكــة اﳋطــاب؛ والقــول الفصــل؛ إذ تــرتاءى هــذه ا َمل َلكــة يف
لقــد ُأعطـ َ

تراثــه ا َّلــذي خ ّلفــه ســواء كان خطبــة ،أم رســالة ،أم وص ّيــة ،أم حكمــة ،وغريهــا .فقــد عمــد إىل

توظيــف ال ّلغــة توظي ًفــا ب ّينًــا دقي ًقــا؛ فكانــت أداة ،وآلــة ط ّيعــة تســتجيب لــه أ ّنــى شــاء ،ومتــى أراد

يف خمتلــف املســتويات؛ لغــرض اســتاملة ا ُملتل ّقــي ،وجذبــه ،والتأثــري فيــه ،وإقناعــه.

ّ
الصفــات اإلنســان ّية املثال ّيــة التــي اتّصــف هبــا اإلمــام احلســن ،gوقربــه مــن جــدّ ه املصطفــى
إن ّ

ـوي ا َّلــذي نشــأ فيــه احلســن ،وا َمل َلكــة اﳋطاب ّيــة ا َّلتــي وعاهــا مــن أبيــه
 ،وأبيــهg؛ فاملنبــت النَّبـ ّ

أمــري املؤمنــني gجعلتــه يمتلــك َم َل َكــة اﳋطــاب ،واألخــذ بزمــام القــول وجوانبــه ،وقــد أشــار

أخــوه احلســني gإىل هــذه امل َل َكــة اﳋطاب ّيــة ،وجذورهــا ،حينــام أ ّبــن احلســنُ ،gمعــدّ ًدا مناقبــه،
محـ َ
ـاﴏ احلـ ّـق مظا َّنــه ،وتؤثــر اهلل
حممــد ،إن كنـ َ
”ر ِ َ
ـك اهللُ أبــا َّ
وســجاياه ،وحكمتــه ،جــاء فيهــاَ :
ـت لتبـ ُ َ

ـف جليــل معاظــم الدنيــا بعــني
الرو ّيــة ،وتستشـ ّ
عنــد مداحــض الباطــل يف مواطــن التَّق ّيــة بحســن َّ
هلــا حاقــدة ،وتقبــض عليهــا يــدً ا ظاهــرة األطــراف نقيــة ِ
األﴎة . . . ،وال غــرو وأنــت ابــن ســالة
ّ
َّ
النّبـ ّـوة ،ورضيــع لِبــان احلكمــة ،فــﺈىل ﹴ
روح ،ورﳛــان ،وجنّــة نعيــم ،أعظــم اهلل لنــا ،ولكــم األجــر،
الســلوة ،وحســن األســى عنــه“.7
ووهــب لنــا ،ولكــم ّ

واضحــا يف
لقــد اعــرتف ألــدّ خصومــه با َمل َلكــة اﳋطاب ّيــة ا َّلتــي يمتلكهــا ،وهــذا مــا نــراه
ً

تقريــﻆ معاويــة لــه يف خواتيــم املشــاجرات ا َّلتــي كان يثريهــا عليــه يف جمالســه ،وإىل إطرائــه إ ّيــاه
يف مناسـ ﹴ
ـبات ُأ َخــر ال تتّصــل بتلــك املشــاجرات ،قــال اليعقــويب” :وقــال معاويــة :مــا تك ّلــم عنــدي
عــﲇ“.8
أحــدﹲ كان
َّ
أحــب إ ّيل إذا تك ّلــم أن ال يســكت مــن احلســن بــن ّ

٢17

د .زهراء عﲇ دخيل

ـت ﳖي ُتــك
كان احلســن ﳑّــا ال تُطــاق عارضتــه ،وكان معاويــة ﳜاطــب مــروان بــن احلكــم قــد كنـ ُ

عــن هــذا الرجــل ،وأنــت تأبــى َّإال اﳖــامكًا يف مــا ال يعنيــك ،وقــال لــه” :ال ﲡــار البحــار فتغمــرك،

9
ركﲇ “ :كان عاقـ ًـا حليـ ًـام ُحم ﹰﹼبا
وال اجلبــال فتبهــرك ،واســرتح مــن االعتــذار“ وقــال خــري الديــن الـ ّـز ّ

فصيحــا مــن أحســن النَّــاس منط ًقــا ،وبدهيــة . . .كان معاويــة ُيــوﴆ أصحابــه باجتنــاب
للخــري،
ً

حمــاورة رجلــني مهــا :احلســن بــن عــﲇ ،وعبــد اهلل بــن عبــاس لقـ ّـوة بداهتهــام“.10

لقــد أشــار أكثــر مــن باحــث إىل ا َمل َلكــة اﳋطاب ّيــة ا ُملم ّيــزة يف تــراث احلســن ،gفقــد أملــح ســبط

همــة يف ّ
ﲡــﲇ معــامل اإلنســان ّية املثال ّيــة عنــده باألخــﺺ يف
ابــن اجلــوزي إىل أثــر هــذه اآلليــة ا ُمل ّ

إصــاح الديــن ،واملجتمــع ،فقــال” :كان اهللُ قــد رزقــه الفطــرة ال ّثاقبــة يف إيضــاح مراشــد مــا
وخصــه ِ
درت هلــا
الصائبــة إلصــاح قواعــد الديــن ومباينــه،
ّ
يعانيــه ،ومنحــه الفطــرة ّ
باجل ْبلــة ا ّلتــي ّ
أخــاف مو ّدهتــا بصــور العلــم ومعانيــه“.11

أوﰐ الفصاحــة،
لقــد نـ ّـو َه األديــب املـ
ـﴫي طــه حســني با َمل َلكــة اﳋطاب ّيــة للحســنg؛ فقــد ِ َ
ّ

 ٢18وال ّلســن ،وفصــل اﳋطــاب ،وإ ّنــه ”قــد خطــب النّــاس غــري مـ ّـرة يف حيــاة أبيــه ،وبعــد وفاتــه ،فلــم
ـﴫا ،وهــو بعــد ذلــك ،أو قبــل ذلــك مــن أهــل بيــت مل يعرفــوا قـ ّ
ـي
ـط بعـ ّ
يعــرف منــه ع ﹰﹼيــا ،أو حـ ً
أو حــﴫ؛ وإ ّنــام كانــوا معــدن الفصاحــة ،وال ّلســن ،وفصــل اﳋطــاب ،وقــد خطــب احلســن فقــال:

”أهيــا النَّــاسّ ،
إن
خــري مــا كان يمكــن أن ُيقــال ،وأصــدق مــا كان يمكــن أن ُيقــال ً
أيضــا :قــالّ :
وأمحــق احلُمــق الفجــورّ ،
إن هــذا األمــر ا ّلــذي سـ ّلمته ملعاويــة إ ّمــا أن يكــون
ـيْ ،
أ ْك َيــس ال َك ْيــس التَّقـ ّ

حـ ّـق رجــل كان أحـ ّـق بــه منّــي فأخــذ ح ّقــه ،وإ ّمــا أن يكــون ح ّقــي ،فرتك ُتــه لصــاح ُأ ّمــة ُحممــد،
وحقــن دمائهــا ،فاحلمــدُ هلل ا ّلــذي أكــرم بنــا ّأولكــم ،وحقــن دمــاء آخركــم“.1٢

الرغــم مــن امتــاك احلســن gا َمل َلكــة اﳋطاب ّيــة ،وفصــل اﳋطــابّ ،إال ّ
أن األمو ّيــني أرادوا
عــى ّ
ِ
ـي) ،ومهــا مــن عيــوب ا ُملتك ّلــم ،ونعنــي هبــام:
ـﴫ والعـ ّ
حلـ ْ
أن يلصقــوا بــه هتمــة جديــدة ،وهــي (ا َ
التلجلــج يف الــكام ،واالرﲡــاج يف اﳋطــاب ،وعــدم القــدرة عــى الــكام ،وضبطــه ْ
إن مت ّكــن منــه،
ِ
ـي“.1٣
ـري بمعنــى واحــد ،قــالَ :
وجعلهــام الزخمـ ّ
”حــﴫ يف كامــه ،ويف خطبتــهَ :عـ ّ

اﳋطاب احلسني يف البعدَ ينِ :
جاجي والتَّداو ّيل
احل
ُ ْ
ّ
ََ ّ

الســلم واهلدنــة
لقــد نفــى اإلمــام احلســن gهــذه التّهمــة مــن قبــل ،را ﹰﹼدا إ ّياهــا ،فبعــد أن قبــل ّ

مــع معاويــة بالــروط ا َّلتــي أماهــا اإلمــام  gعــى معاويــة ،عاتبــه عبــد اهلل بــن الزبــري عتا ًبــا
ـف يف الــرأي ،أم وهــن ن ِ
َحيــزة
شــديدً ا قائـ ًـا لــه  :gفــام أدري مــا ا َّلــذي محلــك عــى ذلــك؟ أضعـ ﹲ

أن بنــي ُأم َّيــة َتن ِْســبنِي إىل ال َع ْج ِ
(طبيعــة) ،فأجــاب احلســن  “ :gأمــا واهللِ لــوال ّ
ــز عــن املقــال،
ـي ،وال الكليــل ال ِّلســان،
لسـ ُ
َل َك َف ْفـ ُ
ـت عنــك ُ
ـت بال َع ِيـ ّ
ـأبني لــك ذلــك لتعلــم ّأﲏ ْ
هتاو ًنــا ،ولكــن سـ ّ

ـﲇ تفتخــر ،فزوجتــه صف ّيــة بنــت عبــد املطلــب ،فبــذخ عــى مجيــع العــرب هبــا،
إ ّيــاي تُعـ ّـري ،وعـ ّ
ورشف مكاﳖــا ،فكيــف ت ِ
ُفاخــر َمــن هــو يف القــادة واســطتها ،ومــن األرشاف ســادهتا ،نحــ ُن
ـب ،والكــرم الغالــب“.14
أكــرم أهــل األرض ز ْنــدً ا ،لنــا الـ َّـر ُ
ف ال ّثاقـ ُ
االهتامم با ُملتل ِّقي:
إن االهتــامم با ُملتل ِّقــي ﴐورة يف عمل ّيــة تشــكيل اﳋطــاب؛ ّ
ّ
مؤســس عــى
ألن مفهــوم اﳋطــاب ّ

عمل ّيــة الفهــم ،واإلفهــام؛ فﺈقنــاع املتلقي(املخا َطــب) ،واســتاملته مــن خــال االهتــامم بــه ،والــدَّ أب

ـني ،فقــد أ ْبـ َـر َز احلســن gاهتام ًمــا بال ًغــا
عــى إيصــال الفكــرة لــه هــي ســمة واضحــة يف اﳋطــاب احلَ َسـ ّ

با ُملتل ِّقــي ،وعمــل عــى إقناعــه ،وحجاجــه ،والتأثــري بــه يف خمتلــف مســتويات احلــال؛ فهــو خطــاب

هيــدف إىل هدايــة ا ُملتل ّقــي ،ونجاتــه مــن املهلكــة ،والفــوز بجنّــة اآلخــرة ،عــاو ًة عــى إصاحــه

التناحــر ،والتّبا ُغــض. . . ،
التواصــل والتَّحا ُبــب ،والتَّعا ُيــش ،ونبــذ
وإصــاح املجتمــع ،والدَّ عــوة إىل
ُ
ُ

ـﺺ التَّأثري ّيــة ،ال يغيــب عنــه طرفــة عــني،
فــكان اإلمــام احلســن gجيعــل ا ُملتل ّقــي يف دائــرة النـ ّ

وضــح القيمــة الباغ ّيــة يف عمل ّيــة التواصــل ،واإلبــاغ .فاألســلوب
فهــو أمامــه دائـ ًـام ،وهــذا مــا ُي ّ

ـﴫف إزاء هــذه القــوة؛ فيغــدو
قـ ّـوة ضاغطــة ُيسـ ّلطها املتكلــم عــى املخاطــب؛ إذ يســلبه حر ّيــة التـ ّ
الضاغطــة تتم ّثــل فيهــا عمل ّيــة اإلقنــاع بوســائلها
ـي للمتل ّقــي” ،هــذه القــوة َّ
األســلوب قائــد لفظـ ّ

املوجهــة إليــه ،كــام تتم ّثــل فيهــا عمل ّيــة
العقل ّيــة ،ا ّلتــي مــن خاهلــا ُي ْســلم ا ُملتل ِّقــي قيــاده للفكــرة ّ

اإلمتــاع التــي تلـ ّـون الــكام بكثــري مــن املواصفــات العاطف ّيــة ،والوجدان ّيــة؛ بحيــث تكــون هنــاك

ـي ،واجلانــب اإلمتاعــي ،كــام تتم ّثــل فيهــا ثال ًثــا عمل ّيــة اإلثــارة ،ا ّلتــي
مزاوجــة بــني اجلانــب اإلقناعـ ّ
هبــا ِ
يوقــف املبــدع املشــاعر ا َّلتــي كانــت خمتزنــة عــن ا ُملتل ّقــي ،أو ُجي ّمدهــا متهيــدً ا إلحــال انفعــاالت

املوجهــة إليــه“.15
جديــدةُ ،مسـ ّببة عــن الطاقــة الفكر ّيــة والعاطف ّيــة ّ
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ـورا
ـاﴐا حضـ ً
نلحــﻆ يف اﳋطــاب احلَ َسـ ّ
ـني االهتــامم باملتل ّقــي ،وجذبــه ،واســتاملته ،ومراعاتــه حـ ً

واضحــا ،فــا نعــدم وجــود هــذا األمــر يف أغلــب تراثــه ،بــد ًءا مــن إيفــاده يف زمــن أبيــه أمــري
ً
املؤمنــني gإىل أهــل الكوفــة يدعوهــم إىل نــﴫة إمامهــم وخليفتهــم يف البــﴫة ،وكان أبــو موســى

وحضهــم
األشــعري وال ًيــا عــى الكوفــة ،فأخــذ احلســن gجيــدّ يف حتفيــز النّــاس ،وإثارهتــم للجهــادّ ،

”أهيــا النّــاس ،أجيبــوا دعــوة أمريكــم،
عــى اﳋــروج إىل البــﴫة لنــﴫة أبيــه  gمنهــا مــا قــال هلــمّ :
ـيوجدُ هلــذا األمــر َمــن َين ُفـ ُـر إليــه ،واهللِ َل ِﺌــن َي ِل َيــه أولــو النّهــى أمثــل يف
وســريوا إىل إخوانكــم ،فﺈ ّنــه سـ َ

أيضــا
العاجلــة ،وخــري يف العاقبــة ،فأجيبــوا َد ْع َو َتنَــا ،وأعينونــا عــى مــا ا ْب َت َل ْينــا بــه ،وا ْبتَل ْي ُتــم“ ،16وقــال ً

” :gهــو يســألكم النّــﴫ ،ويدعوكــم إىل احلـ ّـق ،ويأمركــم باملســري إليــه؛ لتــؤازروه وتنــﴫوه عــى

الصــاح مــن أصحابــه ،وم ّثلــوا بعاملــه ،وانتهبــوا مالــه ،فأشــخصوا
قــو ﹴم نكثــوا بيعتــه ،وقتلــوا أهــل َّ
الصاحلــون“.
إليــه رمحكــم اهلل ،فأمــروا باملعــروف ،واﳖــوا عــن املنكــر ،واحــﴬوا بــام ﳛــﴬ بــه ّ
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ّ
وﳛ ّــرك فكــره ،وشــعوره يكــون
الضغــط ا َّلــذي ُيســ ّلط عــى ا ُملتل ِّقــي ،ويؤ ّثــر يف إدراكــهُ ،
إن َّ

واضحــا ،وقو ﹰﹼيــا عــى
ـريا
 ٢٢0مــن خــال ال ّطاقــات التّعبري ّيــة ،واألســلوب ّية ّ
ً
الضاغطــة ا ّلتــي تؤ ّثــر تأثـ ً

الضاغطــة ،وتكاثــرت ردود
ا ُملتل ّقــي ،وك ّلــام تعــدّ دت املفاجــﺂت يف األســلوب زادت
القــوة َ
ّ
احلســني كان لغايـ ﹴ
18
ـات إفهام ّيــة ،ودوا ﹴع
الفعــل  .فتكثيــف تلــك ال َّطاقــات التَّعبري ّيــة يف اﳋطــاب َ َ ّ

دالل ّيــة ،منهــا :اســتاملة ا ُملتل ّقــي ،وإثارتــه ،والتّأثــري فيــه ،فنلحــﻆ حــرص اإلمــام gعــى إيصــال

أفــكاره ،ومنهجــه ،إىل ا ُملتل ّقــني؛ هبــدف شــدّ انتباههــم ،وإثارهتــم ،واستشــعار قلوهبــم ونفوســهم.

ِ
يف خطبــة اإلمــام احلســن gحــني ُقتِ َ
ثــم قــال” :
ــل أبــوه عــﲇَ ،gف َحمــدَ اهلل وأثنــى عليــهّ ،

ـي ،وأنــا
ـﲇ ،وأنــا ابـ ُن النَّبـ ّ
ّأهيــا النّــاسَ ،مــن عرفنــي فقــد عرفنــي ،و َمـ ْن مل ْ يعرفنــي ،فأنــا احلسـ ُن بــن عـ ّ

ـوﴆ ،وأنــا اب ـ ُن البشــري ،وأنــا اب ـ ُن النّذيــر ،وأنــا اب ـ ُن الدّ اعــي إىل اهلل ،والـ ِّـﴪاج املنــري ،وأنــا
اب ـ ُن الـ ّ

مــن أهــل البيــت ا ّلــذي كان جربيــل يتنـ َّـزل فينــا ،ويصعــد مــن عندنــا“ .19فاإلمــام احلســن gيتيــح
ﹴ
الصوت ّيــة؛ حيــث
الســياق للتَّعـ ّـرف إىل غايــات جديــدة للتّكــرار ودوره يف اهلندســة َّ
لنــا فرصــة يف هــذا ِّ
ﹴ
مه ّيــة ،وهــي ّ
أن االحتفــاء بتكــرار الضمــري ”أنــا“ يف
يقــوم التّكــرار هنــا بوظيفــة أســلوب ّية بالغــة األ ّ
ـواص املعنــى ا ّلــذي ترمــي إليــه اجلُ َمــل ،فهــو تأكيــد
رئيســا لتحديــد خـ ّ
صــدر اجلملــةُ ،يعــدﱡ مدخـ ًـا ً
االمــام احلســن gعــى الفكــرة ،أو القض ّيــة ،فتوكيــد احلســن كونــه مــن بيــت النبـ ّـوة ،توكيــد نســبه

اﳋطاب احلسني يف البعدَ ينِ :
جاجي والتَّداو ّيل
احل
ُ ْ
ّ
ََ ّ

الســلم
الطاهــر ،كــام يتجـ ّـى توكيــده يف أماكــن أخــرى أح ّق ّيتــه باﳋافــة ،وموقــف توكيــد دعوتــه إىل ّ
والدخــول يف اجلامعــة ،وموقــف توكيــد اإلصــاح ،وحقــن الدّ مــاء ،وهــي مواقــف إنســان ّية مثال ّيــة

هدفهــا التّأثــري يف املتل ّقــي ،وشــدّ ه نحــو الفكــرة ،أو القض ّيــة ا َّلتــي يريــد إيصاهلــا.

رتاكــام مــن األلفــاظ ،إنّــه يتمحــور حــول داللــة املبتــدأ الضمــري ”أنــا“
كــام ُم
ً
فاملعنــى ليــس ﹰﹼ

الريــف ،ويف بعــض اجلمــل إخبــار عــن
يف صــدر اجلملــة ،ويتبــع كل مبتــدأ إخبــار عــن نســبه َّ

ـي العــام،
ـايف ،واأليديولوجـ ّ
اإلنجــازات ال َّثقاف ّيــة ا َّلتــي ح َّققتهــا مجاعــة اإلمــام عــى املســتوين :ال َّثقـ ّ

واملعنــى بــني املبتــدأ واﳋــرب صــريورة ال تتو ّقــف؛ أل ّنــه يســتند يف جوهــره إىل طبيعــة العاقــة بــني

ال ّلغــة والفكــر ،ويســتند يف شــكله إىل طبيعــة العاقــة بــني الصوت واملوضــوع /الفخــر؛ ّ
ألن حتديد
الســابقة يمكــن إدراكــه مــن خــال فهــم الضمــري ”أنــا“ بوصفهــا عامـ ًة
مفهــوم التّكــرار يف اجلمــل ّ

مه ّيــة العاقــة بــني ال ﱡلغــة
صوت ّي ـ ًة تؤ ّكــد حـ ّ
ـس الفخــر ،ووصفهــا عام ـ ًة ُلغو ّي ـ ًة مكتوب ـ ًة تؤ ّكــد أ ّ

والفكــرّ .
ـايف وإيداعــه بِنْيــة ُمســتق ّلة
”إن بنــاء اﳋطــاب هــو يف األصــل اقتطــاع جلزئ ّيــة مــن ُﳑتــدﱟ ثقـ ّ
ﹴ
حمــدود ٢٢1
حمــدودة مــن حيــث ﳑكنــات التَّأليــف واإلحــاالت ،أو هــو بنــا ُء َ
عــامل اســتنا ًدا إىل عــدد
الضامنــة ،نظر ﹰﹼيــا عــى األقــل ،لوحدتــه وانســجامه
مــن امللفوظــات ،فمحدود ّيــة امللفوظــات هــي َّ

واســتقاله ،ومــع ذلــك ،فاالنســجام هنــا حالــة مفرتضــة فقــط وليســت حقيقــة موضوع ّيــة ،فــﺈذا

كان باإلمــكان التَّح ّكــم يف ســياقات اجلملــة وضبطهــا وحتديــد عددهــا ،فـ ّ
ـﺺ،
ـﺈن ضبــط حــدود النّـ ّ

يقتــﴤ تصـ ّـور ﳑكنــات حمــدودة مرتبطــة بقصد ّيــة ﴏﳛــة هــي جــزء منــه ،ال حالــة مســقطة مــن

خارجــه“ .٢0وهكــذا يتنامــى ال َّثــراء الــدّ ّ
اليل للتّكــرار يف ضــوء العاقــة بــني ”األنــا“ و“اآلخــر“؛

ـﴫاع ا َّلــذي
ـﴫاع ا ُملتنامــي؛ ذلــك الـ ّ
حيــث يســعى اﳋطــاب احلجاجــي دائـ ًـام إىل خلــق نــو ﹴع مــن الـ ّ

ـوي يكشــف يف تأويلــه عــن دور ”اآلخــر“ يف
تتطـ ّـور فيــه ”األنــا“ عــى أفــق اآلخــر عــرب نســق ُلغـ ﱟ
إعــادة صياغــة ”األنــا“ لنفســها بــام هــي فاعــل أســاس يف تشــكيل هو ّيتهــا .كــام يؤ ّكــد التّكــرار هنــا

الصوت ّيــة يف هذا
مه ّيــة ”األنــا“ اجلامع ّيــة يف مقابــل ضﺂلــة الـــ (أنتــم)
اﳋاصــة باآلخــر ،فتكــرار البِنْيــة َّ
ّ
أ ّ

الســياق يــؤ ّدي وظيفــة دالل ّيــة مزدوجــة؛ ففــي الوقــت ا ّلــذي تؤ ّكــد فيــه صفــة مــا لـــ (األنــا) تنفــي

الصفــة نفســها عــن اآلخــر ،ويؤ ّكــد هــذا تنـ ّـوع وظائــف ”األنــا“ بتبيــان ،أو بتعــداد نســبه الريــف
ِّ
أن جربيــل كان ينــزل إليهــم ،ويصعــد مــن عندهــم؛ وتلــك امليــزات ت ِ
إىل أن يصــل ّ
ُظهــر ”األنــا“ يف
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الصفــات النقيضــة لـــ ”اآلخــر“ ينعــم هبــا ،وهــذا النّــوع مــن التكــرار ُيســهم
أعــى مراتبهــا ،تاركـ ًة ِّ
بـ ﹴ
صوصــا إذا مــا
ـدور كبــري يف تأســيس بِنْيـ ﹴـة صوت ّيــة تُســاعد اﳋطيــب يف التَّغ ّلــب عــى خصمــه ُخ
ً
وضعنــا يف احلســبان ال ُبعــد ّ
الســجا ّيل بــني الطرفــني.
ـفاهي ،ودوره يف عمل ّيــة التَّبــادل ِّ
الشـ ّ

أ ّمــا النّــداء ،فكثــري يف خطابــه  ،gو ُيــرا ُد بالنّــداء :هــو ”لفــت نظــر املنــادى ،وتنبيهــه عــى األمــر

ا ّلــذي يــﲇ النّــداء؛ بمعنــى ّ
ـعي َق ْبــﲇ ،أو حماولــة لتهيﺌــة
أن النّــداء فتــح ملجــاالت اﳋطــاب؛ أي أ ّنــه سـ ﹲ

املخا َطــب إىل املبــارشة اﳋطاب ّيــة بــني طــريف اﳋطــاب ،ســواء ينتقــل املخاطــب إىل ســاحتك ،أم

بالتَّحـ ّـرك نحــو ســاحة املخا َطــب“ ،ونــرى ّ
أن اإلمــام احلســن اســتخدم حــرف النّــداء (يــا) وهــو

لنــداء البعيــد لتوصيــل كامــه ،وتنبيــه املتل ّقــي عــى مــا يــراد منــه ،وقــد تعــدّ د املنــادون يف خطــاب

اإلمــام احلســن ال س ـ ّيام نــداؤه إىل النّــاس مــن خــال تركيــب (يــا ّأهيــا النّــاس) ،وكذلــك نــداؤه
إىل َمــن يريــد تنبيهــه ،وإثارتــه ،مــن نحــو( :يــا أبــا موســى) ،و(يــا ُمعاويــة) ،و(يــا ِح ْجـ ُـر) ،و(يــا
ـني) ،و(يــا ابــن آدم) ،وغريهــا،
َعـ ِـد ﱡي) ،و(يــا أبــا ســعيدُ ) ،و(يــا ُجنــادة) ،و(يــا ُحم ّمــدُ ) ،و(يــا ُحسـ ُ
٢٢٢
وقــد جــاءت هــذه النــداءات يف خطابــه ،gوســأذكر النّصــوص ا َّلتــي وردت فيهــا.
َّاسّ ،
حل ْم ِق الفجور.٢1“ . . . ،
َّقيَ ْ ،
”أهيا الن ُ
وأمح َق ا ُ
إن أ ْك َي َس الكيس الت ّ
ّ

يب اجلليــل ُجنــادة بــن أيب أم ّيــة ،حينــام عــاده ،طال ًبــا منــه أن يعظــه” :يــا
للصحــا ّ
وقــال يف وص ّيتــه َّ
جنــادة ،اسـ ِ
ـتعد لســفرك.٢٢“ . . . ،
ُ
ْ
ـﲇ كا ًمــا لــه  gﹰﹼ
ـف عــن
داال عــى عبادتــه ونزاهتــه ،فقــال” :gيــا ابــن آدمِ ،عـ ْ
ونقــل األربـ ّ

حمــار ِم اهلل َتكُــن عابــدً ا“ . . . ،

٢٣

مــن ال َّطاقــات التَّعبري ّيــة (األمــر) وهو“صيغــة تســتدعي الفعــل ،أو قـ ﹲ
ـول ُينبِــﺊ عــن اســتدعاء

٢4
الرئيســة هــي الطلــب ،ونلمــح
الفعــل مــن جهــة الغــري عــى جهــة االســتعاء“  ،وداللــة األمــر َّ

هــذه الطاقــة مــن رســالة احلســن  gالبليغــة ال َّطويلــة إىل معاويــة ،وقــد دعــاه فيهــا إىل قيـ ﹴم إنســان ّية

كﺈصــاح املجتمــع ،وحفظــه مــن خــال مبايعتــه ،والدخــول يف اجلامعــة ،وعــدم ال َّتــامدي يف البغــي
يب،
واجلــور ،فنلحــﻆ أفعــال األمــر واحتشــادها ،ســأكتفي بمقطـ ﹴع منهــا لبيــان هــذا امللمــح األســلو ّ

ـم ّأﲏ
قــال “ :gفــد ِع ال َّتــامدي يف الباطــل ،وادخــل يف مــا دخــل فيــه النَّــاس مــن بيعتــي ،فﺈ ّنــك تعلـ ُ

اﳋطاب احلسني يف البعدَ ينِ :
جاجي والتَّداو ّيل
احل
ُ ْ
ّ
ََ ّ

كل ّأو ﹴ
أحـ ّـق هبــذا األمــر منــك عنــد اهلل ،وعنــد ّ
ـب ،وا ّتـ ِـق اهللَ ،ود ِع
ـب ُمنيـ ﹲ
اب حفيــﻆ ،و َمــن لـ ُه قلـ ﹲ
ِ
ـري يف ْ
واحقــن دمــاء املســلمني ،فــو اهللِ مــا لـ َ
أن تلقــى اهللَ مــن دمائهــم بأكثــر ﳑّــا أنــت
البغــي،
ـك خـ ﹲ
الســلم وال َّطاعــة وال تنــازع األمـ َـر أه َلــه ،و َمــن هــو أحـ ّـق بــه منــك ل ُيطفــﺊ اهللُ
القيــه بــه ،وادخــل يف ّ
ِ
ـح ذات ال َبـ ْـنيْ ،
ﴎ ُت
وإن أنــت أبيــت ّإال ال َّتـ َ
النّائــرة بذلــك ،وجيمــع الكلمــة ،ويصلـ َ
ـامدي يف غ ّيــك ْ
ـري احلاكمــني“٢5؛ فنلحــﻆ األفعــال
إليــك باملســلمني ،فحاكم ُتــك ح َّتــى ﳛكــم اهللُ بيننــا وهــو خـ ُ
احق ـن[ تُعــدّ طاقـ ﹴ
ادخ ْل(تكــرر مرتــني) ،ا ّتـ ِـقِ ،
األمر ّيــةَ ] :د ْع (تكـ ّـرر مرتــني)ُ ،
ـات تعبري ّيــة تؤثــر
ْ
ّ

رئيســا يف اﳋطــاب” ،فــا عجــب إذا جــاء كتــاب
ـﴫا بـ ً
ـارزا ،أو رشي ـكًا ً
يف املتلقــي ،وﲡعلــه عنـ ً

ﳛــا يف هتديــده ،شــديدً ا يف وعظــه ،قو ﹰﹼيــا يف لغتــه اآلمــرة النّاهيــة“.٢6
احلســن هــذا ﴏ ً

٢٢٣
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اﳋامتة:

ّ ِ
ـني مــن حيــث وظيفتــه حجــاج هيــدف إىل اإلقنــاع ،وإىل بيــان
حل َسـ ّ
إن احل َجــاج يف اﳋطــاب ا َ

الســلوك ،وترســيﺦ القيــم واملعتقــدات ،واســتبدال األفــكار واملفاهيــم ،وإثبــات
احلقيقــة ،وتعديــل ﱡ
القضايــا ،والتّدليــل عليهــا ،وســوق احلجــج ال ﱡلغويــة والعقليــة املناســبة ملقــام ِ
احلجــاج ،وتقويــم
ّ
ّ
ِ
الســلب ّية واإلجياب ّيــة؛ أي هــو هيــدف باألقــوال
املواقــف والنّــامذج مــع األخــذ يف احلســبان جوانبهــا َّ
إىل حتقيــق أعـ ﹴ
ـامل ال قول ّيــة يتّضــح أثرهــا عــى نحـ ﹴـو مبـ ﹴ
ـارش يف ســلوك املــرء اتّبا ًعــا وانتهــا ًء.
ّ ِ
ـني كان يتعامــل مــع ا ُملتل ّقــني كوﳖــم طر ًفــا فاعـ ًـا مشــاركًا يف
حل َسـ ّ
إن احلجــاج يف اﳋطــاب ا َإنتــاج اﳋطــاب .وبذلــك ،اســتطاع االســتحواذ عــى انتباههــم ،وﲡاوهبــم ،ومت َ ّكــن مــن انتهاضهــم
إىل العمــل ،أو الـ ّـرتك.

ـاج تــداو ّيل ُيعنــى بماءمــة امللفــوظ ملقاصــد املتك ّلــم  gمــن جهــة ،وحلــال املخاطب
-إ ّنــه حجـ ﹲ

مــن جهــة أخــرى ،ولل ﱡظــروف املقال ّيــة واملقام ّيــة ا ُملصاحبــة إلنجــاز اﳋطاب.

٢٢4
أ ْظ َهــر البحــث ّــر مــن ال َّطاقــات التّعبري ّيــة يف خطابــه فــكان
أن اإلمــام احلســن gقــد أ ْك َث َ
لغايـ ﹴ
ـات إفهام ّيــة ،ودوا ﹴع دالل ّيــة ،منهــا :اســتاملة ا ُملتل ّقــي ،وإثارتــه ،والتّأثــري فيــه ،فنلحــﻆ حــرص

اإلمــام gعــى إيصــال أفــكاره ،ومنهجــه ،إىل ا ُملتل ّقــني؛ هبــدف شــدّ انتباههــم ،وإثارهتــم،
واستشــعار قلوهبــم ونفوســهم.

الرتكيب ّيــة ،فكانــت مثــل( :األمــر ،والنّــداء،
-أ ْبـ َـر َز البحــث ال َّطاقــات التَّعبري ّيــة ،واألســاليب َّ

ـني مــن أجــل شــدّ انتبــاه ا ُملتل ّقــي ،وإثارتــه،
دور بـ ﹲ
حل َسـ ّ
ـارز يف اﳋطــاب ا َ
والتكــرار) ا َّلتــي كان هلــا ﹲ
َّواصــل معــه.
واســتاملته ،والت ُ

حجاج مجع بني :املنطق ،والوجدان ،واألخاق.
إنّهﹲ
ﹴ
ﹴ
أ ْظ َهـ َـر البحــث ّالرغــم ﳑَّــا
حل َسـ ّ
أن اﳋطــاب ا َ
ـني قــد مت ّيــز بلغــة راقيــة ورفيعــة املســتوى ،عــى ّ
ـاب ،وبـ ﹴ
ـاس ،ونـ ﹴ
كان جيابــه مــن خصومــه ومناوئيــه بــكا ﹴم وخطـ ﹴ
ـاب قـ ﹴ
ـذيء.

َّوجيهــي؛ إذ يدعــو فيــه
اإلرشــادي والت
ــني الــكام ،أو اﳋطــاب
ّ
قــد َّ
حل َس ّ
أظهــر اﳋطــاب ا َ

ـف األذى ،ونبــذ الفرقة،
اجلامهــري إىل االلتــزام بقواعــد العاقــات وصوﳖــا ،فضـ ًـا عــن الدَّ عوة إىل كـ ّ
بعضــا.
ـلمي عــرب اإللفــة واملح ّبــة بعضهــم ً
السـ ّ
والبغضــاء ،والشــحناء ،والدَّ عــوة إىل التَّعا ُيــش ّ

اﳋطاب احلسني يف البعدَ ينِ :
جاجي والتَّداو ّيل
احل
ُ ْ
ّ
ََ ّ

ـني خطا ًبــا إنســان ﹰﹼيا إصاح ﹰﹼيــا واس ـ ًعا؛ إذ يدعــو إىل الوحــدة ،والتَّﺂلــف،
ُيعــدّ اﳋطــاب احلَ َسـ ّ

واحلــوار ،واحلفــاظ عــى دمــاء املســلمني ،جعلــت ال ّطــرف اآلخــر املعــارض ﳜشــى مــن الوحــدة،
واجلامعــة ،واحلــوار ،والصــاح ،حيــث يرغــب يف الفرقــة ،والتش ـتّت ،واالنحــال.
أﻫﻢ التوﺻيات:

متفــر ًدا جيمــع بــني باغــة
ــني يف الدّ راســات املعــاﴏة كونــه خطا ًبــا
ّ
حل َس ّ
إبــراز اﳋطــاب ا َﹴ
اإلقنــاع يف توج ﹴ
اســتاملة للقلــب.
ــه إىل العقــل ،وســحر البيــان يف
ﱡ

يب ُس ـنّة وف ْق ًهــا قــرا َء ًة معــاﴏ ًة عــى
-قــراءة املظاهــر احلجاج ّيــة والتَّداول ّيــة يف الـ ﱡـرتاث العــر ّ

توصلــت إليــه النَّظر ّيــات ال ِّلســان ّية احلديثــة.
ضــوء آخــر مــا ّ

-العنايــة برتمجــة ُمصنّفــات احلجــاج والتّداول ّيــة ترمجـ ًة دقيقــة حتـ ّـرر املصطلحــات بد ّقــة بعيــدً ا

عــن اﳋلــط والت ُ
َّداخــل ،وفــوﴇ املصطلحــات.

-الدَّ عــوة إىل دراســة تــراث احلســن gدراس ـ ًة ُلغو ّيــة ،وفنّ ّيــة ،وأســلوب ّية؛ أي دراســة تراثــه

ضمــن املناهــج والنَّظر ّيــات ال ِّلســان ّية احلديثــة.

املؤسســات العلم ّيــة ،مثــل :اجلامعــات ،واملــدارس الدّ ين ّيــة إىل ﴐورة
-تشــجيع خمتلــف ّ

مجــع تــراث اإلمــام احلســن gبشـ ﹴ
ـكل كامــل ،مــن خــال مجــع النّصــوص ا َّلتــي وردت يف كتــب
املســلمني املو ّثقــة والدَّ قيقــة.

٢٢5
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اﳍوامﺶ- :
 )1رسائل اإلمام احلسن  :زينب حسن عبد القادر ،مطبوعات الشعب ،مﴫ1411 ،هـ1999-م.9 :
 )٢فهــم املخاطــب القــرآﲏ بــني اإلمام ّيــة واألشــاعرة (دراســة مقارنــة يف ضــوء ركائــز األســلوب ّية :صبــاح عيــدان
العبــادي ،دار الفيحــاء ،البﴫة-العــراق14٣4 ،هـــ٢01٣م.٢7 :
 )٣تذكرة اﳋواص.186 :
 )4دفــاع عــن فــن القــول :عبــد الكريــم غـ ّـاب ،مطابــع دار القلــم ،تونــس1984 ،م .164 :واﳋطــاب يف ﳖــج
الباغــة.16 :
 )5من حياة أهل البيت.٣1 :
 )6أعام اهلداية.194-19٣ :
 )7عيــون األخبــار :ابــن قتيبــة :رشح وضبــط وتقديــم يوســف عــﲇ الطويــل ،دار الكتــب العلميــة ،بــريوت،
داحــض :م َزالِــق)ِ ،
1998م( .٢٣9-٢٣8/٢ :م ِ
ـف ،واجلبهــة ،ومجــع
األﴎة :مجــع ِﴎار ،وتعنــي خطــوط الكـ ّ
َ
َ
َّ
(ﴎر) .٢95
الصحــاح:
اجلمــع أســارير .خمتــار
َ
 )8تاريﺦ اليعقويب ،158/٢ :وصلح احلسن.٢0٢-٢01 :g
 )9صلح احلسن.٢04 :g
 )10األعــام (قامــوس تراجــم) :خــري الديــن الـ ّ
ـزركﲇ ،ط ،17دار العلــم للمايــني ،بريوت-لبنــان٢007 ،م:
.199/٢
 )11 ٢٢6تذكرة اﳋواص.186 :
الغمة.194-19٣/٢ :
 )1٢الفتنة الكربى .185/٢ :وكشف ّ
ـي)  .177/والفــروق اللغو ّيــة :أبــو اهلــال العســكري ،علــق عليــه ووضــع حواشــيه:
 )1٣أســاس الباغــةَ ( :عـ ّ
حممــد باســل عيــون الســود ،دار الكتــب العلم ّيــة ،بــريوت14٢6 ،هـــ٢005-م.1٣1 :
 )14املحاسن واملساوئ.59-58/1 :
 )15الباغة واألسلوب ّية :حممد عبد املطلب ،الركة املﴫ ّية العامل ّية (لونجامن) ،مﴫ1994 ،م.٢٣6-٢٣5 :
 )16تاريﺦ األمم وامللوك.499/٣ :
 )17أعيان الشيعة.٣69/٢ :
 )18الباغة واألسلوب ّية.٢41-٢40 :
 )19الذر ّية الطاهرة ،ص.108
» )٢0ســياق اجلملــة وســياقات النّــﺺ :الفهــم والتأويــل« ،ســعيد بنكــراد ،جملــة عامــات (املغــرب) العــدد (،)٣٣
(٢010م) ،ص.9
 )٢1الفتنة الكربى .185/٢ :وكشف الغمة.194-19٣/٢ :
 )٢٢أعيان الشيعة.85/4 :
 )٢٣كشف الغمة.5٢1/1 :
العلــوي ،مراجعــة وضبــط
املتضمــن ألﴎار الباغــة وعلــوم حقائــق اإلعجــاز ،ﳛيــى بــن محــزة
 )٢4الطــراز
ّ
ّ
وتدقيــق :حممــد عبــد الســام شــاهني ،ط /1دار الكتــب العلم ّيــة ،بــريوت1415 ،هـــ1995-م.5٣0 :
 )٢5رشح ﳖج الباغة :ابن أيب احلديد.٣4/16 :
 )٢6صلح احلسن.8٣ :g

اﳋطاب احلسني يف البعدَ ينِ :
جاجي والتَّداو ّيل
احل
ُ ْ
ّ
ََ ّ
ثبت املصادر واملراجع:
*أســاس الباغــة :جــار اهلل أبــو قاســم حممــود بــن عمــر
الزخمــري ،تقديــم الدكتــور :حممــود فهمــي حجــازي،
املؤسســة العا َّمــة لقصــور ال ّثقافــة،
سلســلة الذخائــرّ ،
مــﴫ٢00٣ ،م.
*أعــام اهلدايــة (اإلمــام احلســن gاملجتبــى)،
العلمــي ألهــل البيــت ،bدار األمــرية،
املجمــع
ّ
بــريوت٢005 ،م.
ركﲇ،
*األعــام (قامــوس تراجــم) :خــري الديــن ّ
الــز ّ
دار العلــم للمايــني ،بريوت-لبنــان٢007 ،م:
.199 /٢
*أعيــان الشــيعة :الســيد حمســن األمــني ،ح ّققــه الســيد
حســن األمــني ،دار التعــارف للمطبوعــات ،بــريوت،
1418هـ1998-م.
*الباغــة واألســلوب ّية :حممــد عبــد املطلــب ،الركــة
املﴫ ّيــة العامل ّيــة (لونجــامن) ،مــﴫ1994 ،م.
*_ تاريــﺦ اليعقــويب :أمحــد بــن إســحاق بــن جعفــر بــن
وهــب بــن واضــح اليعقــويب البغــدادي ،ع ّلــق عليــه
ووضــح حواشــيه :خليــل منصــور ،دار الزهــراء،
ّ
إيــران14٢9 ،هـــ .تذكــرة اﳋــواص مــن األ ّمــة بذكــر
حقائــق األئمــة bيوســف بــن عــﲇ البغــدادي ســبط
ابــن اجلــوزي (ت654هـــ) ،حتقيــق :حســني تقــي زادة،
مطبعــة ليــى ،إيــران14٢6 ،هـــ.
يب القديــم مــن اجلاهليــة
*احلجــاج يف الشــعر العــر ّ
إىل القــرن الثــاﲏ للهجــرة ،بنيتــه وأســاليبه ،ســامية
الدربــدي ،عــامل الكتــب احلديــث ،دار الكتــاب العاملي،
األردن٢008 ،م.
*دفــاع عــن ف ـ ّن القــول :عبــد الكريــم غـ ّـاب ،مطابــع
دار القلــم ،تونــس1984 ،م.
* ّ
الذر ّيــة الطاهــرة :أبــو البــر حممــد بــن أمحــد بــن
محــاد األنصــاري الــرازي الــدواليب ،حتقيــق :الســيد

مؤسســة األعلمــي
حممــد جــواد اجلــني اجلــايلّ ،
للمطبوعــات ،بريوت-لبنــان1408 ،هـــ1988-م.
*رســائل اإلمــام احلســن :زينــب حســن عبــد القادر،
مطبوعات الشــعب ،مــﴫ1411 ،هـ1999-م.
* ”ســياق اجلملــة وســياقات النّــﺺ :الفهــم والتأويل“،
ســعيد بنكــراد ،جملــة عامــات (املغــرب) العــدد ()٣٣
(٢010م).
*صلــح احلســن :gالشــيﺦ راﴈ آل ياســني،
منشــورات نــاﴏ خــﴪو ،بريوت-لبنــان1٣99 ،هـــ-
1979م.
املتضمــن ألﴎار الباغــة وعلــوم حقائــق
*الطــراز
ّ
ـوي ،مراجعــة وضبــط
اإلعجــاز ،ﳛيــى بــن محــزة العلـ ّ
وتدقيــق :حممــد عبــد الســام شــاهني ،دار الكتــب
العلم ّيــة ،بــريوت1415 ،هـــ1995-م.
*عيــون األخبــار :ابــن قتيبــة :رشح وضبــط وتقديــم
يوســف عــﲇ الطويــل ،دار الكتــب العلميــة ،بــريوت،
1998م.٢٣9-٢٣8/٢ :
*الفتنــة الكــربى :الدكتــور طــه حســني ،دار املنــار،
مــﴫ٢00٣ ،م.
*الفــروق ال ﱡلغو ّيــة :أبــو اهلــال العســكري ،ع ّلــق عليــه
ووضــع حواشــيه :حممــد باســل عيــون الســود ،دار
ّ
الكتــب العلم ّيــة ،بــريوت14٢6 ،هـــ٢005-م.1٣1 :
*فهــم املخاطــب القــرآﲏ بــني اإلمام ّيــة واألشــاعرة
دراســة مقارنــة يف ضــوء ركائــز األســلوب ّية :صبــاحعيــدان العبــادي ،دار الفيحــاء ،البﴫة-العــراق،
14٣4هـــ٢01٣-م.
األئمــة :أبــو احلســن عــﲇ بــن
*كشــف الغمــة يف معرفــة ّ
األربــﲇ ،قــدّ م لــه الســيد أمحــد
عيســى بــن أيب الفتــح
ّ
احلســيني ،مطبعــة رشيعــة قم-إيــران14٢7 ،هـــ.
*مــن حيــاة أهــل البيــت  :bحممــد عــﲇ التســخريي،
دار التّعــارف ،بــريوت ،دون تاريــﺦ.

٢٢7

ﺩﻗﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ﰲ ﺧﻄﺎﺏ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﺠﻤﻟﺘﺒﻰg

ﻡ .ﻡ .ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﱯ ﺯﻳﺒﻚ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ

٢٢9

م.م .عبد احلي عبد النبي زيبك العبادي

فحو البحث
هــذه الدراســة أخــذت عــى عاتقهــا حتليــل النصــوص القرآن ّيــة التــي جــاءت يف ثنايــا كام

اإلمــام احلســن املجتبــى ،gيف ضــوء حتليــل اﳋطــاب ،وتضمنــت ســبعة حمــاور رئيســة تتبعنــا
النصــوص احلســن ّية التــي وردت فيهــا اآليــات القرآنيــة والتــي عــدّ ت شــواهدا للبحــث يف أمهــات

الكتــب متفحصــني ومدققــني وحمللــني ،فكانــت الدراســة غنيــة بالقيــم القرآنيــة التــي زخــرت هبــا

أحاديــث الســبط.g

٢٣0

gدقة االختيار القرآﲏ يف خطاب اإلمام احلسن املجتبى
The content of the research
This study took upon itself an analysis of the Qur’anic texts that came in the
folds of the words of Imam Al-Hassan Al-Mujtaba (peace be upon him), in the
light of the analysis of the speech. It included seven main axes followed by the
Hassanic texts in which the Qur’anic verses were men�oned. The study is rich
in Quranic values that are rich in the hadiths of the tribe (peace be upon him).

٢٣1

م.م .عبد احلي عبد النبي زيبك العبادي

املﻘدمة
احلمــد هلل رب العاملــني وصــى اهلل عــى أرشف اﳋلــق واملرســلني حممــد وعــى آلــه الطيبــني

الطاهريــن وصحبــه املنتجبــني مــن اآلن إىل قيــام يــوم الديــن وبعــد:

اإلمــام احلســن املجتبــى gمــن الشــخصيات اإلســامية التــي لعبــت دورا كبــريا يف إرســاء

قواعــد الديــن احلنيــف الــذي جــاء بــه النبــي األكــرم حممــد  ورفــع رايتــه أمــري املؤمنــنيg

بطــا مدافعــا ال ﳜــاف يف اهلل لومــة الئــم ،واإلمــام احلســن املجتبــى gهــو أيضــا ســاهم يف رســم
خارطــة الدولــة اإلســامية بعــد أن أدرك ببصريتــه النافــذة املخططــات التــي يســعى هلــا بنــو أم َّيــة

هلــدم الــﴫح اإلســامي والديــن املحمــدي ،فقــد شــكلت حياتــه إضــاءة لﻸجيــال عــرب مواقفــه
التــي اتســمت بالصــرب والثبــات وبــث روح اليقظــة واملســؤولية يف جســد األمــة الــذي بــدت عليــه

آثــار الوهــن والضعــف نتيجــة للحــروب املتعاقبــة إبــان خافــة أمــري املؤمنــني gوكذلــك يف الﴫاع
الــذي احتــدم مــع جبهــة الشــام واســتمر رشره حتــى بعــد شــهادة أمــري املؤمنــني gومل يكــن مــن

 ٢٣٢اإلمــام احلســن املجتبــىّ gإال مواصلــة أهــداف رســالة اإلســام احلنيــف عــرب التمســك بالثوابــت
اإلســامية والتأكيــد عــى النهــج القــرآﲏ األصيــل ،وهــذا مــا ســناحظه يف دراســتنا التــي اخرتنــا

فيهــا نصوصــا مــن القــرآن الكريــم أوردهــا اإلمــام احلســن املجتبــى  gيف كامــه ،وآليــة توظيفهــا
بــام يعــزز اجلانــب الشــمويل يف ثقافتــه gومــدى حجيــة اﳋطــاب وأثــره عنــد متلقيــه ،ف ُعــدّ ت هــذه

النصــوص القرآنيــة عامــات ذات إﳛــاءات دالليــة شــكلت رســائل يمكــن بوســاطتها االتســاع يف
حتليــل النــﺺ املقــدس عــى وفــق املنظومــة املعرفيــة والدينيــة التــي تنطلــق مــن القــرآن الكريــم.

أخــذت هــذه الدراســة عــى عاتقهــا تســليط الضــوء عى اجلانــب القــرآﲏ يف كام اإلمام احلســن

املجتبــى gوكيفيــة توظيفــه يف خطبــه ومواعظــه ودقــة هــذه االختيــارات ،فجــاءت هــذه الدراســة

بســبعة حمــاور تضمنــت االســتغفار وفضلــه ،وبيعــة معاويــة التــي عــدَّ ت مــن الفتــن التــي أصابــت

األمــة نتيجــة للتقاعــس عــن نــﴫة احلــق واتبــاع أهلــه ،ويف اجبــار األمــة عــى أمــر تكرهــه يف مقــام

التوبيــﺦ ،وملحــﻆ مــن وعظــه وإرشــاده ،gواحلــث عــى التجمــل بلبــس أفضــل الثيــاب ،واحلــث

عــى اجلهــاد والصــرب عليــه بالبشــارة للصابريــن ،وبيــان فضــل أهــل البيــت gواصطفاؤهــم عــى

دقة االختيار القرآﲏ يف خطاب اإلمام احلسن املجتبىg

النــاس ،وبيــان مقــام الســاقي عــى احلــوض ومبغضيــه ،كل هــذه املحــاور جــاءت بالتوافــق مــع

شــواهد قرآنيــة أوردهــا اإلمــام احلســن املجتبــى gوضمنهــا يف كامــه ،درســنا هــذه الشــواهد
القرآنيــة دراســة وصفيــة حتليليــة متتبعــني النصــوص احلســنية يف مظــان الكتــب التــي عــدت مــن
املصــادر املعتــربة عنــد املســلمني ،ومــن أبــرز هــذه املحــاور مــا يــﲇ:
االستﻐﻔار
االســتغفار لــه دور إجيــايب يف حيــاة الفــرد املســلم ولــه آثــار عــى النفــس يف اجلانــب العبــادي

وهــو الرجــوع إىل اهلل بطلــب املغفــرة عــن تقصــري صــدر مــن العبــد ،ليــس هــذا فحســب وإنــام

باالســتغفار يســتنزل الــرزق وأنــواع األلطــاف اإلهليــة ولــذا نجــد اإلمــام احلســن املجتبــىg
وبوســاطة االســتغفار يرشــد النــاس إىل طــرق النجــاة واســتجابة الدعــاء عــرب االســتغفار فقد روي

َّ
أن رجــا أتــى احلســن gفشــكا إليــه اجلدوبــة ،فقــال لــه احلســن :اســتغفر اهلل ،وأتــاه آخــر فشــكا

ادع اهلل أن يرزقنــي ابنــا ،فقــال لــه :اســتغفر
إليــه الفقــر فقــال لــه :اســتغفر اهلل ،وأتــاه آخــر فقــال لــهُ :

اهلل ،فقلنــا لــه :أتــاك رجــال يشــكون أبوابــا ويســألون أنواعــا فأمرهتــم كلهــم باالســتغفار؟! فقــال:
ِ
ـم إِ َّنـ ُه ك َ
ـارا) (.)1
َان َغ َّفـ ً
اسـ َت ْغف ُروا َر َّب ُكـ ْ
مــا قلــت ذلــك مــن ذات نفــﴘ ،إنــام اعتــربت فيــه قــول اهللْ ( :

ِ
ُــم إِنَّــ ُه ك َ
َان َغ َّف ًارا)]نــوح [10 :وردت يف ســياق
هــذه اآليــة املباركة( َف ُق ْل ُ
اســ َت ْغف ُروا َر َّبك ْ
ــت ْ

توجيهــي لــكل مــن أراد الرجــوع إىل اهلل بعــد االبتعــاد عنــه بارتــكاب املعــاﴆ واقــرتاف املوبقــات
التــي توجــب نــزول البــاء يف ســياق ذكــر قــوم نــوح ،gفاآليــة تشــري إىل أن اهلل ســبحانه وتعــاىل
موصــوف باملغفرة(إِ َّن ـ ُه ك َ
ـارا) والتعبــري بصيغــة املــاﴈ توحــي بســعة الرمحــة وحتققهــا عــى
َان َغ َّفـ ً

أﳖــا بمنزلــة الواقعــة يف مــن يســتغفر اهلل عــى خــاف مــا لــو جــاء التعبــري يف غــري القــرآن عــى
ســبيل التمثيل((ســيكون غفــارا)) ،فالتعبــري أشــار إىل أنــه كان غفــارا لــكل مــن طلــب منــه املغفــرة

ليــس هــذا فحســب وإنــام ســريتب آثــارا عــى هــذا الرجــوع وهــذه التوبــة بنــزول اﳋــري والنــامء
بعــد اجلــدب واالنقطــاع ،إذ قــالُ ( :ي ْر ِسـ ِ
ـم ِمــدْ َر ًارا) ليــس هــذا فحســب وإنــام:
السـ َـام َء َع َل ْي ُكـ ْ
ـل َّ
ﹴ
(و ُيم ِد ْد ُكــم بِ َأمـ َـو ﹴ
ـارا) ،فهــذا العطــف هــو جــزاء
ال َو َبنِـ َ
ـم َجنَّــات َو َ ْ
ـني َو َ ْ
ـم َأ ْﳖَـ ً
جي َعـ ْـل َل ُكـ ْ
جي َعـ ْـل َل ُكـ ْ
ْ ْ
َ ْ

ونتيجــة لاســتغفار إن فعلتمــوه؛ ألﳖــم قحطــوا وأجدبــوا وهلكــت أوالدهــم ومواشــيهم فــكان

الرتغيــب عــرب االســتغفار للرجــوع إىل اهلل(.)٢

٢٣٣

م.م .عبد احلي عبد النبي زيبك العبادي

يمكــن القــول بــأن االســتغفار يمتلــك قــوة معنويــة يمكــن أن يتســلح هبــا الفــرد يف مقابــل حالــة

ربز العقــد النفس ـ ّية
االنكفــاء عــى النفــس والشــعور بالذنــب كحالــة مســتدامة يف الســلوك التــي ت ـ ِّ

وتنمــي اجلانــب الســلبي يف األفعــال ،لــذا يكــون االســتغفار حالــة مــن التجــدد الســلوكي يف التعامــل
ِ
ـم إِ َّن ُه
بــني األفــراد والرجــوع إىل اهلل ســبحانه وتعــاىل هــو الــذي وعــد باملغفــرة ( َف ُق ْلـ ُ
اسـ َت ْغف ُروا َر َّب ُكـ ْ
ـت ْ

ك َ
ـارا) ،ولعــل يف صيغــة األمــر مــا يبعــث يف النفــس الشــعور باجلانــب اإلرشــادي يف ســلوك
َان َغ َّفـ ً
طريــق االســتغفار ،إضافــة إىل التعبــري القــرآﲏ الــدال عــى املــاﴈ املؤكــد يف(إِ َّن ـ ُه ك َ
ـارا) هلــو
َان َغ َّفـ ً
خــري دليــل عــى اللطــف يف بيــان حتقــق الوقــوع وإنزالــه بمنزلــة الواقــع ال حمالــة عــى نحــو املكاثــرة.

يمكــن القــول مــن أن طريقــة توظيــف النــﺺ القــرآﲏ جــاءت يف خمتتــم كام اإلمــام احلســن

املجتبــى gلتفتــح أفقــا حجاجيــا يتناســب مــع املقــام التفســريي يف اســتعام حالــة بــدت خافيــة
عــى املتلقــي عنــد اإلجابــة عــى حــاالت خمتلفــة ُمجِعــت حتــت مصـ ﹴ
ـداق قــرآﲏ واحــد وهنــا تكمــن
دقــة االختيــار يف جــواب اإلمــام احلســن املجتبــى ،gيف حــني النصــوص القرآن ّيــة الــواردة يف

 ٢٣4االســتغفار كثــرية فجــاء اإلختيــار هلــذه اآليــة املباركــة بــام يناســب املقــام.

اإلمــام احلســن املجتبــى gوإشــارته يف طريقــة توظيــف اآليــة املباركــة قــد تفتــح أفقــا أرحــب

يف بيــان فضــل وفضيلــة االســتغفار ،فــا ينبغــي ملؤمــن أن يغفــل عنــه وقــد وردت آيــات عــدّ ة

حتــث عــى االســتغفار يف القــرآن الكريــم ومنهــا:
.١قــال تعــاىل( :ومــا َأرسـ ْلنَا ِمـن رسـ ﹴ ِ
ِ
ـم إِ ْذ َظ َل ُمــوا َأ ْن ُف َسـ ُـه ْم َجا ُء َ
وك
ـول إِ َّال ل ُي َطـ َ
ـاع بِــﺈِ ْذن اهللَِّ َو َلـ ْـو َأ َّﳖُـ ْ
ْ َ ُ
َ َ ْ َ
الر ُسـ ُ
ـول َل َو َجــدُ وا اهللََّ ت ََّوا ًبــا َر ِح ًيام) ]النســاء.[64 :
اسـ َت ْغ َف ُروا اهللََّ َو ْ
َف ْ
ـم َّ
اسـ َت ْغ َف َر َهلُـ ُ
اس َت ْغ ِف ِر اهللََّ إِ َّن اهللََّ ك َ
ورا َر ِح ًيام) ]النساء.[106 :
.٢قال تعاىلَ :
َان َغ ُف ً
(و ْ
.٣قــال تعــاىل( :ومـن يعمـ ْـل ســوءا َأو ي ْظ ِلــم َن ْفسـه ُثم يسـ َت ْغ ِف ِر اهللََّ َ ِ ِ
ـورا َر ِح ًيام)]النســاء:
َ َ ْ َ ْ َ ُ ً ْ َ ْ َ ُ َّ َ ْ
جيــد اهللََّ َغ ُفـ ً
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َان اهللَُّ لِيع ِّذهبــم و َأن َ ِ
ــم َي ْســ َت ْغ ِف ُر َ
ــم َو َمــا ك َ
(و َمــا ك َ
ون)
ُ َ َُ ْ َ
.٤قــال تعــاىلَ :
ــم َو ُه ْ
َان اهللَُّ ُم َع ِّذ َ ُهب ْ
ْــت ف ِيه ْ

]األنفــال.[٣٣ :

ِ
ِ
ِ
ُــم َمتَا ًعــا َح َســنًا إِ َىل َأ َج ﹴ
ــمى
.٥قــال تعــاىلَ :
ــل ُم َس ﹰﹼ
ــم تُو ُبــوا إِ َل ْيــه ُي َم ِّت ْعك ْ
ُــم ُث َّ
اســ َت ْغف ُروا َر َّبك ْ
(و َأن ْ
ــؤ ِ
ت ك َُّل ِذي َف ْض ﹴ
ُــم َع َ
ــو ﹴم كَبِ ﹴري)]هــود.[٣ :
ــوا َفــﺈِ ِّﲏ َأ َخ ُ
َو ُي ْ
اب َي ْ
ــذ َ
ــل َف ْض َلــ ُه َوإِ ْن ت ََو َّل ْ
ــاف َع َل ْيك ْ

دقة االختيار القرآﲏ يف خطاب اإلمام احلسن املجتبىg

ِ
ـم تُو ُبــوا إِ َل ْيـ ِـه ُي ْر ِسـ ِ
السـ َـام َء
.٦قــال تعــاىل حاكيــا عــن هــودَ :g
ـل َّ
ـم ُثـ َّ
اس ـ َت ْغف ُروا َر َّب ُكـ ْ
(و َيــا َقـ ْـو ِم ْ
ِ
َع َليك ِ
ــني) ]هــود.[5٢ :
ــوا ُجم ْ ِر ِم َ
ُــم َو َال َتت ََو َّل ْ
ُــم ُق َّ
ــو ًة إِ َىل ُق َّوتك ْ
ُــم مــدْ َر ًارا َو َي ِز ْدك ْ
ْ ْ
ِ
احلــا َقـ َ
ـال َيــا َقـ ْـو ِم ا ْع ُبــدُ وا اهللََّ َمــا
(وإِ َىل َث ُمــو َد َأ َخ ُ
.٧قــال تعــاىل حاكيــا عــن صالــحَ :g
ـم َص ً
اهـ ْ
ِ
ِ
َل ُكـ ِ ِ ﹴ
ـري ُه ُهـ َـو َأن َْشـ َـأك ُْم ِمـ َن ْاألَ ْر ِ
ـم تُو ُبــوا إِ َل ْيـ ِـه إِ َّن َر ِّيب
اسـ َت ْغف ُرو ُه ُثـ َّ
اسـ َت ْع َم َرك ُْم ف َيهــا َف ْ
ض َو ْ
ْ
ـم مـ ْن إ َلــه َغـ ْ ُ
يب)]هــود.[61 :
ـب ُ ِجم ﹲ
َق ِريـ ﹲ

ِ
ِ
ِ
ـم َو ُدو ﹲد)
.٨قــال تعــاىل حاكيــا عــن شــعيبَ :g
ـم تُو ُبــوا إِ َل ْيــه إِ َّن َر ِّيب َرحيـ ﹲ
ـم ُثـ َّ
اس ـ َت ْغف ُروا َر َّب ُكـ ْ
(و ْ

]هــود.[90 :

ِ
ـني(َ )97قـ َ
ـم
ـال َسـ ْـو َ
اسـ َت ْغ ِف ْر َلنَــا ُذنُو َبنَــا إِ َّنــا ُكنَّــا َخاطِ ِﺌـ َ
ف َأ ْسـ َت ْغف ُر َل ُكـ ْ
.٩قــال تعــاىلَ ( :قا ُلــوا َيــا َأ َبا َنــا ْ
ريب إِ َّنـه هــو ا ْل َغ ُفور ِ
يم)]يوســف.[98-97 :
َ ِّ ُ ُ َ
الرح ُ
ُ َّ
ِ
ِ
ِ
ـم
ـع النَّـ َ
(و َمــا َمنَـ َ
.١٠قــال تعــاىلَ :
ـاس َأ ْن ُي ْؤمنُــوا إِ ْذ َجا َء ُهـ ُ
ـم إِ َّال َأ ْن ت َْأت َي ُهـ ْ
ـم ْاهلُــدَ ى َو َي ْس ـ َت ْغف ُروا َر َّ ُهبـ ْ
ِ
اب ُق ُب ًا)]الكهــف.[55 :
ُس ـنَّ ُة ْاألَ َّولِـ َ
ـم ا ْل َعـ َـذ ُ
ـني َأ ْو َي ْأت َي ُهـ ُ
.١١قــال تعــاىلَ ( :قـ َ
الس ـ ِّي َﺌ ِة َق ْبـ َـل ْ
احلَ َس ـن َِة َلـ ْـو َال ت َْس ـ َت ْغ ِف ُر َ
ـال َيــا َقـ ْـو ِم ِمل َ ت َْس ـ َت ْع ِج ُل َ
ون اهللََّ َل َع َّل ُكـ ْ
ون بِ َّ
ـم ٢٣5
مح َ
ــون) ]النمــل.[46 :
ت ُْر َ ُ
ِ
ــك وســبح بِحم ِ
ِ ِ
ــد َر ِّب َ
ــﴚ
ــرب إِ َّن َوعْــدَ اهللَِّ َح ﱞ
.١٢قــال تعــاىلَ ( :ف ْ
اســ َت ْغف ْر ل َذنْبِ َ َ َ ِّ ْ َ ْ
ــق َو ْ
اص ِ ْ
ــك بِا ْل َع ِّ
اإل ْبــك ِ
َو ْ ِ
َار) ]غافــر.[55 :
ِ ِ
اس ـ َت ْغ ِف ْر لِ َذنْبِـ َ
ـم
ـك َولِ ْل ُم ْؤ ِمنِـ َ
ـني َوا ُْمل ْؤمنَــات َواهللَُّ َي ْع َلـ ُ
ـم َأ َّن ـ ُه َال إِ َل ـ َه إِ َّال اهللَُّ َو ْ
.١٣قــال تعــاىلَ ( :فا ْع َلـ ْ

ُــم َو َم ْث َواك ُْم)]حممــد.[19 :
ُم َت َق َّل َبك ْ
ـي ال َّل ْيـ ِ
ـك َت ُقــو ُم َأ ْد َنــى ِم ـ ْن ُث ُل َثـ ِ
ـم َأ َّنـ َ
.١٤قــال تعــاىل( :إِ َّن َر َّبـ َ
ـل َونِ ْص َف ـ ُه َو ُث ُل َث ـ ُه َو َط ِائ َف ـ ﹲة ِم ـ َن
ـك َي ْع َلـ ُ
ِ
ا َّل ِذيـ َن َم َعـ َ
ـﴪ ِمـ َن
ـم َأ ْن َلـ ْن ُ ْحت ُصــو ُه َف َتـ َ
ـاب َع َل ْي ُكـ ْ
ـار َعلـ َ
ـك َواهللَُّ ُي َقــدِّ ُر ال َّل ْيـ َـل َوالن ََّهـ َ
ـم َفا ْقـ َـر ُءوا َمــا َت َيـ َّ َ
ا ْل ُقــر َآ ِن َع ِلــم َأ ْن ســيك ُ ِ
ون َي ْ ِ
ــون ِيف ْاألَ ْر ِ
ــون ِمــ ْن َف ْض ِ
ــر َ
ﴬ ُب َ
ض َي ْب َت ُغ َ
ــل اهللَِّ
َ َ َ
ــر َﴇ َو َآ َخ ُ
ُــم َم ْ
ُون منْك ْ
ْ
ِ
يل اهللَِّ َفا ْقــرءوا مــا َتيـ ِ
ـون ِيف َســبِ ِ
ون ُي َقاتِ ُلـ َ
َو َآ َخـ ُـر َ
الصـ َـا َة َو َآ ُتــوا الـ َّـزكَا َة َو َأ ْق ِر ُضــوا
يمــوا َّ
ـﴪ منْ ـ ُه َو َأق ُ
َ ُ َ َ َّ َ
ِ
ــري َ ِ
اهللََّ َق ْر ًضــا َح َســنًا َو َمــا ُت َقدِّ ُمــوا ِألَ ْن ُف ِســك ُْم ِمــ ْن َخ ْ ﹴ
ــرا
ﲡــدُ و ُه عنْــدَ اهللَِّ ُه َ
ــم َأ ْج ً
ــريا َو َأ ْع َظ َ
ــو َخ ْ ً
ِ
ِ
يم)]املزمــل.[٢0 :
ــور َرح ﹲ
اســ َت ْغف ُروا اهللََّ إِ َّن اهللََّ َغ ُف ﹲ
َو ْ
ِ
اس َت ْغ ِف ْر ُه إِ َّن ُه ك َ
َان ت ََّوا ًبا)]النﴫ.[٣ :
.١٥قال تعاىلَ ( :ف َس ِّب ْح بِ َح ْمد َر ِّب َك َو ْ
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بيﻌة مﻌاوية فتنة
أشــار اإلمــام احلســن املجتبــى gيف خطبــة ذكــرت يف أكثــر مــن مصــدر إىل أن اإلجبــار عــى

القبــول بحكــم معاويــة هــو فتنــة واختبــار لﻸمــة ،وقــد ختــم اﳋطبــة بشــاهد قــرآﲏ يــدل عــى فتنــة
االبتــاء يف اختبــار األمــة بــام قــد يكــون ســببا يف هاكهــا ،ويصــف حالــة املحنــة التــي أجربتــه عــى

تفصــل مــا أفــاض فيــه اإلمــام مــن
القبــول مكرهــا بحكــم معاويــة ولنــا أن نذكــر اﳋطبــة التــي ِّ
وصــف حــال األمــة يف ذلــك الوقــت ومــن أجــل فهــم النــﺺ الــذي يكتنــف اآليــة املباركــة حمــل

الشــاهد وال تقتطــع مــن حميطهــا داخــل النــﺺ الــذي وظــف اإلمــام احلســن املجتبــى gاآليــة

املباركــة نذكــر اﳋطبــة لتــامم الفائــدة.

ملــا وادع احلســن بــن عــﲇ cمعاويــة و ُعــدَّ ذلــك صلح ـ ًا ،صعــد معاويــة املنــرب ،ومجــع النــاس

فخطبهــم ،وقــال(( :إن احلســن بــن عــﲇ رآﲏ للخافــة أهــا ومل يــر نفســه هلــا أهــا ،وكان احلســنg

أســفل منــه بمرقــاة ،فلــام فــرغ مــن كامــه ،قــام احلســن gفحمــد اهلل تعــاىل بــام هــو أهلــه ،ثــم ذكــر

 ٢٣6املباهلــة فقــال :فجــاء رســول اهلل مــن األنفــس بــأيب ،ومــن األبنــاء يب وبأخــي ،ومــن النســاء بأمــي
وكنــا أهلــه ،ونحــن لــه ،وهــو منــا ونحــن منــه .وملــا نزلــت آيــة التطهــري مجعنــا رســول اهلل يف كســاء
أل ِّم ســلمة(رﴈ اهلل عنهــا) خيــربي ،ثــم قــال » :اللهــم هــؤالء أهــل بيتــي وعــرتﰐ فأذهــب عنهــم
الرجــس وطهرهــم تطهــريا » فلــم يكــن أحــد يف الكســاء غــريي وأخــي وأيب وأمــي ،ومل يكــن أحــد

جينــب يف املســجد ويولــد لــه فيــه إال النبــي وأيب ،تكرمــة مــن اهلل تعــاىل لنــا ،وتفضيــا منــه لنــا.

وقــد رأيتــم مــكان منزلنــا مــن رســول اهلل ،وأمــر بســد األبــواب فســدها ،وتــرك بابنــا ،فقيــل

لــه يف ذلــك ،فقــال » :أمــا إﲏ مل أســدها وأفتــح بابــه ،ولكــن اهلل(عــز وجل) أمــرﲏ أن أســدها وأفتح
بابــه » .وان معاويــة زعــم لكــم أﲏ رأيتــه للخافــة أهــا ومل أر نفــﴘ هلــا أهــا ،فكــذب معاويــة،

نحــن أوىل النــاس بالنــاس يف كتــاب اهلل وعــى لســان نبيــه ،ومل نــزل أهــل البيــت مظلومــني منــذ
قبــض اهلل تعــاىل نبيــه ،فــاهلل بيننــا وبــني مــن ظلمنــا حقنــا ،وتوثــب عــى رقابنــا ،ومحــل النــاس
علينــا ،ومنعنــا ســهمنا مــن الفــيء ،ومنــع أ َّمنــا مــا جعــل هلــا رســول اهلل.

وأقســم بــاهلل لــو أن النــاس بايعــوا أيب حــني فارقهــم رســول اهلل ألعطتهــم الســامء قطرهــا،

دقة االختيار القرآﲏ يف خطاب اإلمام احلسن املجتبىg

واألرض بركتهــا ،ومــا طمعــت فيهــا يــا معاويــة ،فلــام خرجــت مــن معدﳖــا تنازعتهــا قريــش بينها،

فطمعــت فيهــا الطلقــاء وأبنــاء الطلقــاء أنــت وأصحابــك ،وقــد قــال رســول اهلل :مــا ولــت أمــة
أمرهــا رجــا وفيهــم مــن هــو أعلــم منــه إال مل يــزل أمرهــم يذهــب ســفاال حتــى يرجعــوا إىل مــا

تركــوا  .وقــد تركــت بنــو إﴎائيــل هــارون وهــم يعلمــون أنــه خليفــة موســى gفيهــم واتبعــوا
الســامري ،وقــد تركــت هــذه األمــة أيب وبايعــوا غــريه ،وقــد ســمعوا رســول اهلل يقــول:

( أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إال النبــوة) ،وقــد رأوا رســول اهلل نصــب أيب يــوم
غديــر خــم ،وأمرهــم أن يبلــﻎ الشــاهد منهــم الغائــب ،وقــد هــرب رســول اهلل مــن قومــه وهــو
يدعوهــم إىل اهلل(تعــاىل) حتــى دخــل الغــار ،ولــو وجــد أعوانــا مــا هــرب ،وقــد كــف أيب يــده حــني

ناشــدهم واســتغاث فلــم يغــث ،فجعــل اهلل هــارون يف ســعة حــني اســتضعفوه وكادوا يقتلونــه،
وجعــل اهلل النبــي يف ســعة حــني دخــل الغــار ومل جيــد أعوانــا ،وكذلــك أيب ،وأنــا يف ســعة مــن

اهلل حــني خذلتنــا األمــة وبايعــوك يــا معاويــة ،وإنــام هــي الســنن واألمثــال يتبــع بعضهــا بعضــا.

أهيــا النــاس ،إنكــم لــو التمســتم فيــام بــني املــرق واملغــرب أن ﲡــدوا رجــا ولــده نبــي غــريي
ِ
ـاع إِ َىل ِحـ ﹴ
ـني)))(.)٣
ـم َو َم َتـ ﹲ
وأخــي مل ﲡــدوه ،وإﲏ قــد بايعــت هـ َ
ـذا(وإِ ْن َأ ْد ِري َل َع َّلـ ُه ف ْتنَـ ﹲة َل ُكـ ْ

وقــد روى أبــو الفــرج األصفهــاﲏ أيضــا :ان معاويــة أمــر احلســن ان ﳜطــب ملــا ســلم االمــر

إليــه وظــن أن ســيحﴫ فقــال يف خطبتــه :إنــام اﳋليفــة مــن ســار بكتــاب اهلل وســنة نبيهوليــس
اﳋليفــة مــن ســار باجلــور ذلــك َم ِلـ ﹲ
ـك َم َلــك ُملــك ًا ُيمتــع بــه قليــا ثــم تنقطــع لذتــه وتبقــى تبعتــه:
ِ
ـاع إِ َىل ِحـ ﹴ
ـني).
ـم َو َم َتـ ﹲ
َ
(وإِ ْن َأ ْد ِري َل َع َّل ـ ُه ف ْتنَ ـ ﹲة َل ُكـ ْ
قــال :وانــﴫف احلســن رﴈ اهلل عنــه إىل املدينــة فأقــام هبــا وأراد معاويــة البيعــة البنــه يزيــد فلــم

يكــن شــيﺌا أثقــل مــن أمــر احلســن بــن عــﲇ وســعد بــن أيب وقــاص فــدس إليهــام ســام فامتــا منــه(.)4
و ُذ ِكــرت هــذه الروايــة بطريقــة أخــرى :ملــا كان الصلــح بــني احلســن بــن عــﲇ cوبــني
معاويــة ،أراد احلســن  gاﳋــروج إىل املدينــة .فقــال لــه معاويــة :مــا أنــت بالــذي تذهــب حتــى

ﲣطــب النــاس وﲣربهــم بــأن االمــر قــد صــار يل.

قــال الشــعبي :فســمعت احلســن gيقــول  -عــى املنــرب – بعــد أن محــد اهلل وأثنــى عليــه وصــى

عــى حممــد وآلــه:

٢٣7
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فــﺈن أكيــس الكيــس التقــيَّ ،
أمــا بعــدَّ ،
وإن أعجــز العجــز الفجــور .وإن هــذا االمــر الــذي

اختلفــت فيــه أنــا ومعاويــة حـ ﹲـق كان يل ،فرتكتــه لــه وإ َّنــام فعلــت ذلــك حلقــن دمائكــم ،وحتصــني
ِ
ـاع إِ َىل ِحـ ﹴ
ـني)(.)5
ـم َو َم َتـ ﹲ
أموالكـ َ
ـم(وإِ ْن َأ ْد ِري َل َع َّل ـ ُه ف ْتنَ ـ ﹲة َل ُكـ ْ
الشــاهد القــرآﲏ الــذي ختــم بــه اإلمــام احلســن املجتبــى gخطبتــه هــو أشــبه مــا يكــون

اســتراف للمســتقبل ومــا ســتؤول إليــه األمــة بعــد هــذا الصلــح الــذي أجــرب عليــه ،وهــي يف

حجــة ســابقه ونقــض مــا كان عليــه وإبطــال
مقــام حجاجــي جــاءت كلــامت اإلمــام gر ّدا عــى َّ
ِ
ـاع إِ َىل ِح ﹴ
ني)]األنبيــاء:
ـم َو َم َتـ ﹲ
أحدوثتــه ،فاآليــة املباركــة مــن ســور األنبيـ َ
ـاء(وإِ ْن َأ ْد ِري َل َع َّلـ ُه ف ْتنَـ ﹲة َل ُكـ ْ

 [111حتمــل مضامــني اﳋــاص مــن الفتنــه عــرب الشــدائد والصــرب عليهــا ،أو منــاﴏة احلــق
ـاع إِ َىل ِحـ ﹴ
ـني) أي :تتمتعــون إىل الوقــت الــذي
وحتمــل البــاء ،واملــراد بالفتنــة هنــا
االختبار(و َم َتـ ﹲ
َ

قــدره اهلل ثــم بعــد ذلــك يكــون اهلــاك( ،)6ولســت أدري لعـ ّـل تأخــري اجلــزاء ســيكون فيه اســتدراج
ـاع إِ َىل
(و َم َتـ ﹲ
لكــم ،وزيــادة يف افتتانكــم أيضــا ،لينظــر كيــف تعملــون فقــد ألقيــت عليكــم احلجــةَ ،

ِ ٢٣8حـ ﹴ
حجــة عليكــم ،وليقــع املوعــد يف
ـني) ومتتيــع إىل أجــل مقــدّ ر تقتضيــه مشــيﺌته ،ليكــون ذلــك ّ
وقــت هــو فيــه حكمــة(.)7

َّ
إن عمليــة اإلقنــاع والتأثــري عــرب اﳋطــاب الــذي هــو نــوع مــن الدفــاع يف مقــام التوهــني

وتزييــف احلقائــق وتغيــري وجهــة األحــداث التــي مارســها معاويــة يف مفتتــح كامــه عــى أنــه هــو

صاحــب احلــق فيــام وصــل إليــه وهــذا مــامل يــرتك جمــاال لســكوت اإلمــام احلســن املجتبــى gعــى
مفرتيــات معاويــة وقلــب املفاهيــم ،فــكان الــر ّد مفصــا وذا طابــع إقناعــي يســتهدف املتلقــي وهــم
مــن حــﴬ ذلــك املجلــس ومــع قــوة احلجــة يف كام اإلمــام َّإال أنــه ختــم قولــه بﺂيــة تبــني اجلانــب

النفــﴘ يف عمليــة اســتقراء األحــداث وكيــف ســتجري جمريــات األمــور بعــد هــذا احلــدث وهــذا
املوقــف مــن األمــة يف الســكوت عــن احلــق وعــدم مناﴏتــه ،وكأنــه ﳛيــل إىل اآليــة األخــرية مــن
ســورة األنبيــاء يف قولــه تعــاىلَ ( :قـ َ
ـم بِ ْ
ان َعـ َـى َمــا ت َِص ُفـ َ
محـ ُن ا ُْمل ْسـ َت َع ُ
ـون)
الر ْ َ
ـال َر ِّب ْ
احلَـ ِّـق َو َر ﱡبنَــا َّ
اح ُكـ ْ
]األنبياء.[11٢ :
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أنجﱪﻛﻢ عﲆ أمر ﻛرﻫتموه:
ويف تتمــة اﳋطبــة التــي خطبهــا اإلمــام احلســن املجتبــى gيف مجــع مــن النــاس وبمحــﴬ

معاويــة بــن أيب ســفيان والتــي عــدت عــى أﳖــا قبــول بحكــم معاويــة ذكــر اإلمــام احلســن شــاهدا

قرآنيــا يبــني العاقــة املتهرئــة مــا بــني األمــة وإمامهــا يف ذلــك الوقــت والتــي مثــل حالــة مــن اإلحبــاط
واﳋــذالن لإلمــام املفــرتض الطاعــة ولنقــف عنــد هــذا الشــاهد القــرآﲏ يف قولــه(( :أهيــا النــاس،

اســمعوا وعــوا ،واتقــوا اهلل وراجعــوا ،وهيهــات منكــم الرجعــة إىل احلــق ،وقد صارعكــم النكوص،
ـم َهلَــا ك ِ
َار ُهـ َ
ـون) والســام عــى مــن اتبــع اهلــدى.
وخامركــم الطغيــان واجلحود( َأ ُن ْل ِز ُمك ُُم َ
وهــا َو َأ ْن ُتـ ْ
قــال :فقــال معاويــة :واهلل مــا نــزل احلســن حتــى أظلمــت عــﲇ األرض ،ومهمــت أن أبطــش

بــه ،ثــم علمــت أن االغضــاء أقــرب إىل العافيــة))(.)8

ـم اإلمــام هبــا حديثــه مــن قولــه تعــاىلَ ( :قـ َ
ـت َعـ َـى
ـم إِ ْن ُكنْـ ُ
ـال َيــا َقـ ْـو ِم َأ َر َأ ْي ُتـ ْ
اآليــة املباركــة التــي أتـ َّ
َب ِّينَـ ﹴـة ِمـ ْن َر ِّيب َو َآ َتـ ِ
ـم َهلَــا ك ِ
َار ُه َ
ون)]هــود.[٢8 :
محـ ًة ِمـ ْن ِعنْـ ِـد ِه َف ُع ِّم َيـ ْ
ـاﲏ َر ْ َ
ـم َأ ُن ْل ِز ُمك ُُم َ
وهــا َو َأ ْن ُتـ ْ
ـت َع َل ْي ُكـ ْ
٢٣9
فقــد اختــزل اإلمــام اﳋطــاب القــرآﲏ ومثلــه خــري متثيــل لكونــه يعــد اختــزاال للواقــع واســتقرا ًء
ـم َهلَــا ك ِ
َار ُهـ َ
ـون) فهــم قومــه ومــن
ملــا عليــه حــال املســتمعني يف قولــه تعــاىلَ ( :أ ُن ْل ِز ُمك ُُم َ
وهــا َو َأ ْن ُتـ ْ
املفــرتض أن يكونــوا عــى ثقــة بســبط النبــي األكــرم ولكــن األحــداث والوقائــع تشــري إىل اﳋــذالن
املســتمر واالنكفــاء عــى األعقــاب باالنقيــاد وراء مــن نــاوأ اإلســام ورجالــه واتعــب النبــي إبــان

دعوتــه العظيمــة فﴫتــم متيلــون إىل جهــة معاويــة وتتخاذلــون عــن ســليل النبــوة وغصــن اإلمامــة

فحالنــا معكــم حــال ســنن التأريــﺦ التــي جــرت مــع األمــم األخــرى وخذالﳖــم ألنبيائهــم.

َّ
وكأن اإلمــام احلســن املجتبــى gيقــول :أنضطركــم إىل جــادة احلــق وطــرق الصــواب مــع مــا

عرفتمــوه مــن البينــات الظاهــرة والفــارق الكبــري مــا بــني ﳖــج اإلمــام احلســن ومــا بــني معاويــة.
وقــد يكــون املــراد إن الــذي عــﲇ أن ألقــي عليكــم احلجــة مــع علمــي بكراهتكــم ،وليــس عــﲇ أن

أضطركــم إىل أمــر أنتــم اﲣذتــم فيــه موقفــا وحســمتم أمركــم.

وهــا) ففيهــا ثــاث ضامئــر
ومــن لطائــف التعبــري القــرآﲏ اجتــامع الضامئــر يف قوله( َأ ُن ْل ِز ُمك ُُم َ

ضمــري املتكلــم ،وضمــري املخاطــب ،وضمــري الغائــب ،وهــذا الرتتيــب يعــد مــن أحســن مــا يكــون

م.م .عبد احلي عبد النبي زيبك العبادي

يف اتســاق املعنــى :بــدأ باملتكلــم؛ أل َّنــه أخــﺺ بالفعــل ثــم باملخاطــب ثــم بالغائــب( ،)9واجتــامع

هــذه الضامئــر يف ســياق هــذه اآليــة املباركــة يســلط الضــوء عــى صــورة جــو اإلكــراه الــذي عانــاه
النبــي هــود gمــع قومــه وادمــاج كل هــذه الضامئــر يف النطــق ،وشــد بعضهــا مــع بعــض مثلــام
ِ
كرهــون و ُيشــدون إليــه وهــم عــى كراهــة منــه ونفــور( ،)10ولعلــه أشــبه
يدمــج
الكارهــون مــع مــا َي َ

مــا تكــون هــذا الصــورة القرآنيــة مــع مــا كان يكابــده اإلمــام احلســن املجتبــى gمــع قومــه
واملحــاوالت التــي كان يبذهلــا مــن أجــل تــدارك مــا يمكــن تداركــه وعنــد انقطــاع الســبل ليــس

لــه إال أن يلقــي احلجــة عليهــم.

وهــا َو َأ ْنت ُْم َهلَــا ك ِ
َار ُه َ
ون)
ولاســتفهام اإلنــكاري أثــره يف داللــة املعنــى يف قولــه تعــاىلَ ( :أ ُن ْل ِز ُمك ُُم َ

الــذي ﳜتــزل كل معــاﲏ الشــدة التــي يمــر هبــا اإلمــام وصعوبــة املوقــف وأثــره عــى جمريــات األمور

ومــا يمكــن أن ﳛملــه مــن انحرافــات عــن املســار الــذي رســمه النبــي إبــان دعوتــه املباركــة ،من
هنــا يمكننــا القــول بـ َّ
ـأن اإلمــام احلســن املجتبــى gوظــف هــذا املقطــع مــن اآليــة املباركــة أتــم

 ٢40توظيــف وأدق صــورة عــرب دقــة االختيــار بــام يناســب املقــام احلجاجــي.
من مواعﻆ اإلمام اﳊسن املجتبى

املتأمــل يف حيــاة اإلمــام احلســن املجتبــى gجيدهــا زاخــرة بالنصــح واإلرشــاد مــن جهــة ومــن

جهــة أخــرى يلقــي احلجــة عــى األمــة ،مــع ذلــك مل يغفــل جانــب الوعــﻆ ،فمــن مواعظــه التــي
نصــني قرآن ّيــني مــا قالــه:g
اشــتملت عــى َّ

((اعلمــوا أن اهلل مل ﳜلقكــم عبثــا وليــس بتارككــم ســدى ،كتــب آجالكــم وقســم بينكــم

معائشــكم ليعــرف كل ذي لــب منزلتــه وأن مــا قــدر لــه أصابــه ومــا ﴏف عنــه فلــن يصيبــه ،قــد

كفاكــم مؤونــة الدنيــا وفرغكــم لعبادتــه وحثكــم عــى الشــكر وافــرتض عليكــم الذكــر وأوصاكــم
بالتقــوى وجعــل التقــوى منتهــى رضــاه ،والتقــوى بــاب كل توبــة ورأس كل حكمــة ورشف كل

عمــل ،بالتقــوى فــاز مــن فــاز مــن املتقــني.

(و ُين َِّجــي اهللَُّ ا َّل ِذيــ َن ا َّت َقـ ْـوا
قــال اهلل تبــارك وتعــاىل( :إِ َّن لِ ْل ُمت َِّق َ
ــني َم َف ًازا)]النبــأ ،[٣1 :وقــالَ :
ِ
ﳛ َزن َ
ُون)]الزمــر.[61 :
ــم َال َي َم ﱡس ُ
ــم َ ْ
الســو ُء َو َال ُه ْ
ــه ُم ﱡ
بِ َم َف َازهتِ ْ
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فاتقــوا اهلل عبــاد اهلل واعلمــوا أنــه مــن يتــق اهلل جيعــل لــه خمرجــا مــن الفتــن ويســدده يف أمــره

وهييــﺊ لــه رشــده ويفلجــه بحجتــه ويبيــض وجهــه ويعطــه رغبتــه ،مــع الذيــن أنعــم اهلل عليهــم مــن
النبيــني والصديقــني والشــهداء والصاحلــني وحســن أولﺌــك رفيقــا))(.)11

اآليتــان اللتــان وردتــا يف ســياق احلــث عــى التقــوى واألمــر هبــا يف قــول اإلمــام احلســن

املجتبــى ،gفاآليــة األوىل مــن ســورة النبــأ وردت يف معــرض ذكــر اهلل تعــاىل فيــه حــال الكفــار
ـت ِمرصــادا ( )٢1لِل َّط ِ
ـني
ـني َم َﺂ ًبــا (َ )٢٢البِثِـ َ
اغـ َ
ـم كَا َنـ ْ ْ َ ً
ومــا أعــده هلــم مــن أنــواع العقــاب(إِ َّن َج َهنَّـ َ
فِيهــا َأح َقابــا (َ )٢٣ال ي ُذو ُقـ َ ِ
رشا ًبــا ( )٢4إِ َّال َمحِيـ ًـام َو َغ َّســا ًقا (َ )٢5جـ َـزا ًء ِو َفا ًقــا
َ
َ ْ ً
ـون ف َيهــا َبـ ْـر ًدا َو َال َ َ
ﹴ
ِ ِ
( )٢6إِﳖــم كَا ُنــوا َال يرجـ َ ِ
ﳾء َأ ْح َص ْينَــا ُه ِكتَا ًبــا
َْ ُ
َّ ُ ْ
ـون ح َســا ًبا (َ )٢7وك ََّذ ُبــوا بِ َﺂ َياتنَــا ك َّذا ًبــا (َ )٢8وك َُّل َ ْ

ـم إِ َّال َع َذا ًبا)]النبــأ [٣0-٢1 :ثــم بعــد ذلــك ذكــر مــا للمؤمنــني املتقــني
(َ )٢9ف ُذو ُقــوا َف َلـ ْن ن َِزيدَ ُكـ ْ
ـني) الذيــن يتقــون عقــاب اهلل(ســبحانه وتعــاىل) عــرب اجتنــاب
ملعــاﴆ اهلل تعــاىل ،فقــال(إِ َّن لِ ْل ُمت َِّقـ َ

معاصيــه وامتثــال أوامــره ونواهيــه ،وأفعــال الطاعــة التــي يرتتــب عليهــا الفــوز( ،مفــازا) وهــو

موضــع الفــوز وهــي اجلنــة التــي ﳜلــﺺ إليهــا املتقــي .وأصــل الفــوز النجــاة إىل حــال الســامة

والــﴪور ،ومنــه قيــل للمهلكــة مفــازة عــى وجــه التفــاؤل واﳋــاص منهــا ،ألنه قيــل :منجــاة(،)1٢

وقيــل :أي ظفــروا بــام يريــدون ،يقــال :فــاز باألمــر إذا ظفــر بــه(.)1٣

معنــى الفــوز مــن أبــرز املاحــﻆ الدالليــة التــي تــدور حوهلــا اآليــة املباركــة ولكوﳖــا ثمــرة

التقــوى ،فتكــون اجلنــة هــي املفــازة التــي ﳜلــﺺ إليهــا العبــد ونجاتــه مــن اهللكــة والعــذاب،
وقــد يــراد مــن املفــاز هــو الفــوز ذاتــه وهــذا يعــود عــى داللة(مفــازا) يف حــال ُعــدَّ املفــاز مصــدر

ميمــي ،أو اســم مــكان مــن الفــوز واآليــة حتتمــل الوجهــني مجيعــا( ،)14وقــد جــاءت لفظــة » مفــازا

» بصيغــة النكــرة لإلشــارة إىل حجــم العطــاء العظيــم وســبل الوصــول إىل اﳋــري والســعادة التــي
ــق َو َأ ْعنَا ًبــا ()٣٢
(حدَ ِائ َ
ال يعلــم قدرمهــا إال اهلل عــز وجــل .ومــن مفــردات الفــوز والســعادةَ :
ِ
ـب َأت َْرا ًبــا (َ )٣٣وك َْأ ًســا ِد َها ًقــا (َ )٣4ال َي ْسـ َـم ُع َ
ون فِ َيهــا َل ْغـ ًـوا َو َال ِك َّذا ًبــا) ،وهــذا اﳋطــاب
َوك ََواعـ َ
مــن أبــرز خصائــﺺ التعبــري القــرآﲏ ،ويف بقيــة الســور األخــرى أيضــا ،فهــو يضــع متضــادات
احلــاالت واألحــوال يف ســياق واحــد ،ليتمكــن املتلقــي مــن فهــم تلــك الصــور بســهولة واكتشــاف
خصائــﺺ وشــؤون أيــا منهــا يف معــرض الرتغيــب والرتهيــب(.)15
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إن مــدار قــول اإلمــام احلســن املجتبــى gيــدور حــول مفهــوم التقــوى مــن هنــا كانــت لفظــة
املفــاز أشــبه بداللــة مركزيــة ملفهــوم التقــوى بوصفهــا النتيجــة والثمــرة التــي ،جينيهــا كل ﹴ
متــق

واملفــازة مــا يــراد الوصــول بوســاطتها إىل اﳋــري والنعمــة ،ومــن مصاديقهــا :دخــول اجلنّــة ونعيمها،
ـى :هــو
وإطاعــة اهلل وإطاعــة الرســول ورضــوان اهلل تعــاىل .ليــس هــذا فحســب وإ َّنــام الفــوز احلقيقـ ّ

يف طاعــة اهلل وطاعــة الرســول والتقــوى ورضــوان اهلل تعــاىل ،وأ ّمــا النعــم الدنيو ّيــة وســائر اﳋــريات
فاﳖــا توجــب فــوزا وســعادة إذا كانــت مقدّ مــة لتكميــل النفــس وهتذيبهــا(.)16
املا ّد ّيــةّ :

عضــد اإلمــام احلســن املجتبــى gآيــة املتقــني يف ســورة النبــأ بﺂيــة أخــرى مــن ســورة
وقــد َّ

الزمــر وكأﳖــا مفــﴪة ومفصلــة ملــا قبلهــا مــن حــال املتقــني وموضعهــم عــى نحــو النجــاة مــن

أهــوال القيامــة مــن بــاب اللطــف اإلهلــي وكــامل الرمحــة املرتتبــة عــى التقــوى فقــال تعــاىل:
ِ
ِ
ﳛ َزن َ
ُــون).
ــم َال َي َم ﱡس ُ
(و ُين َِّجــي اهللَُّ ا َّلذيــ َن ا َّت َق ْ
َ
ــم َ ْ
الســو ُء َو َال ُه ْ
ــه ُم ﱡ
ــوا بِ َم َف َازهتِ ْ
٢4٢

التجمﻞ بﻠبﺲ أفﻀﻞ الثياب
املدقــق يف ســرية اإلمــام احلســن املجتبــى gجيدهــا حافلــة بالــدروس والعــرب التــي يمكــن

للفــرد املســلم أن يســتقي مــن تلــك الســرية العطــرة أروع معــاﲏ اإلنســانية واجلــامل مــع مــا كان
ﳛيــط بــه مــن فتــن ومصاعــب فنجــده gﳛــث عــل ى التجمــل والزينــة عنــد اإلقبــال عــى الصــاة
فقــد روي َّ
أن(( :احلســن بــن عــﲇ  gإذا قــام إىل الصــاة لبــس أجــود ثيابــه ،فقيــل لــه :يــا بــن

رســول اهلل مل تلبــس أجــود ثيابــك ؟ فقــال :ان اهلل تعــاىل مجيــل ﳛــب اجلــامل ،فأﲡمــل لــريب ،وهــو
يقــولُ ( :خـ ُـذوا ِزينَ َت ُكــم ِعنْــدَ ك ُِّل مسـ ِ
ـج ﹴد) فأحــب ان ألبــس أجــود ثيــايب))(.)17
َ ْ
ْ
هــذه الروايــة قــد ال تلتقــي مــع مــا ورد عــن أيب عبــد اهلل(( :gإنــا إذا أردنــا أن نصــﲇ نلبــس

أخشــن ثيابنــا .ويف روايــة ابــن كثــري :كان عــﲇ بــن احلســني cيلبســون أغلــﻆ ثياهبــم إذا قامــوا إىل

الصــاة ونحــن نفعــل ذلــك) .وقــد ُجيمــع بينهــام بحمــل أخبــار لبــس اﳋشــن عــى مــا إذا صــى

حلاجــة مهمــة أو دفــع بليــة ،حيــث إنــه ورد اســتحبابه يف تلــك احلالــة ،فيخــﺺ أخبــار التجمــل

بذلــك ،وبــه تصــري أخــﺺ مــن أخبــار لبــس اﳋشــن فتخــﺺ بــه.

ومنهــم مــن محــل أخبــار التجمــل عــى الصــاة يف املحافــل كاجلامعــات واألعيــاد ،وأخبــار

دقة االختيار القرآﲏ يف خطاب اإلمام احلسن املجتبىg

اﳋشــن عــى الصــاة يف اﳋلــوات ،للمــروي يف املجمــع :عــن الباقــر  gيف تفســري قولــه تعــاىل( :
ـﻢ) قــال :أي خــذوا ثيابكــم التــي تزينــون هبــا للصــاة يف اجلامعــات واألعيــاد))(.)18
ﹸخـ ﹸـﺬوا ﹺزينﹶ ﹶت ﹸﻜـ ﹾ
لبــس أجــود الثيــاب يعــدّ مظهــرا مــن مظاهــر الزينــة التــي أشــار إليها اإلمــام احلســن املجتبىg

عــرب تعزيــز مــا ذهــب إليــه هبــذا الشــاهد القــرآﲏ الــذي يتضمــن مفاهيــم أوســع مــع مــا جــاء بعــد
ﹺ ﹴ
هــذه اآليــة املباركــة يف قولــه تعــاىل( :يــا بنﹺــي ﹶآدم ﹸخـ ﹸـﺬوا ﹺزينﹶ ﹶت ﹸﻜـ ﹺ
اﴍ ﹸبــوا
ﹶ ﹶ
ﹾ
ﹶﹶ
ـﻢ عنﹾــدﹶ ﻛ ﱢﹸﻞ ﹶم ﹾســجد ﹶو ﹸﻛ ﹸﻠــوا ﹶو ﹾ ﹶ
ﹺ ﹺ
ﹺ ﹺ ﹺﹺ
ﹺ
ﹸﴪ ﹸفــوا إﹺ ﱠنـﻪ ﹶال ﹸﳛﹺــﺐ ا ﹾﹸمل ﹺ ﹺ
ﹶو ﹶال ﺗ ﹾ ﹺ
ـن
ﴪفـ ﹶ
ـن ﹶحـ ﱠـر ﹶم ﹺزينﹶـ ﹶة اﷲﱠﹺ ا ﱠلتــي ﹶأ ﹾخـ ﹶـر ﹶج لﻌ ﹶبــاده ﹶوال ﱠط ﱢي ﹶبــات مـ ﹶ
ـﲔ) (٣١ﹸقـ ﹾـﻞ ﹶمـ ﹾ
ﹸ
ﱡ ﹾ
ـﻚ ﹸن ﹶﻔﺼـ ﹸـﻞ ﹾاآلﹶيـ ﹺ
ﹺ ﹺ ﹺ
ﹺ
الــرز ﹺﹾق ﹸقـ ﹾـﻞ ﹺﻫــي لﹺ ﱠﻠ ﹺﺬيــن ﹶآمنﹸــوا ﹺﰲ ﹾﹶ ﹺ
ـات لﹺ ﹶﻘـ ﹾـو ﹴم
اﳊ ﹶيــاة الدﱡ ﹾن ﹶيــا ﹶخال ﹶﺼ ـ ﹰة ﹶيـ ﹾـو ﹶم ا ﹾلﻘ ﹶي ﹶامــة ﻛ ﹶﹶﺬلـ ﹶ ﱢ
ﹶ
ﹶ ﹶ
ﹶ
ﱢ

ﹺ
ـون) (٣٢ﹸقـ ﹾـﻞ إﹺ ﱠنــﲈ حــرم رﰊ ا ﹾل ﹶﻔو ﹺ
ـي بﹺ ﹶﻐـ ﹾ ﹺ
ـن ﹶو ﹾ ﹺ
ـﲑ ﹾﹶ
احـ ﹶ
اﳊـ ﱢـﻖ
ﹶي ﹾﻌ ﹶﻠ ﹸمـ ﹶ
ـﺶ ﹶمــا ﹶﻇ ﹶﻬـ ﹶـر من ﹶﹾﻬــا ﹶو ﹶمــا ﹶب ﹶطـ ﹶ
ﹶ ﹶ ﱠ ﹶ ﹶ ﱢﹶ ﹶ
ـﻢ ﹶوا ﹾل ﹶب ﹾﻐـ ﹶ
اإل ﹾﺛـ ﹶ
ﹶو ﹶأ ﹾن ﺗ ﹾ ﹺ
ـون( ]األعــراف-٣1 :
ﹸﴩ ﹸﻛــوا بﹺــاﷲﱠﹺ ﹶمــا ﹶﱂ ﹾ ﹸينﹶ ـﺰ ﹾﱢل بﹺـ ﹺـﻪ ﹸس ـ ﹾﻠ ﹶطانﹰا ﹶو ﹶأ ﹾن ﹶﺗ ﹸﻘو ﹸلــوا ﹶعـ ﹶـﲆ اﷲﱠﹺ ﹶمــا ﹶال ﹶﺗ ﹾﻌ ﹶﻠ ﹸمـ ﹶ
 ،[٣٣فالقــرآن الكريــم ال ﳛــث فقــط عــى أخــذ الزينــة عنــد املســاجد وإنــام يــرد عــى مــن ﳛــرم
الطيبــات التــي كتبهــا لعبــاده املؤمنــني واختيــار أفضــل الثيــاب وأمجلهــا بالتأكيــد مــن الطيبــات

التــي أباحهــا اهلل ســبحانه وتعــاىل لعبــاده يف حــال كوﳖــا مــن الكســب احلــال.
ـﻢ ﹺعنﹾــدﹶ ﻛ ﱢﹸﻞ ﹶم ﹾسـ ﹺ
ـج ﹴد( واملبالغــة يف لبــس أجــود
إن التعبــري بالزينــة يف قولــه تعــاىل :ﹸ
(خـ ﹸـﺬوا ﹺزينﹶ ﹶت ﹸﻜـ ﹾ

الثيــاب وأمجلهــا عنــد الصــاة ويف احلضــور عنــد املســاجد أيضــا تعــدّ جــزء ًا مــن مفاهيــم الرتبيــة

اإلســامية التــي خالفــت مــا كان عليــه أهــل اجلاهليــة وهــم يطوفــون بالبيــت احلــرام ،فكانــت
العــرب تطــوف بالبيــت عــراةَّ ،إال احلمــس  -قريشــ ًا وأحافهــا  -فقــال اهلل جــل وعــز خــذوا

زينتكــم عنــد كل مســجد لذلــك قيــل :أن القــرآن الكريــم كان قــد أمــر بلبــس الثيــاب يف الصــاة
ألﳖــم كانــوا يطوفــون عــراة ويقولــون ال نعبــد يف ثيــاب أذنبنــا فيهــا ،فــكان الرجــال
والطــواف؛ َّ

يطوفــون ﳖــارا والنســاء ليــا(.)19

ﹸــﻢ ﹺعنﹾــدﹶ ﻛ ﱢﹸﻞ ﹶم ﹾس ﹺ
(خ ﹸ
ــج ﹴد( يمكــن أن تكــون
اآليــة املباركــة وبالتحديــد قولــه تعــاىل :ﹸ
ــﺬوا ﹺزينﹶ ﹶتﻜ ﹾ

إشــارة إىل كل زينــة تعــد مــن مظاهــر اجلســد ولوازمــه ﳑــا يشــمل لبــس الثيــاب املرتبــة الطاهــرة

اجلميلــة ،ومشــط الشــعر ،واســتعامل الطيــب ومــا شــابه ذلــك ،ويمكــن أن تكــون إشــارة إىل كل زينــة
معنويــة أي :الصفــات اإلنســانية وامللــكات األخاقيــة التــي ينبغــي أن يتحــى هبــا الفــرد املســلم،
وكذلــك صــدق النيــة وطهارهتــا وإخاصهــا أيضــا .يف حــني أن هنــاك روايــات تشــري إىل اللبــاس
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اجليــد أو مشــط الشــعر ،وبعــض الروايــات األخــرى تتحــدث عــن مراســيم صــاة العيــد وصــاة

اجلمعــة ،فــﺈن ذلــك ال يــدل عــى االنحصــار والتضييــق الــداليل لﻶيــة املباركــة ،بــل اهلــدف هــو بيــان

مصاديقهــا الواضحــة ،فهــذا يــدل عــى ســعة مفهــوم اآليــة الــذي يشــمل مجيــع أنــواع الزينــة الظاهرية
والباطنيــة .وهــذا احلكــم يف احلــث عــى الزينــة عنــد الصــاة أو املســاجد ألداء الفرائــض العباديــة

وقــد يتعداهــا جلميــع مفاصــل احليــاة ،وإن كان يتعلــق بجميــع أبنــاء آدم يف كل زمــان ومــكان(.)٢0

أن املفﴪيــن أخــذو مــن هــذه اآليــة املباركة(خﹸ ـ ﹸـﺬوا ﹺزينﹶ ﹶت ﹸﻜـ ﹾـﻢ ﹺعنﹾدﹶ ﻛ ﱢﹸﻞ ﹶم ﹾسـ ﹺ
يبــدو َّ
ـج ﹴد( جانبــا تريعيا

يف فــرض لبــس الثيــاب ســواء أكان األمــر متعلــق بالطائفــني يف بيــت اهلل تبعــا لســبب النــزول( ،)٢1أم

يف كل صــاة يؤدهيــا املســلم يف عمــوم املســاجدَّ ،إال أن اإلمــام احلســن املجتبــى gأضــاف إىل هــذه
اآليــة املباركــة مصداقــا آخــر وهــو حــث املســلمني عــى الظهــور بأمجــل صــورة يمكــن أن يقــف فيهــا
العبــد بــني يــدي ربــه ،وهــذا األمــر مل لكــن املســلمون يألفونــه ومل يعتــادوا عليــه لذلــك وظــف اإلمــام
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هــذه اآليــة املباركــة توظيفــا اجتامعيــا وأخاقيــا لتكــون هــذه اآليــة املباركــة دســتور حيــاة.
اﳊث عﲆ اﳉﻬاد والﺼﱪ عﻠيﻪ

حــني بلــﻎ اإلمــام احلســن املجتبــى gحتشــيد معاويــة بــن أيب ســفيان العســاكر عليــه ،والســري

إىل العــراق وأنــه بلــﻎ جــﴪ منبــج بعــث حجــر بــن عــدي ليســتنهض النــاس والتهيــؤ ملاقــاة جيش

الشــام ،فنــادى املنــادي(( :الصــاة جامعــة فأقبــل النــاس يثوبــون وجيتمعــون ،فقــال احلســن:g
إذا رضيــت مجاعــة النــاس فأعلمنــي وجــاء ســعيد بــن قيــس اهلمــداﲏ فقــال :اخــرج فخرج احلســن

 ،gفصعــد املنــرب فحمــد اهلل وأثنــى عليــه ثــم قــال:

امــا بعــد :فــان اهلل كتــب اجلهــاد عــى خلقــه وســامه كرهــا .ثــم قــال ألهــل اجلهــاد مــن

ين(]األنفــال [46 :فلســتم أهيــا النــاس نائلــني مــا حتبــون َّإال
الﺼابﹺ ﹺر ﹶ
ـﱪوا إﹺ ﱠن اﷲﱠﹶ ﹶمـ ﹶـع ﱠ
املؤمنني(و ﹾ
ﹶ
اﺻـ ﹺ ﹸ
بالصــرب عــى مــا تكرهــون إنــه بلغنــي ان معاويــة بلغــه أنــا كنَّــا أزمعنــا عــى املســري إليــه فتحــرك

لذلــك فاخرجــوا  -رمحكــم اهلل  -إىل معســكركم بالنخيلــة حتــى ننظــر وتنظــروا ونــرى وتــروا.
قــال :وإنــه يف كامــه ليتخــوف خــذالن النــاس إيــاه ،قــال :فســكتوا فــام تكلــم منهــم أحــد وال

أجــاب بحــرف ،فلــام رأى ذلــك عــدي بــن حاتــم قــال :انــا ابــن حاتــم ســبحان اهلل ! مــا أقبــح هــذا

دقة االختيار القرآﲏ يف خطاب اإلمام احلسن املجتبىg

املقــام؟ اال ﲡيبــون إمامكــم وابــن بنــت نبيكــم أيــن خطبــاء مــﴬ؟ أيــن املســلمون ؟ أيــن اﳋواضون
مــن أهــل املــﴫ الذيــن ألســنتهم كاملخاريــق يف الدعــة فــﺈذا جــد اجلــد فرواغــون كالثعالــب؟!

أمــا ﲣافــون مقــت اهلل وال عيبهــا وعارهــا ،ثــم اســتقبل احلســن بوجهــه فقــال :أصــاب اهلل

بــك املراشــد ،وجنبــك املــكاره ووفقــك ملــا ﳛمــد ورده وصــدره فقــد ســمعنا مقالتــك وانتهينــا إىل
امــرك وســمعنا منــك وأطعنــاك فيــام قلــت ومــا رأيــت وهــذا وجهــي إىل معســكري فمــن أحــب
ان يوافينــي فليــوايف.

ثــم مــﴣ لوجهــه فخــرج مــن املســجد ودابتــه بالبــاب فركبهــا ومــﴣ إىل النخيلــة وأمــر غامــه

ان يلحقــه بــام يصلحــه ،وكان عــدي َّأول النــاس عســكرا .ثــم قــام قيــس بــن ســعد بــن عبــادة
األنصــاري ومعقــل بــن قيــس الرياحــي ،وزيــاد ابــن صعصعــة التيمــي فأنبــوا النــاس والموهــم

وحرضوهــم وك َّلمــوا احلســن بمثــل كام عــدي ابــن حاتــم يف اإلجابــة والقبــول ،فقــال هلــم
احلســن :صدقتــم  -رمحكــم اهلل  -مــا زلــت أعرفكــم بصــدق النيــة والوفــاء بالقــول واملــودة

الصحيحــة فجزاكــم اهلل خــريا ثــم نــزل))(.)٢٢

الشــاهد القــرآﲏ الــذي ورد يف كام اإلمــام احلســن املجتبــى gهــو جــزء مــن اآليــة املباركــة

التــي تشــكل مــع ســابقتها جانبــا مهــام مــن جوانــب احلــث عــى اجلهــاد والصــرب عليــه يف قولــه
ﹺ
تعــاىل( :يــا ﹶأﳞــا ا ﱠل ﹺﺬيــن ﹶآمنﹸــوا إﹺ ﹶذا ﹶل ﹺﻘيت ﹺ
ــون)(٤٥
ﹸــﻢ ﹸﺗ ﹾﻔﻠﹺ ﹸح ﹶ
ــﲑا ﹶل ﹶﻌ ﱠﻠﻜ ﹾ
ﹸــﻢ فﺌﹶــ ﹰة ﹶفا ﹾﺛ ﹸبتﹸــوا ﹶوا ﹾذﻛ ﹸ
ﹾ
ﹶ ﹶ
ﹸــروا اﷲﱠﹶ ﻛﹶث ﹰ
ﹶ ﱡﹶ
ﹺ
يــن(
الﺼابﹺ ﹺر ﹶ
ــع ﱠ
ــﱪوا إﹺ ﱠن اﷲﱠﹶ ﹶم ﹶ
ﹸــﻢ ﹶو ﹾ
ﹶو ﹶأﻃي ﹸﻌــوا اﷲﱠﹶ ﹶو ﹶر ﹸســو ﹶل ﹸﻪ ﹶو ﹶال ﹶﺗنﹶا ﹶز ﹸعــوا ﹶف ﹶت ﹾﻔ ﹶشــ ﹸﻠوا ﹶوﺗ ﹾﹶﺬ ﹶﻫ ﹶ
ــﺐ ﹺر ﹸ
ﳛﻜ ﹾ
اﺻ ﹺ ﹸ
]األنفــال.[46-45 :

ـن( قدمــه اإلمــام احلســن
الﺼابﹺ ﹺريـ ﹶ
ـﱪوا إﹺ ﱠن اﷲﱠﹶ ﹶمـ ﹶـع ﱠ
(و ﹾ
هــذا املقطــع القــرآﲏ يف قولــه تعــاىل :ﹶ
اﺻـ ﹺ ﹸ

املجتبــى gكنتيجــة ملــا ضمنــه يف كامــه بعــد هــذه اآليــة املباركــة إذ قــال(( :فلســتم أهيــا النــاس
نائلــني مــا حتبــون إال بالصــرب عــى مــا تكرهــون)) ،فقــد اســتوحاه مــن قولــه تعــاىلَ ( :أ ْم َح ِس ـ ْبت ُْم
ِ
ِ
الصابِ ِري ـ َن)]آل عمــران،[14٢ :
اجلنَّ ـ َة َو ََّملــا َي ْع َل ـ ِم اهللَُّ ا َّلذي ـ َن َج َ
ـم َّ
ـم َو َي ْع َلـ َ
اهــدُ وا منْ ُكـ ْ
َأ ْن تَدْ ُخ ُلــوا ْ َ
والصــرب :حبــس النفــس يف ضيــق وحبســها البــد أن يكــون عــى مــا يقتضيــه العقــل والــرع(،)٢٣

مــن هنــا كان حــث اإلمــام احلســن املجتبــى gللنــاس عــى الصــرب؛ َّ
ألن الظــرف الــذي كان ﳛيــط

بــه يعــدﱡ باعثــا عــى اجلــزع والتقاعــس ،فقــد كــره النــاس القتــال وهنــاك مــن يثبــط عزائمهــم مــن
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املرجفــة لذلــك حــني ســمعوا كام اإلمــام gســكتوا ومل يتكلــم منهــم أحــد وال أجــاب بحــرف

لذلــك كان اﳋــوف مــن عــدم النــﴫة مروعــا ،لذلــك انــربى هلــم عــدي بــن حاتــم ،والصفــوة
مــن صحــب اإلمــام gيســتنهضوﳖم ويعيبــون عليهــم الســكوت.

اســتنهاض النــاس والدعــوة إىل القتــال ربــام صــار مــن متازمــات الصــرب فحثهــم عــى الصرب

هــو جــزء مــن بعــث اهلمــة يف نفوســهم ملــا هلــا مــن األثــر العظيــم عنــد اهلل ســبحانه وتعــاىل إذ
ـس وال َّثمــر ِ
اجلــو ِع و َن ْقـ ﹴ ِ
ـﴚ ﹴء ِمـن ْ ِ
ِ
ات َو َبـ ِّ ِ
ـر
اﳋَـ ْـوف َو ْ ُ َ
َ
قــالَ :
ـﺺ مـ َن ْاألَ ْمـ َـوال َو ْاألَ ْن ُفـ ِ َ َ َ
(و َلنَ ْب ُل َو َّن ُكـ ْ
ـم بِـ َ ْ
ِ
ـربوا َو َصابِـ ُـروا َو َرابِ ُطــوا
الصابِ ِري َن)]البقــرة ،[155 :وقولــه تعــاىلَ ( :يــا َأ ﱡ َهيــا ا َّلذي ـ َن َآ َمنُــوا ْ
َّ
اصـ ِ ُ
ـم ُت ْف ِل ُحـ َ
ـون)]آل عمــران ،[٢00 :وهــذا أمــري املؤمنــني gيــوم صفــني يقــول:
َوا َّت ُقــوا اهللََّ َل َع َّل ُكـ ْ
((عبــاد اهلل ،اتقــوا اهلل ،وغضــوا األبصــار ،واخفضــوا األصــوات ،وأقلــوا الــكام ،ووطنــوا

أنفســكم عــى املنازلــة واملجاولــة واملبــارزة واملبالطــة واملبالــدة واملعانقــة واملكادمــة ،واثبتــوا،
واذكــروا اهلل كثــريا لعلكــم تفلحــون ،ﹶ
ــﱪوا إﹺ ﱠن
ﹸــﻢ ﹶو ﹾ
(وال ﹶﺗنﹶا ﹶز ﹸعــوا ﹶف ﹶت ﹾﻔ ﹶشــ ﹸﻠوا ﹶوﺗ ﹾﹶﺬ ﹶﻫ ﹶ
ــﺐ ﹺر ﹸ
ﳛﻜ ﹾ
اﺻ ﹺ ﹸ
يــن( .اللهــم أهلمهــم الصــرب ،وأنــزل عليهــم النــﴫ ،وأعظــم هلــم األجــر))
الﺼابﹺ ﹺر ﹶ
ــع ﱠ
 ٢46اﷲﱠﹶ ﹶم ﹶ
( ،)٢4فيجعــل مــن الصــرب أنيســا هلــم بثبــات املوقــف والوقايــة مــن الزلــل الناتــج عــن التنــازع،
والعصمــة مــن اﳋطــأ كــي ال تفشــلوا وتذهــب رﳛكــم.

الصــرب يعــدﱡ مــن أفضــل اﳋصــال التــي يمكــن أن ينــامز هبــا املؤمــن عــن غــريه ،ونجــد التعبــري

القــرآﲏ يعطــي الصابــرون عــى الصــرب مــاال يعطــي غريهــم عــى اﳋصــال األخــرى مثــل الصــاة
اﳋــو ﹺ
عليهــم مــن اهلل وهــذا مــا نجــده يف قولــه تعــاىل( :و ﹶلنﹶب ﹸﻠو ﱠن ﹸﻜــﻢ بﹺـ ﹶ ﹴ ﹺ
اﳉــو ﹺع ﹶو ﹶن ﹾﻘـ ﹴ
ف ﹶو ﹾﹸ
ـﺺ
ـن ﹾﹶ ﹾ
ـﴚء مـ ﹶ
ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ ﹾ
ﹺ
ـﺲ وال ﱠثمــر ﹺ
ﹺ
ﹺ
ات ﹶو ﹶبـ ﱢ ﹺ
ـﻢ ﹸم ﹺﺼي ﹶبـ ﹲة ﹶقا ﹸلــوا إﹺ ﱠنــا
ـن) (١٥٥ا ﱠلﺬيـ ﹶ
الﺼابﹺ ﹺريـ ﹶ
ـﴩ ﱠ
مـ ﹶ
ـن إﹺ ﹶذا ﹶأ ﹶﺻا ﹶبت ﹸﹾﻬـ ﹾ
ـن ﹾاألﹶ ﹾمـ ﹶـوال ﹶو ﹾاألﹶ ﹾن ﹸﻔـ ﹺ ﹶ ﹶ ﹶ
ـﻚ ع ﹶﻠي ﹺﻬــﻢ ﺻ ﹶﻠــو ﹲ ﹺ
ﹺ
ﷲﱠﹺ ﹶوإﹺ ﱠنــا إﹺ ﹶل ﹾيـ ﹺـﻪ ﹶر ﹺ
ﲪـ ﹲة ﹶو ﹸأو ﹶلﺌﹺـ ﹶ
ون)
ـﻢ ا ﹾﹸمل ﹾﻬ ﹶتــدﹸ ﹶ
اﺟ ﹸﻌـ ﹶ
ات مـ ﹾ
ـون) (١٥٦ﹸأو ﹶلﺌـ ﹶ ﹶ ﹾ ﹾ ﹶ ﹶ
ـﻢ ﹶو ﹶر ﹾ ﹶ
ـﻚ ﹸﻫـ ﹸ
ـن ﹶر ﱢﲠﹺـ ﹾ

]البقــرة ،[157-155 :ولعــل الثبــات مــن أبــرز دالالت الصــرب يف اآليــة املباركــة التــي ضمنهــا

اإلمــام احلســن املجتبــى gيف كامــه(( ،فالصــرب ثبــات قبــال املكــروه بالقلــب بــأن ال يضعــف وال

يفــزع وال جيــزع ،وبالبــدن بــأن ال يتكاســل وال يتســاهل وال يــزول عــن مكانــه وال يعجــل فيــام ال

ـن(
الﺼابﹺ ﹺريـ ﹶ
اﺻـ ﹸﹺـﱪوا إﹺ ﱠن اﷲﱠﹶ ﹶمـ ﹶـع ﱠ
(و ﹾ
ﳛمــد فيــه العجــل فالصــرب ثبــات خــاص))( ،)٢5فقولــه تعــاىل :ﹶ
أي :الزمــوا الصــرب يف مجيــع األحــداث التــي تصيبكــم والســيام مــكاره القتــال وﳑــا هيددكــم بــه

دقة االختيار القرآﲏ يف خطاب اإلمام احلسن املجتبىg

العــدو ،وعليكــم باإلكثــار مــن ذكــر اهلل وطاعتــه ،وطاعــة رســوله مــن غــري أن هتزهزكــم احلــوادث
أو يزجركــم ثقــل الطاعــة أو تغويكــم لــذة املعصيــة أو يضلكــم عجــب النفــس وخياؤهــا.

ـن)؛ َّ
ألن الصــرب
الﺼابﹺ ﹺريـ ﹶ
وقــد أكــد التعبــري القــرآﲏ األمــر بالصــرب يف قولــه تعــاىل( :إﹺ ﱠن اﷲﱠﹶ ﹶمـ ﹶـع ﱠ

أقــوى عــون يف الشــدائد وأشــد ركــن يمكــن أن َيلتجــﺊ إليــه العبــد ﲡــاه التلــون يف العــزم وﴎعــة

التحــول يف اإلرادة ،وهــو الــذي يســاعد اإلنســان عــى التفكــري الصحيــح املطمﺌــن حــني هتجــم
عليــه اﳋواطــر املشوشــة واألفــكار املوهنــة إلرادتــه عنــد األهــوال واملصائــب مــن كل جانــب،

فــاهلل ســبحانه مــع الصابريــن(.)٢6

فﻀﻞ أﻫﻞ البيﺖ واﺻطﻔاؤﻫﻢ عﲆ الناس

وقــف اإلمــام احلســن املجتبــى gإىل جانــب أبيــه أمــري املؤمنــني gموقــف املــؤازر والنــاﴏ

يف مجيــع معــرتكات احليــاة التــي عصفــت بــه إبــان خافتــه لذلــك نجــد أمــري املؤمنــني gيعتمــد

اهلمــة يف نفــوس املقاتلــني ورفــع عزيمتهــم ،إضافــة إىل تعريــف
عليــه يف حتشــيد النــاس وبعــث َّ
َّ
روي((أن عل ّيــا gقــال البنــه احلســن :امجــع
النــاس بفضلهــم واصطفائهــم ،ويف هــذا املجــال

النــاس ،فاجتمعــوا ،فأقبــل وخطــب النــاس فحمــد اهلل وأثنــى عليــه وتشــهد ثــم قــال :أهيــا
النــاس ان اهلل اختارنــا لنفســه وارتضانــا لدينــه ،واصطفانــا عــى خلقــه ،وأنــزل علينــا كتابــه

ووحيــه ،وأيــم اهلل ال ينقصنــا أحــد مــن حقنــا شــيﺌا إال انتقصــه اهلل مــن حقــه ،يف عاجــل دنيــاه
ـن ﹶن ﹶبـ ﹶـﺄ ﹸه ﹶب ﹾﻌــدﹶ ﹺحـ ﹴ
ـﲔ)]ص ،[88 :ثــم
وآخرتــه ،وال يكــون علينــا دولــة إال كانــت لنــا
العاقبة(و ﹶل ﹶت ﹾﻌ ﹶﻠ ﹸمـ ﱠ
ﹶ

ﹺ
ـن ﹶب ﹾﻌـ ﹴ
ـﺾ
نــزل فجمــع بالنــاس وبلــﻎ أبــاه فقبــل بــني عينيــه ثــم قــال :بــأيب وأمي( ﹸذ ﱢر ﱠيـ ﹰة ﹶب ﹾﻌ ﹸﻀ ﹶﻬــا مـ ﹾ
ﹺ
ﹺ
ـﻢ)]آل عمــران.)٢7())[٣4 :
ﹶواﷲﱠﹸ ﹶســم ﹲ
يع ﹶعﻠيـ ﹲ
ذكــر اإلمــام احلســن املجتبــى gمــا ألهــل البيــت مــن فضــل يف وقــت كان هنــاك تيــار أمــوي

ﳛــرض النــاس عليهــم ويســعى للتقليــل مــن شــأﳖم فضــا عــن الدفــع باﲡــاه مناهضــة خافــة
أمــري املؤمنــني gومواجهتهــا بــكل الوســائل ،لــذا أشــار اإلمــام احلســن gإىل جانــب مهــم

وهــو اختيارهــم اإلهلــي ليــس هــذا فحســب وإنــام عاقبــة األمــر يف كل األحــول ســتكون فيهــم
ـن ﹶن ﹶبـ ﹶـﺄ ﹸه ﹶب ﹾﻌــدﹶ ﹺحـ ﹴ
ـﲔ) ،وهــذه اآليــة املباركــة فيهــا ملمــح غيبــي يعضــد
(و ﹶل ﹶت ﹾﻌ ﹶﻠ ﹸمـ ﱠ
وإليهــم قــال تعــاىل :ﹶ
مــا ذهــب إليــه اإلمــام gمــن ّ
أن مــﺂل الرئاســة ســتكون هلــم.

٢47
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هــذه اآليــة املباركــة يمكــن توظيفهــا يف مواضــع االنــذار والوعيــد ملــن ليســوا أهــا للوعــﻆ

والنصــح فتكــون أشــبه بالوعيــد ومــن ذلــك مــا جــاء يف قــول أمــري املؤمنــني(( :gمــا زلــت مــذ

قبــض رســول اهللمظلومــا ،وقــد بلغنــي مــع ذلــك أنكــم تقولــون إﲏ أكــذب عليــه ،ويلكــم

أتــروﲏ اكــذب ؟ فعــى مــن أكــذب ؟ أعــى اهلل ؟ فأنــا ّأول مــن آمــن بــه ،أم عــى رســول اهلل ؟ وأنــا

ّأول مــن صدقــه .ولكــن هلجــة غبتــم عنهــا ،ومل تكونــوا مــن أهلهــا ،وعلــم عجزتــم عــن محلــه ومل
ـن ﹶن ﹶبـ ﹶـﺄ ﹸه ﹶب ﹾﻌــدﹶ ﹺحـ ﹴـﲔ)))(.)٢9
تكونــوا مــن أهلــه ،كيــا( )٢8بغــري ثمــن لــو كان لــه
وعاء(و ﹶل ﹶت ﹾﻌ ﹶﻠ ﹸمـ ﱠ
ﹶ

ـن ﹶن ﹶبـ ﹶـﺄ ﹸه ﹶب ﹾﻌــدﹶ ﹺحـ ﹴ
ـﲔ) ،لتجـ َّ
ﹰﹼ
ـدن مــا أخــرب بــه القرآن
إن مــن أظهــر معــاﲏ هــذه اآليــة
املباركة(و ﹶل ﹶت ﹾﻌ ﹶﻠ ﹸمـ ﱠ
ﹶ

الكريــم مــن الوعــد والوعيــد وظهــوره عــى األديــان وغــري ذلــك بعــد حــني أي بعــد مــرور فــرتة

مــن الزمــن ،وقيــل :املــراد بعــد حــني يــوم القيامــة ،وقيــل :ســاعة املــوت ،وقيــل :يــوم بــدر ،وال
يبعــد أن يقــال :إن نبــأه خمتلــف ال ﳜتــﺺ بيــوم مــن هــذه األيــام حتــى يكــون هــو املــراد بــل املــراد

بــه اإلطــاق عــى وجــه العمــوم بتعــدد املصاديــق( ،)٣0فيكــون املعنــى أ َّنــه ســيتبني لكــم عــام قليــل

 ٢48أهيــا املكذبــون بالقــرآن مــن َّ
أن احلــق الــذي ال ريــب فيــه هــو مــا أخربكــم ،ويتبــني لكــم يف احليــاة

الدنيــا أيضــا حيــث يدخــل النــاس يف ديــن اهللَّ أفواجــا ،وتعرفــون احلــق يف اآلخــرة حيــث تثبــت
احلقائــق ،وتضمحـ ّـل األباطيــل(.)٣1
الساقي عﲆ اﳊوض ومبﻐﻀيﻪ
اإلمــام احلســن املجتبــى gمل يســكت عــن الذيــن كانــوا يتعرضــون لشــتم أمــري املؤمنــنيg

َّ
ألن ذلــك أصبــح جــزءا مــن ثقافــة بنــي أميــة وﳖجهــا ﲡــاه شــخصية اإلمــام عــﲇ بــن أيب طالــب

 gلذلــك كان اإلمــام احلســن املجتبــى gال يتوانــى عــن الــرد والتصــدي النحرافــات دولــة بنــي

أميــة ورجاهلــا ،ال بــل يظهــر مناقــب أمــري املؤمنــني gيف نفــس الوقــت ومــن ذلــك موقفــه gمــن
معاويــة بــن خديــج الــذي قــدم حاجــا مــع معاويــة بــن أيب ســفيان((حج معاويــة بــن أيب ســفيان
وحــج معــه معاويــة بــن خديــج ،فمــر يف مســجد الرســول و احلســن بــن عــﲇ gجالــس،

فدعــاه ،فقــال لــه احلســن :gأنــت الســاب لعــﲇg؟

أمــا واهلل لــرتدن عليــه احلــوض ،ومــا أراك أن تــرده ،فتجــده مشــمر اإلزار عــن ســاق يــذود

دقة االختيار القرآﲏ يف خطاب اإلمام احلسن املجتبىg

ـاب ﹶمـ ﹺ
ـﱰ())
)و ﹶقــدﹾ ﹶخـ ﹶ
عنــه .ال يــأﰐ املنافقــون ذود غريبــة اإلبــل .قــول الصــادق املصــدوق ،ﹶ
ـن ا ﹾفـ ﹶ ﹶ
( ،)٣٢وقــد وردت هــذه الروايــة مــع اختــاف طفيــف يف متنها((حــج معاويــة ومعــه معاويــة بــن
خديــج ،وكان مــن أســب النــاس لعــﲇ بــن أيب طالــب ،gفمــر باملدينــة واحلســن بــن عــﲇg

جالــس ،فقيــل لــه :هــذا معاويــة ابــن خديــج الســاب لعــﲇ ،gفقــال :عــﲇ بالرجــل ،فأتــاه،

فقــال لــه احلســن :gأنــت معاويــة ابــن خديــج؟
قال :نعم.

قــال :أنــت الســاب لعــﲇg؟ فكأنــه اســتحيى ،فقــال لــه احلســن :gأمــا واهلل لﺌــن وردت

عليــه احلــوض ومــا أراك تــرده لتجدنــه مشــمر اإلزار عــى ســاق يــذود عنــه رايــات املنافقــني ذود

ـاب ﹶمـ ﹺ
ـﱰ())(.)٣٣
غريبــة اإلبــل قــول الصــادق
املصدوق(و ﹶقــدﹾ ﹶخـ ﹶ
ﹶ
ـن ا ﹾفـ ﹶ ﹶ

هــذه اآليــة املباركــة التــي جــاءت يف خمتتــم قــول اإلمــام احلســن املجتبــى gوهــي جــزء مــن
ـال ﹶﹸﳍــﻢ موســى وي ﹶﻠ ﹸﻜــﻢ ﹶال ﹶﺗ ﹾﻔـ ﹶـﱰوا عـ ﹶـﲆ اﷲﱠﹺ ﻛ ﹺﹶﺬبــا ﹶفيسـ ﹺ
ـح ﹶتﻜ ﹾﹸﻢ بﹺ ﹶﻌـ ﹶـﺬ ﹴ
اب ﹶو ﹶقــدﹾ
ﹸ ﹶ
اآليــة يف قولــه تعــاىل ( :ﹶقـ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ ﹶ ﹾ ﹾ
ﹰ ﹸﹾ
ـاب ﹶمـ ﹺ
خﹶ ـ ﹶ
ﱰ)]طــه ،[61 :والتــي وردت يف ســياق إنــذار لســحرة فرعــون قــال تعــاىل ( :ﹶف ﹶتـ ﹶـو ﱠﱃ ٢49
ـن ا ﹾف ﹶ ﹶ
ﹺ
ـال ﹶﹸﳍــﻢ موســى وي ﹶﻠ ﹸﻜــﻢ ﹶال ﹶﺗ ﹾﻔـ ﹶـﱰوا عـ ﹶـﲆ اﷲﱠﹺ ﻛ ﹺﹶﺬبــا ﹶفيسـ ﹺ
ـح ﹶتﻜ ﹾﹸﻢ
ﹸ ﹶ
ف ﹾر ﹶعـ ﹾـو ﹸن ﹶف ﹶج ﹶمـ ﹶـع ﹶﻛ ﹾيــدﹶ ﹸه ﹸﺛـ ﱠـﻢ ﹶأ ﹶﺗــى) (٦٠ﹶقـ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ ﹶ ﹾ ﹾ
ﹰ ﹸﹾ
ـن ا ﹾفـ ﹶـﱰ) (٦١ﹶف ﹶتنﹶا ﹶز ﹸعــوا ﹶأ ﹾم ﹶر ﹸﻫـ ﹾـﻢ ﹶب ﹾين ﹸﹶﻬـ ﹾـﻢ ﹶو ﹶأ ﹶﴎوا الن ﹾﱠجـ ﹶـو) (٦٢ﹶقا ﹸلــوا إﹺ ﹾن ﹶﻫـ ﹶـﺬ ﹺ
بﹺ ﹶﻌـ ﹶـﺬ ﹴ
ان
اب ﹶو ﹶقــدﹾ خﹶ ـ ﹶ
ﱡ
ـاب ﹶمـ ﹺ ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﳜ ﹺرﺟاﻛﹸــﻢ ﹺمــن ﹶأر ﹺضﻜ ﹺ
ﹶلس ﹺ
ان ﹸي ﹺريــدﹶ ﹺ
ــاح ﹶر ﹺ
ﹸــﻢ ا ﹾﹸمل ﹾث ﹶ
ــﲆ) (٦٣ﹶف ﹶﺄ ﹾﲨﹺ ﹸﻌــوا
ﹸــﻢ بﹺس ﹾ
ﳘا ﹶو ﹶي ﹾﺬ ﹶﻫ ﹶبــا بﹺ ﹶط ﹺري ﹶﻘتﻜ ﹸ
ــح ﹺر ﹶ
ﹾ
ان ﹶأ ﹾن ﹸ ﹾ ﹶ ﹾ ﹾ ﹾ
ﹶ
ﹺ
ـﺢ ا ﹾل ﹶيـ ﹾـو ﹶم ﹶمـ ﹺ
ـي ﹶوإﹺ ﱠمــا ﹶأ ﹾن
ﹶﻛ ﹾيدﹶ ﹸﻛـ ﹾـﻢ ﹸﺛـ ﱠـﻢ ا ﹾﺋ ﹸتــوا ﹶﺻ ﹰﹼﻔــا ﹶو ﹶقــدﹾ ﹶأ ﹾف ﹶﻠـ ﹶ
وســى إﹺ ﱠمــا ﹶأ ﹾن ﹸﺗ ﹾﻠﻘـ ﹶ
ـن ﹾاس ـ ﹶت ﹾﻌ ﹶﲆ) (٦٤ﹶقا ﹸلــوا ﹶيــا ﹸم ﹶ
ــﻪ ﹺم ﹺ
ــﻞ إﹺ ﹶلي ﹺ
ﹺ ﹺ
ــﻞ ﹶأ ﹾل ﹸﻘــوا ﹶفــﺈﹺ ﹶذا ﹺح ﹶب ﹸ
ــن ﹶأ ﹾل ﹶﻘــى) (٦٥ﹶق ﹶ
ــال ﹶب ﹾ
ــﻢ ﹸ ﹶ
ــح ﹺر ﹺﻫ ﹾﻢ ﹶأ ﱠﳖﹶــا
ﹶنﻜ ﹶ
ــن س ﹾ
ﹾ
ﹸــون ﹶأ ﱠو ﹶل ﹶم ﹾ
ﳜ ﱠي ﹸ ﹾ
ــﻢ ﹶوعﺼ ﱡي ﹸﻬ ﹾ
اﳍ ﹾ
ﹺ ﹺ ﹺ
وســى) (٦٧ﹸق ﹾﻠنﹶــا ﹶال ﹶ ﹶﲣــﻒﹾ إﹺ ﱠنـ ﹶ
ـﺖ ﹾاألﹶ ﹾعـ ﹶـﲆ) (٦٨ﹶو ﹶأ ﹾلـ ﹺـﻖ ﹶمــا ﹺﰲ
ـﻚ ﹶأ ﹾنـ ﹶ
ﺗ ﹾﹶسـ ﹶﻌى) (٦٦ﹶف ﹶﺄ ﹾو ﹶﺟـ ﹶ
ـﺲ ﹺﰲ ﹶن ﹾﻔســﻪ خي ﹶﻔـ ﹰة ﹸم ﹶ
ـاح ﹴر و ﹶال ي ﹾﻔﻠﹺــﺢ السـ ﹺ
ـﻚ ﹶﺗ ﹾﻠ ﹶﻘــﻒﹾ مــا ﺻنﹶﻌــوا إﹺ ﱠنــﲈ ﺻنﹶﻌــوا ﹶﻛيــدﹸ سـ ﹺ
ـاح ﹸر ﹶح ﹾيـ ﹸ
ﹶي ﹺمينﹺـ ﹶ
ـث ﹶأﺗﹶى)]طــه.[69-60 :
ﹶ ﹶ ﹸ
ﹶ ﹶ ﹸ
ﹶ ﹸ ﹸ ﱠ
ﹾ ﹶ
ـاب ﹶمـ ﹺ
اإلمــام احلســن املجتبــى gوهــو ﳜتــم كامــه هبــذه اآليــة
ـﱰ(
املباركة)و ﹶقــدﹾ ﹶخـ ﹶ
ﹶ
ـن ا ﹾفـ ﹶ ﹶ

ألﳖــا إخبــار الصــادق املصــدوق وهــو النبــي األكــرم حممــد
وكأنــه ينبــﺊ عــن عاقبــة ال مفــر منهــا َّ

 يف الذيــن يعــادون أمــري املؤمنــني gوأن مصريهــم اﳋــﴪان يــوم القيامــة والظمــأ بطردهــم

عــن احلــوض الــذي أكــرم اهلل بــه نبيــه فقــد روي(( :أن رســول اهللُ ســﺌل عــن احلــوض
فقــال :أمــا إذا ســألتموﲏ عنــه فأخربكــم أن احلــوض أكرمنــي اهلل بــه ،وفضلنــي عــى مــن كان قبــﲇ

م.م .عبد احلي عبد النبي زيبك العبادي

مــن األنبيــاء ،وهــو مــا بــني أيلــة وصنعــاء ،فيــه مــن اآلنيــة عــدد نجــوم الســامء ،يســيل فيــه خليجــان

مــن املــاء ،مــاؤه أشــد بياضــا مــن اللبــن ،وأحــى مــن العســل ،حصــاه الزمــرد والياقــوت ،بطحــاؤه
مســك أذفــر ،رشط مــروط مــن ريب ال يــرده أحــد مــن أمتــي إال النقيــة قلوهبــم ،الصحيحــة

نياهتــم ،املســلمون للــوﴆ مــن بعــدي ،الذيــن يعطــون مــا عليهــم يف يــﴪ ،وال يأخــذون مــا
عليهــم يف عــﴪ ،يــذود عنــه يــوم القيامــة مــن ليــس مــن شــيعته كــام يــذود الرجــل البعــري األجــرب

مــن إبلــه ،مــن رشب منــه مل يظمــأ أبــدا))(.)٣4

ويبــدو أن هــذا الشــاهد القــرآﲏ مل يوظفــه اإلمــام احلســن املجتبــى gيف طيــات كامــه وإ َّنــام

قــول رســول اهلل ذكــره أمــري املؤمنــني gمــن عــى املنــرب يف إحــدى خطبــه حيــث روى احلــارث
اهلمــداﲏ أ َّنــه قــال(( :رأيــت عليــا  gجــاء حتــى صعــد املنــرب ،فحمــد اهلل وأثنــى عليــه ثــم قــال:

قضــاء قضــاه اهلل عــز وجــل عــى لســان النبــي األمــي أنــه ال ﳛبنــي إال مؤمــن ،وال يبغضنــي إال

ـاب ﹶمـ ﹺ
ـﱰ())( ،)٣5أو أشــبه مــا تكــون هــذه اآليــة املباركــة مصداقــا للوعيد يف
(و ﹶقــدﹾ ﹶخـ ﹶ
منافــق ،ﹶ
ـن ا ﹾفـ ﹶ ﹶ

 ٢50خمتتــم كل كام ،فقــد روي َّ
أن أمــري املؤمنــنيَ gخــرج يف طلــب اﳋــوارج إذ((أقبــل رجــل ير ُكــض
ـﲇ gفقــال :يــا أمــري املؤمنــني ال ُبــرى !
ح ّتــى انتهــى إىل أمــري املؤمنــني عـ ّ
قال :هات ما ُبراك ؟

قــال :قــد َعــرب القــوم النهــروان ملــا بلغهــم عنــك ،وقــد َمن ََحـ َ
ـك اهلل أكْتا َفهــم ،فقــال :اهلل ألنــت

رأ ْيت َُهــم قــد َعــربوا ؟

فقــال :واهلل ألنــا رأيتُهــم حــني َعــربوا ،فح ّلفــه ثــاث مـ ّـرات يف ِّ
ـف لــه ،فقــال
ﳛ ِلـ ُ
كل ذلــك َ ْ

لــه أمــري املؤمنــنيَ :g
ـت وا ّلــذي َف َلـ َـق احل ّبــة وبــرأ الن َّسـ َـمة مــا عـ َـربوا النهــروان ،ولــن يبلغــوا
كذ ْبـ َ

ـﴫ ُبــوران ،ح ّتــى َي ْق ُت ُل ُهــم اهلل عــى َيــدَ َّي ،ال ين َُجــو منهــم متــام عــرة ،وال ُيق َتـ ُـل
األثــاث وال قـ ْ
ِ
ِ
ـاب ﹶمـ ﹺ
ـﱰ())(،)٣6
(و ﹶقــدﹾ ﹶخـ ﹶ
منّــا عــرة :عهــد ًا معهــود ًا ،وقــدر ًا َم ْقــدور ًا وقضــاء م ْقض ّي ـ ًا ،ﹶ
ـن ا ﹾفـ ﹶ ﹶ
وهــذا نــاﴏ احلســني gحنظلــة بــن ســعد الشــبامي تقــدم بــني يــدي احلســني gبعــد أن صــى

بأصحابه((فنــادى أهــل الكوفــة :يــا قــوم إﲏ أخــاف عليكــم مثــل يــوم األحــزاب ،يــا قــوم ِّإﲏ

ــاب ﹶم ﹺ
ــن
أخــاف عليكــم يــوم التنــاد ،يــا قــوم ال تقتلــوا حســينا فيســحتكم اهلل
بعذاب(و ﹶقــدﹾ ﹶخ ﹶ
ﹶ
ـﱰ( ،ثــم تقــدم فقاتــل حتــى قتــل رمحــه اهلل))(.)٣7
ا ﹾفـ ﹶ ﹶ

دقة االختيار القرآﲏ يف خطاب اإلمام احلسن املجتبىg

اﳋاﲤة

بعــد احلمــد هلل عــى نعمــه وآالئــه جــاءت هــذه الدراســة الفاحصــة مــع النصــوص القرآنيــة يف

كام اإلمــام احلســن املجتبــى gبثــامر َخ ُلــﺺ البحــث فيهــا إىل النتائــج اآلتيــة:

.١اﲣــذ اإلمــام احلســن املجتبــى gمــن القــرآن الكريــم منطلقــا للوصــول إىل اهلل وكيفيــة التــأدب

بمأدبــة القــرآن الكريــم للخــاص مــن املــكاره التــي حتيــط باإلنســان عــى أﳖــا شــكل مــن أشــكال
البــاء ،فالقــرآن الكريــم فيــه آيــات متثــل احللــول إذا مــا انتهــج الفــرد املســلم منهــاج القــرآن
الكريــم واﲣــذه طريقــا أمثــا ،ومــن هــذا املنطلــق جــاءت بعــض آيــات القــرآن الكريــم مصاديقــا

يمكــن أن ﳛــذو املؤمــن حذوهــا يف اســتنزال الــرزق وكشــف اجلــدب ومنهــا آيــات االســتغفار.

.٢يوظــف اإلمــام احلســن املجتبــى gاآليــات القرآنيــة توظيفــا دقيقــا يف اســتراف املســتقبل بــام

ينبــﺊ عــن حــال األمــة التــي تتقاعــس عــن اإلمــام الــذي يريــد أن ﳛملهــا عــى جــادة الصــواب
فيجــري اآليــات القرآنيــة جمــرى األمثــال التــي تعالــج جمريــات األحــداث يف وقــت اﳋطــاب ومــا

يمكــن أن يقــع يف املســتقبل ،ويف بيــان فضــل أهــل البيــت gواصطفاؤهــم أيضــا ،وعواقــب
األمــور وجمريــات األحــداث وأن هلــم املراتــب الســامية عنــد اهلل مهــام حــاول أعداؤهــم التحريــض

عليهــم والتقليــل مــن شــأﳖم.

.٣احلــث عــى اقتفــاء آثــار القــرآن الكريــم مــن أجــل الفــوز بــام أعــده اهلل للمتقــني وهــذا النــوع من

احلــث هــو جــزء مــن النصــح واإلرشــاد للنــاس ووعظهــم مــن أجــل القــرب مــن اهلل والوصــول

إىل منزلــة التقــوى بعدهــا جــزءا مــن الكــامالت التــي ينبغــي عــى املســلم الوصــول إليهــا ليتحقــق

الفــوز وســعادة الداريــن.

.٤إظهــار اجلانــب املــرق يف عقيــدة املســلم يف اجلانــب العبــادي ،وعــدم تعرضهــا مــع الرتهــب

يف العبــادة واالبتعــاد عــن ملــذات احليــاة الدنيــا ،فنجــده gﳛــث عــى التجمــل بلبــس أفضــل
الثيــاب عنــد أداء الفرائــض العباديــة منتهجــا أســلوب القــرآن الكريــم.

.٥يســعى عــرب النــﺺ القــرآﲏ يف شــحذ اهلمــم وبــث روح الفــداء والصــرب عنــد اجلهــاد وهــذا

األســلوب الرتغيبــي ﳛفــل بــه القــرآن الكريــم ،فقــد وظفــه اإلمــام احلســن املجتبــى gتوظيفــا

يعالــج حالــة االنكســار والتقاعــس التــي ربــام تــدب يف صفــوف املقاتلــني قبــل اﳋــروج للقتــال
ويف أثنــاء التأهــب لــه ،فيجعــل مــن الصــرب يف القــرآن الكريــم أنيســا هلــم ومصــدرا لتســلية قلوهبــم.
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٢5٢

اﳍوامﺶ
 )1جممــع البيــان ،الطــربﳼ ،1٣٣/10 :ووســائل الشــيعة ،احلــر العامــﲇ ،178/7 :و جامــع أحاديــث الشــيعة،
الســيد الربوجــردي.496 /15 :
)٢ينظر :التبيان يف تفسري القرآن ،الطوﳼ.1٣6/10 :
)٣األمــايل ،الشــيﺦ الطــوﳼ ،559 :ومناقــب آل أيب طالــب ،196/٣ :حليــة األبــرار ،الســيد هاشــم البحــراﲏ:
.78/٢
)4مقاتل الطالبيني ،أبو الفرج األصفهاﲏ.47 :
)5رشح األخبار ،القاﴈ النعامن املغريب.105/٣ :
)6ينظر :التبيان يف تفسري القرآن.٢86/7 :
)7ينظر :زبدة التفاسري ،الكاشاﲏ.٣6٣/4 :
)8أمايل الشيﺦ الطوﳼ.567 :
)9ينظر :التبيان يف تفسري القرآن.47٢/5 :
)10ينظر :التصوير الفني يف القرآن ،سيد قطب.78 :
)11حتف العقول عن آل الرسول ،ابن شعبة احلراﲏ ،٢٣٢ :و ينظر :بحار األنوار.111-110 /75 :
)1٢ينظر :التبيان يف تفسري القرآن.٢47/10 :
)1٣ينظر :تفسري غريب القرآن ،فخر الدين الطرﳛي.٢9٣ :
)14ينظر :امليزان يف تفسري القرآن ،السيد الطباطبائي.169/٢0 :
)15ينظر :األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،ناﴏ مكارم الشريازي.٣51/19 :
)16ينظر :التحقيق يف كلامت القرآن الكريم ،حسن مصطفوي.156/9 :
 )17تفســري العيــاﳾ ،حممــد بــن مســعود العيــاﳾ ،14/٢ :وينظــر :جممــع البيــان ،الطــربﳼ ،٢44/4 :وتفســري
اآللــوﳼ.109/8 :
 )18مسند الشيعة ،املحقق الناراقي.٣7٢/4 :
 )19ينظــر :بحــار األنــوار ،املجلــﴘ ،169/80 :زبــدة التفاســري ،الكاشــاﲏ ،51٣/٢ :ومعــاﲏ القــرآن،
للنحــاس.٢7/٣ :
 )٢0ينظر :األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.٢1-٢0/5 :
 )٢1ينظــر :جامــع البيــان عــن تأويــل القــرآن ،حممــد بــن جريــر الطــربي ،٢09/8 :وأســباب نــزول اآليــات،
الواحــدي النيســابوري.151 :
 )٢٢مقاتــل الطالبيــني ،أبــو الفــرج األصفهــاﲏ ،٣9 :وينظــر :بحــار األنــوار ،50/44 :ورشح إحقــاق احلــق،
الســيد املرعــﴚ.49٢ /٢6 :
 )٢٣ينظر :املفردات يف غريب القرآن ،الراغب األصفهاﲏ(٢77 :صرب).
 )٢4اإلرشاد ،الشيﺦ املفيد.٢56/1 :
)٢5امليزان يف تفسري القرآن.94/9 :

دقة االختيار القرآﲏ يف خطاب اإلمام احلسن املجتبىg
)٢6ينظر :نفسه.95/9 :
)٢7األمايل ،الشيﺦ الطوﳼ ،104 :ومناقب آل أيب طالب ،178/٣ :وبحار األنوار.٣55/4٣ :
)٢8هلجــة :نــوع مــن الــكام مل حتــﴬوه ولســتم مــن أهلــه ،كيــا :منصــوب ألنَّــه مصــدر يف موضــع احلــال،
واملعنــى أكيــل لكــم احلكمــة والعلــم كيــا وال أطلــب ثمنــا ،ينظــر :مصــادر ﳖــج الباغــة وأســانيده ،الســيد عبــد
الزهــراء اﳋطيــب.6٢/٢ :
)٢9خصائﺺ األئمة ،الريف الرﴈ ،99 :وينظر :االختصاص ،الشيﺦ املفيد.155 :
)٣0ينظر :امليزان يف تفسري القرآن.٢٢8/17 :

)٣1ينظر :التفسري الكاشف ،حممد جواد مغنية.٣87/6 :
)٣٢مــا روي يف احلــوض والكوثــر ،ابــن خملــد القرطبــي ،1٣5 :والســنة ،ابــن أيب عاصــم ،٣46 :ومســند أيب يعــى،
أبــو يعــى املوصــﲇ ،141-140/1٢ :وتاريــﺦ مدينــة دمشــق ،ابــن عســاكر ،٢7/59 :وســرية أعــام النبــاء،
الذهبــي.٣9/٣ :
)٣٣رشح إحقاق احلق ،السيد املرعﴚ.175/6 :
)٣4األمــايل ،الشــيﺦ الطــوﳼ ،٢٢8 :وينظــر :بشــارة املصطفــى ،حممــد بــن أيب القاســم الطــربي ،179 :وبحــار
األنــوار ،املجلــﴘ.٢٢/8 :
)٣5اإلرشاد ،الشيﺦ املفيد.40/1 :
)٣6مناقب عﲇ بن أيب طالب ،gابن املغازيل.7٢ :
)٣7اإلرشاد.105/٢ :
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املﺼادر

*االختصــاص ،الشــيﺦ املفيد(41٣هـــ) ،حتقيــق :عــﲇ
أكــرب غفــاري والســيد حممــود الزرنــدي ،دار املفيــد
للطباعــة والنــر والتوزيــع ،بــريوت ،ط :الثانيــة،
1414هـــ199٣-م.
*اإلرشــاد ،الشــيﺦ املفيد(41٣هـــ) ،حتقيــق :مؤسســة
آل البيــت gلتحقيــق الــرتاث ،دار املفيــد للطباعــة
والنــر والتوزيــع ،بــريوت ،ط :الثانيــة1414 ،هـــ-
199٣م.
الواحــدي
اآليــات،
نــزول
*أســباب
النيســابوري(468هـ) ،مؤسســة احللبــي ،القاهــرة( ،د.
1٣88هـــ1968-م.
ط)،
*األمــايل ،الشــيﺦ الطوﳼ(460هـــ) ،دار الثقافــة
للطباعــة والنــر والتوزيــع ،قــم املقدســة ،ط :األوىل،
1414هـــ.
* ٢54األمثــل يف تفســري كتــاب اهلل املنــزل ،الشــيﺦ نــاﴏ
الشــريازي ،قســم الرتمجــة والنــر ملدرســة
مــكارم
ّ
اإلمــام أمــري املؤمنــني ،gقــم املقدســة( ،د .ط)( ،د.
ت).
*بحــار األنــوار اجلامــع لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار،
املجلﴘ(1111هـــ) ،حتقيــق :ﳛيــى
حممــد باقــر
ّ
العابــدي الزنجــاﲏ ،دار الوفــاء ،بــريوت ،ط :الثانيــة،
140٣هـــ198٣-م.
*بشــارة املصطفــى ،حممــد بــن أيب القاســم
الطربي(نحــو 5٢5هـــ) ،مؤسســة النــر اإلســامي،
قــم املقدســة ،حتقيــق :جــواد القيومــي األصفهــاﲏ ،ط:
األوىل14٢0 ،هـــ.
*التحقيــق يف كلــامت القــرآن الكريــم ،الشــيﺦ حســن
ـوي ،مؤسســة الطباعــة والنــر-وزارة الثقافــة
مصطفـ ّ
ـامي ،طهــران ،ط :األوىل1417 ،هـــ.
واإلرشــاد اإلسـ ّ
*تاريــﺦ مدينــة دمشــق ،ابــن عســاكر(571هـ) ،حتقيق:
عــﲇ شــريي ،دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع،

بــريوت( ،د .ط)1415 ،هـــ.
*التصويــر الفنــي يف القــرآن ،ســيد قطــب ،دار
املعــارف ،مــﴫ( ،د .ط)1956 ،م.
*تفســري العيــاﳾ ،حممــد بــن مســعود
العياﳾ(٣٢0هـــ) ،حتقيــق :الســيد هاشــم الرســويل
املحــاﰐ ،املكتبــة العلميــة اإلســامية ،طهــران( ،د.
ط)( ،د .ت).
*تفســري غريــب القــرآن ،فخــر الديــن الطرﳛــي،
حتقيــق :حممــد كاظــم الطرﳛــي ،قــم املقدســة( ،د .ط)،
(د .ت).
*التفســري الكاشــف ،حممــد جــواد مغنيــة ،دار العلــم
للمايــني ،بــريوت ،ط :الثالثــة1981 ،م.
*جامــع البيــان عــن تأويــل القــرآن ،حممــد بــن جريــر
الطربي(٣10هـــ) ،دار الفكــر ،بــريوت1415 ،هـــ-
1995م.
*حليــة األبــرار ،الســيد هاشــم البحــراﲏ ،حتقيــق :غام
رضــا الربوجــردي ،مؤسســة املعــارف اإلســامية ،قــم
املقدســة ،ط :األوىل1414 ،هـ.
*خصائــﺺ األئمــة ،الريــف الرﴈ(406هـــ)،
حتقيــق :حممــد هــادي األمينــي ،جممــع البحــوث
اإلســامية ،مشــهد املقدســة( ،د .ط)1406 ،هـــ.
*زبــدة التفاســريّ ،
الكاشــاﲏ(988هـ)،
املــا فتــح اهلل
ّ
مؤسســة املعــارف اإلســام ّية ،قــم املقدســة ،ط :األوىل،
14٢٣هـ.
*ســرية أعــام النبــاء ،الذهبي(748هـــ) ،حتقيــق:
حممــد نعيــم العرقســوﳼ ،ومأمــون صاغرجــي،
ارشاف وﲣريــج :شــعيب األرنــؤوط ،مؤسســة
الرســالة ،بــريوت ،ط :التاســعة141٣ ،هـــ199٣-م.
*الســنة ،ابــن أيب عاصم(٢87هـــ) ،حتقيــق :حممــد
نــاﴏ الديــن األلبــاﲏ ،املكتــب اإلســامي ،بــريوت،
ط :الثالثــة141٣ ،هـــ199٣-م.
*رشح إحقــاق احلــق ،الســيد املرعــﴚ النجفــي،

دقة االختيار القرآﲏ يف خطاب اإلمام احلسن املجتبىg
حتقيــق :حممــود املرعــﴚ ،منشــورات مكتبــة آيــة اهلل
العظمــى املرعــﴚ النجفــي ،قــم املقدســة ،ط :األوىل،
141٣هـ.
*رشح األخبــار ،القــاﴈ النعــامن املغريب(٣6٣هـــ)،
حتقيــق :الســيد حممــد احلســيني اجلــايل ،مؤسســة النــر
اإلســامي ،قــم املقدســة( ،د .ط)( ،د .ت).
*مــا روي يف احلــوض والكوثــر ،ابــن خملــد

القرطبي(٢76هـــ) ،حتقيــق :عبــد القــادر حممــد عطــا
صــويف ،مكتبــة العلــوم واحلكــم ،املدينــة املنــورة ،ط:
األوىل141٣ ،هـــ.
*جممــع البيــان يف تفســري القــرآن ,أبــو عــﲇ الفضــل بــن
ربﳼ(ت548هـــ) تقديــم :الســيد حمســن
احلســن ال ّط ّ
األعلمــي بــريوت(,د .ط),
ّ,
العامــﲇ ,مؤسســة
األمــني
ّ
1415هـــ1995 -م.
*مســند أيب يعــى ،أبــو يعــى املوصﲇ(٣07هـــ) ،حتقيق:
حســني ســليم أســد ،دار املأمــون للــرتاث ،ط :األوىل،
1408هـ1988-م.
*مســند الشــيعة ،املحقــق الناراقــي ،حتقيــق :مؤسســة
آل البيــت gلتحقيــق الــرتاث ،قــم املقدســة ،ط:
األوىل1415 ،هـــ.
*مصــادر ﳖــج الباغــة وأســانيده ،الســيد عبــد
الزهــراء اﳋطيــب ،دار الزهــراء ،بــريوت ،ط :األوىل،
1409هـــ1988-م.

*معــاﲏ القــرآن ،النحاس(٣٣8هـــ) ،حتقيــق حممــد
عــﲇ الصابــوﲏ ،ط :األوىل ،جامعــة أم القــرى اململكــة
العربيــة الســعودية1409 ،هـــ.
*املفــردات يف غريــب القــرآن ،الراغــب
األصفهاﲏ(50٢هـــ) ،ضبــط ومراجعــة :حممــد خليــل
عيتــاﲏ ،دار املعرفــة ،بــريوت ،ط :اﳋامســة14٢8 ،هـ-
٢007م.
*مقاتــل الطالبيــني ،أبــو الفــرج األصفهاﲏ(٣56هـــ)،
املكتبــة احليدريــة ،النجــف األرشف ،ط :الثانيــة،
1٣85هـــ1965-م.
*مناقــب آل أيب طالــب ،ابــن شــهر آشــوب(588هـ)،
حتقيــق :جلنــة مــن أســاتذة النجــف األرشف ،املكتبــة
احليدريــة النجــف األرشف( ،د .ط)1٣76 ،هـــ-
1956م.
*مناقــب عــﲇ بن أيب طالب ،gابــن املغازيل(48٣هـ)،
انتشــارات ســبط النبــي ،ايــران ،ط :األوىل،
14٢6هـــ.
حممــد حســني
*امليــزان يف تفســري القــرآن ،الســيد ّ
ـامي التابعــة جلامعــة
ـي ،مؤسســة النــر اإلسـ ّ
الطباطبائـ ّ
املدرســني يف احلــوزة العلم ّيــة ،قــم املقدســة( ،د .ط)،
(د .ت).
*وســائل الشــيعة ،احلــر العامــﲇ ،مؤسســة آل البيــت
 gإلحيــاء الــرتاث ،ط :الثانيــة ،قــم املقدســة.1414 ،
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املﻘدمـــــــة

احلمدهلل رب العاملني والصاة والسام عى سيدنا حممد وعى آله وصحبه أمجعني.

أما بعد...

تعــد اﳋطابــة فنــا أصيــا عنــد العــرب يســعى هبــا اﳋطبــاء إىل بيــان رؤاهــم وأفكارهــم

واســتنهاض مهــم املتلقــني باللغــة املوظفــة ،والصياغــة املتبعــة ،واالســلوب الشــيق،

فاﳋطابــة مــرآة عاكســة لرؤيــة اﳋطيــب ودافعيتــه نحــو حتقيــق هدفه،اإلمــام احلســن بــن عــﲇ

عليهــام الســام يعتــرب مــن اهــم منابــع الثقافــة االســامية ومصــادر الفكــر اﳋـ َـاق املــوروث مــن

آل بيــت النبــوة فكامــه ســام اهلل عليــه قمــة يف الباغــة والفصاحــة وكيــف ال يكــون كذلــك وقــد

نشــأ يف بيــت َ
زق العلــم زقــا منــه صــدرت الباغــة وآبــت أليــه الفصاحــة.

ـري بمــن ابتغاهــا ان يطلبهــا مــن ُعقــر دارهــا ومصدرهــا فســيجدها ســليمة نابعــه مــن االصل
فحـ ُ

ال يظلــل هبــا وال ينقــاد إىل غريهــا فجمعهــا عندهــم وسائســها منهــم استســلمت إليــه كــام انقــادت

 ٢58إىل ابيــه مــن قبــل ،فاحلســن gقــد ورثهــا مــن ينبوعهــا واســتخرج دقائقهــا مــن مكنوﳖــا وخمزوﳖــا
ورشع ﳖجهــا ملــن رام ورودهــا حتــى اســتفاضت اﳋطبــاء والبلغــاء مــن منهلهــا.
وليكــون عمــل البحــث منتجــا ،أجرينــا العمــل فيــه عــى متــن مبــارك مــن متــون تــراث أهــل

بيــت النبــوةgم وارضاهــم ،ذلــك هــو ُخطــب اإلمــام احلســن بــن عــﲇ بــن أيب طالــب،g
وكشــف باغتــه التــي كان عليهــا.g
اسباب اختيار املوضوع.

إن حيــاة اإلمــام احلســن  gكانــت مليﺌــة باملواعــﻆ والتعاليــم اإلرشــادية الســاعية إىل خــري

الفــرد واملجتمــع عــى الســواء ،فــكان مــن أكــرب اهتامماتــه أن يثقــف النــاس بــام يرفــع مــن مســتواهم
 ،ويربيهــم عــى اســاس اإللتــزام بالقيــم اإلنســانية الســامية ،فقــد كان يســعى إىل أن جيعــل األمــة

اإلســامية أمــة متعلمــة مثقفــة يف شــؤون احليــاة كافــة.

باغة اإلمام احلسن gوأثرها يف بناء شخصيته

أﳘية املوضوع.

إن املتدبــر يف تــراث اإلمــام احلســن  ،gبمرقــاب التأمــل ومنظــار التدبــر  ،جيــد أن املنهجيــة

املوضوعيــة ،واألســاليب املنطقيــة املنظمــة وغريهــا متوفــرة يف منجــزه اﳋطــايب الباغــي ،
وتأسيسـ ًا عــى ذلــك ســنقف عــى معلــم مــن معــامل البحــث الفكــري لإلمــام احلســن  ،gوجزئيــة
مــن جزيﺌــات البنــاء الباغــي لديــه ،هــذا البنــاء الــذي يعــد مكنــز ًا كشــفي ًا يضــم حقائــق عظيمــة

املضمــون  ،وقــوادح عاليــة البيــان.

وقــد اقتضــت خطــة البحــث املعنــون (باغــة اإلمــام احلســن(رﴈ اهلل عنــه) وأثرهــا يف بنــاء

شــخصيته) أن يتكــون مــن مقدمــة وثاثــة مباحــث وخامتــة.
املبحث األول :سﲑة اإلمام اﳊسن  gاالﺟتﲈعية.

املطﻠﺐ األول :اسمة ونسبﻪ .

املطﻠﺐ الثاﲏ :مولــــــده.

املطﻠﺐ الثالث :نشﺄﺗﻪ عﲆ عﻬد النبي.
املطﻠﺐ الرابع :وفاﺗﻪ

املبحث الثاﲏ  :مالمﺢ ﺷخﺼية اإلمام اﳊسن  gالبالغية.

املطﻠﺐ األول  :أﺛر البيﺌة االﺟتﲈعية عﲆ ﺷخﺼية اإلمام اﳊسن .g

املطﻠﺐ الثاﲏ  :آلية املنﻈومة البالغية عند اإلمام اﳊسن .g

املبحــث الثالــث  :نــﲈذج مــن خطبــﻪ ﰲ االحتجــاج ﰲ الﻘــرآن والســنة وبيــان منﺰلتﻬــﲈ ،وخطبــﻪ

الﻌامــة  ،وﰲ الوعــﻆ واالرﺷــاد.

وختمﺖ البحث بخاﲤة وبيان املﺼادر واملراﺟع.
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املبحث األول :سﲑة اإلمام اﳊسن  gاالﺟتﲈعية.

املطﻠﺐ األول :اسمة ونسبﻪ .

ـﴢ بــن
احلســن بــن عــﲇ بــن أيب طالــب بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن ُقـ َ

كاب بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي ،بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن النــﴬ بــن كنانــة بــن
خزيمــة بــن مدركــة بــن إليــاس بــن مــﴬ بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان( .)1أبــوه عــﲇ بــن أيب

طالــب أمــري املؤمنــني رابــع اﳋلفــاء الراشــدين عنــد أهــل الســنة واجلامعــة ،واإلمــام األول عنــد
الشــيعة االثنــا عريــة ،وابــن عــم النبــي حممــد(.)٢

أمــه :فاطمــة الزهــراء بنــت النبــي حممــد ،لذلــك ُيعــرف بـــ »ســبط رســول اهلل« ،والســبط كلمــة

تُطلــق عــى األوالد بشــكل عــام ،وقيــل :أوالد األوالد ،وأوالد البنــات ،وقيــل معنــاه الطائفــة أو
القطعــة ،فيكــون معنــى »ســبط رســول اهلل« أي قطعــة منــه داللــة عــى شــدة حبــه لــه وللحســني(.)٣
املطﻠﺐ الثاﲏ :مولــــــده.

٢60

اختلــف يف تاريــﺦ ميــاده ،وأرجــح األقــوال أنــه ولــد يف شــهر رمضــان ســنة ثــاث مــن

اهلجــرة( ،)4وذكــر أن فاطمــة بنــت رســول اهلل ولــدت احلســن بــن عــﲇ يف شــهر رمضــان مــن

ثــاث ،وولــدت احلســني يف ليــال خلــون مــن شــعبان ســنة أربــع  ،وذكــر أنــه ولــد يف  15رمضــان
ســنة  ٣هـــ ،وقيــل يف شــعبان ســنة  ٣هـــ ،وقيــل ولــد ســنة  4هـــ وقيــل ســنة  5هـــ( .)5كذلــك أغلــب
املراجــع الشــيعية عــى القــول األول ،بينــام جــاء يف الــكايف روايــة تذكــر أنــه ولــد يف ٢هـــ (.)6
ﰐ بــه إىل النبــي حممــد ،فحنكــه النبــي بريقــه ،وأذن يف أذنيــه بالصــاة،
و َّملــا ُولــد احلســن ُأ ِ َ

ثــم ذبــح النبــي عنــه َ
كبشــا كعقيقــة( ،)7وكان عــﲇ بــن أيب طالــب يريــد تســميته حر ًبــا ،فســامه النبــي

حس ـنًا ،فعــن عــﲇ قــال» :ملــا ولــد احلســن جــاء رســول اهلل فقــال :أروﲏ ابنــي مــا ســميتموه؟

قلــت :ســميته حربــا .قــال :بــل هــو حســن .فلــام ولــد احلســني قــال :أروﲏ ابنــي مــا ســميتموه؟
قلــت ســميته حربــا .قــال :بــل هــو حســني .فلــام ولــد الثالــث جــاء النبــي قــال :أروﲏ ابنــي مــا

ســميتموه؟ قلــت ســميته حر ًبــا قــال :هــو حمســن .ثــم قــال :إﲏ ســميتهم بأســامء ولــد هــارون شــرب
وشــبري ومشــرب «.وقــال عمــران بــن ســليامن( :احلســن واحلســني اســامن مــن أســامء أهــل اجلنــة .مل

يكونــا يف اجلاهليــة) ويف اليــوم الســابع مــن والدتــه حلقــت أمــه فاطمــة شــعره وتصدقــت بــوزن

باغة اإلمام احلسن gوأثرها يف بناء شخصيته

فوجــد وزنــه ثلثــي درهــم ،وجــاء يف بعــض الروايــات
شــعره فضــة عــى املســاكني وأهــل الصفــةُ ،
أﳖــا ع َّقــت عنــه بجــزور ،وقيــل مل ت َّعــق عنــه ألن النبــي عـ ّـق عنــه بكبــشُ .
وختِـ َن احلســن يف اليــوم
الســابع مــن والدتــه (.)8

وقــد جــاء يف بعــض املصــادر أن أمــه فاطمــة دفعتــه إىل أم الفضــل بنــت احلــارث زوجــة العباس

لرتضعــه ،وأﳖــا رأت رؤيــا قبــل مولــده ،فــريوى عنهــا أﳖــا قالــت( :يــا رســول اهلل رأيــت يف املنــام

كأن عضــوا مــن أعضائــك يف بيتــي أو قالــت يف حجــرﰐ ،فقــال تلــد فاطمــة غا ًمــا إن شــاء اهلل،
فتكفلينــه ،فولــدت فاطمــة حسـنًا فدفعــه إليهــا فأرضعتــه بلبــن قثــم بــن العبــاس ،فجﺌــت بــه يو ًمــا

إىل النبــي فبــال عــى صــدره فدحيــت يف ظهــره ،فقــال النبــي مهـ ًـا يرمحــك اهلل أوجعــت

مشــهور ،فقلــت ادفــع إيل إزارك فأغســله ،فقــال :ال صبــي عليــه املــاء فﺈنــه يصــب عــى بــول الغــام

ويغســل بــول اجلاريــة)  ،وقيــل بــل أرضعــت احلســني وليــس احلســن (.)9
املطﻠﺐ الثالث :نشﺄﺗﻪ عﲆ عﻬد النبي.

نشــأ احلســن يف بيــت أبويــه يف املدينــة املنــورة ،وكان النبــي حممــدُ ﳛــب أن يرعــاه ،وكان

يأخــذه معــه إىل املســجد النبــوي يف أوقــات الصــاة حــني يصــﲇ بالنــاس ،وكان احلســن يركــب

عــى ظهــره وهــو ســاجد ،ويــأﰐ وهــو راكــع ،فيفــرج لــه بــني رجليــه ،حتــى ﳜــرج مــن اجلانــب
اآلخــر( .)10وكان ﳛملــه عــى كتفيــه ،فيقــول النــاس» :نعــم املركــب ركبــت يــا غــام« ،فيقــول

النبــي( :ونعــم الراكــب هــو) وكان يذكــره عــى املنــرب ،فعــن أيب بكــرة قــال( :لقــد رأيــت
رســول اهلل عــى املنــرب ،وهــو ُيقبِــل عــى النــاس مــرة ،وعــى احلســن مــرة ،ويقــول :إن ابنــي هــذا

ســيد وعســى اهلل أن يصلــح بــه بــني فﺌتــني مــن املســلمني)(. )11

وجــاء يف العديــد مــن األحاديــث واملرويــات ،أن النبــي حممــد كان ُيق ّبلــه ويداعبــه ويضعــه يف
ِ
ـريا ويقــول( :اللهــم إﲏ أحبــه فأحبــه)(.)1٢
حجــره و َي ْرقيــه ،كــام كان يدعــوه لــه كثـ ً
وكان ُيع ّلمــه الدعــاء مثــل الدعــاء يف الوتــر( ،)1٣ويعلمــه احلــال واحلــرام ،والصــاة والعفــة
وغريهــا ،فيقــول احلســن:

احلســن بــن عــﲇ ســمعته  -أي النبــي يقــول لرجــل» :دع مــا يريبــك إىل مــا ال يريبــك

فــﺈن الــر ريبــة وإن اﳋــري طمأنينــة« ،وعقلــت منــه :أﲏ بينــام أنــا أمــﴚ معــه إىل جنــب جريــن
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الصدقــة تناولــت ثمــرة فألقيتهــا يف يف ،فأدخــل إصبعــه يف يف فاســتخرجها بلعاهبــا وبزاقهــا فألقاهــا
فيــه .وقــال :أنــا آل حممــد ال حتــل لنــا الصدقــة ،وعقلــت عنــه الصلــوات اﳋمــس ،فعلمنــي كلــامت
أقوهلــن عنــد انقضائهــن :اللهــم اهــدﲏ فيمــن هديــت .وعافنــي فيمــن عافيــت .وتولنــا فيمــن

توليــت .وبــارك لنــا فيــام أعطيــت .وقنــا رش مــا قضيــت .إنــك تقــﴤ وال يقــﴣ عليــك .إنــه ال
يــذل مــن واليــت .تباركــت ربنــا وتعاليــت(.)14
املطﻠﺐ الرابع  :وفاﺗﻪ

اختلــف يف وقــت وفــاة االمــام احلســن ( ، gفقيــل :تــويف ســنة تســع وأربعــني ،وقيــل :ســنة

ﲬســني ،وقيــل :ســنة إحــدى وﲬســني ،وكان ﳜضــب بالوســمة.

وكان ســبب موتــه أن زوجتــه جعــدة بنــت األشــعث بــن قيــس ســقته الســم ،فــكان توضــع

حتــت طســت ،وترفــع أخــرى نحــو أربعــني يومــا ،فــامت منــه ،وملــا اشــتد مرضــه قــال ألخيــه
احلســني  :gيــا أخــي ســقيت الســم ثــاث مــرات مل أســق مثــل هــذه ،إﲏ ألضــع كبــدي ،قــال

 ٢6٢احلســني :مــن ســقاك يــا أخــي؟ قــال :مــا ســؤالك عــن هــذا؟ أتريــد أن تقاتلهــم؟ أكلهــم إىل اهلل عــز
وجــل حﴬتــه الوفــاة أرســل إىل عائشــة يطلــب منهــا أن يدفــن مــع النبــي فأجابتــه إىل ذلــك،
فقــال ألخيــه :إذا أنــا مــت فاطلــب إىل عائشــة أن أدفــن مــع النبــي فلقــد كنــت طلبــت منهــا
فأجابــت إىل ذلــك ،فلعلهــا تســتحيي منــي ،فــﺈن أذنــت فادفنــي يف بيتهــا ،ومــا أظــن القــوم ،يعنــي

بنــي أميــة ،إال ســيمنعونك ،فــﺈن فعلــوا فــا تراجعهــم يف ذلــك ،وادفنــي يف بقيــع الغرقــد.

فلــام تــويف جــاء احلســني إىل عائشــة يف ذلــك ،فقالــت :نعــم وكرامــة ،فبلــﻎ ذلــك إىل مــروان

وبنــي أميــة ،فقالــوا :واهلل ال يدفــن هنــاك أبــدا.

فبلــﻎ ذلــك احلســني فلبــس هــو ومــن معــه الســاح ،ولبســه مــروان ،فســمع أبــو هريــرة ،فقــال:

واهلل إنــه لظلــم ،يمنــع احلســن أن يدفــن مــع أبيــه! واهلل إنــه البــن رســول اهلل ثــم أتــى احلســني
فكلمــه وناشــده اهلل ،فقــال :أليــس قــد قــال أخــوك :إن خفــت فــردﲏ إىل مقــربة املســلمني ،ففعــل،

فحملــه إىل البقيــع)(.)15

ومل يشــهده أحــد مــن بنــي أميــة إال ســعيد بــن العــاص ،كان أمــريا عــى املدينــة ،فقدمــه احلســني

للصــاة عليــه ،وقــال :لــوال أﳖــا الســنة ملــا قدمتــك.

باغة اإلمام احلسن gوأثرها يف بناء شخصيته

وقيــل :حــﴬ اجلنــازة أيضــا خالــد بــن الوليــد بــن عقبــة بــن أيب معيــط ،ســأل بنــي أميــة فأذنــوا

لــه يف ذلــك ،ووﴅ إىل أخيــه احلســني ،وقــال لــه :ال أرى أن اهلل جيمــع لنــا النبــوة واﳋافــة ،فــا
يســتخفنك أهــل الكوفــة ليخرجــوك.

قــال الفضــل بــن دكــني :ملــا اشــتد املــرض باحلســن بــن عﲇcجــزع ،فدخل عليــه رجــل ،فقال:

يــا أبــا حممــد ،مــا هــذا اجلــزع ،مــا هــو إال أن تفــارق روحــك جســدك ،فتقــدم عــى أبويــك :عــﲇ

وفاطمــة ،وجديــك النبــي وخدجيــة ،وعــى أعاممــك محــزة وجعفــر ،وعــى أخوالــك :القاســم،
والطيــب ،والطاهــر ،وإبراهيــم ،وعــى خاالتــك رقيــة ،وأم كلثــوم ،وزينــب ،فــﴪي عنــه.
وملا مات احلسن أقام نساء بني هاشم عليه النواح شهرا ،ولبسوا احلداد سنة(.)16

املبحث الثاﲏ  :مالمﺢ ﺷخﺼية اإلمام اﳊسن  gالبالغية.

املطﻠﺐ األول  :أﺛر البيﺌة االﺟتﲈعية عﲆ ﺷخﺼية اإلمام اﳊسن .g

َّ
وتﴫفاتــه ،وأقوالــه ،ومل يكــن اإلمــام احلســن
أن البيﺌــة االجتامع ّيــة هلــا أثــر يف كيــان اإلنســان
ّ

 gبدعـ ًا مــن غــريه ،فقــد اﲡــه يف خطابــه إىل احليــاة اإلنســانية ،ومــا تزخــر هبــا مــن شــعور ،وآالم،

فــكان واعيـ ًا وبــاﴏ ًا بالبيﺌــة التــي حتيــط بــه بتم ّثاهتــا ك ّلهــا وفاقـ ًا لنظــرة موضوعيــة تعتمــد عــى
االســتدالل والربهــان ال عــى احلــدس والوجــدان ،واللدنيــة واالكتســاب واجلهــد وهــي مــن
لــوازم املوضوع ّيــة بخــاف الفطــرة واالرﲡــال اللتــني مهــا مــن لــوازم الذاتيــة.

ونقطــع جازمــني بـ َّ
ـأن اإلمــام احلســن  gمنــذ الوهلــة األوىل قــد كشــف النقــاب عــن حقيقــة

البيﺌــة االجتامعيــة التــي حتيــط بــه ،فهــي بيﺌــة متلجلجــة ال تســتقر عــى أرضيــة إيامنيــة صلبــة ،وال

تســتند إىل جــدار حصــني مــن ال َف ْهــم اإلســامي الصحيــح ؛ لذلــك عمــل gحلظــة تســلمه اﳋافة
إىل التعريــف بنفســه ؛ لكونــه قــد مجــع الكــامالت اإلنســانية ك ّلهــا ،واحتشــدت فيــه الفضائــل التــي

ـﲇ ، gألنــه
ناهلــا مــن كتــاب اهلل عــز وجــل ،ومــن جــده املصطفــى ومــن أبيــه أمــري املؤمنــني عـ ّ
يعلــم فســاد املجتمــع وانحطاطــه ،فعمليــة اإلصــاح الشــامل ال ُبــدَّ هلــا مــن مصلــح عظيــم

ـوب لــدى النــاس (. )17
معــروف نس ـ ُب ُه ،حممــودة ســري ُت ُه ،حمبـ ﹲ
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املطﻠﺐ الثاﲏ  :آلية املنﻈومة البالغية عند اإلمام اﳊسن .g

قبل الروع يف الكشف عن آلية املنظومة الباغية عند اإلمام احلسن  ،gنقول:

إن احلاجــة تقتــﴤ اليــوم دراســة تــراث اإلمــام احلســن  gيف ضــوء األبحــاث والدراســات

التحليل ّيــة التــي تعتمــد عــى املناهــج التحليليــة واللغويــة والتارﳜيــة ،وهــذه الدراســات واألبحاث
التحليليــة تأخــذ بفكــره ،إىل مواقــع متقدمــة لســرب أغواره،التنقيــب يف كنــوزه ،مــن أجــل ْ
أن يأخــذ

موقعــه املتألــق يف ثقافتنــا اجلديــدة التــي نحــن حاجــة إليهــا لضبــط حركتنــا املعرفيــة والعمليــة عــى
هداهــا ،ونسرتشــد بﺈبداعــات هــذا الــرتاث احلســني وأدبياتــه يف توجيــه حياتنــا املعــاﴏة التــي

تشــهد انقطاعـ ًا جزئيـ ًا عــن هــذا الــرتاث(.)18

وإذا تفحصنــا تــراث اإلمــام احلســن  gنــراه موزع ـ ًا بــني نصـ ﹴ
ـوص شــفاهية تتم ّثــل يف خطبــه

التــي ألقاهــا ،أو كتاب ّيــة تتم ّثــل يف رســائله التــي دارت بينــه ،gوبــني معاويــة ،وقــد تكــون نصوصه
وصايــا أو ِح َكـ ًام جــاد هبــا لســانه الريــف (.)19
٢64

جيــب ْ
أن يقــوم هبــا اإلمــام احلســن ، gتوصــف بالصعبــة واملع ّقــدة،
إن املهمــة التــي كان
ُ

يب حــاﴐ ًا ،وآخــذ ًا موقعــه
والبعيــدة املــدى ،وهــي مــﻸى باملخاطــر والعقبــات ،فــكان البيــان اﳋطــا ّ
يف إزالــة تلكــم العقبــات ،وتوجيــه مســرية األ ّمــة نحــو الطريــق اآلمنــة ،والعــدل املخطــط لــه.

إن اإلمــام احلســن  gتــرك لنــا نصوصـ ًا تتحــدّ ى الزمنّ ،
حمشــد ًا اآلليــات والطاقــات التعبري ّية،

ـروح ،فـ ّ
ـكل مــا يرجــوه ْ
أن يعــود
والشــحنات الضاغطــة التــي تفجــر يف املوتــى احليــاةَ ،ويف الطــني الـ َ

ﴎ اﳋلــق ،ومعرفــة الصحيــح مــن الســقيم ،وعدم الذوبــان يف املاديــة الفانية،
النــاس إىل التأ ّمــل يف ّ
َّ
إن من أهم أسس موضوع ّية املنظومة اﳋطابِ ّية عند اإلمام احلسن  gما يأﰐ-:

أوالﹰ  -:آداب املخاﻃبة :

يشــع بــﺂداب املخاطبــة ،ألنــهَ gي ْع ِ
ــرف ّ
أن
لقــد قــدّ م لنــا اإلمــام احلســن  gتراثــا فكر ّيــ ًا
ّ

قانــون التغالــب ال يوجــد إالّ بــني األنــواع املختلفــة ،أمــا ضمــن النــوع األول فيســود قانــون آخــر
هــو قانــون التســامل ،فهنــاك ربــاط جيمعهــم  ،هــو انتامؤهــم إىل نــوع واحــد هــو اإلنســانية ؛ ولــذا
ينبغــي ْ
أن يتســاملوا فيــام بينهــم ،ويتكاتفــوا عــى مغالبــة ســائر األنــواع (.)٢0

باغة اإلمام احلسن gوأثرها يف بناء شخصيته

ﺛاني ﹰا  -:الﻌﻘالنية :

حــرص اإلمــام احلســن  gإىل الدعــوة إىل إعــامل العقــل ،والتنشــيط العقــﲇ ،ونلمــح هــذا

التصــور يف مجلــة مــن األلفــاظ التــي جــاءت يف أدب اإلمــام احلســن  gمنهــا  :التفكــر ،التفكــري،
يفكــر ،العقــل العاقــل ،رأس العقــل ،معقولــه ،القلــب البصــري ،احلكمــة ،التذكــري وغريهــا مــن
الكلــامت الذهب ّيــة املعـ ّـربة ،وقــد ربطتهــا هــذه النصــوص باهلــدف األكــرب للوجــود وهــو تقــوى اهلل

وطاعتــه وعبادتــه (.)٢1

وقــد امتــاز خطــاب اإلمــام احلســن  gبالعقانيــة ،والفهــم الواعــي الف ّعــال ؛ ألنّــه أحــق

باﳋافــة واإلمامــة ملــا ُعــرف عنــه مــن علــم وتقــوى ،وإرادة ،وإدارة وسياســة وغريهــا  ،فجــاء
خطاب ـ ًا عاق ـ ً
ا  ،لذلــك ُعــدّ خطــاب احلســن  gبعقانيتــه ومنطقيتــه وثيقــة سياس ـ ّية يف جمتمــع
توشــك فيــه قنــوات التعبــري ْ
أن تكــون مغلقــة متام ـ ًا أو واحــدة النغمــة.

أشــار يوســف مــدنَّ :
إن بنــا حاجــة إىل حماولــة علم ّيــة جــادة للتحـ ّـرك بفكــر اإلمــام احلســن

وتراثــه األخاقــي والروحــي والثقــايف بواســطة (املنهــج العقــﲇ) املتــداول تارﳜيـ ًا يف عامل املســلمني

عــرب قــرون متتاليــة إىل منهــج حتليــﲇ جديــد يفتــح أذهــان الباحثــني عــى كنــوزه العلميــة والقيم ّيــة،
و ُي ْط ِلــع عقوهلــم عــى مدخاتــه ومعطياتــه وإبداعاتــه ،وهي مهمــة علميــة حيو ّية حتتاجهــا األجيال
املعــاﴏة لاتّصــال بتارﳜهــم الثقــايف وإضاءاتــه العقائديــة واألخاقيــة والروحيــة والفكريــة

لنصــوص باهلــدف األكــرب للوجــود وهــو تقــوى اهلل وطاعتــه وعبادتــه(. )٢٢
ﺛالث ﹰا  -:الﺼدق :

معــربة نابضــة باحليــاة ،وليــس
ُي َعــدﱡ خطــاب اإلمــام احلســن  gصــورة واقعيــة صادقــة
ّ

ـخاصا تُذكــر ،بــل كان يتخـ ّـري يف ّ
كل ذلــك مــا فيــه موعظــة ،وذكــرى لقومــه
أحداث ـ ًا تــﴪد أو أشـ ً

يف حمنتهــم احلــاﴐة مذكــر ًا إياهــم بعظمــة الرســول األعظــم والديــن اإلســامي وعدالــة أبيــه
وحكمتــه ،فمــن باغتــه:

احل ْم ِ
ــس ا ْل َك ْي ِ
ُــم
مح َ
ــس ال ﱡت َقــى َ ،وإِ َّن َأ ْ َ
َّــاس َأ َّن َأ ْك َي َ
(ا ْع َل ُمــوا َأ ﱡ َهيــا الن ُ
ــور َ ،وإِ َّن َأ ْق َواك ْ
ــق ا ْل ُف ُج ُ
ــق ْ ُ
ِ
ـم ِعنْـ ِـدي ا ْل َقـ ِـو ﱡي َح َّتــى ُ
ـف َح َّتــى ُ
احلـ َّـق ِمنْ ـ ُه ،
الض ِعيـ ُ
ِعنْـ ِـدي َّ
آخـ َـذ ْ َ
آخـ َـذ َل ـ ُه بِ َح ِّقــه َ ،وإِ َّن َأ ْض َع َف ُكـ ْ
ـوﲏ  ،وح ِ
ـت بِ ُم ْب َتـ ِـد ﹴع َ ،فــﺈِ ْن َأ ْح َس ـن ُْت َ ،ف َأ ِعينُـ ِ
اس ـ ُبوا
ـوﲏ َ ،وإِ ْن ِز ْغـ ُ
ـع َو َل ْسـ ُ
ـت َ ،ف َق ِّو ُمـ ِ َ َ
إِ َّنـ َـام َأ َنــا ُمتَّبِـ ﹲ
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ــو ﹲم ِْ
ِ
ــم اهللَُّ بِا ْل َف ْق ِ
اجل َهــا َد ِيف َســبِ ِ
َأ ْن ُف َســك ُْم َق ْب َ
ــر َ ،وال
اســ ُبوا َ ،وال َيــدَ ُع َق ْ
ــل َأ ْن ُ َحت َ
ﴐ َ ُهب ُ
يل اهللَِّ  ،إ َّال َ َ
اح َشـ ُة ِيف َقــو ﹴم  ،إِ َّال عمهــم اهللَُّ عــز وجـ َّـل بِا ْلبـ ِ
ت ا ْل َف ِ
َظهــر ِ
ـاء َ ،ف َأطِي ُعـ ِ
ـت اهللََّ َو َر ُســو َل ُه
ـوﲏ َمــا َأ َط ْعـ ُ
َ
َ َّ َ َ
ْ
َ َّ ُ ُ
َ َ
ِ
ـم َ ،أ ُقـ ُ
ـم)
َ ،فــﺈِ َذا َع َص ْيـ ُ
ـول َقـ ْـو ِيل َهـ َـذا َو َأ ْسـ َت ْغف ُر اهللََّ ِيل َو َل ُكـ ْ
ـت اهللََّ َو َر ُســو َل ُه َ ،فــا َطا َعـ َة ِيل َع َل ْي ُكـ ْ

()٢٣

نــرى َّ
ّ
يتجــى يف مطابقــة
أن مبــدأ الواقعيــة والصــدق يف املنظومــة اﳋطابيــة لإلمــام احلســن g

القــول للفعــل ،وتصديــق العمــل للــكام ،وهــذا املبــدأ هــو (مبــدأ التصديــق) ،و ُيبنــى اعتــامد الصــدق

واإلخــاص عــى عنﴫيــن اثنــني  ،أحدمهــا  :نقــل القــول الــذي يتعلق بــام أســميناه باجلانــب التبليغي
يف املخاطبــة ،والثــاﲏ  :تطبيــق القــول الــذي يتعلــق بــام أطلــق عليــه باجلانــب التهذيبي(،)٢4لــذا كان
خطــاب اإلمــام احلســن  gلدفــع ﴐر وجللــب نفــع مــن جهـ ﹴـةّ ،
وتوخــي إصابــة الفرصــة والغــرض،
فجــاء خطابــه متسـ ًام باالقتصــاد اللغــوي عــى قــدر احلاجــة ،مــع ﲣـ ّـري اللفــﻆ الــذي بــه ُي َت َك َّلــم.
املبحث الثالث  :نﲈذج من خطبﻪ .

عمــل اإلمــام احلســن املجتبــى بــكل مــا أوﰐ مــن َس ـ َع ﹴة وقــوة إىل إبــراز باغتــه وقــد ظهــرت
 ٢66مــن خــال ُخ َطبِــه ورســائله التــي ناظــر هبــا أعــداءه أو ر َّد عليهــم بــام أفحمهــم وأبــان ِص َغ َرهــم
ِ
أمــام عظمتــه وفســاد منهجهــم بمقابــل ُح ْسـ ِ
منهجـ ِـه  ،وقــد ﲡـ َّـى ذلــك يف موروثــه ُج ِّلــه إن مل
ـن
ـور ومعـ ﹴ
يكــن ُك َّلــه  ،وقــد ظهــر أيضــا يف كلامتــه القصــرية التــي أبانــت رأيــه يف أمـ ﹴ
ـان شــتى كشــفت

ِ ِ
ِ ِ
ـح
ُع ْمـ َـق نظراتــه إىل بواطــن األمــور يف مناحــي احليــاة املتعــددة ؛ لــذا آثــرت اســتنطاق لغتــه ل ُت ْفصـ َ

ـمو شــخصيته .
عــن سـ ِّ

وأهم ما م َّيز خطاب اإلمام احلسن gفهو اآلﰐ :

أوالﹰـ فصاحــة األلفــاظ وباغــة العبــارات والدقــة يف اســتعامل كل أســلوب يف موضعــه

بحســب مــا يقتــﴤ الســياق عــى وفــق مقتــﴣ احلــال.

وتفــرده بالربوبيــة والرضــا بــام َقــدَّ َره ســبحانه
ﺛانيــ ﹰاـ كثــرة محــد اهلل وبيــان صفاتــه العظيمــة
ﱡ

وتنــاول ذلــك بتفصيــل يف خطبــه ؛ لتكــون مقدمــات إقناعيــة ملــن آمــن بذلــك أن ُيس ـ ِّلم بأحقيــة

أهــل البيــت عليهــم الســام ملــا أعطاهــم البــاري ســبحانه مــن رفعــة املكانــة والتقديــم وبأحقيــة
اإلمــام احلســن املجتبــى باإلمامــة امتثــاال ألمــر اهلل تعــاىل وأمــر رســوله الكريــم صــى اهلل عليــه وآلــه

وســلم وﴐورة اســتخاف األجــدر واألفضــل لقيــادة األمــة .

باغة اإلمام احلسن gوأثرها يف بناء شخصيته

ﺛالثــ ﹰاـ اســتعامل احلجــة والدليلــني النقــﲇ والعقــﲇ إلقنــاع الســامعني والســيام مــن القــرآن

الكريــم وأحاديــث رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم واألقــوال املأثــورة واألبيــات الشــعرية
الســائرة واألمثــال العربيــة .

رابﻌــ ﹰاـ اإلجيــاز والتكثيــف يف خطبــه ورســائله وكلامتــه القصــرية ؛ ﳑــا يــدل عــى متكﱡنــه مــن

ناصيــة اللغــة ومعرفتــه الدقيقــة بأفانينهــا ود َّقتــه يف تنــاول أســاليبها .
ومن نامذج خطبه وبيان قوة باغته اذكر ما يﲇ:
أوالﹰ -وﺻﻒ الﻘرآن الﻜريﻢ.

مجــاع
َو َص َ
ــف اإلمــام احلســن كتــاب اهلل gكتــاب اهلل عــز وجــل ،بأنــه مصــدر اهلدايــة و ّ

الفضائــل والشــامئل ،وطريــق اهلــدى والرشــاد ،مــا َبقــي يف الدنيــا بقيــة غــري هــذا القــرآن ّ
فاﲣــذوه
إمامـ ًا يد ﱡلكــم عــى هداكــمَّ ،
وإن أحــق النــاس مــن عمــل بــه وأن مل ﳛفظــه ،وأ ْبعدهــم مــن مل يعمــل

بــه وإن كان يقــرأه (.)٢5

فوصفــه بأقــوال متعــددة منهــا  ((:إن هــذا القــرآن فيــه مصابيــح النــور  ،وشــفاء الصــدور

 ،فليجــل جــال بــﴫه  ،وليلجــم الصفــة قلبــه  ،فــان التفكــري حيــاة قلــب البصــري  ،كــام يمــﴚ

املســتنرييف الظلــامت بالنــور( )٢6وقولــه يف وصــف القــرآن الكريــم أيضــا  (( :مــا بقــي يف هــذه الدنيــا

بقيــة غــري هــذا القــرآن  ،فاﲣــذوه إمامــا يدلكــم عــى هداكــم  ،وإن أحــق النــاس بالقــرآن مــن عمــل

بــه وإن مل ﳛفظــه ،وأبعدهــم منــه مــن مل يعمــل بــه وإن كان يقــرأه))

()٢7

بــني اإلمــام احلســن بــن عﲇ

 gبكامــه الذهبــي أن هــذا القــرآن كتــاب هدايــة يرشــد البــر إىل خطــط الســعادة األبديــة فــﺈذا
اتبــع اإلنســان هــذا الكتــاب العظيــم أرشــده إىل مــا فيــه خــريه وســعادته وهيــأ لــه الراحــة والرفــاه

مــن مجيــع النواحــي ،ولــذا ﳛــرض اإلســام عــى األخــذ بالقــرآن واتبــاع مناهجــه وحتليــل حالــه،
وحتريــم حرامــه ..فﺈنــه النــرباس الــذي ينــري الظــام ،ويكشــف األوهــام ،وهيــدي إىل الطريــق

الســوي.

كــام نجــد أنــه قــد ســيطرت لغــة التضــاد عــى النــﺺ بأســلوب املقابلــة للتأكيــد عــى وحدانيــة

فـــاهلل كان يف أوليتــه وحدانيــا  ،ويف أزليتــه متع ِّظــام بﺈهليتــه فهــو األحــد يف أوليتــه وأزليتــه .
وقال:
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نحــن حــزب اهلل الغالبــون ،وعــرتة رســوله األقربــون ،وأهــل بيتــه الطيبــون الطاهــرون..

والتــايل كتــاب اهلل فيــه تفصيــل كل ﳾء ال يأتيــه الباطــل مــن بــني يديــه وال مــن خلفــه ،فاملعــول

علينــا يف تفســريه ،ال نتظنــى تأويلــه بــل نتيقــن حقائقــه ،فأطيعونــا فــﺈن طاعتنــا مفروضــة ،إذ كانــت
بطاعــة اهلل عــز وجــل ورســوله مقرونــة ،قــال اهلل عــز وجــل} :يــا أهيــا الذيــن آمنــوا أطيعــوا اهلل
وأطيعــوا الرســول وأويل األمــر منكــم فــﺈن تنازعتــم يف شــﺊ فــردوه إىل اهلل والرســول{(} ، )٢8ولــو

ردوه إىل الرســول وإىل أويل األمــر منهــم لعلمــه الذيــن يســتنبطونه منهــم {(.)٢9

إن االســتدالل باﳋطــاب القــرآﲏ يظهــر املرجعيــة اإليامنيــة العميقــة واحلنــني إىل زمــن النبــي

 ،وأبيــه أمــري املؤمنــني عــﲇ ،gوهــو الزمــن احلقيقــي الﴫيــح الــذي ينتظــم يف حركــة مــن

اإليــامن واهلنــاء ،واالطمﺌنــان.

ﺛانيا-االستدالل بالﻘرآن الﻜريﻢ.

روى اإلمــام أبــو احلســن عــﲇ بــن أمحــد الواحــدي (رمحــه اهلل) يف تفســريه الوســيط مــا يرفعــه

 ٢68بســنده َّ
أن رجـ ً
ا قــال  :دخلــت مســجد املدينــة ،فــﺈذا أنــا برجل ﳛــدّ ث عــن رســول اهلل والناس
ـاه ﹴد وم ْشــه ﹴ
حولــه ،فقلــت لــه  :أخــربﲏ عــن و َشـ ِ
ود فقــال  :نعــم ،أمــا الشــاهد فيــوم اجلمعــة ،وأ ّمــا
َ َ ُ
َ
املشــهود فيــوم النحــر ،فجزتــه .

ــاه ﹴد وم ْشــه ﹴ
فقلــت لــه أخــربﲏ عــن و َش ِ
ود فقــال  :نعــم أمــا الشــاهدُ فيــوم
إىل آخــر ﳛــدِّ ث
ُ
َ َ ُ
َ

اجلمعــة ،وأمــا املشــهود فيــوم النحــر ،فجزهتــام إىل غــام َّ
كأن وجهــه الدينــار وهــو ﳛــدّ ث عــن
ﹴ
ِ ﹴ
ـم ،أمــا الشــاهدُ  ،فهــو حممــد
رســول اهلل ،فقلـ ُ
ـت  :أخــربﲏ عــن َو َشــاهد َو َم ْشـ ُـهود  ،فقــال َ :ن َعـ ْ
ِ
َاك َش ِ
ــي إِنَّــا َأ ْر َســ ْلن َ
ــاهدً ا
 ،)وأمــا املشــهود فيــوم القيامــة ،أمــا َســم ْعته يقــولَ } :يــا َأ ﱡ َهيــا النَّبِ ﱡ
ـاف َعـ َـذاب ِ
ـرا َون َِذيـ ًـرا {( ، )٣0وقــال تعــاىل } :إِ َّن ِيف َذلِـ َ
اآلخـ َـر ِة َذلِـ َ
ـك َيـ ْـو ﹲم
ـك آل َي ـ ًة َملِ ـ ْن َخـ َ
َ
َو ُم َبـ ِّ ً
ـاس َو َذلِـ َ
ـألت
ـك َيـ ْـو ﹲم َم ْشـ ُـهو ﹲد {( ،)٣1فســألت عــن األول ؟ فقالــوا  :ابــن عبــاس ،وسـ ُ
ـوع َلـ ُه النَّـ ُ
َجم ْ ُمـ ﹲ

ـﲇ بــن أيب طالــب
عــن الثــاﲏ ؟ فقالــوا  :ابــن عمــر ،وسـ ُ
ـألت عــن الثالــث ؟ فقالــوا  :احلســن بــن عـ ّ
 ،gوكان قــول احلســن أحســن(.)٣٢

باغة اإلمام احلسن gوأثرها يف بناء شخصيته

ﺛالثا -وﺻﻒ ﷲ عﺰ وﺟﻞ:

ماجــاء يف افتتاحيــات خطبــه  ،وهــي كثــرية جــدا ســأﴐب مثــا واحــدا هلــا  ،مــن ذلــك قولــه

ـتطع لشــدَّ ة تأ ﱡملــه
يف إحداهــا بعــد مقتــل أمــري املؤمنــني ، gحيــث رقــى املنــرب  ،فــأراد الــكام ومل يسـ ْ

عــى أبيــه إذ خنقتــه العــربة  ،فقعــد ســاعة ثــم قــال  ( :احلمــد اهلل الــذي كان يف أوليتــه وحدانيــا  ،ويف

أزليتــه متع ِّظــام بﺈهليتــه  ،متكــربا بكربيائــه وجربوتــه  ،ابتــدأ مــا ابتــدع  ،وأنشــأ مــا خلــق عــى غــري
ـف ربوبيتــه  ،وبعلـ ِم خـ ِ ِ
مثــال كان سـب َق ﳑــا َخ َلـ َـق  ،ربنــا اللطيــف بلطـ ِ
وبﺈحـكَا ِم قدرتــه
ـربه َف َتـ َـق ْ ،
َ َ

ِ ِ
ـب حلُك ِْمـ ِـه  ،وال را َّد ألمـ ِـر ِه
لصنعــه وال ُمع ِّقـ َ
َخ َلـ َـق مجيــع مــا خلــق  ،فــا مبــدِّ ل ﳋلقــه  ،وال مغـ ِّـري ُ
 ،وال مســرتاح عــن دعوتــه  ،خ َلــق مجيــع مــا خ َلـ َـق  ،وال َ ِ ِ ِ
ـاع ملدَّ تــه  ،فـ َ
ـوق
َ
َ
زوال ُمل ْلكــه  ،وال انقطـ َ
ُ
كل ﳾء د َنـ ْا  ،فتجـ َّـى ِ
كل ﳾء عــا ِ ،
ومـ ْن ِّ
ِّ
ﳋلقـ ِـه مــن غــري أن يكــون ُيـ َـرى  ،وهــو باملنظـ ِـر األعــى
َ
ـوره  ،وســام يف ُع ﱡلـ ِـو ِه  ،فاســترت عــن ِ
احتجــب بنـ ِ
ـث إليهــم شــهيدا عليهــم وب َعـ َ
خلقـ ِـه  ،وب َعـ َ
ـث فيهــم
َ
َ

ـك م ـ ْن هلـ َ
بري ـ َن و ُمنذري ـ َن  ،ليهلـ َ
ـك عــن ب ِّينــة  ،وﳛيــي مــن حيــي عــن ب ِّينــة وليعقـ َـل
النبيــني ُم ِّ
ِ
رهبــم مــا ِ
بربوبيتــه بعــد مــا
جه ُلــوه  ،فيعرفــو ُه
أنكــرو ُه  .واحلمــد هلل الــذي أحســ َ
ُ
العبــا ُد عــن ِّ
ن ٢69
ـري اآلبـ ِ
ـاء رسـ ِ
ـب عزانــا يف خـ ِ
ـول اهلل صــى اهلل عليــه ،
اﳋاف ـ َة علينــا أهـ َـل البيــت  ،وعنــده نحتسـ ُ
ِ
ـب بــه الـ ُ
ـرب.)٣٣()..
ـرق والغـ ُ
ـب عزانــا يف أمــري املؤمنــني  ،ولقــد ُأص ْيـ َ
وعنــد اهلل نحتسـ ُ
وقال أيض ًا:

روي أن رجــا جــاء إىل احلســن بــن عــﲇ عليهــام الســام فقــال لــه :يــا ابــن رســول اهلل صــف يل

ربــك ،حتــى كأﲏ أنظــر إليــه :فأطــرق اإلمــام احلســن gمليــا ،ثــم رفــع رأســه .فقــال( :احلمــد هلل
الــذي مل يكــن لــه أول معلــوم ،وال آخــر متنــاه ،وال قبــل مــدرك ،وال بعــد حمــدود وال أمــد بحتــى،

وال شــخﺺ فتجــزئ ،وال اختــاف صفــة فيتناهــى ،فــا تــدرك العقــول أو هامهــا وال الفكــر
وخطراهتــا .وال األلبــاب أذهاﳖــا صفتــه ،فبقــول متــى وال بــدئ ﳑــا ،وال ظاهــر عــى مــا ،وال باطــن
فيــام ،وال تــارك فهــا ،خلــق اﳋلــق فــكان بديﺌــا ،ابتــدع مــا ابتــدع ،وابتــدع مــا ابتــدأ ،وفعــل مــا
أراد ،وأراد مــا اســتزاد ،ذلكــم اهلل ريب رب العاملــني)(.)٣4

جــاءت يف هــذه اﳋطــب عظمــة الباغــة ،ودقــة الوصــف ،وعمــق االيــامن بذلــك الوصــف،

لدرجــة ترتــاح فيــه النفــوس.

م.م ميسون يونس حممود العبيدي

ولعــل إطــراق اإلمــام gبرأســه قبــل بيــان اﳋطبــة كان ألجــل أن يتعــرف نفســية الســائل

ويتأمــل يف جوانــب شــخصيته حتــى يلقــى إليــه قــدر مــا يتحملــه مــن العلــم املعرفــة فــﺈن النفــوس

ﲣتلــف يف درك املعلومــات ،وتلقــي املعــارف وفهــم األﴎار اإلهليــة .وقــد ورد أن النبــي كان

يطــرق برأســه إذا ســأل عــن ﳾء ثــم جييــب .وهــذه اﳋطــب كلهــا تؤكــد عــى أمــر واحــد وهــو

كــون اﳋالــق ليــس كاملخلــوق يف احلــدود واﳋصوصيــات بــل هــو بغــري زمــان ومــكان وحــد
وﲣطيــط ومــا أشــبهه.

رابﻌ ﹰا :ﰲ الوعﻆ واإلرﺷاد

قــال( :gيــا بــن آدم عــف عــن حمــارم اهلل تكــن عابــدا ،وأرض بــام قســم اهلل تكــن غنيــا،

وأحســن جــوار مــن جــاورك تكــن مســلام وصاحــب النــاس بمثــل مــا حتــب أن يصاحبــوك بمثلــه

تكــن عــدال ،إنــه كان بــني أيديكــم قــوم جيمعــون كثــريا ،ويبنــون مشــيدا ،ويأملــون بعيــدا ،أصبــح
مجعهــم بــورا ،وعملهــم غــرورا ،ومســاكنهم قبــورا .يــا ابــن آدم مل تــزل يف هــدم عمــرك منــذ

 ٢70ســقطت مــن بطــن أمــك ،فجــد بــام يف يــدك ملــا بــني يديــك ،وإن املؤمــن يتــزود ،والكافــر يتمتــع.
وكان gيتلــو بعــد هــذه املوعظــة قولــه تعــاىل :وتــزودوا فــﺈن خــري الــزاد التقــوى)(.)٣5
ومن الوعﻆ واإلرشاد أيض ًا:

عــن جنــادة بــن أميــة قــال :دخلــت عــى احلســن بــن عــﲇ عليهــام الســام يف مرضــه الــذي تــويف

فيــه وبــني يديــه طســت يقــذف عليــه الــدم ،وﳜــرج كبــده قطعــة قطعــة ،مــن الســم  ،فقلــت :يــا

مــوالي مــا لــك تعالــج نفســك؟! فقــال يــا عبــد اهلل :بــامذا أعالــج املــوت؟ قلــت :إنــا هلل وإنــا إليــه

راجعــون .ثــم التفــت إىل وقــال :واهلل لقــد عهــد إلينــا رســول اهلل أن هــذا األمــر يملكــه اثنــى
عــر إمامــا مــن ولــد عــﲇ وفاطمــة مــا منــا إال مســموم أو مقتــول .ثــم رفــع الطســت وبكــى .قــال
جنــادة :فقلــت لــه :عظنــي يــا ابــن رســول اهلل! قــال نعــم :اســتعد لســفرك ،وحصــل زادك قبــل
حلــول أجلــك ..واعلــم أنــك تطلــب الدنيــا واملــوت يطلبــك ،وال حتمــل هــم يومــك الــذي مل

يــأت ،عــى يومــك الــذي أنــت فيــه ..واعلــم أنــك ال تكســب مــن املــال شــيﺌا فــوق قوتــك إال

كنــت فيــه خازنــا لغــريك ،واعلــم أن يف حاهلــا حســابا ويف حرامهــا عقابــا ،ويف الشــبهات عتابــا

()٣6
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يتجــى مــن هــذه اﳋطــب الوجيــزة البليغــة أن اإلنســان ال يســعد وال يســعد بــه غــريه إال إذا

ﲡمعــت فيــه مــكارم األخــاق ،ومعــايل الصفــات .ولــذا قــال الرســول األعظــم: إنــام بعثــت
ألمتــم مــكارم األخــاق .ويف هــذا احلديــث حتريــض وترغيــب يف املــكارم ليجعــل اإلنســان مــن
نفســه إنســانا مثاليــا جامعــا للمــكارم ،واملثــل الطيبــة برتكــه اتبــاع هــوى النفــس اإلمــارة واالنقيــاد

التــام إىل أوامــر اهلل تعــاىل ،واالعتبــار بمــن مــﴣ مــن قبلــه مــن أصحــاب اجلــاه املريــض...
والقصــور املشــيدة ...حيــث أصبحــوا جثثــا هامــدة حتــت طبقــات األرض ال حــراك هلــا وال زهــو،
وال جــربوت وال ســلطان ،واألمــر يومﺌــذ كلــه هلل.
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اﳋاﲤـــــــة

بعــد االنتهــاء مــن البحــث البــد ألي باحــث أن يذكــر أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا مــن

خــال كتابــة بحثــه .وســأذكر أهــم هــذه النتائــج ،وهــي كاآلﰐ:

-1إن للمدينــة املنــورة التــي نشــا فيــه هلــا األثــر البــارز يف شــخصية االمــام احلســن  ،gكونــه

تربــى منــذ الطفولــة يف بيــت النبــوة الطاهــرة ،ويف احضــان جــده الكريــم النبــي حممــد ،وأن
شــخصيته تعتــرب شــخصية قياديــة عــى الرغــم مــن قــﴫ مــدة خافتــه.

 -٢إن أهــم األســس أو األصــول للمنظومــة اﳋطابيــة لإلمــام احلســن  gآداب املخاطبــة،

والعقانيــة ،والصــدق.

 -٣وظــف اإلمــام احلســن  gاآلليــات اﳋطابيــة املنطقيــة وشــبه املنطقيــة ،وكذلــك اآلليــات

الباغيــة ،والروابــط احلجاجيــة ،لتقويــة حججــه و تعزيزهــا ،وألن تلــك األســاليب هلــا أثرهــا

الفاعــل يف إيضــاح الداللــة ،وتصويرهــا بشــكل حــﴘ ،يكــون أقــرب إىل األذهــان وبذلــك ﳛقــق
٢7٢

الغايــة املبتغــاة مــن احلجــاج.

-4أن اإلحاطــة بالبيﺌــة االجتامعيــة ،وتطويقهــا هلــا أثــر يف موضوعيــة باغــة اإلمــام احلســن

 gاﳋطابيــة ،فــكان خطابــه متناغــام مــع واقــع املجتمــع ومامس ـ ًا نفــوس املخاطبــني ومســترفا
املســتقبل.

-5إن أهــم اآلليــات التــي اعتمــد عليهــا االمــام احلســن  gيف منظومتــه اﳋطابيــة االستشــهاد

بالنصــوص بوصفهــا دلي ـ ً
ا معتــرب ًا ،وقــد بــني ذلــك وصــف القــرآن الكريــم ،واالســتدالل بــه،
ووصــف هلل عــز وجــل  ،ويف الوعــﻆ واإلرشــاد.

باغة اإلمام احلسن gوأثرها يف بناء شخصيته

ﻫوامﺶ البحث

)1مجهــرة أنســاب العــرب :أبــو حممــد عــﲇ بــن أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم األندلــﴘ القرطبــي الظاهــري (ت
456هـ)حتقيــق :جلنــة مــن العلــامء ،دار الكتــب العلميــة – بريوت140٣-هـــ198٣-م،ط ،1ص.5٢
)٢ســري أعــام النبــاء :شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــامن بــن َقا ْيــامز الذهبــي (ت 748هـــ)دار
احلديــث -القاهرة14٢7-هـ٢006-م.٢٢5/1 ،
)٣اإلصابــة يف متييــز الصحابــة :أبــو الفضــل أمحــد بــن عــﲇ بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر العســقاﲏ (ت 85٢هـــ)
حتقيــق :عــادل أمحــد عبــد املوجــود وعــى حممد معــوض،دار الكتــب العلميــة – بــريوت 1415-هـــ ،ط ،1ص.60
)4البدايــة والنهايــة :أبــو الفــداء إســامعيل بــن عمــر بــن كثــري القــرﳾ البــﴫي ثــم الدمشــقي (ت 774هـ)حتقيــق:
عــﲇ شــريي ،دار إحيــاء الــرتاث العــريب ،1408 -هـــ 1988 -م ،ط.19٣/9 ،1
)5ينظــر :االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب :أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبــد الــرب بــن عاصــم النمري
القرطبــي (ت 46٣هـ)حتقيــق :عــﲇ حممــد البجاوي،دار اجليل ،بريوت 141٢ -هـــ  199٢ -م ،ط.٣54/1 ،1
)6ينظــر :اصــول الــكايف :الشــيﺦ الكلينــي ،حتقيــق :عــﲇ أكــرب الغفــاري ،دار الكتــب اإلســامية-طهران-ايران،
ط.499/٢ ،5
)7ينظــر :الطبقــات الكــربى (الطبقــة اﳋامســة) :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن ســعد بــن منيــع اهلاشــمي بالــوالء،
البــﴫي ،البغــدادي املعــروف بابــن ســعد (ت ٢٣0هـ)حتقيــق :حممــد بــن صامــل الســلمي
مكتبة الصديق – الطائف1414 -هـ 199٣ -م ،ط.٢٢7/1 ،1
)8أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة :أبــو احلســن عــﲇ بــن أيب الكــرم حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد
الواحــد الشــيباﲏ اجلــزري ،عــز الديــن ابــن األثــري (ت 6٣0هـ)حتقيــق :عــﲇ حممــد معــوض  -عــادل أمحــد عبــد
املوجــود ،دار الكتــب العلمية1415-هـــ 1994 -م ،ص.٢58
)9املعجــم الكبــري :ســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــري اللخمــي الشــامي ،أبــو القاســم الطــرباﲏ (ت ٣60هـــ)
حتقيــق :محــدي بــن عبــد املجيــد الســلفي ،مكتبــة ابــن تيميــة – القاهــرة ،ط ،٢رقــم احلديــث(.٢٣/٣ ،)٢541
)10الطبقات الكربى .٢٢7/1
)11فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري :أمحــد بــن عﲇ بــن حجر أبــو الفضل العســقاﲏ الشــافعي (ت85٢هـ)،
رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثه :حممــد فؤاد عبــد الباقي،دار املعرفــة – بريوت1٣79 -هـــ.67/4 ،
)1٢الطبقات الكربى .٢٢7/1
)1٣فتح الباري رشح صحيح البخاري.68/4 :
)14الطبقــات الكــربى  ،٢٢7/1خمتــﴫ تاريــﺦ دمشــق البــن عســاكر :حممــد بــن مكــرم بــن عــى ،أبــو الفضــل،
مجــال الديــن ابــن منظــور االنصــاري الرويفعــى اإلفريقــى (ت711هـ)حتقيــق :روحيــة النحــاس ،ريــاض عبــد
احلميــد مــراد ،حممــد مطيــع ،دار الفكــر للطباعــة والتوزيــع والنــر ،دمشــق  -ســوريا 140٢ -هـــ 1984 -م،
ط.5/7 ،1
)15أسد الغابة.1٣/٢ :
)16أسد الغابة .1٣/٢ :اإلصابة يف متييز الصحابة.66 ،65/٢ :
)17فن السرية  :إحسان عباس ،ط  ،1بريوت – لبنان 1956 ،م ،ص.17
 )18ينظــر :دراســات يف الفكــر الرتبــوي عنــد اإلمــام احلســن :gيوســف مــدن ،ط  ،1دار الربهــان ،بــريوت –
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لبنــان 14٣5،هـــ  ٢014 -م ،ص.1٢
الريفي ،ط ،1
 )19ينظر :اإلنسانية املثالية عند احلسن بن عﲇ  : cرحيم كريم عﲇ
ّ
دار الربهان ،بريوت – لبنان 14٣5 ،هـ  ٢014 -م.151 ،
 )٢0ينظر :آراء املدينة الفاضلة  :أبو نﴫ حممد الفارايب ،حتقيق :البرينادر ،بريوت ،املطبعة
الكاثوليكية 1959 ،م ،ص.17
 )٢1ينظر :دراسات يف الفكر الرتبوي عند اإلمام احلسن.150 : g
 )٢٢ينظر :دراسات يف الفكر الرتبوي عند اإلمام احلسن: gص .1٣
)٢٣تاريــﺦ دمشــق :أبــو القاســم عــﲇ بــن احلســن بــن هبــة اهلل املعــروف بابــن عســاكر (ت 571هـ)حتقيــق :عمــرو
بــن غرامــة العمــروي ،دار الفكــر  1415-هـــ 1995 -م  ، ٢7٣/1٣،وكشــف الغمــة يف معرفــة األئمــة :أيب
احلســن ،عــﲇ بــن عيســى بــن أيب الفتــح االربــﲇ (ت٢9٣هـــ) ،دار األضــواء -بــريوت 1405-هـــ ،ص.170
 )٢4ينظــر :اللســان وامليــزان أو التكوثــر العقــﲇ  :طــه عبــد الرمحــن  ،املركــز الثقــايف العــريب ،ط  ،٣بــريوت–
لبنــان٢01٢،م ،ص.٢59
ـدراﲏ ت
حممــد بــن عـ ّـﲇ بــن شــهر آشــوب بــن أيب نــﴫ بــن أيب اجليــش املازنـ ّ
)٢5مناقــب آل أيب طالــب  ،أبــو جعفــر ّ
 588هـــ  ،تــح جلنــة مــن أســاتذة النجــف األرشف  ،املطبعــة احليدريــة  ،النجــف األرشف  1٣76هـــ 1956 -م،
.٢18 ،٢17/٣
)٢6إرشــاد القلــوب إىل الصــواب املنجــي مــن عمــل بــه مــن أليــم العقــاب  ،احلســن بــن أيب احلســن حممــد الدّ يلمــي
السـ ّيد هاشــم امليــاﲏ  ،دار األســوة للطباعة  ،قــم ط 14٢4 ، ٢هـــ .157/1،
مــن أعــام القــرن ال ّثامــن  ،تــح ّ
)٢7ينظــر :أﴎار الباغــة  ،عبــد القاهــر اجلرجــاﲏ أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد اجلرجــاﲏ ت
 471هـــ  ،حتقيق:حممــد رشــيد رضــا ،القاهــرة  ،مطبعــة الرتقــي .87 ،86 ،
 )٢8سورة النساء :اآلية .59
 )٢9سورة النساء :اآلية .8٣
 )٣0سورة االحزاب :اآلية .45
 )٣1سورة هود :اآلية .10٣
)٣٢إرشاد القلوب .157/1:
)٣٣التوحيد:الشيﺦ اجلليل األقدم الصدوق أيب جعفر حممد عﲇ بن احلسني بن بابويه القمي
(ت  ٣81هـــ) صححــه وعلــق عليــه املحقــق البــارع الســيد هاشــم احلســيني الطهــراﲏ ،منشــورات مجاعــة
املدرســني ،قــم.46 ،45 ،
)٣4التوحيد :ص.14
 )٣5الفصــول املهمــة يف معرفــة األئمــة :عــﲇ بــن حممــد بــن امحــد املالكــي ،املعــروف بابــن الصبــاغ حتقيــق :ســامي
الغريــري ،دار احلديــث ،ص.16
)٣6بحــار األنــوار ،اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار :العامــة حممــد باقــر املجلــﴘ ،احيــاء الكتــب
اإلســامية،ص.٢4

باغة اإلمام احلسن gوأثرها يف بناء شخصيته
املﺼــــــادر
بعد القرآن الكريم.
-1آراء املدينــة الفاضلــة  :أبــو نــﴫ حممــد الفــارايب،
حتقيــق :البرينــادر ،بــريوت ،املطبعــة
-٢إرشــاد القلــوب إىل الصــواب املنجــي مــن عمــل
بــه مــن أليــم العقــاب  ،احلســن بــن أيب احلســن حممــد
السـ ّيد هاشــم
الدّ يلمــي مــن أعــام القــرن ال ّثامــن  ،تــح ّ

امليــاﲏ  ،دار األســوة للطباعــة  ،قــم ط14٢4 ، ٢هـــ.
-٣االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب :أبــو عمــر
يوســف بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبــد الــرب بــن
عاصــم النمــري القرطبــي (ت 46٣هـ)حتقيــق :عــﲇ
حممــد البجــاوي،دار اجليــل ،بــريوت 141٢ -هـــ -
 199٢م ،ط.1
-4أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة :أبــو احلســن عــﲇ
بــن أيب الكــرم حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكريــم بــن
عبــد الواحــد الشــيباﲏ اجلــزري ،عــز الديــن ابــن األثــري
(ت 6٣0هـــ) حتقيــق :عــﲇ حممــد معــوض  -عــادل
أمحــد عبــد املوجــود ،دار الكتــب العلمية1415-هـــ -
1994م.
-5أﴎار الباغــة  ،عبــد القاهــر اجلرجــاﲏ أبــو بكــر
عبــد القاهــر بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد اجلرجــاﲏ ت
 471هـــ  ،حتقيق:حممــد رشــيد رضــا ،القاهــرة  ،مطبعــة
الرتقــي.
-6اإلصابــة يف متييــز الصحابــة :أبــو الفضــل أمحــد بــن
عــﲇ بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر العســقاﲏ (ت
85٢هـ)حتقيــق :عــادل أمحــد عبــد املوجــود وعــى حممــد
معــوض،دار الكتــب العلميــة – بــريوت 1415-هـــ،
ط.1
-7اصــول الــكايف :الشــيﺦ الكلينــي ،حتقيــق :عــﲇ أكــرب
الغفــاري ،دار الكتــب اإلســامية-طهران-ايران،
ط.5
-8اإلنســانية املثاليــة عنــد احلســن بــن عــﲇ  : cرحيــم

الريفــي ،ط ،1دار الربهــان ،بــريوت –
كريــم عــﲇ
ّ
لبنــان 14٣5 ،هـــ  ٢014 -م.
-9بحــار األنــوار ،اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمــة
األطهــار :العامــة حممــد باقــر املجلــﴘ ،احيــاء الكتــب
اإلســامية.
-10البدايــة والنهايــة :أبــو الفــداء إســامعيل بــن عمــر
بــن كثــري القــرﳾ البــﴫي ثــم الدمشــقي (ت 774هـــ)
حتقيــق :عــﲇ شــريي ،دار إحيــاء الــرتاث العــريب-
 ،1408هـــ 1988 -م ،ط.1
-11تاريــﺦ دمشــق :أبــو القاســم عــﲇ بــن احلســن بــن
هبــة اهلل املعــروف بابــن عســاكر (ت 571هـــ) حتقيــق:
عمــرو بــن غرامــة العمــروي ،دار الفكــر  1415-هـــ -
1995م.
-1٢التوحيد:الشــيﺦ اجلليــل األقــدم الصــدوق أيب
جعفــر حممــد عــﲇ بــن احلســني بــن بابويــه القمــي(ت
 ٣81هـــ) صححــه وعلــق عليــه املحقــق البــارع ٢75
الســيد هاشــم احلســيني الطهــراﲏ ،منشــورات مجاعــة
املدرســني ،قــم.
-1٣مجهــرة أنســاب العــرب :أبــو حممــد عــﲇ بــن أمحــد
بــن ســعيد بــن حــزم األندلــﴘ القرطبــي الظاهــري (ت
456هـ)حتقيــق :جلنــة مــن العلــامء ،دار الكتــب العلميــة
– بريوت140٣-هـ198٣-م،ط.1
-14دراســات يف الفكــر الرتبــوي عنــد اإلمــام احلســن
 :gيوســف مــدن ،ط  ،1دار الربهــان ،بــريوت –
لبنــان 14٣5،ه  ٢014 -م.
-15ســري أعــام النبــاء :شــمس الديــن أبــو عبــد
اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــامن بــن َقا ْيــامز الذهبــي (ت
748هـــ)دار احلديــث -القاهرة14٢7-هـــ٢006-م.
-16الطبقــات الكــربى (الطبقــة اﳋامســة) :أبــو
عبــد اهلل حممــد بــن ســعد بــن منيــع اهلاشــمي بالــوالء،
البــﴫي ،البغــدادي املعــروف بابن ســعد (ت ٢٣0هـ)
حتقيــق :حممــد بــن صامــل الســلمي،مكتبة الصديــق –

م.م ميسون يونس حممود العبيدي

الطائف1414 -هـ 199٣ -م ،ط.1
-17فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري :أمحــد
بــن عــﲇ بــن حجــر أبــو الفضــل العســقاﲏ الشــافعي
(ت85٢هـــ) ،رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه :حممــد
فــؤاد عبــد الباقــي ،دار املعرفــة – بــريوت1٣79 -هـــ.
-18الفصــول املهمــة يف معرفــة األئمــة :عــﲇ بــن حممــد
بــن امحــد املالكــي ،املعــروف بابــن الصبــاغ حتقيــق:
ســامي الغريــري ،دار احلديــث.
-19فــن الســرية  :إحســان عبــاس ،ط  ،1بــريوت –
لبنــان 1956 ،م.
-٢0كشــف الغمــة يف معرفــة األئمــة :أيب احلســن ،عــﲇ
بــن عيســى بــن أيب الفتــح االربــﲇ (ت٢9٣هـــ) ،دار
األضــواء -بــريوت 1405-هـــ.
-٢1اللســان وامليــزان أو التكوثــر العقــﲇ  :طــه عبــد
الرمحــن  ،املركــز الثقــايف العــريب ،ط  ،٣بــريوت–
 ٢76لبنــان٢01٢،م.

-٢٢خمتــﴫ تاريــﺦ دمشــق البــن عســاكر :حممــد بــن
مكــرم بــن عــى ،أبــو الفضــل ،مجــال الديــن ابــن منظــور
االنصــاري الرويفعــى اإلفريقــى (ت711هـ)حتقيــق:
روحيــة النحــاس ،ريــاض عبــد احلميــد مــراد ،حممــد
مطيــع ،دار الفكــر للطباعــة والتوزيــع والنــر ،دمشــق
 ســوريا 140٢ -هـــ 1984 -م ،ط.1-٢٣املعجــم الكبــري :ســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب
بــن مطــري اللخمــي الشــامي ،أبــو القاســم الطــرباﲏ
(ت ٣60هـ)حتقيــق :محــدي بــن عبــد املجيــد الســلفي،
مكتبــة ابــن تيميــة – القاهــرة ،ط.٢
حممــد بــن
-٢4مناقــب آل أيب طالــب  ،أبــو جعفــر ّ
عــﲇ بــن شــهر آشــوب بــن أيب نــﴫ بــن أيب اجليــش
ّ
ـدراﲏ ت  588هـــ  ،تــح جلنــة مــن أســاتذة النجــف
ـ
املازن
ّ
األرشف  ،املطبعــة احليدريــة  ،النجــف األرشف
 1٣76هـــ 1956 -م.
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أ .د .كريمة نوماس حممد املدﲏ
املدخﻞ:
أوالﹰ :بالغة اﳉمﻬور ﺗﻌريﻔاﺗﻪ وأﻫدافﻪ
لقــد مــرت الباغــة العربيــة منــذ تاريــﺦ نشــأهتا الطويــل بمســرية تارﳜيــة معرفيــة اســتحكمت

اﳋطــاب (القــول) يف مجيــع مراحهــا التــي مـ ّـرت هبــا ،بــد ًءا مــن اجلــذور األوىل للقــول الباغــي عنــد

العــرب وحتــى مراحــل تقنينهــا واســتقرار مصطلحاهتــا ،فــربز علــامء هلــا أثرهــم الواضــح وبصمتهــم
الباغيــة -النقديــة يف تاريــﺦ الباغــة ،فــكان ملؤلفــات عبــد القاهــر اجلرجــاﲏ (471هـ) األثــر الكبري

يف اســتقرار مصطلحــات ومفاهيــم باغيــة التــي أكــدّ فيهــا عــى دور املخاطــب ،ثــم اعقبتــه مرحلــة

االســتقرار واالجــرتار عنــد الســكاكي (ت6٢6هـــ) يف كتابــة املشــهور (مفتــاح العلــوم).)1(g

وهنــاك مــن يــرى ان الباغــة بعــد الســكاكي وصلــت مرحلــة اجلمــود واالنحســار التــي

ـراح املفاتيــح التــي ُوســمت بالتلخيصــات مل تقدم
اســتبدت بــﺂراء منطقيــة ،فاملرحلــة التــي تلتهــا لـ ّ
٢78

إضافــة جديــدة ُحتســب يف تاريــﺦ الباغــة ،اىل ان وصلنــا اىل بدايــات القــرن العريــن حتــى بــدأت

الباغــة تدخــل يف مضامــني جديــدة وتنضــوي حتــت علــوم حديثــة ،فارتبــط مفهومهــا بمنهــج
نقــدي ُســمي بـ(االســلوبية) ومــرة ُربطــت بعامــات ســيميائية ومــن هنــا قادهــا اىل الوصــل مــع

ـﺺ واحلجــاج.
لســانيات النـ ّ

هذا ما أطلق عليه بـ(املوضة األكاديمية) التي ﲡذب األبصار وتغوي العقول(.)٢
وخــال تلــك املداخــات النقديــة التــي ُأدخلــت فيهــا الباغــة ،حــاول أحــدّ النقــاد الباغيــني

العــرب ان يضــع الباغــة يف دائــرة جديــدة وســمها بـ(الباغــة العامة)()٣التــي حتتضــن خمتلــف أنــواع

الباغــات مــن (القرآنيــة واألدبيــة واإلنشــائية) فأمدهتــا بﺂليــات االشــتغال مــع احلفاظ عــى خصوصية
ـﴫح بقولــه:
مقوماهتــا وﳑيزاهتــا ،حيــث التفاعــل التخييــل بالتــداويل احلجاجــي لــذا نــراه يـ ّ

(بــذل باغيــون حمدثــون كبــار جهــدً ا فلســف ًيا وخمرب ًيــا ان ّصــح التعبــري ،يف بيــان مــدى

صابــة األســاس العلمــي لقيــام باغــة عامــة بوصفهــا علـ ًـام كل ًيــا يســتوعب ثــامر اللســان وعلــوم

اإلنســان))(.)4

اإلقناعي يف أقوال ِ
اﳋطاب ِ
اإلمام احلسن g

ومــن هنــا ،فالناقــد حممــد العمــري يــرى ان الباغــة هــي العلــم الــذي يتنــاول اﳋطــاب

ا أو تــداوالً أو مهــا م ًعــا ،وقولنــا ﲣيي ـ ً
االحتــاميل املؤثــر ﲣيي ـ ً
ا أو تــداوالً صيغــة أخــرى لقولنــا

بمناســبة قــراءة الــرتاث ،مناســبة أو إغرابــا أو مهــا م ًعــا(.)5

ســامها مــرة ((الباغــة
ولذلــك أوجــد مفاهيــم كثــرية ومتعــددة تنضــوي حتتهــا الباغــة ّ

النصيــة))(.)6
العامــة)) وتــارة »النســق املصطلحــي« وأخــرى ((اﳋريطــة ّ

ومــن هــذا املنطلــق أخــذ الباحــث الناقــد د .عــامد عبــد اللطيــف عــى عاتقــه إجيــاد مصطلــح

باغــي يشــمل باغــة املخاطــب أطلــق عليــه ((باغــة اجلمهــور))( )7وقصــد هبــا املخاطــب ورود
أفعالِـ ِـه التــي ينتجهــا املســتمع إثنــاء تلقيــه اﳋطــاب األصــﲇ الــذي يســتهدف خدمــة املتكلــم؛ فهــو

عنــده اﳋطــاب املــوازي اللغــوي وغــري اللغــوي الــذي ينتجــه ويلقيــه يف وجــه املتكلــم ليؤثــر فيــه
ويضطــره لتحيــني خطابـه ,ومــن ثــم االســتامع إىل خطــاب مضــاد يعكــس وجهــه الســلطوي اﳋفــي
أمــام ذاتــه ،ويف دائــرة حميطــة ومــا يتجاوزهــا ،أي ســلطة اﳋطــاب األصــﲇ الــذي تنتجــه الســلطة

احلاكمــة يف مقابــل ســلطة اجلمهــور ،وهــو بــدوره يف زمــن اســتجابات يشــكل قــوة مضــادة وبنفس

القــدر ينتــج معــان ومواقــف وآراء وتوجيهــات ويســعى لنرهــا وفرضهــا. .

()8

ُ
اجلمهور«يمثــل حقــ ً
ا معرف ًيــا ،ينضــوي
ويــرى د .عــامد عبــد اللطيــف ان مفهــوم »باغــة

حتتــه كــم هائــل مــن مــادة البحــث وعــد ًدا الﳖائ ًيــا مــن املوضوعــات ،تشــمل هــذه املوضوعــات

الظواهــر املرتبطــة باإلقنــاع والتأثــري يف االســتجابات التــي ينتجهــا اجلمهــور يف فضــاءات خمتلفــة،
فمصطلــح »باغــة اجلمهــور« هــو احلقــل املعــريف الــذي يــدرس العاقــة بــني هــذه االســتجابات

والســلطة واﳋطــاب مــن ناحيــة أخــرى وتطويــر هــذه االســتجابات لتكــون اســتجابات باغيــة

عــى تنــوع هــذه االســتجابات ســواء أكانــت لفظيــة أم غــري لفظيــة ،فرديــة أم اجتامعيــة مكتوبــة

أم مســموعة أم مرئيــة ،ويمكــن القــول ((حيثــام وجــدت اســتجابة مجاهرييــة ،وجــدت باغــة
اجلمهــور ،بوصفهــا مــادة ،وحيثــام مارســت اســتجابات اجلمهــور مــن منظــور اإلقنــاع والتأثــري

وجــدت باغــة اجلمهــور بوصفهــا علـ ًـام))(.)9
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ويف هــذا الصــدد م ّيــز الدكتــور عــامد عبــد اللطيــف بــني ثاثــة انــواع( )10مــن اســتجابات

اجلمهــور هــي:

( )1االستجابة اآلنية املبارشة.

( )٢االستجابة اآلنية غري مبارشة.
( )٣االستجابة الاحقة.

أما املوضوعات التي تُدرس ضمن إِطار باغة اجلمهور هي

()11

.١اﳋصائﺺ اللغوية والباغية للخطاب غري السلطوي.

 .٢األغــراض التــي يســعى اﳋطــاب غــري الســلطوي لتحقيقهــا واالســرتاتيجيات والتقنيــات

التــي يوظفهــا لتحقيــق هــذه األغــراض.

 .٣أثــر نــوع اﳋطــاب (دينــي -ســياﳼ) والســياق إىل ينشــأ فيــه ،وطبيعــة العاقــة بــني املتكلــم

واملخاطــب مثــل (حاكــم ،حمكــوم ،واعــﻆ ،متديــن)
٢80

 .٤دور املخاطب يف عملية االتصال.
(نﴢ ،فعﲇ).
 .٥أنواع املخاطب
ّ

 .٦طبيعة استجابة املخاطب (لفظية -غري لفظية ،مبارشة ،غري مبارشة).

بعــد كل مــا ُعــرض نفهــم أن مصطلــح »باغــة اجلمهــور« ﳛيـ ُـل عــى مفاهيــم كثــرية ،منهــا مــا

ـري اىل نســق حمــدد مــن األفــكار والتصــورات واإلجــراءات التحليليــة تشــمل مناهــج خمتلفــة
يشـ ُ
منهــا األســلوبية والبنيويــة التكوينيــة واملناهــج النفســية ،أمــا الرؤيــة الثانيــة فرتبــط يف التمييــز بــني
املناهــج الكميــة والكيفيــة وهنــاك مفهــوم آخــر يتعلــق بســؤال اهلويــة البحتــي املرتبــط باملدونــة

ويســتعمل مناهــج منهــا الوصفــي والتحليــﲇ واملقــارن(.)1٢

مــن هــذا كلــه ﳜلــﺺ الدكتــور عــامد عبــد اللطيــف إىل رأي يف ماهيــة مصطلــح »باغــة

اجلمهــور« اﳖــا جــزء مــن مــروع باغــي هيــدف إىل تأســيس باغــة احليــاة اليوميــة تُعنــى بدراســة

األبعــاد الباغيــة لنصــوص البــر العاديــني ،وكامهــم ،واســتجاباهتم يف شــتى مناحــي احليــاة،

فــﺈن هــذا املــروع مــازال يف طــور التشــكيل ومــا زال مــن املبكــر جــدً ا تقييــم جدارتــه بــأن يتحــول
إىل مدرســة باغيــة(.)1٣

اإلقناعي يف أقوال ِ
اﳋطاب ِ
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ـﺺ بدراســة اســتجابة اجلمهــور
وهــي يعدّ هــا مســتوى مــن مســتويات التحليــل الباغــي ﳜتـ ُ

للخطابــات العموميــة وهــو يشــمل:

ـﺺ الباغــي (يشــمل دراســة األصــوات والــﴫف ،والرتكيــب ،واملعجــم يف النــﺺ
 .١بنــاء النـ ّ

ـﺺ املرئــي.
اللغــوي) أو األلــوان واملنظــور والبــؤرة يف الصــورة يضــاف إليهــا احلركــة يف النـ ّ
 .٢مستوى احلجج (تقنيات احلجاج والتنفيذ).

.٣مستوى الصور الباغية (سواء الصور اللفظية واملرئية)

 .٤مســتوى الســياق (دراســة العاقــة بــني تشــكيات الــكام وأدائــه مــن ناحيــة وســياقه ووظائفه

مــن ناحيــة أخرى).

والنﺺ وأدائه واستجابة اجلمهور له).
.٥مستوى استجابات اجلمهور (العاقة بني بناء
ّ
وباغــة اجلمهــور كــام تــرى الباحثــة وهــي تشــاطر رأي د .صــاح حــاوي يف اﳖــا إدراك

الظواهــر الباغيــة بوصفهــا ظواهــر جمتمعيــة تتســم بالتعقيــد والرتكيــب شــأﳖا شــأن بقيــة ظواهــر
املجتمــع

()14

فنحــن أمــام خطابــني :خطــاب ينتجــه املتكلــم لــه مادتــه ووظيفتــه ،ولــذا لــه باغتــه التــي

وتســهم يف إنجــاح خطابــه وقــد أخــذت نصيبهــا مــن الــدرس الباغــي العــريب
تعـ ُ
ـني هــذا املتكلــم ُ
والغــريب وهــي (الباغــة اإلنشــائية) باغــة املتكلــم أو املنتــج.

وثانيهــام :خطــاب ينتجــه املخاطــب فهــو ليــس خطــاب فهــم كــام تقــول بذلــك النظريــات

التأويليــة أو خطا ًبــا تعليــق . . .بــل هــو خطــاب مادتــه اﳋطابــات اجلامهرييــة وموضوعيــة دراســة

الكيفيــة التــي تســتخدم هبــا هــذه اﳋطابــات اللغــة لتحقيــق اإلقنــاع والتأثــري.

أمــا وظيفتــه فهــي الوعــي بمقاومــة اﳋطابــات الســلطوية وكشــف اســتعامهلا اللغــة بوصفهــا

أداة.

ﺛاني ﹰا :اﳋطاب املﻘروء بﲔ بالغة اﳉمﻬور ونﻈريات التﻠﻘي
تســتندُ الوظيفــة الشــعرية (التواصليــة) التــي تؤدهيــا العمليــة التخاطبيــة عــى ثاثــة أركان

رئيســة هــي موضوعــة التواصــل (املرســل -الرســالة -املرســل إليــه) وقــد أهتــم ياكبســون بعنــﴫ

٢81
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(املرســل إليــه) بوصفــه العنــﴫ األســاس الــذي ترتكــز عليــه العمليــة التواصليــة وجعــل وظيفتــه

(إالفهاميــة) فهــو يــرى ((مــن الــﴬوري تقديــم صــورة خمتــﴫة عــن العوامــل املكونــة لــكل

ســريورة لســانية ولــكل فعــل تواصــﲇ لفظــي ،ولكــي تكــون الرســالة فاعلــة ،فﺈﳖــا تقتــﴤ ،بــادئ
ذي بــدء ســيا ًقا حتيـ ُـل عليــه قاب ـ ً
ا ألن يدركــه املرســل إليــه)) . . .

()15

وعــى الرغــم مــن كثــرة الدراســات التــي أقيمــت حــول وظيفــة املرســل إليــه والتســميات التــي

رئيســا ومركز ًيــا يف الرســالة الشــعرية وقــد أطلــق عليهــا
ـورا ً
ُأطلقــت عليــه؛ فــﺈن وظيفتــه متثــل حمـ ً

(القــارئ الضمنــي) عنــد ايــزر او (القــارئ الفعــﲇ) عنــد يــاوس(.)16

وهنــاك مــن يــرى أن هنــاك تاقيــا معرفيــا بــني نظريــة التلقــي وباغــة اجلمهــور يف ظــل مبــدأ

أي إن ســيادة
(العلــة والنتيجــة) حيــث كامهــا نتيجــة وجودمهــا هــي علة (ســلطة املنهــج املهيمــن) ّ
نظريــة معينــة أو منهــج حمــدد كان ســب ًبا يف نشــأة هاتــني النظريتــني ونضوجهــام ،فتكوينهــام ر ّد فعـ ﹴ
ـل

٢8٢

عــى فعــل مهيمــن ومتسـ ّيد(.)17

أمــا مفهــوم االســتجابة عنــد اجلمهــور ويف نظريــة التلقــي هــو مفهــوم مشــرتك بــني كافــة

األطــراف يف العمليــة التخاطبيــة عــى تنــوع واختــاف املســميات انطاقــا ((مــن حيــث أن العاقة

ـﺺ واملتلقــي عاقــة تبــادل يف األثــر والعمــل ،يؤثــر يف املتلقــي مــن حيــث االســتجابة التــي
بــني النـ ّ

تتشــكل بصــورة تأويليــة خمتلفــة ،ونظريــة التلقــي هــي نظريــة فهــم وتأويــل))

()18

أمــا االســتجابة يف »باغــة اجلمهــور« فهــي اســتجابة خمتلفــة متا ًمــا مــن حيــث صفتهــا وشــكلها

وصورهــا وهــي اســتجابة مجاهرييــة واملتلقــي يف دائــرة العــام ،وقــد جيعلهــا اســتجابة خاضعــة
ومكرســة للخطــاب الباغــي -الســلطوي الــذي تنتجــه الســلطة السياســية أو الدينيــة ذات القــدرة
ّ

مــن الســيطرة عــى ســلوك اجلامهــري التــي ال متتلــك الوعــي الــذي يؤهلهــا إلنتــاج خطــاب مفــكك
أو مضــاد ﳋطــاب الســلطة(.)19

فباغــة اجلمهــور تُعنــى باﳋطــاب واســتجاباته وهــي فريضــة باغيــة يف (باغــة املخاطــب)

لكنهــا اكتســبت ســمتها األخــرى (اجلامهرييــة)؛ ألن مادهتــا األســاس التــي تشــتغل عليهــا هــي
اﳋطابــات الباغيــة اجلامهرييــة فهــي تــدرس األنظمــة اللغويــة والســيموطيقية املكونــة هلــذه

اإلقناعي يف أقوال ِ
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اﳋطابــات ،فضـ ً
ا عــن الســياقات االجتامعيــة والســيكولوجية واالقتصاديــة التــي تنتج وتُســتهلك

فيهــا هــذه اﳋطابــات(.)٢0

وتــرى الباحثــة أن مصطلــح »باغــة اجلمهــور« مصطلــح واســع يشــمل مداليــل كثــرية وقــد

ال تكــون مســتويات املتلقــي (اجلمهــور) ذات ثقافــة واحــدة؛ بــا ال شــك إﳖــا متباينــة تب ًعــا

ألنســاقهم الثقافيــة واإلجتامعيــة وهــي متنوعــة بصورهــا قــد تكــون لفظيــة او غــري لفظيــة مثــل
الــكام املتضــاد او األلفــاظ الســلبية أو اإلجيابيــة أو مثــل التصفيــق أو اهلتافــات ،أو صــور بﴫيــة
مرئيــة مثــل الافتــات أو بطاقــات ،مــن جانــب آخــر؛ ان مصطلــح »باغــة اجلمهــور« ال يشــمل

املتلقــي /النخبــة اجلامهرييــة فحســب وانــام ينضــوي حتتــه كذلك/املرســل/الباث /ا ُملخاطــب ،إ ًذا

هــو ال يشــمل اجلمهــور فحســب ،ويمكــن القــول :انــه يدخــل ضمنــه أيضــا اﳋطــاب ،لــذا أرى

ان يسمى(اســتجابة الفعــل التواصــﲇ النخبــوي) ،او اســتجابة اجلمهــور ،واﳋطاطــة االتيــة هــي

توضيــح ملــا تقــدم:

الرسالة

الباث (املخاطب
متلق خاص

املتلقي

اﳋطاب

(اجلمهور) متلق عام
(استجابة اجلمهور)

وهبــذا شــكل مــروع باغــة اﳋطــاب /اجلمهــور يف الثقافــة العربيــة املعــاﴏة رب ًطــا للــدرس

احلــي بخطابــات احليــاة اليوميــة ،أي البحــث يف آليــات اإلقنــاع والتأثــري يف
الباغــي بمفهومــه
ّ
اﳋطــاب الطبيعــي القائــم عــى األحتــامل ،اعتــام ًدا عــى اجتهــادات ســخرت جهدهــا لتعبيــد

الطريــق أمــام الباغــة بربطهــا هبجــوم اإلنســاﲏ وحتليــل اﳋطــاب بمختلــف انامطــه الســياﳼ او
الــﴪدي والشــعري

()٢1

املبحث األول :بالغة السﻠطة الدينية
شــهد اﳋطــاب الدينــي يف العــﴫ االســامي اتســا ًعا يف اإلنتــاج والتلقــي عكســته تلــك

الظــروف الصعبــة عــى تنوعهــا الســياﳼ منهــا والدينــي وكثــرت األحــزاب السياســية واملهاتــرات

التــي عاشــها املســلمون يف تلــك الفــرتة ومــا بعدهــا.

واﳋطــاب الدينــي ال ﳜتلــف عــن اﳋطابــات األخــرى غاياتــه اإلقنــاع والتأثــري يف املتلقــني،

٢8٣

أ .د .كريمة نوماس حممد املدﲏ
ومــن هنــا فــأن (اﳋطــاب الدينــي) ُيعــد ﳑارســة ســلطوية هتــدف متكــني منشــﺊ اﳋطــاب (املتكلــم)

مــن الســيطرة عــى املخاطــب ،وبالنظــر إىل اﳋطــاب الدينــي مــن جانبــه االتصــايل فنحــن أمــام
عمليــة تواصليــة ذات طرفــني (املتكلــم وخماطــب) ،ويف حالــة اﳋطــاب الديني (الواعــﻆ واملتدين)

والعاقــة بينهــام تفــرتض نم ًطــا ســلطو ًيا لذلــك تكــون العمليــة إنتــاج فقــط للمتلكــم

()٢٢

وعليــه تتأســس العمليــة التخاطبيــة عــى وجــود هــؤالء العنــاﴏ مــع بعضهــا ضمــن خطــاب

يطغــى عليــه أســلوب املســاءلة وهــو دورهــم يف التفاعــل مــع هــذه العنــاﴏ؛ فمنشــﺊ اﳋطــاب
يســتخدم اللغــة بكيفيــات معنيــة أي التحكــم يف صياغــة نســق معتقداتــه واﲡاهاتـ ِـه وســلوكياته بــام

جيعلــه يعتقــد ويتجــه ويســلك وف ًقــا ملصلحــة املنشــﺊ للخطــاب

()٢٣

وتكمــن باغــة الســلطة الدينيــة مــا يتضمــن بعــد لغــة اﳋطــاب ونســقيته ومضمــون لغــة

ووجــدت باغــة الســلطة الدينيــة يف خطابــات وأقــوال اإلمــام احلســن gعــرب نســق
االســتجابةُ ،
٢84

املقارنــة الســلطوية.
بالغة املﻘارنة

تســتند باغــة املقارنــة بوصفهــا اســرتاتيجية حجاجيــة يف عــرض اﳋطابــات الدينيــة والسياســية

عــرب تفعيــل الذاكــرة اﳋطابيــة للجمهــور مــن خــال اســرتجاع التاريــﺦ ومقارنتــه باحلــاﴐ ،وقــد
عــدّ الباغــي حممــد مشــبال ان »باغــة املقارنــة« يف اﳋطــاب تقنيــة واســرتاتيجية حجاجيــة ألﳖــا

تبنــى عــى تفســري أســباب التفضيــل والتفــوق باعتــامد الرابــط احلجاجــي

()٢4

وقــد متث ّلــت يف الســلطة الدينيــة خطابــات اإلمــام احلســن gالتــي متكنــت مــن اســتاملة اجلمهــور

املتلقــني عــرب تلــك الوســائل التــي وظفها اإلمــام gيف خطاباتــه الدينيــة ذات املضامني السياســية.

فمــن أمثلــة ذلــك خطبــة اإلمــام gبعــد استشــهاد أمــري املؤمنــني gوهــو يذكــر فضلــه ومنزلتــه

عنــد اهلل (ســبحانه وتعــاىل) مقارنــة بمعاويــة.

أمــر فــا تنازعــوا
(فلــام قبضــه اهلل تعــاىل تنازعــت العــرب
األمــر بعــده فقالــت األنصــار :منَّــا ﹲ
َ
ّ

ســلطانه ،فعرفــت العــرب ذلــك لقريــش ،ونحــن اآلن أوليــاءه وذوو القربــى منــه ،وجاحدتنــا قريــش

مــا عرفــت هلــا فهيهــات أمــا أنصفتنــا قريش وقــد كانــوا ذوي فضيلــة يف الدين وســابقة يف اإلســام

()٢5

اإلقناعي يف أقوال ِ
اﳋطاب ِ
اإلمام احلسن g

ونشــاهد مثــل ذلــك اﳋطــاب أيضــا ،مــا قالــه اإلمــام gبعــد وفــاة أمــري املؤمنــني ،gفقــد

اســتطاع خطابــه الدينــي -الوعظــي -الــذي ينضــوي حتتــه مكمــن ســياﳼ اىل التغلغــل يف نفــوس

اجلمهــور املتلقــني والتذكــري بمﺂثــر أمــري املؤمنــنيgإذ خطــب احلســن gقائــا.

ـض يف هــذه الليلــة رجـ ﹲـل مل يســبقه األولــون بعمــل وال يدركــه اآلخــرون بعمــل ،لقــد
(لقــد ُقبـ َ
ِ ِ
وجهــ ُه برايتــه ،فيكتنفــه جربائيــل عــن
كان جياهــد مــع رســول اهللفيقيــه بنفســه ،ولقــد كان ُي ﱡ

يمينــه ،وميكائيــل عــن يســاره ،فــا يرجــع حتــى يفتــح اهلل عليــه ،ثــم خنقتــه العــربة فبكــى وبكــى

النــاس معــه.

ثــم قال((أهيــا النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي ،ومــن مل يعرفنــي فأنــا احلســن بــن حممــد

إنــا ابــن البشــري ،أنــا ابــن النذيــر ،انــا ابــن الداعــي اىل اهلل ،ثــم قــام ابــن عبــاس فدعــا النــاس اىل
بيعتــه ،فاســتجابوا لــه)).

ناحــﻆ قــوة اﳋطــاب الدينــي -اإلعامــي التأثرييــة التــي حظــى هبــا خطــاب اإلمــام يف التذكري

بمنزلــة أمــري املؤمننيgواإلشــادة بمواقفــه اجلســيمة مــع الرســول األعظــم املتجســدة يف تلــك
االســرتاتيجيات التــي يوظفهــا اإلمــام وهــذا مــا يفــرزه مــن اســرتاتيجيات تلقــي تفرضهــا العمليــة
التخاطبيــة بــني املتكلــم واملخاطــب (اجلمهــور).

()٢6

وهنــا يف خطبــة أخــرى يعقــد اإلمــام احلســن gمقارنــة بينــه وبــني معاويــة الــذي يريــد ان

يتــوىل خافــة املســلمني بعــد أمــري املؤمنــني(( :gيــا عج ًبــا قــوم الحيــاء هلــم ،وال ديــن َمـ ّـرة بعــد
فرجــا أبــدً ا مــع بنــي أميــة ،واهلل ليســو منكــم
مـ ّـر ﹴة ولــو سـ َّل ُ
ـم اهلل ال تــرون ً
مت اىل معاويــة األمــر ،فأيـ ُ

ســوء العــذاب ،حتــى تتمنــون ان يــﲇ عليكــم ً
ـلمت لــه األمــر،
ـدت اعوا ًنــا مــا أسـ ُ
جيشــاولو وجـ ُ
ألنــه حمــرم عــى بنــي أميــة ،فـ ﹴ
وترحــا يــا عبيــد الدنيــا(.)٢7
ـاف
ً
ثــم كتــب اىل معاويــة ّ
((إن هــذا األمــر يل ،واﳋافــة يل وألهــل بيتــي ،واﳖــا ملحرمــة عليــك

ـدت صابريــن عارفــني بحقــي غــري منكريــن
وعــى أهــل بيتــك ،ســمعته مــن رســول اهلل ولــو وجـ ُ

ـلمت لــك وال اعطيتــك مــا تريــد))(.)٢8
مــا سـ ُ

٢85

أ .د .كريمة نوماس حممد املدﲏ
ولقــد اســتطاع اﳋطــاب الدينــي -الســياﳼ لإلمــام احلســن gان ﳛقــق مكانــة مهمــة بفعــل

االســرتاتيجيات التــي يعتمدهــا يف التواصــل مــع اجلمهــور املتلقــي ،حامـ ً
ا بذلــك انســا ًقا ثقافيــة-

سياســية مضمــرة تــارة ومعلنــة تــارة اخــرى( )٢9تــروم يف حمملهــا حتقيــق التبليــﻎ وإيصــال احلقائــق
املســكوت عنهــا التــي ينبغــي ان يعيهــا املســلمون مــن يكــون خليفــة عليهــم.
املبحث الثاﲏ :االحتشاد البالغي

وهــي اســرتاتيجية خطابيــة تشــري اىل تلــك التوازيــات الصوتيــة ،املوســيقية التــي يتوســل هبــا

منتــج اﳋطــاب حلصــول اإلقنــاع والتأثــري ،وقــد أشــاد ســاب ًقا لذلــك د .حممــد العمــري يف كتابــة
((املوازنــات الصوتيــة))(.)٣0

وقــد حفلــت أقــوال وخطــب اإلمــام احلســن gبتلــك الســامت االســرتاتيجية املتوازنــة يف

اغلــب تراكيــب اﳋطابــة ،مــن أمثلــة ذلــك خطبــة اإلمــام gيف وصــف شــيعتهم.
٢86

( َمـ ْن فارقنــا هلــك ،ومــن أتبعنــا حلـ َـق بنــا ،والتــارك لواليتنــا كافــر ،واملتبــع لواليتنــا مؤمــن ال

ﳛبنــا كافــر وال يبغضنــا مؤمــن)) .
()٣1

النــﺺ املتقــدم نمــط مــن العاقــات الرتكيبيــة املتوازنــة عكســت نســ ًقا خطا ًبــا
فاحــﻆ يف
ّ

ـب ألهــل البيــت تقابلــه تلــك
متواز ًيــا قائـ ًـام عــى تلــك الصفــات اإلجيابيــة التــي يتحــى هبــا املحـ ّ
املتوازيــات يف املبغــض هلــم ،فالــكل يتــوزع يف عنــاﴏ وأجــزاء ترتبــط نحو ًيــا وايقاع ًيــا ،فاإلمــام

 gعــرب خطبتــه هــذه حشــد مجــع مــن املتواليــات للطرفــني لكســب ثقــة اجلمهــور ومــدح الطــرف
املنتمــي للواليــة.

من فارقنا هلك

من أتبعنا حلق بنا

التارك لواليتنا كافر املتبع لواليتنا مؤمن
ال ﳛبنا كافر

ال يبغضنا مؤمن

ايضــا يف قــول اإلمــام gيف معــرض املقارنــة بــني املــوايل ألهــل البيــت
ونجــد مثــل ذلــك ً



واملعــادي هلــم.

اإلقناعي يف أقوال ِ
اﳋطاب ِ
اإلمام احلسن g

((وحقيــق عــى اهلل ان جيعــل ولينّــا رفيــق األنبيــاء والشــهداء والصديقــني
إذ يقــول
ﹲ

وحســن أولﺌــك رفيقــ ًا))
والصاحلــنيُ ،

عدونــا واجلاحــد لواليتنــا رفيــق الشــياطني والكافريــن وبﺌــس
ﹲ
وحقيــق عــى اهلل ان جيعــل ّ

أولﺌــك رفي ًقــا))(.)٣٢

نــرى ان هــذه التقنيــة االســرتاتيجية يف اﳋطــاب الدينــي والســياﳼ هلــا وقعهــا الباغــي يف

اجلامهــري التــي تتلقــى ذلــك اﳋطــاب بحيــث تصــل اىل قــرار معــني عــرب تلــك املتوازيــات يف
املقارنــة بــني الفريقــني ،ان هــذه التقنيــة االســلوبية هلــذه االنســاق الرتكيبيــة تتجــى يف املقارنــة
ـار إليهــا اإلمــام ،gفهــذه الرتاكيــب املتوازيــة أســهمت بﺈِثــارة
الرتكيبيــة بــني املعنيــني اللذيــن أشـ َ

تــوازي داليل ،فضـ ً
تتحــدد بفعــل تلــك(( :العاقــات
ا عــن التــوازي االيقاعــي ،فقيمــة التــوازي َ
الصوتيــة الدليــة ،وليــس فقــط اىل تركيــب اجلمــل أو ترتيبهــا إذ إن ارتبــاط اجلمــل بعضهــا ببعــض
وايضــا دالالهتــا))(.)٣٣
يتأثــر بجــرس املفــردات ً

وتــرتد تلــك املتوازيــات يف خطــب اإلمــام gمتخـ ًـذا منهــا أنســا ًقا تركيبيــة ذات مغــزى عميــق

لتأثــري واإلقنــاع يف اجلمهــور املخاطبــني الذيــن يتلقــون اﳋطــاب وهــو نمــط تقابــﲇ :فنجــد مثــل
ايضــا يف خطبـ ﹴـة يــر ّد عــى معاويــة:
ذلــك ً
ومــن أمثلــة النمــط املتــوازي التقابــﲇ؛ مفهــوم مــا و ّظفــه اإلمــام gيف خطابتــه مــع معاويــة إذ

يــوازن بينــه فهــو اإلمــام املعصــوم وامتــداد الرســول األعظــم ونســبه الريــف وبــني الطــرف
اآلخــر (معاويــة):

(أمــا بعــدُ  :فـ َّ
ـﺈن اهلل بعــث حممــدً ا رمح ـ ًة للعاملــني فأظهــر بــه احلـ ّـق ،ورفــع بــه الباطــل ،وأذل

ورشف بــه مــن يشــا َء منهــم خاصتــه. . .
بــه أهــل الــرك ،واعـ ّـز بــه العــرب عامــةّ ،

فاليــوم فليتعجــب املتعجــب مــن توثبــك يــا معاويــة عــى أمــر لســت مــن أهلــه ال بفضــل يف

الديــن معــروف وال أثــر يف اإلســام حممــود))(.)٣4

النــﺺ مفهــوم ((الذاكــرة اﳋطابيــة)) فاإلمــام gيعمــد اىل تنشــيط ذاكــرة
يتف ّعــل يف هــذا
ّ

املتلقني(اجلمهــور) مــن خــال تذكــريه بشــخصية الرســول األعظــم حامــل الرســالة الســاموية)
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ومواقفــه يف نــر الدعــوة اإلســامية وإنقــاذ األمــة مــن عــادات اجلاهليــة والكفــر والــرك ،لــذا

نــرى بتضافــر هــذا النمــط مــن التــوازي بشــكل أفقــي (النحــوي -الــﴫيف) ليتحقــق عــرب ذلــك
األول يتمثــل يف امتــداد نســب اإلمام احلســن
التضافــر االســلويب االســرتاتيجي ،نســقني مضمريــن ّ

 gاىل الرســول الكريــم وهــو رســول اإلنســانية مجعــاء ،والنســق اآلخــر املتمثــل يف الطــرف األخر
(معاويــة) وانتســابه وموقفــه مــن الدعــوة اإلســامية.

ـﺺ لتفجــر طاقاتــه
ان هــذا التــوازي مــن شــأنه ان ﳜلــق مفارقــة عميقــة األبعــاد تغلــف النـ ّ

اإلﳛائيــة خدمــة لــروئ اجلمهــور فــان هــذه األنســاق املتوازيــة ﲡعــل اجلمهــور يف قناعــة بــﴬورة

الوقــوف بجانــب احلـ ُـق وردع الباطــل ومــن يدَّ عيــه.

وتنشــيط الذاكــرة اﳋطابيــة يف اﳋطابــات السياســية تســاعد اﳋطيــب عــى حتقيــق إمجــاع شــعبي

حــول القــرارات التــي يتناوهلا()٣5فمــن ذلــك مــا نجــده يف خطبتــه اإلمــام احلســن.g

ـض يف هــذه الليلــة رجـ ﹲـل مل يســبقه األولــون بعمــل وال يدركــه اآلخــرون بعمــل ،ولقــد
(لقــد ُقبـ َ
 ٢88كان جياهــد مــع رســول اهلل فيقيــه ِ
بنفسـ ِـه ،ولقــد كان ُي ّوجهــه برايتــه فيكتنفــه جربئيــل عــن يمينــه،
وميكائيــل عــن يســاره ،فــا يرجــع حتــى يفتــح اهلل عليــه.

ﱡأهيــا النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي ،ومــن مل يعرفنــي ،فأنــا احلســن بــن حممــد ،أنــا ابن البشــري،

انــا ابــن النذيــر ،أنــا أبــن الداعــي اىل اهلل بأذنــه ،وأنــا ابــن الــﴪاج املنــري وأنــا ابــن مــن أهــل البيــت
وطهرهــم تطهــري ًا. . .
الذيــن أذهــب اهلل عنهــم الرجــس ّ

هداكــم بجــدّ ي حممــد فأنقذكــم بــه مــن الضالــة ورفعكــم بــه مــن اجلهالــة ،وأعزكــم بــه بعــد

ُ
وكثركــم بــه بعــد القلــة))(.)٣6
الذلــهّ ،

وتــربز تقنيــة اﳋطــاب الســياﳼ يف اﳋطبــة أعــاه حيــث عمــد األمــام gاىل تذكــري اجلمهــور

بمﺂثــر األمــام أمــري املؤمنــني gودوره البطــويل يف نــر مبــادئ األســام والوقــوف بجانب الرســول

ـﺺ املذكــور تتصاعــد شــيﺌا
 وهــو يتــوىل رايــة املســلمني ومقارعــة الكفــار واملركــني فداللــة النـ ّ
فشــيﺌا عــرب تــوايل تلــك اجلمــل املتوازيــة واخبارهــا حتــى يصــل اإلمــام.g

حتــى يصــل اىل نســبه ومنزلتــه مــن الرســول األعظــم ،عــرب تلــك التقنيــة املعتمــدة يف باغــة

اإلقناعي يف أقوال ِ
اﳋطاب ِ
اإلمام احلسن g

الســلطة لتمجيــد الــذات واإلشــارة اىل منزلتــه العظيمــة والنســب الريــف لإلمــام وامتــداده

للرســول وهــو االمتــداد احلقيقــي الرســايل يف استشــهاده بﺂيــة قرآنيــة تعــزز ذلــك القــول.

ومــن أروع وصايــاه gالتــي متثلــت فيهــا االنســاق الرتكيبيــة املتوازيــة املتحتشــدة باغ ًيــا

باإلقنــاع قولــه(( gواعلــم :ان يف حاهلــا حســا ًبا ،وحرامهــا عقا ًبــا ،ويف الشــبهات عتــاب ،فأنــزل

الدنيــا بمنزلــة امليتــة ،خــذ منهــا مــا يكفيــك ،فــﺈن كان ذلــك حــاالً كتــب قــد زهــدت فيهــا ،وان

ـاب فــﺈن العقــاب يســري))(.)٣7
كان حرا ًمــا مل تكــن قــد أخــذت مــن امليتــة وان كان العتـ ُ

فنشــاهد يف هــذا املنعطــف املتــوازي مــن الرتاكيــب تلقــي الباغــة بالنصــح واإلرشــاد التــي

انتجــت اﳋطــاب ،إلقنــاع املســتمع فاإلمــام gمتمكنًــا مــن عدتــه الباغيــة واحلجاجيــة حتــى

يســتطيع اإلقنــاع عــرب تلــك الرتاكيــب املتوازيــة فباغــة اجلمهــور تســتمد مفاهيمهــا مــن حقــول

معرفيــة متنوعــة هــي الباغــة ،واحلجــاج واللســانيات ،وحتليــل اﳋطــاب.
املبحث الثالث :التحﻔيﺰ اﳋطاﰊ

يعــدﱡ التحفيــز اﳋطــايب ســمة مــن ســامت اﳋطابــة السياســية مــن خــال عاقــات التنــاص عنــد

جوليــا كرســتيفا او احلواريــة عنــد باختــني ،وبالتــايل يســتمد اﳋطــاب الســياﳼ قوتــه اإلقناعيــة
مــن النصــوص التــي يتفاعــل معهــا كالنصــوص القرآنيــة واألمثــال النبويــة الريفــة والشــعر،
ايضــا شــاييم بريملــان مفهــوم حجــة الســلطة ،التــي يمكــن توظيفهــا للخطيــب
وقــد أشــار اىل ذلــك ً

إلكتســاب خطابــه مروعيــة دينيــة تثبــت أحقيتــه فيــام يقــول(.)٣8

g
حضــورا واســ ًعا وال غرابــة يف ذلــك فهــو
وتشــكل النصــوص القرآنيــة يف خطــب اإلمــام
ً

ســليل النبــوة وســبط الرســول الــذي تربــى يف حجــره ،وســنأخذ أمثلــة عــى ذلــك فمنــه:

قولــه(( gوإن مثلنــا يف كتــاب اهلل كمثــل املشــكاة ،واملشــكاة هــي القنديــل وفينــا املصبــاح،

دري يوقــد مــن
واملصبــاح ،حممدوأهــل بيتــه ،واملصبــاح يف زجاجــة الزجاجــة كأﳖــا كوكــب ّ

شــجرة مباركــة عــﲇ أبــن ايب طالــب ال رشقيــة وال غربيــة معروفــة ال هيوديــة وال نﴫانيــة يــكاد
ـور عــى نــور هيــدي اهلل لنــوره مــن يشــاء))(.)٣9
ـار نـ ﹲ
زيتهــا يــﴤء ولــو مل متسســه نـ ﹲ
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فاإلمــام gعمــد اىل جعــل خطبتــه تبنــى عــى آيــات قرآنيــة أنطلــق منهــا لبيــان مقصديتــه فهــو

 gوظــف اآليــات ليبــني منزلتهــم عنــد اهلل (ســبحانه وتعــاىل) حــني شـ ّبه أهــل البيتباملشــكاة
وهــي قنديــل فهماملصبــاح واهلدايــة للبريــة مجعــاء ،وتعــد هــذه التقنيــة اﳋطابيــة ذات وجهــة
إقناعيــة تتلقــى اســتجابة.

مجاهرييــة كبــرية ،وهــو ذلــك يــامرس ســلطة دينيــة وسياســية خطابيــة متثــل مقدمــة ﴐوريــة

ملــا يريــد ان يوصــل إليــه gوعــى اجلمهــور فهــم مقصديــة اإلمــام gعــرب توظيفــه لتلــك اآليــات
القرآنيــة.

g
ـزرا كامــه بﺂيــات قرآنيــة تؤكــد ذلــك إذ قــال
ومــن خطبتــه لــه ّيوبــﺦ القــوم بــام فعلــوه بــه معـ ً

ـلمت اىل معاويــة
يف خطبتــه(( :gيــا عج ًبــا مــن قــوم الحيــاء هلــم وال ديــن َمـ ّـر ًة بعــد مـ ّـرة ولــو سـ ُ

فرجــا ابــدً ا مــع بنــي أميــة واهلل ،ليســو منكــم ســوء العذاب()40حتــى
األمــرة
فأيــم اهلل ال تــرون ً
ُ

ـلمت لــه األمــرة ألنــه حمــرم عــى بنــي
تتمنــون ان يــﲇ عليكــم ،حبشـ ًيا ولــو وجــدت اعوا ًنــا مــا سـ ُ

وترحــا لكــم يــا عبيــد الدنيــا))(.)41
 ٢90أمتــه ،فــأن
ً

هنــا صـ ّـور الكاتــب حالــة الغضــب التــي كان يعيشــها بســبب جهــل اغلــب املســلمني بأحقيــة

أهــل البيــت gبالواليــة بعــد الرســول ونبههــم عــى ســوء فعلتهــم وصمتهــم أمــام مــا فعلــه

ـززا حولــه بﺂيــة قرآنيــة توثــق صحــة مــا أراده وذلــك نعتهــم بأنــه
معاويــة حتــى يتســلط عليهــم معـ ً

(عبيــد الدنيــا).

فنشــاهد هــذا النمــط الســلطوي للعاقــة بــني الواعــﻆ املتمثــل يف شــخصية اإلمــام احلســن

g

واجلمهــور املســتمع قــد منــح املخاطبــني فرصــة التواجــد يف ســاحة اﳋطــاب الديني والســياﳼ للنظر

يف مــا هــم عليــه ،ولذلــك ُســمي هــذا النــوع مــن اﳋطــاب ((خطــاب دينــي ســلطوي مغــرض))

()4٢

ثم أمتم خطبته فقال:

ـت يــدي
(ويلكــم ،واهلل ان معاويــة ال يفــي ألحـ ﹴـد منكــم بــام ضمنــه يف قتــﲇ ،واﲏ أظــن أﲏ ان وضعـ ُ

يف يــده ألســامله مل يرتكنــي ُأديــن لديــن جــدّ ي واﲏ أقــدر أن اعبــد اهلل وحــدي ،ولكنــي كأﲏ انظــر اىل

أبنائكــم واقفــني عــى أبــواب أبنائهــم يستســقوﳖم ويســتطعموﳖم بــام جعلــه اهلل هلــم فــا ُيســقون وال

اإلقناعي يف أقوال ِ
اﳋطاب ِ
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أي منقلـ ﹴ
ـب ينقلبــون))(.)4٣
ُيطعمــون فبعــدً ا وســحقا ملــا كســبته أيديكــم ((وســيعلم الذيــن ظلمــوا ﱡ
وهبــذا متكــن اإلمــام gمــن توظيــف اآليــات القرآنيــة يف نصــوص خطبــة السياســية والدينيــة

لتعـ ّـرب عــن مقصديتــه الواضحــة ولتكــون أوثــق أدلــة ولتحمــل املتلقــي (اجلمهــور) عــى اســتكناه

املخــزون الثقــايف والقــرآﲏ ،والعــودة اىل النصــوص يف مرجعيتهــا الدينيــة لكشــف األبعــاد

واألغــراض مــن وراء ذلــك التوظيــف(.)44

ـف اإلمــام gقــول للرســول عنــد مــا ر ّد عــى زيــاد بــن أبيــه
ومــن التوظيــف املرجعــي ،وظـ ّ

م ـ َن احلســن بــن فاطمــة اىل زيــادة ابــن ســمية أمــا بعــدُ  :فــﺈن رســول اهلل قــال :الولــدُ للفــراش
والعاهــر احلجــر ،والســام(.)45

ـﺺ اســتلهم حديــث الرســول بشــكل مبــارش للــر ّد عــى الطــرف اآلخــر
فاإلمــام gهــذا النـ ّ

وتعريفــه بمنزلتــه احلقيقيــة وتعريــف املســلمني بــه ،وهــذا مالــه اثــر داليل يف نفــس املخاطــب
ومشــاعره ،وهيهــات يســتطيع الــرد /فتنحــﴪ هنــا باغــة املخاطــب.
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اﳋاﲤة:

 يمثــل مفهــوم باغــة اجلمهــور حق ـ ًا باغ ًيــا معرف ًيــا جديــدً ا يمثــل يف انتــاج خطــاب الســلطة
الدينيــة والسياســية النتظــار رد اســتجابة اجلمهــور.

 تعنــى باغــة اجلمهــور بدراســة االســتجابة املاديــة امللموســة للخطــاب اللغويــة وغــري اللغويــةاملختلفــة التــي متارســها الســلطة ،وهــي بذلــك تلتقــي يف مســارات عــدة بمفهــوم نظريــة التلقــي.

 -مثلــت خطابــات االمــام احلســن gالدينيــة والسياســية انســا ًقا معرفيــة تارﳜيــة ودينيــة يف التأريــﺦ

اإلســامي لتوجيــه وتوعيــة املســلمني عــرب تلــك اﳋطابــات ومتثلــت اســتجابة اجلامهــري يف ردود

كبــرية ومتنوعــة.

 -اما مستويات التحليل الباغي يف ضوء باغة اجلمهور يف نصوص اإلمام احلسن

g

 -باغــة الســلطة الدينيــة وهــي عمليــة ﲣاطبيــة متثلــت عــى تفاعــل العنــاﴏ التواصليــة مــع

بعضهــا اﳋطيــب واجلمهــور ومتثلــت يف باغــة االســتفهام احلجاجــي ،وباغــة املقارنــة.

ايضــا فقــرة (االحتشــاد الباغــي) املتمثلــة يف تلــك املتواليــات
 - ٢9٢ومــن املحــاور التــي تضمنهــا ً
املتوازنــة االفقيــة والعموديــة إليصــال صــوت اﳋطيــب للجمهــور رعاياتــه االقنــاع والتأثــري.
-ومثــل التحفيــز اﳋطــايب ســمة اســرتاتيجية حجاجيــه هامــة وظفهــا اإلمــام gيف أغلــب خطبــه

لكوﳖــا متثلــه آليــة إقناعيــة هامــة.

اإلقناعي يف أقوال ِ
اﳋطاب ِ
اإلمام احلسن g

ﻫوامﺶ البحث

 )1الباغــة العربيــة (األصــول واالمتــدادات) :د .حممــد العمــري ،ينظــر :التفكــري الباغــي عنــد العــرب أسســه
وتطــوره اىل القــرن الســادس (مــروع قــراءة) محــادي محــود.88 ،
 )٢ينظر مناهج الدرس الباغي العريب املعاﴏ (مقاربة نقدية).٢48 :
 )٣ينظر :الباغة العامة /النسق املصطلحي واﳋريطة النصية ،حممد العمريي.18 :
 )4ينظر :الباغة اجلديدة :حممد العمريي.٢1 :
 )5الباغة العامة ،اجلديدة النسق املصطلحي واﳋريطة النصية.18 :
 )6ينظر :املصدر نفسه.19-18 :
 )7باغة اجلمهور مفاهيم وتطبيقات.60 :
أنموذجــا ،د.
 )8ينظــر :يف عاقــة الباغــة العامــة بالباغــات اﳋاصــة (باغــة اجلمهــور عنــد عــامد عبــد اللطيــف
ً
ادريــس جــربي.60 ،
 )9ينظر :ماذا تقدم باغة اجلمهور للدراسات العربية االسهام ،اهلوية املعرفية ،النقد ،د .عامد عبد اللطيف.
 )10كيف ندرس التناص ،عامد عبد اللطيف.٢81 :
 )11ماذا تقدم باغة اجلمهور للدراسات العربية :عامد عبداللطيف٣٢ :
 )1٢مــاذا تقــدم باغــة اجلمهــور للدراســات العربيــة ،اإلســهام ،اهلويــة املعرفيــة ،النقــد ،د .عــامد عبــد اللطيــف:
.7٢
 )1٣ينظــر :مــاذا تقــدم باغــة اجلمهــور للدراســات العربيــة؟ اإلســهام ،اهلويــة املعرفيــة ،النقــد ،عــامد عبــد
اللطيــف.٣1 :
 )14ينظــر اﳋطــاب االنتخــايب يف العــراق (باغــة الســلطة واســتجابة اجلمهــور) :د .صــاح حــاوي جملــة آداب/
البــﴫة /العــدد .1٢4 ،٢018 ،85
 )15فــريي ياكوبســنَ :
أن لــكل فعــل تواصــﲇ مــن هــذه األركان الرئيســية وظيفــة أساســية هــي (املرســل
(االنفعاليــة) الرســالة (الشــعرية) املرســل اليــه (الوظيفــة االفهاميــة) ،ينظــر :قضايــا الشــعرية ،٢7 :الشــعرية
والتواصــل اللســاﲏ:
 )16ينظر األصول املعرفية النظرية التلقي :ناظم عوده.1٢٣ :
 )17ينظــر باغــة اجلمهــور ونظريــات التواصــل (نظريــة التلقــي) انمــوذج التاقــي واالختــاف ،د .صــاح
حســن حــاوي.105 :
 )18األصول املعرفية لنظرية التلقي :ناظم عودة.1٢٣ :
 )19ينظر باغة احلرية :د .عامد عبد اللطيف.٣1 :
 )٢0ينظر باغة املخاطب :د .عامد عبد اللطيف.٢0 -19 :
 )٢1ينظر باغة اجلمهور مفاهيم وقضايا :عبد الوهاب صديقي.1٢٢ :
 )٢٢باغــة مجهــور اﳋطــاب الدينــي يف الفضــاء االفــرتاﴈ (دراســة يف خصائــﺺ االســتجابات وآلياهتــا) ضيــاء
الديــن حممــد.
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انموذجا)  ،٢09حامدة بقايت.
 )٢٣باغة اجلمهور يف تلقي اﳋطاب الديني (اﳋطاب الفتوى
ً
 )٢4خطاب االخاق واهلوية يف وسائل اجلاحﻆ (مقارنة باغية حجاجية) ،د .حممد مشبال.٢77 /
 )٢5مكتبات األئمة اإلمام احلسن واحلسني وعﲇ بن احلسني ،bج.18 -17 /٣
 )٢6مكتبات األئمة :bج.٢8 /٣
 )٢7ينظر مكاتيب االئمة :bج.٣٣ /٣
 )٢8املصدر نفسه :ج.٣٣ /٣
انموذجا) ،حامدة تقبابت.18٣ /
 )٢9باغة اجلمهور يف تلقي (اﳋطاب الديني الفتوى
ً
 )٣0املوازنــات الصوتيــة يف الرؤيــة الباغيــة :د .حممــد العمــريي ،ينظــر حــروب باغيــة :عــامد عبــد اللطيــف،
جملــة ألــف عــدد  /٣٢ص
 )٣1مكاتيب األئمة :bج.1٣ /٣
 )٣٢مكاتب األئمة :bج.1٣ /٣
 )٣٣النقد واالسلوبية بني النظرية والتطبيق :عدنان بن ذريل.٢77 :
 )٣4مكاتيب األئمة :bج.٢٢ -17 /٣
 )٣5باغة اجلمهور (مفاهيم وتطبيقات).1٢9 :
 )٣6مكاتيب األئمة :ج.٢9 -٢8/٣
 )٣7 ٢94مكاتيب األئمة :bج.6٣/٣
 )٣8باغة اجلمهور (مفاهيم وقضايا).1٢9 :
 )٣9مكاتيب األئمة.1٣ /٣ :g
)40اآلية /49 :سورة البقرة.
 )41مكاتيب األئمة.٢٣ /٣ :b
 )4٢باغة مجهور اﳋطاب الديني يف الفضاء االفرتاﴈ.٢10 :
 )4٣آية الشعراء.٢٢7 :
 )44مكاتيب االئمة.٣6 /٣ :b
 )45مكاتيب االئمة.50 /٣ :b
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اإلمام احلسن g
قاﺋمة املﺼادر واملراﺟع
* مكاتيــب األئمــة( bمكاتيــب اإلمــام احلســن
واحلســني وعــﲇ بــن احلســني وحممــد بــن عــﲇ) عــﲇ
االمحــدي امليانجــي حتقيــق مراجعــة ُجمتبــى فرجــي،
مركــز بحــوث دار احلديــث /ج /٣ط.1٣84 /1
* الباغــة العربيــة األصــول واالمتــدادات ،د .حممــد
العمــري ،ط ،1998 ،1ردمــك.
* مناهــج الــدرس الباغــي العــريب املعــاﴏ (مقارنــة
نقديــة) عــامد عبــد اللطيــف ،كتــاب املؤمتــر ،النــدوة
الدوليــة.٢015 ،1 ،
* الباغــة العامــة (النســق املصطلحــي واﳋريطــة
النصيــة) د .حممــد العمــري ،جملــة الباغــة وحتليــل
اﳋطــاب ،العــدد.٢016 ،9 ،
*قضايــا الشــعرية ،رومــان ياكوبــني ،ترمجــة حممــد الويل
ومبــارك حنــون ،دار توبقال للنــر ،ط.1988 ،1
*كيــف نــدرس النتــاص؟ إطــار نظــري وتطبيقــات
عــى باغــة السياســية الدينيــة ضمــن كتــاب مجاعــي
باغــة اﳋطــاب الدينــي ،اعــداد وتنســيق حممد مشــبال،
منشــورات ضفــاف بــريوت ،ومنشــورات االختــاف

اجلزائــر دار األمــان الربــاط ،ط٢015 ،1م.
* التفكــري الباغــي عنــد العــرب ُأسســه وتطــوره
اىل القــرن الســادس (مــروع قــراءة) محــادي محــوده
منشــورات الكتــاب اجلديــد ط.٢010 ،٣
* باغــة احلريــة »معــرك اﳋطــاب الســياﳼ يف زمــن
الثــورة ،عــامد عبــد اللطيــف ،دار التنويــر ،بــريوت،
ط.٢01٢ ،1
* الباغــة اجلديــدة بــني التخيــل والتــداول ،حممــد
العمــريي ،دار افريقيــا الــرق ،البيضــاء ،ط٢005 /1
* األصــول املعرفيــة لنظريــة التلقــي :ناظــم عــودة
خــﴬ :دار الــروق ،ط.1997 ،1

* املوازنــة الصوتيــة يف الرؤيــة الباغيــة ،نحــو تاريــﺦ
جديــد للباغــة العربيــة ،حممــد العمــريي ،منشــورات
دراســات ســال ،ط.1991 ،1
* باغــة املخاطــب »الباغــة العربيــة مــن انتــاج
اﳋطــاب الســلطوي اىل مقاومتــه« ،عــامد عبــد اللطيــف
ضمــن power and The Role of The In
 ،tellctualمنشــورات القاهــرة.٢005 ،
* باغــة اجلمهــور مفاهيــم وقضايــا :عبــد الوهــاب
صديقــي ضمــن كتــاب باغــة اجلمهــور مفاهيــم
وتطبيقــات.
* باغــة اجلمهــور واﳋطــاب الدينــي يف الفضــاء
االفــرتاﴈ دراســة يف خصائــﺺ االســتجابات
وآلياهتــا ،ضيــاء الديــن حممــد.
*خطــاب االخــاق واهلويــة يف رســائل اجلاحــﻆ
(مقاربــة باغيــة حجاجيــة) د .حممــد مشــبال.
*باغــة اجلمهمــور يف تلقــي اﳋطــاب الدينــي خطــاب
انموذجــا حامــدة بقايــت /اجلزائــر ضمــن
الفتــوى
ً
كتــاب (باغــة اجلمهــور) مفاهيــم وتطبيقــات.
*باغــة اجلمهــور ونظريــات التواصــل (نظريــة التلقــي
انمــوذج التاقــي واالختــاف) ،د .صــاح حســن
حــاوي.
* مــاذا تقــدم باغــة اجلمهــور للدراســات العربيــة
االســهام ،اهلويــة املعرفيــة ،النقــد ،د .عــامد عبــد اللطيف
ضمــن كتــاب باغــة اجلمهــور مفاهيــم وتطبيقــات.
* يف عاقــة الباغــة العامــة بالباغــات اﳋاصــة
إنموذجــا)،
(باغــة اجلمهــور عنــد عــامد عبــد اللطيــف
ً
د .ادريــس صــرب.
* اﳋطــاب االنتخــايب يف العــراق (باغــة الســلطة
واســتجابة اجلمهــور) ،د .صــاح حســن حــاوي /جملــة
كليــة اآلداب البــﴫة.٢018 /
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املﻠخﺺ:

يشــكل خطــاب االمــام احلســن  gمعلــ ﹲام دينيــ ﹲا واجتامعيــ ﹲا .حظــي باهتــامم الدارســني ،ملــا

يملكــه مــن وســائل تعبرييــة قــادرة عــى استكشــاف عامــات منطقيــة وربطهــا بســياقات متعــددة

لتظهــر للمتلقــي بشــكل مائــم للموقــف التواصــﲇ.

وملــا تنــامز بــه التداوليــة مــن قــدرة عــى اكتشــاف مقاصــد املتكلــم ،ودراســة جوانــب الســياق،

التــي تظهــر مقــدرة اﳋطــاب يف ايصــال املعنــى .لــذا تــم اختيــار عنــوان البحــث بوصــف االمــام
احلســن يمتلــك مقــدرة لغويــة عاليــة ،اضافــة اىل مــا ابتــﲇ بــه مــن حماربــة ذوي الفســاد ،لــذا كان

اﳋطــاب احلســني ،الســاح االقــوى يف مواجهــة اآلخــر.

وقــد آثــرت الباحثــة تقســيم البحــث اىل اوالﹲ :التداوليــة بــني اللغــة واالصطــاح ،وثانيـ ﹲا :آليــة

اﳋطــاب التلميحــي واثــره يف عمليــة التواصــل .وثالثـ ﹲا :آليــة اﳋطــاب التضامنــي وأثــره يف عمليــة

التواصــل .وخامتــة وقائمــة باهــم املصــادر.
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آليات خطاب االمام احلسن املجتبى
Summary
The speech of Imam Hassan (peace be upon him) is a religious and social landmark. He received the a�en�on of learners, because of his means
of expression capable of exploring logical signs and linking them to mul�ple
contexts to show the recipient appropriately the communica�on posi�on.
And because of its delibera�ve ability to discover the purposes of
the speaker, and to study aspects of the context, which show the ability of speech in the delivery of meaning. Therefore, the �tle of the research
was chosen as Imam Hassan (peace be upon him) possesses high linguis�c ability, in addi�on to the plague of ﬁgh�ng those with corrup�on.
The researcher opted to divide the research into ﬁrst: delibera�ve between
language and term, and secondly: the mechanism of allusive discourse and its
impact on the process of communica�on. Third, the mechanism of solidarity
discourse and its impact on the communica�on process. Conclusion and list of
the most important sources.
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أوالﹲ /التداولية بﲔ الﻠﻐة واالﺻطالح:

راج يف املعجــامت اللغويــة مجلــة مــن املعــاﲏ حتمــل اجلــذر ( َد َو َل) بمعنــى التحــول والتبــدّ ل

ففــي معجــم مقاييــس اللغــة جــاء تعريــف ( َد َو َل) بــني هذيــن املعنيــني »احدمهــا يــدل عــى حتـ ّـول

ﳾء مــن مــكان اىل آخــر ،واآلخــر يــدل عــى ضعــف واســرتخاء ،فقــال اهــل اللغــة :انــدّ ال القــوم،
اذا حتولــوا مــن مــكان اىل مــكان ،ومــن هــذا البــاب ،تــداول القــوم الﴚءبينهــم :اذا صــار بعضهــم
الدولــة يف املــال والدﱡ لــة يف احلــرب« 1وقــد عرفهــا
اىل بعــض ،والدّ ولــة والدﱡ ولــة لغتــان ،ويقــال بــل ّ

الزخمــري (58٣ه) بقولــه« دول دالــت لــه الدولــة ،ودالــت االيــام ،بكــذا ،وادال اهلل بنــي فــان

مــن عدهــم ،جعــل الكــرة هلــم عليــه . . .و ُأديــل املركــون عــى املســلمني يــوم احــد . . .واهلل

يــداول االيــام بــني النــاس مـ ّـرة هلــم ومـ ّـرة عليهــم ،والدهــر دول وعقــب ونــوب . . .وتــداول
الــﴚء بينهــم واملــاﳾ يــداول بــني قدميــه ،يــراوح بينهــام  ٢وجــاء يف لســان العــرب» :يتداولنــا

االمــر أخذنــاه بالــدول ،وقالــوا دواليــك أي مداولــة عــى االمــر . . .ودالــت االيــام اي دارت ،واهلل

 ٣00يداوهلــا بــني النــاس ،وتداولتــه االيــدي أخذتــه هــذه مـ ّـرة وهــذه مـ ّـرة ،وتداولنــا العمــل واالمــر
بيننــا بمعنــى حتاورنــاه فعمــل هــذا مـ ّـرة وهــذا مـ ّـرة «٣

واذا مــا حاولنــا اجيــاد تعريــف هلــذا املصطلــح فاننــا ســنواجه بصعوبــة حتديــد تعريــف موحــد

وشــامل لعاقتــه بعلــوم عــدة مثــل :علــم اللســانيات ،وعلــم املنطــق ،وعلــم الفلســفة ،والســيمياء،
واي تعريــف لــه البــد مــن ان ينطلــق مــن العلــم الــذي ينتمــي اليــه .فقــد عرفــت التداوليــة عــى اﳖا

احــدث فــروع العلــوم اللغويــة التــي تعنــى بتحليــل عمليــات الــكام والكتابــة ،ووصــف وظائف

االقــوال اللغويــة وخصائصهــا خــال عمليــة التواصــل 4 .لــذا فهــو علــم الهيتــم باجلانــب اللغــوي
فحســب وانــام يشــمل اﳋطــاب ومــدى ماءمتــه للموقــف التواصــﲇ .وقــد عرفــه مجيــل محــداوي

عــى انــه :دراســة النــﺺ او اﳋطــاب االديب وعاقتــه بالســياق التواصــﲇ والرتكيــز عــى افعــال

الــكام ،واستكشــاف العامــات املنطقيــة احلجاجيــة ،واالهتــامم بالســياق التواصــﲇ واللفظــي.
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يتضــح ان التداوليــة كمصطلــح جديــد اخــذ مســاحة واســعة يف الــدرس اللغــوي احلديــث ،وهــو

مصطلــح شــديد التكلــف والعنايــة باالفعــال الكاميــة وهــذه االفعــال تطلــق ويــراد هبــا حتقيــق

اهــداف يف االتصــال اﳋطــايب بــني املتكلــم واملســتمع 6 .وان التداوليــة ﲣتــﺺ ”بدراســة املعنــى كــام

آليات خطاب االمام احلسن املجتبى
يوصلــه املتكلــم(او الكاتــب) ويفــﴪه املســتمع (او القــارئ) لــذا فاﳖــا مرتبطــة بتحليــل مــا يعنيــه

النــاس بألفاظهــم أكثــر مــن ارتباطهــا بــام يمكــن أن تعنيــه كلــامت أو عبــارات هــذه االلفــاظ منفصلــة.
التداوليــة هــي دراســة املعنــى الــذي يقصــده املتكلــم) .7وقــد عرفــت عــى اﳖــا ﲣصــﺺ لســاﲏ يدرس

كيفيــة اســتخدام النــاس لادلــة اللغويــة ،يف صلــب احاديثهــم وخطاباهتــم ،والتــي تعنــي ايضـ ًا كيفيــة

تاويلهــم لتلــك اﳋطابــات واالحاديــث 8 .لــذا فــان التداوليــة ليســت علـ ًام حمضـ ًا ،باملعنــى التقليــدي،

وانــام هــو علــم يعنــى بﺂليــات التواصــل ،ويرتتــب عــى ذلــك دراســة الظواهــر اللغويــة واســتعامالهتا،
وفــق علــوم معرفيــة متعــددة لــذا فــان التداوليــة تشــكل شــبكة مــن املفاهيــم للعلــوم املختلفــة.
ﺛاني ﹰا /آلية اﳋطاب التﻠميحي واﺛره ﰲ عمﻠية التواﺻﻞ:

الشــك أن التداوليــة أحــد األﲡاهــات التــي ظهــرت عــى ســاحة الــدرس اللســاﲏ ،والتــي

هتــدف اىل دراســة النــﺺ يف ســياقه املســتعمل داخليــ ًا وخارجيــ ًا .ومــن املســلم بــه أن خطــاب

االمــام احلســن املجتبــى gييوصــف بأنــه خــري معــرب ومرتجــم للثــورة ضــد الظلــم واالســتعباد.

فقــد محلــت موضوعــات ذات ســياقات دالليــة ســامهت بشــكل كبــري يف التاثــري باملتلقــي ،وكانــت

باغتهgهلــا دور فاعــل يف هــذا التاثــري ،حيــث اســتوعبت لغتــه القضايــا االجتامعيــة والدينيــة
وفــق انســاق تركيبيــة شــديدة االحــكام .ألن طبيعــة اللغــة تقــوم بوظيفــة تفاعليــة تســهم وبشــكل

كبــري يف اقامــة عاقــات تواصليــة ،بوصفهــا اداة أتصــال وتعامــل بــني االفــراد 9 .وقــد مثلــت
خطــب االمــام احلســن هــذا الــدور التفاعــﲇ بــني ِ
واملرســل اليــه ،واقامــة عاقــة بينــه وبــني
املرســل
َ
املخاطــب عــرب شــفرات مشــرتكة تُدَ ِعــم هــذه العاقــة بوســاطة االســلوب التلميحــي الــذي عــرب
عنــه عبــد القــادر اجلرجــاﲏ بقولــه يف معنــى اﳋطــاب باملعنــى ومعنــى املعنــى واملعنــى يف منظــوره
هــو « :ذلــك املفهــوم مــن ظاهــر اللفــﻆ والــذي نصــل اليــه مــن غــري واســطة ،ومعنــى املعنــى :أن

تعقــل مــن اللفــﻆ معنــى ثــم يفــﴤ بــك ذلــك اىل معنــى آخــر« 10الــذي اســتثمره االمــام احلســن

gيف خطابــه الحــداث التأثــري املطلــوب .وإن خطــاب االمــام احلســن  gكان يراعــي ظــروف
املرســل اليــه ووضعــه فــكان خطابــه غالب ـ ًا اليــاﰐ متطابق ـ ًا مــع داللــة الوضــع اللغــوي حيــث أن

املعنــى املقصــود ال يكــون هــو املنــى احلــريف .ففــي خطبتهgيــوم شــهادة ابيــه» :gأهيــا النــاس!

يف هــذه الليلــة نــزل القــرآن ،ويف هــذه الليلــة رفــع عيســى بــن مريــم ،ويف هــذه الليلــة قتــل يوشــع
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بــن ذي النــون ،ويف هــذه الليلــة مــات ايب امــري املؤمنــني ،gواهلل ال يســبق أيب أحــد كان قبلــه مــن
االوصيــاء اىل اجلنــة ،وال مــن يكــون بعــده ،وإن كان رســول اهلل  ليبعثــه يف الﴪيــة فيقاتــل

جربئيــل عــن يمينهوميكائيــل عــن يســاره ،ومــا تــرك صفــراء وال بيضــاء إال ســبعامئة درهــم
فضلــت مــن عطائــه كان جيمعهــا ليشــرتي هبــا خادمــ ًا ألهلــه« 11ابتــدأ اﳋطــاب احلســني g

بالفــاظ وعبــارات ذات داللــة عــى عموميــة املخاطــب ( أهيــا النــاس) اي ان اﳋطــاب موجــه
اىل النــاس كافــة وهــذه الصيغــة التلميحيــة مشــتثمرة بشــكل كبــري يف القــرآن الكريــم .قــال تعــاىل:

((ياأهيــا النــاس اعبــدوا ر ّبكــم الــذي خلقكــم والذيــن مــن قبلكــم لعلكــم تتقــون)) ،1٢وقولــه

ِ
االرض حــاالً طيبـ ًا وال تتبعــوا خطــوات الشــيطان إنــه لكــم
تعــاىل (( :ياأهيــا النــاس كُلــوا ﳑــا يف
ـس واحـ ﹴ
عــدُ ﱡو مبــني)) 1٣وقولــه تعــاىل (( :ياأهيــا النــاس اتقــوا ربكــم الــذي خلقكــم مــن نفـ ﹴ
ـدة
َ
ــق منهــا زوجهــا)) 14وقــد وردت يف عريــن موضعــ ًا يف القــرآن الكريــم ،فهــو خطــاب
وخ َل َ

موجــه لعمــوم النــاس وليــس بمخصــوص لرﳛــة املؤمنــني ،ويف خطــاب االمــام احلســن تلميــح

 ٣0٢اىل دعــوة مجيــع النــاس للدخــول يف االســام ،فاالســام حــي وإن تــويف أمــري املؤمنــني ،ليــأﰐ بعــد
ذلــك ذكــر مؤكــدات هــذا املعنــى (( يف هــذه الليلــة نــزل القــرآن ،ويف هــذه الليلــة رفــع عيســى
بــن مريــم ،ويف هــذه الليلــة قتــل يوشــع بــن نــون))

15

فهــو جيمــع االديــان مجيعــ ًا ويتقدمهــا

االســام ،ليصــل اىل مبتغــاه (( ويف هــذه الليلــة مــات امــري املؤمنــني ))gفقــد تــويف املخصــوص

بااليــامن لكــن صفاتــه التــي ســيﲇ ذكرهــا هــي عموميــة لــكل النــاس ،ففــي شــخصهgتتمثل
كل الفضائــل واملــكارم غــري املخصوصــة باملؤمنــني ،وانــام هــي موجهــة للنــاس كافــة فتتجســد يف
شــخصه الكريــم الشــجاعة (( واهلل ال يســبق أي احــد كان قبلــه مــن االوصيــاء اىل اجلنــة ،وال
مــن يكــون بعــده)) 16يضــاف اليهــا صفــات االيثــار والكــرم بقولــه (( :ومــا تــرك صفــراء وال
بيضــاء اال ســبعامئة درهــم فضلــت مــن عطائــه)) 17فــكان كثــري العطايــا ال يبقــى شــيﺌ ًا وإن كان هــو

أمــري للمؤنــني اضافــة اىل أنــه كان يؤثــر أهــل بيتــه عــى نفســه(( كان جيمعهــا ليشــرتي هبــا خادم ـ ًا
ألهلــه)) 18فاملــؤرشات اللغويــة التــي يشــخصها النــﺺ تتجــى يف خصائــﺺ العموميــة فهــو

للنــاس وليــس للمؤمنــني فقــط فــا أفضليــة لعــرق أو لــون ،وقــد مجــع االمــام االديــان الثــاث
باالمثلــة التــي ســاقها .ليوصــل املتلقــي بالرابــط الــذي يربــط االديــان مجيعـ ًا .وبعــد هــذا اﳋطــاب

آليات خطاب االمام احلسن املجتبى
خنقتــه العــربة وبكــى ليبكــي النــاس معــه ،ليســتانف خطبتــه بقولــه « :أنــا ابــن البشــري أنــا ابــن
النذيــر ،انــا ابــن اداعــي اىل اهلل باذنــه ،انــا ابــن الــﴪاج املنــري ،انــا مــن اهــل بيــت أذهــب اهلل فــرض

اهلل مو ّدهتــم يف كتابــه فقــال تعــاىل (( :فــا أســالكم عليــه أجــر ًا إال املــودة يف القربــى ومــن يقــرتف

حســنة نــزد لــه فيهــا حســن ًا))( الشــورى ،٢٣ /فاحلســنة مودتنــا اهــل البيــت ” ١٩فبعــد املقدمــة
اجلامعــة لــكل اشــكال واصنــاف املخاطــب الدينــي ،بــدأ بتبيــان هويــة ِ
املرســل والتعريــف بــه عــى

وجــه التذكــري والتنبيــه ال عــى وجــه االســتعام واالســتعجام« أنــا ابــن البشــري ،أنــا ابــن النذيــر«

فهــو مــؤرش لغــوي جيســد اغراضــهgيف تنبيــه املخاطــب بصلــة القربــى بينــه وبــني رســول اهلل

ليقــول بعدهــا » أنــا مــن اهــل بيــت أهــب اهلل عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــري ًا » ليكــن الــكام
أكثــر تأثــري ًا بالدليــل القــرآﲏ للتصديــق بقضيتــه ،واســتاملة املتلقــي ،فــام هــي اال مؤثــرات لفظيــة

حتمــل معــاﲏ عميقــة اســتثمرها gللتأثــري بنفــس املتلقــي خوف ـ ًا عــى الديــن وحرص ـ ًا عــى مجــع

شــمل املســلمني بعــد وفــاة االمــام عــﲇ gلتأكيــد فكــرة أن نســل رســول اهلل ومــن بعــده االمــام
ـاق أي أن االســام بـ ﹴ
عــﲇ gبـ ﹴ
ـاق وال يمــوت بعــد مــوت أحــد ادعيائــه .وخوفـ ًا مــن الــردة التــي

ظهــرت بعــد وفــاة رســول اهلل.

وبعــد هــذا التقديــم املؤثــر انــربى عبيــد اهلل بــن عبــاس فخــر املســلمني اىل املبــادرة ملبايعتــه،٢0

قائـاً” :هــذا ابــن نبيكــم ،ووﴆ امامكــم فبايعــوه » ٢1ليوضــل املتلقــي اىل غايــة اﳋطــاب وفحــوى
الرســالة وهــو املبايعــة املشــفوعة بالعلــة » ابــن نبيكــم ،ووﴆ أمامكــم » وهــو تذكــري آخــر للمتلقي

( النــاس) ليعيــد ابــن عبــاس اﳋطــاب احلســني اىل موجهاتــه األوىل ( اهيــا النــاس ) ،لــن االمــام
احلســنgومن قبلــه رســول اهللواالمــام عــﲇ gمل ﳜتصــوا بدعوهتــم عــى ملــة أو ديــن وانــام

هــي دعــوة نبــي االمــةاىل النــاس كافــة .واســتمر االمــام عــﲇ وبنيهbبتجســيد تعاليــم رســول
اهللبأقواهلــم وافعاهلــم.

ويف خطبــة أخــرى بعــد الصلــح الــذي حضــل بينــه gوبــني معاويــة الــذي ســبق بمواجهــة بــني

جيــش االمــام gوجيــش معاويــة قــال gيف الــرد عــى معاويــة « :أهيــا الذاكــر علي ـ ًا ،أنــا احلســن

ـﲇ ،وأنــت معاويــة وابــوك صخــر ،وأمــي فاطمــة وأمــك هنــد ،وجــدي رســول اهلل وجــدك
وأيب عـ ّ
عتبــة بــن ربيعــة ،وجــدﰐ خدجيــة ،وجدتــك ُفتيلــة ،فلعــن اهلل أﲬلنــا ذكــر ًا ،وأألمنــا حســب ًا ،ورشنــا

٣0٣

أ.م .د .زينب عﲇ عبيد
قدي ـ ًام وحديث ـ ًا ،وأقدمنــا كفــر ًا ونفاق ـ ًا« .٢٢املاحــﻆ أن املخاطــب خمصــوص ظاهــر ًا ( اهيــا) إال أنــه

يلمــح اىل العموميــة ف( الذاكــر علي ـ ًا) يشــمل ( اهيــا النــاس) التــي ذكرهــا بعــد وفــاة االمــام عــﲇ

 ،gفذكــر عــﲇ ُخلــد بنســبه وعملــه ،ليعــود مــن جديــد ليذكــر هــذا النســب للمتلقــي ولكــن مــع
عقــد مقارنــة بــني نســب ِ
الرســل ونســب معاويــة .واملقارنــة معروفــة اال أﳖــا كانــت واجبــة يف هــذا
املوضــع بعــد أن قــال معاويــة(( ”امــا بعــد ،ذلكــم فانــه مل ﲣتلــف أمــة بعــد نبيهــا إال غلــب باطلهــا
حقهــا“ قــال الــراوي :وانتبــه معاويــة ملــا منــه ،فقــال :إال مــاكان مــن هــذه االمــة ،فـ ّ
ـﺈن حقهــا غلــب

باطلهــا«)) ٢٣فــكان رد االمــام احلســن gبباغــة متناهيــة ،عــن طريــق هــذه املقارنــة ،ليعيــد خطــاب
معاويــة اىل مقصــده األول وهــو غلبــة الباطــل عــى احلــق املتمثــل بمعاويــة الــذي وصفــه االمــام ب» :
واﲬلنــا ذكــر ًا ،واالمنــا حســب ًا ،ورشنــا قديـ ًام وحديثـ ًا« ،فالــدالالت اللفظيــة التــي انتخبهــا االمــام يف

نصــه تضــع املتلقــي أمــام خياريــن( احلــق /الباطــل) دون أن جيعلــه يف حــرية مــن أمــره فالنســب هــو
الفيصــل بــني احلــق والباطــل لــذا آثــر ِ
املرســل الــرد البليــﻎ ذو الداللــة العميقــة عــى التﴫيــح بذلــك.
٣04

ﺛالث ﹰا /آلية اﳋطاب التﻀامني لالمام اﳊسنgأﺛره ﰲ عمﻠية التواﺻﻞ:

يســعى املرســل عــادة الســتثامر آليــات خمتلفــة ومتنوعــة كي ﳛقــق أهــداف اﳋطــاب ،وإن االمام

احلســن gبــام يملكــه مــن مقــدرة لغويــة فائقــة اســتطاع أن يوجــه خطاباتــه بتشــكاهتا املختلفــة اىل
متلـ ﹴـق يفقــه مكنوناتــه وﳛــاول اجيــاد تفســريات مناســبة هلــا .فاالليــة التضامنيــة تقــوم عــى حماولــة

ِ
باملرســل اليــه ،وحماولة ازالــة الفــوارق االجتامعيــة واملاديــة بينهام ،مع
املرســل ﲡســيد درجــة عاقتــه
َ

اظهــار الرغبــة يف احلفــاظ عليهــا٢4 .وقــد ترجــم اﳋطــاب احلســني هــذه العاقــة باشــكال متعــددة

ومتنوعــة منهــا :إشــعار املتلقــي بالقرابــة التــي ﲡمعــه هبــم مــن جهــة الديــن واملرجــع العقائــدي

مثــل قولــه« :gأنــا ابــن البشــري ،أنــا ابــن النذيــر ،أنــا ابــن الداعــي باذنــه ،أنــا ابــن الـ ّـﴪاج املنــري«

٢5

وقــد ســبق وان بينــا اثــر هــذا اﳋطــاب عــى املتلقــي .فالبشــري والنذيــر هــو رســول اهلل حممــد،

وهوالصلــة التــي ﲡمــع املســلمني مجيع ًاحتــت مظلتــه ،وهــي عاقــة مبــارشة ،أراد االمــام توضيحهــا
للمتلقــي ( عــى ســبيل التذكــري) كــي يدخــل اىل مضمــون اﳋطــاب الرئيــس.

وقــد ترجــم االمــام احلســن هــذه اآلليــة خــري ترمجــة ،بــام أظهــره مــن عاقــة و ّد وحمبــة للمتلقــي،
بــام يقتضيــه ســياق اﳋطــاب .ففــي خطبـ ﹴـة لــه gيقــول بعــد محــد اهلل والصــاة والســام عــى نبيــه

آليات خطاب االمام احلسن املجتبى
ومــن وااله » :أمــا بعــد :فــواهلل إﲏ ألرجــو أن أكــون قــد اصبحــت – بحمــد اهلل ومنــه -وانــا انصــح
ا عــى مســل ﹴم ضغين ـ ًة وال مريــد ًا لــه بسـ ﹴ
خلــق اهلل ﳋلقــه ،ومــا اصبحــت حمتم ـ ً
ـوء وال غائلـ ﹴـة ،أال
ـري لكــم ﳑــا حتبــون يف الفرقــة« ٢6نلمــح هنــا العاقــة التضامنيــة غــري
وإن مــا تكرهــون يف اجلامعــة خـ ﹲ

املبــارشة واملتمثلــة بالنصــح واالرشــاد واحلــث عــى مجــع كلمــة املســلمني واالبتعــاد عــن الفرقــة.

لــذا فقــد تقــدم هــذا اﳋطــاب حجــة عــى النصــح فقــال « :gأنــا انصــح خلــق اهلل ﳋلقــه«
فحجــت ِ
املرســل انصــح اﳋلــق كدلبــل عــى القــدرة املعرفيــة ،والدينيــة ،ملــا ﳜــدم مصلحــة االمــة.
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ليكمــل ِ
خــري لكــم ﳑــا حتبــون يف الفرقــة ،أال
املرســل فكرتــه « :اال إن مــا تكرهــون يف اجلامعــة
ُ
ﹲ

ـﲇ رأي ،غفــر اهلل
وإﲏ ناظـ ﹲـر لكــم خــري ًا مــن نظركــم ألنفســكم فــا ﲣالفــوا أمــري ،وال تــردوا عـ َّ
يل ولكــم وأرشــدﲏ وإياكــم ملــا فيــه املحبــة والرضــا« .٢8بنيــت اﳋطبــة الســابقة عــى مرتكــزات

ودعائــم قويــة ،لتثبيــت املســلمني واحلــث عــى مل شــتات االمــة فقضيــة اجتــامع كلمــة املســلمني

انــام هــي قضيــة أزليــة دعــا اليهــا القــرآن الكريــم .قــال تعــاىل » :واعتصمــوا بحبــل اهلل مجيعــ ًا

وال تفرقــوا« ٢9وقولــه تعــاىل « :املؤمنــون واملؤمنــات بعضهــم اوليــاء بعــض« ٣0لــذا فــان اجتــامع

كلمــة املســلمني هلــا القــدرة والقــوة عــى الوقــوف بوجــه اآلخــر املعــادي آلل بيــت رســول اهلل

ولاســام واملســلمني .وقــد اســتثمر االمــام مقدرتــه اللغويــة ،لبيــان غرضــه مــن اﳋطــاب
ومنهــا اظهــار صفــة القرابــة التــي ﲡمعــه باملرســل اليــه ،التــي ﲡســدت بخطابــه األول » انــا ابــن

البشــري ،انــا ابــن النذيــر« ومــن ثــم االعتــامد عــى مرتكــزات عامــة « :وانــا انصــح خلــق اهلل ﳋلقــه«

التــي شــكلت معــززات معنويــة تدعــم اﳋطــاب وتقويــه كــي يواجــه خطــاب اآلخــر املعــادي
بقــوة لفظيــة ومعنويــة .فهنــاك ملفوظــات شــكلت ظاهــرة يف اﳋطــاب احلســني gوهــي خاصيــة
التهذيــب واالبنعــاد عــن االلفــاظ غــري املؤدبــة أو التــي حتمــل هتديــد ًا أو وعيــد ًا .فيقــول :gأال

ـﲇ رأي ،غفــر اهلل
وأﲏ ناظـ ﹲـر لكــم خــري ًا مــن نظركــم ألنفســكم فــا ﲣالفــوا أمــري ،وال تــردوا عـ ّ
يل ولكــم وارشــدﲏ وإياكــم ملــا فيــه املحبــة والرضــا“ ٣١فاملحبــة هــي املحــور الــذي جيمــع ِ
املرســل

باملرســل اليــه والرضــا هــو املــﺂل او النتيجــة احلتميــة للمحبــة .لــذا فــان مبــدأ التصديــق بقضيتــه
َ

مسـ ّبقة يف
واجــب عــى املتلقــي (( فــا ﲣافــوا امــري وال تــردوا عليــه رأي)) وقــد شــفع هــذا بعلــة َ

مقدمــة اﳋطبــة (( انــا انصــح خلــق اهلل ﳋلقــه)) .إن آليــات االمــام احلسنgشــكلت اســرتاتيجية
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خطابيــة توجيهيــة ملــا جيلــب املنفعــة واملصلحــة لاســام واملســلمني ،وابعــاد الــﴬر عــن الديــن.
وقــد آثــر اســلوب (( االقنــاع التهذيبــي)) دون أن يــامرس اســلوب الضغــط واالكــراه عــى املرســل

اليــه ،بالرغــم مــن أن أكثرهــم كانــوا متخاذلــني ،وبالرغــم مــن أمتاكــه ســلطة بوصفــه صاحــب

قضيــة إال أنــه مل يســتغلها ﲡــاه املرســل اليــه وإنــام آثــر الرتفــق والــني واالقنــاع تيمن ـ ًا بقولــه جـ ّـل
ﹴ
ِ
القلــب
رمحــة مــن اهلل لِنــت هلــم ولــو كنــت فظــ ًا غليــﻆ
وعــا لرســوله الكريــم ( « :)فبــام

ـت َف َتــوكّل عــى
النفظــوا مــن حولــك فاعــف عنهــم واســتغفر هلــم وشــاورهم يف االمــر فــاذا َع َز ْمـ َ
ِ
ـني« ٣٢فالرمحــة التــي اوضعهــا اهلل ســبحانه قــي قلــب نبيــه ،ﲡــاه النــاس
ـب ا ُملت ََوكِّلـ َ
اهلل إن اهلل ُﳛـ ﱡ

ليقيــل عثراهتــم وﳛمــل االذى منهــم ،ويغــض الطــرف عــام بــدر منهــم ،هــي مبــادئ نبويــة تعلمهــا
االمــام احلســنgوتربى عليهــا وترهبــا ،فالغلظــة انــام هــي غلظــة القــول والعمــل اي االبتعــاد

عــن اغــاظ القــول للمتلقــي الن غلظــة القــول يقاهبــا عــزوف املرســل اليــه ،وعــدم مناﴏتــه

للمرســل (االمــام احلســن.)g
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وقــد كان هــذا االســلوب صفــة عامــة للخطــاب احلســني الريــف ،حتــى يف اســتنفار النــاس

عــى اجلهــاد ،ﲡــده دائـ ًام ﳜــرج عــن االمــر اىل اســلوب التوجيــه ،الــذي يتضمــن االرشــاد اليصــال

املتلقــي اىل حالــة مــن االقنــاع .ومنــه قولــه « :gفــاﲏ ال أقــول لكــم إال مــا تعرفــون أن أمــري

املؤمنــني عــﲇ بــن ايب طالــب أرشــد اهلل امــره وأعــز نــﴫه بعثنــي إليكــم ،يدعوكــم اىل الصــواب
واىل العمــل بالكتــاب واجلهــاد يف ســبيل اهلل وإن كان عاجــل ذاك مــا تكرهــون ،فــﺈن يف آجلــه مــا

حتبــون إن شــاء اهلل .وقــد علمتــم ّ
أن علي ـ ًا صــى مــع رســول اهللوحــده وأنــه يــوم صــدق بــه

لفــي عــارشة مــن ســنه ثــم شــهد مــع رســول اهللمجيــع مشــاهده وكان مــن اجتهــاده يف مرضــاة

اهلل وطاعــة رســوله وآثــاره احلســنة يف االســام مــا قــد بلغكــم .ومل يــزل رســول اهللراضيــ ًا

عنــه حتــى غمضــه بيــده وغســله وحــده« ٣٣الشــك أن اجلهــاد أمــر البــد منــه وهــو واجــب مــن
واجبــات املســلمني اذا مــا اقتــﴣ االمــر اضافــة اىل أن طاعــة أوىل االمــر واجبــة قــال تعــاىل:

الر ُســول و ُأيل األَمــر منكــم )) .٣4اال أن االمــام احلســن
((ياأهيــا ا ّلذيــن آمنــوا أطيعــوا اهلل أطيعــوا ّ
آثــر اســلوب االقنــاع باحلجــة والدليــل ال باالكــراه واالجبــار .وهــذا االســلوب يولــد شــكل مــن
اشــكال التضامــن العاطفــي بــني ِ
املرســل واملرســل اليــه .فقــد بــدأ االمــام ( ) gباســلوب هتذيبــي

آليات خطاب االمام احلسن املجتبى
وهــو نفــي صفــة اجلهــل عــن املخاطــب« فــﺈﲏ ال اقــول لكــم اال مــا تعرفــون« وهــذا اســلوب حمبــب

للمرســل اليــه ،ثــم أن مــا ســيقال صــادر عــن االمــام عﲇgالــذي صــدق برســول اهلل ،وهــويف
العــارشة مــن عمــره ،وقاتــل يف ســبيل االســام ومل يتخلــف عــن اي موقعــة أو الي طلــب يطلبــه

رســول اهللفهــذه مجيعهــا معــززات للخطــاب ﲡعــل املتلقــي أمــام أنموذج ـ ًا (أالمــام عــﲇ)g
البــد مــن أن يســتجاب المــره دون الشــعور باالكــراه واالجبــار الــذي قــد يــامرس يف مثــل هــذه
املواقــف احلاســمة .مــع ادراك مســبق مــن ِ
املرســل أن هــذا االمــر هــو مكــروه
عندكــم اآلن اال ان آجلــه حممــودة عواقبــه .وهــذا اســلوب تضامنــي احتــادي بمعنــى ان يوجــد
ِ
املرســل اتصــال بينــه وبــني املرســل اليــه مــن خــال أفــكار تنبوئيــة أي أنــه يــدرك ماقــد يفكــر بــه

املتلقــي لــذا آثــر أن يــاﰐ بــام جينبــه القلــق مــن املــﺂل ٣5 .الــذي ينتظــره مــن اجلهــاد .وهــذا مايعــرف
باحلجــاج التــداويل ٣6حيــث ان ِ
املرســل يقــوم بــدور كبــري يف أختيــار احلجــج املقنعــة ،واالدلــة

املناســبة القنــاع التلقــي ،فمنهــج االمــام احلســنgيف خطابــه التــداويل يتعــدى حــدود البنــى
اللغويــة باشــكاهلا الظاهــرة ،اىل اســتنطاق النصــوص لظاهــرة التواصــل االنســاﲏ عــرب منهجيــة

منبعهــا القــرآن الكريــم بــام يتضمنــه مــن قوانــني أزليــة يف التعامــل مــع اآلخــر.
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اﳋاﲤة:

يمكن تلخيﺺ نتائج البحث بام يأﰐ:

 .1توصــف التداوليــة عــى اﳖــا أحــد اﲡاهــات الــدرس اللســاﲏ احلديــث واملعــاﴏ ،والــذي
هيــدف اىل دراســة اﳋطــاب يف ســياقه املســتعمل داخليـ ًا وخارجيـ ًا.

 .٢يشــكل خطــاب االمــام احلســنgمعل ﹲام ديني ـ ﹲا واجتامعي ـ ﹲا .حظــي باهتــامم الدارســني ،ملــا
يملكــه مــن وســائل تعبرييــة قــادرة عــى استكشــاف عامــات منطقيــة وربطهــا بســياقات

متعــددة لتظهــر للمتلقــي بشــكل مائــم للموقــف التواصــﲇ.

 .٣واذا مــا حاولنــا اجيــاد تعريــف هلــذا املصطلــح فاننــا ســنواجه بصعوبــة حتديــد تعريــف
موحــد وشــامل لعاقتــه بعلــوم عــدة مثــل :علــم اللســانيات ،وعلــم املنطــق ،وعلــم
الفلســفة ،والســيمياء ،واي تعريــف لــه البــد مــن ان ينطلــق مــن العلــم الــذي ينتمــي
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اليــه .فقــد عرفــت التداوليــة عــى اﳖــا احــدث فــروع العلــوم اللغويــة التــي تعنــى بتحليــل

عمليــات الــكام والكتابــة ،ووصــف وظائــف االقــوال اللغويــة وخصائصهــا خــال

عمليــة التواصــل.

 .4ان التداوليــة كمصطلــح جديــد اخــذ مســاحة واســعة يف الــدرس اللغــوي احلديــث ،وهــو
مصطلــح شــديد التكلــف والعنايــة باالفعــال الكاميــة وهــذه االفعــال تطلــق ويــراد هبــا

حتقيــق اهــداف يف االتصــال اﳋطــايب بــني املتكلــم واملســتمع.

 .5التداوليــة ﲣتــﺺ »بدراســة املعنــى كــام يوصلــه املتكلــم(او الكاتــب) ويفــﴪه املســتمع (او
القــارئ) لــذا فاﳖــا مرتبطــة بتحليــل مــا يعنيــه النــاس بألفاظهــم أكثــر مــن ارتباطهــا بــام يمكــن
أن تعنيــه كلــامت أو عبــارات هــذه االلفــاظ منفصلــة .التداوليــة هــي دراســة املعنــى الــذي

يقصــده املتكلــم.

 .6التداوليــة ليســت علـ ًام حمضـ ًا ،باملعنــى التقليــدي ،وانــام هــو علــم يعنــى بﺂليــات التواصــل،

ويرتتــب عــى ذلــك دراســة الظواهــر اللغويــة واســتعامالهتا ،وفــق علــوم معرفيــة متعــددة

لــذا فــان التداوليــة تشــكل شــبكة مــن املفاهيــم للعلــوم املختلفــة.

آليات خطاب االمام احلسن املجتبى
 .7أن خطــاب االمــام احلســن املجتبــى gييوصــف بأنــه خــري معــرب ومرتجــم للثــورة ضــد
الظلــم واالســتعباد .فقــد محلــت موضوعــات ذات ســياقات دالليــة ســامهت بشــكل كبــري

يف التاثــري باملتلقــي ،وكانــت باغتهgهلــا دور فاعــل يف هــذا التاثــري ،حيــث اســتوعبت

لغتــه القضايــا االجتامعيــة والدينيــة وفــق انســاق تركيبيــة شــديدة االحــكام.
 .8مثلــت خطــب االمــام احلســن هــذا الــدور التفاعــﲇ بــني ِ
واملرســل اليــه ،واقامــة
املرســل
َ
عاقــة بينــه وبــني املخاطــب عــرب شــفرات مشــرتكة تُدَ ِعــم هــذه العاقــة بوســاطة
االســلوب التلميحــي.

 .9يســعى املرســل عــادة الســتثامر آليــات خمتلفــة ومتنوعــة كــي ﳛقــق أهــداف اﳋطــاب،
وإن االمــام احلســن gبــام يملكــه مــن مقــدرة لغويــة فائقــة اســتطاع أن يوجــه خطاباتــه
بتشــكاهتا املختلفــة اىل متلـ ﹴـق يفقــه مكنوناتــه وﳛــاول اجيــاد تفســريات مناســبة هلــا.

 .10االليــة التضامنيــة تقــوم عــى حماولــة ِ
باملرســل اليــه ،وحماولة
املرســل ﲡســيد درجــة عاقتــه
َ
ازالــة الفــوارق االجتامعيــة واملاديــة بينهــام ،مــع اظهــار الرغبــة يف احلفــاظ عليها.

 .11ترجــم اﳋطــاب احلســني هــذه العاقــة باشــكال متعــددة ومتنوعــة منهــا :إشــعار املتلقــي
بالقرابــة التــي ﲡمعــه هبــم مــن جهــة الديــن واملرجــع العقائــدي  )1٢ترجــم االمام احلســن

عــدة آليــات خــري ترمجــة ،بــام أظهــره مــن عاقــة و ّد وحمبــة للمتلقــي ،بــام يقتضيــه ســياق
اﳋطــاب.

 .1٢يوجــد ِ
املرســل اتصــال بينــه وبــني املرســل اليــه مــن خــال أفــكار تنبوئيــة أي أنــه يــدرك
ماقــد يفكــر بــه املتلقــي لــذا آثــر أن يــاﰐ بــام جينبــه القلــق مــن املــﺂل .الــذي ينتظــره مــن
اجلهــاد .وهــذا مايعــرف باحلجــاج التداوليحيــث ان ِ
املرســل يقــوم بــدور كبــري يف أختيــار
احلجــج املقنعــة ،واالدلــة املناســبة القنــاع التلقــي ،فمنهــج االمــام احلســنgيف خطابــه
التــداويل يتعــدى حــدود البنــى اللغويــة باشــكاهلا الظاهــرة ،اىل اســتنطاق النصــوص

لظاهــرة التواصــل االنســاﲏ عــرب منهجيــة منبعهــا القــرآن الكريــم بــام يتضمنــه مــن قوانــني

أزليــة يف التعامــل مــع اآلخــر.

٣09
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اﳍوامﺶ:
 ) 1معجــم مقاييــس اللغــة ،أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا ابــو احلســن (٣95هـــ) ،تــح :عبــد الســام حممــد هــارون،
دار الفكــر :مــادة /دول.
 ) ٢معجــم اســاس الباغــة ،الزخمــري ،تــح :حممــد باســل عيــون الســود ،دار الكتــب العلميــة ،بــريوت ،لبنــان،
ط ،1998 ،1ج.٣0٣ :1
) ٣معجم لسان العرب ،ابن مظور ،دار صادر .بريوت ،لبنان ،مج ،5ط.٣٢7 :186٣ ،1
 ) 4ينظر :باغة اﳋطاب وعلم النﺺ ،صاح فضل ،عامل املعرفة ،الكويت.19 :199٢ ،
 ) 5ينظر :التداولية وحتليل اﳋطاب ،د .مجيل محداوي ،ط.4 :٢015 ،1
 ) 6ينظر :التداولية النشأة والتطور ،هديل حسن عباس ،جامعة بغداد.٣ :
 ) 7التداوليــة ،جــورج يــول ،تــر :قــﴢ العتــايب ،الــدار العربيــة للعلــوم ،بــريوت ،لبنــان ،ط:٢010_14٣1 ،1
.19
 ) 8ينظــر :مدخــل اىل اللســانيات التداوليــة لطلبــة معاهــد اللغــة العربيــة وآداهبــا ،دالش اجليــايل ،تــر :حممــد
ﳛياتــن ،ديــوان املطبوعــات اجلامعيــة ،اجلزائــر ،د .ط ،د .ت.1 :
 ) 9ينظر :حتليل اﳋطاب ،جب براون ،دار النر العلمي ،جامعة امللك سعود.٣ :1994 ،
 ) 10دالئــل االعجــاز ،عبــد القاهــر اجلرجــاﲏ ،رشح وتعليــق :د .حممــد التونجــي ،دار الكتــاب العــريب ،بــريوت
 ٣10لبنــان ،ط.178 :٢005 ،1
 ) 11امــايل الصــدوق ،الشــيﺦ ايب جعفــر حممــد بــن عــﲇ بــن احلســني بــن بابويــه القميــت ،) ٢81تــق :الشــيﺦ
حســني االعــى ،مؤسســة االعــى ،بــريوت ،لبنــان ،ط.19٢ :٢009 ،1
 ) 1٢البقرة /آية .٢1
 ) 1٣البقرة/آية .168
 ) 14النساء /آية .1
 ) 15أمايل الصدوق.19٢ :
 ) 16م .ن.
 ) 17م .ن.
) 18امايل الصدوق.19٢ :
 ) 19االرشــاد يف معرفــة حجــج اهلل عــى العبــاد ،الشــيﺦ ابــو عبــد اهلل حممــد بــن حممــد بــن النعــامن( ٣٣6هـــ –
4٣1هـــ) ،تــح :مؤسســة أهــل البيــت لتحقيــق الــرتاث ،دار املفيــد ،ط ،٢بــريوت ،لبنــان.8/٢ :199٣ ،
) ٢0ينظر :االرشاد يف معرفة حجج اهلل عى العباد.8/٢ :
 ) ٢1م .ن.8/٢ :
) ٢٢االرشاد يف معرفة حجج اهلل عى العباد.15/٢ :
 ) ٢٣االرشاد يف معرفة حجج اهلل عى العباد.15/٢ :
 ) ٢4ينظــر :ســرتاتيجيات اﳋطــاب :مقاربــة تداوليــة ،عبــد اهلــادي ظافــر الشــهري ،دار الكتــاب اجلديــد املتحــدة،

آليات خطاب االمام احلسن املجتبى
ط.٢57 :٢004 ،1
 ) ٢5االرشاد يف حجج اهلل عى العباد.8/٢ :
 )٢6م .ن.11 :
 ) ٢7م .ن.11 :
) ٢8م .ن.
 ) ٢9آل عمران/آية.10٣
) ٣0التوبة/آية .71
 ) ٣1االرشاد يف حجج اهلل عى العباد.11 :
 ) ٣٢آل عمران /آية .159
 ) ٣٣بحار االنوار ،العامة املجلﴘ ،مؤسسة الوفاء ،بريوت ،لبنان140٣ ،هـ.89/٣٢ :
 ) ٣4النساء  /آية .59
) ٣5ينظر :اسرتاتيجيات اﳋطاب ،الشهري.٣60 :
 ) ٣6ينظــر) املنهــاج يف ترتيــب احلجــاج ،ابــو الوليــد الباجــي ،تــح :عبــد املجيــد تركــي ،دار الغــرب االســامي،
بــريوت ،لبنــان ،ط.8 :٢000 ،٣
٣11

أ.م .د .زينب عﲇ عبيد
مﺼادر البحث:
*االرشــاد يف معرفــة حجــج اهلل عــى العبــاد ،الشــيﺦ
ابــو عبــد اهلل حممــد بــن حممــد بــن النعــامن( ٣٣6ه –
4٣1ه) ،تــح :مؤسســة أهــل البيــت لتحقيــق الــرتاث،
دار املفيــد ،ط ،٢بــريوت ،لبنــان.199٣ ،
*اســاس الباغــة ،الزخمــري ،تــح :حممــد باســل
عيــون الســود ،دار الكتــب العلميــة ،بــريوت ،لبنــان،
ط.1998 ،1
*امــايل الصــدوق ،الشــيﺦ ايب جعفــر حممــد بــن عــﲇ
بــن احلســني بــن بابويــه القميــت ،) ٢81تــق :الشــيﺦ
حســني االعــى ،مؤسســة االعــى ،بــريوت ،لبنــان،
ط.٢009 ،1
*بحــار االنــوار ،العامــة املجلــﴘ ،مؤسســة الوفــاء،
بــريوت ،لبنــان140٣ ،هـــ.
*باغــة اﳋطــاب وعلــم النــﺺ ،صــاح فضــل ،عــامل
 ٣1٢املعرفــة ،الكويــت.199٢ ،
*حتليــل اﳋطــاب ،جــب بــراون ،دار النــر العلمــي،
جامعــة امللــك ســعود.1994 ،
*التداوليــة ،جــورج يــول ،تــر :قــﴢ العتــايب،
الــدار العربيــة للعلــوم ،بــريوت ،لبنــان ،ط،1
.٢ 0 1 0 _1 4 ٣ 1

* :التداوليــة وحتليــل اﳋطــاب ،د .مجيــل محــداوي،
ط.٢015 ،1
*التداوليــة النشــأة والتطــور ،هديــل حســن عبــاس،
جامعــة بغــداد – رســالة ماجســتري-
* دالئــل االعجــاز ،عبــد القاهــر اجلرجــاﲏ ،رشح
وتعليــق :د .حممــد التونجــي ،دار الكتــاب العــريب،
بــريوت لبنــان ،ط.٢005 ،1
*ســرتاتيجيات اﳋطــاب :مقاربــة تداوليــة ،عبــد
اهلــادي ظافــر الشــهري ،دار الكتــاب اجلديــد املتحــدة،
ط.٢57 :٢004 ،1
*لســان العــرب ،ابــن مظــور ،دار صــادر .بــريوت،
لبنــان ،مــج ،5ط.186٣ ،1
*مدخــل اىل اللســانيات التداوليــة لطلبــة معاهــد اللغــة
العربيــة وآداهبــا ،دالش اجليــايل ،تــر :حممــد ﳛياتــن،
ديــوان املطبوعــات اجلامعيــة ،اجلزائــر ،د .ط ،د .ت.
*مقاييــس اللغــة ،أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا ابــو
احلســن (٣95هـــ) ،تــح :عبــد الســام حممــد هــارون،
دار الفكــر.
*املنهــاج يف ترتيــب احلجــاج ،ابــو الوليــد الباجــي،
تــح :عبــد املجيــد تركــي ،دار الغــرب االســامي،
بــريوت ،لبنــان ،ط.٢000 ،٣

ﺍﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ ﰲ ﺍﳋﻄــﺎﺏ ﺍﻟﻔﻜــﺮﻱ
ﻟﻺﻣــﺎﻡ ﺍﳊﺴــﻦ g

ﺩ .ﻣﻬﺎ ﺗﻮ ﻓﻴﻖ ﺷﺒﻴﻄﻪ

٣1٣

د .مها تو فيق شبيطه

املﻠخﺺ

عندمــا كان الفكــر اإلســامي فتيـ ًا ،كان قــادرا عــى هضــم االختــاف والتنــوع ،فســاد التســامح

والتعايــش الســلمي القائــم عــى االســتواء يف احلقــوق بــني خمتلــف مكونــات املجتمــع اإلســامي ،اذ

متيــزت الفــرتة التــي اعقبــت تــويل اﳋلفــاء الراشــدين ،بالتعصــب والفتــن واالرهــاب املنظــم مــن قبــل

بنــي أميــة ،وعــى رأســهم معاويــة بــن ايب ســفيان؛ ومــن هنــا ﲡســدت فكــرة البحــث إلبــراز ســمة
الســامحة واحللــم والعفــو التــي متيــز هبــا اإلمــام احلســن ،gونبــذه للعنــف والتعصــب ،فاتســمت
الرحلــة يف ركام النصــوص التــي حتدثــت عــن شــخصية اإلمــام بالتنقيــب واالستكشــاف ،إلبــراز

النضــج الســياﳼ لإلمــام ،وبانــه قــارئ واع للمشــهد الســياﳼ ،ومفكــر بــارع ،يســتطيع اإلحاطــة

بنزعــات النفــوس وﲣاجلاهتــا ،قــادر عــى ﲡــاوز احلــدود الظاهريــة منســابا إىل حجــاج القلــوب ،مــن
خــال تبنيــه خطــاب فكــري يســعى لتعزيــز األمــن والســلم وبنــاء أســس قويــة للمجتمــع اإلســامي.
فقــاد اإلمــام احلســن تيــار ًا فكريـ ًا ،تبنــى فيــه التســامح ،لبنــاء مدرســة ذات بعــد فكــري يســتطيع مــن

 ٣14خاهلــا تغيــري املجتمــع اإلســامي الــذي انقلــب عــى املبــادئ واالخــاق اإلســامية الســمحة ،وســاد
بذلــك اجلمــود الفكــري والركــود العلمــي بســبب االضطــراب الســياﳼ االجتامعــي ،الــذي عــم
أرجــاء الدولــة اإلســامية نتيجــة الــﴫاع عــى الســلطة ،وســيادة الظلــم والفســاد واالرهــاب.

التسامح يف اﳋطاب الفكري لإلمام احلسن
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Abstract
When the Islamic thought was young, it was able to digest the diﬀerence and
the diversity, so tolerance and peaceful coexistence had prevailed through equality
in rights among the Islamic Society’s Spectra. As the era a�er the righteous Caliphs
was full of intolerance, sedi�on and organized terrorism by the Umayyad’s on the
top of them was Mua’wya Bin Abu Sufyan, so the idea of research arose to show
the eminence and pardon feature characterized by Imama Hasan and his rejec�on
to violence and intolerance. So, the journey through contexts about the Imam was
characterized by prospec�ng and explora�on to accentuate the poli�cal maturity
of the Imam and his insigh�ul reading of the poli�cal view and that he is a wi�y
thinker who can surrounds the tendencies of souls and exceeded the visible borders
to heart’s infec�ons by adop�ng though�ul speech to reinforce security and safety
and building strong bases for the Islamic Society. He adopted an intellectual current
of tolerance to build a school of a though�ul dimension that can change the Islamic
Society who turned on its principles and the Islamic manners of tolerance which led
to intellectual iner�a and scien�ﬁc stagna�on which spread throughout the Islamic
Society according the conﬂict on authority and the spread of injus�ce, corrup�on
and terrorism.
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مﻘدمة:

اإلنســان هــو هــدف اإلســام ،لذلــك نظــم اإلســام عاقــات اإلنســان باإلنســان عــى أســس

مــن املحبــة والعدالــة والتضامــن ،والبعــد عــن االيــذاء بــكل صــوره وأشــكاله ،وعــى أســس حســن
املعاملــة ،واللطــف بــكل مــا حتملــه هــذه الكلمــة مــن معنــى؛ كالتســامح والرمحــة ،واللطــف واللــني،

والتيســري والرفــق ،والســامحة ،صون ـ ًا لكرامــة اإلنســان ،وتعظي ـ ًام لقدرتــه ومكانتــه عنــد اهلل.

فاإلســام جــاء رســالة قدســية يف تكريــم اإلنســان ،انطاقــا مــن نظــرة شــامله للكــون واحليــاة

اإلنســانية ،بمختلــف جوانبهــا وﲡلياهتــا الروحيــة والعقائديــة واالجتامعيــة ،ومتيــزت هــذه النظــرة

بطابعهــا الفلســفي الشــمويل للعمــق اإلنســاﲏ ،فاإلســام ديــن عاملــي ،يتجــه برســالته إىل البريــة

كلهــا ،تلــك الرســالة التــي تأمــر بالعــدل وتنهــى عــن الظلــم ،وتــرﳼ دعائــم األمــن والســام عــى
األرض ،وتدعــو إىل التعايــش اإلجيــايب بــني البــر مجيع ـ ًا ،التعايــش القائــم عــى اإلخــاء والتســامح

بــني كل النــاس ،بغــض النظــر عــن أجناســهم والواﳖــم ولغاهتــم ومعتقداهتــم ،فاجلميــع ينحــدرون

 ٣16مــن نفــس واحــدة ( .زقــزوق ،٢00٣ ،ص)4 :

وتأكيــدا عــى ذلــك ،مــن املفــروض أن يتعاظــم الــدور الــذي يقــوم بــه اﳋطــاب الفكــري

اإلســامي العــريب ،لتعزيــز األمــن والســلم ،ولبنــاء أســس قويــة ملجتمعاتنــا العربيــة ،تســود فيــه

قيــم التعايــش ومبــادئ التســامح ،وقواعــد احلــوار بــني خمتلــف أوجــه جمتمعنــا اإلســامي ،فخطابنــا
الفكــري كمجتمعــات عربيــة ليــس موحــد ًا ،بــل ضيــق الفعــل والتأثــري ،وأصبــح صعــب الفهــم

للكثــري وخصوصــا فﺌــة الشــباب ،التــي تعــد الفﺌــة األعــى ســكانا ،حيــث تصــل يف أغلــب الــدول
العربيــة ألكثــر مــن  %40مــن نســبة عــدد الســكان ،وهــي الفﺌــة األكثــر تأثــر ًا باألحــداث الداخليــة

واﳋارجيــة ،فعمليــات غســيل الدمــاغ الســتقطاب هــذه الفﺌــة؛ تعمــل ملصاحلهــم ،وتبنــي عقــوالً

وتصــوغ وجدان ـ ًا ،وتقــوي فيهــم إرادة العمــل ،وتزكــي جــذوة احلامســة مــن أجــل تغيــري يكــون يف

صالــح هــذا احلــزب أو ذاك ،هــذه احلركــة السياســية أو تلــك ،لــذا أصبحــت هــذه الفﺌــة مضللــه،
مغيبــه عــن واقعهــا ،وأصبــح انقيادهــا ســهاً.

التسامح يف اﳋطاب الفكري لإلمام احلسن

لــذا فــﺈن املتمعــن يف أحــوال البــاد اإلســامية عــى اختــاف أمكنتهــا وأقطارهــا ،ياحــﻆ

ويــدرك مــا تعانيــه هــذه البــاد مــن مشــاكل سياســية واقتصاديــة وثقافيــة واجتامعيــة عديــدة ،وإذا مــا

تعمــق يف هــذه املشــاكل ،فﺈنــه جيــد أﳖــا عــى الرغــم مــن تعددهــا وتنوعهــا ترجــع إىل أســباب رئيســيه
وأساســية ،يــأﰐ يف مقدمتهــا ﲣــى املســلمني عــن التطبيــق الكامــل الســليم ألحــكام دينهــم يف كافــة

شــؤون حياهتــم ،ثــم ضعفهــم الفكــري والرتبــوي يف حــاﴐ حياهتــم ،فهــم مــا وقعــوا فيــام وقعــوا
فيــه مــن مشــاكل وتأخــر إال بعــد أن انســلخوا عــن أحــكام دينهــم وأمهلــوا مــا فيــه مــن معــاﲏ القــوة

والعــزة ،مــن دعــوة إىل اإلســام والعلــم النافــع والعمــل الصالــح واجلهــاد يف ســبيل اهلل ،وبعــد
الضعــف الفكــري الــذي طــرأ عــى أذهــان املســلمني يف فهــم اإلســام وإمهاهلــم طريقــة اإلســام يف
الرتبيــة والتعليــم ،وأصبحــوا مقلديــن لغريهــم يف كافــة أنظمــة حياهتــم (السياســية ،واالقتصاديــة،

والتريعيــة ،والتعليميــة)( .الشــيباﲏ)199٣ ،

ولتغيــري هــذه النظــرة إىل اإلســام ،الــذي يعتــرب التســامح رشطــ ًا أساســ ّي ًا لتحقيــق الســام يف

املجتمعــات اإلنســانية ،نجــد أن اهلل ســبحانه وتعــاىل يوجــه خطابــه يف القــرآن الكريــم للعقــل اإلنســاﲏ

لرتبيــة النفــس اإلنســانية وحتقيــق الــذات ،كــام يأمــر باســتخدام أســلوب التنبيــه والتوجيــه بالتســامح
ِ
واالحــرتام واحلياديــة ،لقولــه تعــاىل( :الَ ينْها ُكــم اهللُ َعـ ِ ِ
ـم ِيف الدِّ يـ ِ
ـم
ّ
ـن ا َّلذيـ َن َمل ْ ُي َقات ُلو ُكـ ْ
َ َ ُ
ـن َو َمل ْ ُﳜ ِْر ُجو ُكـ ْ
ِ
ِ
ِمــ ْن ِد َي ِ
ني) ]املمتحنــة .[8 :وخــري قــدوة
ــب ا ُْمل ْق ِســطِ َ
َرب ُ
ــم إِ َّن اهللَ ُﳛ ﱡ
ــم َو ُت ْقســ ُطوا إِ َل ْي ِه ْ
وه ْ
ُــم َأ ْن ت َ ﱡ
ارك ْ

لنــا يف تطبيــق التســامح الفعــال والتعايــش اإلجيــايب بــني النــاس رســولنا الكريــم ســيدنا حممــد ،g
والصحابــة رضــوان اهلل عليهــم الذيــن اقتــدوا بســيد البريــة ،ونحــن نكمــل مســرية األئمــة وأوهلــم

ســيد اجلنــة اإلمــام احلســن gونقتــدي بــه ونســري عــى خطــاه( .عصفــور)٢006 ،

لــذا ارتأينــا أن نتحــدث عــن التســامح يف اﳋطــاب الفكــري للمجتبــى ،مــن خــال القــاء الضــو ًء
عــى حيــاة اإلمــام احلســن gباعتبــاره معلــ ًام فكريــ ًا ،كــام أنــه يشــكل جزئيــة مــن جزئيــات البنــاء

اﳋطــايب لــدى اإلمــام ،هــذا البنــاء الــذي يعــد مكنــز ًا كشــفي ًا يضطــم عــى حقائــق عظيمــة املضمــون،

وقــوادح عاليــة البنيــان.
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وملــا ســبﻖ ﻇﻬــرت إﺷــﻜالية البحــث؛ والتــي ﺗتﻠخــﺺ ﰲ :الﻌديــد مــن التســاؤالت ،ومنﻬــا :بــﲈذا

ﺗتســﻢ حيــاة اإلمــام اﳊســنg؟ ﻫــﻞ ﺷــﻜﻞ الﻌنــﻒ والﻈﻠــﻢ مدعــاة ﰲ حيــاة اإلمــام اﳊســن؟ ﻫــﻞ أﺛــر
التســامﺢ عــﲆ خطــاب اإلمــام اﳊســن الﻔﻜــري؟
ماذا نﻌني بالتسامﺢ؟

ومــا يم ّيــز املجتمــع اإلنســاﲏ يف طبيعــة حركتــه ،أنــه ال ﳛتــاج إىل حركــة مجاعيــة مــن مجيــع أفــراده

لكــي ﳛ ّقــق مــا يريــده مــن أهــداف ،فوجــود جمموعــة تدعــو فيــه إىل اﳋــري قــادرة عــى املــﴤ قد ًمــا
بركــب جمتمعهــا إىل بـ ّـر التقــدّ م ،وبلــوغ األهــداف العاليــة التــي ترســمها لــه يم ّكــن أي جمتمــع مــن

ـم ُأ َّم ـ ﹲة َيدْ ُعـ َ
ـون
بلــوغ أهدافــه ،وهــذا مــا ترشــد إليــه اآليــة الكريمــة يف قولــه تعــاىل
َ
﴿:و ْل َت ُكــن ِّمن ُكـ ْ
ون بِا َْملعــر ِ
اﳋَـ ْ ِ
وف َو َين َْهـ ْـو َن َعـ ِ
إِ َىل ْ
ـم ا ُْمل ْف ِل ُحـ َ
ـن ا ُْملن َكـ ِـر َو ُأ ْو َل ِﺌـ َ
ـون﴾{آل عمــران،)104 ،
ـك ُهـ ُ
ـري َو َي ْأ ُمـ ُـر َ ْ ُ

حيــث يفــرض اهلل تعــاىل يف هــذه اآليــة عــى املســلمني أن تنــربي منهــم »أ ّمــة« ،جمموعــة تدعــو إىل

اﳋــري مــن خــال مــا تأمــر بــه مــن معــروف وتنهــى عنــه مــن منكــرات األفعــال وقبائحهــا ،فاإلنســان

 ٣18يف املفهــوم القــرآﲏ ال يكــون مســؤوالً عــن نفســه فقــط فيــام يرتبــط بااللتــزام بالعبــادات والضوابــط
الرعيــة ،بقــدر مــا هــو مســؤول عــن حميطــه ـ(شــعبان)٢005 ،

لكــن األديــان بحكــم انتامئهــا إىل الســامء ،فﺈﳖــا ال تأمــر إالّ باﳋــري ،واحلــق ،والصــاح ،وال تدعــو

ـرب ،واحلــب ،والرمحــة ،واإلحســان ،وال تــوﴆ إالّ باألمــن ،والســلم ،والســام ،ومــا كانــت
إالّ بالـ ِ ّ
يومـ ًا يف حــدِّ ذاهتــا عائقـ ًا أمــام التبــادل والتاقــح والتَّثاقــف ،وال أمــام التعايــش والتعــارف واحلــوار،

وإنــام العائــق يكمــن يف الذيــن ّ
يتومهــون أﳖــم يمتلكــون احلقيقــة املطلقــة ،ويســتغ ّلون األديــان يف أقــدار

النــاس ومصائرهــم ،تلــك املهمــة التــي أ َبــى اهلل تعــاىل أن يمنحهــا ألنبيائــه األخيــار ،فاإلســام مــن

جهتــه يعــرتف بوجــود الغــري املخالــف فــرد ًا كان أو مجاعــة ،ويعــرتف برعيــة مــا هلــذا الغــري مــن

وجهــة نظــر ذاتيــة يف االعتقــاد والتصـ ّـور واملامرســة ،ﲣالــف مــا يرتـــﺌيه شــك ً
ا ومضمونـ ًا ،ويكفــي أن
نعلــم أن القــرآن الكريــم قــد سـ ّـمى الـ ِّـرك دينـ ًا عــى الرغــم مــن وضــوح بطانــه ،ال لــﴚء إالّ ألنــه يف
وجــدان معتنقيــه ديــن (.الغشــيمي وســعد)٢01٣ ،
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لــذا أتســمت احلضــارة اإلســامية عــى مــر العصــور يف مشــارق األرض ومغارهبــا ،بالقيــم

الفاضلــة ،واملعــاﲏ اإلنســانية النبيلــة ،التــي مــن شــأﳖا أن حتافــﻆ عــى كرامــة اإلنســان ،واحرتامــه

كﺈنســان ،فبقــول احلــق تبــارك وتعــاىل » فلقــد كرمنــا بنــي آدم » وعــى قيمــه الدينيــة واالجتامعيــة وعــى

عاداتــه وتقاليــده ،ول ـ ُه احلــق أن يعيــش يف أمــن ووئــام مــع أفــراد املجتمــع الــذي يعيــش فيــه.

وقــد أشــارت بعــض اآليــات املباركــة ،والعديــد مــن األحاديــث النبويــة الريفــة ،إىل دور أهــل

البيــت  bإىل طبيعــة التعامــل ،وحســن املعاملــة ،ومبــدأ التســامح مــع اآلخريــن ،و َط ًهــر قلوهبــم

تطهــري ًا » ومــن خــال متابعــة الفــرد لتاريــﺦ أهــل البيــت يتبــني أن أهــل البيــت  bقدمــوا عــرب التاريــﺦ

عطــا ًء فكريــ ًا وثقافيــ ًا وعقائديــا ً ،وهــم امتــداد لثقافــة النبــي األعظــم  ،واجلديــر بالذكــر أن
النظريــة اإلســامية يف فكــر أهــل البيــت bكانــت تســري وفــق فكــر واحــد ،ورؤيــة واحــدة لﻸفــكار

واألحــداث واحلقائــق االجتامعيــة عــرب تاريــﺦ أهــل البيــت ابتــدا ًء مــن األمــام عــﲇ  gإىل آخــر أئمـــــة

اهلــــدى ،وال يوجــــد اجتهــاد ،أو خــاف ،أو اختــاف يف املواقـــــف ،ألﳖــم تلقــــوا العلم يف مدرســـــة
واحـــــدة هــي مدرســــة الرســول حممــد  ،فأخــاق الرســول الكريــم« وأهــل بيتــه وصحابتــه

األخيــار املنتحبــني تقــوم عــى العديــد مــن الصفــات ،منها(يــﴪي :)٢005 ،التســامح واإلخــاء
اإلنســاﲏ؛ ففــي فتــح مكــة كان كثــري مــن األعــداء وحتــى األصدقــاء ينتظــرون أن تســفك الدمــاء،
وتؤخــذ الثــارات ،وتثــار الفتــن واهلــرج واملــرج يف مكــة ،وينتقــم أصحــاب حممــد gمــن املركــني

والكفــار الذيــن تعاملــوا مــع املؤمنــني معاملــة بشــعة وعرضوهــم إىل انــواع التعذيــب اجلســدي
والنفــﴘ يف مكــة وخارجهــا ،حيــث أفــرزت هــذه األحقــاد شــعارات كان يرددهــا قــادة الفتــح منهــا:

(اليــوم يــوم امللحمــة ،اليــوم تســبى احلرمــة ،اليــوم أذل اهللُ قريشـ ًا) ولكــن عندمــا ســمع الرســول 

ﴎعــان مــا بــادر انطاقـ ًا مــن املبــادئ األخاقيــة إىل شــعار (أدفــع السيﺌــــة باحلسنــــة) إىل أن عفــى عــن
اجلميــع ،وأطلــق كلمتــه املشــهور (اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء) ثــم أمــر أن يســتبدل الشــعار االنتقامــي

بشــعار آخــر نقيــض يفيــض احســان ًا ورحــة وكرامــة هــو (اليــوم يــوم املرمحــة ،اليــوم أعــز اهللُ قريش ـ ُا)
لقــد أحــدث هــذا املوقــف تغيــري ًا كبــري ًا يف أفــكار أهــل مكــة مــن دعــوة النبي حتــى إن ـ ُه عــى ّحــد
وصــف اآليــة الكريمــة بــدءوا يدخلــون إىل ديــن اهلل افواج ـ ًا( .الغشــيمي وســعد)٢01٣ ،
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فالتســامح مصطلــح ُيســتخدم يف املجــاالت االجتامعيــة والثقاف ّيــة والدين ّيــة ،واهلــدف منــه وصــف

اﲡاهــات أو ســلوك ّيات تتصــف بالتســامح واالحــرتام ،إذ يعـ ّـرب هــذا املصطلــح عــن التســامح الدينــي
يف املقــام األول الــذي يتم ّثــل بــني الطوائــف واألقليــات الدينيــة .وهنــاك ارتبــاط وثيــق بــني التســامح

وترتســﺦ القيمــة األخاقية بالتســامح
واحلــوار الصحيــح والســليم ،فباحلــوار يتحقــق اإلثــراء الفكــري،
ّ

بــني النــاس ،وحــب التعــاون ،إذ ال تقتــﴫ الفائــدة واحلاجــة للحــوار عــى فــك اﳋافــات والنزاعــات،

كــام ال تقتــﴫ عــى مســتوى املجتمعــات بــل تتعــدّ ى املنفعــة لتصــل ملســتوى األمــم والشــعوب .مــا زال

التســامح مــن املفاهيــم املثــرية للجــدل حتــى وقتنــا احلــايل ،ويعــود الســبب يف ذلــك إىل عــدم العمــل،

واالجتهــاد يف االرتقــاء بمســتوى املبــادئ واألخاقيــات الفعليــة يف جمتمعاتنــا ،كــام هــو احلــال يف
ســلوكيات أخــرى مثــل احلــب واالحــرتام( .الوريمــي.)٢015 ،

لــذا جيــب تســليط الضــوء عــى التســامح والــذي تتم ّثــل أمهيتــه يف كونــه ذا ُبعــد ُوجــودي،

ﲡمعــات
فقــد اقتضــت ُســنّة الوجــود أن يكــون وجــود النــاس عــى األرض يف شــكل ّ

التجمــع
 ٣٢0بريــة ،وهــي وإن اتّفقــت يف مــا جيمــع بينهــا مــن وحــدة األصــل واحلاجــة إىل
ّ
والســعي يف إقامــة التمــدّ ن
واحلــرص عــى البقــاء والرغبــة يف التّمكّــن مــن ّ
مقومــات احليــاة ّ

تتفــرد بــه كل جمموعــة
والعمــران والتَّــوق إىل االرتقــاء والتقــدّ م فﺈﳖــا قــد تباينــت يف مــا
ّ

ﴏح القــرآن هبــذه احلقيقــة الوجوديــة
مــن خصوصيــة عرقيــة ودينيــة وبيﺌيــة وثقافيــة ،وقــد ّ
فقا ل َ ﴿ :يا َأ ﱡ َهيا ا لنَّا ُس إِ نَّا َخ َل ْقنَا ك ُْم ِم ْن َذ ك ﹴَر َو ُأ ْن َث ٰى َو َج َع ْلنَا ك ُْم ُشــ ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل لِ َت َعا َر ُفو ا ۚ
ِ
ِ
ــري ﴾﴿ احلجــرات﴾1٣ ،
ُــم ۚ إِ َّن اهللََّ َعل ﹲ
إِ َّن َأك َْر َمك ُْم عنْــدَ اهللَِّ َأ ْت َقاك ْ
يم َخبِ ﹲ
مــن ذلــك نتبـ ّـني أن ،التنـ ّـوع بــني النــاس أفــراد ًا ومجاعــات ،مــا كان انحرافـ ًا وال شــذوذ ًا وال ُمروق ًا،

بــل كان مــن طبيعتهــم البريــة ،ومــن أصــل خلقتهــم اآلدميــة ،فهــو ظاهــرة ﴐوريــة اقتضتهــا الفطرة
اإلنســانية ،واســتلزمتها النشــأة االجتامعية.

وقــد أملــع القــرآن إىل ﴐورة هــذا االختــاف النمطــي ،وإىل حتميــة وجــوده ،حتــى يتم ّكــن كل

فــرد وكل جمتمــع مــن العيــش حســب مــا لديــه مــن إرادة وحريــة واختيــار وبالطريقــة التــي هيواهــا
ـك َجلعـ َـل النَّــاس ُأم ـ ًة و ِ
احــدَ ًة ۖ َو َال َي َزا ُلـ َ
ـني} (هــود)118 ،
ـون ُخمْت َِل ِفـ َ
َ َّ َ
ويرتضيهــاَ { :و َلـ ْـو َشــا َء َر ﱡبـ َ َ َ
نلحــﻆ ،أن الغايــة مــن اختــاف النــاس إىل شــعوب وقبائل ،وتنوعهــم إىل ثقافــات و َمدَ نيات
وهكــذا َ
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إنــام هــو التعــارف ال التَّناكــر ،والتعايــش ال االقتِ َتــال ،والتعــاون ال التَّطاحــن ،والتكامــل ال التعــارض،

وبــات واضحـ ًا أن أمهيــة التســامح الدينــي تتم ّثــل يف كونــه ﴐوريـ ًا ﴐورة الوجــود نفســه.

لكــن كتــب اللغــة ومعامجهــا املعتــربة التــي اســتعان هبــا الكثــري مــن مفــﴪي القــرآن ،تضــع مفــردة

التســاهل مرادفـ ًا ملفــردة التســامح ،ويشــري» :ابــن منظــور يف لســان العــرب« إىل التســامح والتســاهل

باعتبارمهــا مرتادفــني ،وهلــذا ،فــﺈن األصــل يف اإلســام هــو التســامح ،وقــد كان رســالة عامليــة منفتحــة

»ومــا أرســلناك إال رمحــة للعاملــني« ﳑــا يــدل عــى الســلم واملســاملة والصلــح والرمحــة.

ولتعريــف التســامح مــن الناحيــة اللغويــة ،حيــث التســامح يف لغــة العــرب :مــن الســامح

والســامحة اجلــود .ســمح بــه يســمح بالفتــح فيهــا ســامحا وســامحة :أي جــاد وســمح لــه أي أعطــاه.

واملســاحمة واملســاهلة وتســاحموا تســاهلوا .واإلســامح لغــة يف الســامح يقــال ســمح أســمح إذا جــاد

وأعطــى عــن كــرم وســخاء؛ وقيــل إنــام يقــال يف الســخاء ســمح؛ وقوهلــم احلنيفيــة الســمحة؛ ليــس

فيهــا ضيــق وال شــدة .ويطلــق التســامح ويــراد بــه أيضــا معــاﲏ قريبــة منــه مثــل :الرمحــة ،والعفــو،
واملغفــرة ،والصلــح ،والصفــح ،وكذلــك تطلــق هــذه املعــاﲏ ويــراد هبــا التســامح ،وألجــل قــرب

املعنــى بينهــا وبــني التســامح فســوف نتعــرض لتعريفهــا كذلــك .تعريــف الرمحــة :والرمحــة يف اللغــة:

ومرمح ـ ًة أيضــا ،وترحــم عليــه ،وتراحــم
الرقــة والتعطــف واملرمحــة مثلــه وقــد رمحــه بالكــﴪ رمح ـ ًة ْ
القــوم :رحــم بعضهــم بعضــا .تعريــف العفــو :فالعفــو يف اللغــة لــه معـ ﹴ
ـان كثــرية منهــا :اإلســقاط ،كــام

ـف عنــا) أي بﺈســقاط الذنــوب .وكذلــك مــن معــاﲏ العفــو
يف القــرآن حكايــة عــن املؤمنــني( :واعـ ُ
الذهــاب والطمــس واملحــو .ويف االصطــاح الرعــي :فيســتعمل الفقهــاء العفــو غالبــا بمعنــى

اإلســقاط والتجــاوز ،وﳜتلــف العفــو عــن الصلــح يف كــون األول إنــام يقــع ويصــدر مــن طــرف
واحــد ،بينــام الصلــح إنــام يكــون بــني طرفــني .ومــن جهــة أخــرى :فالعفــو والصلــح قــد جيتمعــان

كــام يف حالــة العفــو عــن القصــاص إىل مــال .تعريــف املغفــرة :واملغفــرة وهــي مــن الغفــر مصــدر

غفــر ،وأصلــه الســرت ،ومنــه يقــال :الصبــﻎ أغفــر للوســﺦ أي أســرت .ويف االصطــاح :أن يســرت القــادر
القبيــح الصــادر ﳑــن هــو حتــت قدرتــه .والفــرق بــني العفــو واملغفــرة أن العفــو يقتــﴤ إســقاط اللــوم

والــذم وال يقتــﴤ إجيــاب الثــواب ،واملغفــرة تقتــﴤ إســقاط العقــاب وهــو :إجيــاب الثــواب ،فــا
يســتحقها إال املؤمــن املســتحق للثــواب( .الفــريوز آبــادي)1987 ،
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وقــد أكــد القــرآن الكريــم يف آيــات كثــرية اختــاف الشــعوب والقبائــل » َو َلـ ْـو َشــا َء َر ﱡبـ َ
ـك َآل َم ـ َن
َم ْن ِيف ْاألَ ْر ِ
ـني {«.يونــسَ » ،}99 ،ف َذ ِّكـ ْـر
ض ُك ﱡل ُه ْم َمجِي ًعــا َأ َف َأ ْنـ َ
َّاس َحتَّى َيكُو ُنــوا ُم ْؤ ِمنِـ َ
ـت ُت ْكـ ِـر ُه الن َ

ــت َع َلي ِهــم بِمصيطِ ﹴر«{الغاشــية »}٢٢ ،إِنَّــا َأ َنز ْلنَــا َع َلي َ ِ
َــاب لِلن ِ
َّــاس
إِن ََّــام َأ َ
ــك ا ْلكت َ
ْ
ُ َ ْ
ِّــرَّ ،ل ْس َ ْ
نــت ُم َذك ﹲ
ــن اهتَــدَ ى َف ِلنَ ْف ِس ِ
نــت َع َل ْي ِهــم بِ َو ِك ﹴ
َّــام َي ِض ﱡ
ــه ۖ َو َمن َض َّ
يل »{الزمــر،
ــل َع َل ْي َها ۖ َو َمــا َأ َ
احل ِّق ۖ َف َم ِ ْ
ٰ
ــل َفﺈِن َ
بِ ْ َ
َ ،}41ومــا َعـ َـى الرسـ ِ
ـني (« )54
ـول إِ َّال ا ْل َبـ َـا ُغ ا ُْملبِـ ُ
َّ ُ
َ

إن هــذه املنطلقــات الفكريــة التــي وردت يف القــرآن الكريــم أعطــت زاد ًا فكريـ ًا ونظريـ ًا ملامرســات

إســامية متقدمــة خصوص ـ ًا ،يف عهــد الرســول واﳋلفــاء الراشــدين مــن بعــد لدرجــة كبــرية ،بشــأن

اعتــامد التســامح خصوصــا وقــد وردت تطبيقاتــه يف العديــد مــن الوثائــق النظريــة ،واالتفاقيــات،
واملواثيــق السياســية .كــام أﳖــا شــكلت نقيضــ ًا ملامرســات أخــرى ،ال تتســم بالتســامح باعتبارهــا
خروج ـ ًا وتعارض ـ ًا مــع هــذه النصــوص املقدســة خصوص ـ ًا القــرآن الكريــم ،وا ﹲلســنة املحمديــة بعــد

الكتــاب (.الغشــيمي وســعد)٢01٣ ،

٣٢٢
إذ جيســد التســامح اإلســامي فكرتــني جوهريتــني ،األوىل :اإلنســانية ،إذ أن اإلنســان ابتداء خملوق
َاهم
{و َل َقدْ ك ََّر ْمنَــا َبنِــي آ َد َم َو َ َ
ـرب َوا ْل َب ْحـ ِـر َو َر َز ْقن ُ
مح ْلن ُ
مكــر ّم ،كرمــه اهلل ،وأســجد لــه مائكتــهَ :
ـم ِيف ا ْلـ َ ِّ
َاهـ ْ

ِ
ـم َعـ َـى كَثِـ ﹴ
ـري ِّﳑ َّ ـ ْن َخ َل ْقنَــا َت ْف ِضيـ ًـا}{ اإلﴎاء ،}70 ،ومــن ًثــم؛ فاآليــة
ِّم ـ َن ال َّط ِّي َبــات َو َف َّض ْلن ُ
َاهـ ْ ٰ

تؤصــل لقيــم اإلنســان عمومـ ًا ومكانتــه يف الوجــود ،وتشــري إىل الكينونــة البريــة ذاهتــا ال إىل مــا حتمله

مــن تصــورات وأفــكار ،إذ هبــا يــربز التبايــن والتاميــز واالختــاف يف مراتــب التكريــم ،كــام بــني هــذا
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ﹴَر َو ُأ ْن َث ٰى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُشــ ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا ۚ
قــول اهلل تعــاىلَ { :يا َأ ﱡ َهيا الن ُ
ِ
ِ
ــري ﴿ احلجــرات ﴾ 1٣ ،إذ نلحــﻆ مطلــق اﳋطــاب
ُــم ۚ إِ َّن اهللََّ َعل ﹲ
إِ َّن َأك َْر َمك ُْم عنْــدَ اهللَِّ َأ ْت َقاك ْ
يم َخبِ ﹲ

وعمومــه للنــاس دون ﲣصيــﺺ ،ثــم متييزهــا بعدهــا للمخاطبــني ومراتبهــم .والفكــرة الثانيــة :حتقيــق
الوجــود الفاعــل لإلنســان ،اذ ﳛقــق التســامح ســبا للتواصــل بــني النــاس مــع اختــاف أفكارهــم،

وتبايــن اﲡاهاهتــم ورغباهتــم ،وﳛقــق اكتشــاف القيــم املشــرتكة العابــرة للحــدود التــي ترســمها
اختافــات الديــن والثقافــات ،التــي يلتقــي فيهــا البــر ،ال كمنتمــني ألديــان خمتلفــة ،ولكــن كبــر،

مــع تأكيــد أن اإلســام ،ال يكتفــي بالتســامح كمســلك خلقــي مقصــود لذاتــه ،فهــو غائــي يف فهــم

التسامح يف اﳋطاب الفكري لإلمام احلسن

هذيــن الباعثــني ،تغلــب فيــه املصالــح املاديــة ،والذوقيــات الشــكلية ،أمــا التســامح اإلســامي ال

ينفصــل عــن تصــور اإلســام الــكﲇ للوجــود واإلنســان ،وأثــر اخاقياتــه يف حياتــه وحيــاة اآلخريــن،
ومــن ثــم كانــت هــذه الدعــوة لعامــة النــاس والبيــان هلــم يف قولــه تعــاىلُ :قـ ْـل َيــا َأ ْهـ َـل ا ْل ِك َتـ ِ
ـاب َت َعا َلـ ْـوا
ﹴ
ـر َك بِـ ِـه َش ـي ًﺌا و َال يت ِ
ِ ﹴ
ـم َأ َّال َن ْع ُبــدَ إِ َّال اهللََّ َو َال ُنـ ْ ِ
َّخـ َـذ َب ْع ُضنَــا َب ْع ًضــا َأ ْر َبا ًبــا
ْ َ َ
إِ َ ٰىل كَل َمــة َسـ َـواء َب ْينَنَــا َو َب ْينَ ُكـ ْ

ِم ـن د ِ
ون اهللَِّ ۚ َفــﺈِ ْن ت ََو َّلـ ْـوا َف ُقو ُلــوا ْاشـ َـهدُ وا بِ َأ َّنــا ُم ْسـ ِـل ُم َ
ون ﴿آل عمــران ، ﴾64 ،وقولــه تعــاىلَ { :يــا
ْ ُ
ِ ِ
ِ
ار ُفوا ۚإِ َّن َأ ك َْر َمك ُْم ِعنْدَ َّ
الل
َأ ﱡ َهيا الن ُ
َّاس إِ نَّا َخ َل ْقنَا ك ُْم م ْن َذ ك ﹴَر َو ُأ ْن َث ٰى َو َج َع ْلنَا ك ُْم ُشــ ُعو ًبا َو َق َبائ َل ل َت َع َ
ِ
ِ
ــري ﴿ احلجــرات ،﴾ 1٣ ،إذ أن االثنــني تؤسســان ملبــدأ التواصــل مــع
ُــم ۚ إِ َّن اهللََّ َعل ﹲ
ه َأ ْت َقاك ْ
يم َخبِ ﹲ
اآلخريــن ،وذلــك إلقامــة مــراد اهلل يف األرض ،وحتقيــق ســعادة اإلنســان املســتعمر فيهــا.

لكــن التســامح يعنــي أن يكــون املــرء حــر ًا يف التمســك بمعتقداتــه ،وأنــه يقبــل أن يتمســك

اآلخــرون بمعتقداهتــم ،كــام أن االختــاف مــن طبيعــة االشــياء ،فــا بــد مــن اإلقــرار باختــاف البــر

بطبعهــم ومظهرهــم وأوضاعهــم ولغاهتــم وســلوكهم وقيمهــم ،وهــذا يقــود إىل اإلقــرار بحقهــم يف

العيــش بســام ودون عنــف أو متييــز ألي ســبب كان :دينيـ ًا او قوميـ ًا أو لغويـ ًا أو اجتامعيـ ًا أو جنســي ًا

أو ثقافيـ ًا أو سياســي ًا ،واذا مل يــرد ذكــر التســامح لفظــا يف القــرآن الكريــم إال أن مــا يفيــد عليــه أو يقاربــه

أو يــدل عــى معنــاه قــد جــاء ،حيــث متــت الدعــوة إىل :التقــوى ،والتشــاور ،والتــﺂزر ،والتــواﴆ،
والرتاحــم ،والتعــارف ،والعفــو ،والصفــح ،واملغفــرة ،وعــدم اإلكــراه ،وكلهــا مــن صفــات التســامح،

مؤكــد ًة حــق االختــاف بــني البــر و«االختــاف آيــات بينــات« ،ويشــري ابــن منظــور يف لســان
العــرب إىل التســامح والتســاهل باعتبارمهــا مرتادفــني ،ويقــول (الفريوزآبــادي يف القامــوس املحيــط):
املســاهلة واملســاحمة ،وتســاحموا وتســاهلوا ،وتســاهل أي :تســامح ،وســاهله أي يــاﴎه ،ولعــل أول

مــن اســتخدم مصطلــح التســامح ألول مــرة بمعنــى »التســاهل« هــو فــرح أنطــوان يف العــام 190٢م.

إن فكــرة التســامح ،تعنــي القــدرة عــى حتمــل الــرأي اآلخــر ،والصــرب عــى أشــياء ال ﳛبها اإلنســان،

وال يرغــب فيهــا ،بــل يعدهــا أحيانــا مناقضــة ملنظومتــه الفكريــة واألخاقيــة ،وذلــك أن قبــول مبــدأ
التســامح وفكــرة التعايــش؛ يعنــي ﲡــاوز ســبل االنقســام الــذي يقــوم عــى أســاس الــدم ،أو الرابطــة
القوميــة ،أو الديــن ،أو الطائفــة ،او العشــرية ،او غريهــا مــن الناحيتــني النظريــة واألخاقيــة عــى أقــل

تقديــر  (.يــﴪي.)٢005 ،
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وحقيقــة أن حمــك احرتامنــا لﻶخريــن هــو قابليــة املــرء لتقبــل االختــاف ،واحــرتام اآلخريــن يعنــي

احــرتام االختــاف ،حيــث أن اآلخريــن ليســوا مثلنــا ،وتقبــل االختــاف احلقيقــي هــو امتحــان الحــرتام

اآلخريــن .وال يفهــم مــن تربيــة االختــاف تكوينـ ًا للفــرد عــى أن ﳜتلــف بتفــرده هــو فقــط ،بــل هــي تربيــة
عــى أن يقبــل تفــرده غــريه واختــاف اآلخريــن معــه ،ويتفتــح عليهــم ،مدافعـ ًا عــن حقهــم يف االختــاف.
فالتســامح مصطلــح ُيســتخدم يف املجــاالت االجتامعيــة والثقاف ّيــة والدين ّيــة ،واهلــدف منــه وصــف

اﲡاهــات أو ســلوك ّيات تتصــف بالتســامح واالحــرتام ،إذ يعـ ّـرب هــذا املصطلــح عــن التســامح الدينــي
يف املقــام األول الــذي يتم ّثــل بــني الطوائــف واألقليــات الدينيــة .وهنــاك ارتبــاط وثيــق بــني التســامح

وترتســﺦ القيمــة األخاقية بالتســامح
واحلــوار الصحيــح والســليم ،فباحلــوار يتحقــق اإلثــراء الفكــري،
ّ

بــني النــاس ،وحــب التعــاون ،إذ ال تقتــﴫ الفائــدة واحلاجــة للحــوار عــى فــك اﳋافــات والنزاعــات،

كــام ال تقتــﴫ عــى مســتوى املجتمعــات ،بــل تتعــدّ ى املنفعــة لتصــل ملســتوى األمــم والشــعوب.
مــا زال التســامح مــن املفاهيــم املثــرية للجــدل حتــى وقتنــا احلــايل ،ويعــود الســبب يف ذلــك إىل عــدم

 ٣٢4العمــل واالجتهــاد يف االرتقــاء بمســتوى املبــادئ واألخاقيــات الفعليــة يف جمتمعاتنــا؛ كــام هــو احلــال
يف ســلوكيات أخــرى مثــل احلــب واالحــرتام .التســامح يف اإلســام يعنــي أن الديــن اإلســامي دي ـ ﹲن
عاملــي ،يركــز عــى األخــاق الفاضلــة واملعاملــة احلســنة بــني البــر ،إذ ُيعتـ َـرب أول ديـ ِ
ـن هيتــم ويوجــه

البريــة لتطبيــق العــدل ،وينهــى عــن الظلــم والبغضــاء والتعصــب ،ويدعــو إىل احــرتام حريــة اآلخرين،
واحــرتام الــرأي اآلخــر ،ويرســم املنهــج لتحقيــق هــذه األخــاق والســلوكيات( .االمــني)٢014 ،

لــذا يعتــرب اإلســام التســامح رشطـ ًا أساسـ ّي ًا لتحقيــق الســام يف املجتمعــات اإلنســانية ،لــذا نجــد أن

اهلل ســبحانه وتعــاىل يوجــه خطابــه يف القــرآن الكريــم للعقــل اإلنســاﲏ لرتبيــة النفــس اإلنســانية وحتقيــق

الــذات ،كــام يأمــر باســتخدام أســلوب التنبيــه والتوجيــه بالتســامح واالحــرتام واحلياد ّيــة ،لقولــه تعــاىل:
ِ
(الَ ينْها ُكــم اهللُ َعـ ِ ِ
ِ
ـن و َمل ُﳜ ِْرجو ُكـ ِ ِ
ـم
َرب ُ
َ َ ُ
ـن ا َّلذيـ َن َمل ْ ُي َقات ُلو ُكـ ْ
ـم َو ُت ْقسـ ُطوا إِ َل ْي ِهـ ْ
وهـ ْ
ـم َأ ْن ت َ ﱡ
ـم مـ ْن د َي ِار ُكـ ْ
ـم ِيف الدِّ يـ ِ َ ْ ُ ْ
ِ
ني) ]املمتحنــة .[8 :وخــري قــدوة لنــا يف تطبيــق التســامح الفعــال والتعايــش اإلجيــايب
ـب ا ُْمل ْق ِســطِ َ
إِ َّن اهللَ ُﳛـ ﱡ
بــني النــاس رســولنا الكريــم ( ،)وآل بيتــه الكــرام( .bشــعبان)٢005 ،
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ويمثــل تــراث أحفــاد الرســول الكريــم( ،)ومــن تبعهــم أبــرز األســباب احلقيقية التي رســخت

فكــرة التســامح وعمقهــا ،فاملقصــود بــرتاث األئمــة هــو تلــك الثــروة اهلائلــة ،واﳋزيــن الضخــم مــن

األعــامل واألقــوال الــذي خلفــه األئمــة ألتباعهــم.
ماذا نﻌني باﳋطاب؟

اﳋطــاب كلمــة تســتخدم بقصــد التوجــه بحديــث خطابيــا أو شــفهيا مبــارشا أو مســجا أو مكتوبا،

يســود وينتــر هبــدف الوصــول إىل اجلامهــري والتأثــري فيهــا للتوعيــة ،أو التفهــم ،أو التأثــري ،ألغــراض

متنوعــة قــد يكــون بعضهــا بريﺌــا ،والبعــض اآلخــر غــري ذلــك؛ ولذلــك هيــدف اﳋطــاب الدينــي

املذهبــي والطائفــي واملؤدلــج »اﳋاضــع لتوجــه وأيديولوجيــة« إىل تعميــم فكــر معــني ،أو مذهــب

وحــده عــى أنــه احلقيقــة الوحيــدة واملطلقــة ،وأن ذلــك أصبــح ســمة واضحــة
وحيــد ،ينبغــي فرضــه َ

ألكثــر اﳋطــاب الدينــي الفاعــل يف احليــاة السياســية ،وهــو هــدف يوظــف الديــن وﳛولــه مــن مبادئــه
وقيمــه العليــا املطلقــة وثوابتــه اإلهليــة الســمحة ،إىل خدمـ ِـة مبــادئ وقيــم سياســية هــي يف الواقــع نســبية

ومتغــرية ،فهــو يوظــف املطلــق واألعــى والثابــت ﳋدمــة النســبي واألدنــى والعــرﴈ واملتغــري ،ولنقــل

مــن ناحيــة أخــرى هــو تس ـ ّيس الديــن ،و يد ّيــن السياســة أو يقدّ ســها ( .األمــني ،٢014 ،ص)17 :

أوالﹰ :ﺗﻌريــﻒ اﳋطــاب لﻐــ ﹰة :جــاء يف لســان العــرب أن (اﳋطــاب هــو مراجعــة الــكام ،وقــد

خاطبــه بالــكام خماطبــة وخطابــا . . .واملخاطبــة مفاعلــة مــن اﳋطــاب)( .ابــن منظور ،لســان العرب)

﴿و َشــدَ ْدنَا ُم ْل َك ـ ُه
وجــاءت مــادة (خطــب) يف عــدة مواضــع مــن القــرآن الكريــم ،قــال تعــاىلَ :
ِ
احلكْمـ َة و َفصـ َـل ْ ِ
ِ
محـ ِ
اﳋ َطـ ِ
ـن ا َّل ِذيـ َن َي ْم ُشـ َ
ـون
الر ْ َ
ـاب﴾ (ص ،)٢0 :وقــال جــل شــأنهَ :
َوآ َت ْينَــا ُه ْ َ َ ْ
﴿وع َبــا ُد َّ
اجل ِ
َعـ َـى ْاألَ ْر ِ
اه ُلـ َ
ـون َقا ُلــوا َسـ َـام ًا﴾ (الفرقــان ،)6٣ :وقــال ســبحانه وتعــاىل:
ـم ْ َ
ض َه ْونـ ًا َوإِ َذا َخا َط َب ُهـ ُ
ـك بِ َأ ْع ُينِنَــا َو َو ْح ِينَــا َوالَ ُﲣَاطِ ْبنِــي ِيف ا َّل ِذي ـ َن َظ َل ُمــو ْا إِ َّﳖُــم ﱡم ْغ َر ُقـ َ
اصنَ ـ ِع ا ْل ُف ْلـ َ
ـون﴾ (هــود.)٣7 :
﴿و ْ
َ
ﺛاني ﹰا :ﺗﻌريﻒ اﳋطاب اﺻطالح ﹰا:

وعــرف بأنــه (كل نطــق أو كتابــة حتمـ ُـل وجهــة نظــر حمــددة مــن املتكلــم ،أو الكاتــب ،وتفــرتض

فيــه التأثــري عــى الســامع أو القــارئ ،مــع األخــذ بعــني االعتبــار جممــل الظــروف واملامرســات التــي

تــم فيهــا)( .الطيــار ،٢005 ،ص)1٢ :

٣٢5

د .مها تو فيق شبيطه

ويف ضــوء مــا ســبق يمكــن أن نعــرف اﳋطــاب بأنــه إيصــال األفــكار إىل اآلخريــن بواســطة الــكام

املفهــوم ،واللغــة تعــد أداة اﳋطــاب ،وتعنــي وعــاء األفكار.

ومــن هــذا املنطلــق؛ يتأســس اﳋطــاب العاملــي املعــاﴏ حــول التســامح عــى مبــادئ حقــوق

اإلنســان ،حيــث ورد يف البنــد األول مــن وثيقــة إعــان املبــادئ حــول التســامح الصــادرة عــن

اليونســكو يف  16تريــن الثــاﲏ  1995عــى أن معنــى التســامح:

أوال :االحــرتام والقبــول يتنــوع وﳜتلــف باختــاف ثقافــات عاملنــا ،وهــو ليــس جمــرد واجــب

أخاقــي ،ولكنــه أيضــا ﴐورة سياســية وقانونيــة ،وهــو فضيلــة ﲡعــل الســام ﳑكنـ ًا عامليـ ًا ،وتســاعد
بالتــايل عــى اســتبدال ثقافــة احلــرب بثقافــة الســام.

ثانيــا :اعتبــار التســامح ليــس تنــازال أو جماملــة لﻶخــر ،بــل هــو قبــل كل ﳾء موقــف يقــوم عــى

االعــرتاف باحلقــوق العامليــة للشــخﺺ اإلنســاﲏ واحلريــات األساســية لﻶخــر ،ولذلــك فﺈن التســامح
٣٢6

ينبغــي أن يطبــق مــن طــرف األفــراد كــام مــن طــرف اجلامعــات والــدول.

ثالثا :إن التسامح هو مفتاح حقوق اإلنسان والتعددية والديمقراطية ودولة احلق.

رابعــا :إن تطبيــق التســامح؛ يعنــى ﴐورة االعــرتاف لــكل واحــد بحقــه يف حريــة اختيــار

معتقداتــه ،والقبــول بــأن يتمتــع اآلخــر باحلــق نفســه ،كــام يعنــي أيضــا أن ال أحــد يعمــل عــى فــرض
آرائــه عــى اآلخــر.

إن هــذا التصــور الثــري ملفهــوم التســامح الــذي يربط بــني حقــوق اإلنســان والســلم والديمقراطية

يمكــن أن يتســع ويتمــدد ليصبــح جــزء ًا مــن الثقافــات العامليــة ،وتســهم فيــه ثقافــات خمتلفــة مســامهة
إجيابيــة يف ظــل وجــود قــدر هائــل مــن العنــف والتعصــب واالســتبداد.

وبذلــك يعــد اﳋطــاب وعــاء املعنــى ورســوله إىل القلــوب والعقــول ،وهــو اللغــة التــي يتفاهــم من

خاهلــا البــر ،لــذا متيــز خطــاب اإلمــام احلســن gوالــذي قســم إىل شــقني ،األول :باالنســيابية إىل

قلــوب مناﴏيــه ،عــى اعتبــار أنــه كان قارئ ـ ًا واعي ـ ًا للمشــهد الســياﳼ االجتامعــي ،ومفكــر ًا بارع ـ ًا

اســتطاع اإلحاطــة بنزعــات النفــوس وﲣاجلاهتــا ،قــادر ًا عــى ﲡاوز احلــدود الظاهريــة ،ملتزمــا بمبادئ
اإلســام الصحيــح القائــم عــى التوحيــد ،متمســك ًا بقيــم اإلســام وتعاليمــه ،أمــا الشــق الثــاﲏ مــن

التسامح يف اﳋطاب الفكري لإلمام احلسن

اﳋطــاب والــذي توجــه بــه اإلمــام احلســن إىل ملناوئيــه ،وكانــوا يشــكلون األكثريــة يف جمتمــع اﳋافــة

اإلســامي ،وقــد اعتربهــم اإلمــام بأﳖــم شــخصيات متزامحــة عــى الدنيــا ،لــذا متيــز خطابــة بأنــه ذا

بعــد حتليــﲇ ألعدائــه مــن قبــل مناﴏيــه وأهلــه ،بســبب ســيادة أجــواء الشــك ،وعــدم التســامح،
والتعصــب الفكــري ،وفقــدان األمــن ،وانتشــار مظاهــر التخويــن( .الريفــي)٢017 ،

وانطاقــ ًا مــن األجــواء املشــحونة بالتعصــب؛ اعتمــد املجتبــى يف خطابــه الــذي وجهــه إىل

األمــة اإلســامية عــى مفهــوم التســامح ،والــذي شــكل مقومــ ًا مــن مقومــات احلداثــة السياســية

واالجتامعيــة ،لقدرتــه عــى حــل اإلشــكاالت الناﲡــة عــن التعدديــة داخــل املجتمــع الواحــد وبــني

للتعصــب ،ورفــض حــق اآلخــر يف االختــاف ،والســبيل الوحيــد
املجتمعــات ،فهــو البديــل العــادل
ّ

ـلمي قائــم عــى االســتواء يف احلقــوق بــني خمتلــف مكونــات املجتمــع ،ولﺌــن اكتســب
اىل تعايــش سـ ّ
هــذا املفهــوم اليــوم مجلــة مــن اﳋصوصيــات الدالل ّيــة املقرتنــة بقضايــا التحديــث يف خمتلــف مســتوياته،
وخاصــة بقضايــا الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ،فﺈنــه مل يكــن غائبــا عــن أفــق التفكــري ،واملامرســة

ـلمي
السياســية يف القديــم ،بــام هــو قيمــة أخاقيــة ،وسياســية مقرتنــة بقيمــة العــدل حمــددة لتعامــل سـ ّ

داخــل املجتمــع ،فالتعدديــة ظاهــرة مازمــة للعمــران البــري ،والســلطة التــي تتــوىل تنظيمــه مل تكــن

التعصــب ملقوماهتــا ومقوالهتــا ،مــع حماولــة فرضهــا عــى
لتخــرج يف سياســتها عــن أحــد منزعــني :إمــا
ّ
بقيــة األطــراف ،أو االعــرتاف برعيــة مع ّينــة لاختــاف ،وإقــرار سياســة متســاحمة يضمنهــا حــد أدنــى

مــن العــدل تســمح بــه معايــري الزمــن .والتســامح يعــد ﴐبـ ًا مــن عقلنــة ظاهــرة االختــاف ،وســعي

إىل توفــري رشوط التعايــش الســلمي عــرب احلــوار؛ الــذي يعــدّ اعرتافــا متبــادال بــني الــذوات املتحــاورة،

ـرع لفهــم املنطــق الــذي يســتند إليــه كل طــرف يف تبنيــه لــرؤى
وترتجــم العقلنــة إىل خطابــات فكريــة تـ ّ
واختيــارات معينــة( .الوريمــي ،٢015 ،ص)4 :

لــذا ناحــﻆ التميــز الــذي ســاد يف بدايــة الدولــة اإلســامية الفتيــه ،وخصوصــا فــرتة الرســول

العظيــم  ومــا حلــق هبــا مــن متيــز يف مرحلــة اﳋلفــاء الراشــدين ومــن تبعهــم ،بالتبايــن يف األعــراق
ﹴ
ومعتقــدات وأعرافــ ًا
واألجنــاس واألديــان واملذاهــب والطوائــف والقوميــات ،التــي حتمــل قيــام

خمتلفــة ،إال أن اإلمــام املجتبــى كان واعيـ ًا بالبيﺌــة التــي حتيــط بــه؛ لذلــك عمــل عــى التعريــف بنفســه
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منــذ اللحظــة األوىل لتســلمه اﳋافــة ،قاطعـ ًا كل الســبل عــى الفتــن التــي كانــت حتــاك حولــه ،حاشــد ًا

كل الفضائــل التــي ناهلــا مــن كتــاب اهلل ،ومــن جــده املصطفــى  ،gوأبيــه عــﲇ  gلتدعيــم موقفــه،
ولتبيــان أن خطابــه لصالــح اﳋافــة ولصالــح املســلمني بصــورة عامــة ،بقولــه« فليتعجــب املتعجــب

مــن توثبــك يــا معاويــة ،عــى أمــر لســت مــن أهلــه ال بفضــل يف الديــن معــروف ،وال أثــر يف اإلســام
وأنــت ابــن خــرب مــن األخــراب ،وابــن أعــدى قريــش لرســول اهلل( ) ولكتابــة ،إال
حممــود،
َ

أن جســامة األحــداث التــي مــر هبــا املجتبــى ،التــي حتمــت التنــوع يف اﳋطــاب الــذي تــم توجيهــه
إىل املســلمني حســب املواقــف والظــروف التــي ســامهت يف إبــرازه؛ مــن خطــاب :تربــويَ ،عقــدي،

ســياﳼ ،اخاقــي ،قيمــي ( .الشــمري)٢019 ،
ماذا نﻌني باﳋطاب الﻔﻜري؟

عايــش اإلســام أصنافــا شــتى مــن الطوائــف وامللــل والنحــل واألديــان والعقائــد والفﺌــات،

وعايــش أيضــا أهــل الكتــاب ،وعايــش مــن هلــم شــبه كتــاب ،وعايــش املركــني مــن عبــدة األوثــان

 ٣٢8وعبــدة النــريان وعبــدة الشــمس وعبــدة املائكــة وعبــدة الكواكــب ومكــري بعثــة الرســل ،وعايــش
امللحديــن ثــم عايــش املســيحية واليهوديــة والبوذيــة واهلندوســية ،وتــرك مجيــع هــؤالء ومــا يدينــون،
ومل يتعــرض هلــم أحــد بســوء ،بــل دعــا إىل العــدل معهــم ،ودعــا إىل اإلحســان إليهــم يف املعاملــة،

واملعــارشة ،والزيــارة ،والتــودد ،والــرب ،واألنصــاف ،واإلقســاط ،وﲡمــع كل هــذه الوصايــا اآليــات

القرآنيــة مثــل قولــه « :ال ينهاكــم اهلل عــن الذيــن مل يقاتلوكــم يف الديــن ومل ﳜرجوكــم مــن ديارهــم

ْ
أن تربوهــم وتقســطوا إليهــم إن اهلل ﳛــب املقســطني »{املمتحنــه }8 ،ومثــل قولــه تعــاىل « :إن اهلل
يأمركــم أن تــؤدوا األمانــات إىل أهلهــا وإذا حكمتــم بــني النــاس أن حتكــوا بالعدل«{النســاء،}58 ،

وكذلــك أيضــا األحاديــث النبويــة مثــل قولــه «إال مــن ظلــم معاهــدا أو انتقصــه ،أو كلفــه فــوق

طاقتــه ،او أخــذ شــيﺌا بغــري طيــب نفــس منــه فــﺈﲏ حجيجــه يــوم القيامــة«( .األمــني ،٢014 ،ص)8 :
عندمــا نســتعرض الســرية النبويــة يف بداياهتــا املكّيــة ،نــرى نبينــا األكرم  ير ّكــز يف دعوتــه عــى

املؤسســة التــي بــدأ معهــا خطــوات دعوتــه املكّيــة ،فــا
بنــاء اجلانــب الفكــري لــدى الرﳛــة املســلمة ِّ

نــراه ير ّكــز عــى هــدم عــادات اجتامعيــة قديمــة ،وبنــاء عــادات جديــدة يف تلــك املرحلــة مــن الدعــوة،

التسامح يف اﳋطاب الفكري لإلمام احلسن

بــل نــراه يركّــز عــى بنــاء اجلانــب العقائــدي بديــ ً
عــام توارثــه امل ّك ّيــون عــن آبائهــم وأجدادهــم
ا ّ

الســابقني ،وهــذا بخــاف الســرية النبويــة يف املدينــة التــي نزلــت فيهــا آيــات األحــكام ،وأنشــأ فيهــا

النبــي  أركان دولتــه وجمتمعــه اإلســامي الوليــد مــن خــال عــادات جديــدة ،عرفهــا املجتمــع
املــدﲏ مــع دخولــه الديــن اجلديــد ،وذلــك بــام امتلكه  مــن قــدرة ونفــوذ اجتامعــي أســس جان ًبــا منــه

يف م ّكــة أيــام دعوتــه األوىل (.مــدن)٢014 ،

والنــاس بطبائعهــم خمتلفــون يامرســون حياهتــم االعتياديــة مــا مل يقنعهــم مــن يستأنســون برأيــه مــن
خــال مــا يقدّ مــه إليهــم مــن حجــة ودليــل بخافــه ،مــع اختـ ﹴ
ـاف بــني املجتمعــات يف ﴎعــة تقبلهــم
ّ
يبرون
للتغيــري واإلصــاح ،ولذلــك غال ًبــا مــا عانــى أنبيــاء اهلل مــن مســألة إقنــاع مجهــور جمتمعاهتم بــام ّ

وخاص ـ ًة مــع وجــود فﺌــة مســتحوذة ﲡــد فيــام يبـ ّـر بــه النبــي تضار ًبــا مــع مصاحلهــا ،وســيطرة
بــه،
ّ
عــى نفوذهــا القائــم آنــذاك ،إذ يصعــب عــى النبــي ،يف البــدء ،إقناعهــم فكر ﹰﹼيــا بــام يبـ ّـر بــه ،مــا جيعــل

ـض األنبيــاء الوصــول إىل مرحلــة التغيــري
التغيــري الفعــﲇ والســلوكي أمـ ًـرا صع ًبــا ،إذ بالــكاد اســتطاع بعـ ُ

االجتامعــي الكبــري واجلــذري ،وكان نبينــا حممــد  يف مقدّ متــه ،حيــث اســتطاع أن يؤســس جمتم ًعــا

إســام ﹰﹼيا يكــون هو  عــى رأس القيــادة فيــه  (.الريفــي)٢014 ،

ودعــا مــن خــال هــذا املجتمــع أن لــكل إنســان منــا بيﺌتــه االجتامعيــة التــي متثــل األثــر األكــرب يف

كيانــه كﺈنســان وتﴫفاتــه ،وأقوالــه ،وهــو األمــر الــذي ترنــو إليــه النفــس الواعيــة ،وبالتــايل تعكــس
هــذه املنظومــة الفكريــة أفــكاره ،وتتأثــر مــع جمريــات األحــداث يف حياتــه ،وكان لــه مــا دعــا مــن خال
آل بيتــه الِكــرام ،وكان خــري مــن يمثلهــم اإلمــام احلســن gاملثــل والقــدوة ،لذلــك اﲡــه يف خطابــه إىل
احليــاة اإلنســانية ومــا تزخــر هبــا مــن اآلالم العذابــات ،وكان واعيـ ًا بمحيطــه االجتامعــي بــكل متثانــه

وفــق نظــرة اســتداللية معتمــد ًا عــى جهــده بعيــد ًا عــن االرﲡــال.

فاإلمــام احلســن gمــن الشــخصيات التــي قــادت تيــار ًا فكري ـ ًا تبنــى مفهــوم التســامح ،والــذي

يرســﺦ قبــول احلريــة الدينيــة ،واحلاميــة القانونيــة للحقــوق األساســية لإلنســان واملواطــن ،فقــد

عرفــت الفــرتة التــي عــاش هبــا اإلمــام الكثــري مــن الفتــن ،والتــي أدت اىل مقتــل ثاثــة مــن اﳋلفــاء

الراشــدين عــى التــوايل.
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وهــي فــرتة اتســمت باجلمــود الفكــري ،والركــود العلمــي ،حيــث عمــت الفــوﴇ نتيجــة النــزاع ما

بــني اإلمــام احلســن ،gالــذي حــاول بــكل الســبل والوســائل ليســود مبــدأ التســامح واحلــوار مــع بنــي
أميــه وعــى رأســهم معاويــة ،وإﴏار معاويــة عــى خــوض احلــرب النتــزاع اإلمامــة ،واختيــار اإلمــام

احلســن gاالبتعــاد عــن الســلطة ،ليحقــن دمــاء املســلمني ،فحياتــه gمل تكــون مليﺌــة بالرفاهيــة ،بــل
كان احلــزن ســيد الظــروف واملواقــف؛ فخســارته جلــده الرســول حممــد ،وبعــد ذلــك بفــرتة بســيطة

والدتــه الســيدة فاطمــة ،وخســارة والــده اإلمــام عــﲇ gلإلمامــة ،التــي حلــت بديــار أبــو بكــر

وعمــر وعثــامن مــن بعدهــم ،فعندمــا وصلــت إمامــة املســلمني إىل عــﲇ gكانــت الدولــة اإلســامية

تعــج بالفــوﴇ والفلتــان األمنــي االجتامعــي ،واملناكفــات التــي افتعلهــا معاويــة بعــد مقتــل اإلمــام

عــﲇ gلتــؤول الســلطة إليــه ،وخيانــة جــزء مــن اجليــش الحتيــال معاويــة عليهــم( .القــرﳾ)٢008 ،

واختيــار إمــام املســلمني احلســن gاالبتعــاد كان مــن مصلحتــه ،واثبتــت األيــام رجاحــة عقلــه،

وحســن تدبــريه لﻸمــور ،واختيــاره الصائــب ،فقــد آثــر االبتعــاد نتيجــة االضطــراب الســياﳼ

 ٣٣0واالجتامعــي واالقتصــادي ،وهــو ناتــج عــن إمعــان احلكــم األمــوي يف نــر الظلــم والفســاد
واإلرهــاب والتجويــع بــني صفــوف املســلمني ،وبذلــك فقــد املجتمــع اإلســامي قوتــه واســتقراره
والطمأنينــة ،وأصبــح املجتمــع اإلســامي يعيــش يف دوامــة القتــل والتريــد والتجويــع.

وهــذه النظــرة الثاقبــة لﻸمــور مــن قبــل اإلمــام املجتبــى ،دفعتــه ليبنــي مدرسـ ًة ذات بعــد فكــري،

تقــوم عــى التســامح ،وتعــد بذلــك األداة اﰐ حــاول بواســطتها اإلمــام احلســن gتغيــري املجتمــع
اإلســامي الــذي انقلــب عــى املبــادئ واألخــاق اإلســامية الســمحة ،بعدمــا كان اجلهــاد ونــر
اإلســام هلــام األولويــة يف املجتمــع اإلســامي ،دب النــزاع والشــقاق ،وأصبحــت اﳋيانــة هــي اﳋلــق
البــارز يف عهــد اإلمــام احلســن( .gالشــمري)٢01٣ ،

وســاد الفصــام مــا بــني خليفــة املســلمني اإلمــام احلســن gومعاوية بــن أيب ســفيان ،وكان املســبب

للرتاجــع يف الطاقــة املســلمة ،ومتزيــق النســيج املســلم ،وتدهــور الفكــر ،ﳑــا أحـ َ
ـاط العقــل اإلســامي

ُبمنــاخ غــري نقــي ،وتغذيــة غــري ســليمة ،فجــاء اﳋطــاب ثقــا غــري متــوازن ،لذلــك ركــز (املجتبــى)

بعــد التنحــي عــى العمليــة التثقيفيــة الرتبويــة ،والتــي تعــد العمــود الفقــري لوجــود األمــة وبقائهــا،
ومتيزهــا عــن ســائر األمــم.

التسامح يف اﳋطاب الفكري لإلمام احلسن

فــكان ال بــد أن يقــدح املجتبــى زنــاد فكــره عــن حقيقــة األزمــة ،بحث ـ ًا عــن الطريــق الــذي يعينهــا

عــى ﲡــاوز أزمتهــا ،ومواجهتهــا بــكل اقتــدار ،وللــرد عــى كل التحديــات ،ودفــع كيــد اﳋصــوم
باســتﺌناف احليــاة يف الدولــة اإلســامية ،بﺈجيــاد فكــر قــادر عــى إرجــاع اللحمــة إىل األمـ ِـة اإلســامية.

ومــن ﳑيــزات خطــاب املجتبــى الفكــري ،أنــه يتســم بالواقعيــةـ والصــدق ،وليــس ﴎد ًا ألحــداث،

أو أشــخاص ،للتمســك بالقيــم والتعاليــم اإلســامية الســمحة ،ولشــحذ اهلمــم ،وللتحذيــر مــن آثــار

الســقوط التــي تنحــدر إليــه األمــة اإلســامية ،وذلــك لارتقــاء باجلانــب التهذيبــي يف حيــاة املســلمني،
فاملجتبــى كان حريصـ ًا عــى إعــامل العقــل إلبــراز اجلانــب اإلجيــايب والقــوي يف شــخصيته ،عكــس مــا

كان يشــاع عنــه بأنــه إنســان ضعيــف ﲣــى عــن اﳋافــة بﺈرادتــه لصالــح معاويــة ،وهــذا األمــر كان يف
صالــح املجتمــع اإلســامي ،إذ فضــل املجتبــى املســلمني عــى نفســه بﺈيثــار االعتــزال واالنــزواء يف
املدينــة املنــورة بــدال مــن القتــال الســرتداد كــرﳼ اﳋافــة ،وهــذا ال يتأتــى إال مــن إنســان مل ﲡتمــع

فيــه إال الصفــات اﳋــرية والعظيمــة ،فقــد كان متيقنــ ًا أن انﴫافــه لتعليــم املســلمني وتثقيفهــم يف

أمــور دينهــم ودنياهــم هلــوى األجــدى ،وهــذا مــا قامــت مــن أجلــه ديانــة اإلســام ،فبســبب الفتــن
واحلــروب التــي شــاعت ،والفــوﴇ ومهاتــرات اجلاهليــة التــي اسـ ُـرتجعت بعــد أن كانــت قــد ولــت

إىل غــري رجعــه ،اســتعاد املســلمون تــراث أيــام اجلاهليــة مــن عــادات وتقاليــد باليــة ،فــكان اإلمــام

ـيف الــذي
احلســن gاملتنبــه ملــا ﳛصــل ،فﺂثــر أن يكــون ضعفــه ووالء ُه للمســلمني حلقــن دمائهــم ،السـ َ
ﳛــارب بــه معاويــة ،ل َي ِﺌــدَ الفتنــة قبــل أن تســتفحل وتطــول رقــاب خــري أمــه أخرجــت للنــاس ،وتســود
يف بــاد املســلمني ،فتحــى املجتبــى بمنظومــة أخاقيــة فكريــة قـ َـل مــن َحتــى هبــا ،وهــو دليــل عــى أنــه
ذو فكــر وقلــب وعقــل ال يضاهيــه إنســان يف مرحلتــه( .الريفــي)٢017 ،
ﻫﻞ أﺛر التسامﺢ عﲆ خطاب اإلمام اﳊسن الﻔﻜري؟

يعتــرب التســامح الفكــري مــن املصطلحــات التــي تســتخدم يف الســياقات الثقافيــة والدينيــة ،لوصف

مواقــف واﲡاهــات تتســم بالتســامح ،أو االحــرتام املتواضــع ،أو غــري املبالــﻎ فيــه ملامرســات وأفعــال،
أو أفــراد نبذهتــم الغالبيــة العظمــى مــن املجتمــع ،ويعتــرب هــذا املفهــوم مــن املفاهيــم املثــرية للجــدل،

ولعــل مــن أســباب ذلــك؛ أنــه ال يعمــل عــى االرتقــاء بمســتوى املبــادئ أو األخاقيــات الفعليــة عــى
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غــرار مــا ﳛــدث يف املفاهيــم األخــرى املتمثلــة باملعاملــة باملثــل ،ومــن أبــرز الشــخصيات التــي طبقــت
مبــدأ التســامح الفكــري هــو؛ اإلمــام احلســن gفمــن خــال عاقتــه مــع أقرانــه مــن آل البيــت ،ومــع

املجتمــع اإلســامي بصــورة عامــة ،اســتطاع أن يؤســس نموذجــا تصوريــا يقــوم عــى التســامح والعفو،

عــى اعتبــار أنــه شــخصية هلــا أثرهــا البــارز يف بنــاء األجيــال مــن خــال الفكــر اإلســامي املشــبع بقيــم
العقيــدة والتوحيــد ،ليشــيد ﴏح البنــاء االجتامعــي الســليم واملتطــور ليحقــق الديمقراطيــة للمــروع

االســامي( ،القــرﳾ )٢008 ،وهبــذا التصــور؛ الــذي يقــوم عــى املســاهلة ،ليمحــو احلــراك الــذي
هيــدد العاقــة بــني الطرفــني_ املجتمــع اإلســامي ،وأفــراده_ وليعــزز التســامح كمفهــوم مــن بــاب

الفكــر اإلســامي ،والــذي يتســم بالشــمولية التــي متكنــه مــن التأثــري عــى مســاحة األحــداث ،بالتــايل مل

يكــن فكــر ًا ﲡريديـ ًا يعيــش عــامل التنظــري يف حــدود خاصــة ،إنــام هــو ينطلق مــن آفــاق احليــاة ،ويدخل يف

كافــة شــؤون املجتمــع والدولــة ،لذلــك اختــار املجتبــى التنحــي عــن الســلطة والصفــح عمــن اختلــف
معــه ،ففكــرة التســامح عــى قــدر مــا هــي يف غايــة البســاطة والشــفافية ،أال أﳖــا كارثيــة يف غياهبــا ،إذا مــا

 ٣٣٢انتــر التعصــب؛ والــذي كان ســبب ًا رئيســي ًا للمجتبــى ،ليبتعــد عمــن أســاؤوا إليــه ،ولينــﺊ إىل التمســك
بعقيدتــه ووحــدة املســلمني ،عكــس مــا صنعــه معاويــة بــن أيب ســفيان ،والــذي جعــل مــن نفســه العــدو
األكــرب آلل البيــت مــن خــال حماربتهــم ،معتقــدا بأنــه يدافــع عــن احلــق املطلــق الــذي زعــم احتــكاره،

وعــن احلقيقــة التــي توهــم حضــوره ﲡســيد ًا هلــا ،فقمــع خمالفيــه يف الــرأي ،وقاتلهــم بحامســة اإليــامن
حــد التعصــب ،فأمــن بأنــه اإلنســان األنســب ﳋافــة املســلمني ،ولــكل ذلــك اتســمت شــخصيته:
* اللجوء إىل العنف لتحقيق غايته.

* التمركز حول الذات وعدم تقبل احلوار مع اآلخرين.
* التسلط واجلود يف التفكري.

فعــى الرغــم ﳑــا اتســمت بــه تلــك احلقبــة الزمنيــة ،إال أن الديــن اإلســامي كان ومــا زال منهج ـ ًا

للهدايــة العقيديــة مقابــل منهــج القهــر الســياﳼ ،وهــو النمــوذج الــذي ارتﺂه اهلل ســبحانه وتعــاىل للعرب
وللمســلمني كأســلوب لبنــاء التضامــن ،وطريقــة يف التعامــل اجلامعــي ،واســتيعاب العــامل ،وبــه فضلهــم
عــى العاملــني ،مــن أصحــاب الــدول واملاملــك الدنيويــة املســتندة عــى القــوة ،لكــن هــذا النمــوذج ليــس
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ســلطة قهريــة تســتمد رشعيتهــا مــن الديــن ،بقــدر مــا هــي اســتنهاض ملشــاعر اإليــامن والرمحــة واملــودة

والتســامح عنــد كل فــرد ،بــام هــو روح ووعــي وخليفــة هلل وبعضــا مــن قبســه ونــوره ،ومــن ثــم قابليتــه

للتضحيــة اﳋالصــة والفنــاء يف ســبيل اهلل تعــاىل ( .غليــون ،199٣ ،ص.)58 :

وبالتــايل نذ ّكــر أنفســنا بــأن روح التســامح وﳖجــه ،ﳑثـ ً
ا يف نحــو مﺌــة آية قرآنيــة عن حريــة االعتقاد

الدينــي ،قــد نــادى هبــا اإلســام ،ثــم متثلــت يف أقــوال شــهرية مــن مثــل قــول اإلمــام الشــافعي (رأيــي

صــواب ﳛتمــل اﳋطــأ ،ورأيــك خطــأ ﳛتمــل الصــواب) أو قــول اإلمــام أبــو حنيفــة (كامنــا هــذا
ـري منــه فليــأت بــه)( .قمــر.)٢01٣ ،
رأي ،فمــن كان عنــده خـ ُ

فثقافــة التســامح والتﺂخــي كانــت تلقــي بظاهلــا عــى املجتمــع اإلســامي ،فتشــري إىل التعامــل

والتعايــش مــع آراء اآلخريــن وعقائدهــم ومواقفهــم بالصــرب واملجادلــة احلســنة ،بتجنــب االنقســام

والتعصــب االعتباطــي ،بالبحــث عــن املشــرتك ،بالرفــض التــام للعنــف الكامــي ،باالحتــكام
للمعايــري األخاقيــة ومبــادئ حقــوق اإلنســان األساســية ،وخصوصـ ًا مــا يتعلــق باحلريــة والكرامــة

ـم إن ﳑارســة فضيلــة التســامح الفكــري واللفظــي حتتــاج إىل شــخصية متوازنــة ومؤمنــة
اإلنســانية ،ثـ ّ
باملســؤولية االجتامعيــة ،وهــذا ال يتوافــر يف الكثــري مــن الشــخصيات اهلامشــية يف احليــاة السياســية

والثقافيــة( .عصفــور.)٢006 ،

لذلــك عندمــا تنحــرف أ ّمــة مــن األمــم عــن جــا ّدة الفطــرة اإلنســانية التــي فطــر اهلل النــاس عليهــا،

يصطفــي ســبحانه منهــم أحــد أنبيائــه الــذي تتو ّفــر فيــه الصفــات القياديــة التــي يســتطيع مــن خاهلــا قيــادة

عمليــة اإلصــاح االجتامعــي ،الــذي ال يتأ ّتــى إال مــن خــال اإلصــاح الفكــري ،الــذي يبــدأ بــه النبــي
يف دعوتــه ،وذلــك مــن خــال خلخلــة كثــري مــن االعتقــادات الفكريــة التــي نشــأت عليهــا جمتمعــات

ردحــا مــن الزمــن ،وذلــك متهيــدً ا إلجــراء التغيــريات االجتامعيــة التــي يمكــن مــن خاهلــا
تلــك األمــة ً
بنــاء املجتمــع اإلنســاﲏ الصالــح الــذي تتح ّقــق فيــه نســبة عاليــة مــن العدالــة االجتامعيــة بــني أفــراده.

والبــد لنــا أن نشــري إىل أن أهــل البيتbكلهــم يتصفــون باحللــم ،إال أن الظــروف التــي عاشــها

اإلمــام احلســن  gاقتضــت وســاعدت عــى بــروز هــذه الصفــة يف شــخصيته بشــكل أجــى وأوضــح،

فاإلمــام كان يواجــه تشــنجات واســتفزازات مــن جهتــني:
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اﳉﻬــة األوﱃ :خارجيــة ،وتتمثــل يف معاويــة بــن أيب ســفيان ،وجبهــة الشــام ،حيــث ســعى بــكل

جهــده وقوتــه ،وإمكانيــات ســلطته وحكمــه ،إىل أن يشـ ّـوه ســمعة اإلمــام احلســن  ،gلعزلــه شــعبي ًا،
فعمــل عــى إثــارة الدعايــات واإلشــاعات الكاذبــة واملغرضــة عــى اإلمــام احلســن  ،gوعــى أبيــه

أمــري املؤمنــني ،واســتطاع نتيج ـ ًة لذلــك أن يوجــد تيــار ًا يف الشــام يكــره أهــل البيــت ،bحتــى لقــد
صــدق بعضهــم أن عــﲇ بــن أيب طالــب  gمل يكــن يصــﲇ!!

ولقــد كان معاويــة يتعمــد كثــري ًا أن ُيســمع اإلمــام احلســن  ،gويف حضــوره بعض االســتفزازات،

وكان بعــض أتباعــه واملقربــني منــه كمــروان بــن احلكــم ،وعمــرو بــن العــاص ،واملغــرية بــن شــعبة،

يقومــون بمثــل هــذا الــدور.

اﳉﻬــة الثانيــة :داخليــة ،حيــث إن قــرار اإلمــام بالصلــح مــع معاويــة ،والــذي فرضتــه عليــه الظــروف،

ورعايــة مصلحــة األمــة ،أثــار مشــاعر بعــض املحيطــني باإلمــام ،ونظــروا إىل الصلــح عــى أنــه موقــف ذل

٣٣4

يوجهــون لومهــم العنيــف ،وعتاهبــم الشــديد ،وبعبــارات مســيﺌة وغــري الئقة.
وخنــوع واستســام ،فراحــوا
ّ
الظــروف التــي مــر هبــا املجتبــى اقتضــت أن يكــون يف اجلانــب األضعــف ،إال أنــه متتــع بشــخصية

متوازنــة ومؤمنــة باملســؤولية االجتامعيــة ،وقــد توافــرت يف شــخصيته ،فضيلــة التســامح الفكــري
واللفظــي حيــث اعتــرب مــن القــادة املؤثريــن يف احليــاة السياســية والثقافيــة.

ســأل اإلمــام احلســن  gيوم ـ ًا :مــا احللــم؟ قــال( :كظــم الغيــﻆ وملــك النفــس) ،أي أن يســيطر

اإلنســان عــى نفســه ،حينــام يواجــه اآلخــر بتــﴫف مســتفز ،ذلــك أن غريــزة الغضــب تتحــرك عنــده،

لتحميــه مــن االســتفزاز املوجــه إليــه ،ولكــن احلليــم هــو مــن يتحكــم يف توجيــه هــذه الغريــزة ،وال
يســتخدمها إال يف ظرفهــا املناســب ،ألن إتاحــة الفرصــة هلــذه الغريــزة أن تنفجــر عــى شــكل تــﴫف

غاضــب ،قــد يــﴬ اإلنســان بــدالً مــن أن يفيــده ،وكــم مــن مظلــوم تــﴫف تﴫفـ ًا طائشـ ًا ،وحتــول

بســبب ذلــك التــﴫف إىل ظــامل ُمــدان ،فأعطــى الفرصــة لعــدوه ،يقــول اإلمــام عــﲇ ( :gالغضــب

رش إن أطلقتــه دمــر) ،ونخلــﺺ ﳑــا ســبق باحلاجــة املاســة ســواء ســابق ًا أم حاليــ ًا إىل قــراءة ســريته

العطــرة ،والتــزام خطــه الرســايل ،واألخــذ بمنهجــه يف التســامح االجتامعــي ،لتســود أجواءنــا املحبــة

والوئــام ،ولنتوجــه ملواجهــة األعــداء واألخطــار ص ّف ـ ًا كالبنيــان املرصــوص (.الريفــي.)٢014 ،

التسامح يف اﳋطاب الفكري لإلمام احلسن

هــذا يشــكل مدعــاه لنــا كمســلمني يف هــذه املرحلــة ،بــأن نأخــذ حيــاة املجتبــى عــرب ًة لنــا ،فلــم تكــن

حيــاة اإلمــام احلســن gبالســهلة ،فقــد احاطــت بــه أرضيــة إيامنيــة غــري مســتقرة ،مل تســتند إىل جــدار

حصــني مــن الفهــم اإلســامي الصحيــح ،فقــد كان املجتمــع اإلســامي يف تلــك الفــرتة مريض ـ ًا ،وال
ﳜلــو مــن العلــل ،ال يفــرق بــني اﳋــري والــر ،بــني اإلمــام احلقيقــي واإلمــام املزيــف ،لذلــك جــاء

خطــاب اإلمــام احلســن gإلظهــار املســار الصحيــح ،كونــه مــن آل البيــت وجــده املصطفــى g
وأبيــه أمــري املؤمنــني عــﲇ ،gولــكل ذلــك شــكل اإلمــام احلســن gإمام ـ ًا للهدايــة والرشــد ،وتركــز

هدفــه األســمى بﺈبعــاد نــار الفتنــه مــن خــال تقويــة الوحــدة بــني صفــوف املســلمني ،وإزالــة األمــراض

التــي تفتــك باألمــة ،فالتعايــش يف ظــل العنــف والفتنــه ،وعــدم التســامح ،ووجــود فــراغ نفــﴘ وفكــري
عنــد األغلبيــة ،جعــل القيــم التــي ســادت املجتمــع اإلســامي إىل اندثــار ،فاملشــهد الســياﳼ الــذي

خيــم بفكــره األســود عــى األمــة ،واضعــا مصلحــه أقليــه مــن املســلمني بمناوئــة األغلبيــة ،ومــن هنــا

بانــت عظمــة خطــاب اإلمــام احلســن بحيــث دعــا إىل الوحــدة وعــدم االنقســام إىل فــرق وشــيع،
وطالــب بــوأد الفتنــة ،وااللتــزام بمبــادئ اإلســام الســمح ،وعــدم االنجــراف وراء املناوئــني ،فمــن

خــال ذلــك ،نــرى أن اإلمــام احلســن gيتســم بنظــرة عميقــة ثاقبــة لــكل مــا يــدور حولــه ،مــدرك ًا

ألبعــاد الظــروف التــي جعلــت مــن بنــو أميــة وعــى رأســهم معاويــة يــرع يف معــاداة أحفــاد الرســول
الكريمويســتبيح دما َءهــم مــن خــال تشــجيع فﺌــة مــن املســلمني عــى االرتــداد عــن منــاﴏة اإلمــام
احلســن gواالنقــاب عليــه.

وحقيقــة أن كل أفعــال اإلمــام احلســن  gكانــت تــدل عــى ذكاء ورصانــة فكــر؛ ألنــه كان متكﺌ ـ ًا
عــى علـ ﹴم جليــل أخــذه عــن جــده وأبيــه وقــد علمهــم عزيـ ﹴـز مقتــدر فكانــت شــخصية املجتبــى توصــف

ـخﺺ بمســتطاعه حتريــك األحــداث إىل صالــح اإلســام
باحلنكــة والــذكاء ،كــام أنــه مل يكــن يف زمانــه شـ ﹲ
واملســلمني إال هــو؛ ملــا يمتلــك مــن مؤهــات علميــة وقياديــة ورياديــة فــذة متكنــه مــن نقــل األحــداث

إىل صاحلــه فنورانيــة املفاهيــم التــي قدمهــا املجتبــى مــن خــال صلحــه ،والسياســة التــي اﲣذهــا مــن

أجــل محايــة اإلســام ورعايتــه ،واملســلمني حقيقــة كانــت عبقريــة سياســية كبــرية ليــس بﺈمــكان أي

شــخﺺ اعتيــادي إحاطتهــا أو تﴫيفهــا هبــذا النحــو( .القــرﳾ.)٢008 ،
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فانتهــج ســلوك ًا بنــى عــى مفهــوم التســامح واحلــوار مــع اآلخــر ،وبذلــك أســس تيــار ًا ثقافيـ ًا قــادر ًا

أن يقــف أمــام التيــارات املنحرفــة ،والتخطيــط األمــوي البغيــض ،فاحلــوار وحــده يــؤدي إىل اهلــدف
املنشــود ،ويتحقــق االحــرتام املتبــادل بــني األطــراف املختلفــة ،واملتخالفــة بالــرأي ،وبالتــايل يــؤول

ذلــك إىل التســامح واحــرتام حريــة اآلخريــن ،واحــرتام الــرأي اآلخــر ال يعنــي بالــﴬورة القبــول
بــه ،وليــس اهلــدف مــن احلــوار جمــرد فــك االشــتباك بــني اآلراء املختلفــة أو حتييــد كل طــرف إزاء
الطــرف اآلخــر ،وإنــام هدفــه األكــرب هــو إثــراء الفكــر ،وترســيﺦ قيمــة التســامح بــني النــاس ،ومتهيــد

الطريــق للتعــاون املثمــر فيــام يعــود عــى مجيــع األطــراف باﳋــري واملنفعــة ،وذلــك بالبحــث يف القواســم
املشــرتكة التــي تشــكل األســاس املتــني للتعــاون البنــاء بــني األمــم والشــعوب ،وهــذا يعــد قيمــة

حضاريــة ينبغــي احلــرص عليهــا والعمــل هبــا ،وإشــاعتها عــى مجيــع املســتويات ،والوعــي بذلــك أمــر

ﴐوري جيــب أن تتعلمــه األجيــال خاصــة عــن طريــق القــدوة وليــس التلقــني ،وهــو مــا مارســه
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اإلمــام احلســن( .gمــدن)٢014 ،

املجتمــع االســامي بحاجــه إىل احلــوار ،وبــث ثقافتــه يف أبنائــه مــن خــال اللطــف والتســامح

والعفــو واملغفــرة ،التــي أرســى معاملهــا االمــام احلســن ،gفدعــوة اإلمــام إىل عــدم املواجهــة ،ونبــذ

العنــف والتســامح ،وأن يكــون املنهــج الــذي يعمــل بــه ،ولغــة التســامح هــي ألطــف ﳾء يف احليــاة،

الزدهــار املجتمــع اإلســامي ،وعــدم انكارنــا لوجــود الــﴫاع الــذي كان قائــام بــني خمتلــف األطــراف،
ونزعــه بنــي أميــة إىل الســيطرة عــى احلكــم وإمامــة املســلمني ،العتبارهــم األفضــل واألقــوى واألجــدر،

وﲣــﲇ اإلمــام احلســن gعــن الســلطة بﺈرادتــه واختيــاره؛ منعـ ًا لتفــﴚ الظلــم واإلرهــاب أكــرت ﳑــا كان،
شــكل مدعــاة للتســامح ،واملحبــة واملــودة بــني اجلميــع( .زقــزوق)٢00٣ ،

فيثــرب التــي اختارهــا املجتبــى لتكــون احلاضنــة بعــد مــا رفضتــه الكوفــة وأهلهــا ،ازدهــرت

بالعلــم والثقافــة ،فكانــت مــن أخصــب البــاد اإلســامية علــام وأدبــا وثقافــة؛ وكان املجتبــى يتــوىل
نــر العلــم يف يثــرب ،وكان يدعــو النــاس إىل مــكارم األخــاق ،وحماســن األعــامل ،والتــأدب
بســنة النبــي وقــد رفــع  gمنــار األخــاق التــي جــاء هبــا جــده الرســول إلصــاح املجتمــع
وهتذيبهم(القــرﳾ ،ج ،٢ص ،)٢85 :فالــدور العلمــي والتهذيــب األخاقــي الــذي صنع ـ ُه اإلمــام
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يف املدينــة صــار أساسـ ًا كبــري ًا وقويـ ًا إلعــادة بنــاء الفكــر االســامي فأنشــأ بذلــك جيـ ً
ا علامنيـ ًا جديــد ًا

لــه قيــم ومبــادئ إنســانية عاليــة مرتكــزة عــى مبــادئ التريــع املحمــدي القيــم فكانــت دعــوة اإلمــام
هــي دعــوة حداثــة وﲡديــد لتزدهــر مــن خاهلــا عقــول املســلمني ،وتصحــو مــن غفلتهــا وترفــع مــن
أفكارهــم تراكــامت الزمــن التــي أحدثتهــا احلكومــات األنفــة والسياســات املناهضــة التــي دعمــت
البدعــة ورشعــة الفســق والتخلــف الفكــري بــل إﳖــا حاربــت وقاومــت كل الدعــوات إىل الفكــر

والتطــور االجتامعــي ،فبــذكاء اإلمــام املجتبــى وعبقريتــه اســتطاع أن يقــود ثــورة علميــة صامتــه

وذات طابــع حركــي قــوي مناهــض للمــد األمــوي الــذي طاملــا دعــا للبدعــة واجلهــل والتخلــف عــن

التريــع الدينــي واألخاقــي املهــذب والصحيــح .

وبنــاء عــى ذلــك اســتطاع اإلمــام احلســن  gبعــد التفــكك واﳋيانــة التــي عمــت صفــوف جيشــه،

وهــروب قائــد اجليــش عبيــد بــن العبــاس بقبولــه الرشــوة التــي عرضهــا عليــه معاويــة« مليــون درهــم«

بعــد أن كان مــن ألــد أعدائــه بقتلــه اثنــني مــن أبنــاء عبيــد بــن العبــاس ،ونصيحــة أهــل الكوفــة لإلمــام
احلســن gبقبــول الصلــح مــع معاويــة ،حقنــا لدمــاء صحابــة رســول اهلل ،وخوف ـ ًا عليهــم مــن اإلبــادة
واملــوت ،أن ﳛافــﻆ عــى مواقفــه ،وان يعــوض االﳖيــار الســياﳼ ،بالتقــدم الفكــري والثقــايف الــذي

أرســى صنيعتــه يف مكــة املكرمــة ،فكانــت تلــك الفــرتة املظلمــة سياســيا ،مرقة فكريــا ،فقســاوة الصدمة

ورشاســة الغــازي معاويــة وإﴏاره عــى أن تكــون اﳋافــة لــه مــن بعــد اإلمــام عــﲇ gكان مــن املمكــن
أن تــؤدي إىل شــلل عــام يف مفاصــل احليــاة اإلســامية بــام فيهــا الفكــر ،إال أن ذلــك مل ﳛــدث بــل انطلــق
وربــام بصــورة أفضــل مــن الســابق ،وكان اإلنجــاز األكــرب يف حيــاة اإلمــام احلســن ،gفاإلنســانية التــي

محلهــا اإلمــام بأخاقــه الرفيعــة تعــد إرثـ ًا حضاريـ ًا عربيـ ًا إســامي ًا( .احلائــري)٢01٣ ،
اإلمام اﳊسن )املجتبى( :g

وافــق  15شــهر رمضــان املبــارك والدة كريــم أهــل البيــت bاإلمــام احلســن الســبط  ،gفبهــذه

املناســبة العطــرة وامليمونــة نســلط الضــوء عــى إحــدى أبــرز صفاتــه وهــي »التســامح« ،ومل يــرد ذكــر

التســامح لفظ ـ ًا يف القــرآن الكريــم ،لكــن الريعــة اإلســامية ذهبــت إىل مــا يفيــد معنــاه ،وقــد جــاء

بــام يقاربــه أو يــدل عــى معنــاه ،حــني متــت الدعــوة اىل التقــوى ،والتشــاور ،والتــﺂزر ،والتــواﴆ،
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والرتاحــم ،والتعــارف ،وكلهــا مــن صفــات التســامح مؤكــدة حــق االختــاف بــني البــر،
و(االختــاف آيــات بينــات) ،وإن كان ال يلغــي االئتــاف؛ إال أن هلــا عــدة بدائــل ،منهــا »احللــم« ،إن

صفــة احللــم مــن أبــرز صفــات اإلمــام احلســن  gالتــي عــرف هبــا ،حيــث اشــتهر عنــه أنــه (حليــم أهل

البيــت) ،روى املدائنــي عــن جويريــة بنــت أســامء قــال :ملــا مــات احلســن ،أخرجــوا جنازتــه ،فحمــل
مــروان بــن احلكــم ﴎيــره ،فقــال لــه احلســني :حتمــل اليــوم جنازتــه وكنــت باألمــس ﲡر ّعــه الغيــﻆ؟

قــال مــروان :نعــم ،كنــت أفعــل ذلــك بمــن يــوازن حلمــه اجلبــال( .ابــن أيب احلديــد ،)1987 ،فــﺈذا
ســاد احللــم ،وشــاع التســامح بــني التجمعــات والتوجهــات ،حتــول احللــم حينﺌــذ إىل منهــج اجتامعــي
عــام ،وآتــى ثــامره يف حتقيــق وحــدة املجتمــع وانســجامه ،وتوجــه جهــوده وطاقاتــه نحــو األهــداف

الكبــرية ،والتحديــات اﳋطــرية.

ومــن هــذا املنطلــق ال يمكــن إغفــال دوره الرســايل الــذي كان مطابقــا ومكمـ ً
ا لــدور أبيــة اإلمــام

عــﲇ ،gفقــد أشــاد بــه النبــي املرســل رمحــة للعاملــني حممــد gيف قولــه { :أال أخربكــم بخــري النــاس

وعمــة :قالــوا بــى يــا رســول اهلل ،قــال  :gاحلســن واحلســني عمهــام جعفــر بــن أيب طالــب،
 ٣٣8عــ ًام ّ

وعمتهــام أم هــاﲏ بنــت أيب طالــب} ،هــذه املناقــب التــي أهلــت اإلمــام احلســن gﳋافــة املســلمني
بعــد أبيــه ،كــام دعتــه إىل التنــازل عــن اﳋافــة لصالــح معاويــة ،وهــذا دليــل ســامحته gوحلمــه برغــم
معارضــة الكثرييــن مــن اتباعــه ،فحــﲇ بنــا يف هــذه األوقــات العصيبــة ،حيــث تشــهد أغلــب الــدول
العربيــة واإلســامية احلــروب والفتــن أن نحــذو حــذو اإلمــام احلســن يف اختيارنــا للصلــح واملســاحمة

والســام ،وللعيــش بســام وتــرك العنــف والتعصــب( .القــرﳾ)٢008 ،

فمــن كثــرة األحاديــث والروايــات التــي حتدثــت وبينــت مــدى قــدرة املجتبــى عــى التســامح
ﹴ
ووقـ ﹴ
وحشــمةَ ،جــواد ًا َﳑدوح ـ ًا،
ـار ُ
واحللــم ،فقــد قيــل أنــه كان س ـ ّيد ًا كري ـ ًام حلي ـ ًام زاهــد ًا ،ذا ســكينة َ

ومــن كبــار األجــواد ،ولــه اﳋاطــر الوقــاد ،والس ـ ّيد ا ُملح َّبــب ،واحلكيــم املقـ َّـرب ،هــذا مــا رواه ابــن

ـوزي وأبــو نعيــم .ونقــل ابــن أيب احلديــد عــن املدائنــي قو َلــه :وكان احلســن g
حجــر وســبط ابــن اجلـ ّ

س ـ ّيد ًا ســخ ّي ًا حلي ـ ًام خطيب ـ ًا.
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واذا مــا نظرنــا إىل شــخصيته والتــي ﲡســدت فيهــا مجيــع ِ
الق َيــم اإلنســانية وامل ُثــل العليــا ،والتقــت

بــه عنــاﴏ اإلمامــة ،فــكان بحكــم م ُثلــه وهتذيبــه فـ ّـذ ًا مــن أفــذاذ التكامــل اإلنســاﲏ ،و َعلـ ًام مــن أعــام

القيــادة البريــة التــي ازدهــر حــال جمتمعهــا هبــا ،وتغــري مــن خطــر إىل نجــاة ومــن تعاســة إىل ســعادة،
فــكان  gمثـ ً
ا رائعـ ًا مــن أمثلــة الرســالة اإلســامية ،فهــو املمثــل احلقيقــي ،والقائــد احلــق ِألطروحـ ِـة

ومقوماتــه؛ ملــا يمتلكــه مــن صفــات قياديــة عظمــى وتربيــة رســالية
اإلســام اﳋالــدة بجميــع طاقاتــه
ّ

نبويــة عماقــة ،مــع مســحة كامليــة مــن ســيد األوصيــاء واألوليــاء عــﲇ بــن أيب طالــب لتزدهــر ثمــرة
النبــوة وتعطــر الدنيــا بحنكــة وذكاء رﳛانتهــا (.الريفــي.)٢014 ،

فشــخصيات أهــل البيــت ،تعتــرب مــن الشــخصيات اإلســامية التــي كانــت ذات جوانــب متيزها

عــن غريهــا مــن بقيــة الشــخصيات اإلســامية ،ﳑــا دعــا أن تكــون يف مقــام االقتــداء واإلتبــاع مــن
قبــل األمــة ،ولذلــك اتســمت شــخصية اإلمــام احلســن بالنضــج الســياﳼ وبعــد النظــر ،الختيــاره

الصلــح كحركــة اســرتاتيجية ،حقــق مــن خاهلــا حفــﻆ شــيعته واﳋلــﺺ مــن أنصــاره ليحفــﻆ بذلــك

دمــاء أنصــاره أوالً ،ودمــاء املســلمني ثانيــا ،وليفضــح بذلــك مــا آلــت إليــة األمــور مــن تزويــر للحقائق،
والكــذب الــذي مارســه معاويــة عــى املســلمني مــن افــرتاء عــى آل البيــت ،وخاصــة اإلمــام احلســن

 ،وقــد اتبــع اإلمــام سياســة املهادنــة بقبولــه الصلــح مــع معاويــة بعــد أن غــدر بــه اجليــش وأهــل
الكوفــة ،وليتجنــب بذلــك ســخط املســلمني عليــه ،وإنكارهــم لــدوره ،كوريــث لإلمامــة مــن بعــد جده

النبــي ،وأبيــه عــﲇ ،وهــدف االســرتاتيجية التــي اتبعهــا اإلمــام احلســن مــن خــال إعــان
اهلدنــة :انتظــار الفرصــة املائمــة ،والظــرف األنســب إلعــان الثــورة عــى بنــي أميــة ،الســرتجاع احلــق

املغتصــب منهــم ،وهــذا كان واضحــ ًا مــن رفــض اإلمــام احلســن gلعــرض أهــل الكوفــة بعــد أن

أدركــوا خطأهــم حيــال اإلمــام ،لينقضــوا عهدهــم مــع معاويــة وبنــي أميــة( .القــرﳾ)٢011 ،

لكــن اإلمــام احلســن  gأدرك بــأن اﳋــاﴎ األكــرب ،إذا مــا قبــل عــرض أهــل الكوفــة ،وتراجــع هــو

دمــاء املســلمني ،وعــى اعتبــار أنــه إمــام معصــوم مفــرتض الطاعــة ،ال يأتيــه الباطــل مــن بــني يديــه أو
خلفــه وبذلــك العلــم الــذي يرتفــع إشــادة باإلمــام احلســن ،ويرفــع لــواء اإلمامــة بــني يديــه يســتوجب

أن تكــون مجيــع أعاملــه حجــة ،وليــس عبثــ ًا ،فــام قــام بــه مــن صلــح مــع معاويــة ،إنــام كان أمــر ًا إهليــا،
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تكتنفهــا حكمــة إهليــة ومتــى مــا كنــا قــد اســتوعبنا هذيــن األمريــن ،يمكننــا أن نســتبعد احتــامل أن
يكــون اإلمــام قــد جلــأ إىل الصلــح حلبــه للمســاملة ،وقلــة شــجاعته والعيــاذ بــاهلل ،كــام أن املصلحــة التــي

دعــت املجتبــى إىل الصلــح مــع معاويــة إنــام هــي مصلحــة أمــة بكاملهــا ،كان الواجــب عــى املجتبــى

رعايتهــا وقيادهتــا بحكمــة وحنكــة ال بأهــواء وعبــث ،وهــذا مــا أداهــا اإلمــام احلســن يقينـ ًا وواقعـ ًا،
فالنتائــج التــي أنتجهــا الصلــح ،والثمــرة التــي قطفهــا املســلمون مــن هــذا الصلــح كانــت أكــرب مــن

تشــبث اإلمــام باحلــرب ،وهــذا مــا ال يريــده اإلمــام للبريــة ،إنــام كان العفــو والصــاح واهلــدوء هــو
حمــل رعايــة اإلمــام ،ونقطــة رئيســية يف مهمتــه ( .االمــني.)٢014 ،

فاملجتبــى  gوهــو مــن بيــت املثــل العليــا املطلقــة ،ال تســمح بــه شــهامته ونخوتــه إال أن يتســامح،

ولــو مل يكــن كذلــك ملــا كان إمام ـ ًا ،فهــو متســامح ،ألنــه إمــام وألنــه إمــام فشــأنه التســامح ،وهــو

بذلــك كأجــداده وآبائــه يســن ســنة التســامح حتــى مــع األعــداء الذيــن مــا تركــوا منكــر ًا إال وارتكبــوه،
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وخلــت صحائفهــم مــن فعــل اﳋــري.

لذلــك أشــاد رســولنا الكريــم بمناقــب املجتبــى حينــام قــال« أمــا احلســن فــان لــه هيبتــي

وســؤددي« ،وهــو ســيد شــباب أهــل اجلنــة ،وحجــة اهلل عــى األمــة ،أمــره أمــري ،وقولــه قــويل ،مــن
تبعــه فﺈنــه منــي ،ومــن عصــاه فﺈنــه ليــس منــي« ( .فرائــد الســمطني ،ج ،٢ص ،٣5 :وينابيــع املــودة،
ص ،44٣-441 :و 487عــن املناقــب.

فهــذه اإلشــادة للمجتبــى بمثابــة تﴫيــح علنــي مــن قبــل رســولنا األعظــم؛ ليكــون الوريــث

ﳋافــة املســلمني ،لذلــك تــوىل اإلمــام احلســن الســبط gمنصــب اإلمامــة والقيــادة بعــد استشــهاد

أبيــه يف احلــادي والعريــن مــن رمضــان ســنة  40هـــ ،وكان يف الســابعة والثاثــني مــن عمــره املبــارك،

وقــد عــاش خــال هــذه املرحلــة مــع جــده الرســول األعظــم مــا يزيــد عــى ســبع ســنوات ،كانــت
تلــك الســنوات عــى قﴫهــا كافيــة ألن ﲡعــل منــه الصــورة املصغــرة عــن شــخصية الرســول ،حتــى
ليصبــح جديــرا بذلــك الوســام العظيــم الــذي حبــاه ووهبــه جــده ،حينــام قــال لــه « :اشــبهت َخ ْلقــي

ُ
وخ ُلقــي« ،والرســول األعظــم gهــو الــذي حتمــل مســؤولية هدايــة األمــة ورعايتهــا ،ومســؤولية

تبليــﻎ الرســالة وتطبيقهــا ،ومحايــة مســتقبلها ،مــن خــال وضــع الضامنــات التــي البــد منهــا يف هــذا

التسامح يف اﳋطاب الفكري لإلمام احلسن

املجــال ،وهــو املطلــع -عــن طريــق الوحــي -عــى مــا ينتظــر هــذا الوليــد اجلديــد مــن دور قيــادي هــام،
واملأمــور باإلعــداد هلــذا الــدور ،وذلــك ببنــاء شــخصية هــذا الوليــد بنــا ًء يتناســب مــع املهــام اجلســام

التــي تؤهلــه لاضطــاع هبــا عــى صعيــد هدايــة األمــه وقيادهتــا ،وعــاش مــع أبيــه املرتــﴣ gفــرتة
حياتــه ،وإمامتــه البالغــة ثاثــني ســنة تقريبــا ،عــاﴏ خاهلــا كا مــن اﳋلفــاء الثاثــة ،وشــارك بشــكل

فاعــل يف إدارة دولــة أمــري املؤمنــني عــﲇ بــن أيب طالــب( .القــرﳾ)٢008 ،

وقتــل مســموما عــى يــد زوجتــه جعــده بنــت األشــعث الكنــدي ،وقــد كان رجــا منافقــا ،بأمــر مــن

معاويــة بــن أيب ســفيان ،حيــث ضمــن هلــا أن يزوجهــا بابنــة يزيــد ،وأرســل هلــا مائــه الــف درهــم ،فســقته
جعــدة الســم ،حيــث وضعتــه يف طعــام اإلفطــار وكان صائــام ،فشــعر اإلمــام احلســن gبــأمل شــديد يقطع
أمعــاءه ،ونظــر إىل زوجته»جعــدة« وقــال هلــا{ يــا عــدوة اهلل ،قتلتينــي قتلــك اهلل ،لقــد غــرك معاويــة،

وســخر منــك ،ﳜزيــك اهلل وﳜزيــه} ،بعــد ذلــك ســخر منهــا معاويــة وطردهــا مــن قــﴫه وقــال هلــا:
إننــا نحــب حيــاة يزيــد ،وهكــذا خــﴪت جعــده الدنيــا واآلخــرة ،وفــازت بلقــب» :مســممه االزواج«،

ويف الثامــن والعريــن مــن شــهر صفــر عــام  50للهجــرة ،عرجــت روح اإلمــام احلســن gإىل الرفيــق
األعــى ،حيــث دفــن يف املدينــة املنــورة مقــربة البقيــع( .القــرﳾ ،٢011 ،ص)475 :
ﻫﻞ ﺷﻜﻞ الﻌنﻒ والﻈﻠﻢ مدعاة ﰲ حياة اإلمام اﳊسن؟

ِ
الس ـ ْل ِم كَا َّف ـ ًة َو َال
يمكننــا أن نفهــم مــن قــول اهلل عــز وجــلَ { :يــا َأ ﱡ َهيــا ا َّلذي ـ َن آ َمنُــوا ا ْد ُخ ُلــوا ِيف ِّ
َتتَّبِعــوا ُخ ُطــو ِ
ِ
ات َّ
ـني }{البقــرة ،}٢08 ،أن »الســلم« مــن املفاهيــم
ـم َعــدُ ﱞو ﱡمبِـ ﹲ
َ
ُ
الش ـ ْي َطان ۚ إِ َّن ـ ُه َل ُكـ ْ
التــي ﳛــث عليهــا القــرآن ،منهجـ ًا يؤمــن بالرتاحــم والعيــش بمــودة ،يف حــني أن احلــرب والعنــف متثل

أعــامالً خارجــة عــن املنطــق والعقانيــة ،يف حــني أن احلــرب والعنــف هــو مــن عمــل الشــيطان ،فــكل
حــرب تقــع لســبب غــري معقــول مــع وجــود خيــار الســلم ،هــي حــرب تســري عــى منهــج الشــيطان،

وليــس عــى منهــج القــرآن اإلنســاﲏ ،فــاهلل يدعونــا إىل الســلم والســام ،حتــى أنــه عــز وجــل قــد

ســمي نفســه »الســام« ووصــف ب»الرمحــن« و»الرحيــم« ،ومــن ثــم وجــب أن يكــون الســام هــو
الرمحــة واملحبــة ،أمــا قضيــة العاقــة بــني الســلم والاعنــف يف الفكــر اإلســامي األصيــل ومــا ســواه

مــن املبــادئ ،فســرية الرســول حممــد gوســرية أهــل بيتــه خــري مصــداق لســلوك الســام والتســامح

٣41

د .مها تو فيق شبيطه

يف األمــة ،فهــي حامــل لرايــة الســلم والســام؛ ألنــه ﳛمــل للبريــة النــور واهلدايــة واﳋــري والرشــاد
والرمحــة ،إذ يقــول (( :gانــام انــا رمحــة مهــداة)).

وقــد حـ َّ
ـث اإلســام يف تعاليمــه كثــري ًا عــى التجمــل بأخاقيــات الاعنــف والتســامح كالرفــق

والصفــح والعفــو والرمحــة والشــفقة واللــني؛ فقــد قــال رســول اهللّ :
ـع عــى
الرفـ َـق َمل ُي َ
وضـ ْ
((إن ِّ
ﹴ
ﳾ ﹴء ّإال زانَــه ،وال ن ِ ِ
ــق ُيمــ ﹲن
((لر ْف ُ
ُ
ُــز َع مــن َﳾء ّإالشــا َن ُه ))الكايف }6 /119 /٢{ :وقولهِّ 

واﳋُـ ُ
ـف ا َمل ِع َ
يشـ ِـة »{األنوار/71 :
الرفـ ُـق نِصـ ُ
ـرق ُشــؤ ﹲم ))الكايف4 } /119 /٢ { :وقولــه« ِّ :
 }19 /٣49وقولــه« ّ :
الرفـ َـق ُﳛـ َـر ِم اﳋَ َري »الــكايف:
الرفـ ِـق ِّ
والرب َك ـ َة ،و َمــن ُﳛـ َـر ِم ِّ
الزيــا َد َة َ َ
إن يف ِّ
 }7 /119 /٢وقــال اإلمــام عــﲇ« ُ :كــن ل ّينـ ًا مــن غــري ضعــف شــديد ًا مــن غــري ُعنْــف» عيــون

٣4٢

الســ ْل ِم )){عيون
الر ُ
فــق ُي َ
ــؤ ِّدي إىل ِّ
احلكــم واملواعــﻆ ،ص  }٣9٣وقــال اإلمــام عــﲇ __ ِّ :
ِ
احلكــم واملواعــﻆ ،ص  }٣1وقــال اإلمــام الباقــر ّ :
الرفـ َـق و ُيعطِــي
إن اهللََّ عـ ّـز وجـ ّـل رفيـ ﹲـق ُﳛـ ﱡ
ـب ِّ
عــى الرفـ ِـق مــا ال يعطِــي عــى الع ِ
نف {الــكايف}5 /119 /٢ :
ُ
ُ
ِّ
ويف الوقــت الــذي تؤكــد الوصايــا والتعاليــم الدينيــة عــى الرفــق والتســامح ونبــذ العنــف وتنهــى

ـش؛ فـ ّ
بشــدة عــن بــذاءة اللســان والفحــش يف الــكام ،فعــن النبي  قــال » :إ ّيا ُكــم وال ُفحـ َ
ـﺈن اهللََّ َعـ َّـز
ِ
ِ
َّ
ــش ا ُمل َت َف ِّح َش{ بحــار األنــوار }1 /110 /79 :وعنه  قــالّ :
الفاح َ
»إن اهللََّ ال
ــب
وجــل ال ُﳛ ﱡ
ش »كنــز العــامل }8078 :وعنه  قــال» :اجلنَّ ـ ُة حــرام عــى ك ُِّل ِ
كل ِ
ِ
فاحـ ﹴ
ـش ُم َت َف ِّح ﹴ
فاحـ ﹴ
ـب َّ
ـش
ُﳛـ ﱡ
َ َ ﹲ
ّ
أن َي ُ
العــامل}8085 :
دخ َلها{ كنــز ّ

ـاس َفتَكت َِسـ ُبوا ال َعــداو َة َبين َُهــم{ الــكايف}٣ /٣60 /٢ :وقــال
.وعنه قــال» :ال ت َُسـ ﱡبوا النـ َ
ِ
:إن اهللََّ ي ِ
الفاحـ َ
ـش ا ُمل َت َف ِّحــش{ الــكايف}4 /٣٢4 /٢ :وعنه  أيض ـ ًا:
ـض
اإلمــا ُم الباقـ ُـر«
بغـ ُ
َّ ُ
ِ
ـح الــكا ِم» {األنــوار.}14 /185 /78 :
ـاح ال ِّلﺌــا ِم َقبيـ ُ
»سـ ُ
لذلــك يعتمــد مفكــرو الغــرب إىل اســتلهام تشــددهم عــى قيــم احلريــة والعدالــة ،واملســاواة،

واحــرتام كرامــة اإلنســان ،مســتمدين قوانينهــم املدنيــة مــن مفاهيمهــم الفلســفية واألخاقيــة ،لكــن
اﳋطــاب اإلســامي وبالظــرف احلــايل ،يقــف عائقــا أمــام مبــادئ التســامح واحلداثــة ،غافــا كــون

»التشــدد والغلــو والتطــرف« ،مفاهيــم مناقضــة لإلســام ،الــذي يقــوم عــى الوســطية واالعتــدال

التسامح يف اﳋطاب الفكري لإلمام احلسن

والتســامح ،فغيــاب التســامح يعنــي انتشــار ظاهــرة التعصــب والعنــف وســيادة عقليــة التحريــم

والتجريــم ،وهــذا مــا يرصــد عــى أرض الواقــع وخصوصــا بعــد احتــال العــراق ومتركــز« القاعــدة«

كمنظمــة ســامهت بطريقــة أو بأخــرى يف العنــف الســائد ،وظهــور »داعــش« والتــي تعــد مــن أكــرب
املنظــامت تطرف ـ ًا وعنف ـ ًا ،عــى الصعيــد الفكــري أو الســياﳼ أو االجتامعــي أو الثقــايف.

أســس اإلمــام احلســن gملبــدأ التســامح واملحبــة واملــودة ،وجســده يف العديــد مــن املواقــف

مــع أعدائــه ،فعــى الرغــم مــن اﲣــاذ أعدائــه الســاح يف مواجهتــه ،إال أنــه كان يواجههــم بالكلمــة،
وبالنصيحــة ،فــكان  gيمنــع قومــه مــن البــدء بالقتــال ،فــامدام هنــاك جمــال للكلمــة ،ومعرفــة الــرأي،

فــا جمــال يف ثقافــة احلســن بــأن يســتعمل ســاح احلــرب والقتــال ،مادامــت هنــاك فســحة ملعرفــة
الــرأي ووجهــات النظــر ،ويف هــذه املواقــف يتجــى منتهــى متســك اإلمــام احلســن بالتســامح ،إن هــذا
املبــدأ األخاقــي الرائــع لإلمام احلســن gيكشــف لنــا حــدود املبــادئ اإلنســانية التــي كان اإلمــام
يدعــو هلــا ويطبقهــا بنفســه ،وهــي مبــادئ ال نجــد هلــا مــا يقابلهــا ،ولﻸســف خصوص ـ ًا بــني أبنــاء

املجتمــع اإلســامي املعــاﴏ (.مــدن.)٢014 ،

كانــت سياســة اإلمــام احلســنgمكملة وﳑهــدة لسياســة جــده النبــي حممــد ،فكانــت تتســم

بسياســة الاعنــف والنهضــة والســام ،إضافــة إىل احلكــم الرشــيد ،فسياســة اإلمــام املجتبــى g

كانــت نرباســ ًا واألرض اﳋصبــة التــي خططــت لقيــام ثــورة اإلمــام احلســني  gعــى الظلــم.

لذلــك وصــف دور اإلمــام احلســن gباملهــم يف الثــورة النهضويــة لإلمــام احلســني ،gفقــد كان

حساسـ ًا وصعبـ ًا أكثــر مــن دور ســيد الشــهداءg؛ ألن املجتبــى كان عليــه أن هييــﺊ األرضيــة الصاحلــة

للنهضــة املباركــة ،وقــد قــام اإلمــام احلســني ،بتلــك النهضــة احل ّقــة ،ألن النهضــة املوفقــة حتتــاج أوالً
إىل إعــداد األرضيــة والتخطيــط املنظــم والدقيــق ،حتــى يمكــن إجراؤهــا بنجــاح ،فنبــي اإلســام 
مثـ ً
ا كان شــجاع ًا جماهــد ًا ،لكنــه يف مكــة املكرمــة قــد قــام بتهيﺌــة األرضيــة املناســبة لﻸمــة اإلســامية،
فوضــع األســس يف مكــة ،وقــام بمرحلــة التنفيــذ والتطبيــق يف املدينــة (.ســليامن ،ج ،7ص)7 :

لقــد قــام اإلمامــان احلســن واحلســني cبــأداء رســالة واحــدة ،ولكــن نصفهــا قــد أداه اإلمــام احلســن

gباإلعــداد الكامــل ،وهتيﺌــة األرضيــة الازمــة ،ونصفهــا اآلخــر قــد قــام بأدائــه ســيد الشــهداءg
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بقيامــه املقــدس والدامــي .لكــن مســؤولية اإلمــام احلســن gكانــت مهمــة وصعبــة جــد ًا ،ربــام أصعــب

مــن مســؤولية اإلمــام احلســني ،cوذلــك ألن مســؤولية اإلعــداد أصعــب مــن تفجــري النهضــة والقيــام

املســلح ،ألن الشــخﺺ الــذي يريــد بنــاء جيــل وتربيتــه عــى املفاهيــم الصحيحــة ،فمــن دون شــك وتــردد،

البــد مــن أن ياقــي صعوبــات عديــدة ،وربــام هيــان ،كــام أنــه ﳛتــاج إىل برنامــج منظــم وزمــان طويــل
وخمطــط دقيــق عــى املــدى البعيــد ،والكــوادر الصاحلــة والتقيــة واالحتيــاط مــن أجــل املحافظــة عــى هــذا

اجليــل يف حــال اإلعــداد والبنــاء ،وعوامــل البقــاء خــال عريــن أو ثاثــني ســنة أو أكثــر ،وأخــري ًا فهــو

بحاجــة لاســتعداد الكامــل لتحمــل الكلــامت اجلارحــة ،وأن يكــون بعيــد ًا عــن كل مــدح وثنــاء.

ومــن هنــا يعــرف مــدى أمهيــة مســؤولية اإلمــام احلســن املجتبــى gودوره العظيــم ،فﺈنــه كان

يشــكل القســم املهــم مــن النهضــة املباركــة ،وأن رســالته ورســالة أخيــه اإلمــام احلســني cكانــت
واحــدة ولكــن تتشــكل مــن قســمني ،وهــل هــذا مــن أســباب مــا ورد مــن أن اإلمــام احلســن gهــو

أفضــل وأعــى مرتبــة مــن اإلمــام احلســني gكــام ﴏح بذلــك ســيد الشــهداء  يف يــوم عاشــوراء

ـري منــي”.
 ٣44حيــث قــال» :أخــي خـ ﹲ

إن املتبــع لنهضــة اإلمــام احلســن« الفكريــة والسياســية والدينيــة ،ياحــﻆ صعوبــة املهمــة

التــي قــام هبــا يف ظــروف كانــت توصــف باحلرجــة والصعبــة ،حيــث كانــت كل حــركات اإلمــام«
مرصــودة ،وعــى طــول املــدة وحتــى وفاتــه {  ،}وهــو وإن مل يمــد يــد ًا للســاح ،إال أنـ ُه التــزم

النضــال بــكل األســلحة األخــرى التــي ال تقــل أمهيــة عــن الســيف ،فــكان ســاح الســيف هــو الفكــر
واإلرادة والعزيمــة وقــول احلــق باﳋطــب واملواعــﻆ وســاح العلــم والفكــر والتثقيــف وســاح

العدالــة باالعتنــاق ،كل هــذه اآلليــات الدفاعيــة عــن ديــن اإلســام ،وعــن اإلنســانية ،كانــت ســد ًا
منيعــ ًا يف وجــه أخطــر عمليــة حتريــف هتــدف إىل إبــادة اإلســام مــن جــذوره يف حكــم بنــي أميــة
اجلاهــل والعــودة إىل أحــام أجدادهــم زمــن األصنــام واجلهــل والعبوديــة( .الريفــي)٢014 ،

واإلســام الــذي ظهــر يف زمــن ســادت بــه اجلاهليــة أخــذ يدعــو إىل التحــﲇ بنهــج (الاعنــف) يف

مجيــع شــؤون احليــاة اﳋاصــة والعامــة ،فاإلســام يعتــرب الســلم والســام والاعنــف هــو األصــل،
ومــا عــداه اســتثناء يؤكــد هــذا األصــل األويل.

التسامح يف اﳋطاب الفكري لإلمام احلسن

وال يقتــﴫ ﳖــج الاعنــف عــى جانــب دون آخــر ،أو بعــد دون آخــر ،بــل يشــمل مجيــع أبعــاد

احليــاة كبنــاء الكيــان األﴎي ،وبنــاء املجتمعــات اإلنســانية ،وبنــاء الفكــر والثقافــة ،وبنــاء التعليــم

والرتبيــة ،وبنــاء العاقــات الدوليــة بــني الــدول واألمــم املختلفــة.

وال شــك أن رؤيــة الدمــاء حتــت أي مدعــى خــاف رســالة التســامح ،فكيــف يمكــن املوالفــة بــني

الدمــاء وقيمــة التســامح؟ بــل كيــف يمكــن تنشــﺌة جمتمــع ســليم الذهــن والفطــرة يف حــني أن الدمــاء

احلــال واحلــرام تســفك أمامــه.
عندمــا كان الفكـ ِـر اإلســامي ،والعلــم اإلســامي ،واﳋطــاب اإلســامي ،فتي ـ ًا وحيوي ـ ًا وفعــاالً،

كانــت احلضــارة اإلســامية فتيــه صاعــده وقــادرة عــى هضــم االختــاف والتنــوع ،وهــذا مــا جيــب

اســتحضاره اليــوم لتفعيــل خطــاب دينــي وســطي ومتســامح ومعتــدل يؤثــر عــى مناحــي احليــاة كلهــا،

يتعصــب للــرأي وينفــي اآلخــر املختلف،
ويمهــد ﳋطــاب ســياﳼ معتــدل وبنــاء كذلــك ،ولكــن عندمــا ّ
ويضعــف التنــوع والتكامــل ،تعتــل الثقافــة ،ومتــرض احلضــارة ( .عصفــور)٢006 ،

إن املــاﴈ كنـ ﹲـز جيــب أن نســتفيد منــه؛ إال أن علينــا أن نضــع نُصــب أعيننــا ،أننــا فﺌــات شــتى يف

املجتمــع ،وربــام ارتكــب بعضنــا أخطــاء وآثا ًمــا مــن قبــل؛ فجــرح البعــض منــا اآلخــر وآذاه وأدمــى

قلبــه؛ ومــن اﳋطــأ تصويــر هــذه األحــداث بﺂالمهــا ومرارهتــا جمــدّ ًدا كــام يف الروايــات واألفــام،

مثــارا للنــزاع واﳋصــام؛ ال جــرم أن هــذه
وإحيــاء األحــداث البائــدة يف يومنــا هــذا ،وجعلهــا
ً

األحــداث التارﳜيــة قــد وقعــت مجيعهــا ،وهــذا ال نــزاع فيــه؛ لكــن مــن اﳋطــأ اســتغاهلا يف مواجهــة

مســو ًغا للنــزاع والعــراك؛ وال نقصــد بذلــك أن” :علينــا أن نُعنَــى بالصفحــات
بعضنــا واﲣاذهــا
ِّ

املرقــة يف التاريــﺦ فحســب“َّ ،
ومرها للدراســة
كا ،بــل ال بــد أن ﲣضــع األحــداث التارﳜيــة بحلوهــا ّ
والتمحيــﺺ ،حتــى نتجنّــب تكــرار الوقــوع يف األخطــاء نفســها.
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مراﺟع ﺗسامﺢ اﳋطاب الﻔﻜري:
*-ابــن أيب احلديــد ،عبــد احلميــد( )1987رشح ﳖــج
الباغــة ج 16ص 1٣دار اجليــل – بــريوت ،ط.1
* -ابــن منظــور حممــد بــن مكــرم » ،لســان الﻌــرب –
مــادة »خطــﺐ« ،بــريوت :دار صــادر.
*  -ابــن منظــور ،لســان العــرب ،ط ،6ص  ٣54و
٣56.
* -أمحــد عبــداهلل الطيــار(» )٢005ﺗﺄويــﻞ اﳋطــاب
الدينــي ﰲ الﻔﻜــر اﳊداﺛــي اﳉديــد« ،حوليــة كليــة -4
أصــول الديــن القاهــرة ،العــدد ( ،)٢٢املجلــد الثالــث،
ص .1٢
* -احلائــري ،حســن الشــمري( ،)٢01٣قبــس مــن
نــور :االمــام احلســن املجتبــى ،كربــاء املقدســة ،دراســة
موضوعيــة يف حيــاة االمــام املجتبــى ،العتبــة احلســينية
املقدســة ،ط.1
* -األمــني ،عــﲇ( ،)٢014التســامح الســياﳼ يف
االســام ،معهــد البحريــن للتنميــة السياســية ،البحريــن.
* -باقــر رشيــف القــرﳾ :حيــاة االمــام احلســن ،ج،٢
ص٢85.
* -بحــار األنــوار :بحــار األنــوار19. /٣49 /71 :
.1 /110 /79 .14 /185 /78* -زقــزوق ،حممــود محــدي( ،)٢00٣االنســان والقيــم
يف التصــور االســامي ،القاهــرة :دار رشــاد للطباعــة،
ط.1
* -الريفــي ،رحيــم كريــم( ،)٢014االنســانية املثاليــة
عنــد احلســن بــن عــﲇ ،بــريوت :دار الربهــان ،ط.1
* -الريفــي ،رحيــم كريــم( ،)٢017موضوعيــة
املنظومــة اﳋطابيــة عنــد االمــام احلســن :gمقاربــة
تداوليــة ،جملــة مركــز بابــل للدراســات االنســانية،
جملــد( ،)7ع(.)4
*-شــعبان ،عبــد احلســني( ،)٢005فقــه التســامح يف

الفكــر العــريب االســامي :الثقافــة والدولــة ،بــريوت:
دار النهــار.
* -الشــمري ،حاتــم بديــوي( ،)٢019دور اﳋطــاب
الدينــي يف اصــاح قضايــا املجتمــع :دراســة حتليليــه
ﳋطبــة مجعــة كربــاء »نموذجــا« ،جملــة مركــز بابــل
للدراســات االنســانية ،جملــد( ،)9ع(.)1
*-الشــيﺦ حســني ســليامن :االمــام احلســن القائــد
واالســوة ,ج ,7ص 7.
* -أصــول الــكايف7-6 -5-4-٣/119 /٢ :
 عيون احلكم واملواعﻆ ،ص( ) ٣1و( .)٣9٣*-عصفــور ،جابــر( ،)٢006ثقافتنــا بــني التعصــب
والتســامح ،جملــة العــريب ،ع( ،)567شــباط ،ص.80 :
* -عمــر حممــد الشــيباﲏ ( » )199٣مــن أســﺲ الﱰبيــة
اإلســالمية » الطبعــة الثانيــة ،مــن منشــورات اجلامعــة
املفتوحــة.
* -الغشــيمي ،عبدالواســع و ســعد ،امــري
فاضــل( ،)٢01٣التســامح االســامي قــراءة يف معطياتــه
الفكريــة واثــاره الواقعيــة يف ضــوء الكتــاب والســنة ،جملــة
الريعــة والدراســات االســامية ،ع(.)٢1
* -غليــون ،برهــان( ،)199٣الدولــة والديــن ،بــريوت:
املؤسســة العربيــة للدراســات والنــر ،ط ،٢ص.58 :
* -الفــريوز آبــادي ،جمــد الديــن حممــد بــن
يعقــوب( ،)1987القامــوس املحيــط ،ت :حممــد نعيــم
العرقســوﳼ ،مكتبــة حتقيــق الــرتاث ،بــريوت :مؤسســة
الرســالة ، .بــاب احلــاء ،فصــل الســني ،ص.٢٢5 :
* -القــرﳾ ،باقــر الريــف( ،)٢008حيــاة االمــام
احلســن ،دراســة وحتليــل ،ت :مهــدي باقــر القــرﳾ،
ايــران ،مطبعــة رشيعــة ،ط.1
* -قمــر ،حممــود ( )٢01٣التســامح واالخــاء االنســاﲏ
يف االســام ،دراســة حتليليــة ،عــني للدراســات والبحوث
االنســانية واالجتامعيــة ،ط ،1ص .85

التسامح يف اﳋطاب الفكري لإلمام احلسن

حــدود للدراســات واالبحــاث ،ط.1
العامل8078. :و .8085
* -كنز ّ
* -مــدن ،يوســف( ،)٢014دراســات يف الفكر الرتبوي * -يــﴪي ،مصطفــى( ،)٢005عــرض كتــاب فقــه
التســامح يف الفكــر العــريب االســامي للدكتــور عبــد
عنــد االمــام احلســن ،gبــريوت :دار الربهــان ،ط.1
* -الوريمــي ،ناجيــة( ،)٢015االختــاف وسياســة احلســني شــعبان ،شــبكه املعلومــات الدوليــة.
التســامح ،الربــاط :منشــورات مؤسســة مؤمنــون بــا
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املﻘدمة

يعــدّ اﳋطــاب احلجاج ــي الب ــؤرة املركزيــة يف إيصــال األفــكار وتثبي ــت املقاصــد يف ذهــن املتلقي،
إذ ينط ــوي عــى أث ـ ﹴـر ف َّع ـ ﹴ
ـال يف إقنــاع اآلخري ــن؛ كونــه حماولــة واعي ــة م ــن املتك ّل ــم للتأثــري يف املتلق ــي

ـم دفع ــه نح ــو تبن ــي رأي مــا ،أو االســتجابة لطل ــب معــني أو
ع ــرب وســائل اإلثــارة والتأثــري ،وم ــن ث ـ َّ

لتغي ــري رأيــه لبنــاء موقــف جديــد ،فﺂث ــرت اﳋ ــوض يف هــذا املوض ــوع؛ حماولــة من ــي الكشــف ع ــن
ـم ســامته وأن واعــه بمنظ ــور حداث ــي ،لــذا تس ــعى الدراســة الكشــف ع ــن
خبايــاه ،والوق ــوف عــى أه ـ ِّ

توص ــل
اآللي ــات اإلقناعي ــة احلجاجي ــة يف خطــاب اإلمــام احلس ــن املجتب ــى gبتوظي ــف بع ــض مــا َّ
إلي ــه البحــث التــداويل م ــن مفاهي ــم وق وانــني كمب ــدأ التعــاون ،ونظريــة أفعــال الــكام ،واســتثامر مــا
قدَّ متــه النظريــات احلجاجي ــة م ــن مفاهي ــم وأدوات يف التحلي ــل؛ أم ـ ً
ا يف إضفــاء إرشاقــة موج ــزة

ألهــم اآلليــات االقناعيــة التــي و ّظفهــا االمــام احلســن  gيف حماوراتــه مــع اآلخريــن ،والطــرق

الت ــي اس ــتعملها  gيف افحــام املتلق ــي عــى الرغ ــم م ــن عنــاده ومكابرتــه ،فجــاءت الدراســة عــى

 ٣50مبحثــني :األول كان توطﺌــة نظريــة نرمــي هبــا إىل إلقــاء ضــوء عــى بعــض املفاهيــم واالســس
النظريــة ذات الصلــة بمحت ــوى الدراســة فتطرقنــا إىل :مفه ــوم التداولي ــة واحلجــاج ،أ َّمــا املبح ــث

الثــاﲏ :فــكان ألهــم اآلليــات االقناعيــة اللغويــة التــي اســتثمرها اإلمــام احلســن املجتبــى g
ـم اذعانــه لفح ــوى
يف خطابــه احلجاج ــي ،ودورهــا يف حتصي ــل االقتنــاع واســتاملة املتلق ــي وم ــن ث ـ ّ
ملوجــهُ ،
وختِ َم ــت الدراســة بأه ــم مــا توصلنــا إلي ــه م ــن نتائــج.
اﳋطــاب ا ّ
واحلمد هلل أوالً وآخ ر ًا والصاة والسام عى رسوله وآله أبد ًا

اآلليات االقناعية اللغوية يف خطاب اإلمام احلسن املجتبى g

املبحث األول

مثاقﻔات ﰲ اﳊجاج والتداولية

أوالﹰ :مﻔﻬوم اﳊجاج

اﳊج ــاج ﰲ الﻠﻐ ــة :تــدور معــاﲏ اجلــذر اللغ ــوي ملــادة (ح ج ج) ،عــى معن ــى التخاص ــم والتنــازع

والربهنــة والغلبــة ،وهــي مفاهيــم وعمليــات مأخــوذة بمعانيهــا الفكريــة والت واصليــة ،جــاء يف
حج ْج ُتــه ،أي غلب ُتــه باحلُجـ ِ
ـج الت ــي
حاجــه ِحجاج ـ ًا ُ
اج ـ ًة حت ــى َ
وحم َّ
لس ــان الع ــرب »حاجج ُتــه ُأ ﱡ
ِ
ـع بــه اﳋص ــم ،وقــال االزه ــري:
أدلي ـ ُ
ـت هب ــا . . .واحلُ َّج ــة :الدلي ــل والربهــان ،وقي ــل :احلُ َّج ــة مــا ُدوفـ َ
ـج ومتــادى
ـج ،معنــاه لـ َّ
ـج َف َحـ َّ
احلُ َّج ــة مــا يك ــون بــه الظف ـ ُـر عنــد اﳋصومــة .وم ــن أمثــال الع ــرب :لـ َّ
ِ
ِ
التخاص ــم ،ومجــع
ـاج:
ُ
ـاج أي َجــد ﹲل ،والتحـ ّ
بح َج ِج ــه ،ورجـ ﹲـل حمجـ ﹲ
الج ــه ُ
ـب م ــن َّ
اجــه ف َغ َل ـ َ
بــه َجلَ ُ
احل ج ــة :حج ــج ِ
وح َج ــاج«(.)1
ُ َ ﹲ
ُ َّ
عــرب هــذه التحديــدات املعجميــة نتبـ َّـني َّ
ـرادف
أن احلجــاج إ َّنــام يكــون ﳋصومــة ،وهــو هبــذا مـ ﹲ
للجــدل( ،)٢وأصــل اﳋصومــة املنازعــة الت ــي ال تس ــتلزم عــداوة وال مقاتلــة ،بــل مدارهــا االختــاف

أن يك ـ َ
يف دع ــوى مت ّلــك احل ــق ،والغلب ــة في ــه للــذي يقي ــم احلُ َّج ــة والربهــان ،وهــذا يس ــتدعي ْ
ـون
هنــاك ثاثــة أطــراف تتحقــق عربهــا العمليــة احلجاجيــة الت واصليــة :األول :ا ُمل ِ
حاجــج وهــو
ِ
حمج وجـ ًا( )٣أي إ َّنــه اقتنــع باألدلــة
ـب كان ُ
حاج ــج وه ــو الط ــرف الس ــامع ،فــﺈذا ُغ ل ـ َ
املتك ِّل ــم ،الثــاﲏ :ا ُمل َ

واحلجــج وال رباهــني ،والثال ــث :احلُ َج ــج الت ــي تتــداول عــى ألس ــنة املتحاجــني.

اﳊج ــاج ﰲ االﺻطــالح :لي ــس بوس ــعنا القب ــض عــى مفه ــوم دقي ــق كل الدِّقــة ملعن ــى احلجــاج،

ـم يصعــب ح ــﴫه واإلحاطــة بــه؛ وذلــك لتعــدد مظاه ــر احلجــاج وتنوعهــا ،وتعــدد
فه ــو مفه ــوم عائ ـ ﹲ

اســتعامالته وتباي ــن مرجعياتــه كاﳋطــاب والفلس ــفة واملنطــق ،فــا غ رابــة أن نجــد مث ـ ً
ا حجاج ـ ًا
ا ع ــن ذلــك فـ َّ
لغوي ـ ًا وحجاج ـ ًا فلس ــفي ًا وحجاج ـ ًا قضائي ـ ًا وحجاجـ ًا سياس ــي ًا . . .الــﺦ( ،)4فضـ ً
ـﺈن

احلجــاج بوصفــه نظريــة مل تنغل ــق بعــد ،بــل ن راهــا تش ــهد كل ي ــوم ظه ــور مؤلفــات جديــدة تغن ــي
هــذه النظريــة وتثرهي ــا( ،)5ولك ــن ال بــأس بتلم ــس بع ــض معاني ــه والوق ــوف عــى بع ــض حيثياتــه

أم ـ ً
ا يف إضفــاء إرشاقــة موج ــزة عــى ج وان ــب منهــا.

نجــد القدمــاء يف ت راثنــا الع ــريب قدَّ م ـوا رؤيــة ملفه ــوم احلجــاج تقــرتب إىل حــد كب ــري م ــن مفه ــوم
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عرف ـوا »احلجــاج بمعنــاه العــام دون الدخ ــول يف تفاصيلــه وآلياتــه«( ،)7م ــن ذلــك
اجلــدل  ،أو َّأﳖ ــم َّ

احلج ــة
ملحاجــة :ه ــي ا ّدعــاء ﳾء مــع َّ
مــا أشــار إلي ــه اجلرجــاﲏ (7٢9ه) يف تعريفــه للحجــاج قائـاً» :ا َّ

علي ــه«( ،)8وواضــح م ــن هــذا التعري ــف ّ
(احلج ــة) يف بيانــه للحجــاج مــع
أن اجلرجــاﲏ ينطلــق م ــن
َّ

َّ
احلج ــة ه ــي الرك ــن األســاس يف العم ــل احلجاج ــي وليس ــت احلجــاج نفس ــه ،فضـ ً
ا ع ــن امهالــه
أن ّ

لــدور املتلق ــي بوصفــه الط ــرف اآلخ ــر للعملي ــة احلجاجي ــة الت ــي تق ــوم عــى اال ّدعــاء واالع ـرتاض،

وعرفــه بأ َّنــه »احتجــاج
وأطل ــق اب ــن األثــري احللب ــي (ت7٣7ه ـــ) عــى احلجــاج (املذهــب الكام ــي) َّ
اف بــام ا َّدعــا ُه املتك ِّل ــم ،وإبطـ ِ
ـال مــا
املتكل ــم عــى خصم ــه
ـب لــه االع ـرت َ
بحج ــة تقطــع عنــاده ،وتوجـ ُ
َّ
ُ
ـب أهـ ِ
ـل الــكام يف اســتدالهلم
وس ـ ِّـم َي باملذه ــب الكام ــي؛ أل َّنــه يس ـ ُل ُك في ــه مذهـ َ
ـمُ .
اورد ُه اﳋَص ـ ُ
ـل حجــج ُخ ِ
صومه ــم .)9(« .وهــذا التعري ــف أق ــرب إىل مفه ــوم اجلــدل منــه إىل مفه ــوم
عــى الباطـ ِ ُ

احلجــاج؛ وذلــك بفرضــه (الﻘطــع والوﺟــوب) مــع َّ
أن ميــدان احلجــاج املحتمــل واملمكــن مــن

غ ــري ف ــرض عــى اآلخ ــر؛ ليتس ــنى للمتلق ــي حتصي ــل االقتنــاع بنفس ــه الــذي ه ــو غايــة العم ــل

 ٣5٢احلجاج ــي ،فض ـ ً
ا ع ــن تقيي ــده مي ــدان الــدرس احلجاج ــي يف عل ــم الــكام ،وهلــذا أطل ــق علي ــه
(املذه ــب الكام ــي) ،مــع َّ
أن مس ــاحة احلجــاج ومي ــدان اشــتغاله أوســع بكثــري ﳑــا ذك ــر.

أ َّمــا يف الــدرس اللس ــاﲏ احلدي ــث فقــد تباينت الرؤى وتش ـ ّع بت ح ــول مفهوم احلجــاج ،واﲣذت

خاصــة ونظريــات هلــا ُأسس ــها ومنطلقاهتــا وآلياهتــا ال جمــال يف هــذا املختــﴫ بس ــط الق ــول
مــدارس ّ

فيهــا إال إننــا نجــد َّ
أن أب ــرز التعريفــات الت ــي ُق دِّ َم ــت للحجــاج ه ــو تعري ــف د .طــه عبدالرمح ــن
»كل منط ـ ﹴ
الــذي حــدَّ احلجــاج بقولــه :ﱡ
موج ــه اىل الغــري؛ إلفهامــه دع ــوى خمصوصــة ،ﳛ ـ ﱡـق لــه
ـوق بــه َّ

االع ـرتاض عليهــا«( ،)10فاحلجــاج اســتناد ًا إىل هــذا التعري ــف يتع َّل ــق بمب ــادئ منهــا:
إن ا ِ
.١مبــدأ النطــق حلظــة اإليقــاع()11؛ ذلــك َّ
ملحاج ــج إ َّنــام يك ــون حمــاور ًا و »ال يك ــون املحــاور ناطقـ ًا

وحص ــل حتصي ـ ً
ا كافي ـ ًا صيغــه ال ﴫفي ــة وق واعــده
حقيقي ـ ًا إال إذا تك َّل ــم لس ــان ًا طبيعي ـ ًا معين ـ ًا،
َّ
النحويــة وأوجــه دالالت ألفاظــه وأســاليبه يف التعب ــري والتبلي ــﻎ«(.)1٢
(موج ــه اىل متل ـ ﹴـق) ،ويف ذلــك إشــارة إىل انفتــاح احلجــاج عــى العــامل اﳋارج ــي،
.٢مب ــدأ الت واﺻــﻞ َّ

إذ ُيعــدّ حلقــة ﴐوريــة مت ـ ّـر عربهــا خمتلــف العل ــوم ،فه ــو ظاه ــرة اجتامعي ــة وثقافي ــة ﳛاك ــي اآلخ ــر،

س ـواء أكان ذلــك اآلخ ــر ف ــرد ًا أم مجاع ـ ًة أم مجه ــور ًا حــا ً
ﴐا ،أم مجه ــور ًا كوني ـ ًا.

اآلليات االقناعية اللغوية يف خطاب اإلمام احلسن املجتبى g

.٣مب ــدأ التوﺻي ــﻞ واإلفهــام ،و ُين ـ َّـزل احلجــاج هنــا يف صمي ــم التﻔاع ــﻞ بــني املتك ِّل ــم واملتلق ــي؛

ذلــك َّ
أن الت واصــل ال يت ــم م ــن أجــل ال ﳾء ،بــل يــأﰐ ل رب ــط عاقــات مــع الغــري ،هب ــدف التأثــري
في ــه ،ع ــن طري ــق حتريــك اعتقــاده ،ودفع ــه اىل العم ــل(.)1٣

.٤مب ــدأ احتﲈلي ــة النتيج ــة ال قطعيتهــا ،فمي ــدان احلجــاج املمك ــن املحتم ــل ،إذ ال ينطل ــق م ــن

حقيقــة مفروضــة ،بــل م ــن قناعــة يس ــعى املتكل ــم إىل بنائهــا ،فه ــو عملي ــة تعتم ــد عــى الت واف ــق
ولي ــس القطعي ــة ،بمعن ــى آخ ــر َّ
أن صفــة االحتاملي ــة الت ــي تشـ ِّكل صفــة يف احلجــاج »تق ــوم يف كونــه

ينط ــوي عــى قــدر م ــن االلتب ــاس يف الوظيفــة ،هــذا االلتب ــاس الــذي ال نجــد لــه نظ ـريًا يف غ ــريه م ــن

تضم ــن احلجــاج هلــذا االلتب ــاس ،ملــا مت َّي ــز طريقــه ع ــن طري ــق الربهــان،
ط ــرق االســتدالل؛ ول ــوال ّ
فهــذا االلتب ــاس ه ــو الفاصــل بــني احلجــاج والربهــان«(.)14

.٥مب ــدأ االختي ــار وعــدم اإلك ـراه يف قب ــول احلج ــة أو رفضهــا ،وه ــو الطريقــة احلضاريــة الس ــلم َّي ة

ا ُمل ثــى حلــل التنــازع والتخاص ــم ،وه ــو »البديــل عــن العنــف . . .إذ يمكــن حس ــب ب ريملــان وتيتــكاه

ْ
أن نس ــعى اىل حتقي ــق النتيج ــة نفس ــها باعتــامد إحــدى وس ــيلتني :العنــف أو اﳋطــاب نقنــع النــاس
ب واســطته فيقتنع ــون«( ،)15وه ــو هب ــذا ﳛق ــق أنجــع الوســائل حلــل اﳋافــات.
ﺛاني ﹰا :مﻔﻬوم التداولية

يرجــع الفضــل يف ظهــور اللســانيات التداوليــة -بوصفهــا درســ ًا لســاني ًا معــا ً
ﴏا -اىل

الفيلس ــوف اإلنكلي ــزي ج ــون ُأوســتن (1960-1911( )J. Austinم) إث ــر صــدور كتابــه املوس ــوم

( كيــف ننجــز /نصنــع األشــياء بالكلــامت )( ،)16إذ ُحتــدَّد عنــده التداوليــة عــى َّأﳖــا جــزء مــن
التعامــل اللغ ــوي م ــن حي ــث ه ــو ج ــزء م ــن التعامــل االجتامع ــي( ،)17فه ــو ينتقــل م ــن املس ــتوى

اللغــوي والنفــﴘ للغــة ،اىل املســتوى االجتامعــي ،ومــا ينطــوي عليــه مــن تأثــري وتأثــر ،عــرب
اســتعامل اللغــة حتقيقــ ًا للت واصــل(.)18

نتيجــة لتداخــل جمــاالت التداوليــة وتنوعهــا ،وتعــدد اهتاممــات الباحثــني والعلــوم التــي

تناولتهــا ،فقــد تعــدَّدت تعريفاهتــا فمنهــا(:)19
*هي دراسة األُسس التي نستطيع هبا ِمل َ تكون جمموعة من اجلمل شا ّذة تداولي ًا.
*هي دراسة اللغة من وجهة نظر وظيفية (معرفية ،واجتامعية ،وثقافية).

٣5٣

م .د عبداحلسن عﲇ الناﴏ

*هي دراسة ج وانب املعنى التي هتملها النظريات الداللية.
*هي دراسة استعامل اللغة يف اﳋطاب.

*ه ــي دراســة املعن ــى الت واصــﲇ ،أو يف معن ــى ا ِ
ملرســل يف كيفي ــة قدرتــه عــى إفهــام املرســل إلي ــه

بدرجــة تتجــاوز معن ــى مــا قالــه.

*ه ــي ف ــرع م ــن عل ــم اللغــة يبح ــث يف كيفي ــة اكتشــاف الس ــامع مقاصــد املتكل ــم أو دراســة

معنــى املتكلــم.

* َّإﳖا تتطرق اىل اللغة كظاهرة خطابية وت واصلية واجتامعية مع ًا.

بأﳖــا دراســة الت واصل
وإمجــاالً هلــذه التعريفــات »يمك ــن تعري ــف التداولي ــات يف أوســع معانيهــا َّ

اللغــوي يف الســياق«( )٢0أو هــي »دراســة اللغــة يف االســتعامل«( ،)٢1فاملعنــى ليــس خمتبﺌــ ًا خلــف
متأص ـ ً
ا بالكلــامت وحدهــا ،بــل ه ــو تــداول بــني
املتكل ــم ،ولي ــس ثاويـ ًا وراء الس ــامع ،ولي ــس ش ــيﺌ ًا ِّ

املتكل ــم والس ــامع يف س ــياق( )٢٢حمــدد وصــوالً إىل املعن ــى ،فالتداولي ــة إذن دراســة االســتعامل اللغ ــوي.
٣54

املبحث الثاﲏ:

اآلليات اإلقناعية الﻠﻐوية ﰲ خطاب اإلمام اﳊسن املجتبى g

يعتم ــد احلجــاج اﳋطــاب الطبيع ــي عــى آلي ــات خمصوصــة مط واعــة حس ــب اســتعامل املتك ّل ــم

هلــا ،فيعم ــد إىل توظي ــف األدوات اللغويــة ،بمعانيهــا وإمكاناهتــا ،وتن ـ ّـوع وظائفهــا يف الس ــياقات

املختلفــة ،واعتــامد ًا عــى كثــري م ــن النظريــات احلجاجي ــة ،واســتناد ًا إىل مــادة موض ــوع الدراســة ،م ــن

املمك ــن تقس ــيم اآللي ــات اللغويــة يف خطــاب اإلمــام احلس ــن املجتب ــى  gإىل:
أوالﹰ :ألﻔاظ التﻌﻠيﻞ

َّ
إن ألف ــاظ التعلي ــل م ــن األدوات الناجح ــة والفاعلــة الت ــي يس ــتعملها املتك ّل ــم لتقدي ــم حجج ــه

قــوة االســتدالل،
قــوة االرتبــاط هــذه تكــون َّ
يف خطابــه؛ إذ ت ربــط بــني الفعــل وســببه ،وبمقــدار َّ
فالعاقــة الس ــببية ه ــي مــن أب ــرز العاقــات احلجاجي ــة وأقدرهــا عــى التأثــري يف املتلق ــي ،إذ ﳛ ــرص
املحاجــج فيهــا عــى جعــل بع ــض األحــداث أس ــباب ًا ألحــداث ُأخ ــرى ،ويس ــم فعـ ً
ا مــا أ َّنــه نتيج ــة
متوقعــة لفعــل ســابق ،وجيعــل موقف ـ ًا معين ـ ًا س ــبب ًا مب ــا ً
رشا ملوقــف الحــق(.)٢٣

بصح ــة اﳋ ــرب أو احلك ــم؛ َّ
َّ
ألن ذك ــر
إن التعلي ــل ن ــوع م ــن أن ـواع التأكي ــد والتث ّب ــت واالطمﺌنــان
ّ

اآلليات االقناعية اللغوية يف خطاب اإلمام احلسن املجتبى g

ا ﳑــا يق ـ ّـوي تأثــريه يف النف ــس وثقتهــا بــه(( ،وفائدتــه التقري ــر واألبلغي ــة؛ فـ َّ
ال ــﴚء مع َّل ـ ً
ـﺈن النف ــوس

أبع ــث عــى قب ــول األحــكام ا ُمل ع َّل لــة م ــن غريهــا))( ،)٢4وم ــن هــذه األدوات التعليلي ــة الت ــي ش ـ َّك لت
مظه ـر ًا بــارز ًا يف خطــاب اإلمــام احلس ــن :g

(١املﻔﻌ ــول ألﺟﻠ ــﻪ :ه ــو أحــد ألفــاظ التعلي ــل إينــام ورد يف اﳋطــاب بوصفــه ((املصــدر ا ُمل ْف ِه ــم ِع ّل ــة،

املش ـ ُ
ـارك لعامل ــه :يف الوق ــت والفاع ــل))( .)٢5ويكمــن البعــد احلجاج ــي يف بيانــه ((علــة اإلقــدام عــى

الفعــل ،وهــو جــواب لــه))( ،)٢6فينتــج عنــه توجيــه اﳋطــاب الوجهــة التــي يبتغيهــا املحاجــج،

وهب ــذا تتحــدّد قيم ــة الفعــل وخطورتــه عــى نح ــو ق ــول اإلمــام احلس ــن  gيف حماججتــه للمغــرية
ـﺖ ا ﱠل ــﺬي ﹶﴐب ـ ﹶ ﹺ
ـﺖ رس ـ ﹺ
ـﺖ ﹶم ــا ﹺﰲ ﹶب ﹾطن ﹺﻬا،
ـول اﷲﹺ ح ﹼت ــى أ ﹾد ﹶم ﹾي تﹶﻬــا وأ ﹾل ﹶﻘ ـ ﹾ
ب ــن ش ــعبة(( :وأ ﹾن ـ ﹶ
ﹶﹾ
ـﺖ ﹶف اﻃ ﹶم ـ ﹶة بﹺنﹾـ ﹶ ﹶ ﹸ
ﹺ
ﹺ
ـﻚ لﹺ رس ـ ﹺ
ـال ﹶﳍــا ﹶر ﹸس ـ ﹸ
ـﻚ ﹺأل ﹾم ـ ﹺـر ﹺه ،وانﹾتﹺ ﹶﻬــاﻛ ﹰا ﹸﹺﳊ ﹾر ﹶم تﹺــﻪ ،و ﹶقــدﹾ ﹶقـ ﹶ
وﳐ ا ﹶل ﹶﻔ ـ ﹰة ﹺم نﹾ ـ ﹶ
ـول اﷲﹺ
ـول اﷲﹺ
ﹸ
ﹾاس ــت ﹾﺬ ﹶال ﹶالﹰ منﹾ ـ ﹶ ﹶ ﹸ
ﹺ
ـﺖ س ـي دﹶ ة نﹺ س ـ ﹺ
 :ي ــا فاﻃﹺ م ــة أ ﹾن ـ ﹺ
اﳉ نﱠـ ﹺـة .واﷲﹸ ﹸم ﺼ ـ ﱢـﲑ ﹶك إﱃ ال نﱠ ـ ﹺ
ـﻞ ﹶ
ـاء ﹾأﻫ ـ ﹺ
وﺟاع ـ ﹸـﻞ وب ـ ﹶ
ـﺖ
ـار،
ـال ﹶم ــا ﹶن ﹶط ﹼﻘـ ﹶ
ﱢ
ﹶ
ﹸ
بﹺـ ﹺـﻪ ﹶع ﹶﻠ ﹾي ـ ﹶ
ـﻚ))( .)٢7اﳋطــاب هــذا دار بــني اإلمــام احلس ــن  gواملغــرية ،اســتثمر في ــه االمــام  gالطاقــة
احلجاجي ــة لفعــل التعلي ــل يف إظهــار املح ـ ِّـرك األســاس والس ــبب الرئي ــس وراء إقــدام املغــرية عــى

فعلــه ،وانتهاكــه حلر ّمــة النبــي عــرب الســيدة الزهــراء  gب ﴬبــه إياهــا ،ق َّي دهــا اإلمــام بثاثــة

أفعــال ه ــي( :االســتذالل ،واملخالفــة ،واالنتهــاك) ،قــد بالــﻎ اإلمــام يف بياﳖــا ،ور َّكــز عــى إظهارهــا؛
كوﳖــا تــؤ ّدي إىل النتيج ــة الضمني ــة الاقولي ــة وه ــي عــدم إيــامن املغــرية وكف ــره وفس ــقه.

يب ــدأ اإلمــام  gباإلخب ــار ع ــن أصــل احلادثــة وه ــي (ﴐب املغــرية للس ــيدة الزه ـراء  ،)gومل

يكــن اإلخبــار هنــا مــراده  gبقــدر مــا أراد تقييــد الفعــل باملغــرية ،وحماﴏتــه مــن الفــرار مــن

ـم يب ـ ِّـني  gالدرجــات الصعوديــة
أصــل احلادثــة؛ هلــذا ابتــدأ االمــام  gقولــه بـ(أن ــﺖ ال ــﺬي) ،ث ـ ّ
يف الفعــل واحلادثــة ،واالسرتســال يف الــﴬب واإلﴏار علي ــه ،إذ مل يك ــن ﴐب ـ ًا عارض ـ ًا أو م ــن غ ــري

تعم ــد ،يظهــر ذلــك مــن إدمــاء املغــرية للســيدة الزهــراء  ،gواســقاطه جلنينهــاَّ ،
إن
شــعور أو ّ
ال رتات ــب بــني األق ـوال الت ــي قدَّ مهــا اإلمــام  gخضعــت كلهــا إىل عاقــة ت راتبي ــة م رتابطــة تتح ـ َّـرك

كلهــا نح ــو نتيج ــة واحــدة مضم ــرة؛ هلــذا تتمظه ــر حجاجي ــة هــذه األق ـوال يف كوﳖــا تس ــدّ مس ــدّ
الدلي ــل املعــني الــذي ُي فه ــم م ــن الس ــياق ،وم ــن بني ــة األق ـوال نفس ــها وكــام مب ـ ّـني:
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اﻟسﻠم اﻟصﻌود�
ﻟﻸﻗوال/اﻟحجﺞ

ق٢
ق٣

ﻛﻔر اﻟمﻐیرة

أ ِ
ُﺴﻘط ﺠنین ﻓﺎطمﺔ 

أدﻤیت ﻓﺎطمﺔ 
َ

ق١
ﻀر�ت ﻓﺎطمﺔ 
َّ
التــدرج احلركــي يف بنــاء اﳋطــاب احلجاجــي ﳛكمــه عنــﴫ هــا ّم يتع َّلــق بمبــدأ الضعــف
إن
ّ

والق ـ َّـوة يف احلج ــة »فاحلجــج اللغويــة ليس ــت متكافﺌــة وال متامثلــة ،وﲣالــف يف هــذا الرباهــني املنطقي ــة

والرياضي ــة ،فاحلج ــة اللغويــة هلــا ق ـ ّـوة معينــة ،وحتتــل مرتب ــة مــا مــن امل راتــب احلجاجية ،فهنــاك احلجج
القويــة ،واحلجــج األق ــوى ،وهنــاك احلجــج الضعيفــة واحلجــج األضع ــف«( ،)٢8واملس ــاهم يف ال رب ــط بني

احلج ــة األق ــوى ال راب ــط احلجاج ــي (حت ــى)؛ لــذا اســتثمره االمــام  gلل رب ــط بــني
احلج ــة الضعيفــة و ّ

حج تــني هلــام النتيج ــة نفس ــها ،إذ »الدلي ــل الــذي ي ــرد عــادة بعــد هــذا ال راب ــط يك ــون أق ــوى ،حجاجي ـ ًا،
َّ

وأعــى س ـ َّلمي ًا ،مــن األدلــة الت ــي ت ــرد قبلــه«( ،)٢9فالــﴬب( )٣0وإن كان –بحــد ذاتــه -انتهــاك ًا حلرمــة

ا عظي ـ ًام تــكاد تتف َّط ــر منــه الس ــم وات واألرض وﲣ ــر منــه اجلب ــال ،إال َّ
النب ــي  وفع ـ ً
أن بلوغــه حــدّ

 ٣56اإلدمــاء وإســقاط اجلنــني هل ــو مــن أعظ ــم األفعــال ج ـرأة عــى اهلل تعــاىل ،وعــى رس ــوله .
ثــم َّ
إن اإلمــام  gيعــدّ نتيجــة هلــذا الفعــل الصــارخ ،وتعليــ ً
ا هلــذا العمــل الفــادح ،عــرب
َّ

بيانــه ملكنونــات الفاعــل ومــا انط ــوت علي ــه ﴎيرتــه م ــن كف ــر ونفــاق ،ومــا اســتبطنه قلب ــه م ــن
ـب (املغــرية) جــام غضب ــه وحقــده عــى الس ــيدة
حقــد وضغائ ــن عــى نب ــي الرمحــة حمم ــد  ،ليصـ َّ

الزه ـراء  gبوصفه ــا ابنت ــه وبضعت ــه ؛ هلــذا يق ِّي ــد االمــام  gس ــبب إقــدام املغــرية عــى فعلــه هــذا

بثــاث علــل:
 (١اس تِ ْذ َال َالً ِمن َْك لِرس ِ
ول اهللِ 
َُ
ْ
ُ (٢
وخما َل َف ًة ِم ن َْك ِأل ْم ِر ِه
 (٣وانْتِ َه اك ًا ِحلُ ر ﹶﹾم تﹺﻪ

فل ــم يك ــن فعــل املغــرية معــاداة لشــخﺺ الزه ـراء  ،gبقــدر مــا كان بغضـ ًا ألبيهــا النب ــي ،

ا م ــن شــأنه ،وإرادة احل ـ ّ
وتقلي ـ ً
ـط م ــن قــدره ،وانتهــاك حرمتــه ،وهــذا يقودنــا إىل النتيج ــة املضم ــرة
الثاويــة خلــف هــذه األقاويــل الت ــي قدَّ مهــا  gوه ــي كف ــر املغــرية وعــدم إســامه ونفاقــه.

إن وراء فعــل الفاعــل ال بــدَّ مــن ع َّل ــة دفعتــه إىل ذلــك الفعــلَّ ،
ّ
وإن وراء األحــداث املتعاقبــة

اآلليات االقناعية اللغوية يف خطاب اإلمام احلسن املجتبى g

واإليقاعــات املختلفــة م ــن قب ــل الفاعــل غرض ـ ًا أو رغب ــة دفعتــه إىل إحــداث ذلــك الفعــل ،وهــذا
مﴫح ـ ًا بــه أو قــد يك ــون مضم ـر ًا ،يكتشــفه املحاجــج يف خطابــه إلفحامــه
الغ ــرض قــد يك ــون َّ

الطــرف اآلخــر ،عــى نحــو خماطبــة االمــام  gمعاويــة بعدمــا حتــدَّث مجاعــة مــن بنــي ُأم َّي ــة يف

جملس ــه بأحادي ــث أرادوا عربهــا الني ــل م ــن اإلمــام  gوشــتمه فقــال » :gإ ﱠن ـ ﹸﻪ ل ﹶﻌ ﹾم ــر اﷲﹺ ي ــا أز ﹶﹾرق
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ـن ﹶﺷ ـت ﹾﹶم تﹶن ﹺ ي
ـﲑ ﹶك وم ــا ﹶﻫ ــﺆالء ﹶس ـ ﱡب وﲏ ،و ﹶلﻜـ ﹾ
ـﲑ ﹶك ﹶ
وم ــا ﹶﻫ ــﺆالء ﹶﺷ ـت ﹸﹶم وﲏ ،ﹶو ﹶال ﹶس ـ ﱠب ن ي ﹶغ ـ ﹾ ﹸ
ﹶم ــا ﹶﺷ ـت ﹶﹶم ني ﹶغ ـ ﹾ ﹸ
وس ــ ﹶب ﹾب تﹶن ﹺ ي ،ﹸف ﹾح ﹶش ــ ﹰا ﹺم ن ﹶ
ــداو ﹰة ﹸمل ﹺ ﹶح ﱠم ﹴد ﹶق ﹺد ﹾي ــ ﹰﲈ
وحس ــدﹶ ﹰا ﹶع ﹶﻠ ﹾي نــا و ﹶع ﹶ
ــوء ﹶر ﹾأ ﹴي و ﹶب ﹾﻐ ﹶي ــ ﹰا و ﹸعدﹾ وانﹶــ ﹰا ﹶ
ﹶ
ﹾــﻚ ﹶو ﹸس ﹶ
وح ﹺد ﹾي ث ـ ﹰا«( .)٣1يب ــدأ األمــام  gخطابــه احلجاج ــي بعــدَّة مؤ ّك ــدات ،وك ﱡلهــا حجــج أراد عربهــا إيصــال
ﹶ

رســالة مركزيــة م َّث لــت بــؤرة اﳋطــاب وغايتــه ،وكشــف عربهــا دهــاء معاويــة ومك ــره بوضع ــه اإلمــام
احلس ــن  gذلــك املوضــع يف مجاعــة بن ــي ُأم َّي ــة لينال ـوا منــه  ،gوكــام مب ـ ّـني:
 (١التوكيد احلريفَّ :
إن

 (٢التوكيد بالقسم :لعمر اهلل

 (٣التوكيد بالق ﴫ :ما شتمني غريك

(إن ،والقس ــم ،والقــﴫ) يف مس ـ ّ
لقــد اســتثمر األمــام  gالطاقــة احلجاجي ــة للمؤ ِّكــدات َّ
ـتهل

خطابــه لغ ــرض تقويــة العلــة الت ــي س ــيذكرها بعدهــا ،ورغب ــة منــه يف اخضــاع املتلق ــي لفح ــوى
خطابــه ،فض ـ ً
ا ع ــن ذلــك فﺈننــا نستشــف منــه شــدّة انــكار املتلق ــي للخطــاب.

فالعلة التي دفعت معاوية لعقد هذا املجلس إنام تكمن يف العلل التي ذكرها  gوهي:

 (١فحش ًا منك

 (٢سوء رأي
 (٣بغي ًا

 (٤عدوان ًا

 (٥حسد ًا علينا

 (٦عداوة ملحمد

هــذا يــدل عــى معرفــة املتكل ــم الكاملــة واﳋ ــربة ال واس ــعة لط ــرف الن ـزاع (معاويــة) عــى نح ــو

حماﴏتــه بالعلــل األســاس الت ــي كان ــت وراء عقــد املجل ــس املشــؤوم بصــورة ال يمكنــه الف ـرار أو

٣57

م .د عبداحلسن عﲇ الناﴏ

التخل ــﺺ منهــا فــﺈذا مــا راودتــه نفس ــه ال ــرد عــى علــة م ــن تلــك العلــل طالعتــه العلــة األُخ ــرى
فيبق ــى أســري الرض ــوخ واالنقي ــاد حلج ــة املتكل ــم ال ﳛ ــري معهــا ج واب ـ ًا وال يس ــتطيع منهــا ف ـرار ًا.

 (٢الم التﻌﻠيــﻞ :تعــد الم التعليــل مــن الروابــط احلجاجيــة التــي تســتعمل لتربيــر الفعــل كــام

تســتعمل لتربيــر عدمــه( ،)٣٢وقــد وردت كثــريًا يف خطابــه  gعــى نحــو خماطبــة عتبــة بــن أيب

ســفيان(( :ف ـواﷲ م ــا أن ــﺖ بحﺼي ــﻒ فﺄﺟاوب ــﻚ ،وال عاقــﻞ فﺄعاﺗب ــﻚ ،وم ــا عنــدك خ ــﲑ يرﺟ ــى
وال ﴍ ﳜش ــى وم ــا ﻛنــﺖ ول ــو س ــببﺖ عﻠي ـ ﹰا ألﹸع ـ ﱢـﲑ ب ــﻪ عﻠي ــﻚ؛ أل ﹼنــﻚ عنــدي لس ــﺖ بﻜﻔــﺆ لﻌب ــد
عب ــد ع ــﲇ ب ــن أﰊ ﻃال ــﺐ فــﺄرد عﻠي ــﻚ ،)٣٣((( . . .يب ــني االمــام الس ــبب يف رفضــه إجابــة املتلق ــي؛

كونــه لي ــس بكفــؤ لعب ــد العب ــد ،وهــذا أســلوب اســتعمله املتكل ــم يف تضعي ــف حج ــة اﳋص ــم

وتوهينهــا فه ــو لي ــس ﳑــن ُي س ــمع لقولــه أو ُينصــت لقولــه ،فض ـ ً
ا عــن ذلــك فــﺈن املتكل ــم يقــدم

بع ــض احلجــج ه ــي بمثابــة مقدمــات للنتيج ــة والعلــة الت ــي ذكرهــا في ــام بعــد ،وهــذه احلجــج ه ــي:
.١ما أنت بحصيف = فأجاوبك
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.٢وال عاقل = ُ
فأعاتبك

.٣وما عندك خري = يرجى

.٤وال رش = ﳜشى

فكانــت تلــك احلجــج مقدمــات للوصــول اىل العلــة احلقيقيــة لعــدم إجابــة املتلكــم

للمخاطــب وعــى أق والــه التــي ذكرهــا .فتتابــع العاقــات الســببية يف هــذا النــﺺ شــ ّكل
عاق ــة ش ــبه منطقي ــة جعل ــت من ــه نص ـ ًا م رتاب ــط األج ـزاء ومتناس ــق األف ــكار ،وجعل ــت األح ــكام
متسلســلة متجاوبــة مــع بعضهــا.

ألن أخ ــاك أﻛث ــر
وكــذا قولــه  gخماطب ـ ًا عتب ــة(( :وم ــا أن ــﺖ بنﻈ ــﲑ أخي ــﻚ ،وال خﻠيﻔ ــة أبي ــﻚ؛ ﹼ

ﲤ ــرد ﹰا ع ــﲆ اﷲ ،وأﺷ ــد ﻃﻠب ـ ﹰا الﻫ راق ــﻪ دم ــاء املس ــﻠمﲔ ،وﻃﻠ ــﺐ م ــا لي ــﺲ ل ــﻪ بﺄﻫ ــﻞ ،ﳜ ــادع الن ــاس

ويمﻜرﻫ ــﻢ .(( ...يس ــتعمل االمــام يف هــذا الن ــﺺ عنــﴫ املفاجــأة بنتيج ــة الس ــبب والعلــة الت ــي
ذكرهــا ،فيك ــﴪ بذلــك ُأف ــق توقــع املتلق ــي ،فالنس ــق النــﴢ وال رتاب ــط اجلم ــﲇ والتتابــع الس ــببي

كلهــا تقــود اىل نتيجــة طبيعيــة ،إال أن املتكلــم يفاجــﺊ املتلقــي بنتيجــة معاكســة متامــ ًا ملــا

قــد ظهــر مــن املقدمــات ،فاملتكلــم يوعــز اىل أن الســبب يف عــدم أه ّل ّي ــة عتبــة بــن ايب ســفيان

اآلليات االقناعية اللغوية يف خطاب اإلمام احلسن املجتبى g

للخافــة؛ كونــه لي ــس ش ــبيه ًا بأخي ــه معاويــة ،وه ــو لي ــس بخليفــة أيب ســفيان ،وه ــو مــا قــد يرس ــم
م ــن صفــات الكــامل الت ــي اســتحق هب ــا معاويــة اﳋافــة وفقدهــا عتب ــة ،بعدهــا يتفاجــأ املتلق ــي يف
الس ــبب الــذي جعلــه لي ــس ش ــبيها بأخي ــه معاويــة اىل ّ
أن معاويــة:
 .١أكثر مترد ًا عى اهلل

 .٢أشد طلب ًا إله راقه دماء املسلمني

 .٣طلب ما ليس له بأهل

 .٤ﳜادع الناس ويمكرهم

 .٣الﱰﻛي ــﺐ الﴩﻃ ــي :وه ــو االرتب ــاط بــني فعــل الــرط واجل ـزاء ،بحي ــث إذا وقــع الفعــل وقــع

اجل ـزاء ،وهــذا مــؤ ّداه ّ
أن اجل ـزاء لي ــس مس ــتحيل الوق ــوع؛ ألن الغ ــرض م ــن التعلي ــق ه ــو تولي ــد ق ــوة
ـﺈن
إن رﺟوﲥ ــا فـ ﹼ
((وأم ــا رﺟاﺋ ــي اﳋالف ــة ،لﻌم ــر اﷲ ﹾ
انجازيــة ،عــى نح ــو ق ــول االمــام احلس ــن  :gﹼ

ﱄ فيﻬــا ملﻠتمســ ﹰاّ ،)٣4()) . . .
إن املقــام هنــا مقــام انتفــاء أن يكــون لإلمــام احلســن  gأي رجــاء

يف اﳋافــة وهــذا يقتــﴤ ال ــرد عــى م ــن يدع ــي إرادتــه هلــا ،ووجــه املازمــة بــني اجل ـواب والــرط

ه ــو دخ ــول ْ
(إن الرطي ــة ) عــى الفعــل املــاﴈ م ــن أجــل تقويــة احلجــاج ع ــن طري ــق إن ـزال مــا مل
عضــده املتكل ــم بالقس ــم يف بدايــة رس ــمه للحج ــة .مــع هــذا فاملتكل ــم
يتحق ــق بمنزلــة املتحق ــقّ ،

يس ــاوق املتلق ــي يف رؤيتــه تلــك (يف إرادتــه اﳋافــة) عــى نح ــو ﳜالــف العلــة املتصــورة يف رجائــه
إياهــا ،وجيعلهــا مضم ــرة لي ــرتك املتلق ــي يعي ــش يف فلــك التصــورات املحتملــة لتلــك اإلرادة.
املدعي (املحاج) :أنت ترجو اﳋافة وتسعى إليها
اإلمام احلسن :g

( )1ال أرجو اﳋافة = اﳋافة باملعنى الذي يفهمه املدعي

( )٢أرجو اﳋافة = وجود غاية ألتمسها منها

( )٣إخفاء الغاية من اﳋاف = جعل املتلقي يفرتض عدة تأويات
ﺛاني ﹰا :األفﻌال الﻠﻐوية

تنطل ــق نظريــة احلجــاج م ــن فك ــرة »إننــا نتكل ــم عامــة بقصــد التأثــري«؛ فاللغــة حتم ــل بصــورة

جوهريــة وظيفــة حجاجي ــة متضمنــة يف بني ــة األق ـوال نفس ــها ،يتمثــل احلجــاج يف إنجــاز مت واليات
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مــن االقــوال بعضهــا بمثابــة احلجــج اللغويــة وبعضهــا بمثابــة النتائــج التــي نســتنتج منهــا،

فيتأس ــس احلجــاج عــى هــذا عــى بني ــة األق ـوال اللغويــة وعــى تسلس ــلها داخــل اﳋطــاب(.)٣5

يف ـ ِّـرق ج ــون اوســتن ( )J. Austinبــني قولــني :األول يس ــميه ب ـــ( العم ــل الق ــويل) وه ــو كل

ق ــول لــه غايــة عملي ــة مــا وه ــو يف ذاتــه عم ــل نق ــوم بــه .والثــاﲏ يس ــميه ب ـــ( العم ــل الاق ــويل)
وه ــو كل ق ــول هي ــدف اىل صياغــة واقــع جديــد ،فبمج ــرد صياغــة الق ــول ﳛــدث فعــل مــا ،وه ــو

ﳾء آخ ــر مغاي ــر متامــا للنشــاط الصــوﰐ البس ــيط القائ ــم عــى إرســال بع ــض األص ـوات( ،)٣5وم ــن
ـم ال رتاكي ــب االنشــائية
أه ــم األعــامل الاقولي ــة (االســتفهام) إذ يعــدﱡ الرتكي ــب االســتفهامي م ــن أه ـ ّ

مقــدرة يف توجي ــه اﳋطــاب وجهــة حجاجي ــة مــا ،وه ــو ((فعــل حجاج ــي بالقصــد املضم ــر في ــه

عــى وف ــق مــا يقتضي ــه الس ــياق))( ،)٣6فـ َّ
ـﺈن ط ــرح الس ــؤال يعن ــي ﴐورة احلجــاج؛ وعندمــا يوضــع
ـاج ،واحلج ــة إ َّنــام
ثم ــة حجـ ﹲ
الس ــؤال يوضــع مع ــه يف الوقــت نفس ــه رأي خمالــف أو مناقشــة مــا ،ومــن ّ

تعن ــي اإلتي ــان ب ـرأي خمالــف أو موقــف ح ــول ســؤال مــا(.)٣7
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لقــد كان لاســتفهام حض ــور بــارز يف خطــاب االمــام احلس ــن g؛ إذ كان لــه الــدور يف ف ــرض إجابة

حمــدَّدة عــى املخا َطــب يمليهــا املقتــﴣ الناشــﺊ عــن االســتفهام عــى نح ــو مــا نلحظــه يف خماطبتــه

عم ــرو بــن عثــامن حــني ســب االمــام عــﲇ (( :gإن س ــبﻚ عﻠي ـ ﹰا  :gأبنﻘ ـ ﹴ
ـﺺ ﰲ حس ــبﻪ؟ أو ﺗباعــده
مــن رس ــول اﷲ  ؟ أو بس ــوء ب ــالء ﰲ اإلس ــالم؟ أو بج ـ ﹴ
ـور ﰲ حﻜ ــﻢ؟ أو رغب ـ ﹴـة ﰲ الدني ــا؟ فــﺈن قﻠــﺖ
واح ــدة منﻬــا فﻘــد ﻛﺬبــﺖ ،)٣8()) .فقــد اســتعمل االمــام احلس ــن  gالتكثي ــف الدفع ــي لﻸســﺌلة،

وهــي طريقــة اجلمــع بــني األســﺌلة وتوجيههــا ﴎد ًا واحــد ًا ،ســؤاالً بعــد ســؤال ،فــﺈىل جانــب أﳖــا
((أخ ــﴫ وأظه ــر ملنــار احلــق ب ــﴪد أدلتــه مت والي ــة متعاضــد ًا بعضهــا ببعض))()٣9فــﺈن املتكل ــم يتخذهــا

طريقــة يف تبكي ــت اﳋص ــم وإفحامــه ،حي ــث يوضــع املتلق ــي بسلس ــلة ش ــبكية مــن األســﺌلة ،فــا
يس ــتطيع وضــع ج ـواب لس ــؤال حت ــى ُي فاجــأ بس ــؤال آخ ــر ،فتختلــط علي ــه األســﺌلة ويب ــان عجــزه.

إن االمــام هنــا يط ــرح جمموعــة م ــن االحتــامالت الت ــي قــد تك ــون مدعــاة لفعــل خصم ــه (س ــب

عــﲇ) ،وكل هــذه االحتــامالت باطلــة بﺈق ـرار اﳋص ــم نفس ــه ،يظه ــر ذلــك مــن حت ــدي االمــام للخصم
يف الق ــول بأحدهــا ،وإذا بــان ذلــك فق ــط بطل ــت دع ــوى اﳋص ــم وال جمــال لــه اال اإلق ـرار باهلزيم ــة

والرض ــوخ لفح ــوى حج ــة الط ــرف االخ ــر.

اآلليات االقناعية اللغوية يف خطاب اإلمام احلسن املجتبى g

وق ــد ي ــأﰐ تك ـرار االس ــتفهام م ــن االم ــام  gمس ــبوق ًا بفع ــل املناش ــدة( ،)40ع ــى نح ــو خماطب ــة

مجاع ــة بن ــي ُأمي ــة يف جمل ــس معاوي ــة ،حي ــث ك ــرر االم ــام  gفع ــل املناش ــدة ( )15م ــرة وكله ــا ت ــدور

ح ــول رس ــالة مركزي ــة وه ــي إثب ــات أحقي ــة أم ــري املؤمن ــني  gيف اﳋاف ــة بع ــد رس ــول اهلل  ،وال ــرد

عليه ــم باﲣاذه ــم س ــب االم ــام ع ــﲇ  gوس ــيلة للني ــل من ــه .لق ــد ج ــاءت ص ــورة املناش ــدة يف خطابه
 gبش ــكلني م ــع ح ــرف االس ــتفهام (ه ــل) و(اهلم ــزة) كله ــا أف ــادت معن ــى التقري ــر واالثب ــات:
.١أنشدكم باهلل هل تعلمون )7( ...م رات
.٢أنشدكم باهلل أتعلمون )8( ...م رات

إن ط ـ ْـرح الس ــؤال هن ــا مح ــل بع ــد ًا حجاجي ـ ًا يف حم ــاﴏة املخا َط ــب ،وإل زام ــه إجابــة واح ــدة وه ــي

اإلق ـرار باملقتضي ــات الناش ــﺌة الت ــي وقع ــت بع ــد الفع ــل (تعلمون)()41عم ــل االم ــام  gع ــى جع ــل

ألﳖــا
املتلق ــي مس ــه ًام يف إنت ــاج احلج ــة ،فيصنعه ــا ه ــو نفس ــه ويتقي ــد هب ــا ،فتك ــون بذل ــك أش ــد إل زام ـ ًا؛ َّ
أي م ــا أو موق ـ ﹴ
تنب ــع م ــن ق ـرارة نفس ــه وإق ـراره م ــن غ ــري أن تف ــرض علي ــه س ــلطة م ــا تب نِّ ــي ر ﹴ
ـف مع ــني.
ﺛالث ﹰا :الوﺻﻒ

يشــتمل الوصــف عــى عــدة أدوات لغويــة نعــرض هلــا بحســب ورودهــا يف خطــاب االمــام

احلســن :g

(١الﺼﻔ ــة :تع ــد الصف ــة حج ــة يوجهه ــا املتكل ــم اىل اﳋص ــم بقص ــد إقناع ــه بفح ــوى اﳋط ــاب؛

وذل ــك ب ــام حتمله ــا م ــن طاق ــة حجاجي ــة متث ــل ش ــخصية املوص ــوف بتل ــك الصف ــة وعمل ــه وه ــي
أق ــوى تأث ـريًا م ــن غريه ــا م ــن احلج ــج؛ كوﳖ ــا حج ــة تنب ــع م ــن الداخ ــل ،فض ـ ً
ا ع ـ ّـام حتي ــل علي ــه

مــن نتائــج م رتتبــة عليهــا ،كــام يف قــول االمــام  gخماطبــ ًا عمــرو بــن العــاص(( :وأمــا أنــﺖ يــا

عم ــرو ب ــن الﻌ ــاص الش ــانﺊ الﻠﻌ ــﲔ األب ــﱰ ،)4٢()) . . .فتقدي ــم االم ــام هل ــذه األوص ــاف يزي ــل كث ـريًا

م ــن التس ــاؤالت الت ــي دفع ــت تل ــك الش ــخصية لفع ــل عم ــل م ــا يف اﳋ ــارج ،فال ــذي ﳛم ــل ه ــذه

االوص ــاف لي ــس بمس ــتغرب من ــه ص ــدور أع ــامل قبيح ــة يف اﳋ ــارج؛ ألن ــه م ــن س ــنخية أوصاف ــه الت ــي
ذكره ــا  ،gفض ـ ً
ا ع ــن ذل ــك ف ــﺈن االم ــام اس ــتعار أوص ــاف تل ــك الش ــخصية م ــن الق ـرآن الكري ــم
فأعط ــى بذل ــك التفس ــري احلقيق ــي واملص ــداق ال واقع ــي للن ــﺺ الق ـرآﲏ املتمث ــل بتل ــك الش ــخصية.

وقــد يذك ــر االمــام  gصفاتــه وصفــات اهــل البي ــت  gمجيعـ ًا؛ وذلــك تبي ــني لﻸمــة أهليته ــم

٣61

م .د عبداحلسن عﲇ الناﴏ

وأﳖ ــم األح ــق م ــن غريه ــم يف تولي ــة زمــام االمامــة واﳋافــة ،ذك ــر الصفــات أدى طاقــة حجاجي ــة

مضمــرة كــام يف قولــه (( :gانــا ﺷــﻌبة مــن خــﲑ الشــﻌﺐ ،آباﺋــي أﻛــرم الﻌــرب ،لنــا الﻔخــر

والنس ــﺐ ،والس ــﲈحة عنــد اﳊس ــﺐ ،م ــن خ ــﲑ ﺷ ــجرة أنبت ــﺖ فروع ـ ﹰا نامي ــة ،وأﺛ ــﲈر ﹰا زاﻛي ــة ،وأبدان ـ ﹰا
قاﺋم ــة ،فيﻬ ــا أﺻــﻞ اإلس ــالم ،وعﻠ ــﻢ النب ــوة)) . . .

()4٣

وقــد يذك ــر  gصفاتــه واهــل البي ــت  gويقارﳖــا بصفــات أعدائه ــم ،وال ﳜف ــى ملــا هلــذه

املقارنــة م ــن أث ــر حجاج ــي ،يق ــود مجه ــور املتلقــني إىل تفضي ــل هــذه الشــخصية عــى تلــك ع ــرب

رصــد الصفــات كــام يف خطب ــة االمــام احلس ــن  gعندمــا ارتق ــى املنــرب بعدمــا ارتقــاه قبلــه معاويــة
ونــال مــن االمــام عــﲇ  gفذك ــر  gمقارنــة بينــه وبــني معاويــة يف النس ــب والصفــات بعدهــا ذك ــر

(( :gفﻠﻌــن اﷲ أألمن ــا حس ــب ﹰا ،وأقدمن ــا ﻛﻔرن ــا ،وأﲬﻠن ــا ذﻛ ـر ﹰا ،وأﺷ ــدنا نﻔاق ـ ﹰاَّ ،)44()) . . .
إن مثــل

هــذا التقابــل يف ق ــول اإلمــام احلس ــن  gﳛم ــل بــني ط َّي اتــه نوعـ ًا مــن التوجي ــه ،ودع ــوة ﴏﳛــة م ــن
وحج تــه.
ـاج جلمه ــور املتلقــني يف تب نّ ــي رأيــه
ّ
املحـ ّ
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(٢اس ــﻢ الﻔاع ــﻞ :يعــد اس ــم الفاعــل م ــن أن ـواع الوصــف الت ــي تشــري اىل احلــدث وصاحب ــه ،يــأﰐ

بــه املتكل ــم حج ــة يس ـ ّـوغ عربهــا اصــدار حك ــم مــا عــى شــخصية معينــة عــى نح ــو قولــه g
يف عتبــة بــن أيب ســفيان (( :فــواﷲ مــا أنــﺖ بحﺼيــﻒ فﺄﺟاوبــﻚ ،وال عاقــﻞ ﹸ
فﺄعاﺗبــﻚ)) . . .

( ،)45فوصــف (عاقــل) نفــاه االمــام ب ـــ (ال) نافي ــة للجن ــس ،فمعاتب ــة الشــخﺺ إنــام تك ــون عندمــا
يتــﴫف بعقــل ودرايــة ،أمــا م ــن كان ــت حالــه الاعقلي ــة فلي ــس جدي ـر ًا باملعاتب ــة ،وهــذه حج ــة

ســاقها االمــام  gيف ر ّده عــى (عتب ــة) عندمــا بــدأ بس ــب االمــام عــﲇ  gوالني ــل منــه.
النتاﺋﺞ

.١أكثر حماججات االمام احلسن  gكانت مع مجاعة بني ُأمية يف جملس معاوية

.٢املوضــوع الرئيــس الــذي كان يف حمــاورات االمــام  gهــو الــرد عــى الشــبهات التــي أثارهــا

األعــداء عــى أمــري املؤمنــني  gوفتنــة قتــل عثــامن ،ومــا رافقهــا م ــن أحــداث دامي ــة.

.٣و ّظــف االمــام  gعــدّة ط ــرق حجاجي ــة إليصــال رســالته اىل مجه ــور املتلقــني وظه ــر يف بعضهــا

األســلوب الــاذع يف ال ــرد عــى حجــج اﳋصــوم عندمــا كان املوقــف يتطلــب ذلــك.

.٤اســتمدَّ اإلمــام احلس ــن  gمــادة اﳋطــاب م ــن ع ـوامل يعرفهــا املخا َط ب ــون ،وم ــن بيﺌته ــم الت ــي

يعيش ــوﳖا ،فكانــت بذلــك أبلــﻎ يف األقنــاع.

اآلليات االقناعية اللغوية يف خطاب اإلمام احلسن املجتبى g
ﻫوامﺶ البحث:
(حج).
 - 1لسان العرب :مادة (حجج) ،وينظر :هتذيب اللغة :مادة َّ
 - ٢وهو شدَّ ة اﳋصومة ،وجادله ،أي خاصمهُ ،جما َدلة ِ
وجداالً .ينظر :الصحاح :مادة (جدل).
 - ٣ينظر :أساس الباغة :مادة (حجج).
 - 4ينظر :تاريﺦ نظريات احلجاج.15 :
 - 5ينظر :احلجاج يف الشعر العريب.15 :
 - 6ســنتتبع وجــوه املفارقــة بــني مفهــوم احلجــاج واجلــدل عنــد بياننــا ملفاهيــم متعلقــة باحلجــاج يف ضمــن هــذا
التمهيــد.
 - 7الدفاع عن األفكار.٢4 :
 - 8اإلشارات والتنبيهات.٢٢٢ :
 - 9جوهر الكنز.٣0٢ :
 - 10اللسان وامليزان.٢٢6 :
 - 11يف إشــارة اىل قضيــة التــداول اللغــوي ،فالتلفــﻆ هــو األســاس الــذي بنــى عليــه اوســتن (نظريــة أفعــال
الــكام) بوصفــه ﳑارســة املتكلــم لينجــز فعـ ً
ا لغويـ ًا ،يتــاءم مــع الســياق ،والتلفــﻆ هــو مــن ﳛــدد دور امللفوظــات
التــداويل ويســهم يف بيــان داللتهــا ،وهــو الفيصــل لبيــان احلقيقــة مــن املجــاز يف اســتعامل اللغــة ،وهــو كذلــك يقــود
اىل تعــدد اإلنجــازات واملعــاﲏ ،ينظــر :اســرتاتيجيات اﳋطــاب ،٣0 :هــذا مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة اخــرى فـ َّ
ـﺈن
ا وتأويـ ً
نظريــة احلجــاج تــويل للمكتــوب تركيــز ًا كبــري ًا؛ ألن جمــال إعــامل العقــل فيــه حتليـ ً
ا أوســع ﳑــا هــو عليــه يف
اﳋطابــة التــي تتم َّيــز بالشــفوية .ينظــر :احلجــاج يف الباغــة املعــاﴏة.110 :
 - 1٢يف اصول احلوار ،٣7 :وللوقوف عى طبيعة كل منطوق ،ينظر :م .ن.٣7 :
 - 1٣ينظر :عندما نتواصل نغري.1٢5 :
 - 14اللســان وامليــزان .٢٣0 :سنشــري يف (خصائــﺺ اﳋطــاب احلجاجــي) ،19 :اىل بســط أكثــر ملفهــوم
(االلتبــاس) يف احلجــاج.
 - 15احلجاج يف القرآن.44 :
 - 16الكتــاب عبــارة عــن حمــاﴐات ألقاهــا اوســتن  Aus�nيف جامعــة هارفــارد عــام 1955م ،ضمــن برنامــج
(وليــام جيمــس) قبــل وفاتــه املفاجﺌــة بخمســة أعــوام 1960م ،وقــد مجــع إرمســون  J.O.Urmsonحماﴐاتــه
وعدَّ ُهتــا إثنتــا عــرة حمــاﴐة يف كتــاب ُنـ ِ
ـر عــام 196٢م بعنــوان ).(?How to do things with words
ينظــر :آفــاق جديــدة يف البحــث اللغــوي.4٣ :
 - 17ينظر :نظرية أفعال الكام العامة.1٢4 :
 - 18ينظر :التداولية وحتليل اﳋطاب األديب( ،بحث).٢1 :
 - 19ينظــر :اســرتاتيجيات اﳋطــاب ،٢٢ :واملــدارس اللســانية املعــاﴏة ،166 :والتداوليــة عنــد علــامء العــرب:
 ،16املرجعيــة اللغويــة يف النظريــة التداوليــة( .بحــث).11 :
 - ٢0اﳋطاب احلجاجي عند ابن تيمية.66 :
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 - ٢1آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاﴏ.14 :
 - ٢٢عــن ماه َّيــة الســياق يف التداوليــة ،وأنواعــه ،ودوره يف حتديــد اﳋيــارات اللغويــة مــن بــني اﳋيــارات
املطروحــة ،ينظــر :التداوليــة وآفــاق التحليــل( ،بحــث).٢4 :
 - ٢٣ينظر :احلجاج يف الشعر العريب.٣٢7 :
 - ٢4معرتك األقران.٢8٢/1 :
 - ٢5رشح ابن عقيل.574/1 :
 - ٢6رشح املفصل يف صنعة االعراب.417/1 :
 - ٢7االحتجاج.40/٢ :
 - ٢8اللغة واحلجاج.88 :
 - ٢9م .ن.10٣ :
 - ٣0مــن غــري املعقــول أن نصــف فعــل املغــرية بﴬبــه الســيدة الزهــراء (ع) باحلجــة الضعيفــة ،ولكــن بحســب
األدلــة املعروضــة واحلجــج التــي يقدِّ مهــا االمــام احلســن (ع) يف بيــان شــناعة فعــل املغــرية بحــق الزهــراء (ع) فـ َّ
ـﺈن
مــا وقــع بعــد الــﴬب ،ومــا تر َّتــب عنــه هلــو أعظــم وأدهــى وأمـ ّـر.
 - ٣1االحتجاج.٢٣/٢ :
 - ٣٢ينظر :اسرتاتيجيات اﳋطاب.478 :
 - ٣٣ ٣64االحتجاح.٣9/٢ :
 - ٣4االحتجاج.٣9/٢ :
 - ٣5ينظر :اللغة واحلجاج17-14 :
 - ٣6ينظر :احلجاج يف الشعر العريب.147 :
 - ٣7اسرتاتيجيات اﳋطاب.485 :
 - ٣8ينظــر :الباغــة واحلجــاج مــن خــال نظريــة املســاءلة مليشــال ميــار( ،بحــث) ضمــن كتــاب أهــم نظريــات
احلجــاج يف التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو اىل اليــوم٣94 :
 - ٣9االحتجاج.٣٣/٢ :
 - 40علم اجلذل يف علم اجلدل.81 :
 - 41املناشــدة :مصــدر ن ََشــدَ  ،ونشــدتك بــاهلل :أي اســتحلفك بــاهلل واقســم عليــك بــه .ينظــر :لســان العــرب:
مــادة (نشــد).
 - 4٢ينظر :االحتجاج.٣1-٢4/٢ :
 - 4٣االحتجاج.٣5/٢ :
 - 44االحتجاج.45/٢ :
 - 45االحتجاج.5٣/٢ :
 - 46االحتجاج.٣8/٢ :

ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﰲ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ
ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳊﺴﻦ  gﺇﳕﻮﺫﺟﺎ
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املﻠخﺺ:

عــى الرغــم مــن دخــول خطــاب العصمــة يف زمــن االحتجــاج اللغــوي أو االستشــهاد اللغــوي

بعهديــه املفرتضــني إىل (150هـــ) وف ًقــا ملذهــب البﴫيــني ،وإىل (175هـــ) وف ًقــا ملذهــب الكوفيــني،
َّ
فــﺈن حضــوره يف االستشــهاد اللغــوي يف كتــب النحــو ،والــﴫف ،صصصواللغــة ،كان عــى
اســتحياء ،ولعــل ذلــك راجــع إىل الظــروف السياســية التــي كانــت تســيطر عــى تلــك الفــرتة ،فجــاءت
هــذه الدراســة لتســليط الضــوء عــى النهــج اللغــوي يف خطــاب العصمــة ،خطــاب اإلمــام احلســن g

إنموذجــا ،دراســة لغويــة تداوليــة ،وكانــت بمقدمــة وأربعــة مباحــث وخامتــة ،ضمــت املقدمــة دراســة
ً
موجــزة عــن االستشــهاد اللغــوي بخطــاب العصمــة يف فــرتة تقعيــد قواعــد اللغــة العربيــة.

وضــم املبحــث األول دراســة يف مفهــوم التداوليــة وبعدهــا اللغــوي ،وضــم املبحــث الثــاﲏ دراســة

االنجازيــة يف خطــاب اإلمــام احلســن ،gوضــم املبحــث الثالــث دراســة الســياق يف خطــاب اإلمــام

احلســن  ،gوضــم املبحــث الرابــع دراســة طرائــق االســتعامل اللغــوي يف خطــاب اإلمــام احلســن .g
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أما اﳋامتة فضمت جمموعة من النتائج املهمة التي توصلت إليها الدراسة.

إنموذجا
g النهج اللغوي يف خطاب العصمة خطاب اإلمام احلسن
ً
Summary:
Despite the entry of the le�er of infallibility at the �me of the linguis�c
protest or the linguis�c cita�on of the supposed apostates to (150 e) according
to the doctrine of Basrien, and to (175 e) according to the doctrine of the
Kufayn, his presence in the linguis�c cita�on in the books of the treasury, The
study was conducted to highlight the linguis�c approach in the discourse of
infallibility, the speech of Imam Al-Hasan (peace be upon him) model, a linguis�c
and delibera�ve study, and it was an introduc�on and four ques�ons and a
conclusion. The period of raiding Arabic grammar.
The second topic included studying the context in the speech of Imam
Hassan, peace be upon him. The fourth topic included studying the methods of
linguis�c use in the speech of Imam al-Hasan (peace be upon him).
The conclusion included a series of important ﬁndings of the study.
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املﻘدمة

اللهم ِّ
صل عى حممـد وآل حممـد. . .
وبعد. .

إن مــن دواعــي ﴎوري أن أتقــدم بالشــكر والعرفــان إىل األخــوة املؤمتريــن يف املؤمتــر العلمــي

الســنوي الســادس لفكــر اإلمــام احلســن املجتبــى(gإدارة و رعايــة) حلثهــم الباحثــني عــى

الغــوص يف أعــامق أقــدس النصــوص الدينيــة واللغويــة واألدبيــة بعــد كام اهلل ســبحانه وتعــاىل

ورســوله الكريــم.
ِ
أيضــا يف الزمــان الــذي يكتــب فيــه بحثــه وهــو أخــﺺ األزمنــة
ـم ﴎور الباحــث تكمــن ً
إن ع َظـ َ
طقوســا وأفضلهــا أجــرا وثوا ًبــا ،إنــه الزمــان الــذي ُأنـ ِـزل فيــه القــرآن الكريــم يف
بركــة وأكثرهــا
ً
ليلــة مباركــة أفضــل مــن ألــف شــهرَ ،ف ُشـ ِـف َع بأحاديــث الرســول ،وكام أهــل بيــت النبــوة
ومعــدن الرســالة وأربــاب الفصاحــة والباغــة لتتبــني معانيــه ،وتُفــﴪ آياتــه وتضبــط قراءاتــه،

 ٣68فــكان هلــم ﳖــج لغــوي مبــني يف خطــاب أقــل مــا يوصــف بأنــه خطــاب العصمــة ،فأثمــر ﴎوري
ـنgانموذجا ،دراســة
بثمــرة وســمتها بالنهــج اللغــوي يف خطــاب العصمــة ،خطــاب اإلمــام احلسـ
ً
لغويــة وتداوليــة ،جــاءت بأربعــة مباحــث وعــى النحــو اآلﰐ:
املبحث األول :يف مفهوم التداولية وبعدها اللغوي.

املبحث الثاﲏ :االنجازية يف خطاب اإلمام احلسن.g

املبحث الثالث :السياق يف خطاب اإلمام احلسن.g

املبحث الرابع :طرائق االستعامل اللغوي يف خطاب اإلمام احلسن.g

ثــم جــاءت اﳋامتــة لتســلط الضــوء عــى نتائــج هــذه الدراســة ومــا توصلــت إليــه يف ضــوء

النظريــة التداوليــة.

وال ﳜفــى عــى الباحثــني يف الــدرس اللغــوي إن النظريــة التداوليــة هــي إحــدى نظريــات

الــدرس اللســاﲏ احلديــث وثمــرة مــن ثــامره ،شــاعت يف الــدرس اللغــوي األكاديمــي يف العــراق

ودرســا
بعــد عــام  ٢00٣وكُتبــت فيهــا مﺌــات الدراســات والبحــوث والرســائل واألطاريــح بح ًثــا
ً

أردت أن أكتــب فصــﲇ الرابــع (مفهــوم التداوليــة)( )1يف أطروحــة
وتقص ًيــا وتطبي ًقــا ،وعندمــا
ُ

إنموذجا
النهج اللغوي يف خطاب العصمة خطاب اإلمام احلسن g
ً

ـدت بونًا شاسـ ًعا بــني الباحثني
الدكتــوراه مــا بــني األعــوام  ٢011إىل ( ٢014ســنة املناقشــة) ،وجـ ُ
ِ
ـريا يف إمكانيــة تطبيقهــا عــى اللغــة العربيــة.
يف تفســري هــذه النظريــة ورشحهــا ،واختا ًفــا كبـ ً
ولعــل ذلــك راجــع إىل طبيعــة النظريــات اللغويــة اللســانية يف الــدرس الغــريب ،إذ إﳖــا تنــامز
بمزيتــني:

األوﱃ :إن غالبيــة تلــك النظريــات ليســت لغويــة بحتــة وإنــام هــي متتلــك ُبعــدً ا لغو ًيــا مــن

ـت ذلــك بشــكل مفصــل
جمموعــة أبعــاد سياســية وفلســفية واجتامعيــة واقتصاديــة ودينيــة ،وقــد بينـ ُ
يف أطروحتــي للدكتــوراه(.)٢

الثانيــة :إن تلــك النظريــات تبحــث يف اللغــة املنطوقــة (العاميــة املحكيــة) التــي مــا زال النــاس

يتكلمــون هبــا يف الســوق والشــارع والبيــت والعمــل وليســت يف لغــة مقننــة حمفوظــة بقواعــد

ونصــوص أخذهــا اﳋلــف عــن الســلف.

ولــو عدنــا بخطــاب العصمــة إىل الــوراء –وهــذا أمــﲇ يف املؤمتــرات القابلــة -إىل مــا قبــل

التداوليــة وأخواهتــا ووصلنــا بــه إىل زمــن االستشــهاد اللغــوي لوجدنــا العجــب العجــاب كــام

يقــال ،فعــى الرغــم مــن دخــول خطــاب العصمــة يف زمــن االحتجــاج اللغــوي ،أو االستشــهاد

اللغــوي بعهديــه املفرتضــني إىل (150هـــ) وف ًقــا ملذهــب البﴫيــني ،وإىل (175هـــ) وف ًقــا ملذهــب
الكوفيــني ،فــﺈن حضــوره يف االستشــهاد اللغــوي يف كتــب النحــو ،والــﴫف ،واللغــة كان عــى
اســتحياء ،ولعــل ذلــك راجــع إىل الظــروف السياســية التــي كانــت تســيطر عــى تلــك الفــرتة،

فمــن املعلــوم أن أول كتــاب يف اللغــة العربيــة قــد وصــل إلينــا هــو كتــاب ســيبويه املتــوﰱ يف ســنة

(180هـــ) ،الــذي يرجــع إىل فــرتة احلكــم الســياﳼ للفــرتة مــن عــام (1٣٢هـــ) إىل عــام (656هـ)،
وهــي فــرتة زمنيــة مل يكــن فيهــا أتبــاع أهــل البيــت  bبأحســن حــال مــن الفــرتة الزمنيــة التــي

ســبقتها والتــي ُعرفــت باحلكــم األمــوي.

وتأسيســا عــى ذلــك فﺈننــا نلحــﻆ أن كتــاب ســيبويه ﳜلــو متا ًمــا مــن االستشــهاد بخطــاب أهــل
ً

العصمــة ،عــى الرغــم مــن وجــود مــن يــروي خطاهبــم ،وشــعرهم ،أو يســمع كامهــم ،وﳛــﴬ

جمالســهم ،ويتتلمــذ عــى أيدهيــم ،ويأخــذ عنهــم ،ويكتــب رســائلهم ،وعلومهــم يف احلديــث،
والفقــه ،والتفســري ،وبقيــة العلــوم.
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ويبــدو أنــه قــد أخــذ هبــذا املنهــج يف التأليــف ﱡ
كل مــن ألــف كتا ًبــا بعــد ســيبويه حتــى ســقوط

الدولــة العباســية ووصــول األمــر يف التأليــف إىل رﴈ الديــن االســرتاباذي (ت686هـــ) الــذي

”وســع داﺋــرة احتجاﺟــﻪ بــﻜالم أﻫــﻞ البيــﺖ  bوﻫــو ﲠــﺬا يﺆســﺲ ملنﻬــﺞ ﺟديــد ﰲ الــدرس“(،)٣

ليتوســع اليــوم أكثــر عــى أيــدي حمبيهــمَ ،ف ُيبحــث خطاهبــم وف ًقــا للنظريــات اللغويــة احلديثــة يف

الــدرس اللســاﲏ الســتنطاق مكنونــات ذلــك اﳋطــاب ،والوقــوف عــى درره ،واإلفــادة منــه ،بغيــة
الوصــول إىل احللقــة املفقــودة يف الــدرس اللغــوي العــريب ،والتــي أشــار إليهــا بعــض الباحثــني يف

دراســاهتم عــن نشــأة النحــو العــريب( )4قبــل ظهــور كتــاب ســيبويه الــذي ﳛمــل بــني دفتيــه نظريــة

لغويــة متكاملــة دفعتهــم إىل التســاؤل عــن ســبب حجــب جهــود كبــرية ســبقت ذلــك الكتــاب.
املبحث األول

ﰲ مﻔﻬوم التداولية وبﻌدﻫا الﻠﻐوي

يرجــع اســتعامل مصطلــح التداوليــة ألول مــرة ســنة 1970م ،عندمــا ترجــم الدكتــور طــه

 ٣70عبــد الرمحــن( )5املصطلــح األجنبــي  Pragma�cللفيلســوف األمريكــي شــارل موريــس ،والذي
وضعــه ســنة  19٣8وأراد بــه يف وقتهــا ”دراســة الﻌالقــة بــﲔ الﻌالمــات ومﻔﴪﳞــا“(.)6
وللتداوليــة تعريفــات كثــرية لســنا بصــدد ﴎدهــا( ،)7لكننــا نريــد أن نــؤرش إىل البعــد اللغــوي

يف مفهــوم مصطلــح التداوليــة ،والــذي يتلخــﺺ يف انحصــاره بثــاث دالالت هــي ”االنجازيــة
ﰲ أحــداث أفﻌــال الــﻜالم ،والســياق ،وبيــان ﻃراﺋــﻖ االســتﻌﲈل الﻠﻐــوي“( )8فأمــا الداللــة اللغويــة
األوىل ،وهــي االنجازيــة يف أحــداث أفعــال الــكام ،فتقتــﴤ أن يمـ َّـر الــكام بمرحلتــني(:)9
األوﱃ :نطقية ويسمى الكام فيها منطو ًقا أو مكتو ًبا.

منجزا بأحداث أفعال الكام.
والثانية :تطبيقية ويسمى الكام فيها
ً
واملثال اآلﰐ يوضح ذلك:

ـخصا مــا يف وزارتــه ،فــﺈن املوافقــة الشــفوية ،أو
حــني يوافــق الوزيــر يف الــوزارة عــى تعيــني شـ ً

املكتوبــة عــى الطلــب املقــدم مــن ذلــك الشــخﺺ متثــل املرحلــة األوىل مــن مرحلتــي االنجازيــة يف
أحــداث أفعــال الــكام.

وحــني يصــدر األمــر الــوزاري ،ويبــارش ذلــك الشــخﺺ يف أداء مهــام وظيفتــه ،ويكتســب

إنموذجا
النهج اللغوي يف خطاب العصمة خطاب اإلمام احلسن g
ً

صفــة املوظــف يف الــوزارة فــﺈن ذلــك يمثــل املرحلــة الثانيــة مــن مرحلتــي االنجازيــة يف أحــداث

أفعــال الــكام.

وأمــا الداللــة اللغويــة الثانيــة ملصطلــح التداوليــة ،وهــي الســياق فتعنــي املعنــى اجلديــد الــذي

اكتســبته اللفظــة بعــد دخوهلــا حيــز النــﺺ ،والــذي فهمــه الســامع ،أو املتلقــي ،مــن دون أن يــرد

يف خاطــره املعنــى القديــم لتلــك اللفظــة قبــل دخوهلــا حيــز النــﺺ( .)10أو أﳖــا تعنــي داللــة اللفظــة
وهــي مؤتلفــة مــع غريهــا مــن األلفــاظ داخــل النــﺺ لتكويــن مــا ُيعــرف بالســياق التــداويل.

ولنــا يف مثــال الريشــة لﻸســتاذ حممـــد األنطاكــي ســبيل إىل توضيــح ذلــك ،إذ ينقــل عــن

فندريــس قولــه” :ال يوﺟــد ﺷــخﺺ واحــد ﳛــاول أن يشــﻜو مــن الﻐمــوض عنــد ســﲈعﻪ ﲨﻠتــﲔ

مــن قبيــﻞ :يﻌيــﺶ مــن ﻛــد ريشــتﻪ
واﺟتث لﻪ ريشﻪ

وﻛﻞ واحــد يﻔﻬــﻢ مــن دون ﺗــردد أن الــﻜالم ﰲ اﳉمﻠــة األوﱃ عــن أحــد ال ﹸﻜ ﹼتــاب ،وﰲ الثانيــة

عــن أحــد الطيــور ،فالﻜﻠمتــان ﳐتﻠﻔتــان ﻛجميــع املشــﱰﻛات األخــر“(.)11

أيضــا عــن لــورا قولــه” :ال يطﻔــو ﰲ الشــﻌور مــن املﻌــاﲏ املختﻠﻔــة التــي ﺗــدل عﻠيﻬــا
وينقــل ً

إحــد الﻜﻠــﲈت إال املﻌنــى الــﺬي يﻌنيــﻪ الســياق ...أمــا املﻌــاﲏ األخــر ﲨيﻌﻬــا فتمحــى وﺗبــدد
وال ﺗوﺟــد إﻃال ﹰقــا .فنحــن ﰲ اﳊﻘيﻘــة نســتﻌمﻞ ﺛالﺛــة أفﻌــال ﳐتﻠﻔــة عندمــا نﻘــول:
اﳋياط يﻘﺺ الثوب

أو اﳋﱪ الﺬي يﻘﺼﻪ الﻐالم ﺻحيﺢ

أو البدوي خﲑ من يﻘﺺ األﺛر

 ...الﺬي يﻌﲔ قيمة الﻜﻠمة إذن إنﲈ ﻫو السياق“(.)1٢

وأمــا الداللــة اللغويــة الثالثــة ملفهــوم مصطلــح التداوليــة يف بعدهــا اللغــوي ،وهــي بيــان طرائق

االســتعامل اللغــوي ،فتعنــي ﲡانــس أركان الصنيــع اللغــوي (املتكلــم ،والنــﺺ ،واملخاطــب) فيأﰐ
النــﺺ مراع ًيــا ألحــوال املتكلــم واملخاطــب ،أو بعبــارة أخــرى ،هــي مطابقــة نــﺺ املتكلــم ملقتــﴣ

حــال املخاطــب يف احلــذف ،والذكــر ،والتقديــم ،والتأخــري ،والتكــرار ،والرفــع ،والنصــب،
واجلــر ...وهلــم جــرا(.)1٣
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ولنــا يف كام ســيبويه أســو ﹲة حســن ﹲة يف توضيــح ذلــك ،فذكــر يف بيــان الفــرق يف طرائــق

ـررت بــﻪ وحــده ومــررت ﲠــﻢ
االســتعامل اللغــوي بــني بنــي متيــم وأهــل احلجــاز يف قوهلــم” :مـ ﹸ

وحدﻫــﻢ ومــررت برﺟــﻞ وحــده ومثــﻞ ذلــﻚ ﰲ لﻐــة أﻫــﻞ اﳊجــاز مــررت ﲠــﻢ ﺛالﺛتﻬــﻢ وأربﻌتﻬــﻢ
وﻛﺬلــﻚ إﱃ الﻌــﴩة وزعــﻢ اﳋﻠيــﻞ أنــﻪ إذا نﺼــﺐ ﺛالﺛتﻬــﻢ فﻜﺄنــﻪ يﻘــول :مــررت ﲠــﺆالء فﻘــﻂ وﱂ

أﺟــاوزه.

وأمــا بنــي ﲤيــﻢ فيجرونــﻪ عــﲆ االســﻢ األول وإن ﻛان ﺟــرا فجــرا وإن ﻛان نﺼ ﹰبــا فنﺼبــا وإن

ﻛان رفﻌــا فرفﻌــا“( .)14فأهــل احلجــاز ينصبونــه عــى أيــة حــال ،وبنــي متيــم يتبعونــه االســم األول.
ولنــا – بعــد هــذا العــرض املوجــز – أن نبحــث عــن تلــك املفاهيــم للنظريــة التداوليــة يف بعدهــا

اللغــوي يف خطــاب اإلمــام احلســنgيف قابــل املباحــث اآلتية.
املبحث الثاﲏ

االنجازية ﰲ خطاب اإلمام اﳊسنg
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ذكرنــا يف املبحــث األول أن اإلنجازيــة يف أحــداث أفعــال الــكام هــي إحــدى دالالت النظريــة

أيضــا أن اإلنجازيــة يف أحــداث أفعــال الــكام تبحــث يف
التداوليــة يف بعدهــا اللغويــة ،وذكرنــا ً
اجلانــب املنجــز مــن خــال اﳋطــاب فيطلــق عليهــا أفعــال الــكام ،أو أحــداث الــكام.

وأوضحنــا ذلــك يف مثــال الوزيــر الــذي يوافــق عــى تعيــني شــخﺺ مــا لف ًظــا ،أو كتابــة

وكيــف تُرتجــم تلــك املوافقــة إىل حــدث واقــع ملمــوس تكســب ذلــك الشــخﺺ صفــة املوظــف
يف وزارة الوزيــر.

واإلنجازيــة هبــذا املعنــى متحققــة يف خطــاب اإلمــام احلســنgفكامه ﳜــرج مــن وصــف

املنطــوق إىل وصــف احلــدث الواقــع ،الــذي ترتتــب عليــه آثــار فقهيــة ،ورشعيــة ،متــس واقــع املســلم

وعقيدتــه التــي يعيــش فيهــا ،ويمــوت عليهــا مــن ذلــك قولهgبعــد أن محــد اهلل ”أمــا بﻌــد فــﺈن عﻠ ﹰيــا

ﻛافرا ،أقــول قوﱄ ﻫــﺬا واســتﻐﻔر اﷲ ﱄ ،ولﻜــﻢ“(.)15
بــاب مــن دخﻠــﻪ ﻛان آمنﹰــا ،ومــن خــرج منــﻪ ﻛان ﹰ
فعﲇgبــاب مــن دخلــه كان آمنًــا
فالــكام خــرج مــن وصفــه منطو ًقــا ،وأصبــح ذا حــدث .ﱞ

كافــرا ،والنــاس يف النهايــة بــني ﹴ
آمــن وكافــر ،فأصــل اإلمامــة يف حيــاة
ومــن خــرج منــه كان
ً
املســلمني ال يقــل شــأنًا عــن أصــول التوحيــد ،والنبــوة ،واملعــاد (يــوم احلســاب) ”وملــا ﻛانــﺖ

إنموذجا
النهج اللغوي يف خطاب العصمة خطاب اإلمام احلسن g
ً

اإلمامــة مثــار األقاويــﻞ ﳑــا اختﻠﻔتﻬــا األﻫــواء وزاغــﺖ عنﻬــا قﻠــوب النــاس أﺷــار اإلمــام الســبﻂ
إﱃ ﻫــﺬا األﺻــﻞ اإلســالمي وال ســيﲈ واليــة اإلمــام أمــﲑ املﺆمنﲔgالــﺬي مــن ﱂ يﻘبﻠــﻪ ﻛان ﻛمــن
ﱂ يﻘبــﻞ التوحيــد والرســالة واملﻌــاد“(.)16

والباحــث الفاحــﺺ يلحــﻆ عنايــة اإلمامgبمضمــون هــذا األصــل ألمهيتــه يف اإلســام

الــذي جــاء بــه حممـــد فيذكــر يف خطبــة أخــرى بعــد أن محــد اهلل ”بمحامــد بﻠيﻐــة ﴍيﻔــة وﺻــﲆ

عــﲆ النبــي ﺻــالة موﺟــﺰة ﺛــﻢ قــال :أﳞــا النــاس ســمﻌﺖ ﺟــدي رســول اﷲ يﻘــول :أنــا مدينــة

الﻌﻠــﻢ وعــﲇ باﲠــا وﻫــﻞ يدخــﻞ املدينــة إال مــن باﲠــا“( .)17وهــل هنــا للنفــي واحلــﴫ بمعنــى (مــا)

أي :مــا يدخــل املدينــة إال مــن باهبــا.

فالكام خرج عن كونه كا ًما منطو ًقا إىل كام منجز إىل أحداث وأفعال.

وبــني
لقــد بنــى اإلمامgمواقفــه الرعيــة مــن بعــض القضايــا السياســية التــي عاﴏهــاّ ،

ذلــك يف كامــه ليكــون حجــة عــى النــاس يف دينهــم ،مــن ذلــك اإلنجازيــة التــي حتققــت مــن

كامه”gبﻌــد ﺗســﻠيﻢ األمــر ملﻌاويــة والﺼﻠــﺢ مﻌــﻪ ،قيــﻞ لــﻪ مــا ﲪﻠــﻚ عــﲆ مــا فﻌﻠــﺖ؟ فﻘــال:g
قومــا ال يثــﻖ ﲠــﻢ أحــد أبــدﹰ ا إال غﹸﻠﹺــﺐ ،ليــﺲ أحــد منﻬــﻢ
ﻛرﻫـ ﹸ
ـﺖ الدنيــا ،ورأيــﺖ أﻫــﻞ الﻜوفــة ﹰ

أمــورا
يوافــﻖ آخــر ﰲ رأي وال ﻫــواء .ﳐتﻠﻔــﲔ ال نيــة ﳍــﻢ ﰲ خــﲑ وال ﴍ ،لﻘــد لﻘــى أﰊ منﻬــﻢ
ﹰ

عﻈامــا ،فﻠيــﺖ ﺷــﻌري ملــن يﺼﻠحــون بﻌــدي وﻫــي أﴎع البــالد خرابــا“(.)18
ﹰ

فقيمــة هــذا الــكام إنجاز ًيــا تكمــن يف احلقائــق التــي عليهــا النــﺺ ،فأهــل الكوفــة -يف زمانــه

-gقــوم ال يثــق هبــم أحــد إال ُغ ِ
لــب ،وإﳖــم خمتلفــني فيــام بينهــم ،وليســوا عــى رأي واحــد،

ويفضلــون الوقــوف عــى التــل ،وإﳖــم آذوا عل ًياgمــن قبـ ُـل وهــو وﴆ رســول اهلل ،وهاهــم

ﳜذلــون اإلمــام احلســنgجمددين عهــد اﳋــذالن مــع أئمتهــم ،ووالة أمورهــم ،فلمــن يصلحــون

بعــد هــذا اﳋــذالن وكوفتهــم أﴎع البــاد خرا ًبــا.

نصــا أدب ًيــا ينفــس عــام جيــول يف خاطــر منشــﺌه
فاﳋطــاب ليــس هجــاء ،أو ذ ًمــا ،أو تقري ًعــا ،أو ً

إنــام هــو وصــف ســايكولوجي يف بيــان حــال أمــة ومصريهــا ،وكيــف كانــت ،وكيــف تكــون،
وكيــف ســتكون.
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إن عنايــة اإلمامgبموضوعــه الــذي يتكلــم عنــه تدلنــا بوضــوح عــى إنجازيــة هــذا اﳋطــاب،
مــن ذلــك قلبــه هــزل معاويــة بــن أيب ســفيان إىل جـ ﹴـد حــني أراد معاويــة أن هيــزأ بخطبــة اإلمــام

التــي كانــت ”ﰲ بيــان أﳎــاده وحســبﻪ ونســبﻪ ...فﻠــﲈ ســمع مﻌاويــة غاﻇــﻪ منطﻘــﻪ ،وأراد أن يﻘطــع

عﻠيــﻪ فﻘــال :يــا حســن عﻠيــﻚ بﺼﻔــة الرﻃــﺐ.

فﻘــال اإلمــام اﳊســن :gالريــﺢ ﺗﻠﻘحــﻪ ،واﳊــر ينﻀجــﻪ والﻠيــﻞ يــﱪده ويطيبــﻪ عــﲆ رغــﻢ أنﻔــﻚ

يــا مﻌاويــة ،ﺛــﻢ أقبــﻞ عــﲆ ﻛالمــﻪ“( )19وأمتــه إىل ﳖايتــه.

فمعاويــة مــا أراد بكامــه إال التهكــم فأجابــه اإلمامgبنظريــة كيامئيــة ،علميــة ،هلــا واقــع

منجــز ،ليبــني لــه ومــن معــه أن هــذا الــذي ســخرتم بــه إنــام هــو آيــة مــن آيــات خلــق اهلل ،جيــري يف

نظــام علمــي معقــد ،ال جيــدر بكــم أن هتــزأوا بــه.
املبحث الثالث

السياق ﰲ خطاب اإلمام اﳊسنg

الســياق هــو الداللــة اللغــوي الثانيــة مــن دالالت النظريــة التداوليــة يف بعدهــا اللغــوي عــى
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ِ
مــا بينــاه يف املبحــث األول مــن هــذه الدراســة ،وذكرنــا أن الســياق يبحــث يف داللــة اللفظــة وهــي
مؤتلفــة مــع غريهــا مــن األلفــاظ داخــل النــﺺ ،وأوضحنــا ذلــك يف مثــايل (الريشــة) ،والفعــل

(يقــﺺ) ،وكيــف أن الســياق اللغــوي ،واملقامــي ،غـ ّـريا يف معــاﲏ تلــك األلفــاظ .والســياق هبــذا
املعنــى موجــود يف خطــاب اإلمــام احلســن ،gمــن ذلــك خطبتــه عنــد استشــهاد أبيــه عــﲇ ابــن أيب

طالــب ،gفحمــد اهلل وثنــى عليــه وأحتســب أمــره هلل ثــم قــال” :ولﻘــد حدﺛنــي ﺟــدي رســول اﷲ

إمامــا مــن أﻫــﻞ بيتــﻪ وﺻﻔوﺗــﻪ مــا منــا إال مﻘتــول أو مســموم“(.)٢0
أن األمــر يمﻠﻜــﻪ اﺛنــي عــﴩ ﹰ
فالسياق يكشف لنا عن حقيقتني وإن مل يذكرها اإلمامgومها:
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إن النبي قد أخرب باستشهاد اإلمام عﲇgمن أول أيام الدعوة اإلسامية.

إن مصــري األئمــة  bبعــد رحيــل الرســول واستشــهاد اإلمــام عﲇgســيكون بــني

مقتــول ومســموم.

إن الســياق يكشــف لنــا يف هـ ِ
ـذه اﳋطبــة عــن عفــة عــﲇ ،gحــني كانــت مقــدرات األمــة بيــده،

درســا لــكل مســؤول عــن مقــدرات النــاس ،وأمواهلــم ليكون له يف عﲇgأســوة حســنة
ولعــل ذلــك ً

إنموذجا
النهج اللغوي يف خطاب العصمة خطاب اإلمام احلسن g
ً

يف قبــال خصــوم عﲇgوجشــعهم واســتغاهلم للســلطة فيشــري اإلمــام احلســنgإىل ذلــك ضمنًــا

خادمــا“(.)٢1
ـارا إال أربﻌﲈﺋــة درﻫــﻢ أراد أن يبتــاع ألﻫﻠــﻪ ﹰ
ﳘــا وال دينـ ﹰ
يف قولــه” :واﷲ مــا خﻠــﻒ در ﹰ

إن الســياق يفــﴪ بعــض مفــردات اإلمــام احلســنgمن ذلــك لفظــة احلمــرياء يف كامــه إىل

أخيــه احلســنيgحني حﴬتــه الوفــاة يف قولــه” :يــا أخــي إﲏ أوﺻيــﻚ بوﺻيــة فﺄحﻔﻈﻬــا ،فــﺈذا

ـﺖ فﻬيﺌنــي ﺛــﻢ وﺟﻬنــي إﱃ رســول اﷲألحــدث بــﻪ عﻬــدﹰ ا ﺛــﻢ أﴏفنــي إﱃ أمــي فاﻃمــة
أنــا مـ ﹸ
عﻠيﻬــا مــن اﷲ الســالم ،ﺛــﻢ ردﲏ فﺄدفنــي ﰲ البﻘيــع ،وأعﻠــﻢ أنــﻪ ســيﺼيبني مــن )اﳊمــﲑاء( مــا يﻌﻠــﻢ
النــاس مــن ﺻنيﻌﻬــا“(.)٢٢

ومــن خطبــة له”gفيــﲈ ﺟــر بﻌــد الرســول  خطــﺐ ﻫـ ﹺ
ـﺬه ،اﳋطبــة وقــد وضــع يــده عــﲆ

عمــود يســاند إليــﻪ وﻛان عﻠيـ ﹰ
ال مــن ﺷــﻜو بــﻪ“( )٢٣فحمــد اهلل وثنــى عليــه وصــى عــى رســوله

ثــم قــال” :أمــا بﻌــد فــﺈﲏ ال أقــول لﻜــﻢ إال مــا ﺗﻌرفــون أن أمــﲑ املﺆمنــﲔ عــﲇ بــن أﰊ ﻃالــﺐ أرﺷــد اﷲ
أمــره وأعــﺰ نــﴫه ،بﻌثنــي إليﻜــﻢ يدعوﻛــﻢ إﱃ الﺼــواب ،وإﱃ الﻌمــﻞ بالﻜتــاب ،واﳉﻬــاد ﰲ ســبيﻞ

اﷲ ...ولﻘــد عﻠمتــﻢ أن عﻠ ﹰيــا ﺻــﲆ مــع رســول اﷲ  وحــده ،وإنــﻪ يــوم ﺻــدق بــﻪ لﻔــي عــاﴍة مــن

ســنﻪ .ﺛــﻢ ﺷــﻬد مــع رســول اﷲ  ﲨيــع مشــاﻫده ،وﻛان مــن اﺟتﻬــاده ﰲ مرضــاة اﷲ وﻃاعــة رســولﻪ.
وآﺛــاره اﳊســنة ﰲ اإلســالم مــا قــد بﻠﻐﻜــﻢ وﱂ يــﺰل رســول اﷲ  راض ﹰيــا عنــﻪ حتــى غمﻀــﻪ

بيــده ،وغســﻠﻪ وحــده ،واملالﺋﻜــة أعوانــﻪ ،والﻔﻀــﻞ ابــن عمــﻪ ينﻘــﻞ إليــﻪ املــاء ،ﺛــﻢ أدخﻠــﻪ حﻔرﺗــﻪ

وأوﺻــاه بﻘﻀــاء دينــﻪ وعداﺗــﻪ ،وغــﲑ ذلــﻚ مــن أمــوره ،ﻛﻞ ذلــﻚ مــن منــن اﷲ عﻠيــﻪ ،ﺛــﻢ واﷲ مــا
دعــا إﱃ نﻔســﻪ ... ،فبايﻌــوه ﻃاﺋﻌــﲔ ،ﺛــﻢ نﻜــث منﻬــﻢ ناﻛثــون بــال حــدث أحدﺛــﻪ وال خــالف أﺗــاه،

حســدﹰ ا لــﻪ ،وبﻐ ﹰيــا عﻠيــﻪ“(.)٢4

ففــي هــذه اﳋطبــة يدلنــا الســياق وحــده عــى أحقيــة عــﲇ بــن أيب طالــبgيف األمــر بعــد

رســول اهلل ،مــن دون أن يذكــر ذلــك ﴏاحــة ،إذ يميــط الســياق اللثــام عــى نظريــة سياســية
مهمــة ســبقت زماﳖــا بكثــري ،ولنــا أن نســميها (بنظريــة الســرية الذاتيــة) تشــرتط عــى املتقدمــني

لتســنم األمــر بعــد رســول اهلل أن يقدمــوا ســريهم الذاتيــة ليتبــني للنــاس مــن جهــة ولبقيــة
املتقدمــني املتنافســني مــن جهــة أخــرى أحقيــة مــن سيتســنم األمــر بعــد الرســول الكريــم.
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أ.م.د .مرتﴣ مزيد جرب

فيبدأ اإلمام احلسنgبذكر السرية الذاتية لإلمام عﲇgوعى النحو اآلﰐ:

.1عﲇ صى مع الرسول وحده.

.٢عﲇ صدق بالرسول وهو ابن العارشة.
.٣عﲇ شهد مع الرسول مجيع مشاهده.
.4عﲇ الزم الرسول حتى وفاته.

.5عــﲇ هــو مــن جهــز رســول اهلل إىل مثــواه األخــري تســاعده يف ذلــك املائكــة ،وكان الفضــل

ابــن عمــه ينقــل إليــه املــاء.

.6عﲇ هو من وارى جثامن رسول اهلل الثرى.

فمــن يملــك مــن املتقدمــني لتســنم األمــر بعــد رســول اهلل ســرية ذاتيــة كســرية عــﲇ بــن أيب

طالــبg؟!.

وإذا كان اجلواب؟ ال أحد.
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فلــم هــذا اﳋــذالن وهــذا النكــوص والتقهقــر عــن االمتثــال ألوامــر اهلل ســبحانه وتعاىل ورســوله

الكريــم؟ ومــا حجــة الذيــن رشــحوا غــري عــﲇ بــن أيب طالبgألمــر اﳋافــة بعــد النبي؟

وهــل رأوا يف ســريهم الذاتيــة مــا يؤهلهــم إىل هــذا املنصــب؟ أمل تكــن حجتهــم يف االختيــار

الشــورى؟ إذن فــام املعايــري التــي اعتمدهتــا الشــورى يف االختيــار؟ وهــل كانــت الســرية الذاتيــة
مــن معايــري الشــورى؟

فيجيــب الســياق –والســياق وحــده الــذي جييــب -عــى مجيــع هــذه األســﺌلة ،فيدلنــا بوضــوح

عــى ازدواجيــة القــوم يف (الــرأي واملبــدأ) فبعــد أن تدافعــوا طائعــني لبيعــة عــﲇ بــن أيب طالــبg

يــوم الغديــر ويــوم مقتــل عثــامن بــن عفــان ،هــا هــم ينكثــون بيعتهــم ناكصــني حســدً ا لــه وبغ ًيــا عليــه.
ولعــل هــذا املبــدأ الــذي عرضــه اإلمــام احلســنgيف خطبتــه فيــام أســميناه (بنظريــة الســرية الذاتيــة)

هــو مبــدأ حــي وشــمويل ،بمعنــى أنــه يمثــل نظريــة عامــة ال ﲣتــﺺ بزمــان أو مــكان ،وليســت حمصــورة
يف موضــوع اﳋافــة بعــد رســول اهلل وحســب؛ بــل هــو مبــدأ مــن مبــادئ الدولــة وأسســها ،إذ إن
األخــذ بمبــدأ النظــر يف الســرية الذاتيــة ملــن جيــب أن يتســنم منص ًبــا هــو أحــد أهــم أســباب تقــدم األمــم

أو تأخرهــا ،ودليــل عــى رقــي الشــعوب يف اختيــار قادهتــا ،وﳑثليهــا يف بنــاء دولــة متامســكة اجتامع ًيــا،

إنموذجا
النهج اللغوي يف خطاب العصمة خطاب اإلمام احلسن g
ً

واقتصاد ًيــا ،وسياس ـ ًيا ،وأخاق ًيــا ،ودين ًيــا وهــو مــا افتقدتــه دول املنطقــة وشــعوهبا يف هــذا الزمــان.

فاالنتخابــات التريعيــة ال ﲡــري وف ًقــا للنظــر يف الســرية الذاتيــة للمرشــح بــل تكــون عــى

أســاس امليــول املذهبيــة ،أو العرقيــة ،أو القبليــة ،أو املناطقيــة فكانــت خمرجــات تلــك املعايــري
واملبــادئ عبــارة عــن جمالــس تريعيــة ال هتتــم إال بمصاحلهــا اﳋاصــة ومــا ﲡنيــه مــن رواتــب
وامتيــازات ،وعقــود ،وصفقــات سياســية يف دورهتــا التريعيــة.

أيضــا والة أمــور أكــرب مههــم هــو التجديــد هلــم يف تســنم املســؤولية وزيــادة
وأفــرزت ً

بعضــا خا ًفــا ،واختا ًفــا يف
أرصدهتــم املاليــة وإنعــاش أحزاهبــم السياســية وينهشــون بعضهــم ً

تقاســم ثــروات الشــعوب.

ولعــل اإلصــاح احلقيقــي يف تصحيــح أحــوال هـ ِ
ـذه الــدول وشــعوهبا يقــع يف تطبيقهــا ذلــك

املبــدأ اجلوهــري الــذي أرش إليــه اإلمــام احلســنgيف خطبتــه الســابقة ،ولعلنــا نوفــق يف قابــل
الوقــت إىل كتابــة بحــث مســتقل عــن املبــدأ اجلوهــري يف (نظريــة الســرية الذاتيــة عنــد األئمــة .)b

إن مــا يدلنــا عــى أمهيــة تلــك النظريــة يف عمليــة إصــاح شــؤون األمــة هــو اعتامدهــا يف خطــاب

العصمــة مــن األئمةbبعــد اإلمــام احلســن ،gمــن ذلــك اســتعامهلا يف خطــاب اإلمــام احلســنيg
يــوم عاشــوراء وهــو ﳜاطــب األعــداء إذ” :دعــا اﳊســﲔgبراحﻠتﻪ فرﻛبﻬــا ونــاد بﺄعــﲆ ﺻوﺗــﻪ:

يــا أﻫــﻞ الﻌــراق -وﺟﻠﻬــﻢ يســمﻌون -فﻘــال :أﳞــا النــاس اســمﻌوا قــوﱄ وال ﺗﻌجﻠــوا حتــى أعﻈﻜــﻢ

ـﲇ ...أمــا بﻌــد ،فانســبوﲏ فانﻈــروا مــن أنــا ،ﺛــﻢ ارﺟﻌــوا إﱃ أنﻔســﻜﻢ وعاﺗبوﻫــا ﻫــﻞ
بــﲈ ﳛــﻖ لﻜــﻢ ﹶعـ ﹶ ﱠ
ـﺖ ابــن بنــﺖ نبيﻜــﻢ وابــن وﺻيــﻪ وابــن عمــﻪ وأول املﺆمنــﲔ
يﺼﻠــﺢ لﻜــﻢ قتــﲇ وانتﻬــاك حرمتــي .ألسـ ﹸ

املﺼــدق لرســول اﷲ بــﲈ ﺟــاء بــﻪ مــن عنــد ربــﻪ؟ أو ليــﺲ ﲪــﺰة ســيد الشــﻬداء عمــي؟ أو ليــﺲ
ﺟﻌﻔــر الطيــار ﰲ اﳉنــة بجناحــﲔ عمــي؟ أو ﱂ يبﻠﻐﻜــﻢ مــا قــال رســول اﷲ ﱄ وألخــي ﻫــﺬان ســيدا

ـدت ﻛﺬ ﹰبــا منــﺬ عﻠمــﺖ أن
ﺷــباب أﻫــﻞ اﳉنــة؟ فــﺈن ﺻدقتمــوﲏ بــﲈ أقــول وﻫــو اﳊــﻖ ،واﷲ مــا ﺗﻌمـ ﹸ
اﷲ يمﻘــﺖ عﻠيــﻪ أﻫﻠــﻪ ،وإن ﻛﺬبتمــوﲏ فــﺈن فيﻜــﻢ مــن لــو ســﺄلتموه عــن ذلــﻚ أخﱪﻛــﻢ ،ســﻠوا ﺟابــر
بــن عبــد اﷲ األنﺼــاري ،وأبــا ســﻌيد ﹸ
اﳋــدري ،وســﻬﻞ بــن ســﻌد الســاعدي ،وزيــد بــن أرقــﻢ ،وأنــﺲ
بــن مالــﻚ ،ﳜﱪوﻛــﻢ أﳖــﻢ ســمﻌوا ﻫـ ﹺ
ـﺬه املﻘالــة مــن رســول اﷲ  ﱄ وألخــي ،أمــا ﰲ ﻫــﺬا حاﺟــﺰ
لﻜــﻢ عــن ســﻔﻚ دمــي . . .ﺛــﻢ قــال ﳍــﻢ اﳊســﲔ :gفــﺈن ﻛنتــﻢ ﰲ ﺷــﻚ مــن ﻫــﺬا أفتشــﻜون أﲏ ابــن

٣77

أ.م.د .مرتﴣ مزيد جرب

بنــﺖ نبيﻜــﻢ؟ فــواﷲ مــا بــﲔ املــﴩق واملﻐــرب ابــن بنــﺖ نبــي غــﲑي فيﻜــﻢ وال ﰲ غﲑﻛــﻢ ،وﳛﻜــﻢ
أﺗطﻠبــوﲏ بﻘتيــﻞ منﻜــﻢ قتﻠتــﻪ؟! أو مــال لﻜــﻢ اســتﻬﻠﻜتﻪ ،أو بﻘﺼــاص ﺟراحـ ﹴـة؟“(.)٢5

إن اســتعامل مبــدأ نظريــة (الســرية الذاتيــة) يف خطــاب العصمــة يف خطــاب اإلمــام الســجاد
gيعضــد مــا ذهبنــا إليــه مــن إن صــاح شــؤون األمــة يكمــن يف اعتــامد هـ ِ
ـذه النظريــة وســيلة
ُ

لتســنم مناصــب الدولــة التريعيــة والتنفيذيــة ،مــن ذلــك خطبتــهgيف جملــس يزيــد بــن معاويــة
ﹺ
ﻫــﺬه األعــواد
بعــد استشــهاد احلســن بــن عــﲇ ،إذ قــال” :gيــا يﺰيــد إﺋــﺬن ﱄ أن أﺻﻌــد
فﺄﺗﻜﻠــﻢ بﻜﻠــﲈت ﷲ فيﻬــن رﴇ وﳍــﺆالء اﳉﻠســاء فيﻬــن أﺟــر وﺛــواب ...ﺛــﻢ قــال :أﳞــا النــاس

أعطينــا سـتﹰا وفﻀﻠنــا بســبع ...مــن عرفنــي فﻘــد عرفنــي ،ومــن ﱂ يﻌرفنــي أنبﺄﺗــﻪ بحســبي ونســبي.
أﳞــا النــاس ،أنــا ابــن مﻜــة ومنــى ،أنــا ابــن زمــﺰم والﺼﻔــا ،أنــا ابــن مــن ﲪــﻞ الرﻛــن بﺄﻃــراف

الــردا ،أنــا ابــن خــﲑ مــن اﺋتــﺰر وارﺗــد ،أنــا ابــن خــﲑ مــن انتﻌــﻞ واحتﻔــى ،أنــا ابــن خــﲑ مــن حــﺞ
ولبــى ،أنــا ابــن مــن ﲪــﻞ عــﲆ الــﱪاق ﰲ اﳍــواء ،أنــا ابــن مــن أﴎي مــن املســجد اﳊــرام إﱃ املســجد

 ٣78األقــﴡ ...فﻠــﻢ يــﺰل يﻘــول :أنــا أنــا ،حتــى ضــﺞ النــاس بالبــﻜاء والنحيــﺐ“(.)٢6
املبحث الرابع

طرائــق االســتعامل اللغــوي يف خطــاب اإلمــام احلســن gبيــان طرائــق االســتعامل اللغــوي

هــي الداللــة الثالثــة مــن دالالت النظريــة التداوليــة يف بعدهــا اللغــوي عــى مــا بينــاه يف املبحــث
األول ،وذكرنــا أﳖــا تعنــي مطابقــة نــﺺ املتكلــم ملقتــﴣ حــال املخاطــب يف الذكــر واحلــذف

والتقديــم والتأخــري والتكــرار والرفــع والنصــب واجلــر . . .وهلــم جــرا ،وذكرنــا لتوضيــح ذلــك

نــﺺ مــن كتــاب ســيبويه.

وبيــان طرائــق االســتعامل اللغــوي هبــذا املعنــى حــاﴐ يف خطــاب اإلمــام احلســن ،gوكيــف

ال وهــم أهــل بــني النبــوة ،ومعــدن الرســالة ،وأهــل الفصاحــة ،والباغــة .مــن ذلــك خطبتــهg

عندمــا بويــع معاويــة الــذي ”خطــﺐ فﺬﻛــر عﻠ ﹰياgفنــال منــﻪ ونــال مــن اﳊســن لــﲑد عﻠيــﻪ ،فﺄخــﺬ
اﳊســن بيــده فﺄﺟﻠســﻪ ،ﺛــﻢ قــام اﳊســن فﻘــال :أﳞــا الﺬاﻛــر عﻠ ﹰيــا ،أنــا اﳊســن وأﰊ عــﲇ ،وأنــﺖ

مﻌاويــة وأبــوك ﺻخــر ،وأمــي فاﻃمــة ،وأمــﻚ ﻫنــد ،وﺟــدي رســول اﷲ  وﺟــدك حــرب،
وﺟــدﰐ خدﳚــة وﺟدﺗــﻚ قتيﻠــة ،فﻠﻌــن اﷲ أﲬﻠنــا ذﻛــرا ،وأألمنــا حســبا ،وﴍنــا قديـ ﹰـﲈ وحدي ﹰثــا،

إنموذجا
النهج اللغوي يف خطاب العصمة خطاب اإلمام احلسن g
ً

وأقدمنــا ﻛﻔـ ﹰـرا ونﻔا ﹰقــا“(.)٢7

فاســتعملgطريقة املقابلــة يف خطبتــه ،فذكــر نفســه وأبــاه عل ًيــا ،وقابلهــام بمعاويــة وأبيــه

صخــر ،ثــم ذكــر أمــه فاطمــة  ،cوقابلهــا هبنــد أم معاويــة ،ثــم ذكــر جــده رســول اهلل ،وقابلــه

بحــرب جــد معاويــة ،ثــم ذكــر جدتــه خدجيــة  ،وقابلهــا بقتيلــة جــدة معاويــة ،وبعــد أن
ـر قديـ ًـام
اكتملــت الصــورة يف ذهــن املتلقــي دعاgباللعــن عــى األﲬــل ذكــرا ،واألألم حسـ ًبا والـ ِّ
وحدي ًثــا ،واألقــدم كفـ ًـرا ونفا ًقــا.

واملقابلــة يف الباغــة العربيــة مــن فنــون البديــع وﻫــي أن يﺆﺗــى بمﻌنيــﲔ متوافﻘــﲔ أو أﻛثــر أي
بمﻌـ ﹴ
ـان متوافﻘــة ﺛــﻢ يﺆﺗــى بــﲈ يﻘابــﻞ املﻌنيــﲔ املتوافﻘــﲔ أو املﻌــاﲏ املتوافﻘــة عــﲆ الﱰﺗيــﺐ(.)٢8

وتعــدﱡ املقابلــة إحــدى طرائــق التدريــس احلديثــة ،وتعــرف بطريقــة عــرض املوضــوع بطريقــة

ـريا يف تدريــس مــادة اللغــة العربيــة لطلبتــي ،ووجدهتــا تنــامز بمجموعــة
املوازنــة ،وقــد جربتهــا كثـ ً

ميــزات ،منهــا رســوخ املعلومــة يف ذهــن الطالــب ،وســهولة تذكــر املعلومــة وقــت االمتحــان،

فض ـ ً
ا عــن ســهولة حفظهــا عــن ظهــر قلــب ووضــوح املعلومــة فيهــا.
ولعــل اإلمــامgأراد أن يوجــه اهتاممــه وعنايتــه للمتلقــي يف هـ ِ
ـذه اﳋطبــة أكثــر مــن أن يوجــه

أيضــا يف خطبــة
كامــه ملعاويــة؛ فــا ســبيل ملــن ختــم اهلل عــى قلبــه وســمعه وبــﴫه .ونلحــﻆ ذلــك ً

أخــرى لــهgيف الوعــﻆ ،جــاء فيهــا :اعﻠمــوا أن اﷲ ﱂ ﳜﻠﻘﻜــﻢ عب ﹰثــا ،وليــﺲ بتارﻛﻜــﻢ ســد،
ﻛتــﺐ آﺟالﻜــﻢ ،وقســﻢ بينﻜــﻢ مﻌاﺋشــﻜﻢ ،ليﻌــرف ﻛﻞ ذي لــﺐ منﺰلتــﻪ ،وإنــﻪ مــا قــدر لــﻪ أﺻابــﻪ،

ومــا ﴏف عنــﻪ فﻠــن يﺼيبــﻪ ،وقــد ﻛﻔاﻛــﻢ مﺆنــة الدنيــا وفرغﻜــﻢ لﻌبادﺗــﻪ ،وحثﻜــﻢ عــﲆ الشــﻜر،
وافــﱰض عﻠيﻜــﻢ الﺬﻛــر(.)٢9

فذكــرgأن اهلل مل ﳜلقكــم عب ًثــا ،وليــس بتارككــم ســدى ،ثــم قابــل ذلــك بقوله كتــب آجالكم،

وذكرgأيضــا وإنــه مــا قــدر لــه أصابــه ،ثــم قابلــه بقولــه ومــا ﴏف عنــه
وقســم بينكــم معائشــكم.
ً
فلــن يصيبه.

ثــم ذكــر وقــد كفاكــم مؤنــة الدنيــا وفرغكــم لعبادتــه ،ثــم قابــل ذلــك وحثكــم عــى الشــكر،

وافــرتض عليكــم الذكــر.

وتكثــر املقابلــة يف كلامتــه  --القصــار واملتضمنــة للنصــح مــن ذلــك قولــه مــن اﺗــﻜﻞ عــﲆ
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حســن اختيــار اﷲ ﱂ يتمــن أنــﻪ ﰲ غــﲑ اﳊــال التــي اختارﻫــا اﷲ لــﻪ( .)٣0وقولــه :gلرﺟــﻞ أبــﻞ مــن

عﻠــة :إن اﷲ قــد ذﻛــرك فﺄذﻛــره ،وأقالــﻚ فاﺷــﻜره( ،)٣1وقولــه :الﻌــار أﻫــون مــن النــار( ،)٣٢وقولــه

حــني ُســﺌل عــن البخــل :ﻫــو أن يــر الرﺟــﻞ مــا أنﻔﻘــﻪ ﺗﻠﻔــا ،ومــا أمســﻜﻪ ﴍ ﹰفــا( ،)٣٣وقولــه:

النــاس ﰲ دار ســﻬو وغﻔﻠــة ،يﻌمﻠــون وال يﻌمﻠــون فــﺈذا ﺻــاروا إﱃ دار اآلخــرة ﺻــاروا إﱃ دار يﻘــﲔ
يﻌﻠمــون وال يﻌمﻠــون ،)٣4(-وقولــه- :مــن عــرف اﷲ أحبــﻪ ،ومــن عــرف الدنيــا زﻫــد فيﻬــا ،واملﺆمــن
ال يﻠﻬــو حتــى يﻐﻔــﻞ ،وإذا ﺗﻔﻜــر حــﺰن.)٣5(-

إن مــن طرائــق االســتعامل اللغــوي يف خطــاب اإلمــام احلســن(gالتكرار) وإنــام يســتعمله

ليﻜــون اﻃنابــا ال ﺗطويـ ﹰال ﻛتﺄﻛيــد اإلنــﺬار ،)٣6(-و-زيــادة التنبيــﻪ عــﲆ مــا ينبﻐــي التﻬمــة واإليﻘــاظ

عــن ســنة الﻐﻔﻠــة ،ليﻜمــﻞ ﺗﻠﻘــي الــﻜالم بالﻘبــول ،)٣7(-و-ﺗﺬﻛــﲑ مــا قــد بﻌــد بســبﺐ ﻃــول ﰲ

الــﻜالم ،)٣8(-وهــو –أي التكــرار–يف القــرآن الكريــم كثــري ،وﳑــا جــاء منــه يف خطــب اإلمام احلســن

gوصيتــه ألخيــه حممـــد ابــن احلنفيــة حــني حﴬتــه الوفــاة فقــال- :يــا ﳏمـــد بــن عــﲇ أﲏ أخــاف

 ٣80عﻠيــﻚ اﳊســد . . .يــا ﳏمـــد بــن عــﲇ أال أخــﱪك بــﲈ ســمﻌﺖ مــن أبيــﻚ فيــﻚ . .يــا ﳏمـــد بــن عــﲇ
ـﺌﺖ أن أخــﱪك وأنــﺖ نطﻔــة ﰲ ﻇﻬــر أبيــﻚ ألخﱪﺗــﻚ .يــا ﳏمـــد بــن عــﲇ أمــا عﻠمــﺖ أن
لــو ﺷـ ﹸ
اﳊســﲔ بــن عــﲇ بﻌــد وفــاة نﻔــﴘ ومﻔارقــة روحــي ﺟســمي إمــام بﻌــدي .)٣9(-فاإلمامgيكــرر

اســم حممـــد بــن عــﲇ عنــد اﳋطــاب؛ لتقريــر املعنــى يف نفــس املخاطــب ،وتثبيتــه ،والســيام أن املقــام
مقــام إرشــاد ،وتنبيــه ،وإنــذار.

إنموذجا
النهج اللغوي يف خطاب العصمة خطاب اإلمام احلسن g
ً

اﳋاﲤة

ِ
انموذجــا ﳋطــاب
هــذه الدراســة الضــوء عــى خطــاب اإلمــام احلســنgبوصفه
ألقــت
ً

العصمــة ،وتوصلــت إىل جمموعــة مــن النتائــج املهمــة ،لنــا أن نوجزهــا عــى النحــو اآلﰐ:

 )1إن الظــرف الســياﳼ الــذي صاحــب مرحلــة تقعيــد قواعــد اللغــة العربيــة كان لــه كبــري األثــر

يف تغييــب خطــاب العصمــة عــن االستشــهاد اللغــوي ،يؤيــد ذلــك دخــول خطــاب العصمــة يف
االستشــهاد اللغــوي بشــكل أوســع بعــد زوال ذلــك الظــرف الســياﳼ القاهــر.

 )٢إن خطــاب العصمــة كان مكم ـ ً
ا للخطــاب الرســايل الــذي جــاء بــه النبــي حممـــد مــن

جهــة كونــه خطا ًبــا إنجاز ًيــا لــه أثــره احلقيقــي يف حيــاة املســلمني وعقائدهــم الدينيــة.

 )٣اهتــم خطــاب العصمــة بالســياق اللغوي بوصفــه أداة مــن أدوات إيصال املعنــى للمخاطب،

أو تفســري لفظــة ،أو اســتعامل اإليــامء ،أو اإلﳛــاء للوصــول إىل حتقيــق غاية النﺺ.

أصــل الســياق اللغــوي لنظريــة (الســرية الذاتيــة) يف خطــاب العصمــة عنــد األئمــة
ّ )4

بعــد اإلمــام احلســن.g

 )5أفــاد خطــاب العصمــة مــن طرائــق االســتعامل اللغــوي يف خماطبــة املتلقــي إلظهــار احلقيقــة يف

ظــل الظــروف السياســية احلرجــة والصعبــة واملعقدة.
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اﳋالﺻة

وتقصدهــم يف تص ّيــد اآلراء الشــاذة،
اعتمــدت منهجيــة املســترقني عــى املصــادر الضعيفــة،
ّ

والروايــات الضعيفــة املنكــرة ،وحماولتهــم تفســري التاريــﺦ تفســريا ماديــا خاليــا مــن النزعــة
الروحيــة املخلصــة هلل تعــاىل ،وتفســريا ماديــا ال عاقــة لــه بالغيــب ،فــكان االفــرتاء ،والكــذب

أحيانــا ،وإلصــاق األخبــار ببعــض الشــخصيات القياديــة يف التاريــﺦ اإلســامي أســلوهبم،
ومت ّيــزت كتاباهتــم بخلوهــا مــن التحليــل العلمــي الرصــني .وأن املســترقني قــد نحــوا منحــى
مثــريا للجــدل يف تعاملهــم مــع القــرآن الكريــم ،والســرية املطهــرة ،واألحــداث التارﳜيــة ،ومتــادوا
أيضــا يف تعاملهــم مــع الــرتاث الشــيعي ،ومنــه ســرية اإلمــام احلســن  ،gومل يســلم باقــي أصحــاب

الكســاء  bمــن التشــويه واالفــرتاء ،وتط ّلــب مــن املســترقني أن يبحثــوا كثــريا يف املذهــب
الشــيعي الــذي كان خــارج بحوثهــم لعــدم معرفتهــم بــه .ويعــزى ســبب اهتاممهــم يف تقويــض
صــورة أصحــاب الكســاء اىل هــدم قدســيتهم وﲡريــح شــخوصهم ملــا وجــدوا أن التشــيع قــوة

 ٣88تســتطيع أن تقــف يف وجــه األطــامع األوروبيــة ،وذلــك مــن إجيــاد الفرقــة بــني املســلمني مــن جهــة،
ومــن جهــة أخــرى تقديــم صــورة مشوشــة عــن الرمــوز اإلســامية القياديــة اىل اجلهلــة ،وأنصــاف
املثقفــني ،واملغروريــن باحلضــارة الغربيــة إلرباكهــم ،وإضعــاف ارتباطهــم برموزهــم املقدســة.

منهجية املسترقني يف إحياء املرويات التي نسجها األمويون والعباسيون وإعادة انتاجها

مﻘدمة

لقــد توغــل بعــض املســترقني يف قضايــا جزئيــة ،واهتاممــات فرعيــة بذلــوا فيهــا جهــدا غــري

يســري حتــى ث ّبتــوا فيهــا رأهيــم ،وصــار هلــم تاميــذ ،ومعجبــني هبــم فيأخــذون عنهــم ،ويستأنســوا

بﺂرائهــم ،بــل ويســريون عــى منهجهــم ،ومنهــم مــن كان متعصبــا فطعنــوا يف اإلســام ،ويف

شــخﺺ نب ّيــه  ،gويف القــرآن ،ويف الــرتاث اإلســامي .فــكان منهــج املســترقني »حتمــل
وجهــا ومامــح وقســامت مســتمدة مــن عجينــة أخــرى غــري مــا ّدة الســرية ،وروح أخــرى غــري

روح النبـ ّـوة ،ومواصفــات أخــرى غــري مواصفــات الرســالة . . .كتبــوا أبحاثــا تســعى ألن ﲣضــع
حقائــق الســرية ملقاييــس عــﴫ تنســﺦ كل مــا هــو مجيــل ،وتز ّيــف ّ
كل مــا هــو أصيــل ،ومتيــل بالقيــم

املشــ ّعة إىل أن تفقــد إشــعاعها وترمتــي يف الظلمــة ،أو تــؤول إىل البشــاعة!!« 1فكانــت نزعتهــم

صليبيــة فعمــدوا اىل توهــني التعاليــم اإلســامية واحلــط مــن قيمهــا اإلنســانية .فقــد أرســل مدبــرو
ليتحس ُســوا
احلــروب الصليبيــة مــن قبــل عيوﳖــم إىل البــاد اإلســامية ،وبثــوا جواسيســهم،
َّ

واقــع املســلمني ،وليكتشــفوا مواطــن القــوة والضعــف لدهيــم ،وليتخــذوا هلــم مــن ضمــن البــاد

اإلســامية أعوان ـ ًا هلــم يوالوﳖــم.

من ﻫﻢ املستﴩقون وما ﻫي حرﻛة االستﴩاق؟

االســتﴩاق :هــو معرفــة؛ موضوعهــا الــرق ،وينتجهــا غالبــا غــري الرقــي ،عــن هــذا الــرق

الــذي يضيــق فيقصــد بــه الــرق وبعــض دول اجلــوار مــن مثــل تركيــا وإيــران والعــريب ،الــذي

يشــمل الوطــن العــريب ،ويســتدق أكثــر فيتنــاول الديــن ،والعقيــدة والتاريــﺦ اإلســامي ،ويتســع
فيشــمل الــرق األدنــى واألوســط واألقــﴡ ،ومــا بينهــام مــن أمصــار تقــع اىل الــرق مــن أوربــا

الغربيــة التــي نظــرت اىل نفســها عــى أﳖــا مركــز العــامل .وأن »موضــوع االســتراق هــو الــرق
وأهلــه تارﳜــا ،وثقافــة ،وجمتمعــا مغيــب ومفتقــد فيهــا ،وأن صلتهــا بــه صلــة واهيــة« .٢وال ننســى

”أن التبشــري واالســتراق كامهــا دعامــة االســتعامر يف مــﴫ ،والــرق اإلســامي .كامهــا دعوة
إىل توهــني القيــم اإلســامية ،والغــض مــن اللغــة العربيــة الفصحــى ،وتقطيــع أواﴏ القربــى بــني

الشــعوب اإلســامية ،والتنديــد بحــال الشــعوب اإلســامية احلــاﴐ ،واالزدراء هبــا يف املجــاالت
الدوليــة العامليــة ،والتبشــري ،واالســتراق يف ذلــك ســواء ،والفــرق بينهــام هــو أن االســتراق

٣89

د.أمحد الصفار

أخــذ صــورة البحــث ،وأدعــى لبحثــه الطابــع العلمــي األكاديمــي ،بينــام بقيــت دعــوة التبشــري يف
حــدود مظاهــر العقليــة العامــة ،وهــي العقليــة الشــعبية“.٣

وبعــد ،فــﺈن حرﻛــة االســتﴩاق :هــي اﲡــاه فكــري يعنــى بدراســة حضــارة األمــم الرقيــة

بصفــة عامــة ،وحضــارة اإلســام ،والعــرب بصفــة خاصة .وقــد كان مقتــﴫا يف بدايــة ظهوره عى
دراســة اإلســام ،واللغــة العربيــة فقــط ،ثــم اتســع ليشــمل دراســة الــرق كلــه بلغاتــه وتقاليــده
وآدابــه .فاملســترقون إذن هــم علــامء الغــرب الذيــن اعتنــوا عنايــة كبــرية بدراســة اإلســام واللغــة

العربيــة ولغــات الــرق وأديانــه وآدابــه .ولقــد كانــت األبحــاث والكتــب والدراســات التــي

كتبهــا هــؤالء املســترقون عــن اإلســام كبــرية جــدا .وتنطــوي وظيفــة املعرفــة االســتراقية عــى
مجلــة مــن األمــور 4التــي منهــا:

.1أﳖا مل تقدم أية خدمة حقيقية ملوضوعها الذي هو الرق والرقيون.

.٢مل تســهم يف حتســني العاقــات بــني الــرق والغــرب ،بــل تســهم بدورهــا اﳋبيــث يف بــث ســوء

 ٣90التفاهــم ،والرتويــج ملنــاخ املواجهــة
دوافع االستﴩاق وأﻫدافﻪ
دوافع املستﴩقﲔ

إن الدوافــع التــي جعلــت مــن هــؤالء املســترقني يؤلفــوا آالف الكتــب والدراســات،

واألبحــاث التــي تغــﺺ هبــا مكتبــات االســتراق يمكــن حﴫهــا بــام يــﲇ :دينــي ،واســتعامري،
وعلمــي ،وســياﳼ .أمــا الﻌامــﻞ الدينــي ،حيــث رأى املســترقون أن اﳋصــم الوحيــد للمســيحية

كديــن يف نظــر الغرب ِّيــني يواجــه أتباعهــم ،وﳛــد مــن انتشــار املســيحية هــو اإلســام ،فأخــذوا
وﳛ ِّر ُفــوا حقائقــه ،ليثبتــوا جلامهريهــم التــي ﲣضــع لزعامتهــم الدِّ ينِ َّيـ ِـة ،أنــه ديــن
ُي َشـ ِّـو ُهوا حماســنهَ ُ ،

ال يســتحق االنتشــار .ورافــق ذلــك الدافــع مــا رافــق أحــام الغربــني مــن الســيطرة عــى الــرق

بعدمــا هزمــوا بعــد احلــروب الصليبيــة فخامرهتــم فكــرة االنقضــاض عــى الــرق مــن جديــد.
فــازم ذلــك التهيﺌــة الفكريــة ،والثقافيــة ،لرفــع معنويــات املثقفــني الغربيــني الذيــن يطمعــون يف

اســتعامر الــرق.

منهجية املسترقني يف إحياء املرويات التي نسجها األمويون والعباسيون وإعادة انتاجها

فــكان الدافــع االســتﻌﲈري ،فرســمت صــورة مشــوهة عــن الواقــع الرتاثــي بــأن املســلمني

هــم خــارج حــدود اإلنســانية ومرتكزاهتــا ،وغــري جديريــن باحليــاة ،وأن دينهــم ﳛثهــم عــى

القتــل وســفك الدمــاء ،ويبعدهــم عــن كل ســمو روحــي ،وأخاقــي ،وكانــت تلــك الصــورة

قــد رســمت بعنايــة بأيــدي املســترقني ،وأغلبهــم مــن الرهبــان والقسســة .ســاعدهم يف ذلــك
-بالتأكيــد -مــا هــو موجــود مــن مرويــات مكذوبــة ،وموضوعــة تــﴘء اىل الصاحلــني مــن

هــذه األمــة ،وعــى رأســهم النبــي حممــد  ،وأهــل بيتــه األطهــار  ،bواىل القيــم االســامية

مــن خــال املــس بالقــرآن الكريــم ،وبالســرية املطهــرة .باإلضافــة اىل الدافعــني الســابقني ،ومهــا:
ويمســا رشﳛــة
الدينــي ،واالســتعامري هنــاك الدافعــني العلمــي والســياﳼ :وإن كانــا حمدوديــن،
ّ

ضيقــة تامــس عــى األكثــر املنضويــن حتــت جمــايل العلــم والسياســة.

فالدافــع الﻌﻠمــي :ﳛــث تلكــم املجموعــة مــن املســترقني بالبحــث العلمــي املجــرد للثقافات،

والدراســات الرقيــة ،ومــا تدفعهــم الرغبــة العلميــة بالبحــث ،والتقــﴢ يف دراســة ثقافــات،

وأديــان ،وعــادات ،وغريهــا للشــعوب الرقيــة ،وغالبــا مــا تكــون دراســاهتم غاياهتــا ليــس

للتشــويه ،والســب ،والطعــن ،والتحريــف ،والتزويــر بقــدر مــا يدفعهــم حــب االطــاع ،ومعرفــة
احلقيقــة ،وهــؤالء ق ّلــة جــدا؛ ألن بحوثهــم ،ودراســاهتم ال تلقــى رواجــا عنــد أحــد مــن رجــال
الكنيســة ،والسياســة ،وأصحــاب النفــوذ والســيطرة.

أمــا الدافــع األخــري هــو الدافــع الســياﳼ :فــا بــد ملــن يمثــل بــادا غربيــة عليــه أن يكــون ملـ ّـام

اىل حــد مــا بثقافــة البلــد الــذي ســيعيش فيــه؛ ليتم َّكــن مــن االتصــال برجــال الفكــر ،والصحافــة،

والسياســة ،فيتعـ َّـرف إىل أفكارهــم ،ويبــث فيهــم مــن األفــكار ،واالﲡاهــات السياســية مــا تريــده

دولتــه ،وكثــري ًا مــا كان هلــذا االتصــال أثــره اﳋطــري مــن مثــل :بــث الدســائس ،وإجيــاد الفرقــة

ليســهل عليهــم الســيطرة عــى تلــك املجتمعــات الرقيــة ،وذلــك مــن خــال معرفتهــم الدقيقــة

لاﲡاهــات الشــعبية ،واألخطــر منهــا املذهبيــة.
أﻫداف املستﴩقﲔ

تقســيمها اىل
بعــد التط ّلــع عــى الدوافــع ،واألســباب؛ يمكــن تشــخيﺺ األهــداف ،ويمكــن ّ

ثاثــة أقســام 5كــام يــﲇ:
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.١هــدف علمــي مشــبوه ،وهيــدف اىل :التشــكيك بصحــة الرســالة ،بــل وإنكارهــم أن يكــون

اإلســام دينــا مــن عنــد اهلل إذ أﳖــم ال يعتقــدون بنبــوة حممــد.

.٢األهــداف الدينيــة والسياســية ،والتــي تتلخــﺺ فيــام يــﲇ :تشــكيك املســلمني بقرآﳖــم،

وبنبيهــم ،وبالســرية املطهــرة ،وأنــه ليــس للمســلمني حضــارة؛ بــل هــي ناتــج عــن فلســفة احلضــارة

الرومانيــة .وينتــج عــن ذلــك إضعــاف ثقــة املســلمني برتاثهــم ،وبــث روح الشــك يف كل مــا بــني

أيدهيــم مــن قيــم ،وعقيــدة ،ومثــل عليــا ،وقتــل روح املقاومــة ،ومــا يبعــث فيهــم النكــوص،
والــرتدي ،والشــعور بالنقــﺺ ،وإضعــاف روح التﺂخــي بــني املســلمني مــن جهــة ،وإثــارة النعــرات
الطائفيــة ،والعرقيــة مــن جهــة أخــرى ﳑــا يسـ ّـهل عمليــة التباغــض بــني القوميــات واملذاهــب.

.٣أهــداف علميــة حمضــة ،ال يقصــد مــن ورائهــا إال البحــث والتمحيــﺺ ،ومــع إخاصهــم يف

البحــث ،والدراســة فﺈﳖــم ال يســلمون مــن األخطــاء يف البحــث ،واالســتنتاجات البعيــدة عــن

احلــق ،إ ّمــا جلهلهــم بأســاليب اللغــة العربيــة ،وإ َّمــا جلهلهــم باألجــواء اإلســامية التارﳜيــة عــى

يتصوروهــا كــام يتصـ َّـورون جمتمعاهتــم؛ كــام فعــل تومــاس أرنولــد فقــد برهــن
 ٣9٢حقيقتهــا ،ف ُيح ﱡبــون أن
َّ
عــى تســامح املســلمني يف مجيــع العصــور مــع خمالفيهــم يف الديــن ،عــى عكــس خمالفيهــم معهــم.6
وقد يضاف اليها -كنتيجة حتمية -ما يﲇ:

”.٤حتصــني اإلنســان الغــريب مــن أن يــرى نــور اإلســام فيؤمــن بــه وﳛمــل رايتــه ،ويصــريوا

مــن دعــاة هــذا الديــن احلنيــف ،ومحاتــه واملنافحــني عنــه« .7فباإلضافــة اىل حتصــني املثقــف الغــريب

مــن أن يقــع يف إســار اإلســام ،فﺈنــه يــروم اىل أن يــﴬب ســتارا كثيفــا مــن التشــويش ،والتشــويه

بــني املثقــف األوريب ،وبــني اإلســام؛ ثــم أصبــح مؤخــرا مصــدرا لتشــويه الســرية ،واملرتكــزات
العقائديــة حتــت عناويــن متعــددة مثــل حريــة املعتقــد.8
فجة.
واحلداثوية 9بصورة ّ

الصعــد :طوبوغرافيــا ،وســكانيا ودراســة ثرواتــه
.٥التعـ ّـرف عــى الــرق ،ودراســته عــى كل ُ

وتوزيعهــا ،وثقافيــا وعلميــا واقتصاديــا وكل ﳾء .كل ذلــك لكــي يعــرف كيــف يصــل اليــه،

فقــد ظلــت دار اإلســام آنــذاك مرهوبــة خموفــة مل يســتطع أحــد اخرتاقهــا لعــدة قــرون ،وكانــت
املناوشــات ،واالحتــكاكات عــى الثغــور ،واالطــراف حتســم دائــام لصالــح اإلســام ،واملســلمني،

منهجية املسترقني يف إحياء املرويات التي نسجها األمويون والعباسيون وإعادة انتاجها

وترجــع قــوى الــر مقهــورة مدحــورة ،كــام قــال املســترق مونتغمــري» :كان اإلســام خــال

قــرون عــدة العــدو األكــرب للمســيحية ،ومل تكــن املســيحية يف احلقيقــة عــى اتصــال مبــارش بأيــة
دولــة أخــرى منظمــة تــوازي اإلســام يف القــوة .فلقــد هومجــت اإلمرباطوريــة البيزنطيــة ،بعــد

أن فقــدت مقاطعاهتــا يف ســورية ،ومــﴫ ،وآســيا الصغــرى .بينــام كانــت أوربــا الغربيــة مهــددة يف
اســبانيا وصقليــة« ،10ولكنهــا مــا فتﺌــت هــذه القــوى تدبــر ،وتقــدر ،وحتــاول االلتفــاف حــول ديــار

اإلســام ملــا اســتعﴡ عليهــا اخرتاقهــا ،وكان االســتراق هــو رائدهــا الــذي يرتــاد هلــا الطريــق
ـم هلــم مــا أرادوا! ومل يكــن ﳑكنــا أن يغيــب عــن ذهــن
وهــذا األمــر باعرتافهــم هــم بأنفســهم ،وتـ ّ
أي أوريب ماضيــا وحــاﴐا كــون اإلســام قــد فــاق أوربــا ،وســام عليهــا.

.٦اهلــدف العلمــي لاســتراق -كــام ذكرنــا -عــى نوعــني :هــدف علمــي نزيــه خالــﺺ ،وهــدف

علمــي مشــبوه ،واهلــدف العلمــي املشــبوه كان امتــدادا لﻸهــداف الســابقة والتــي تبطــن العمليــة

التخريبيــة .إذ مل يبــدُ عليــه طغيــان هــدف آخــر ،ومل يبــدُ عــى أصحابــه انخراطهــم املبــارش يف هيﺌــات،
ومؤسســات دينيــة ،أو احتاليــة ،أو سياســية ،أو ﲡاريــة ،فالتشــكيك بصحــة رســالة النبــي،

وإنــكار القــرآن الكريــم منـ ّـزال مــن اهلل تعــاىل ذكــره ،ثــم إنــكار أن يكــون اإلســام دينــا مــن عنــد اهلل
تعــاىل ،والتشــكيك يف الســرية النبويــة ،وســرية أهــل البيــت  ،bثــم التشــكيك يف الفقــه اإلســامي،

وأصالتــه اإلســامية ،وأخــريا التشــكيك يف قــدرة اللغــة العربيــة عــى مســايرة العصــور والتطــورات

العلميــة ،كل هــذه الوســائل وغريهــا ،إنــام هــي امتــداد ملحاولــة إشــعار املســلمني ببطــان مــا هــم
عليــه ،ودفعهــم نحــو البحــث عــن بديــل يكــون جاهــزا يف ثقافتهــم املســتمدة مــن النﴫانيــة أو

اليهوديــة ،أو معــا ،أو بغريمهــا مــا ينقلــه هلــم االســتعامر وتؤيــده السياســة.

ال زالــت أهــواء املســترقني تســيطر عــى عطائهــم ،فهــم يقدمــون الســموم ،واألســاطري،

واآلراء الضالــة ،وليســت هلــم ”القــدرة حقيقــة عــى أن يســتوعبوا أحــوال جمتمعــات املســلمني

ليقدمــوا هلــا شــيﺌا ينفــع“ .11ولكــن؛ ولإلنصــاف هنــاك مــن ”اجلوانــب اإلجيابيــة للعديــد مــن

الكتــب التــي ا ّلفهــا مســترقون بــارزون يف خمتلــف فــروع املعرفــة تشــكل عطــاء إجيابيــا«،1٢
ويذكــر بعضهــم جانبــا مــن هــذه اإلجيابيــات وذلــك مــن »تقديــم خدمــات كثــرية للغــة العربيــة
وآداهبــا ،وحفــﻆ أمهــات الكتــب العربيــة وحتققيهــا ودراســتها وإبرازهــا“ ،1٣بينــام يــرى آخــرون
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أن يف دور املســترقني »اســتفزاز للمثقفــني املســلمني وحفزهــم للمشــاركة يف حتقيــق الــرتاث،

ودفعهــم وحتريكهــم لتوضيــح حقائــق اإلســام ورد الشــبهات وكشــف زيــف دعــوات اﳋصــوم،
وقــد أدى هــذا بالفعــل إىل اﳋــروج مــن مجــود العصــور املاضيــة ،وأحــدث يف املجتمــع اإلســامي
ديناميكيــة ثقافيــة جديــدة“.14

ومــن بــني الدراســات التــي تتبعــت نتاجــات املســترقني مــا أحصــاه (الديــب) 15يف كتــاب

علمــي مو ّثــق باألدلــة يكشــف فيــه كذبــة مــن أكــرب األكاذيــب عــرب التاريــﺦ باألرقــام ،والوقائــع

نتاجــات املســترقني وبشــهادات أهــل الغــرب ،أنفســهم ،فيضعهــم يف امليــزان كاشــفا هدفهــم
اﳋفــي ،وعارضــا نــامذج مــن خيانتهــم للمنهــج العلمــي ،وﲡاوزهــم يف حــق تراثنــا بســوء قصــد
وفســاد نيــة ،ويــﴪد فيــه شــهادات بعضهــم .ومــن بــني تلــك الشــهادات التــي حﴫها(الديــب)

وغــريه 16نذكــر مــا يــﲇ:

ﺷﻬادات املستﴩقﲔ عن دوافﻌﻬﻢ لﻠﻜتابة
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يقــول املســترق االمريكــي (روبــرت بــني  )Robert Payneيف مقدمــة كتابــه (الســيف

املقــدّ س ” :)The Sacred Swordإن لدينــا أســبابا قويــة لدراســة العــرب ،فقــد غــزوا الدنيــا

كلهــا مــن قبــل ،والتعـ ّـرف عــى طريقتهــم .وأن النّــار التــي أشــعلها حممــد ال تــزال تشــتعل بقــوة،
ـف ســبب لاعتقــاد بأﳖــا شــعلة غــري قابلــة لانطفــاء“.17
وقــد يفعلوﳖــا مــرة ثانيـــة ،وهنــاك ألـ ُ

ويقــول اإليطــايل (الكونــت ليــوﲏ كايتــاﲏ) 18الــذي اســتخلﺺ تاريــﺦ الفتــح االســامي يف تســعة
جملــدات ضخمــة بعنــوان (حوليــات اإلســام) بلــﻎ هبــا ســنة أربعــني هجريــة قــال» :كيــف أن

معاقــل املســيحية يف الــرق قــد هتــاوت أمــام املــد اإلســامي ،بســبب تلــك اجلاذبيــة وســطوع
مبادئــه“ .19ذكــر ِ
(ج َســب ٢0)Jessup ،يف كتابــه الــذي طبــع ” ،1910ويــود أن يمحــي اإلســام

مــن العــامل“ ،٢1وجــاء يف كتــاب (تقــدم التبشــري العاملــي) الــذي ألفــه الدكتــور غلــوور ونــره يف

نيويــورك ســنة  ،1960يف ﳖايــة البــاب الرابــع” :إن ســيف حممــد ،والقــرآن أشــد عــدو ،وأكــرب
معانــد للحضــارة ،واحلريــة ،واحلــق ،ومــن بــني العوامــل اهلدامــة التــي اطلــع عليهــا العــامل إىل
اآلن ،ويضيــف منتقــدا شــخصية الرســول  » :كان حممــد حاكــام مطلقــا ،وكان يعتقــد أن مــن

حــق امللــك عــى الشــعب أن يتبــع هــواه ،ويعمــل مــا يشــاء ،وكان جمبــوال عــى هــذه الفكــرة ،فقــد

منهجية املسترقني يف إحياء املرويات التي نسجها األمويون والعباسيون وإعادة انتاجها

كان عازمــا عــى أن يقطــع عنــق كل مــن ال يوافقــه يف هــواه .أمــا جيشــه العــريب فــكان يتعطــش

للتهديــد والتغلــب ،وقــد أرشــدهم رســوهلم أن يقتلــوا كل مــن يرفــض اتباعهــم ،ويبعــد عــن
طريقهــم ،وقــال يف أن القــرآن الكريــم” :القــرآن خليــط عجيــب مــن احلقائــق ،واﳋرافــات ،ومــن

الرائــع ،واألســاطري ،كــام هــو مزيــج غريــب لﻸغــاط التارﳜيــة ،واألوهــام الفاســدة ،وفــوق

ذلــك هــو غامــض جــدا ال يمكــن أن يفهمــه أحــد إال بتفكــري خــاص لــه . . .والــذي يعتقــده
املســلم أن املعبــود هــو اهلل األحــد الصمــد الــذي مل يلــد ،ومل يولــد ،فــاهلل ملــك جبــار متســلط،

ليســت لــه عاقــة مــع خلقــه ،ورعايــاه ،برغــم أن اإلســام يذكــر الرابطــة املوجــودة بينهــام“،٢٢

وقــال املســترق (ليوبولــد فايــس) الــذي أســلم فيــام بعــد وغــري اســمه اىل (حممــد أســد) معــربا

عــن واقــع املســترقني فيقــول عــن موقفهــم” :موقــف كــره يف غــري مبــاالة فحســب ،بــل هــو كــره

عميــق اجلــذور ،يقــوم يف األكثــر عــى صــدور مــن التعصــب الشــديد ،ويتحــدث عــن التجربــة
التــي اســتحالت معضلــة يف مناهجهــم يصعــب ﲡاوزهــا فيقــول :فيــام يتعلــق باإلســام ،فــﺈن
االحتقــار التقليــدي أخــذ يتســلل يف شــكل حتــزب غــري معقــول إىل بحوثهــم العلميــة ،وبقــي هــذا

اﳋليــج الــذي حفــره التاريــﺦ بــني أوربــا والعــامل اإلســامي (منــذ احلــروب الصليبيــة) غــري معقــود

فوقــه بجــﴪ ،ثــم أصبــح احتقــار اإلســام جــزء ًا أساســيا مــن التفكــري األوريب .والواقــع أن
املســترقني األولــني يف األعــﴫ احلديثــة كانــوا مبريــن نصــارى يعملــون يف البــاد اإلســامية،

وكانــت الصــورة املشــوهة التــي اصطنعوهــا مــن تعاليــم اإلســام وتارﳜــه مدبــرة عــى أســاس

يضمــن التأثــري يف موقــف األوربيــني مــن الوثنيــني .غــري أن هــذا االلتــواء العقــﲇ قــد اســتمر مــع

أن علــوم االســتراق قــد حتــررت مــن نفــوذ التبشــري . . .ومل يبــق لعلــوم االســتراق هــذه عــذر
مــن محيــة دينيــة جاهليــة تــﴘء توجيههــا .أمــا حتامــل املســترقني عــى اإلســام فغريــزة موروثــة،
وخاصــة طبيعيــة تقــوم عــى املؤثــرات التــي خلفتهــا احلــروب الصليبيــة ،بــكل مــا هلــا مــن ذيــول،

يف عقــول األوربيــني“ .٢٣ويقــول املســترق األملــاﲏ كارل بيكــر ( )Beckerبﴫاحــة” :إن هنــاك

عــداء مــن النﴫانيــة لإلســام بســبب أن اإلســام عندمــا انتــر يف العصــور الوســطى أقــام
ســدا منيعــا يف وجــه انتشــار النﴫانيــة ،ثــم امتــد يف البــاد التــي كانــت خاضعــة لصوجلاﳖــا“،٢4

ويــرح املســترق (مونتغمــري واط) األســباب احلقيقيــة للتخــوف مــن أن يعيــق اإلســام طريــق
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انتشــار املســيحية قائــا» :إن اإلســام مــن وجهــة نظــر املســيحية الغربيــة يتســم بخلفيــة إشــكالية

الهوتيــة عميقــة .فقــد ألغــى اإلســام حقيقــة األمــر أي مــكان لتجســيد الطبيعــة اإلهليــة ،مــع نفــي

تــام لفكــرة الثالــوث املســيحية .وبذلــك التوجيــه العقائــدي ح ّطــم اإلســام النظــام البنيــوي -
الاهــوﰐ الــذي كان مهيمنــا يف التصــورات املســيحية ال ســيام يف العــﴫ الوســيط حــول التكويــن
اإلهلــي للتاريــﺦ ،وحــول التقديــس ،وﲡســيد اإللــه ذاتــه .هكــذا كان ظهــور اإلســام بالنســبة
للديانتــني اليهوديــة واملســيحية نوعــا مــن التحــدي الدينــي – التارﳜــي« .٢5ويفصــح القــس

(كاهلــون ســيمون) عــن رغبــة التبشــري يف تفريــق املســلمني ،وجيــب أن يكــون هــدف التبشــري هــو
التفرقــة يف توجيــه املســلمني واﲡاهاهتــم بقولــه» :إن الوحــدة اإلســامية ﲡمــع آمــال الشــعوب

السـ ُـمر ،وتســاعدهم عــى التخلــﺺ مــن الســيطرة األوروبيــة ،ولذلــك كان التبشــري عامــا مهــام
ُ

يف كــﴪ شــوكة هــذه احلــركات .ذلــك ألن التبشــري يعمــل عــى إظهــار األوروبيــني يف نــور جديــد
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جــذاب ،وعــى ســلب احلركــة اإلســامية مــن عنــﴫ القــوة والتمركــز فيهــا“ ” ،٢6جيــب َأن
ِ
نحـ ّـول بِال َّت ْبشــري َجمـ ِ
الوحــدَ ة ِ
اإلس ـا َِم َّية َح َّتــى ت َْس ـتَطيع الن َّْﴫانِيــة َأ ْن تَتغلغــل ِيف
ـاري ال َّت ْفكــري ِيف َ

املسـ ِـلمني“ ٢7ويكتــب املســترق االملــاﲏ (بــاول شــمتز) كتابــا ،يتنــاول فيــه عنــاﴏ القــوة الكامنــة

يف العــامل اإلســامي ،واإلســام فيســمي هــذا الكتــاب (اإلســام قــوة الغــد العامليـــة) .فلــامذا كتب

هــــذا الكتــاب وقـــام هبــذه الدراســة؟ ،إنــه ال يتــورع أن يعلــن ﴏاحــة ،وبــدون مواربــة عــن هدفــه
الــذي هــو تبصــري أوروبــا الغافلــة عــن هــذه القــوة التــي هــي صــوت نذيــر ألوروبــا ،وهتــاف

جيــوب آفاقهــا ،يدعــو إىل التجمــع ،والتســاند االورويب ملواجهــة هــذا العمــاق الــذي بــدأ يصحــو،
وينفــض النــوم عــن عينيــه« .٢8وﳛــاول املبــرون أن يــروا العــداوة بــني اإلســام وبــني الغــرب
دينيــة ،ولكــن احلقيقــة ال تلبــث أن تظهــر يف فلتــات ألســنتهم فــﺈذا هــي سياســية خطــر الوحــدة

اإلســامية عــى الغــرب .إن القــوة التــي تكمــن يف اإلســام هــي التــي ﲣيــف أوروبــا .لقــد أبــرز
(لورنــس بــراون) هــذا املوقــف يف صــورة واضحــة حينــام قــال” :إِ َذا احتــد املســلمون يف إِمرباطور َّية
عربيــةَ ،أمكــن َأن ُيصبحــوا َلعنــة َعــى العــامل وخطــرا ،وأمكــن َأن يصبحــوا َأيضــا نعمــة ل ـ ُهَ ،أمــا
إِ َذا بقــوا متفرقــني َفﺈِﳖــم يظلــون ِ
ـف الغــرب
حينﺌــذ بِــا قــوة َوال تأثــري“ .٢9وال نســتغرب َمل اصطـ ّ

ضــد عــدم دخــول تركيــا اىل االحتــاد األوريب ،فــريون أن األتــراك أصبحــوا خطـ ًـرا عــى أوروبــا منــذ

منهجية املسترقني يف إحياء املرويات التي نسجها األمويون والعباسيون وإعادة انتاجها

دخلــوا يف اإلســام؛ وعـ ّـرب عــن ذلــك ﴏاحــة (أديســون) قائــا» :ال ألﳖــم مســلمون بــل ألﳖــم

قــد أصبحــوا قــوة تســتطيع أن تقــف يف وجــه األطــامع األوروبيــة“ .٣0وتســتمر محلــة املســترقني

يف جهدهــم وتتغــري خططهــم ووســائلهم بتغــري ظــروف الــرق ،لقــد رأى هــؤالء أن جهدهــم

جيــب أن يســتمر ،ولكــن وســائله جيــب أن تتبــدل ،ذلــك أﳖــم رأوا أن العــامل يتبــدل فأحبــوا أن

تتبــدل خططهــم حتــى توافــق األحــوال اجلديــدة.٣1

لقــد شــكل خطــاب املســترقني صــورة عدائيــة نابعــة مــن اإلحســاس باالســتعاء والفوقيــة

ودنــاءة وضعــف غريهــم ،وحماولتهــم مــن الســيطرة النفــوذ اىل املجتمعــات .فحاولــوا بــكل
الوســائل وخاصــة غــري املروعــة مــن االفــرتاء والكــذب ويل احلقائــق والتاريــﺦ ملصلحتهــم.

وكان جــل هدفهــم ونصــب أعينهــم يســتهدف الرمــوز املقدســة يف الديــن .تناولــوا القــرآن

الكريــم ،فوصفــوه بالضعــف ،والتعــارض ،وأنــه نتــاج النﴫانيــة ،وغريهــا ثــم تعرضــوا اىل ســرية

الرســول األكــرم ،وأصحــاب الكســاء  .bفــكان مروعــا ﳑنهجــا ،ومنظــام هيــدف اىل »تقويــض
صــورة املثال-اإلنســان الكامــل -يف اإلســام ،وﳑ ّثلــة بالنبــي ،وأهــل بيتــه  bلاحتفــاظ بفرادهتــا

ملــا يقابلهــا يف املعتقــد املســيحي .التــي تفــرتض كوﳖــا متثــل العائلــة املقدســة املثــال قبالــة املثاليــة
املســيحية (األب ،األبــن ،األم ،الــروح القــدس) فــﺈن كا منهــا يعطــي مثــاال قائــام بنفســه ،وبحــد

ذاتــه قــادرا عــى إزاحــة مــا يقابلــه يف املثاليــة املســيحية (النبــوة ،البنــوة ،البتوليــة)“.٣٢
املستﴩقون والشيﻌة

وتط ّلــب مــن املســترقني أن يبحثــوا كثــريا يف املذهــب الشــيعي الــذي كان خــارج بحوثهــم

لعــدم معرفتهــم بــه .فقــد كانــت الدراســات االســتراقية حــول التشــيع عبــارة عــن »أخبــار
دوﳖــا القساوســة ،وأســفار ،ومعلومــات موجــزة ومــا اىل ذلــك مــن تــراث ضيــق النطــاق«،٣٣
ولقــد ادعــى فيهــا املســترقون بــأن أصــل التشــيع فــارﳼ ،ومنهــم :جوبيينــو الفرنــﴘ ،وإدوارد
الربيطــاﲏ ،والفرنــﴘ دار مســترت ،واإليطــايل جويــدي ،واهلولنديــون دوزي وأوجســت م ّلــر

وفــون كريمــر؛ ربــط التشــيع بأصــل فــارﳼ ،وكانــت متمثلــة بــرأي املســترق اإلنجليــزي

بــراون قائــا» :بــأن العقيــدة املتعلقــة باحلــق اإلهلــي التــي أودعــت يف األﴎة الساســانية ،كانــت
ذا أثــر عظيــم يف تاريــﺦ الفــرس والتشــيع ،فلقــد جــاءت فكــرة انتخــاب اﳋليفــة متامشــية مــع
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ديمقراطيــة العــرب ،غــري أﳖــا ال يمكــن أن تظهــر يف نظــر الفــرس إال بمظهــر ثــوري غــري مطابــق
لطبيعــة األشــياء“ ،٣4ويــردد ذات النغمــة أمحــد أمــني يف كتابــه فجــر اإلســام بــأن جــذور التشــيع
فارســية ،ويزيــد عــى ذلــك فيضيــف اليــه تعاليــم زرادشــت ،ومــاﲏ ،ومــزدك -وهــؤالء تنســب

هلــم ديانــات ومذاهــب فارســية وجــدت قبــل اإلســام -ويقــول» :واحلــق إن التشــيع كان مــأوى
يلجــأ اليــه كل مــن أراد هــدم اإلســام بعــداوة أو حقــد ومــن كان يريــد إدخــال تعاليــم آبائــه مــن

هيوديــة ،ونﴫانيــة ،وزردشــتية ،وهنديــة ،فاليهوديــة ظهــرت يف التشــيع ،والنﴫانيــة ظهــرت يف
التشــيع« .٣5وهنــاك دراســة تفصيليــة تــﴪد أســامء معظــم املســترقني الذيــن ادعــوا يف دراســاهتم

عــن اجلــذور التارﳜيــة ألصــل الشــيعة ،ونشــأهتم ،وتتلخــﺺ تلــك الدراســة بــأن النشــأة خضعــت
لتأثــريات أجنبيــة خمتلفــة :جموســية وهيوديــة ،ومســيحية ،وغنوصيــة

٣6

تعــرف عليهــم األوربيــون
ويقــول إيتــان كوهلــربغ يف هــذا الصــدد» :املســلمون الذيــن ّ

بالتدريــج يف شــتى أرجــاء العــامل ،واعتربوهــم أعــداء أو اﳖــم حتالفــوا معهــم ،كان معظمهــم مــن

 ٣98أهــل الســنة ،لذلــك تعـ ّـرف الغربيــون اىل حــدّ مــا عــى تقاليدهــم وطقوســهم ومعتقداهتــم؛ عــى
العكــس مــن االســام الشــيعي الــذي كان ينتــر غالبــا يف املناطــق البعيــدة عــن ســيطرة الغــرب،
لــذا كان أشــبه باألحجيــة بالنســبة اىل الكثرييــن ،وبالتــايل تط ّلــب التعـ ّـرف عــى عــامل التشــيع زمنــا
طويــا ،ومــا زال األمــر عــى حالــه اىل يومنــا هــذا؛ وكــام هــو واضــح فــﺈن دراســة أيــة فرقــة مــن

فــرق الشــيعة املعروفــة هلــا مراحــل خاصــة هبــا ونطاقهــا يتســع وفــق مســرية معينــة«.٣7

ولكــن النظــرة حــول التشــيع قــد بــدأت تتغــري ،وتطــورت الدراســات االســتراقية باالعتــامد

عــى »مصــادر أهــل الســنة ،ثــم أصبحــت الدراســات بعناويــن خمتلفــة ذات صلــة بالفكــر الشــيعي،
وكانــت أشــهر الدراســات هــو كتــاب مذهــب الشــيعة (أو عقيــدة الشــيعة) لدونالدســون ،وكتــاب

نورمــان هوليســرت (شــيعة اهلنــد)« .٣8ويبــدو واضحــا جــدا أن اهلــدف هــو عــدم رضاهــم إلبقــاء

املســلمني متوحديــن ،وذلــك ليســهل عليهــم التغلغــل بينهــم لتحقيــق مﺂرهبــم السياســية ،وإن

كانــت مغلفــة بمســوح دينيــة تبشــريية .إن الديــن كان الوســيلة ،أمــا السياســة فكانــت اهلــدف
احلقيقــي .والسياســة هنــا معناهــا اســتعباد الغــرب للــرق.

إن املثقفــني الغربــني وعــى اﳋصــوص املهتمــني منهــم بالــرق قــد ”م ّيــزوا الــرق بصــورة

منهجية املسترقني يف إحياء املرويات التي نسجها األمويون والعباسيون وإعادة انتاجها

متخيلــة إرضــاء مليــول ،ومصالــح ،وأحــام ،وظهــرت رؤى أنثروبولوجيــة ،وإثنيــة ،وفكريــة

حتــول الــرق هــذا اىل حقــل ﲡــارب لفــروض ،ونظريــات متخلفــة مــن وجهــة نظــر تاريــﺦ
ّ
العلــوم ،وفلســفتها ،ومــن وجهــة نظــر علــوم احليــاة ،واالجتــامع .لقــد ظهــر العــرق الســامي

بخصائصــه اﳋُلقيــة والعقليــة فظهــرت يف املقابــل اإلثنيــات األخــرى«.٣9

ومــا دامــت بحــوث املســترقني صــارت أمــرا واقعــا ،وهــي تغطــي مســاحات يف الســرية

املطهــرة ،وواســعة يف جمــال البحــث التارﳜــي ،وتفــرض ثقلهــا يف الدوائــر األكاديم ّيــة
ّ
التخصص ّيــة ،ومــا دام أن يف بعــض هــذه البحــوث ملحــات منهجيــة ،وموضوعيــة قــد متنحنــا
املطهــرة ،وتعطينــا املزيــد مــن األدوات املعينــة عــى الفهــم،
املزيــد مــن اإلدراك لنســيج الســرية ّ

»فــا بــأس أن نتعامــل معهــا عــى هــذا األســاس ،وليــس أبــدا عــى اعتبــار أﳖــا صيغــة مقبولــة يف
التعامــل الــدراﳼ مــع ســرية رســولنا .40«
ﳑيﺰات منﻬجية املستﴩقﲔ

ونستطيع أن نحدد منهجيتهم يف دراستهم التي متيزت 41بالنقاط التالية:

.1اعتامدهــم عــى املصــادر الضعيفــة مثــل كتــاب (األغــاﲏ أليب الفــرج األصفهــاﲏ) 4٢الــذي

يســتند اىل الروايــات الضعيفــة ويركــز عــى جانــب اﳋاعــة ،واإلحلــاد متأثــرا بأخاقــه الشــخصية،

»وهــذا يناســب املؤ ِّلــف وخيالــه وحياتــه ،ومــن يرجــع إىل كتــب التاريــﺦ الصحيحــة جيــد صــورة
أخــرى فيهــا علــم وجهــاد وأدب ،فكتــاب األغــاﲏ ليــس كتــاب تاريــﺦ ﳛتــج بــه“ .

4٣

.٢عدم إدراكهم حلقيقة املجتمع اإلسامي وأسس تكوينه.

قصدهم يف تص ّيد اآلراء الشاذة ،والروايات الضعيفة املنكرة ،سنأﰐ اىل دوافع ذلك.
.٣ت ّ
.4عدم أمانتهم يف النقل.

.5استعامهلم طريقة التمويه ،وبرت الرواية ،واألخذ منها ما يفيدهم.

.6االفــرتاء والكــذب أحيانــا ،وإلصــاق األخبــار ببعــض الشــخصيات القياديــة يف التاريــﺦ

اإلســامي.

.7حماولة تفسري التاريﺦ تفسريا ماديا خاليا من النزعة الروحية املخلصة هلل تعاىل.

.8ينظر اىل اإلسام اىل أنه دين قد أخذ تعاليمه ،وأنظمته من اليهودية والنﴫانية.
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.9الرتكيــز عــى أحــداث النــزاع يف التاريــﺦ اإلســامي ،وتــرك الفــرتة احلضاريــة املرقــة مــن

أجــل التأكيــد عــى فريــة افرتوهــا يف أن التاريــﺦ اإلســامي مل يكــن إال أحــداث نــزاع وقتــل

وتنافــس عــى الســلطة.

منﻬجية املستﴩقﲔ ﰲ ﺗﻘويﺾ ﺻورة اإلمام اﳊسن g

مــن املعلــوم أن أغلــب مــن بحــث يف الســرية ،والقــرآن مــن الغربــني بــني أن يكونــوا علامنيــني،

ماديــني ،ال يؤمنــون بالغيــب ،وبــني أن يكونــوا هيــودا أو نصــارى ال يؤمنــون بصــدق الرســالة

التــي أعقبــت النﴫانيــة ،ونــادرا جــدا أن ﲡــد مــن كتــب بﺈنصــاف .فيصبــح مــن املتعــﴪ بــل مــن
املســتحيل حتقيــق فهــم صحيــح لنســيج الســرية ،ونتائجهــا ،وأهدافهــا ،والغايــة األساســية التــي

متحــورت حوهلــا .فاعتمــدوا منهجــا خاطﺌــا؛ إذ غيبــوا املرتكــزات الغيبيــة مــن أبحاثهــم يف الســرية،
فــام زال وســيظل االســتراق بعيــدا عنهــا ،ألســباب كثــرية بعضهــا راجــع اىل طبيعــة االســتراق،
وهدفــه ،ونشــأته ،وبعضهــا راجــع »لعجــز طبيعــي فطــري يف هــؤالء األعاجــم ﳛــول بينهــم

 400وبــني امتــاك البحــث يف العلــوم اإلســامية ،وأدواتــه« .44ولذلــك أســاءوا كثــريا اىل أصحــاب
الكســاء  bوﲡــاوزوا عــى الواقــع مــن غــري االلتفــات -دائــام -اىل العنــﴫ الغيبــي يف ســرية أهــل
البيــت؛ بــل مــن االعتــامد عــى الدراســة املجــردة االنتقائيــة .عندئــذ ”تصبــح أبحاثــا ،ولكــن عبثــا

بمقدســاتنا باســم العلــم ،وحتويــا للســرية لكــي تكــون حقــا لتجــارب العقــل النقــدي الغــريب
ونحــن جيــب أن نرفــض التعامــل مــع هــذا العبــث وأن نرفــض حتــى النظــر فيــه«.45

وقــد عــزى أحدهــم اىل توغــل املســترقني يف دراســة تــراث أهــل البيــت اىل ”احلضــور

الســياﳼ للشــيعة يف العــامل ،وباﳋصــوص تأثــريه يف الــرق ،ووصــول آثــاره للغــرب ،بحيــث

»إن البحــوث االســتراقية للفكــر الــذي يتبنــاه الشــيعة قــد تواتــرت بشــكل ملحــوظ يف العقــود
األربعــة وال ســيام مــا بعــد انتصــار الثــورة اإلســامية يف إيــران“.46

لقــد عجــز املســترقون عــن طــرح صــورة واضحــة ملعتقــدات الشــيعة ،مــن جهــة ،وعــدم

قدرهتــم عــى بســط مواضيــع بحوثهــم بشــكل الئــق يتناســب مــع أصــول البحــث العلمــي
املعتــربة ،مــن جهــة أخــرى؛ حيــث مل يراعــوا اإلنصــاف والتجــرد عــن النزعــة الفﺌويــة ،وال ســيام

عنــد تناوهلــم بعــض املواضيــع الدينيــة املثــرية للجــدل وتشــبيههم مذهــب التشــيع بســائر املذاهــب

منهجية املسترقني يف إحياء املرويات التي نسجها األمويون والعباسيون وإعادة انتاجها

واألديــان دون أن يكرتثــوا بتعاليمــه التــي يكمــل بعضهــا بعــض ،ناهيــك عــن ﲡاهلهــم الكثــري مــن
املبــادئ األساســية يف هــذا املذهــب ،واعتامدهــم عــى فرضيــات شــخصية ال متــت بصلــة ألســس

البحــث العلمــي ،وبالتــايل فــﺈن دراســاهتم بشــكل عــام عاريــة مــن أي موقــف منصــف يف الدفــاع

عــن الشــيعة -وهــو أمــر غــري مطلــوب منهــم -بــل أن منظومتهــم الفكريــة قــد صيغــت بالكامــل

بشــكل يتضــا ّد مــع التشــيع.

يعــد املســترق الربيطــاﲏ ( )Dwight M. Donaldsonدوايــت دونالدســون 47مــن

أوائــل املســترقني الذيــن كتبــوا عــن اإلمــام احلســن  gيف كتابــه عقيــدة الشــيعةthe( 48
 )Shi’te Religionيف البــاب الســادس منــه” .فقــدّ م ﴎدا تارﳜيــا بأحــداث عــﴫه ،وســريته

ومابســاهتا ،وقــد وقــع يف أخطــاء جســيمة ونســب لشــخصه الكريــم جمموعــة مــن األباطيــل

ســمو أخاقــه 49“g؛ .50
واألكاذيــب ،وكلهــا تتعــارض مــع
ّ

بينــام أســتفاد (هنــري المنــس) 51مــن الروايــات التــي وضعــت إثــر التقــاء املصالــح األمويــة-

اليهوديــة .وهنــري المنــس هــذا ”يميــل اىل جانــب معاويــة ﳑجــدا لــه ولﻸمويــني قبــال موقفــه

املعــادي للنبــي األكــرم حممدوأهــل بيتــه مــن أصحــاب الكســاء« .5٢إذ غــدت بــاد الشــام
موطنــا آمنــا لرجــاالت اليهــود والنصــارى الذيــن فقــدوا رجاالهتــم بســيف أمــري املؤمنــني ،g
الذيــن وضعــوا كثــريا مــن الروايــات التــي حتــط مــن قــدر النبــي األكــرم حممــد  ،وترفــع مــن

مقــام معاويــة واألمويــني.

بعض ما تناوله املسترقون من بحوث سلبية حول اإلمام احلسن g

لقــد أفــرد الكعبــي 5٣فصــا أســامه تقويــض صــورة اﳋليفــة والقائــد املثــال ،لنقــد ور ّد اﳋطــاب

املوجــه ضــد صــورة اإلمــام احلســن  ،gتلــك الصــورة التــي مل تتوفــر إال عــى حزمــة مــن الشــتائم،
والســباب ،واجــرتار األكاذيــب التــي روجتهــا وســائل الدعايــة ،والروايــة ،والتدويــن األمــوي

والعبــاﳼ ،والتــي مل تكــن لتخفــى عــى بســطاء املطلعــني ،وقــراء التاريــﺦ ،فضــا عــن املســترق

(المنــس) .الــذي كان قــد تك ّلــم بدوافــع احلقــد والكراهيــة لإلســام ،وهــو ﳑــن قلبــوا صفحــات

التاريــﺦ اإلســامي وأتــوا عــى الغايــة فيهــا ،إال أنــه تعامــل مــع تلــك املرويــات بأرﳛيــة تامــة،
نمــت عــن حت ّيــز واضــح ومفضــوح ،ألنــه كان يســتثار مــن كل جزئيــة مهــام بــدت بســيطة إذا مــا
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تضمنــت اعرتافــا بفضيلــة أو حقيقــة ألحــد األئمــة .وقــد أفــرد (المنــس) دراســة خاصــة عــن
اإلمــام احلســن  gنــرت يف دائــرة املعــارف اإلســامية حتــت عنــوان (احلســن بــن عــﲇ بــن أيب

طالــب) يف جملدهــا الثالــث الصــادر بــني العامــني ( 54)19٣8-191٣فقــد كشــف يف مقالــه عــن
مــدى التاعــب يف النــﺺ األصــﲇ ،واجتــزاءه ،بــل اﳋــروج عليــه واالفــرتاء ،وســلب معنــاه،
واســتباحته واســتبداله وتكذيبــه.

باإلضافــة اىل ذلــك فقــد ”أنحــى الباحثــون املســترقون بالائمــة عــى احلســن  gألنــه

صالــح وتنــازل عــن احلكــم ﳋصمــه معاويــة بــروط ومل يــف لــه بــﴚء منهــا ،وقــد وصفــوه

بانــه مل يكــن رجــل الســاعة املطلــوب ،ومل يكــن ابنــا جديــرا لعــﲇ  gوانــه كان شــخصية متخاذلــة
انــﴫف إىل ملذاتــه وشــهواته“ ،55وفيــام يــﲇ مــا عثرنــا عليــه مــن كلامهتــم يف هــذا الســبيل:

فهــذا الدكتــور فيليــب حتــي اللبنــاﲏ ( 56)1978 – 1886الــذي قــال” :ولكــن احلســن الــذي

كان يميــل إىل الــرتف والبــذخ ال إىل احلكــم واإلدارة .مل يكــن رجــل املوقــف فانــزوى عــن اﳋافــة

 40٢مكتفيــا هببــة ســنوية منحــه إياهــا معاويــة“ ،57وهــو بذلــك يكــرر مقولــة غــريه مــن املســترقني
لقــد تبنــت دائــرة املعــارف اإلســامية حتــت عنــوان( :احلســن بــن عــﲇ بــن أيب طالــب) مــا كتبــه
58

املســترق البلجيكــي (المنــس) املتخصــﺺ بالتاريــﺦ اإلســامي عــن احلســن gتنــاول حياتــه
 gمنــذ والدتــه .فيذكــر حديــث رســول اهلل  يف احلســن واحلســني ]بأﳖــام ســيدا شــباب أهــل

اجلنــة[ ،59لكنــه يقلــل مــن أمهيــة هــذا احلديــث فيــورد رأيــه مغلفــا بشــهادة مــروان بــن احلكــم طريــد

رســول اهلل ،الــذي قــال فيــه الرســول األكــرم  » :هــو الــوزغ ابــن الــوزغ امللعــون ابــن امللعــون“

60

فيقــول (المنــس) يف حديــث رســول اهلل بأنــه” :حديــث جــادل يف صحتــه مــروان بــن احلكــم“،61

فلــم يلتفــت اىل أي مــن رجــال احلديــث وكتــب األحاديــث يف إظهــار قــوة احلديــث لكنــه اكتفــى

بــرأي مــروان بــن احلكــم طريــد 6٢رســول اهلل مؤيــدا بذلــك اهلــوى األمــوي .ثــم يرســم صــورة

للحســنني  cمــن خميلتــه املريضــة ،ويصورمهــا عــى أﳖــام طفلــني مشاكســني وخارجــني عــن طاعــة
الوالــد فيقــول» :قــد جــاء يف أحــد املصــادر أﳖــام ظا يعيشــان يف طاعــة أبيهــام .واحلق أﳖــام وإن تبعاه

دورا ســلب ًيا ألﳖــام كانــا صبيــني صغرييــن“،6٣
يف إظهــار بعــض اعرتاضاتــه عــى عثــامن ،فﺈﳖــام لعبــا ً

وﳛــاول املســترقون أن يعرضــوا صــورة اإلمــام احلســن  gكــام صورهــا مــن قبلهــم األمويــون،

منهجية املسترقني يف إحياء املرويات التي نسجها األمويون والعباسيون وإعادة انتاجها

وزادوا عليهــا أن اإلمــام املجتبــى  gمل يكــن عــى عاقــة جيــدة مــع أبيــه ،وأخوتــه ،وقــد ثبــت

خــاف ذلــك األمــر إذ هــو الــوﴆ بعــد أبيــه ،والقائــم بمقامــه يف مهــام اإلمامــة اإلهليــة ،ومــن

بعــده أخــوه اإلمــام احلســني  ،gفكانــت العاقــة ربانيــة فيــام بينهــم يف أعــى مســتوى مــن الســمو،
والرقــي كــام خطــط هلــا البــاري عــز وجــل .لكــن (المنــس) لــه رأي وضيــع ،وســقيم يف احلســن
املجتبــى نســجه مــن تفكــريه احلاقــد فيقــول” :ومل يكــن احلســن عــى وفــاق مــع أبيــه ،وإخوتــه
عندمــا ماتــت فاطمــة ،وملــا ﲡــاوز الشــباب ،وقــد انفــق خــري ســني شــبابه يف الــزواج والطــاق،

فأحــﴢ لــه حــوايل املائــة ،والثاثامئــة ،والتســعامئة زوجــة .64و َألصقــت بــه هــذه األخــاق الســائبة
لقــب املِطــاق ،66 ،65ويضيــق (المنــس) أن هــذه الزجيــات أوقعــت عل ّي ـ ًا يف خصومــات عنيفــة.
ويقــول مــرة أخــرى أن بتﴫفاتــه هــذه اثبــت احلســن كذلــك انــه مبـ ّـذر كثــري الــﴪف .فقــد اختــﺺ

َّ
كا مــن زوجاتــه بمســكن ذي خــدم وحشــم .وهكــذا نــرى -والــكام (لامنــس) -كيــف كان
يبعثــر املــال أيــام خافــة عــﲇ التــي اشــتد عليهــا الفقــر .وشــهد يــوم صفــني دون ان تكــون لــه فيهــا
مشــاركة إجيابيــة .ويــردد املقولــة ذاهتــا (فيليــب ح ّتــي) فيقــول” :ولكــن احلســن الــذي كان يميــل إىل
الــرتف والبــذخ ال إىل احلكــم واإلدارة مل يكــن رجــل املوقــف فانــزوى عــن اﳋافــة مكتفيــا هببــة

ســنوية منحــه إياهــا معاويــة“ .67وفيليــب حتــي يكــرر مــا كتبــه المنــس ،ودونالدســون

68
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فجــة ،وبعيــدة عــن التحليــل العلمــي للتاريــﺦ بقــدر مــا
تعمــد املســترقون بطريقــة ّ
لقــد ّ

يضفــون عــى الدراســة ذوقهــم وانطباعاهتــم عــى التحليــل .ومنهــم املســترق اإلنجليــزي (أنتــوﲏ
تعمــد اﳋطــأ يف التحليــل ألحــداث التاريــﺦ ،ومنهــا صلــح احلســن  ،gوذلــك يف
ناتنــج) الــذي ّ

كتابــه (العــرب :انتصاراهتــم ،وأجمــاد اإلســام) قائــا» :إن مبايعــة أهــل الكوفــة لإلمــام احلســن
 gكانــت قــد صــدرت مــن بــاب االحــرتام لذكــرى والــده اإلمــام عــﲇ  ،gوأن احلســن  gكان

يؤثــر العافيــة ،وﳛــب الســلم« ،69ويؤيــده يف ذلــك بشــكل وآخــر مــا ذهبــت اليــه املســترقة

البولونيــة غايانــا 70والتــي يبــدو مــن ظاهــر كامهــا أﳖــا منصفة لإلمــام احلســن g؛ لكنهــا وكغريها

مــن املســترقني دســت الســم يف العســل يف حماولــة منهــا تظهــر دفاعهــا عــن احلســن  gقائلــة:
”بعــد مقتــل أبيــه عــﲇ بايــع شــيعته ابنــه احلســن ،وأقــام يف اﳋافــة ســتة أشــهر ،ومل ﳜضــع معاويــة
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لــه ،فــكادت تكــون بينهــام حــروب كــام كان يف أيــام أبيــه ،ولكــن احلســن ف ّكــر يف األمــر ،ونظــر

اىل الظــروف نظــرة صائبــة ،وكان يكــره الفتــن ،وﳛــب للمســلمني األلفــة .فــرأى خــري املســلمني

أن يتنــازل عــن اﳋافــة اىل معاويــة ،وصاحلــه عــى رشوط رضيهــا الطرفــان ،وكتــب اىل معاويــة

بالبيعــة ،وس ـ ّلم اليــه الكوفــة يف أواخــر ربيــع األول ســنة  41ه .وبذلــك تــم مــا قالــه الرســول يف
احلســن ]إن ابنــي هــذا ســيد ،ولعــل اهلل أن يصلــح بــه بــني فﺌتــني عظيمتــني مــن املؤمنــني[.71

ويمكننــا أن نــرى بوضــوح هــوى املســترقني ﲡــاه اإلمــام احلســن  gمــن االطــاع عــى مــا

كتبــه أحدهــم ،وهــو املســترق (المنــس) يف دائــرة املعــارف اإلســامية -وأن معظــم املســترقني
فيــام بعــد قــد اقتبســوا مــن كتاباتــه -فيقــول” :هــو -أي احلســن  -gمل هيتــم أي اهتــامم بالشــؤون

العامــة يف حيــاة أبيــه ،وبويــع احلســن باﳋافــة يف العــراق بعــد مقتــل عــﲇ  gفحــاول أنصــاره َأن
ـب هــذا اإلحلــاح (مــن جانبهــم) ُخطــط احلســن القعيــد
يقنعــوه بالعــودة إىل قتــال أهــل الشــام ،و َق َلـ َ

اهلمــة -كــذا -فلــم َي ُعــد يفكــر ّاال يف التفاهــم مــع معاويــة .كــام أدى إىل وقــوع الفرقــة بينــه وبــني

 404أهــل العــراق ،وانتهــى هبــم األمــر إىل إثخــان إمامهــم -اســام ال فعــا -باجلــراح.
فتم ّلكــت احلســن منــذ ذلــك الوقــت فكــرة واحــدة هــي الوصــول إىل اتفــاق مــع األمويــني،
وتــرك لــه معاويــة ان ﳛــدد مــا يطلبــه جــزاء تنازلــه عــن اﳋافــة ،ومل يكتــف احلســن باملليــوﲏ

درهــم التــي طلبهــا معاشــا ألخيــه احلســني بــل طلــب لنفســه ﲬســة مايــني درهــم أخــرى ،و َد َخــل

كــورة يف فــارس طيلــة حياتــه .وعــارض أهــل العــراق بعــد ذلــك يف تنفيــذ الفقــرة األخــرية مــن
هــذا االتفــاقَ ،ب ْيــدَ انــه ُأجيــب إىل كل مــا ســأله حتــى ان حفيــد النبــي ﲡــرأ فجاهــر بالنــدم عــى َأنــه

مل يضاعــف طلبــه ،وتــرك العــراق مشــيعا بســخط النــاس عليــه ليقبــع يف املدينــة .وهنــاك عــاد إىل

حيــاة اللهــو واستســلم للــذات ،ووافــق معاويــة عــى ان يدفــع نفقاتــه ومل يطلــب يف مقابــل ذلــك
اال أمــرا واحــدا هــو اال ِ
ﳜـ ّـل احلســن بأمــن الدولــة ،وكان قــد َأجــربه مــن قبــل عــن اجلهــر بتنازلــه

عــن اﳋافــة يف اجتــامعُ 7٢ع ِقــدَ يف (اذرح).7٣

ومل يعــد معاويــة يشــغل بالــه بــه ،ذلــك انــه كان واثقــا مــن قعــود مهتــه (!) وإيثــاره للدعــة ،ومــع هذا

فقــد اســتمر االنقســام يف البيــت العلــوي ،ومل يكــن احلســن عــى وفــاق مــع احلســني (!!) وان اجتمعــا

عــى مناهضــة ابــن احلنفيــة وغــريه مــن أبنــاء عــﲇ ،وتــويف احلســن يف املدينــة بــذات الرئــة ولعــل إفراطــه

منهجية املسترقني يف إحياء املرويات التي نسجها األمويون والعباسيون وإعادة انتاجها

يف امللــذات هــو الــذي عجــل بمنيتــه .وقــد بذلــت حماولــة إللقــاء تبعــة موتــه عــى رأس معاويــة“.74

وكان الغــرض مــن هــذا االهتــام (والــكام ال زال لامنــس) وصــم األمويــني هبــذا العــار،

وتربيــر لقــب الشــهيد أو (ســيد الشــهداء) الــذي خلــع عــى ابــن فاطمــة هــذا التافــه الشــأن ،ومل

جيــرؤ عــى القــول هبــذا االهتــام الشــنيع جهــرة ســوى املؤلفــني مــن الشــيعة أو أولﺌــك الذيــن كان
هواهــم مــع العلويــة بنــوع خــاص ،وقــد أعطــى هــذا االهتــام يف الوقــت نفســه فرصــة لإليقــاع

بــأﴎة األشــعث بــن قيــس املبغضــة مــن الشــيعة ،ملــا كان هلــا مــن شــأن يف االنقــاب الــذي حــدث
يــوم صفــني ،ومــا كان معاويــة بالرجــل الــذي يقــرتف إثــام ال مــربر لــه ،كــام ان احلســن املســتهرت
(!!) كان قــد اصبــح مســاملا منــذ أمــد طويــل ،وكانــت حياتــه عبﺌـ ًا عــى بيــت املــال الــذي َأهبظتــه

مطالبــه املتكــررة ،ومــن اليســري ان نعلــل ارتيــاح معاويــة وتنفســه الصعــداء عندمــا ســمع بمــرض

احلســن ،وربــام كانــت وفاتــه عــام  49هـــ بالغــا مــن العمــر اﳋامســة واألربعــني“.75

ويذكــر الكعبــي 76جمموعــة مــن املواضيــع حــول اإلمــام احلســن  gالتــي حــاول (المنــس)

االلتــواء عليهــا ،ومــا كان قاصــدا االنســياق وراء الروايــة التارﳜيــة ،واختيــار أبغضهــا ،وتشــوهيها
أكثــر وأكثــر ضمــن تبنيــه فكــرة ،ومبــدأ تقويــض صــورة اإلمــام احلســن  ،gومنهــا:

عــدم ذﻛاء اﳊســن ،فقــال» :ونظــرا ألن عليــا وفاطمــة كانــا متوســطي الــذكاء ،فــﺈن تطــور

األطفــال الفكــري كان بطيﺌــا ،فقــد احتــاج احلســن اىل وقــت طويــل حتــى اســتطاع الــكام (أبطــأ

بالــكام) .حــاول حممــد إخراجــه مــن ذلــك ،مــن خــال التكبــري يف أذنــه ﳋمــس مــرات ،فرددهــا
الطفــل ،ﳑــا جعلــه يــردد اهلل أكــرب فرحــا وﴎورا بنطقــه«.77

ومــن األمــور األخــرى كذلــك التــي ﲡــرأ (المنــس) بحامقــة عــى العمــل بالتاعــب يف النــﺺ:

فمثــا قــام (المنــس) برتمجــة (اجلــود واملهابــة) ،أو (هيبتــي وســؤددي) يف احلديــث الريــف

بوصــف احلســن  gبالــذكاء ،واىل لفــﻆ االعتــدال يف احلديــث التــايل تكريســا لدعــواه يف أنــه
احلســن  gليــس ذكيــا :احلديــث» ،أن فاطمــة عليهــا الســام جــاءت باحلســنني للنبــي  فقالت:

أنحلهــام ،فقــال :قــد نحلــت احلســن احللــم واحليــاء ،ونحلــت احلســني اجلــود واملهابــة«.78

الشــﻬوانية :وصــف هــذا املســترق األمــام احلســني بالشــهوانية وكثــرة الــزواج والطــاق :فقــد

اعتمــد (المنــس) عــى الكــم الوفــري مــن املرويــات التــي نســجها األمويــون والعباســيون يف هــذا
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املجــال ،فأعــاد انتاجهــا بشــكل أكثــر اســاءة ،ووصــف احلســن  gبأنــه »بصفاتــه اجلوهريــة يميــل

للشــهوات ووصفــه باملطــاق« ،79والصــورة ذاهتــا يرســمها املســترق (دونالدســون) بتهمــة كبــرية
حــاول أن يلصقهــا باإلمــام احلســن  gمــن دون وجــه حــق وافــرتاء عليــه ،جــاءت يف كتابــه 80قائا:
وقــد قــﴣ زهــرة شــبابه يف الــزواج والطــاق حتــى بلــﻎ مــن تزوجهــن املائــة ،وسـ ِّـمي املطــاق

وخلــق لعــﲇ أعــداء خطريــن .مســتند ًا لــكام ســلفه (المنــس) يف دائــرة املعــارف اإلســامية.

باإلضافــة اىل مــا ذكــر ســابقا تطــرق (المنــس) اىل أنــه ألصــق بــه »األخــاق الســائبة لقــب

املطــاق ،فأوقــع أبيــه يف خصومــات عنيفــة« 81وقــال بــأن احلســن  gكان »مبــذرا وكثــري

الــﴪف«” .8٢وﳑــا يؤيــد افتعــال تلــك الكثــرة ألزواجــه مــا روي أن احلســن بــن عــﲇ رﴈ اهلل

عنــه ملــا وافــاه األجــل املحتــوم خرجــت مجهــرة مــن النســوة حافيــات حــاﴎات خلــف جنازتــه
وهــن يقلــن نحــن أزواج اإلمــام احلســن .إن افتعــال ذلــك ﴏيــح واضــح ،فأنــا ال نتصــور مــا

يــربر خــروج تلــك الكوكبــة مــن النســوة حافيــات حــاﴎات ،وهــن هيتفــن أمــام اجلامهــري بأﳖــن

406

زوجــات احلســن ،فــﺈن كان املوجــب ﳋروجهــن إظهــار األســى واحلــزن ،فــام املوجــب هلــذا
التعريــف والســري يف املوكــب املزدحــم بالرجــال مــع أﳖــن قــد أمــرن بالتســرت وعــدم اﳋــروج مــن
بيوهتــن إن هــذا األثــر وأمثالــه ال يصــح وال يثبــت مــن حيــث اإلســناد“.8٣

وال نســتبعد مــا كتبــه الوضاعــون املتزلفــون لبنــي أميــة وبنــي العبــاس؛ فقــد وصفــوا اإلمــام

احلســن  gباملــزواج واملطــاق ،وأنــه عــى خــاف مــع أبيــه - gوهــو أبعــد عــن ذلــك-
ومنهــا :مــا اختُلــف يف عــدد زوجــات االمــام احلســن بــن عــﲇ  ،cوذكــروا أنــه كان كثــري الــزواج

منكاحــا مطا ًقــا ،تــزوج
والطــاق ،فقيــل إنــه تــزوج حــوايل ســبعني امــرأة ،فيقــول الذهبــي” :كان
ً

نحـ ًـوا مــن ســبعني امــرأة ،وقلــام كان يفارقــه أربــع ﴐائــر ،وفيــام نُقــل عــن جعفــر الصــادق :g

ُزوجــوا احلســن ،فﺈنــه مطــاق ،فقــال رجــل :واهلل لنزوجنّــه،
”أن عل ًيــا قــال :يــا أهــل الكوفــة! ال ت ِّ
فــام رﴈ أمســك ،ومــا كــره طلــق“،85 ،84

وقــال ابــن كثــري الدمشــقي الــذي أمعــن بتســفيه شــخﺺ اإلمــام احلســن املجتبــى gويذكــر

فيــام كتــب عــن املجتبــى ” :gوكان كثــري التــزوج ،وكان ال يفارقــه أربــع حرائــر ،وكان مطاقــا
مصداقــا ،يقــال إنــه أحصــن ســبعني امــرأة ،86وذكــروا أنــه طلــق امرأتــني يف يــوم… وذكــروا أنــه نــام

مــع امرأتــه خولــة بنــت منظــور الفــزاري  -وقيــل هنــد بنــت ســهيل  -فــوق إجــار فعمــدت املــرأة

منهجية املسترقني يف إحياء املرويات التي نسجها األمويون والعباسيون وإعادة انتاجها

فربطــت رجلــه بخامرهــا إىل خلخاهلــا ،فلــام اســتيقﻆ قــال هلــا :مــا هــذا؟ فقالــت :خشــيت أن تقــوم

مــن وســن النــوم فتســقط فأكــون أشــأم ســخلة عــى العــرب .فأعجبــه ذلــك منهــا ،واســتمر هبا ســبعة
تفحــش بالقــول
أيــام بعــد ذلــك“ ،87ولعــل ابــن كثــري وبطريقــة املــدح املبطــن بالــذم ،فيقــول أنــه مــا ّ

إال مــرة واحــدة فــريوي عــن حممــد بــن إســحاق أنــه قــال” :مــا تكلــم عنــدي أحــد كان أحــب إيل إذا

تكلــم أال يســكت مــن احلســن بــن عــﲇ ،ومــا ســمعت منــه كلمــة فحــش قــط إال مــرة“.88

عــدم بـ ﹼـره ألبيــﻪ :واســتخلﺺ أن ”العاقــة بــني احلســن وعــﲇ  cمتوتــرة واﳖــام ليســا عــى

وفــاق ،وأنــه مل هيتــم بالشــؤون العامــة يف حيــاة أبيــه« 89معتمــدا يف ذلــك عــى روايــة الطــربي

يف تارﳜــه ،90وذلــك ليــس ببعيــد عــام قالــه ابــن ســعد يف طبقاتــه» :حدثنــا حاتــم بــن إســامعيل

عــن جعفــر بــن حممــد عــن أبيــه قــال :قــال عــﲇ :مــا زال احلســن يتــزوج ،ويطلــق حتــى خشــيت
أن يورثنــا ،عــداوة يف القبائــل“ .91وا ّدعــى املســترق (دونالدســن) ذات التهمــة يف أن اإلمــام

املجتبــى  gمل يكــن عــى عاقــة جيــدة مــع أبيــه وأخوتــه قائــاً” :وبعــد وفــاة فاطمــة يف رشخ

صباهــا مل تكــن عاقتــه مــع أبيــه وأخوتــه عــى أحســن مــا يــرام“.9٢

متمنيــا املﺼاﳊــة مــع مﻌاويــة :وتعمــد هــذا املســترق يف إظهــار احلســن  gكأنــه »ميــال

ملصاحلــة معاويــة واعتــزال اﳋافــة منــذ اللحظــة األوىل ألنــه مل يكــن مهتــام بالسياســة« ،9٣وبذلــك

أعــاد الصــورة التــي رســمها األمويــون عــن احلســن  gيف تشــويه ســريته  gبــل وأعطــى الرعيــة

نتلمســه يف الــكام املــروي عــن احلســن البــﴫي ،وكأن
ملعاويــة يف ابتــزاز اﳋافــة ،وهــذا مــا ّ

الشــغل الشــاغل للحســن  gمــن وراء الصلــح هــو املــال وليــس غــريه.94

قﻌيــد اﳍمــة :لنعــد اىل مــا قــام بــه (المنــس) مــن إظهــار احلســن  gعــى أنــه »قعيــد اهلمــة ال

يقــدر عــى حــرب أهــل الشــام ،ﳑــا أدى اىل وقــوع الفرقــة بينــه وبــني أهــل العــراق« 95معتمــدا يف

ذلــك عــى تبنّــي روايــة الزهــري 96فيــام حتتــوي عــى تزييــف حلقيقــة األحــداث والــﴫاع ،فأعــاد

صياغتهــا مــن جديــد ولكــن بلغــة مشــبعة ببــذاءة اللســان وقــاذع القــول ،فيقــول” :ومل يعــد معاويــة
يشــغل بالــه بــه ،ذلــك أنــه كان واثقــا مــن قعــود مهتــه ،وأنــه تافــه وجديــر باإلمهــال ،لشــخصيته
املرتاخيــة والكســولة« .97ويســتمر المنــس يف بــذاءة حتليلــه ّ
ويل احلقائــق فجعــل مــن حيــاة احلســن

» gعبﺌــا عــى بيــت املــال الــذي أهبظتــه مطالبــه املتكــررة«.98
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د.أمحد الصفار

مبــﺬرا ومﴪفــا :وﳑــا ا ّدعــاه (دونالدســن) بغــري وجــه حــق ونســبه إىل إلمــام احلســن  gهــي

صفــة التبذيــر مكــررا ذات املقولــة قائــا» :وقــد برهــن عــن كثــرة تبذيــره بــأن خــﺺ كل امــرأة

مــن نســائه بــامل كثــري ،فنــرى بذلــك كيــف بــذرت أمــوال طائلــة خــال خافــة عــﲇ بالزمــن الــذي

كانــت اﳋافــة نفســها شــديدة االفتقــار«

99

موﺗــﻪ :أمــا بالنســبة ملوتــه  gفقــد قــرر (المنــس) حســب مشــتهياته الســقيمة أن ســبب مــوت

اإلمــام احلســن  gهــو »إصابتــه بــذات الرئــة« !100وال أدري كيــف توصــل ملعرفــة هــذا املــرض؟

ربئ جعــدة بنــت األشــعث مــن تســميمها اإلمــام احلســن  gفيقــول:
لكنــه أراد بذلــك اىل أن ي ـ ّ

»كذبــة أو خرافــة ســمها للحســن ،وإﳖــا مل تدفــع لســم احلســن بأمــر معاويــة؛ وإنــام لغريهتــا مــن
نســاء احلســن األخريــات ،الائــي مل يتوقــف احلســن عــن التزويــج هبــن« ،101وتــراه يتخبــط بــني

يلمــح ملــرض اجلــدري املنتــر يف تلــك
القــول» :إنــه مــات بالســل! وإنــه أﳖكتــه امللــذات! ومــرة ّ

الســنة! وأخــرى لربــة عســل!«  .10٢ومتــادى املســترق (دونالدســن) 10٣يف تربيــر مــوت احلســن

 408املجتبــى  gوتوصــل اىل أن اإلمــام مــرض بــداء الســل 104وال غرابــة يف ذلــك فهــو يعيــد مــا قالــه
(المنــس) لكــن الغريــب هــو تعليلــه ســبب اإلصابــة بأﳖــا نتيجــة تبذيــر األمــوال ،ولعلــه قصــد
أنــه تعــرض لــداء الســل نتيجــة إﴎافــه يف األكل والــرب ،فقــال :أن معاويــة كان يرســل لإلمــام
احلســن  gاألمــوال وهــو يبذرهــا فكانــت النتيجــة أنــه مــات بالســل عندمــا بلــﻎ بالعمــر ﲬس ـ ًا

وأربعــني ســنة .وهــذا ادعــاء باطــل ألنــه علميـ ًا مل يكــن هنــاك مــن دليــل عــى أن اإلﴎاف يف األكل

والــرب يــورث الســل ومــن ثــم مل يــر إىل مصــدر هــذه املعلومــة فهــو أطلقهــا عــى عواهنهــا.

وال نســتغرب أبــدا مــن تﴫفــات دعــاة الســوء ،والذيــن كانــوا يلبســون احلــق بالباطــل يف أيــام

تقربــا إليهــم ،فكانــت واحــدة مــن دسائســهم هــي أن قــال أبــو نعيــم
بنــي أميــة ،وبنــي العبــاس ّ
واصفــا احلســن  gيف مرضــه ومــا انتابــه مــن جــزع (كــذا) فقــال” :ملــا اشــتد ]املــرض[ باحلســن

بــن عــﲇ ابــن أيب طالــب جــزع قــال :فدخــل عليــه رجــل 105فقــال :يــا أبــا حممــد مــا هــذا اجلــزع

مــا هــذا؟ مــا هــو إال أن تفــارق روحــك جســدك فتقــدم عــى أبويــك عــﲇ وفاطمــة وعــى جديــك

النبــي (�) وخدجيــة ،وعــى أعاممــك محــزة وجعفــر ،وعــى أخوالــك القاســم والطيــب ومطهــر
وإبراهيــم وعــى خاالتــك رقيــة وأم كلثــوم وزينــب .قــال :فــﴪى عنــه“ ،106وهــذا ﳑــا ســهل

منهجية املسترقني يف إحياء املرويات التي نسجها األمويون والعباسيون وإعادة انتاجها

للمســترقني يف التهكــم واالســتهزاء مــن شــخﺺ احلســن  gوكان حمرضــا هلــم يف ابتــداع أفــكارا
بائســة ينســجوﳖا مــن خميلتهــم الســقيمة يف االســاءة ألهــل البيــت .g

وبصــورة عامــة نجــد أن املســترق (المنــس) تبنــى الروايــات األمويــة التــي حاولــت خلــط

األوراق وعكــس احلقائــق ،فهــو وأمثالــه مــن املســترقني ومــن املتأثريــن هبــم يف تفســريهم

لﻸحــداث حتدثــوا يف معــزل تــام عــن الواقــع التارﳜــي ،والظــروف التــي كانــت حتيــط باإلمــام
احلســن  ،gالــذي حــاول احلفــاظ عــى متاســك املنهــج ،واملبــادئ اإلســامية مــن الضيــاع.

لكنّــا نجــد املســترق (يوليــوس فلهــوزن) 107عــى العكــس مــن (المنــس) قــد خــاض بــني

النصــوص متحيصــا وبحثــا ،وخاصــة يف تــﴫف عبيــد اهلل بــن العبــاس ،وانﴫافــه اىل معاويــة
وتفـكّك اجليــش» ،فــكان أكثــر ثباتــا واتزانــا وأوضــح يف معاملهــا الرئيســية وجزيﺌاهتــا واســتجاء

حقيقــة احلــدث مهــام كان مصابــا بالضبابيــة والتشــوه ،ومــن ثــم تقديمــه بصــورة مرتابطــة« .

108

أي مــن املســترقني الذيــن تناولــوا الســرية ،عــى مســتوى التفاصيــل واجلزئيــات
إن مناقشــة ّ

التارﳜ ّيــة والعقد ّيــة ،وهــؤالء املســترقون أكثــر مــا تناولــوا بالبحــث والدراســة مــن مثــل تلــك

النــامذج الــوارد ذكرهــا أعــاه والتــي كتبهــا وروج هلــا ابــن ســعد والذهبــي وابــن كثــري وغريهــم

ﳑــن متــادوا وأس ـ ّفوا بالــذم للحســن  gحمابــاة لﻸمويــني والعباســيني ،أقــول فــﺈن مناقشــة آراء
املســترقني ال تغنــي شــيﺌا» ،ألﳖــا ســتكون بمثابــة نقــد موقــوت يتحـ ّـرك عــى الســطح ،ويســتهلك
نفســه يف اجلزئيــات؛ دون أن يبحــث عــن اجلــذور العميقــة التــي تظـ ّـل تنبــت الشــوك واحلســك.

فــﺈن بحوثهــم يف الســرية ال ﳛمــل عنــاﴏ اكتاملــه منــذ البدايــة« 109طاملــا أن كتــب األحاديــث

والســري والتواريــﺦ مليﺌــة بمثــل هــذه السفاســف واملغالطــات عــن أهــل بيــت النبــوة .b
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االستنتاج

وبالنتيجــة ،ناحــﻆ اليــوم أن كثــري ًا مــن األفــكار املشــوهة عــن اإلســام ،وتاريــﺦ املســلمني،

واملضــادة هلــام املنتــرة يف صفــوف األجيــال احلديثــة مــن أبنــاء املســلمني ،واملنتــرة يف معظــم

البــاد غــري اإلســامية ،ليســت إال أثــر ًا مبــارش ًا أو غــري مبــارش ،مــن آثــار دســائس املبريــن،
واملســترقني واملســتعمرين ضــد اإلســام ،والتــي تبناهــا بشــكل أو آخــر أبنــاء جلدتنــا.
ونستطيع أن نستبني من نتائج أعامهلم املهامت التالية:

املهمة األوىل :هدم اإلسام يف عقائده وعباداته ونظمه وأخاقه.

املهمة الثانية :ﲡزئة املسلمني أينام كانوا من األرض ،وإضعافهم يف مجيع النواحي.

املهمــة الثالثــة :تشــويه صــورة األمــة اإلســامية احلاليــة والتارﳜيــة الغابــرة ،بــكل وســيلة مــن

وســائل الكــذب واالفــرتاء.

املهمــة الرابعــة :خــداع الشــعوب اإلســامية بربــط كل صــورة مــن صــور التقــدم احلضــاري

 410واملــدﲏ التــي يزينوﳖــا هلــم بخطــة هــدم اإلســام ،وﲡزئــة املســلمني ،ويربــط كل صــورة مــن صــور
التخلــف احلضــاري واملــدﲏ باالستمســاك باإلســام ،وباملفاهيــم ،واملعــارف التــي ﳛملهــا علــامء
املســلمني.

يتجسد بأمرين:
وأن غزوهم الفكري
ّ

.1تزيــني األفــكار التــي يــراد الغــزو هبــا ،واإلقنــاع بأﳖــا صحيحــة ونافعــة العتقادهــا واﲣاذهــا

مبــادئ للحيــاة ومناهجهــا .فتــم الرتكيــز عــى الروايــات الســاقطة.

ُ
ونســخها مــن أذهــان وقلــوب األمــة .واهتــام
حرهبــا،
.٢تشــويه وتقبيــح األفــكار التــي يــراد ُ

الرمــوز الطاهــرة باألخــاق الســائبة والســيﺌة وخلــو أنفســهم مــن الســمو األخاقــي والروحــي.
وﴐب املقدســات وجعلهــا مدنســات اىل أبعــد صــورة.

وعليه فنستطيع القول أن ما عمل عليه املسترقون ينحﴫ فيام يﲇ:

.1التقــاء مصالــح املســترقني ،وأهدافهــم مــع املصالــح األمويــة ،والعباســية املغتصبتــان للخافة

بوجــه العلويــني الذيــن يعتمــدون عــى املــوروث الرعــي ،لــذا جنــدت األقــام منــذ بدايــات
التدويــن التارﳜــي لالتفــاف عــى هــذا املــوروث وحماولــة تقويضــه وهــدّ أركانــه ،ومــا كان عــى

منهجية املسترقني يف إحياء املرويات التي نسجها األمويون والعباسيون وإعادة انتاجها

اﳋطــاب االســتراقي اهلــدّ ام اال تل ّقــف هــذه الصــور والروايــات والتأكيــد عليهــا وأخراجهــا عــى

أﳖــا حقائــق تارﳜيــة.

.٢يعيش املسترقون تلك املواجهة الصليبية املحمومة ،وذلك السعار املقيت ضد اإلسام.

روج املســترقون تلــك الروايــات املوضوعــة ،والكاذبــة ،واإلغفــال عــن الصحيحــة منهــا،
ّ .٣

ومــن بــني الذيــن أكثــروا ابــن ســعد (ت ٢٣0ه) يف طبقاتــه ،110والعمــل مــن قبلهــم عــى إدامتهــا
وإحيائهــا وإبقائهــا غضــة بالفكــر اإلســامي ،وذلــك لكــﴪ ثقــة املســلم بتارﳜــه.

.4تكريــس فكــرة (الضبابيــة) وعــدم الوضــوح ،وذلــك مــن عــدم حتديــد املرجعيــة الرعيــة

الربانيــة .فعملــوا عــى ﴐب مبــدأ النــﺺ بالعمــق مــن جهــة ،واعتــامد املوضــوع منــه مــن جهــة

أخــرى ،واإلمعــان يف التأكيــد عليــه ليجعلــوه البديــل .فينظــر حينﺌــذ باجلزئيــات وتغيــب الغايــة
واهلــدف.

.5تغييــب احلقائــق التارﳜيــة وﴐب املبــادئ مــن خــال االســتنتاجات امللتويــة والكاذبــة

وتشــويه ســرية شــخوصها.

.6االعتــامد عــى الســرية الكاذبــة ،واملوضوعــة ،والضعيفــة مــن املرويــات ،ومــن كتــب التاريــﺦ

والســرية تكريســا ملروعهــم يف إبــراز البديــل اهلجــني عــن الســرية الناصعــة احلقيقيــة وتدمــري الثقة

هبــا .آملــني مــن ذلــك إضعــاف املقاومــة الروحيــة ،واملعنويــة يف نفوســنا ،وبــث الوهــن واالرتبــاك
يف تفكرينــا ،وذلــك عــن طريــق التشــكيك بفائــدة مــا يف أيدينــا مــن تــراث ،ومــا عندنــا مــن عقيــدة
ِ
وق َيـ ﹴم إنســانية.
.7اعتامدهــم عــى نصــوص مفــردة متقطعــة عــام ورد يف موضوعهــا ﳑــا يوضــح املــراد منهــا ،ويبينــه،

يعولــون عــى مصــادر ليســت يف مســتوى البحــث ،ووضــع
وكثــري مــن ذلــك يف أبحاثهــم ،وأﳖــم ّ
النصــوص يف غــري موضعهــا ،وحتميلهــا مــاال تطيقــه ألفاظها وال يســتمدّ مــن معانيها .أﳖــم يوردون
مقدمــات جزئيــة ضعيفــة ثــم يبنــون عليهــا نتائــج ضخمــة فضفاضــة ال تناســب تلــك املقدمــات وال

تنتــج منهــا .وبمعنــى أدق فــﺈن »منهــج البحــث يف الســرية للمــؤرخ الغــريب أو املســترق ،يمثــل
ـي لوقائــع الســرية ونســيجها العــام«
بحــد ذاتــه جــدارا يصــدّ ه عــن الفهــم احلقيقـ ّ

111

411

د.أمحد الصفار

اﳍوامﺶ- :

)1املســترقون والســرية النبويــة ،عــامد الديــن خليــل ،دار ابــن كثــري للطباعــة والنــر والتوزيــع ،دمشــق ،بــريوت،
14٢6هـ ،ص 8
)٢املعرفــة االســتراقية :طبيعتهــا ووظيفتهــا ،عبــد النبــي اصطيــف ،جملــة املعرفــة ،ع  ،490س ،٢004 ،4٣
ص 49
)٣املســترقون واملبــرون يف العــامل العــريب واإلســامي ،إبراهيــم خليــل أمحــد (مــن كبــار علــامء النصــارى َمـ َّن اهلل
عليــه باإلســام) ،دار الوعــي العــريب ،ص 40
)4املعرفــة االســتراقية :طبيعتهــا ووظيفتهــا ،عبــد النبــي اصطيــف ،جملــة املعرفــة ،ع  ،490س  ،٢004 ،4٣ص
54
)5االســتراق واملســترقون مــا هلــم ومــا عليهــم ،مصطفــى بــن حســني الســباعي (ت 1٣84هـــ) ،دار الــوراق،
ص ٢5
)6الدعــوة اىل اإلســام :بحــث يف تاريــﺦ العقيــدة اإلســامية ،الســري تومــاس و .أرنولــد ،ترمجــة حســن ابراهيــم
حســن وأخــرون ،ط ،1مكتبــة النهضــة املﴫيــة1947 ،
)7االستراق يف امليزان ،عبد العظيم الديب ،دار دون للنر والتوزيع ،ص 6٣
)8حريــة املعتقــد الدينــي تعتــرب مــن أهــم احلريــات األزليــة ،وأدت إىل ﴏاعــات اجتامعيــة وتوتــرات عــى مــدى
 41٢العصــور .وقــد رشعــت حريــة األديــان الســاموية يف بــاد اإلســام منــذ البدايــة .وهلــذا فقــد أدرجــت الدســاتري
حريــة ،ومحايــة املعتقــد الدينــي ،ومــن منطلــق اإلرادة اإلنســانية ،ونســبية املوقــع مــن احلقيقــة ،يتمتــع العقــل املســلم
بالرحابــة ،والتســامح الــذي يضمــن حريــة املعتقــد ،والفكــر ،وتعــدد املواقــف الفكريــة ،والعقيديــة ،والتطبيقيــة،
تطــور هــذا
وتفاوهتــا .إن التعــدد ،والتفــاوت ،واالختــاف يف كيــان الوجــود اإلســامي ال يمثــل خطــر ًا .ثــم ّ
املفهــوم فقالــوا مــن حريــة املعتقــد تنشــأ احلريــة الدينيــة أي :حريــة الفــرد قــي ان يؤمــن أو ال يؤمــن قــي القضايــا
الدينيــة» .ومــن عجيــب األمــر مــا رامــه بعــض الباحثــني ،واملفﴪيــن ،وتك ّلــف فيــه مــن إثبــات حريــة العقيــدة
يف اإلســام بقولــه تعــاىل{ :ال إِكْــرا َه ِيف الدِّ ِ
يــن} ]ســورة البقــرة .[٢56 :فالتوحيــد أســاس مجيــع النواميــس
ـرع حريــة العقائــد؟ وهــل ذلــك إال التناقــض الﴫيــح؟ فليــس القول
اإلســامية ،ومــع ذلــك ،كيــف يمكــن أن يـ ّ
بحريــة العقيــدة إال كالقــول باحلريــة عــن حكومــة القانــون يف القوانــني املدنيــة بعينــه .وبعبــارة أخــرى العقيــدة
بمعنــى حصــول إدراك تصديقــي ينعقــد يف ذهــن اإلنســان ليــس عمــا اختياريــا لإلنســان حتــى يتعلــق بــه منــع أو
ﲡويــز أو اســتعباد أو حتريــر ،وإنــام الــذي يقبــل احلظــر واإلباحــة هــو االلتــزام بــام تســتوجبه العقيــدة مــن األعــامل
كالدعــوة إىل العقيــدة ،وإقنــاع النــاس هبــا ،وكتابتهــا ،ونرهــا ،وإفســاد مــا عنــد النــاس مــن العقيــدة ،والعمــل
املخالفــني هلــا ،فهــذه هــي التــي تقبــل املنــع واجلــواز ،ومــن املعلــوم أﳖــا إذا خالفــت مــواد قانــون دائــر يف املجتمــع
أو األصــل الــذي يتكــﺊ عليــه القانــون مل يكــن منــاص مــن منعهــا مــن قبــل القانــون ،ومل يتــك اإلســام يف تريعــه
عــى غــري ديــن التوحيــد (التوحيــد والنبــوة واملعــاد) وهــو الــذي جيتمــع عليــه املســلمون ،واليهــود والنصــارى،
واملجــوس (أهــل الكتــاب) فليســت احلريــة إال فيهــا وليســت فيــام عداهــا إال هدمــا ألصــل الديــن« راجــع :امليــزان
يف تفســري القــرآن ،حممــد حســني الطباطبائــي ،منشــورات مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات ،ج  ،4ص 117

منهجية املسترقني يف إحياء املرويات التي نسجها األمويون والعباسيون وإعادة انتاجها
)9احلداثويــة ،تقــول بعــدم وجــود أمــر ،أو حقيقــة ق ّيــدت اإلنســان ،واملجتمــع ،والتاريــﺦ اإلنســاﲏ قبــل العقــل،
والعمــل اإلنســاﲏ ،وخارجــه ،وال يفــرض عليهــا أي إلــزام خــارج عــن اإللزامــات احلادثــة يف فعــل اإلنســان
نفســه .ويتطلــب البنــاء الــذاﰐ للوجــود ،واإلنســان احلداثــوي أن يكــون التاريــﺦ ،واملجتمــع اإلنســاﲏ (ابــن وقتــه)
– باملعنــى الدنيــوي ،وليــس العرفــاﲏ الــذي يســتخدم هــذا املصطلــح يف تعبــريه (الصــويف ابــن وقتــه) .فاإلنســان
احلداثــوي هــو أســري حــال يتشــكل بالفعــل ،والعمــل احلــادث والتصــاديف ،فهــو أســري مــا يفعلــه ،وهبــذا املعنــى
فهــو ليــس أســري أي أمــر آخــر ،حتــى ذاتــه .راجــع :معرفــة احلداثــة واالســتغراب :حقائــق متضــادة ،حســني
َكت ُْشــو َيان نِيـ ْ
ـان ،حممــد فــراس حلبــاوي ،مركــز احلضــارة لتنميــة الفكــر اإلســامي ،٢016 ،ص .8٣

)10االستراق يف امليزان ،عبد العظيم الديب ،دار دون للنر والتوزيع ،ص 7٢
)11هزيمة االستراق يف االسام ،أنور اجلندي ،ص 807
)1٢منهجيــة االســتراق يف دراســة التاريــﺦ اإلســامي ،حممــد بــن عبــود؛ مناهــج املســترقني يف الدراســات
العربيــة اإلســامية ،املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم ،مكتــب الرتبيــة العــريب لــدول اﳋليــج،1985 ،
ج  ،1ص ٣4٣
17516٢0/http: //www. alhayat. com/article)1٣
/٢01٣/08/09/https: //www. al-sharq. com/opinion)14الدور-الثقايف-لاســتراق-اإلجيابيات-
والسلبيات
)15االستراق يف امليزان ،عبد العظيم الديب ،دار دون للنر والتوزيع ،ص 65-64
)16عــن النصــوص الســابقة ،وملزيــد مــن التفاصيــل انظــر :الفكــر اإلســامي احلديــث وصلتــه باالســتعامر الغريب،
حممــد البهــي ،ص 5٢1 -507؛ االســتراق يف امليــزان ،عبــد العظيــم الديــب ،دار دون للنــر والتوزيــع ،ص 6٣
)17مذاهب فكرية معاﴏة ،حممد قطب ،ص597

)18الكونــت ليــوﲏ كايتــاﲏ ( )19٢6-1869دوق ســريمونتيا ،باإلضافــة إىل كونــه أكاديميــا وسياســيا ومؤرخــا
للــرق األوســط ،وهــو أبــرز املســترقني اإليطاليــني .قــدم كايتــاﲏ إىل الــرتاث العــريب واحلضــارة اإلســامية كتابه
الضخــم (حوليــات اإلســام) ،جهــد عمــاق ،حلــل فيــه اإلســام يف عــرة جملــدات ،وكان ﳛلــم بتأليــف ٢5
جملــد ًا ولكــن املنيــة حالــت دون ذلــك .ســاهم املســترق دال فيــدا يف حتريــر مــروع (احلوليــات) يف عــام .1911
وقــد أهــدى لــه املجلــد التاســع مــن (حولياته) ،معرتفـ ًا بفضلــه يف اإلســهام .واســتكمل مروعه األســاﳼ بكتاب
(دراســات يف تاريــﺦ الــرق) يف ثاثــة جملــدات . .وكتــب تراجــم عــدد كبــري مــن علــامء املســلمني وأدبائهــم يف
األندلــس ،مجعهــا املســترق االســباﲏ (ربــريا) ونــرت بالعربيــة حتــت عنــوان (ﲡــارب األمــم) ملســكويه.
٢794٣5 .1-01-09-٢010/https: //www. albayan. ae/our-homes)19
)٢0مبر أمريكي
ّ
)٢1التبشــري واالســتعامر يف البــاد العربيــة (عــرض جلهــود املبريــن التــي ترمــي اىل إخضــاع الــرق لاســتعامر
الغــريب ،مصطفــى خالــدي؛ عمــر فــروخ ،املكتبــة العﴫيــة ،بــريوت ،ط ،197٣ ،5ص ٣6
)٢٢املســترقون والســرية النبويــة ،عــامد الديــن خليــل ،دار ابــن كثــري للطباعــة والنــر والتوزيــع ،دمشــق،
بــريوت14٢6 ،ه ،ص ٢1
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د.أمحد الصفار

)٢٣اإلسام عى مفرتق الطرق ،ليبولد فايس (حممد أسد) :ص  60فام بعد
)٢4املســترقون واملبــرون يف العــامل العــريب واإلســامي ،إبراهيــم خليــل أمحــد (مــن كبــار علــامء النصــارى َمـ َّن
اهلل عليــه باإلســام) ،دار الوعــي العــريب ،ص  ٣8عــنBecker- Islamstudien, von C. H. Becker, :
zwei Baende, Leipzig 1924 und 1932
)٢5ملــاذا يكرهونــه؟ األصــول الفكريــة لعاقــة الغــرب بنبــي اإلســام ص ،باســم خفاجــي ،الريــاض،٢006 ،
ص 66؛ عــن كتــاب :تأثــري اإلســام عــى أوربــا يف القــرون الوســطى ،مونتغمــري واط ،موســكو ،1976 ،ص
10-8
)٢6نفس املصدر السابق
Islam and Missions, by E. M. Vherry, S. M. Zwemer and C. G. Mylrea, N. Y.)٢7
1911; PP 68-69
)٢8االستراق يف امليزان ،عبد العظيم الديب ،دار دون للنر والتوزيع ،ص 65
Islam and Missions, by E. M. Vherry, S. M. Zwemer and C. G. Mylrea, N. Y.)٢9
.1911; PP 44-48
The Chris�an Approach to the Moslem, By James Thayer Addison; N. Y. 1942;)٣0
.p 59
Re-Thinking Missions, by the Commi�ee of Appraisal; Ernest Hocking. Chair-)٣1 414
man; N. Y. & London 1932
)٣٢صــورة أصحــاب الكســاء بــني ﲡنــي النــﺺ واســتباحة اﳋطــاب االســتراقي هنــري المنــس أنموذجــا،
شــهيد كريــم حممــد الكعبــي ،دار الكفيــل ٢015 ،ص ٢٢ ،17
)٣٣املســترق املعــاﴏ إيتــان كوهلــربغ وحديــث اإلماميــة ،مصطفــى مطهــري ،ترمجــة أســعد منــدي الكعبــي،
دار الكفيــل ،٢014 ،ص  ٣٣عــن :التشــ ّيع (باللغــة الفارســية) ،هاينــز هــامل ،ترمجــه اىل الفارســية :حممــد تقــي
أكــربي ،ص ٣0
)٣4أصــول اإلســامعيلية :دراســة ،حتليــل ،نقــد ،ســلامن عبــد اهلل الســلومي ،دار الفضيلــة ،الريــاض ،٢001 ،ص
97؛ نقــا عــن تاريــﺦ األدب يف إيــران لــرباون.
)٣5أصــول اإلســامعيلية :دراســة ،حتليــل ،نقــد ،ســلامن عبــد اهلل الســلومي ،دار الفضيلــة ،الريــاض ،٢001 ،ص
97؛ نقــا عــن :فجــر اإلســام ،أمحــد أمــني ،ص .٢76
)٣6جملــة البيــان ،نشــأة الشــيعة عنــد املســترقني ،فرســت مرعــي ،العــدد 2013 ،316؛ h�p: //www.
albayan. co. uk/MGZAr�cle2. aspx?ID=3166
)٣7املســترق املعــاﴏ إيتــان كوهلــربغ وحديــث اإلماميــة ،مصطفــى مطهــري ،ترمجــة أســعد منــدي الكعبــي،
دار الكفيــل ،٢014 ،ص  ٣٣عــن :التشــ ّيع (باللغــة الفارســية) ،هاينــز هــامل ،ترمجــه اىل الفارســية :حممــد تقــي
أكــربي ،ص 19
)٣8املســترق املعــاﴏ إيتــان كوهلــربغ وحديــث اإلماميــة ،مصطفــى مطهــري ،ترمجــة أســعد منــدي الكعبــي،

منهجية املسترقني يف إحياء املرويات التي نسجها األمويون والعباسيون وإعادة انتاجها
دار الكفيــل ،٢014 ،ص  ٣٣عــن :التشــ ّيع (باللغــة الفارســية) ،هاينــز هــامل ،ترمجــه اىل الفارســية :حممــد تقــي
أكــربي ،ص ٣1
)٣9االســتراق واملســترقون بــني الغلــو واملغــاالة ،رضــوان الســيد ،يف حمــاﴐات املوســم الثقــايف اﳋامــس
عــر ،مؤسســة الثقافــة والفنــون ،املجمــع الثقــايف ،أبــو ظبــي ،1999 ،ص 186-185
)40املســترقون والســرية النبويــة ،عــامد الديــن خليــل ،دار ابــن كثــري للطباعــة والنــر والتوزيــع ،دمشــق،
بــريوت14٢6 ،ه ،ص 1٣
)41املســترقون وموقفهــم مــن الــرتاث العــريب اإلســامي ،االســتراق :أهدافــه وآثــاره ،عبــد القاهــر العــاﲏ،
مــن البحــوث التــي ألقيــت يف املؤمتــر العلمــي األول لكليــة الفقــه -اجلامعــة املســتنﴫية ،1986 ،الكفيــل٢014 ،
)4٢كتــاب األغــاﲏ مــن أغنــى املوســوعات األدبيــة التــي ُألفــت يف القــرن الرابــع اهلجــري ،وهــو مؤ َّلــف ضخــم،

ألفــه أبــو الفــرج عــﲇ بــن احلســني األصفهــاﲏ ومادتــه تقــوم عــى مجــع املؤلــف لﻸغــاﲏ املتميــزة (أصــوات) يف
عــﴫه والعصــور الســابقة عليــه مــع ذكــر لطرائــق الغنــاء فيهــا .ثــم يتبــع ذلــك بــروح وتعليقــات ملــا حتويــه هــذه
األصــوات مــن أشــعار وإشــارات .وقــد اســتغرق تأليــف الكتــاب زهــاء ﲬســني عا ًمــا .كتــاب االغــاﲏ مــن اهــم
كتــب االدب العــريب التــي احتــوت عــى فرائــد االدب يف جممــل مواضيعــه ،فــكان الكتــاب ذخــرية مــن األخبــار عن
مجيــع مناحــي حيــاة العــرب االجتامعيــة ،ينقلهــا لنــا املصنــف يف دقــة الوصــف وبســاطة التعبــري ،بأســلوب مســل
ومضحــك وغنــي باملعلومــات ،وفيــه حديــث عــن أخبــار النســاء ،مــن ادهبــن واخاقهــن وطرائفهــن ونوادرهــن
وامــور اخــرى . . .ومؤلفــه مــن أكــرب أدبــاء العــرب ،صاحــب كتــاب األغــاﲏ ،وجــده مــروان بــن حممــد املذكــور
آخــر خلفــاء بنــي أميــة؛ وهــو أصبهــاﲏ املولــد ،بغــدادي املنشــأ .كان مــن أعيــان أدبائهــا ،وأفــراد مصنفيهــا ،وروى
عــن عــامل كثــري مــن العلــامء يطــول تعدادهــم ،وكان عامل ـ ًا بأيــام النــاس واألنســاب والســري ،شــعره كثــري .كان
أبــو الفــرج األصفهــاﲏ ،مــن الكتــاب املوســوعيني يف مؤلفاهتــم ،وقــد مجــع يف كتابــه (األغــاﲏ) أخبــار ًا شــتى ،يف
األدب والشــعر والغنــاء ،مــن اجلاهليــة إىل صــدر اإلســام ،ثــم العهــد األمــوي ،والعبــاﳼ ،وتنــاول أغراضـ ًا شــتى
يف التفســري واحلديــث والســرية والفقــه واللغــة ،وأخبــار الفتــوح ،وأحــوال اﳋلفــاء واألمــراء والــوزراء والعلــامء
واألدبــاء ،وســريات النــاس .راجــع/h�p: //www. iwan7. com/forum :أروقة-املكتبة-العلميــة-
واإللكرتونية/املكتبة-األدبية-4011/التعريف-بكتاب-األغاﲏ-أليب-الفرج-األصفهــاﲏ.
األصفهــاﲏ يف
فضائــح أيب الفــرج
h�p: //www. kitabat. info/subject. php?id=22056)4٣
ّ
ُ
ِ
جرجيــس العط ّيــة
كتـــابِه (األغـــاﲏ) ،ا ّيــوب ْ
)44االستراق يف امليزان ،عبد العظيم الديب ،دار دون للنر والتوزيع ،ص 67
)45املســترقون والســرية النبويــة ،عــامد الديــن خليــل ،دار ابــن كثــري للطباعــة والنــر والتوزيــع ،دمشــق،
بــريوت14٢6 ،هـــ ،ص 11
)46املسترق املعاﴏ إيتان كوهلربغ وحديث اإلمامية ،مصطفى مطهري ،دار الكفيل ،٢014 ،ص 9
 )1976-1884()47كان باح ًثــا إســام ًيا ومســتر ًقا أمريك ًيــا ،كتــب عــن تاريــﺦ الشــيعة يف بــاد فــارس
والعــراق .أمــﴣ  16عا ًمــا كمبــر بريســبيتاري يف مشــهد ،إيــران ،حتــى تــم طــرده يف عــام  .1940وكان مديـ ًـرا
رئيســ ًيا لكليــة هنــري مارتــني للدراســات اإلســامية يف أليغــاره باهلنــد .وكتــب كتابــا بعنــوان عقيــدة الشــيعة،
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ويعتــرب مــن الدراســات االســتراقية املبكــرة الشــاملة حليــاة ،وســرية األئمــة اإلثنــا عــر عليهــم الســام ،ودراســة
يف اجلغرافيــة التارﳜيــة ملزاراهتــم يف النصــف األول مــن القــرن العريــن .وقــد تطــرق يف الفصــول األخــرية مــن
كتابــه لتاريــﺦ التشــيع يف القــرن الرابــع اهلجــري ،وبالتحديــد درس الدولــة البوهييــة ثــم ذكــر بدايــات مجــع احلديــث
عنــد الشــيعة ،وتطــرق بشــكل ﴎيــع لتاريــﺦ العلــوم الدينيــة ،واالجتهــاد عنــد الشــيعة اإلماميــة من ســقوط الدولة
البوهييــة حتــى العــﴫ الصفــوي ،ومــن بعــده تكلــم عــن بعــض عقائــد الشــيعة اإلماميــة مثــل العصمــة ،والشــفاعة،
ومــن ثــم تكلــم عــن بعــض الفــرق التــي تنتســب للتشــيع ،وخــﺺ منهــا اإلســامعيلية ،والبابيــة ،والبهائيــة.
)48عقيدة الشيعة ،دوايت م .دونالدسون ،تعريب :ع .م ، .مؤسسة املفيد ،ط  ،٢بريوت.1990 ،
)49دراســات املســترقني عــن اإلمــام احلســن الســبط  gدونالدســن نموذجــا ،عــﲇ زهــري هاشــم الــﴫاف،
جملــة دراســات اســتراقية ،العــدد  ،7الســنة الثالثــة 14٣7 ،ه ،ص 7٣
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)51راهــب يســوعي بلجيكــي  .19٣7-186٢ان كتابــات القــس هنــري المنــس حــول التاريــﺦ االســامي تــدل
بوضــوح عــى عــدم ســامة نوايــاه ،وعــى عــدم منطقيــة ،وعلميــة منهجــه يف الكتابــة .والــذى يلفــت النظــر ان
هــذا املســترق هــو احــد الذيــن ســامهوا يف تدويــن دائــرة املعــارف االســامية وان آراءه تلقــى رواجـ ًا يف اوســاط
الباحثــني يف التاريــﺦ االســامي؛ أنظــر :تاريــﺦ اســام در آينــه ﭘﮋوهــش ،موسســه آمــوزﳾ  -ﭘﮋوهــﴚ امــام
 416ﲬينــي(ره) ،قــم ،٢008 ،ج  ،6ص 9
)5٢صــورة أصحــاب الكســاء بــني ﲡنــي النــﺺ واســتباحة اﳋطــاب االســتراقي هنــري المنــس أنموذجــا،
شــهيد كريــم حممــد الكعبــي ،دار الكفيــل ٢015 ،ص 1٣
)5٣صــورة أصحــاب الكســاء بــني ﲡنــي النــﺺ واســتباحة اﳋطــاب االســتراقي هنــري المنــس أنموذجــا،
شــهيد كريــم حممــد الكعبــي ،دار الكفيــل ٢015 ،ص ٢7
ضــم ماحــق
)54دائــرة املعــارف اإلســامية :صــدرت الطبعــة اإلنجليزيــة يف أربعــة أجــزاء ،وجــزء خامــس
ّ
خــال األعــوام ( .)19٣8 -191٣وقــد اشــرتك يف تأليفهــا نخبــة مــن املســترقني أمثــال :ارنولــد ،بروكلــامن،
كارادو ،جولدزهيــر ،غايــب ،ماســنيون ،نيكلســون ،فينســينك ،باإلضافــة لبعــض الباحثــني مــن الدول اإلســامية.
وقــد حــوت عــى أكثــر مــن تســعة آالف مدخــل معجمــي يف أكثــر مــن ﲬســة آالف صفحــة مــن املعلومــات اﳋاصة
بالتاريــﺦ واجلغرافيــا واحلضــارات والعلــوم واملعتقــدات والفــرق اإلســامية والشــعوب والطوائــف ومشــاهري
املســلمني ،األمــر الــذي جعلهــا مــن املوســوعات املهمــة والفريــدة ،لكنهــا مــع ذلــك مل ﲣـ ُـل مــن اهلفــوات العلميــة،
أمــا عــى حســاب األهــواء اﳋاصــة أو نظــر ًا ملــا تظهــر مــن نظريــات جديــدة تنقــض ســابقاهتا .راجــع :الغــرب
والتشـ ّيع تاريــﺦ أئمــة الشــيعة يف كــربى موســوعات املســترقني عــن اإلســام ،مهــرداد عبــاﳼ ،عــﲇ آقائــي ،جملــة
املنهــاج ،ع  ،44الســنة  ،٢007 ،11ص 19٢
)55اإلمام احلسن  gيف مواجهة االنشقاق األموي ،سامي البدري ،دار الفقه للطباعة والنر ،ص 49-46
)56فيليــب حتــي مــؤرخ العــرب ،واحلضــارة اإلســامية اللبنــاﲏ .اســتدعي مــن قبــل جامعــة برينســتون لتأســيس
قســم لدراســات الــرق األدنــى فأقــام مركــزا للدراســات العربيــة ،وأنشــأ مكتبــة عربيــة إســامية يف جامعــة

منهجية املسترقني يف إحياء املرويات التي نسجها األمويون والعباسيون وإعادة انتاجها
برينســتون تعنــى بجمــع املخطوطــات ،والوثائــق العربيــة ونرهــا .ضمــت املكتبــة  5500خمطوطــة عربيــة،
وعمــل هلــا فهرســا باللغتــني العربيــة ،واإلنجليزيــة حتــى يســهل االســتفادة منهــا .مــن أبــرز مؤلفاتــه :تاريــﺦ
العــرب ،تاريــﺦ ســوريا ولبنــان وفلســطني ،لبنــان يف التاريــﺦ ،صانعــوا التاريــﺦ العــريب احلديــث.
)57تاريﺦ العرب ،فيليب حتّي ،ص  ،78كتبه باإلنجليزية وطبع ألول مرة يف لندن سنة 19٣7م.
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)59بحار األنوار ،املجلﴘ( ،ت 111هـ) دار اإلحياء ،بريوت198٣ ،م ،ج  ،50ص 81
)60حيــاة احليــوان الكــربى ،حممــد بــن موســى بــن عيســى بــن عــﲇ الدمــريي ،أبــو البقــاء ،كــامل الديــن الشــافعي
(املتــوﰱ808 :هـــ) ،دار الكتــب العلميــة ،بــريوت14٢4 ،ه ،ج  ،1ص .95
)61موجــز دائــرة املعــارف اإلســامية ،هوتســام ،أرنولــد ،باســيت ،هارمتــان ،إعــداد حتريــر ابراهيــم زكــي
خورشــيد ،أمحــد الشــناوي ،عبــد احلميــد يونــس ،مركــز الشــارقة لإلبــداع الفكــري ،ط ،1998 ،1ج  ،1٢ص
٣804
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ـم أ َّنـ َ
ـك إ َذا َمح ْلتَنــي
)6٢يف وصيــة احلســن  gألخيــه احلســني  gقــال» :إ َذا أ َنــا مـ ﱡ
ـت َيــا أخــي َف َغ ِّسـ ْلني… َوا ْع َلـ ْ
ِ
ِ
ِ
ـرب َجــدِّ ي رسـ ِ
إِ َىل َقـ ْ ِ
ـول اهللَِّ َصـ َّـى اهللَُّ َع َل ْيـ ِـه َوآلِـ ِـه وســلم َال َيــدَ ُع َمـ ْـر َو ُ
ـري
ان َط ِريــدُ َجــدِّ َك ل ُك ْفـ ِـره َو َي ْر َكـ ُ
َ ُ
ـب َب ْغ َل َتـ ُه َو َيصـ ُ
إِ َىل َع ِائ َشـ َة ُم ِْﴪعـ ًا…« ،راجــع :اهلدايــة الكــربى ،حســني بــن محــدان اﳋصيبــي (ت ٣58هـــ) ،البــاغ186 ،
)6٣موجــز دائــرة املعــارف اإلســامية ،هوتســام ،أرنولــد ،باســيت ،هارمتــان ،إعــداد حتريــر ابراهيــم زكــي
خورشــيد ،أمحــد الشــناوي ،عبــد احلميــد يونــس ،مركــز الشــارقة لإلبــداع الفكــري ،ط ،1998 ،1ج  ،1٢ص
٣810
)64يقــول دونالســون معتمــدا عــى مــا نــره املســترق المنــس يف دائــرة املعــارف اإلســامية يف الكتــاب الرابــع،
الفصــل » :٢الشــيعة أنفســهم يعرتفــون بــأن احلســن كان لديــه ســتني زوجــة والعديــد مــن اإلمــاء ،وأن الزوجــات
اللــواﰐ تزوجــن منهــن بلغــن ســتني ،إىل جانــب إمــاء وزوجــات مؤقتــات .كــام أعطيــت األرقــام ثاثامئة وتســعامئة،
لكنــه ط ّلــق الكثــري منهــن « .راجــعThe Shi’ite Religion: A History of Islam in Persia and :
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)65موجــز دائــرة املعــارف اإلســامية ،هوتســام ،أرنولــد ،باســيت ،هارمتــان ،إعــداد حتريــر ابراهيــم زكي خورشــيد،
أمحــد الشــناوي ،عبــد احلميــد يونس ،مركــز الشــارقة لإلبــداع الفكــري ،ط ،1998 ،1ج  ،1٢ص ٣804
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)67تاريﺦ العرب ،فيليب حتّي ،ص  ،78كتبه باإلنجليزية وطبع ألول مرة يف لندن سنة 19٣7م.
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)69العــرب :انتصاراهتــم ،وأجمــاد اإلســام ،أنتــوﲏ ناتنــج ،ت راشــد الــرباوي ،مكتبــة األنجلــو املﴫيــة ،القاهرة،
 ،199٢ص 45
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)70يوجينــا غيانــا ستشيجفســكا  :Bozena-Gajane stryzewskaباحثــة بولونيــة معــاﴏة ،درســت
االســام يف االزهــر عــى يــد اســاتذة ومرفــني اخصائيــني زهــاء ﲬــس ســنوات ( ،)1965 – 1961متكنــت
خاهلــا مــن اللغــة العربيــة كذلــك ،وكانــت قــد اﳖــت دراســاهتا العليــا يف كليــة احلقــوق ،ويف معهــد اللغــات
الرقيــة يف بولونيــا.
)71تاريﺦ الدولة اإلسامية وتريعها ،بوجينا ستشيجفسكا ،التجارية ،بريوت ،1966 ،ص 96
ِِ
ِ
ـح تــم بــني احلســن ع َو ُم َع ِ
السـن َِة ِيف َشـ ْـه ِر َربِيـ ﹴع
الص ْلـ َ
اجت ََم ُعــوا بِـ َـأ ْذ ُر َحَ .وقيـ َـل :إِ َّن ﱡ
)7٢ذكــر الطــربي قائــاَ :ف ْ
او َيـ َة ِيف َهــذه َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اآلخـ ِـرَ ،و َد َخـ َـل ُم َع ِ
ِ
ِ
َ
مجــا َدى األُ َ
الس ـنَة( ،ســنة 41هـــ)َ ،وقيـ َـلَ :د َخ َل َهــا يف َشـ ْـه ِر َربِي ـ ﹴع
او َي ـ ُة ا ْلكُو َف ـ َة يف ُغـ َّـرة ُ َ
وىل م ـ ْن َهــذه َّ
ِ
اآلخـ ِـر؛ راجــع :تاريــﺦ الطــربي تاريــﺦ الرســل وامللــوك وصلــة تاريــﺦ الطــربي ،ابــن جريــر الطــربي ،ج ،5ص .165

)7٣أذرح :مدينــة مقابــل عســقان جنوبــا ،وهــي يف غايــة اﳋصــب وكثــرة أشــجار الزيتــون واللــوز والتــني
والكــروم والرمــان وعامــة ســكاﳖا مــن قيــس .وكذلــك بــني جنــوب منهــا ورشق قريــة مؤتــة ومنهــا إىل عــامن.
راجــع :نزهــة املشــتاق يف اخــرتاق االفــاق ،الريــف اإلدريــﴘ ،ج ،1ص  .٣57وقيــلَ :أ ْذ ُرح قريــة أردنيــة
ومنطقــة جغرافيــة ضمــن قضــاء أذرح ،يف حمافظــة معــان جنــوب العاصمــة عـ ّـامن .للقريــة أمهيــة تارﳜ ّيــة الرتباطهــا
بموقــع جبــل التحكيــم؛ راجــع/https: //ar. wikipedia. org/wiki :أذرح
)74وكأنه يريد أن يربئ ساحة معاوية من قتله لإلمام احلسن املجتبى.
)75دائرة املعارف اإلسامية ،فنسك وآخرين ج  ،7ص 40٢-401
)76 418صــورة أصحــاب الكســاء بــني ﲡنــي النــﺺ واســتباحة اﳋطــاب االســتراقي هنــري المنــس أنموذجــا،
شــهيد كريــم حممــد الكعبــي ،دار الكفيــل٢015 ،
)77الكعبي ،مصدر سابق ،ص 6٣٢
)78الكعبي ،مصدر سابق ،ص 6٣٣
)79الكعبي ،مصدر سابق ،ص 6٣4
)80عقيدة الشيعة ،تعريب :ع .م ،مؤسسة املفيد ،ط  ،٢بريوت1990 ،
)81الكعبي ،مصدر سابق ،ص 646
)8٢نفس املصدر
الصـ َّـايب،
)8٣أمــري املؤمنــني احلســن بــن عــﲇ بــن أيب طالــب رﴈ اهلل عنــه ،شــخصيته وعــﴫهَ ،عــﲇ حممــد حممــد َّ
دار التوزيــع والنــر اإلســامية ،مــﴫ ،٢004 ،ص .٣1
)84ســري أعــام النبــاء ،لشــمس الديــن الذهبــي ،ومــن صغــار الصحابــة ،احلســن بــن عــﲇ بــن أيب طالــب ،ج ،٣
ص  ،٢5٣طبعــة مؤسســة الرســالة٢001 ،
)85البدايــة والنهايــة ،ايب الفــداء اســامعيل بــن كثــري الدمشــقي (ت  774هـــ) ،دار احيــاء الــرتاث العــريب ،ج ،8
ص 4٢
)86يف روايــة للمجلــﴘ نقــا عــن املدائنــي :روي أنــه ” gتــزوج ســبعني حــرة ،وملــك مائــة وســتني أمــة يف ســائر
عمــره“ .أنظــر :بحــار األنــوار ،املجلــﴘ( ،ت 111هـ) دار اإلحيــاء ،بــريوت198٣ ،م ،ج  ،44ص .17٣
)87البداية والنهاية ،ايب الفداء اسامعيل بن كثري الدمشقي (ت  774هـ) ،دار احياء الرتاث العريب ،ج  ،8ص 4٢

منهجية املسترقني يف إحياء املرويات التي نسجها األمويون والعباسيون وإعادة انتاجها
)88املصدر السابق ،ص 4٣
)89الكعبي ،مصدر سابق ،ص 650
 )90تاريﺦ األمم وامللوك ،ابن جرير الطربي ،األعلمي ،بريوت1979 ،ج  ،٣ص 474
)91الطبقات الكربى متمم الصحابة الطبقة اﳋامسة ،ابن سعد ،ج  ،1ص ٣01
)9٢دراســات املســترقني عــن اإلمــام احلســن الســبط  gدونالدســن نموذجــا ،عــﲇ زهــري هاشــم الــﴫاف،
جملــة دراســات اســتراقية ،العــدد  ،7الســنة الثالثــة 14٣7 ،هـــ
)9٣الكعبي ،مصدر سابق ،ص 658
ِ
اجل َبـ ِ
ـب َأم َثـ ِ
احل َس ـ ُن ْب ـ ُن َعـ ِ ﱟـﲇ ُم َع ِ
ـال ِ
ـال َع ْمـ ُـرو ْب ـ ُن ال َعـ ِ
ـالَ ،ف َقـ َ
اس ـ َت ْق َب َل َواهللَِّ َ
ـاص :إِ ِّﲏ َأل َرى
او َي ـ َة بِ َكتَائـ َ ْ
)94فيقــولْ :
ـنيَ :أي عمــرو إِ ْن َق َتـ َـل هــؤالَ ِء هــؤالَءِ،
ِ
ِ
ِ
ـب الَ ُتـ َـو ِّيل َح َّتــى َت ْق ُتـ َـل َأ ْق َر َاﳖَــاَ ،ف َقـ َ
ـال َلـ ُه ُم َعاو َيـ ُة َوك َ
َ ُ َ ُ
َكتَائـ َ
ْ َ ْ ُ
الر ُج َلـ ْ
ـري َّ
َان َواهللَِّ َخـ ْ َ
ِ
ِ ِ
ـث إِ َل ْيـ ِـه َر ُج َلـ ْ ِ
َو َهـ ُـؤالَ ِء َهـ ُـؤالَ ِء َمـ ْن ِيل بِ ُأ ُمـ ِ
ـني ِمـ ْن ُق َر ْيـ ﹴ
ـور النَّـ ِ
ـمَ ،ف َب َعـ َ
ـش ِمـ ْن َبنِــي
ـاس َمـ ْن ِيل بِن َســائ ِه ْم َمـ ْن ِيل بِ َض ْي َعت ِهـ ْ
ـن ْب ـ َن َسـ ُـم َرةََ ،و َع ْبــدَ اهللَِّ ْب ـ َن َع ِامـ ِـر ْبـ ِ
محـ ِ
َع ْبـ ِـد َشـ ْـم ﹴ
الر ُجـ ِ
ـن ك َُر ْيـ ﹴـزَ ،ف َقـ َ
ـلَ ،فا ْع ِر َضــا
الر ْ َ
ـال :ا ْذ َه َبــا إِ َىل َهـ َـذا َّ
سَ :ع ْبــدَ َّ
ِ
ا َع َل ْيـ ِـه َف َت َك َّلـ َـامَ ،و َقــاالَ َلـ ُهَ :ف َط َل َبــا إِ َل ْيـ ِـهَ ،ف َقـ َ
َع َل ْيـ ِـهَ ،و ُقــوالَ َلـ ُهَ :وا ْط ُل َبــا إِ َل ْيـ ِـهَ ،ف َأ َت َيــا ُهَ ،فدَ َخـ َ
ـﲇ:
ـال َهلُـ َـام احلَ َسـ ُن ْبـ ُن َعـ ﱟ
ـبَ ،قــدْ َأ َص ْبنَــا ِمـ ْن َهـ َـذا ا َملـ ِ
إِ َّنــا َبنُــو َع ْبـ ِـد ا ُمل َّط ِلـ ِ
ـت ِيف ِد َم ِائ َهــاَ ،قــاالََ :فﺈِ َّنـ ُه َي ْعـ ِـر ُض َع َل ْيـ َ
ـك
ـالَ ،وإِ َّن َهـ ِـذ ِه األُ َّمـ َة َقــدْ َعا َثـ ْ
ـك َو َي ْسـ َـأ ُل َك َقـ َ
ـب إِ َل ْيـ َ
ـالَ :ف َمـ ْن ِيل ِ َهبـ َـذاَ ،قــاالَ :ن َْحـ ُن َلـ َ
ـك بِـ ِـهَ ،فـ َـام َسـ َـأ َهل ُ َام َشـ ْي ًﺌا إِ َّال َقــاالَ :ن َْحـ ُن َلـ َ
ـك
َكـ َـذا َو َكـ َـذاَ ،و َي ْط ُلـ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـول اهللَِّ َصـ َّـى اهللُ َع َل ْيــه َو َسـ َّل َم َعـ َـى املنْـ َ ِ
ـت َر ُسـ َ
حل َسـ ُنَ :و َل َقــدْ َســم ْع ُت َأ َبــا َب ْكـ َـر َة َي ُقـ ُ
احلـ ُهَ ،ف َقـ َ
ـرب
ـولَ :ر َأ ْيـ ُ
ـال ا َ
بِــهَ ،ف َص َ َ
ِ
ـﲇ إِ َىل َجنْبِـ ِـهَ ،و ُهـ َـو ُي ْقبِـ ُـل َعـ َـى النَّـ ِ
ـاس َمـ َّـرةًَ ،و َع َل ْيـ ِـه ُأ ْخـ َـرى َو َي ُقـ ُ
ـول( :إِ َّن ا ْبنِــي َهـ َـذا َسـ ِّيدﹲ َو َل َعـ َّـل اهللََّ َأ ْن
َواحلَ َسـ ُن ْبـ ُن َعـ ﱟ
ِ
ـني فِ َﺌ َتـ ِ ِ
يص ِلـ ِ
يم َتـ ْ ِ
ـال َأ ُبــو َع ْبـ ِـد اهللََِّ » :قـ َ
ني)َ ،قـ َ
ـت َلنَــا َسـ َـام ُع
ـﲇ ْبـ ُن َع ْبـ ِـد اهللَِّ :إِ َّنـ َـام َث َبـ َ
ـني ِمـ َن ا ُمل ْسـ ِـل ِم َ
ُ ْ َ
ـني َعظ َ
ـح بِــه َبـ ْ َ ْ
ـال ِيل َعـ ﱡ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
احلَ َســن م ـ ْن أيب َب ْكـ َـرةََ ،هبـ َـذا احلَديــث .انظــر :ترمجــة االمــام احلســن بــن عــﲇ بــن أيب طالــب � مــن تاريــﺦ دمشــق،
ابــن عســاكر ،ج  ،1ص 185
)95الكعبي ،مصدر سابق ،ص 659

»)96قــال بايــع أهــل العــراق احلســن بــن عــى باﳋافــة فطفــق يشــرتط عليهــم احلســن إنكــم ســامعون مطيعــون
تســاملون مــن ســاملت وحتاربــون مــن حاربــت فارتــاب أهــل العــراق يف أمرهــم حــني اشــرتط عليهــم هــذا الــرط
وقالــوا مــا هــذا لكــم بصاحــب ومــا يريــد هــذا القتــال فلــم يلبــث احلســن  gبعدمــا بايعــوه إال قليــا حتــى طعــن
طعنــة أشــوته فــازداد هلــم بغضــا وازداد منهــم ذعــرا فكاتــب معاويــة وأرســل إليــه بــروط قــال إن أعطيتنــي هــذا فأنــا
ســامع مطيــع وعليــك أن تفــي يل بــه ووقعــت صحيفــة احلســن يف يــد معاويــة وقــد أرســل معاويــة قبــل هــذا إىل احلســن
بصحيفــة بيضــاء خمتــوم عــى أســفلها وكتــب إليــه أن اشــرتط يف هــذه الصحيفــة التــي ختمــت أســفلها مــا شــﺌت فهــو
لــك فلــام أتــت احلســن اشــرتط أضعــاف الــروط التــي ســأل معاويــة قبــل ذلــك وأمســكها عنــده وأمســك معاويــة
صحيفــة احلســن  gالتــي كتــب إليــه يســأله مــا فيهــا فلــام التقــى معاويــة واحلســن  gســأله احلســن أن يعطيــه
الــروط التــي رشط يف الســجل الــذى ختــم معاويــة يف أســفله فأبــى معاويــة أن يعطيــه ذلــك فقــال لــك مــا كنــت
كتبــت إىل أوال تســألني أن أعطيكــه فــاﲏ قــد أعطيتــك حــني جــاءﲏ كتابــك قــال احلســن  gوأنــا قــد اشــرتطت حــني
جــاءﲏ كتابــك وأعطيتنــي العهــد عــى الوفــاء بــام فيــه فاختلفــا يف ذلــك فلــم ينفــذ للحســن  gمــن الــروط شــيﺌا«.
أنظــر :تاريــﺦ األمــم وامللــوك ،ابــن جريــر الطــربي ،األعلمــي ،بــريوت1979 ،ج  ،4ص 1٢4-1٢٣
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د.أمحد الصفار

)97الكعبي ،مصدر سابق ،ص 678
)98نفس املصدر
)99دراســات املســترقني عــن اإلمــام احلســن الســبط  gدونالدســن نموذجــا ،عــﲇ زهــري هاشــم الــﴫاف،
جملــة دراســات اســتراقية ،العــدد  ،7الســنة الثالثــة 14٣7 ،هـــ
)100الكعبي ،مصدر سابق ،ص 687
)101الكعبي ،مصدر سابق ،ص 688
)10٢الكعبي ،مصدر سابق ،ص 689
)10٣كان دوايــت مارتــن دونالدســون ( )1976 - 1884مســتر ًقا أمريك ًيــا ،كتــب يف تاريــﺦ الشــيعة يف بــاد
فــارس والعــراق .وأمــﴣ  16عا ًمــا كمبــر بريســبيتاري يف مشــهد ،إيــران ،حتــى تــم طــرده يف عــام  .1940وكان
مديـ ًـرا رئيسـ ًيا لكليــة هنــري مارتــني للدراســات اإلســامية يف أليغــاره باهلنــد.
)104حيــاة اإلمــام احلســن بــن عــﲇ  دراســة وحتليــل ،باقــر رشيــف القــرﳾ ،ج  ،٢ص  ،471عــن :عقيدة الشــيعة
ص  ،90وذكــر عــني هــذا املعنــى المنــس يف دائــرة املعــارف اإلســامية ،ج  ،7ص  ،400وجــاء يف أنســاب األرشاف
السـ ّـل ثــم إ ّنــه رشب رشبــة عســل فــامت منهــا« أنظــر :انســاب االرشاف ،أمحــد بــن ﳛيــى بــن جابــر بالبــاذري
»إنــه ّ
(مــن أعــام القــرن الثالــث اهلجــري) ،دار املعــارف للمطبوعــات ،بــريوت ،1977 ،ج  ،٣ص 55
)105جــاءت تســمية هــذا الرجــل يف ترمجــة ابــن عســاكر بأنــه احلســني  gفيقــول» :ملــا ثقــل احلســن بــن عــﲇ دخــل
 4٢0عليــه احلســني ،فقــال :يــا أخــي الي ﳾء ﲡــزع؟“ أنظــر :ترمجــة االمــام احلســن بــن عــﲇ بــن أيب طالــب cمــن
تاريــﺦ دمشــق ،ابــن عســاكر ،ج  ،1ص ٢15
)106ترمجة االمام احلسن بن عﲇ بن أيب طالب  gمن تاريﺦ دمشق ،ابن عساكر ،ج  ،1ص ٢14
)107مســترق أملــاﲏ ،لــه مؤلفــات منهــا :تاريــﺦ الدولــة العربيــة مــن ظهــور اإلســام اىل ﳖايــة الدولــة األمويــة،
واﳋــوارج والشــيعة ،أحــزاب املعارضــة السياســية الدينيــة يف صــدر اإلســام
)108صــورة أصحــاب الكســاء بــني ﲡنــي النــﺺ واســتباحة اﳋطــاب االســتراقي هنــري المنــس أنموذجــا،
شــهيد كريــم حممــد الكعبــي ،دار الكفيــل ٢015 ،ص 669
)109املســترقون والســرية النبويــة ،عــامد الديــن خليــل ،دار ابــن كثــري للطباعــة والنــر والتوزيــع ،دمشــق،
بــريوت14٢6 ،هـــ ،ص 10
)110الطبقات الكربى متمم الصحابة الطبقة اﳋامسة ،ابن سعد ،ج  ،1ص  ٢90وما بعدها
)111املســترقون والســرية النبويــة ،عــامد الديــن خليــل ،دار ابــن كثــري للطباعــة والنــر والتوزيــع ،دمشــق،
بــريوت14٢6 ،هـــ ،ص 10

منهجية املسترقني يف إحياء املرويات التي نسجها األمويون والعباسيون وإعادة انتاجها
املﺼادر الﻌربية
*االســتراق يف امليــزان ،عبــد العظيــم الديــب ،دار
دون للنــر والتوزيــع
*االســتراق واملســترقون بــني الغلــو واملغــاالة،
رضــوان الســيد ،يف حمــاﴐات املوســم الثقــايف اﳋامس
عــر ،مؤسســة الثقافــة والفنــون ،املجمــع الثقــايف ،أبــو

ظبــي1999 ،
*االســتراق واملســترقون مــا هلــم ومــا عليهــم،
مصطفــى بــن حســني الســباعي (ت 1٣84هـــ) ،دار
الــوراق
*اإلســام عــى مفــرتق الطــرق ،ليبولــد فايــس (حممــد
أســد)
*أصــول اإلســامعيلية :دراســة ،حتليــل ،نقــد ،ســلامن
عبــد اهلل الســلومي ،دار الفضيلــة ،الريــاض٢001 ،
*اإلمــام احلســن  gيف مواجهــة االنشــقاق األمــوي،
ســامي البــدري ،دار الفقــه للطباعــة والنــر
*انســاب االرشاف ،أمحــد بــن ﳛيــى بــن جابــر
بالبــاذري (مــن أعــام القــرن الثالــث اهلجــري) ،دار
املعــارف للمطبوعــات ،بــريوت1977 ،
*بحــار األنــوار ،املجلــﴘ( ،ت 111هـــ) دار اإلحياء،
بــريوت198٣ ،م
*تأثــري اإلســام عــى أوربــا يف القــرون الوســطى،
مونتغمــري واط ،موســكو1976 ،
*تاريــﺦ اســام در آينــه ﭘﮋوهــش ،موسســه آمــوزﳾ -
ﭘﮋوهــﴚ امــام ﲬينــي(ره) ،قــم٢008 ،
*تاريــﺦ األمــم وامللــوك ،ابــن جريــر الطــربي،
األعلمــي ،بــريوت1979 ،
*تاريــﺦ الدولــة اإلســامية وتريعهــا ،بوجينــا
ستشيجفســكا ،التجاريــة ،بــريوت1966 ،
*تاريــﺦ الطــربي تاريــﺦ الرســل وامللــوك وصلــة
تاريــﺦ الطــربي ،ابــن جريــر الطــربي
*التبشــري واالســتعامر يف البــاد العربيــة ،عــرض

جلهــود املبريــن التــي ترمــي اىل إخضــاع الــرق
لاســتعامر الغــريب ،مصطفــى خالــدي؛ عمــر فــروخ،
املكتبــة العﴫيــة ،بــريوت ،ط197٣ ،5
*التشــ ّيع (باللغــة الفارســية) ،هاينــز هــامل ،ترمجــه اىل
الفارســية :حممــد تقــي أكــربي
*حيــاة اإلمــام احلســن بــن عــﲇ  cدراســة وحتليــل،
باقــر رشيــف القــرﳾ
*حيــاة احليــوان الكــربى ،حممــد بــن موســى بــن عيســى
بــن عــﲇ الدمــريي ،أبــو البقــاء ،كــامل الديــن الشــافعي
(املتــوﰱ808 :هـــ) ،دار الكتــب العلميــة ،بــريوت،
14٢4هـ
*دائرة املعارف اإلسامية ،فنسك وآخرين
*دراســات املســترقني عــن اإلمــام احلســن الســبط
gدونالدســن نموذجــا ،عــﲇ زهــري هاشــم الــﴫاف،
جملــة دراســات اســتراقية ،العــدد  ،7الســنة الثالثــة،
 14٣7هـ
*الدعــوة اىل اإلســام :بحــث يف تاريــﺦ العقيــدة
اإلســامية ،الســري تومــاس و .أرنولــد ،ترمجــة حســن
ابراهيــم حســن وأخــرون ،ط ،1مكتبــة النهضــة
املﴫيــة1947 ،
*صــورة أصحــاب الكســاء بــني ﲡنــي النــﺺ
واســتباحة اﳋطــاب االســتراقي هنــري المنــس
أنموذجــا ،شــهيد كريــم حممــد الكعبــي ،دار الكفيــل،
٢015
*الطبقــات الكــربى متمــم الصحابــة الطبقــة اﳋامســة،
ابــن ســعد
*العــرب :انتصاراهتــم ،وأجمــاد اإلســام ،أنتــوﲏ
ناتنــج ،ت راشــد الــرباوي ،مكتبــة األنجلــو املﴫيــة،
القاهــرة199٢ ،
*عقيــدة الشــيعة ،دوايــت م .دونالدســون ،تعريــب:
ع .م ، .مؤسســة املفيــد ،ط  ،٢بــريوت.1990 ،
*الغــرب والتشــ ّيع تاريــﺦ أئمــة الشــيعة يف كــربى
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موســوعات املســترقني عــن اإلســام ،مهــرداد
عبــاﳼ ،عــﲇ آقائــي ،جملــة املنهــاج ،ع  ،44الســنة ،11
٢007
*الفكــر اإلســامي احلديــث وصلتــه باالســتعامر
الغــريب ،حممــد البهــي
*ملــاذا يكرهونــه؟ األصــول الفكريــة لعاقــة الغــرب
بنبــي اإلســام  ،باســم خفاجــي ،الريــاض٢006 ،
*جملــة البيــان ،نشــأة الشــيعة عنــد املســترقني ،فرســت
مرعــي ،العــدد 2013 ،316؛ h�p: //www.
albayan. co. uk/MGZAr�cle2. aspx?ID=3166
*مذاهب فكرية معاﴏة ،حممد قطب
*املســترق املعــاﴏ إيتــان كوهلــربغ وحديــث
اإلماميــة ،مصطفــى مطهــري ،ترمجــة أســعد منــدي
الكعبــي ،دار الكفيــل٢014 ،
* 4٢٢املســترقون والســرية النبويــة ،عــامد الديــن خليــل،
دار ابــن كثــري للطباعــة والنــر والتوزيــع ،دمشــق،
بــريوت14٢6 ،هـــ
*املســترقون واملبــرون يف العــامل العــريب
واإلســامي ،إبراهيــم خليــل أمحــد ،مــن كبــار علــامء
النصــارى َمــ َّن اهلل  ،gدار الوعــي العــريب
*املســترقون وموقفهــم مــن الــرتاث العــريب
اإلســامي ،االســتراق :أهدافــه وآثــاره ،عبــد القاهــر
العــاﲏ ،مــن البحــوث التــي ألقيــت يف املؤمتــر العلمــي
األول لكليــة الفقــه -اجلامعــة املســتنﴫية،1986 ،
الكفيــل٢014 ،
*املعرفــة االســتراقية :طبيعتهــا ووظيفتهــا ،عبــد
النبــي اصطيــف ،جملــة املعرفــة ،ع  ،490الســنة ،4٣
٢004
*معرفــة احلداثــة واالســتغراب :حقائــق متضــادة،
حســني َكت ُْشــو َيان نِيـ ْ
ـان ،حممــد فــراس حلبــاوي ،مركــز
احلضــارة لتنميــة الفكــر اإلســامي٢016 ،

*منهجيــة االســتراق يف دراســة التاريــﺦ اإلســامي،
حممــد بــن عبــود؛ مناهــج املســترقني يف الدراســات
العربيــة اإلســامية ،املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة
والعلــوم ،مكتــب الرتبيــة العــريب لــدول اﳋليــج،
1985
*موجــز دائــرة املعــارف اإلســامية ،هوتســام ،أرنولــد،
باســيت ،هارمتــان ،إعــداد حتريــر ابراهيــم زكــي
خورشــيد ،أمحــد الشــناوي ،عبــد احلميــد يونــس ،مركــز
الشــارقة لإلبــداع الفكــري ،ط1998 ،1
*امليــزان يف تفســري القــرآن ،حممــد حســني الطباطبائــي،
منشــورات مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات
*اهلدايــة الكــربى ،حســني بــن محــدان اﳋصيبــي (ت
٣58هـــ) ،البــاغ
هزيمة االستراق يف االسام ،أنور اجلندي
املصادر األجنبية
*Becker- Islamstudien, von C. H. Becker, zwei Baende, Leipzig 1924 und
1932
*Islam and Missions, by E. M. Vherry,
S. M. Zwemer and C. G. Mylrea, N. Y.
1911
*Re-Thinking Missions, by the Commi�ee of Appraisal; Ernest Hocking.
Chairman; N. Y. & London 1932
*The Chris�an Approach to the Moslem, By James Thayer Addison; N. Y.
1942; p 59.
*The Shi’ite Religion: A History of
Islam in Persia and Iraq, Luzac’s
& Oriental Religions Series, Vol. Luzac
Co.،London 1933
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ﺍﻟﻔﻜــﺮ ﺍﻻﺳﺘﺸــﺮﺍﻗﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴــﺔ ﺧﺠﻮﻟــﺔ ﻭﲥﻮﻳــﻦ
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املﻘدمة

األمــام احلســن بــن عــﲇ  gهــو واحديــة احلقيقــة والتاريــﺦ ،ســواء أنصفتــه احلقيقــة التارﳜيــة

او مل تتعــرف اليــه طاهبــا ،فاحلقيقــة ومريدهيــا ســ ُيذعنان يف النهايــة لصــوت الضمــري اختيــارا،

ولداعــي العقــل طوعــا ،والعتبــارات املوضوعيــة اتســاقا ومســواقة ،وألن الفــرتة التارﳜيــة التــي

شــهدت ماتعــارف عــى تســميته تارﳜيــا بـــ ( صلــح ) االمــام احلســن ،والتــي كانــت انعطافــة تارﳜية
مهمــة وشــاخصة يف التاريــﺦ االســامي تغــريت بنتائجهــا طبيعــة احلكــم يف دولــة االســام،
واســتبدلت بأمتيازهــا مناهــج النبــوة واﳋافــة بســلطة القــوة والســيف ،فقــد احتلــت هــذه القضيــة

جــل اهتــامم حركــة األســتراق العاملــي الــذي تبعــه االهتــامم بدراســة شــخصية األمــام .g

موضــوع البحــث :يســلط الضــوء عــى طبيعــة االﲡاهــات البحثيــة االســتراقية واهدافهــا يف

مســألة تارﳜيــة غايــة يف االمهيــة ســلط عليهــا دارﳼ التاريــﺦ االســامي مــن الغربيــني الضــوء يف

حماولــة لفهــم ماجــرى وماســتتبعه ذلــك اجلريــان ،او لتعميــة منهجية عــى ادوار التاريﺦ االســامي

 4٢6لقصــد اســتعامري هيــدف اىل ﴐب كيــان االمــة ،فاليــوم وبعــد أربعــة عــر قرنـ ًا مــن عهــده ،g
الزالــت بعــض االقــام ﲣــط ذات الكلــامت وتبــث االفــكار املســتهلكة بدعــوى املوضوعيــة تــارة
والنقــد والتحليــل تــارة اخــرى لتخلــق شــك ًا يف حقيقــة تارﳜيــة ثابتــة ولتصنــع ومهــا تصطــاد بــه

ضعــاف العقــول للتنكيــل برمــوز الدعــوة املحمديــة واركاﳖــا ،بالرغــم مــن كل مــا حــدث مــن

حتــول وتغيــري يف األفــكار واألذواق والثقافــات ،مــا زالــت املواقــف هــي ذاهتــا ليومنــا هــذا توجــه
أصابــع االهتــام لعبقريــة األمــام احلســن gمليﺌــة بالشــك واحلقــد اﲡــاه هــذا الفكــر املتوقــد ،الــذي

ﲡــاوز حــدود الزمــان واملــكان لــريى بعينــه نتائــج هــذا ( الصلــح ) بعــد ان ُعمــي آخــرون مــن كنــه

حقيقتــه ،فأصبــح بذلــك فكــر ًا خصبـ ًا ﲡســدت بــه معــاﲏ الشــخصية السياســية الفريــدة مــع معــاﲏ

الصــدق واحلكمــة.

أﳘيــة البحــث :تــاﰐ يف ســياق بيــان احلقائــق التارﳜيــة التــي حاولــت االقــام املجهولــة القــدر

واملعروفــة االنتــامء ان تســاهم يف طمســها والتعتيــم عليهــا كوﳖــا مــن أكثــر االنعطافــات التارﳜيــة

صعوبــ ًة واشــدها امهيــة خاصــة وان املواقــف والتوقعــات تتعلــق بوجهــات نظــر املســترقني
املختلفــة عــن اإلســام ،حيــث كان البعــض منهــم غامضـ ًا يف آرائــه ويف تقييمــه لﻸمــور ،والبعــض

الفكر االستراقي موضوعية خجولة وهتوين مقصود

منهــم أيض ـ ًا كان يســتعني بمصــادر ومراجــع إســامية ليــس هلــا وجــود أساس ـ ًا ،ومــن هنــا كان
الفــرز مهــام ومعقــدا بلحــاظ تبايــن االراء واختــاف امليــول واالﲡاهــات.

اﺷــﻜالية البحــث :تتعلــق ببيــان اصــل االﲡاهــات البحثيــة للمســترقني بصفــة عامــة ومــن

تنــاول منهــم قضيــة الصلــح بصفــة خاصــة ،لوجــود جهــة ارتبــاط وثيقــة بــني االفــكار املســبقة (

السياســية) لــدى غالــب الفكــر الغــريب والتــي تؤمــن بتــازم فكــرة نظــام احلكــم وتــردده بــني التــداول
واالحتــكار ،حيــث مثــل الصلــح عنــد غالبيــة مــن درس تلــك الفــرتة منهــم تنــازال عــن حــق االمــة

يف تقريــر املصــري املتمثــل بالبيعــة املعقــودة لامــام احلســن  gيف قبــال سياســة الغلبــة عــى مقاليــد
احلكــم والتســلط الــذي يمثلــه معاويــة مــن الطــرف االخــر ،هــذه االشــكالية مثلــت نقطــة ارتــكاز

مهمــة يف ســوء فهــم بعــض الدارســني لقضيــة الصلــح خاصــة واﳖــم اعتمــدوا عــى مصــادر غــري
موثوقــة لفهمهــا ،فخرجــت نتائــج تلــك الدراســات مبتــورة وغــري ذات موضوعيــة علميــة تذكــر.
منﻬــﺞ البحــث :اتبــع البحــث املنهــج التحليــﲇ يف غالــب مطالبــه ملــا يتوفــر عليــه هــذا املنهــج

مــن مرونــة عاليــة يف حتليــل اﳋطــاب االســتراقي وارائــه املختلفــة يف القضايــا ذات املســاس

بطبيعــة تشــكل النظــام الســياﳼ يف التاريــﺦ االســامي ،وكذلــك قــدرة هــذا املنهــج عــى الفــرز
بــني خمتلــف االﲡاهــات البحثيــة وتصنيفهــا وفقــا للمعايــري البحثيــة املتخــذة فيهــا.

ﻫيﻜﻠــة البحــث :تكــون البحــث مــن مبحثني باربعــة مطالــب ،كان األول منها هيتم ببيــان الرؤية

االســترافية لإلســام بــني دعــوى املوضوعيــة وحقيقــة التزييــف ،واطالــة عــى فهم املســترقني

للتشــيع منهجــا ورؤيــة حياتيــة ،بينــام جــاء املبحــث الثــاﲏ ليضــع تنــاول املســترقني ملســالة االمامة
والسياســة يف خانــة التحليــل ومــن ثــم الوقــوف عــى طبيعــة الدراســات االســتراقية مــن خــال
افــرتاض جدليــة االمامــة واﳋافــة ،لينتهــي بتســليط الضــوء عــى خافــة االمــام احلســن يف بعدهــا
التارﳜــي و يف ســياقها العــام ،متنــاوال صلــح االمــام احلســن باعتبــاره ســابقة نــادرة جــدا يف

التاريــﺦ وطبيعــة تنــاول هــذا الصلــح يف الفكــر االســتراقي.
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املبحث األول

املطﻠﺐ األول

الرؤية االستﴩافية لﻺسالم بﲔ دعو املوضوعية وحﻘيﻘة التﺰييﻒ

بالرغــم مــن دعــوى املوضوعيــة التــي يصطــف خلــف عناوينها مجلة مؤســﴘ فكر االســتراق

ســواء يف دراســاهتم حــول االســام فكــرا ومنهجــا ،او يف مظاهر العاقــات االجتامعية والسياســية
مــع االخــر االســامي ،اال ان احلقيقيــة اظهــرت زيــف هــذا االدعــاء وانــه اليعــدو اال ان يكــون
مزاعــم واهيــة بانــت هشاشــتها ووضــوح بطاﳖــا ،لكنّهــا وجــدت مــن تبنّاهــا فيــام بعــد مــن
املســلمني انفســهم قبــل غريهــم ،و ارتكــزت عليهــا آراء مجلــة مــن املســترقني منهــم :ﺟولــد زﳞــر

و الﻘديــﺲ بيــدا والﻘــﺲ إيولوﺟيــوس والﻘديــﺲ بــاول آريــوس ،١حيــث رامــوا مــن ذلــك تشــويه
الصــورة احلقيقيــة لإلســام واملســاس بشــخصية النبــيﷺ.

ـتمرت هــذه النزعــة املناهضــة لإلســام ح ّتــى بدايــة مايســمى بعــﴫ النهضــة ولعل الشــاعر
اسـ ّ
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اإليطــايل دانتــي مثــل صــورة تلــك احلقبــة ورؤيــة دارﳼ الــرتاث االســامي مــن االوربيــني يف
ملحمتــه املعروفــة (الكوميديــا اإلهليــة) التــي نــال فيهــا مــن شــخﺺ النبــي وخليصــه احلميــم

ـﲇ بــن أيب طالــب ٢حيــث تصــور ّ
ـي اإلســام وخليصــه يواجهــان عذاب ـ ًا ألي ـ ًام يف الطبقــة
أن نبـ ّ
عـ ّ
ﹴ
ـارة أوروبــا لقــرون
الثامنــة مــن اجلحيــم ،وحظيــت هــذه األباطيــل التــي ّ
دوﳖــا بﺈقبــال واسـ ﹴع يف قـ ّ
ـم عــى الذهــن املســيحي الغــريب .هــذه النتاجــات األدبيــة اﳋياليــة التــي
متواليــة وكان هلــا وقـ ﹲ
ـع عظيـ ﹲ
ﲡــاوزت حــدود احــرتام القيــم واملبــادئ املعنويــة ،وال سـ ّيام اإلســامية منهــا ،قــد شــاعت بشـ ﹴ
ـكل
كبـ ﹴ
ـري يف عــﴫ النهضــة إ ّبــان ســلطة األتــراك العثامنيــني وﲡـ ّـرأ البعــض عــى الرســول األكــرم ﷺ
ـي العــرب ومظهـ ﹲـر لــروح الشــيطنة الرتكيــة.٣
بزعــم أ ّنــه نبـ ّ

ويف عــﴫ النهضــة شــهدت اوروبــا موجــة فكريــة هتــدف اىل إهانــة األتــراك وديانتهــم ،وقــد

ســاعدت عــى ذلــك أيضـ ًا احلــركات املســيحية املتطرفــة كالربوتســتانتية ،ومــن الطبيعــي ان تكــون
املخرجــات الفكريــة واالدبيــة معــربة عــن هــذا االنطبــاع كتــب وليــﻢ ﺷﻜســبﲑ ،عــل لســان امللــك
ـﴘ ونصفــه اآلخــر
هنــري اﳋامــسَ » :أليــس مــن املقـ ّـرر أن نصنــع ولــد ًا مجيـاً . . .ولــدﹲ نصفــه فرنـ ﱞ
ثــم نرســله إىل القســطنطينية ليمســك بلحــى األتــراك ويتحدّ اهــم؟ ،4يف هــذا الــكام
بريطــاﲏّ ،
ﱞ

مامــح خشــية العــامل املســيحي وخوفهــم مــن جرياﳖــم األتــراك املســلمني ،حيــث كانــوا يعتــربون

القســطنطينية هتديــد ًا لوجودهــم.5
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ورغــم ّ
أن الكنيســة اضطـ ّـرت إلجــراء بعــض التعديــل عــى مواقفهــا يف أواخــر عــﴫ النهضــة،

القســيس األملــاﲏ مارتــن لوثــر؛ لكــن ّ
كل ذلــك مل يســفر
حتــت ضغــط االصاحــات التــي تبناهــا ّ

عــن اصــاح حقيقــي للنظــرة املســيحية لاســام حتــى يف صفــوف االصاحيــني فالعــداء كان
اقــوى مــن جمــرد االختــاف يف النظــر ملختلــف القضايــا الدنيويــة واالعــرتاف بوجــود العــامل
االخــروي ،لقــد كان ياخــذ بعــدا وجوديــا تعــززه االيدلوجيــا احلاكمــة بــﴬورة التفــوق للــدم

االزرق ،ويف هــذا الســياق يبــدوا االعــرتاف باالســام كديــن ســاموي صعبــا عنــد االوربــني

بــل لعلــه قــوة خارجيــة غاشــمة هتــدد االمــة املســيحية املنتخبــة واملصطفــاة والتــي التقــل خطــرا
مــن الفســاد املســتري يف الكنيســة والتــي يعتربهــا االصاحيــون قــوة داخليــة حتــاول اجهــاض
الدعــوة اىل املســيح ودينــه ،يؤكــد هــذا االﲡــاه مارﺗــن لوﺛــر عندمــا يقــول » :ليســخط مــن شــاء أن

حممــد.
ربأ منــه ويلعنــه ويذ ّمــه أل ّنــه تعــدّ ى عــى املســيح أكثــر ﳑّــا فعلــه ّ
يســخط عــى البابــا ،فليت ـ ّ

األتــراك يقتلــون ويســلبون ويد ّمــرون أمــاك النصــارى وثرواهتــم ،إال ّ
ّ
ينفــك عــن
أن البابــا ال
عــدوان للكنيســة
االعــرتاف بقرآﳖــم ،ولر ّبــام يــؤ ّدي هــذا االعــرتاف إىل إنــكار املســيحّ .إﳖــام
ّ
ألﳖــام ينكــران األناجيــل األربعــة«.6
وعبــدان للشــيطان ّ

وحتــى قبــل هــذا التاريــﺦ وحتديــدا يف القــرن الثالــث عــر امليــادي كان هلاجــس اﳋــوف مــن

االســام اثــره يف املنتــج املعــريف واالديب لتلــك احلقبــة يف التاريــﺦ املســيحي ،ومنــذ ان الــف املبــر

ريﻜولــدو دي مونتــي كتابــه املشــهور والــذي ترمجــه مارتــن لوثــر فيــام بعــد كانــت الصــورة عــن
االســام يف اوروبــا مشــبعة بعبــارات الشــيطنة  ،7وحتــى فولتــﲑ الــذي يعــدّ أكثــر الك ّتــاب شــهر ًة

ونفــوذ ًا يف القــرن الســابع عــر والــذي يعتــربه بعــض الباحثــني قــد أدرك احلقائــق اإلســامية

الســمحاء بالتدريــج وعــى مـ ّـر الزمــان 8مل يســلم مــن القــدح يف االســام ونبيــه ﷺ عندمــا أ ّلــف

ـارب متع ّطـ ﹲ
ـش للدمــاء ومتط ّلــع إىل أقــﴡ
مﴪحي ـ ًة حتــت عنــوان حممــد اظهــر فيهــا النبــي كمحـ ﹲ
ـري
ـح ينتهــج الســلب والنهــب مــن املناطــق التــي يفتحهــا وصاحــب فكـ ﹴـر تﺂمـ ﱟ
احلــدود للســلطة وفاتـ ﹲ

بحيــث إ ّنــه يقتــل أقــرب النــاس إليــه ملجـ ّـرد رغبتــه اجلاحمــة يف الســلطة ونزعتــه اهلائجــة يف اجلنــس.9

ﹴ
التطــور التكنولوجــي وظهــور
عــﴫ
ويف باكــورة القــرن الســابع عــر دخلــت أوروبــا يف
ّ
توجهـ ﹴ
ـات عقليـ ﹴـة القــت بظاهلــا عــى علــوم االجتــامع ايضــا ،يف ذلــك الوقــت مل تكــرتث اوروبــا
ّ
باإلمرباطوريــة العثامنيــة لكوﳖــا مل تعــد خطــر ًا هيــدّ د بلداﳖــم ،امــا الفاســفة واملفكّريــن فقــد
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متســكوا بمنهــج كانــط وأطلقــوا العنــان لعقوهلــم لنقــد الطبــاع الســالفة والتقاليــد املتعارفــة ويف
هــذا الســياق تــم توجيــه النقــد اىل الفكــر الدينــي حتــت عنــوان نقــد الكنيســة ومــن الطبيعــي بعــد
ذلــك ان تتــم عمليــة نقــد الفكــر االســامي يف ســياق نقــد االفــكار الدينيــة ،وقــد كان الرتكيــز عــى
اثــارة احلفيظــة االخاقيــة لــدى املجتمــع االوريب الــذي بــدا اكثــر اســتعدادا مــن أي وقــت لتلقــي
االفــكار املناهضــة للتوجهــات الدينيــة مــن خــال اظهــار الفكــر الدينــي باعتبــاره ﳑثــا للنزعــات

الشــاذة وامليــوالت املتطرفــة ،واي هاجــس يمكــن اثارتــه او اعتبــاره مثــريا اشــد مــن هواجــس
اللــذة واجلنــس ،ويف هــذا الســياق بــرع الكاتبــان الفرنســيان دينــﺲ ديــدرو وﺟــان لــورون داالمبــﲑ

يف كيــل التهــم لاســام بشــخﺺ النبــي االكــرم ﷺ ففــي املوســوعة الفلســفية هلــام دونــا يف مفــردة
حممــد مانصــه » :لقــد أبــاح حممــد للرجــال أن يتزوجــوا بأكثــر مــن امـ ﹴ
ـرأة ،وقــد أعــرب عــن موافقته
ّ
ّ
عــى هــذا األمــر مــن خــال اقتنــاء عـ ﹴ
ـدد كبـ ﹴ
ـري مــن النســاء يف داره«.10

يف القــرن التاســع عــر وبعــد ثــورة الفكــر االوريب عــى الكنيســة ظهــرت دعــوات تدعــو اىل

 4٣0احلريــة بكافــة اصنافهــا ونزعاهتــا مــن دون قيــد لديــن او عــرف اجتامعــي ،وهنــا كان االســام ايضا
هدفــا لســهام النقــد لكــن بصيغــة املــدح ﳑــن يمثلــون شــواذا يف افكارهــم التحرريــة ونزعاهتــم
النفســية ،وكنتيجــة طبيعيــة لرتاكــم القــراءآت اﳋاطﺌــة والناقصــة للــرتاث االســامي والرقــي

عمومــا ،فقــد اســتخدم هــؤالء بعــض النصــوص االســامية كدليــل ملــا يؤمنــون بــه او يعتقدونــه
مناســبا والوضــع االجتامعــي اجلديــد ،فقــد عمــل كل مــن يوﻫــان ﺟوﺗــﻪ وﻫاينــرش ﻫاينــﻪ عــى
تربيــر نزعتهــام اجلنســية ،11لنقــد العــامل املســيحي الــذي يبــدو هلــام انــه اكثــر تشــددا مــن االســام

بالنســبة اىل حريــة املــراة واحلــب وحســب رأهيــام فـ ّ
حممــد ﷺ قــد
ـي ّ
ـﺈن الديــن الــذي جــاء بــه النبـ ّ

عكــس احلقيقــة بحذافريهــا حينــام أ ّكــد عــى كــون اجلنّــة حتفــل بشــتى امللـ ّـذات وال س ـ ّيام اجلنســية
منهــا ،وﳑّــا قالــه ﺟوﺗــﻪ ّ
حممــد ﷺ يف قرآنــه
ـي ّ
ترســﺦ يف نفســه هــو مــا وعــد بــه النبـ ّ
أن أروع تصويـ ﹴـر ّ
مــن نعيـ ﹴم  ،1٢وفضــل ﻫاينــرش ﻫاينــﻪ النبــي ودينــه عــى املســيحية وادعــى االيــامن بــه.1٣

ومل يقتــﴫ النقــد عــى النخبــة واملفكريــن ،بــل ازاح االدبــاء عــن قرائحهــم يف هــذا املضــامر

ولعــل فيﻜتــور ﻫوﺟــو صاحــب ملحمــة البؤســاء املشــهورة كان ﳑــن نظــم الشــعر احلــامﳼ للنيــل

بأﳖــم غارقــون يف الشــهوات مــن رؤوســهم إىل أﲬــﺺ
مــن العــامل الرقــي ،و صـ ّـور الرق ّيــني ّ

الفكر االستراقي موضوعية خجولة وهتوين مقصود

وأﳖــم ال يعرفــون ســوى منطــق العنــف والقتــل ،ومــن أمثلــة ذلــك قصيدتــه أســطورة
أقدامهــم ّ

القــرون ،14إذن ،يثبــت لنــا ّﳑــا ذكــر ّ
أن املفكّريــن الغربيــني قدحــوا باإلســام بأســاليب ومتبنّيــات

متنوعــة ابتــدا ًء مــن يوحنﹼــا الدمشــﻘي وآريــوس ،مــرور ﹰا بﲈرﺗــن لوﺛــر رائــد النهضــة
فكريــة ّ

الربوتســتانتية يف القرنــني اﳋامــس عــر والســادس عــر ،وصــوالً إىل عــﴫ التنويــر الفكــري

وظهــور فولتــﲑ وداالمبــﲑ وديــدرو ،انتهــا ًء بﻔيﻜتــور ﻫوﺟــو وﻫيجــﻞ وﺟوﺗــﻪ والﻠــورد غــوردون

دور فاعـ ﹲـل يف تشــويه صــورة اإلســام.15
بايــرون .فهــؤالء بأمجعهــم كان هلــم ﹲ

أ ّمــا بالنســبة إىل ﺟولــد زﳞــر وبيﻜــر وفيــﱪ فقــد اقتاتــوا عــى مائــدة هــذا الــرتاث املشـ ّـوه الــذي

ال ينســجم مــع العقــل وال مــع النقــل والــذي ال هيــدف إال إىل املســاس باإلســام احلنيــف وإجيــاد
ﹴ
بمــكان إزالــة ّ
كل هــذه
الضغينــة يف نفــوس البريــة نحــوه ،وبطبيعــة احلــال فليــس مــن اليســري

الشــوائب الفكريــة الشــيطانية ومقارعــة تلــك الديامغوجيــا والفرضيــات املنحرفــة ،وماﻛــﺲ فيــﱪ

بــدوره رغــم ّ
كل املســاعي التــي بذهلــا لكنّــه مل يتم ّكــن مــن إزالــة الغبــار التــي تراكــم يف عقول مســيح

أوروبــا طــوال قــرون متامديــة ،وقــد تطـ ّـرق إىل احلديــث عــن النظــام الفكــري لــدى املســلمني مــن

دون أن يقــوم بتقييمــه عــى وفــق املبــادئ اإلســامية األصيلــة ،كــام أ ّنــه مل يــدرك احلقائــق التأرﳜيــة
واإلســامية بحذافريهــا فطالتهــا يــداه دون االرتــكاز عــى أ ّيــة ُأسـ ﹴ
ـس تأرﳜيـ ﹴـة أو منطقيـ ﹴـة صحيحـ ﹴـة.

ومــن اجلديــر بالذكــر ّ
أن بعــض الباحثــني أدركــوا اﳋطــأ الفــادح الــذي وقــع فيــه فيــرب لــدى

طرحــه آرائــه ونظرياتــه حــول اإلســام ،ومنهــم بارســونﺰ وبرايــان ﺗﲑنــر .يقــول بارســونز يف هــذا

توصــل إليهــا فيــرب حــول األديــان
الصــدد» :الكثــري مــن األصــول التجريبيــة واالســتنتاجات التــي ّ

غــري املســيحية ،مل تعــد اليــوم مقبولـ ًة« 16أ ّمــا برايــان ﺗﲑنــر فقــد أ ّكــد عــى ّ
أن بعــض نظريــات فيــرب

حممــد ﷺ وظهــور اإلســام ،قــد
ـي ّ
حــول اإلســام ،وباألخــﺺ مــا يرتبــط منهــا بشــخصية النبـ ّ
ﹴ
ﹴ
تتنــزه عــن احليــاد العلمــي والتأرﳜــي لدرجــة أنّــه اعتــرب
معلومــات
ارتكــزت عــى
خاطﺌــة ومل ّ
بعضهــا مرتكــز ًا يف أساســه عــى العــداء والضغينــة.17

ان التخبــط وعــدم اتضــاح الرؤيــة لــدى كثــري مــن املســترقني اوقعهــم يف رشاك اجلهــل

واالســتنتاجات اﳋاطﺌــة ولعــل خــري دليــل عــى هــذا االﲡــاه مضافــا اىل الغــرض االيدلوجــي الــذي

يســم اغلــب تلــك الدراســات ،ولعــل خــري ﳑثــل هلــذا اﳋــط املســترق مارﺗــن ﻛريمــر ١٨الــذي يقــول
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يف احــدى حماﴐاتــه عــن الشــيعة :19إن اللحظــة التارﳜيــة للتطــرف الشــيعي قــد تكــون أصبحــت

مــن املــاﴈ ،وإن الشــيعة أصبحــوا جمــددا عــى أبــواب اســتقراء جديــد للتقليــد ،اســتقرا ﹲء أقـ ﱡـل تفــاؤالً

لناحيــة قــدرة اإلنســان عــى تغيــري مصــريه ،لذلــك قــد ينقلــب التشــيع رأســا عــى عقــب جمــدد ًا .ولكن

إنجــازات اإلرهــاب الشــيعي قــد ُت َعــدﱡ دليــا عــى أنــه ال يوجــد تقليــد دينــي ســا ﹴم أو بعيــد عــن هــذا

العــامل لدرجــة أ ّنــه ال يمكــن إعــادة تشــكيله هبــدف خلــق العنــف والتضحيــة بالــذات.٢0

مــن كل ذلــك يظهــر جليــا االﲡــاه العــام للدراســات االســتراقية واﳖــا ذات اســاس نقــدي

ﳛمــل بعــدا ايدلوجيــا متطرفــا هيــدف اىل زعزعــة املبــادى االســامية واملثــل االخاقيــة العليــا التــي
نــادى هبــا االســام ،يف حماولــة لتجنــب عــودة االيــامن اىل اوروبــا واســتغاله مــن قبــل الكنيســة

والكــرة مــرة اخــرى نحــو ســلطة جديــدة للبابــا حتــت غطــاء التجديــد يف الفكــر الدينــي.

لقــد اعطــى الرتاكــم اهلائــل مــن قــراءات املســترقني لاســام واملبنيــة عــى وتــر التبايــن

واالختــاف الثقــايف ،ســياقات وانطباعــات ظاملــة بحــق هــذا الديــن ،مل يكــن هلــا تاثــري عــى رؤيــة

 4٣٢االنســان الغــريب اىل االســام فقــط ،بــل تعــدى تاثريهــا اىل رؤيــة املجتمــع الرقــي لاســام ،واىل
رؤيــة املســلمني لدينهــم ،وكلــام اقــرتب بنــا الوقــت تــزداد اكتشــافات املســترقني لصعوبــات
جديــدة امــام تصــدي االســام لتغــريات العــامل الﴪيعــة.٢1
املطﻠﺐ الثاﲏ

املستﴩقون والتشيع

بعــد ان اســتعرضنا االﲡــاه العــام لدراســات املســترقني فيــام يتعلــق بالفكــر الدينــي متمثــا

باملســيحية واالســام ،نــاﰐ اىل بيــان رؤى دارﳼ الــرتاث الرقــي والعــريب بالتشــيع او الفكــر
االســامي بشــقه الشــيعي ،فقــد حظــي هــذا الــرتاث باهتــامم املســترقني فقــد كتبــت دراســات

موســعة حــول الفكــر الشــيعي بمختلــف اﲡاهاتــه واقســامه ،وهــي دراســات مكثفــة ومركــزة

نوعــا وكــ ًام  ،٢٢وبالرغــم مــن كثافــة هــذه الدراســات اال ان الســمة الغالبــة هلــا عــدم الدقــة
وجمانبتهــا للموضوعيــة بســبب اعتامدهــا بصــورة رئيســية عــى املرويــات الضعيفــة او املوضوعــة
او االﴎائيليــات التــي تزخــر هبــا كتــب احلديــث لــدى العامــة واﳋاصــة فكانــت هــذه الروايــات

املنطلــق جلملــة مــن املســترقني عندمــا اســتخدموها حمــرك ًا للطعــن ،والتشــويه وحجتهــم يف ذلــك

الفكر االستراقي موضوعية خجولة وهتوين مقصود

ّأﳖــا مــن داخــل املنظومــة اإلســامية ،فتمســكوا هبــا ،بــل تــم توظيفهــا بحســب مــا ﳜــدم مصاحلهــم

وأهوائهــم ،وقــد وجــد بعــض املســترقني ان افضــل طريقــة لكســب الــﴫاع الثقــايف مــع االســام

هــو البحــث يف النصــوص املشــوهة ،والغريبــة ،واظهارهــا عــى اﳖــا متثــل الريعــة االســامية،
اضافــة اىل موضــوع فهــم الغــة العربيــة ،حيــث كانــت الرتمجــة الرديﺌــة للنصــوص العربيــة تــؤدي اىل

شــطحات كبــرية يف اراء املســترقني حــول التاريــﺦ االســامي ،فيــام تبــدو براعــة املســترقني االملان

وريادهتــم يف التعمــق بفقــه اللغــة (الفيولولوجيــا) اﳖــا قــد انتجــت دراســات رصينــة وعــى مســتوى
عــايل مــن املوضوعيــة ،وقــد كان شــيﺦ املســترقني االملــان (نولدكــه) مــن البارعــني يف هــذا املنهــج،
خصوصــا بعــد ان اهتــم بالدراســات القرآنيــة التــي كانــت متــكأه عــى فهــم اللغــة العربيــة ،٢٣ففــي

كتــاب ﺟــورج ﺗاﻛــر  ،٢4الــذي ركــز فيــه عــى نصــوص تعــود اىل صــدر االســام يف خافــة عمــر بــن
اﳋطــاب ،منهــا مــا ورد يف كتــاب صبــح االعشــى للقلقشــندي واملتضمــن خطــاب اهــل الشــام اىل

عمــر يؤكــدون فيــه التزامهــم بالــروط ،التــي اقــروا هبــا عــى انفســهم بعــد فتــح ســوريا ،٢5وهنــا

ﳛــق لنــا ان نتســائل عــن مــاذا يعكــس هــذا النــﺺ اىل االنســان الغــريب ،غــري رؤيــة مشـ ّـوهة ،لذلــك

جيــب الكشــف عــن حقيقــة هــذه النصــوص ،وانقــاذ الديــن االســامي منهــا ،ومــن هنــا يتضــح

االﲡــاه العــام للدراســات االســتراقية وســمتها الغالبــة بــارادة الطعــن يف االســام فكــرا ومنهجــا.
تعــود بدايــات تعــرف الغــرب املســيحي عــى التشــيع اىل فــرتة احلمــات الصليبيــة زمــن

(الدولــة الفاطميــة) ،وتواتــر االخبــار املثــرية اىل الغــرب عــن فرقــة احلشاشــينﺈالّ ّ
أن األخبــار عــن

الشــيعة صيغــت بكثــري مــن اﳋلــط ،والتعميــم ،وعــدم التمييــز والفــرز عــن غريهــا ،مــع وجــود
التأثــري األيديولوجــي الســياﳼ عــى طبيعــة تلــك الكتابــات .إذ نجــد مجلــة مــن املســترقني

والكتــاب الغربيــني يعتــربون أن األفــكار الشــيعية ،وباﳋصــوص بعــض الفــرق املحســوبة عــى

الشــيعة انتحــاالً لﻸفــكار الوثنيــة اإلغريقيــة والفارســية القديمــة ،وســار عــى هــذا املنــوال كثــري
مــن دارﳼ االســتراق مــن املســلمني بــل اخــذوا تلــك املقــاالت اخــذ مســلم هبــا.٢6

ويف الوقــت الــذي نفــى فيــه بعــض املســترقني حصــول حــوادث كــربى يف التاريــﺦ

االســامي ،٢7اثبتتهــا املتــون احلديثيــة العامــة واﳋاصــة ،بنصــوص متفــق عــى صحتهــا ،خمالفــني

بذلــك املوضوعيــة التــي يدعوﳖــا ،٢8عــن طريــق التشــكيك تــارة والتدليــس تــارة اخــرى ،٢9اﲣــذ
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اخــرون طريــق الطعــن يف رمــوز االمــة واهــل البيــت ســبيا لبــث الفرقــة والتناحــر بــني ابنــاء

الديــن الواحــد حتــت ذريعــة القــراءة املوضوعيــة لاحــداث التارﳜيــة ،مثــال مــا ذهــب اليــه مجلــة

مــن دارﳼ الــرتاث الشــيعي مــن املســترقني ومنهــم( :وليــﻢ الﺼــوري) ٣0والــذي يعتــرب أهــم

مؤرخــي احلمــات الصليبيــة يف القــرن الـــثاﲏ عــر امليــادي عندمــا نســب إىل الشــيعة االعتقــاد
ـأن علي ـ ًا نبــي اإلســام احلقيقــي ،لــوال ّ
بـ ّ
أن املــاك جربائيــل أخطــأ ،وأوصــل الرســالة إىل حممــد

ﷺ ،٣1وســار عــى هــذا النهــج (يﻌﻘــوب دي فيــﱰي) ٣٢الــذي تســنم منصــب مطــران عــكا فيــام
بــني (1٢٢8 -1٢16م) والــذي روج فيــام كتبــه مــن كتابــات إىلّ :
أن عليـ ًا كان نبيـ ًا مرموقـ ًا تكلــم

٣٣
ـﴫ الشــهري (ريﻜولــدو
إليــه اهلل كتقديــر متييــزي عــن النبــي حممــدﷺد  ،وكذلــك اســتنتاجات املنـ ِّ

ديمونتــو ﻛــروس) ٣4التــي تدعــي ان الشــيعة يعتقــدون بـ ّ
ـأن حممــد ًا اغتصــب حقــوق عـ ّـﲇ .واعتــرب

وأﳖــم أقــل شــيطنة مــن األغلبيــة
(ريكولــدو) أن أتبــاع عــﲇ ﳛتفظــون بقــدر مــن اللطــفّ ،
الســنية .٣5وباالضافــة اىل دعــوات (ريكولــدو) املعاديــة والتــي تزامنــت مــع دعــوات اخــرى اشــد

 4٣4وانكــى لـــ (رايمــون لــول) ،٣6و(بطــرس بســكوال).٣7
وحظيــت االفــكار الشــيعية باهتــامم ملحــوظ مــن قبــل بعــض املســترقني والسياســيني ايضــا
الذيــن دونــوا ماحظاهتــم يف التقاريــر التــي كانــوا يرســلوﳖا اىل مراجعهــم االدارية والتــي اعتربت

فيــام بعــد دراســات تتعلــق بتطــور املدرســة الشــيعية فقهــا واصــوال وعقيــدة ،نظــري ماقــام بــه

الدبلومــاﳼ الفرنــﴘ (ﺟوزيــﻒ آرﺛــر غوبينــو) ،٣8الــذي قــدم معلومــات جديــدة للغــرب ليــس
فقــط عــن االنشــقاق الســني الشــيعي حســب رايــه بــل عــن االﲡاهــني الرئيســيني بــني علــامء ايــران:

(اإلخباريــني) و(األصوليــني) أي منظومتــي (النقــل والعقــل) ،وهــي فروقــات أرجعهــا ألســباب
اجتامعيــة قبــل أن تكــون دينيــة بحســب مدعــاه ،كــام وقــد كتــب (الﻔــرد فــون ﻛريمــر) ٣9يف عــام

(1868م) عــن التعصــب املفــرط للشــيعة وعــدم حتملهــم لغريهــم مــن أتبــاع الطائفــة املحمديــة،
ومل يقــف املســترقون عنــد هــذا احلــد فادعــوا ان العزلــة التــي يعيشــها الشــيعة تنبــع مــن خوفهــم

مــن االحتــكاك باآلخــر نتيجــة نجاســته ،وان للشــيعة قــرآن خــاص .40

وقــد وصــم املتاخريــن مــن املســترقني الشــيعة بشــتى التهــم والتــي يغلــب عليهــا الطابــع

االيدلوجــي والســياﳼ ،بفعــل عــودة الشــيعة اىل الواجهــة والريــادة يف العــامل االســامي يف حماولــة

الفكر االستراقي موضوعية خجولة وهتوين مقصود

لوئــد الصــوت االســامي احلــق واعتبــاره يف التطــرف االســامي يقــول مارﺗــن ﻛريمــر يف احــدى
املحــاﴐاتُ :أ ْعــرب عــن تفاجﺌــي ّ
أن سلســلة املحــاﴐات هــذه ال حتتــوي عــى حمــاﴐة واحــدة

حــول األصوليــة الشــيعية والتــي هــي ليســت ســوى شــكل مــن أشــكال األصوليــة اإلســامية ّ
ألن
اجلــزء األكــرب مــن ذاكرهتــا اجلامعيــة ومادهتــا األساســية اﳋــام ونصوصهــا املقدســة هــي يف الواقــع

مشــرتكة مــع باقــي الفــرق اإلســامية.41

ومثــل هــذه النظــرة يتبناهــا بقــوة قطــب مــن اقطــاب االســتراق وهــو برنــارد لويــﺲ ،فقــد

كانــت لــه حمــاوالت لســحب االســام اىل مناطــق غريبــة عنــه ،متهــام ايــاه باســتعارة مفاهيــم مــن
ديانــات ســاموية وارضيــة ،فالــﴫاع ضــد الــر والظــام يف االســام ،كان مفهومــا مســتعارا مــن

الزرادشــتية واملانويــة ،وقــد بقــي هــذا املفهــوم يف الفكــر االســامي ،ومل يتغري مــع القــرون الطويلة،

ليظهــر عــى مــا يــرى برنــارد يف خطابــات بلــدان اســامية منهــا لبنــان عنــد حــزب اهلل ،وايــران

بعــد الثــورة االســامية بمســمى (اعــداء اهلل) ،وكان املقصــود باالعــداء هــم الغــرب وامريــكا،
وقــد اكتشــف برنــارد ان تلــك اﳋطابــات يكررهــا باســتمرار قــادة هــذه البلــدان ،وهــي تتخطــى

املصالــح السياســية لتصــل اىل مرحلــة العــداء بســبب االختــاف الثقــايف والتبايــن احلضــاري.4٢

ومــن هنــا يتضــح ان اغلــب الدراســات التــي تتعلــق بالشــيعة عنــد املســترقني جــاءت عــى

شــكل طــرح فرضيــات مــن دوافــع شــخصية او سياســية ،عززهــا اإلملــام القــاﴏ بواقــع فكــر
التشـ ّيع يف املجــاالت السياســية واالجتامعيــة والثقافيــة ،واالعتــامد عــى الدراســات التــي أجريــت

يف اوقــات ســابقة واالســتناد إليهــا كفرضيــات ثابتــة دون ماحظــة صحتهــا أو ســقمها ،وعــدم

الرجــوع إىل املصــادر املعتمــدة يف البحــوث العلميــة ،كذلــك عــدم االســتناد إىل مصــادر الشــيعة

األصليــة واملعتــربة ،واالعتــامد بشـ ﹴ
ـكل أســاﳼ عــى مصــادر أهــل الســنة ،ادى اىل إصــدار أحــكام
مســبقة حــول املعتقــدات بقصـ ﹴـد أو بعــدم قصــد ،وعضــد كل ذلــك هشاشــة البحــوث املطروحــة

يف هــذه الدراســات وعــدم رصانــة تفاصيلهــا ،ومــن ذلــك كلــه يتبــني ان الدراســات االســتراقية
يف اغلبعــا االعــم اســتبطنت العــداء ملذهــب التشــيع ،وأ ّنــه كان عــدا ًء أيديولوجيــا بامتيــاز ،غــري

مبنــي عــى حقائــق ،بــل هــو جمــرد مفرتيــات كاذبــة حتركهــا اجنــدات سياســية.
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املبحث الثاﲏ

املطﻠﺐ األول

االمامة والسياسة ﰲ الﻔﻜر االستﴩاقي

انشــغل املســترقون بدراســة التشــيع مــن حيــث املبــاﲏ العقديــة وســائر املســائل املطروحــة

منــذ فــرتة طويلــة ،ولكــن بســبب تطــور الفقــه الســياﳼ عنــد الشــيعة ك ّثفــوا جهودهــم يف دراســة

متنوعــه وبــدوا ﹴع متفاوتــة ،هــذه الدراســات التــي يغلــب
التشــيع وبحثــوه مــن زوايــا خمتلفــة وبــﺂراء ّ

التعصــب واﳋصومــة والتخريــب تــارة ـ عــى الرغــم مــن كوﳖــا تدّ عــي إعطــاء
عليهــا طابــع
ّ
ـي عــن التشــيع ،ولكــن العتامدهــا ـ يف منهجهــا املعــريف ـ عــى املبــاﲏ السوســيولوجية
تصويــر وصفـ ّ

(االجتامعيــة) والتجريبيــة ،أبــت إعطــاء وصــف ـ ولــو ناقــﺺ ـ عــن التشــيع ،وعطفــت نظرهــا

نحــو صناعــة التنظــري الفــارغ ،4٣وتــارة اســتجابت ولــو نســبيا للمبــاﲏ السياســية باعتبارهــا تصــف
تيــار اســامي كبــري وفاعــل اجتامعيــا.
4٣6

حيــث تبنــى بعــض املســترقني النظريــة الشــيعية ملســألة االمامــة ،عندمــا أيــدوا اســتخاف

النبــي لامــام عــﲇ يف حكــم املســلمني ،ومــن بعــده يف ولــده احلســن واحلســني وذريتــه ،وأكــدوا عــى
االﲡــاه الشــيعي الــذي هيــدف اىل اثبــات الوصيــة وحصــول البيعــة يف غديــر خــم ،فــريى املســترق

إدوارد بــراون ٤٤ان النبــي عـ ُـني االمــام عــﲇ كقائــد روحــي لاســام وقــد عــزى املســترق مﲑســيا

اليــاد ٤٥ذلــك اىل علــم االمــام عــﲇ وايامنــه املبكــر وقوتــه يف اثبــات احلــق ،46فــكان اهــا الن يصطفيــه
ليخلفــه يف االمــة ،وان املســلمني عنــد عقدهــم البيعــة لغــريه بعــد وفــاة النبــي ،قــد اغتصبــوا حــق

االمــام عــﲇ وان اﳋلفــاء الثاثــة مغتصبــني حلــق اﳋافــة مــن غــري وجــه حــق ،وعمــل اتباعهــم عــى
جعــل فــرتة خافــة االمــام عــﲇ فــرتة اضطــراب ســياﳼ ادت اىل قتلــه يف ﳖايــة املطــاف .47

وفيــام يــرى املســترق ليونــاردو باينــدر ٤٨ان االمويــني انقلبــوا عــى فلســفة احلكــم يف االســام

املبنيــة اساســا عــى البيعــة ،واحلــوا بدهلــا الغلبــة واالســتياء بالقــوة عــى مقاليــد احلكــم كرعــة

جديــدة ووضعــوا النصــوص التــي هتــدف اىل خدمــة هــذا املــروع الســياﳼ ،فتــم بذلــك قمــع كل

مــن يطالــب بخافــة العلويــني بعــد استشــهاد االمــام عــﲇ يف اشــارة اىل خافــة االمــام احلســن،
بــل ذهــب باينــدر اىل ابعــد مــن ذلــك عندمــا اعلــن ان اﳋافــة االمويــة وفقــا هلــذا االســلوب غــري
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رشعيــة وان امجــاع االمــة كان يف خافــة االمــام احلســن بعــد استشــهاد ابيــه ويف االئمــة االثنــي
عــر الذيــن ينحــدرون مــن ســالة االمــام عــﲇ ومــن النبــي عــرب الســيدة فاطمــة الزهــراء.49

وقــد اســتغرق كثــري مــن املســترقني يف بيــان متبنيــات الشــيعة يف مســألة االمامــة واﳋافــة،

ووضحــوا هــذا االﲡــاه اﳋــاص يف املنظومــة السياســية االســامية بــام يتوافــق مــع الســياق العــام

لبيــان احلقائــق يف خطــوة متقدمــة وجريﺌــة ﲣالــف الــذوق االســتراقي العــام ،املعتمــد يف هــذه
املســالة عــى متبنيــات النظريــة الســنية للمســالة ذاهتــا ،ويف ذلــك يشــري املســترق الســويدي ســودر
بﻠــوم ان نظريــة االمامــة الشــيعية تســتند اىل اســباب غــري طبيعيــة او معنويــة بالدرجــة االســاس

وجيعــل تنصيــب هــؤالء هلــذا املوقــع امــر ســاموي خــاص هبــم المتاكهــم جوهــر نــور ســاموي وان
هــذا االمــر ينحــدر فيهــم منــذ آدم حتــى وصلــت اىل ســلف النبــي حممــد عــرب عــﲇ وفاطمــة لتنتهــي

باالمــام الغائــب الــذي ســيظهر يف آخــر الزمــان.50

ان حقيقــة املوقــف الــذي ســار عليــه بعــض املســترقني يف بيــان عقيــدة الشــيعة يف االمامــة

الينفــي وجــود آخريــن مل يشــريوا اىل جهــة كــون هــذه العقيــدة مــن ثوابــت نصــف االمــة

االســامية ومــن البدهييــات التــي التقبــل الشــك واجلــدل لقيــام النــﺺ يف تعيــني االمــام ،وملــا
وجــد املســترقون اصالــة هــذا املبــدأ عنــد الشــيعة وجلــوا اىل مناقشــة االراء االخــرى التي تشــكك

او تضعــف مــن قــدرة النــﺺ عــى اثبــات الواليــة واالمامــة لائمــة ،وذلــك يعكــس امهيــة مبــدأ
االمامــة لــدى طائفــة كبــرية مــن املســترقني ،ملــا وجــدوا ان اهــم مايميــز الفكــر الســياﳼ الشــيعي

عــام ســواه عقائديــا او حتــى ســياﳼ هــو مفهــوم االمامــة ،بــل ان انطــوان صفــي اكــد عــى مبــدأ
الوراثــة يف االمامــة حيــث ينــﺺ كل امــام عــى مــن ﳜلفــه مــن ولــده ،وعلــل صفــري ذلــك كــون

ذلــك تفاديــا لاشــكال الــذي حــدث بعــد وفــاة النبــي ،بــل حــﴫ وراثــة االمامــة يف نســل احلســني
دون احلســن متاشــيا مــع متبنيــات الشــيعة .51

لقــد أســهمت بعــض الدراســات االســتراقية ملحــور اإلمامــة يف بيــان اﳋطــوط العريضــة

والواقعيــة ملعتقــدات الشــيعة أمــام العــامل ،ومل تقتــﴫ تلــك الدراســات والتوجهــات عــى مدرســة

مــن املــدارس؛ بــل اتســعت اهتامماهتــا عــى عــدد مــن املــدارس االســتراقية ،كاملدرســة األملانيــة

5٢

أو املدرســة الربيطانيــة أو املدرســة الفرنســية أو املدرســة األمريكيــة ،وهكــذا يف بقيــة املــدارس
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األوروبيــة  ،5٣ان إلتفــاف املســترقني األوربيــني اىل حقيقــة النظريــة السياســية الشــيعية وامهيتهــا

يف فهــم املنظومــات احلاكمــة يف التاريــﺦ االســامي ،هــو الــذي صـ ُـري التشــيع اإلمامــي عــى وجــه

اﳋصــوص موضــوع الدراســة يف عــدد مــن املؤمتــرات املهمــة ،ومنهــا مؤمتــر (برتســبورغ) وباريــس
يف ﳖايــة الســتينيات مــن القــرن العريــن ،وقــد حــﴬه عــدد مــن علــامء الديــن لتــدارس واقــع

وطبيعــة مذهــب اإلماميــة اإلثنــي عريــة ،وقــد ﹲألقيــت فيــه بحــوث ق ّيمــة يف الفرنســية واالنكليزيــة

وااليطاليــة وغريهــا مــن اللغــات عــن التشــيع اإلمامــي ،وعقيــدة اإلماميــة ،واألكثــر أمهيــ ًة ّ
أن

ـم عقــده يف باريــس أيضـ ًا عــام 1971م بعنــوان( :التشــيع اإلثنــي
مؤمتــر ًا آخــر أعقــب هــذا املؤمتــر تـ َّ

عريــة) ُطبعــت بحوثــه يف جزأيــن ،وكان لاســتراق األوريب يف املؤمتــر حضــور ًا فاعــ ً
ا،54
اضافــة اىل ذلــك جهــود علــامء الشــيعة يف تقريــب وجهــات النظــر الشــيعية اىل العــامل املعــريف االوريب
واالمريكــي ،والتــي انعكســت عــى جممــل التوجهــات البحثيــة االســتراقية ،بصــورة خاصــة بعــد
 ،٢00٣والتــي كان فيهــا التاثــري واضحــا وملموســا يف حــاالت التقــرب مــن مــدركات احلالــة

 4٣8السياســية او الدينيــة او االخاقيــة ملــا تؤمــن بــه هــذه املدرســة االســامية االصيلــة.
يف املقابــل كانــت هنــاك دراســات حاولــت التقليــل مــن شــان النظريــة السياســية للشــيعة واﳖــا
جــاءت نتيجــة هاجــس الظلــم ،الــذي ادى بالشــيعة اىل تكفــري الســنة ،ومثــل هــذه الدراســات

تبنتهــا جهــات معروفــة يف مواقفهــا اﲡــاه الديــن االســامي بصــورة عامــة نظــري االراء التــي يتناوهلــا
ايتــان ﻛوﻫﻠــﱪغ ٥٥يف كتابــه الشــيعة االوائــل ،حيــث يقــول :مذهبيـ ًا ّ
أن الصحابــة الذيــن يــرى أهــل

الســنة ّأﳖــم نـ ّـواب العــﴫ الذهبــي اإلســامي؛ يكونــون عنــد اإلماميــة مذنبــني بــل حتــى كفــرة.56
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املطﻠﺐ الثاﲏ

االستﴩاق وﺟدلية االمامة واﳋالفة

يعتمــد اغلــب املســترقني عــى املصــادر العامــة بمــوازاة املصــادر غــري املعتــربة والثانويــة او

ذات الطابــع القصــﴢ ،57وعــى كثــري مــن كتــب الباطــن او ﳑــا يقــع يف ايدهيــم مــن كتــب خــال

ﲡواهلــم يف البلــدان الشــيعية كايــران والعــراق كنــوع مــن انــواع دراســة انثربولوجيــا الشــعوب
نظــري ماقــام بــه املســترق االنكليــزي دونالســون خــال فــرتة وجــوده يف ايــران التــي اســتمرت
ملــدة  1٣عــام قضاهــا يف خراســان والتــي الــف خاهلــا كتابــه ( عقيــدة الشــيعة )  58وغــريه كثــري،

وتــم دراســة التاريــﺦ اإلســامي وفقــا ملعطيــات تلــك الكتــب خاصــة االحــداث املهمــة التــي
مث ّلــت حتــوالً خطــري ًا يف الواقــع الســياﳼ اإلســامي ،مثــل التحــول الكبــري مــن نظــام اﳋافــة اىل

نظــام امللكيــة االمويــة ،فــكان ملوضــوع التحــول يف فلســفة ﳑارســة احلكــم الــدور البــارز يف ظهــور
اﳋافــات السياســية التــي أصبحــت نقطــة اﳋــاف واالنقســام عنــد املســلمني ،تلــك النقطــة التــي

اشــكل عــى بعــض املســترقني فهمهــا بدقــة ،فكانــت اســتنتاجاهتم قــاﴏة ومبتــورة.

ويف حماولــة للوقــوف عــى حقيقــة اعتقــادات الشــيعة ،بصــورة ادق ،وحتــت تاثــري هاجــس

امكانيــة طــي قــرون مــن تطــور الذهنيــة العقائديــة االســامية والوقــوف عــى بياناهتــا الراهنــة

بمجــرد قــراءة الــرتاث الفكــري والثقــايف االســامي واالطــاع عــى اكــرب قــدر مــن تلــك املصادر،
وكنتيجــة طبيعيــة هلــذا االﲡــاه نســب للتشــيع جمموعــة مــن األباطيــل واألكاذيــب التــي كانــت

بفعــل دس أقــام الســلطة وقــد دخلــت بعضهــا الــرتاث الشــيعي فذكــر هــذه املداخيــل الزائفــة

يف املصــادر الشــيعية دلي ـ ً
ا عــى صحــة اســتنتاجاهتم وهــي يف احلقيقــة عاريــة عــن الصحــة متن ـ ًا

ـم التحــوالت اﳋطــرية التــي
و(صلـ ُ
وســند ًاُ ،
ـح اإلمــام احلســن) ـ كــام يــرد تارﳜيــا ـ واحــدﹲ مــن تلكـ ُ

شــهدت وضع ـ ًا سياســي ًا مرتبــك ًا بــني املســلمني ،فهــي ليســت واقعــة عابــرة أو حادثــة ســطحية
احتــوت البســاطة يف جمرياهتــا ،بــل كان هلــا األثــر األكــرب عمقــ ًا يف امتــداد الرســالة اإلســامية
واألكثــر تأثــري ًا يف ســري خ ّطهــا الطويــل.
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الباحث حسني جويد الكندي ّ

خالفة االمام اﳊسن ﰲ الﻔﻜر االستﴩاقي ﰲ سياقﻪ الﻌام

الغالــب يف الرؤيــة االســتراقية ملســالة اﳋافــة عنــد املســلمني تاثرهــا بنظريــة الغلبــة والقــوة

الســنية ،عززهتــا وبــررت هلــا هواجــس العقليــة الكونياليــة االوربيــة ،وعنــد ذاك تكــون فــرتة خافــة

االمــام احلســن مــن فــرتات ضعــف املؤسســة االســامية احلاكمــة يقــول املســترق الربيطــاﲏ دوايﺖ
م .دونالدســون » :ان األخبــار تــدل عــى أن احلســن كانــت تنقصه القــوة املعنوية والشــجاعة والضبط
النفــﴘ والقابليــة العقليــة لقيــادة شــعبه »  ،59واجلديــر باملاحظــة ان اي مــن مصــادر املســلمني
مل تذكــر لامــام احلســن مايســﺊ لقابلياتــه العقليــة والنفســية ومل تتجــرأ اشــد املصــادر التارﳜيــة

املتاثــرة بسياســات االمويــني بامﲡــرأ عــى اســتنتاجه دونالدســون ،ومــن هنــا يمكــن الوقــوف عــى
مصــدر االخبــار الــذي اعتمــد عليــه يف اســتنتاجه هــذا ،فهــو يعتمــد عــى قــراءة مســترق آخــر هــو

البلجيكــي 60واألب اليســوعي احلاقــد عــى اإلســام واألئمــة املعصومــني ﻫنــري المانــﺲ  ،61الــذي

درس التاريــﺦ واجلغرافيــا ،ثــم أصبــح أســتاذ ًا
عمــل معل ـ ًام يف الكليــة اليســوعية يف بــريوت حيــث ّ

 440للتاريــﺦ اإلســامي يف معهــد الــدروس الرقيــة يف الكليــة نفســها.6٢
وقــد تصــدى الراء المنــس الســيﺌة املســترق االملــاﲏ نولدﻛــﻪ عندمــا عمــل عــى تعريــة اراء
يبــق هلــا ســندا مــن املوضوعيــة اال انســياق هــذا املســترق
المنــس مــن صفتهــا العلميــة ،ومل َ

املتحامــل عــى االســام مــع ميولــه الدينيــة ومصالــح بــاده ،واذا مــا اردنــا ان نميــز بــني اراء االثنــني
فاننــا نجــد اﳖــام ينتميــان اىل مــدارس خمتلفــة ،ان طبيعــة المنــس وتواجــده يف الــرق ،يف خدمــة

بــاده االســتعامرية هــي التــي فرضــت عليــه هــذا النمــط مــن الدراســات ،بينــام كان نولدكــه متحررا
مــن اﴎ السياســة ،متوجهــا اىل زيــادة حصيلتــه العلميــة ونتاجاتــه مــن بحــوث ومؤلفــات.6٣

فلنــا أن نتصــور مــا ينقلــه املســترقون ،فمنهــم واضــح احلقــد والكراهيــة ،ومنهــم مــن دس

الســم بالعســل باســم العلــم واحلياديــة واملوضوعيــة ،واملتتبــع ألغلــب تلــك اآلراء والدراســات

كثــريا مــن املؤاخــذات التــي محلــت يف طياهتــا احلقــد
التــي حتاملــت عــى اإلمــام احلســن يــرى
ً
والكراهيــة والتعصــب عــى حفيــد رســول اإلســام النبــي حممــد وهــذا ناتــج ال حمالــة عــن

القصــور الذهنــي ،واالعتــامد عــى املصــادر التارﳜيــة التــي صنعتهــا أيــادي الســاطني ،وأنتجتهــا

تلــك العقــول التــي ال حتمــل ســوى احلقــد والكراهيــة آلل البيــت.64
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لقــد ركــز جمموعــة مــن املســترقني عــى اجلانــب املــادي يف مســالة انتقــال الســلطة يف النظــام

االســامي والشــيعي منــه عــى وجــه اﳋصــوص وذلــك يعكــس مقــدار اجلهــل باحلقائــق التارﳜيــة
والعقائديــة لنصــف االمــة االســامية فاملــؤرخ فيﻠيــﺐ حتــي يف كتابــه تاريــﺦ العــرب يوضــح هــذا

الــراي عندمــا يرجــع الوقائــع التارﳜيــة التــي تلــت استشــهاد امــري املؤمنــني عــﲇ بــن ايب طالــب اىل
النــزاع حــول خافــة املســلمني وهــو بذلــك يدخــل االمــام احلســن كطــرف يف نــزاع وليــس كصاحــب

حــق مكتســب مــن بيعــة االمــة والطــرف االخــر ( معاويــة ) خارج عــى ارادة االمــة وطالب االســتعاء

بغــري وجــه حــق ،ولعــل بيــان مــااراده يتضــح مــن خــال االطــاع عــى كام فيليــب حتــي حــول معنى
اﳋافــة وهــل هــي منصــب ســياﳼ ام دينــي ومــاكان مــن راي الطرفــني االمــوي واهلاشــمي حــول

هــذا املنصــب ،وذلــك ان ( حتــي ) ُيرجــع اصــل النــزاع اىل تنافــس قبــﲇ بــني ابنــاء هاشــم وابنــاء اميــة،

يف خلــط واضــح ملفاهيــم مل ينــادي هبــا اهــل البيــت ،ومل تكــن شــعارا هلــم يف يــوم مــن االيــام.

ان هــذا اﳋلــط وســوء الفهــم ولــد تيــار اســتراقي جديــد نشــأ وترعــرع بعــد احلــرب الكونيــة

الثانيــة و بلحــاظ التاقــح املعــريف بــني الــرق والغــرب ظهــرت مــدارس تنــادي بــﴬورة

فهــم االخــر كطريــق لفهــم الــذات 65ومــن ثــم اعــادة النظــر بمجموعــة اليقينيــات التــي اســس

هلــا اجليــل األول مــن املســترقني والتــي تعــرب عــن قناعــات ذاتيــة الاكثــر واختيــارات ذوقيــة

لاســانيد والــرتاث عــى حــد ســواء ،فبلــﻎ بذلــك الــدرس النقــدي االســتراقي ْأو َج ـ ُه خــال
القــرن املــاﴈ لعــدة عوامــل موضوعيــة؛ أبرزهــا:

 1ـ استقال الدول العاملثالثية التي خضعت لل ُقوى االستعامرية الغربية.

تفســﺦ عقليــة أغلــب املســترقني مــع انتهــاء عــﴫ االســتعامر ،وظهــور جيــل جديــد مــن
٢ـ ﱡ

نقائــﺺ اهليمنــة الغربيــة وحلقــات الضعــف يف النمــوذج
املســترقني الشــباب الذيــن أظهــروا
َ
احلضــاري الغــريب ،واﳋُصوصيــة القوميــة احلضاريــة وح ّقهــا يف التحــرر والنمــو الــذاﰐ.

 ٣ـ ظهــور العلــوم اإلنســانية وتطورهــا الــذي أحــدث صدْ مــة يف أذهــان املســترقني للوقــوف

عــى مــدى قصــور االســتراق التقليــدي وأدواتــه ومناهجــه.66
)ﺻﻠﺢ(! االمام اﳊسن ﰲ الﻔﻜر االستﴩاقي

حظيــت مســألة ( صلــح ) هدنــة اإلمــام احلســن مــع معاويــة باهتــامم كبــري مــن قبــل املســترقني
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تلكــم التحــوالت اﳋطــرية التــي شــهدت وضعــ ًا سياســي ًا مرتبــك ًا بــني
باعتبــاره واحــا ﹲد مــن
ُ
املســلمني ،فهــي ليســت واقعــة عابــرة أو حادثــة ســطحية احتــوت البســاطة يف جمرياهتــا ،بــل كان

هلــا األثــر األكــرب عمق ـ ًا يف امتــداد الرســالة اإلســامية واألكثــر تأثــري ًا يف ســري خ ّطهــا الطويــل.

والمنــاص مــن االعــرتاف بــان هــذه القضيــة كانــت مــن أعظــم األمــور التــي ابتليت هبا الشــيعة

يف الكوفــة فقــد رفــض كبــار الشــيعة هــذا األمــر وعاتبــوا اإلمــام احلســن عــى مثــل هــذه اﳋطــوة
وبعضهــم جعــل يشــنع عليــه ،وقــد وجــد بعــض املســترقني ضالتــه يف بيــان اســتنتاجاته لتلــك

الفــرتة املشــحونة باالختــاف ،واوضحــوا بذلــك مقــدار البــون الشاســع بــني احلقيقــة والوهــم،

كــام يف االســباب التــي وضعوهــا جلعــل موضــوع اهلدنــة بديــل اســرتاتيجي عــن احلــرب ،ومنهــا:
 1ـ ان االمــام احلســن بــن عــﲇ مل يكــن هيتــم بأمــور السياســة واحلكــم ،بــل كان مهت ـ ًام بحياتــه

الشــخصية ،يقــول فيﻠيــﺐ حتــي » :غــري أن احلســن بــن عــﲇ مل يكــن هيتــم كثــري ًا بأمــور السياســة

واإلدارة واحلكــم ،بــل انقطــع إىل أمــور حياتــه الشــخصية ومــا لبــث أن نــزل عــن اﳋافــة ملعاويــة

 44٢واعتــزل يف املدينــة«.67
 ٢ـ ان االمــام احلســن كان يؤثــر العافيــة والســامة ،68نظــري الفكــرة التــي تبناها املســترق اإلنكليزي
ﹴ
تعمــدَ يف تدوينهــا،
أنطــوﲏ ناﺗنــﺞ يف كتابــه (العــرب انتصاراهتــم وأجمــاد اإلســام) ،إذ وقــع يف أخطــاء قــد ّ
إذ ُيشــري أثنــاء حديثــه عــن اإلمــام احلســن وهدنتــه انــه كان يؤثــر العافيــة وﳛب الســلم.69

 ٣ـ عــدم اهليــة االمــام احلســن العرفيــة والرعيــة لتــويل امــور اﳋافــة 70ومــن ثــم اعطــاء

املروعيــة ملعاويــة يف خافــة رســول اهلل ،وهــو الــراي الــذي تبنــاه املســترق األملــاﲏ ﺷــتور ﺛــﲈن

عنــد ربطــه بــني اإلمامــة والشــيعة ،وفــرتة خافــة االمــام احلســن فقــال يف حقــه :انــه ال يمكــن أن

يســلك (بحــق يف عــداد اﳋلفــاء)ّ ،71
إن هــذا الــكام االســتنتاج مــن املســترق األملــاﲏ يــدل عــى

عــدم معرفــة بمركزيــة اهــل البيــت يف الــرتاث االســامي مــن جهــة وجهــل بواقــع حــال القضيــة

التارﳜيــة وجذورهــا املمتــدة اىل اصــل وجــود الديــن االســامي ومعركــة الوجــود التــي خاضهــا
مــع الوثنيــة وحــراس هيكلهــا مــن االمويــني وغريهــم مــن االعــراب مــن جهــة اخــرى.

 4ـ ان االمــام احلســن دخــل يف الصلــح مــع معاويــة مقابــل امــوال طلبهــا منــه بواســطة ســفري

ارســله اىل دمشــق ،7٢وهــو الــراي الــذي تفــرد بــه املســترق ﺟرﻫــارد ﻛونســﻠﲈن ،٧٣وكذلــك فعــل

الفكر االستراقي موضوعية خجولة وهتوين مقصود

بروكلــامن عندمــا قــال :والواقــع أنــه آثــر مفاوضــة معاويــة وتنـ َ
ـازل عــن ح ّقــه يف اﳋافــة عــى أن
ُيــرتك لــه ﲬســة مايــني درهــم كانــت يف بيــت مــال الكوفــة«.

ونظــرة متانيــة اىل ســري االحــداث يف تلــك الفــرتة مــن تاريــﺦ التشــيع يف الكوفــة ينبــأ باالســباب

التــي آلــت باالمــام احلســن الﲣــاذ القــرار باهلدنــة مــع جيــش الشــام ومــن تلــك االســباب:

 1ـ عصيــان جيــش الكوفــة ومتــرده عــى قيادتــه ،بخــاف مــا كان عليــه جيــش معاويــة الــذي

ظــل مواليـ ًا حلكومتــه نتيجــة للجهــل ،وذلــك الن الكوفيــني علمــوا ان االمــام احلســن سيســري عــى
هــدى ابيــه ،فــا غنائــم مــن حــرب الشــام كــام حصــل يف معركــة اجلمــل عندمــا أمــر االمــام عــﲇ
بجمــع مــا كان يف املعســكر مــن غنائــم بعــد الواقعــة وبعــث بــه إىل مســجد البــﴫة حتــى يــأﰐ مــن

عــرف شــيﺌ ًا فيأخــذه ،74وهنــا يــاﰐ دور العامــل االقتصــادي يف احــداث التغيــري املطلــوب.

 ٢ـ اخــرتاق جيــش االمــام احلســن مــن قبــل االمويــني فقــد كان جيــش الكوفــة خمرتق ـ ًا مــن

قبــل جيــش الشــام واﳋــوارج اللذيــن كانــا ال يريــدان ﳋافــة االمــام احلســن أن تقــوم هلــا قائمــة،
وعمــدوا اىل بــذل األمــوال بســخاء للوجــوه واألرشاف والزعــامء فغــدروا باإلمــام وانســحبوا مــن

معســكره يف غلــس الليــل َّ
وخذلــوا عشــائرهم وج َّبنوهــم مــن البقــاء.75

 ٣ـ حمــاوالت اﳋــوارج املســتمرة يف اضعــاف خافــة االمــام احلســن بــاي وســيلة كانــت ،فقــد

أخــذوا عــى أنفســهم اﳋــروج عــى النظــام القائــم ووجــوب اﳋــروج عــى ويل أمــر املســلمني إذا مل
ينتــم إليهــم وهــو عندهــم جهــاد دينــي ﲡــب التضحيــة يف ســبيله .76

 4ـ قطــع الطريــق امــام معاويــة لتنفيــذ هدفــه بوئــد الشــيعة وانتــزاع شــأفتهم ،وقتــل إمامهــم او

اﴎه ،وقــد اســترف االمــام احلســن ذلــك مــن خــال حنكتــه وعظمــة شــخصيته قــال » :واهلل لــو

قاتلــت معاويــة ألخلــو بعنقــي حتــى يدفعوننــي اليــه ســل ًام ،واهلل لﺌــن أســامله وأنــا عزيــز خــري مــن

أن يقتلنــي وأنــا أســري أو يمـ ﱡن عــﲇ فتكــون سـنَّ ًة عــى بنــي هاشــم إىل آخــر الدهــر وملعاويــة ال يــزال
يمـ ﱡن هبــا وعقبــه عــى احلــي منَّــا وامليــت«

77

فهــل اﲣــاذ قــرار اهلدنــة ينبــأ بعــد هــذه البيانــات بغــري التعقــل واحلكمــة فأيــن من يقــول بضعف

شــخصية اإلمــام عــن مثــل هــذه التﴫﳛــات واملواقــف الثابتــة التــي تنــم عــن إنســان عظيــم وقائــد
مرشــد حكيــم وقــد أوﰐ العلــم واحلنكــة السياســية بــكل مــا حتمــل الكلمــة مــن معنى.
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الن املنطــق االســتراقي يمــر مــن خــال املنهــج يف نقــده للــرتاث االســامي ،ذلــك املنهــج

الــذي يوصــف بانــه خمتلــف جذريــا مــع اســس املناهــج العربيــة واالســامية ،كــام يــرى املفكــر

عبــد اهلل العــروي والــذي يقــول ،بحســه التارﳜــاﲏ» :عندمــا أتكلــم عــن املنهــج أعنــي يف الواقــع
منطــق الفكــر احلديــث بعــد أن انفصــل عــن الفكــر القديــم ،78وهــو بذلــك يقصــد املناهــج التــي

اتبعــت يف نقــد االخــر يف اوروبــا ،ومنهــا املنهــج االســتراقي ،فــان حصــول موائمــة او فهــم

حقيقــي او قريــب اىل احلقيقــة للــرتاث العــريب واالســامي مــن قبــل املســترقني امــر يف غايــة
الصعوبــة ،ولعــل يبــدو نــادرا يف حــاالت كثــرية ،ولعــل الســقوط يف إيديولوجيــا االســتراق

كان نابعــا مــن الغيــاب املنهجــي ،وضعــف التواصــل مــع احلداثــة الفكريــة ومســتجداهتا عنــد
املســلمني انفســهم ،وربــام اتــت حمــاوالت بعــض املفكريــن مثــل حممــد أركــون باعتبارهــا مدخــا

الســتدراك هــذا اﳋلــل ،خصوصــا وأن املعضلــة املفروضــة بﺈحلــاح هــي :تفكيــك االســتراق،
والــذي أثبــت قوتــه وجدارتــه يف دراســة الــرتاث العــريب اإلســامي ،ولــو مــن خــال مناهــج باتت

 444حاليــا كاســيكية ،أو ال تــويف باملطلــوب يف جمــال التحليــل والرتكيــب واإلجابــة عــن الرهانــات
املعــاﴏة .وكــام يقــول حممــد أركــون عــن طبيعــة فهــم االســتراق اهليمنــي لنصــوص الــرتاث:79

»القــراءة التــي قدمتهــا اإلســاميات الكاســيكية عــن هــذه النصــوص (ومنهــا القضيــة االكثــر
امهيــة واالنعطافــة التارﳜيــة املتمثلــة بصلــح االمــام احلســن ) تضــل القــارئ أكثــر ﳑــا تــﴤء لــه
األشــياء بخصــوص الرهانــات احلقيقيــة لﻸحــداث املاضيــة والقــوى املتنافســة حينﺌــذ واملطامــح

اجلامعيــة للقــوى والتيــارات السياســية والتوجهــات الغالبــة واملســيطرة املفروضــة يف املجتمعــات

اإلســامية يف تلــك الفــرتة.

ومــن هنــا تكــون تلــك الدراســات قــاﴏة عــن فهــم حقيقــة حصــول حادثــة الصلــح

باعتبارهــا خــارج الســياقات املوضوعيــة التــي يؤمــن هبــا الــدارس للــرتاث الرقــي ،وعــزز هــذا
الشــك يف جممــل علــل حصــول الصلــح ذلــك املقــدار مــن الــرتاث املوضــوع واملتعــارض ســندا

وداللــة والــذي يعطــي يف اطــاره العــام صــورة غــري واضحــة عــن طبيعــة ﴏاع القــوى السياســية،

وتفاعــات املكونــات املجتمعيــة وارهاصــات املذاهــب االيدلوجيــة ،ومواقفهــا كل عــى انفــراد
مــن حادثــة الصلــح ،او خاصــة موقفهــا جمتمعــة يف االطــار العــام مــن تلــك احلادثــة.
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اﳋاﲤة

تعتــرب الدراســات االســتراقية للــرتاث االســامي خطــوة متقدمــة يف نقــد هــذا الــرتاث

والوقــوف عــى بعــض املحطــات املهمــة املســكوت عنهــا عنــد املســلمني ولكنــه يف ذات الوقــت

يســاهم يف التقليــل مــن شــأن هــذا الــرتاث باعتبــاره احــد مرتكــزات وجــود االمــة وعامــل رئيــﴘ

يف رســم مامــح ﳖضتهــا وتواصــل حمطاهتــا الفكريــة والثقافيــة باعتبــاره ﳑثــا حلضــارة اثبتــت
دينامكيتهــا طــوال القــرون املاضيــة .فالنقــد املعــريف ﳋطــاب االســتراق امــر ﴐوري ومســألة

جوهريــة ،لكــن دون التنــازل عــن الرؤيــة التارﳜيــة ،حتــى ال يبقــى االســتراق جمــرد نصــوص
وبنــاءات لغويــة وﴏوح مــن الــدالالت واملعــاﲏ .ومــن هنــا ﴐورة النفــاذ ملاهيــة االســتراق

كخطــاب متداخــل ،بشــكل تارﳜــي مــع السياســة واالقتصــاد واإليديولوجــي وحتــى املخيــال
االجتامعــي الغــريب .فالعقــل االســتراقي هــو حمصلــة تاريــﺦ معقــد مــا زال يتفاعــل ويتبنــني مــن
خــال مؤسســات ماديــة هلــا صــورة هيمنــة داخــل الغــرب وخارجــه.

ان تنــاول املســترقني للقضايــا االســامية ( التنراثيــة ) امللحــة بوجودهــا وهيمنــة ذلــك الوجــود

عــى ترشــحات احلــاﴐ ورؤى املســتقبل البــد ان يكــون وفــق ســياقات دقيقــة ومناهــج عاليــة الكفــاءة
الﳖــا تتعلــق بــرتاث امــة تــرى ان القطيعــة مــع هــذا الــرتاث وان وجودهــا مســتمد منــه فهــو تــراث

اليشــك يف اسســه ومــن ثــم تكــون متبنياتــه ذات تاثــري مبــارش يف صنع صياغــات احلــاﴐ ،الن القطيعة
مــع املناهــج الرتاثيــة متثــل الثابــت اإلبســتمولوجي الــذي ال يمكــن للفكر االســامي الراهــن أن يتخى
عنــه ،اذا مؤسســة االســتراق جســدت التحــوالت الفكريــة الغربيــة ،وتفاعلــت مــع ثــورات العلــوم
واملناهــج ،وتســعى لتطبيــق ﲡربتهــا يف اندمــاج العقــل واملنهــج عــى الــرتاث االســامي ،لذلــك كان

حتليلهــا للتاريــﺦ االســامي قــاﴏا عــن مطابقــة الواقــع او اشــارات النصــوص.

ويف ظــل هــذا االﲡــاه املــادي فــﴪ املســترقون احلكمــة التــي مــن جرائهــا عقــد االمــام احلســن

معاهــدة اهلدنــة ( الصلــح ) مــع معاويــة ،فجــاءت النتائــج بذلــك الكــم اهلائــل مــن التهــم اجلزافيــة
التــي احلقــت بمقــام االمــام وحنكتــه السياســية ،باعتبارهــا حدثــا تارﳜيــا مســتقا ،ال بلحــاظ
النتائــج التــي ترتبــت عليهــا ،او االســباب التــي ادت اىل وصــول االمــة اىل هــذه النتيجــة مــن
االنكســار ،الــذي وصــل اىل حــد حصــول االنعطافــة التارﳜيــة املتمثلــة بحادثــة الصلــح ،ونتيجــة
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هلــذا املنهــج ومتســك املســترقون بــه مل جيــدوا بــدأ مــن ترديــد ذات النصــوص الرتاثيــة املتعلقــة

هبــذه احلادثــة التارﳜيــة ،والتــي كانــت تعــرب عــن مواقــف ايدلوجيــة او عقائديــة معينــة ،فانتفــى
بذلــك رشط املوضوعيــة الــذي تتمشــدق بــه الدراســات االســتراقية.
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اﳍوامﺶ
حممــد در اروﭘــا (باللغــة الفارســية) ،ترمجــه إىل الفارســية عبــاس مهــر ﭘويــا ،نــر اطاعــات ـ
 )1مينــو صميمــيّ ،
طهــران ،طبعــة  1٣84هـــ .ش ،ص.187
 )٢انظر :اليغيريي ،دانتي ،الكوميديا االهلية ،ترمجة حسن عثامن ،دار املعارف ـ القاهرة ،طبعة .1954
 )٣شــجاعي ،عــﲇ رضــا ،عــﴫ صــدر االســام برؤيــة ماكــس فيــرب ،ترمجــة اســعد منــدي الكعبــي ،جملــة دراســات
اســتراقية ،الســنة الثالثــة ،شــتاء  ٢016م.
 )4وليام شكسبري ،مﴪحية امللك هنري الرابع ،حترير ﰐ .دبليو ،كريك ،لندن ،1995 ،ص.٣95
 )5الزال هــذا اهلاجــس اىل اليــوم يســيطر عــى املخيــال الســياﳼ واالجتامعــي يف اوروبــا ،ويشــري اليــه بوضــوح
ليــس فقــط صعــود تيــارات اليمــني املســيحي املتطــرف يف املانيــا وفرنســا حتديــدا وانــام حالــة الذعــر مــن أي وجــود
اســامي قريــب للحــدود او الشــواطى االوربيــة ولعــل جمــازر اجلنــرال راتكــو ماديتــش الــﴫيب يف مســلمي
البوســنة اواســط تســعينيات القــرن املــاﴈ دليــل عــى مقــدار اﳋشــية مــن أي متــدد اســامي داخــل الرقعــة
اجلغرافيــة املســيحية اذ تعتــرب مذبحــة ﴎبرنيتســا إبــادة مجاعيــة شــهدهتا البوســنة واهلرســك يف يوليــو  1995وراح
ضحيتهــا حــوايل  8آالف شــخﺺ مــن املســلمني البوشــناق أغلبهــم مــن الرجــال والصبيــان يف مدينــة ﴎبرنيتســا
خــال حــرب البوســنة واهلرســك ونــزح عــرات اآلالف مــن املدنيــني املســلمني مــن املنطقــة.
 )6صميمــي ،حممــد در ارويــا ،املصــدر الســابق ،ص .٢٣4مارتــن لوثــر ضمــن مواعظــه حــول ســفر التكويــن يف
ســنة 1545م.
 )7صميمي ،حممد در ارويا ،املصدر السابق ،ص . .٢٣5
 )8جواد حديدي ،اسام فولتري ،منشورات طوس ـ طهران ،طبعة  1976م ،ص .٢٣
 )9شجاعي عﴫ صدر االسام برؤية ماكس فيرب ،املصدر السابق.
 )10صميمي ،حممد در ارويا ،املصدر السابق ،ص .٣91
احلرية اجلنسية
 )11إذ إﳖّام كانا من مؤ ّيدي ّ
 )1٢صميمي ،حممد در ارويا ،املصدر السابق ،ص.٣98
 )1٣صميمي ،حممد در ارويا ،املصدر السابق ،ص.400
 )14صميمي ،حممد در ارويا ،املصدر السابق ،ص 40٢
 )15شجاعي عﴫ صدر االسام برؤية ماكس فيرب ،املصدر السابق.
 )16بارسونز ،مقدّ مه كتاب علم اجتامع الدين ﭘارسونز (باللغة الفارسية)1965 ،م ،ص .7
 )17برايــان ترينــر ،ماكــس ويــرب واإلســام ،ترمجــه ســعيد وصــايل ،طهــران ،منشــورات نــر مركــز٢000 ،م .ص
.٢4٢
 )18مارتــن كريمــر :أمريكــي اﴎائيــﲇ ،أ ّلــف عــدد ًا مــن الكتــب املتواضعــة املســتوى عــن االســام الســياﳼ،
مديــر ًا ســابق ًا ملركــز دايــان يف جامعــة تــل أبيــب ،القــوي الصلــة باالســتخبارات العســكرية االﴎائيليــة .انظــر:
املوقــع االلكــرتوﲏ جلريــدة احليــاة :العــدد  ،14٢65تاريــﺦ  ،٢00٢/4/10ص.9
 )19حماﴐتــه بعنــوان اإلســام الشــيعي والتطــرف اإلســامي ،قدّ مهــا خــال سلســلة حمــاﴐات حــول التطــرف
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ُأقيمــت يف معهــد فــان ليــري يف القــدس يف  ٢1نوفمــرب 1990
 )٢0عبدالرمحــن أبــو املجــد :مارتــن كرامــر املســترق الــذي صبــﻎ الدراســات الدوليــة بالنظــرة الصهيونيــة ،جملــة
دراســات اســتراقية ،الســنة الثانيــة ربيــع .٢015
 )٢1املطــوري ،حممــد ســعدون ،الغــرب هلل . .الــرق للشــيطان ،جملــة دراســات اســتراقية ،العــدد (  ،) 7الســنة
الثالثــة ربيــع .٢016
)٢٢عبــد اجلبــار الناجــي ،التشــيع واالســتراق ،املركــز االكاديمــي لابحــاث ،منشــورات اجلمــل ـ بغــداد ـ
بــريوت ،ط 1ـ ٢011م ، ،ص .11
)٢٣تيــودور نولدكــه ،اخبــار وانتقــادات ،ترمجــة قاســم العكيــﲇ ،جملــة دراســات اســتراقية ،العــدد (  ،) 4الســنة
الثانيــة ربيــع  .٢015وهــو بحــث لثيــودور نولدكــه بعنــوان( :أخبــار وانتقــادات) رد ًا عــى كتــاب المنــس( :فاطمــة
وبنــات حممــد) املنشــور يف جملــة (اإلســام) الصــادرة يف شرتاســبورغ عــام .1914
 )٢4تاكــر ،جــورج ،اقبــاط ومســلمون منــذ الفتــح العــريب اىل عــام 19٢٢م( ،مؤسســه هنــداوي للتعليــم والثقافــة،
مﴫ ،)٢01٢ ،ص.49-48
 )٢5الــروط املذلــة والتــي ﳋصهــا القلقشــندي فهــي :عــى اهــل الذمــة دفــع اجلزيــة ،وضيافــة املســلمني،
واالنقيــاد الحكامهــم ،واال يركبــوا احلمــري اال وجيعلــوا ارجلهــم مــن جانــب واحــد ،وان ينزلــوا املســلمني صــدر
املجلــس وصــدر الطريــق ،وال يلبســوا لبــاس املســلمني ،وال يرفعــوا جــدران مــا يبنونــه عــى جرياﳖــم املســلمني،
 448وال ﳛدثــوا كنيســة ،وقــد اضــاف عمــر اىل تلــك الــروط فقــرة جديــدة وهــي :ان ال نــﴬب احــدا مــن املســلمني
رشطنــا ذلــك عــى انفســنا واهــل ملتنــا .انظــر :ابــن عســاكر ،ايب القاســم عــﲇ بــن احلســن الشــافعي ،تاريــﺦ مدينــة
دمشــق ،حتقيــق :عمــر بــن غرامــة العمــروي( ،دار الفكــر ،بــريوت 174 :٢ ،)1995 ،ومــا بعدهــا.
)٢6انظــر :اجلابــري ،حممــد عابــد ،العقــل االخاقــي العــريب ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ـ بــريوت ،ط 1ـ
 ،٢001ص ( .151القيــم الكﴪويــة ).
)٢7انظــر :مارجيلــوث ،حممــد وظهــور االســام ،طبعــة لنــدن ـ  1905م ،ص  .185ياحــﻆ عــى مارجيلــوث يف
مجلــة اســتنتاجاته عــن صــدر االســام انــه :يســتبعد ان تصــدر وصيــة مــن النبــي بالواليــة واﳋافــة عــى املســلمني
لعــﲇ بــن ايب طالــب.
 )٢8انظــر :بروكلــام ن ،كارل ،تاريــﺦ الشــعوب االســامية ،دار العلــم للمايــني ـ بــريوت ،ط 5ـ 1968م:1 .
.7٣
 )٢9انظــر :جولدتســيهر ،العقيــدة والريعــة يف االســام ،ترمجــة وحتقيــق حممــد يوســف ،املركــز القومــي للرتمجــة
ـ القاهــرة ،طبعــة  ،٢01٣ص .٢9٣
 )٣0وليــم الصــوري (1185-11٣0م) مــؤرخ صليبــي ،رئيــس أســاقفة (صــور) و(القــدس) ،مستشــار امللــك
(بلدويــن الرابــع) ملــك ﳑلكــة بيــت املقــدس الصليبيــة ،ولــد يف بيــت املقــدس مــن أﴎة ذات أصــول فرنســية أو
إيطاليــة.
)٣1انظــر :وليــم الصــوري ،احلــروب الصليبيــة ،حتقيــق حســن حبــﴚ ،اهليﺌــة املﴫيــة العامــة للكتــاب ـ القاهــرة،
طبعــة .110 :٢ ،1995
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 )٣٢يعقوب دي فيرتي ( 1٢40 -1170م) مؤرخ وقس والهوﰐ كنﴘ فرنﴘ األصل.
 )٣٣انظــر :عاطــف معتمــد عبــد احلميــد ،الشــيعة يف املــرق االســامي تصويــر املذهــب وتفكيــك اﳋريطــة ،دار
ﳖضــة مــﴫ للطباعــة ـ القاهــرة ،ط 1ـ  ،٢01٣ص .94
)٣4ريكولــدو ديمونتــو كــروس (1٣٢0-1٢4٣م) راهــب دومنيكــي إيطــايل ومبــر شــديد اﳋصومــة عــى
اإلســام ،لــه كتــاب (تفنيــد آيــات القــرآن). .
)٣5عاطــف عبــد احلميــد ( كاتــب مــﴫي ) ،مقــال مــن اهلرطقــة اىل الســلطة الشــيعة يف عيــون الغــربwww. ،
. .aljazeera. net
( )٣6رايمونــدوس لولــوس) (1٣15-1٢٣0م) فيلســوف كتالــوﲏ ،أنضــم إىل رهبنــة الفرنسيســكان ،انكــب
عــى دراســة اللغــة العربيــة والثقافــة اإلســامية قاصــد ًا مــن وراء ذلــك دعــوة املســلمني إىل املســيحية ،لــه كتــاب
(الفــن األكــرب) الــذي حــاول فيــه أن يدافــع عــن املســيحية ضــد اإلســام ،وانتقــد فيــه فلســفة ابــن رشــد.
 )٣7بطرس بسكوال (1٣00-1٢٢7م) الهوﰐ اسباﲏ ،له كتاب (الفرقة املحمدية).
)٣8جوزيــف آرثــر دي غوبينــو ( 188٢ -1816م) أديــب وديبلومــاﳼ فرنــﴘ اشــتهر ببحوثــه ودراســاته حــول
الــرق ،وأبــرز نتاجاتــه الفكريــة (التفــاوت بــني األجنــاس البريــة) والــذي تأثــر بــه أصحــاب نظريــة العنﴫيــة
اجلرمانيــة ،ولــه روايــات ومذكــرات عديــدة منهــا (الثريــا) و(قصــﺺ آســيوية) و(جــدة وعــدن ومســقط ثــاث
ســنوات يف آســيا  1858 -1855م) ترمجــة :مســعود ســعيد عمشــوش .أقــام يف إيــران مــدة ﲬــس ســنوات وكان
مسـ ً
ـؤوال يف الســفارة الفرنســية بمدينــة طهــران .بــني ()1855و(1858م)
ً
قنصا يف مﴫ وبريوت.
)٣9الفرد فون كريمر (1889-18٢8م) مسترق نمساوي ،أملاﲏ اجلنسية ،كان
 )40انظــر :عبــد اجلبــار الناجــي ،االمــام عــﲇ واشــكالية مجــع القــرآن ودراســات املســترقني ،دار الرافديــن ـ
بــريوت ،كنــدا ،ط 1ـ  ،٢017ص  145ـ .19٢
)41جهــاد ســعد ،التطــرف الشــيعي يف حمــاﴐات االســتراق الصهيــوﲏ (مارتــن كريمــر انموذجــ ًا) ،جملــة
دراســات اســتراقية ،العــدد الرابــع ،الســنة الثانيــة ،ربيــع .٢015
 )4٢برنــارد لويــس -ادوارد ســعيد ،االســام االصــويل يف وســائل االعــام الغربيــة مــن وجهــة نظــر امريكيــة،
ط( ،1دار اجليــل ،بــريوت ،)1994 ،ص.7٢
)4٣رضــا يــاري نيــا ،الشــيعة االوائــل يف التاريــﺦ والدراســات ل ايتــان كوهلــربغ ،جملــة دراســات اســتراقية،
العــدد (  ،) ٢الســنة األوىل خريــف .٢014
 )44مســترق انجليــزي ولــد ســنة  186٢م درس يف بــراون جلنلمونــد ومدرســة ايتــون ودخــل جامعــة كامــربج
لدراســة الطــب يف بريطانيــا  1879م وكان مهتــام باللغــات الرقيــة وخاصــة االدب الفــارﳼ اقــام يف ايــران فــرتة
مــن الزمــن عــاد منهــا ســنة  1888م درس الفارســية يف كامــربدج تــويف ســنة  19٢6م لــه مصنفــات :التاريــﺦ
االديب الفــارﳼ ،الطــب العــريب وغريهــا.

)45ولــد يف بخارســت عــام 1907م ،حصــل عــى الدكتــوراه عــن اليوغــا يف اهلنــد ،تنقــل يف عــدة جامعــات اوروبية،
درس يف الســوربون ،ويف عــام 1957م انتقــل اىل جامعــة شــيكاغو يف الواليــات املتحــدة ،ليــدرس املثلوجيــا وتاريــﺦ
االديــان لــه عــدة كتــب منهــا ،دراســة يف تاريــﺦ االديــان واســطورة العــود االبــدي ومامــح مــن االســطورة.
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)46اليــاد ،مريســيا ،تاريــﺦ املعتقــدات واالفــكار الدينيــة ،ترمجــة عبــد اهلــادي عبــاس ،دار دمشــق ـ ســوريا ،ط 1ـ
1987م ،املقدمــة.
.Dward Brown. Enchycloedia of religion and Ethics. vol. llp. 299 E)47
)48مسترق امريكي معاﴏ له كتاب دراسة املناطق اعادة تقويم نقدية وله كتاب اعادة دراسة االسام.
Leonaedo. Binder. The Ldeolocical. Revolu�on in the middle as Department)49
.of poli�cal science of university chiicago. p. 32
.Soderblom. Encyclopaedia of religion and Ethics. vol. p. 183 .)50
)51بشارة ،جواد ،املسألة الشيعية رؤية فرنسية ،دار ميزوبوتاميا ـ بغداد ،ط 1ـ  ٢015م ،ص.50
)5٢كان مــن ميــزات املســترقني االملــان اضافــة اىل حتليهــم باملنهــج املوضوعــي ،وغــزارة املصــادر التــي يرجعــون
إليهــا ،هــي بدأهــم بعمليــة االنتقــاد للدراســات االســتراقية الســابقة ،فقــد نــوه قســم مــن هــؤالء املســترقني اىل
وجــود العديــد مــن الدراســات االســتراقية املتعصبــة ،واملتحاملــة عــى االســام ،واصفــني اياهــا باﳖــا متعجلــة
يف احكامهــا وفقــرية عــى مســتوى املصــادر ،نجــد هــذا احلــس عنــد رايســكه ،ورودي باريــت ،ومؤخــرا ورزنثــال
الــذي طاملــا انتقــد بعــض الدراســات االســتراقية
)5٣احلســاﲏ ،كريــم جهــاد ،االمــام زيــن العابديــن يف فكــر املســترقني دراســة وحتليــل ،جملة دراســات اســتراقية
العــدد (  ) 15الســنة اﳋامســة صيــف .٢018
)54 450ناجي ،التشيع واالستراق ،املصدر السابق ،ص.٢98
)55ولــد ايتــان كوهلــربغ ( )ETAN Kohlbergعــام 194٣م يف فلســطني املحت ّلــة وواصــل دراســته يف إحــدى
جامعــات إﴎائيــل وجامعــة أكســفورد ،ونــال درجــة الدكتــوراه عــام 1971م مــن جامعــة أكســفورد .وقــد
ﲣصــﺺ كــام يلــوح مــن آثــاره ودراســاته بتاريــﺦ التشــيع ومصــادره وآرائــه ســيام الشــيعة اإلماميــة .وهــو اآلن
ّ
رئيــس قســم اللغــة العربيــة يف جامعــة هــربو باورشــليم.
)56انظــر :ايتــان كوهلــربغ ،الشــيعة االوائــل يف التاريــﺦ والدراســات ،املطبــوع يف مقدمــة كتــاب  shiismيتكــون
األول ،وقــد كتــب كوهلــربغ مقدمــة عامــة هلــذا
مــن ســبعة عــر بحثـ ًا بخصــوص التشــيع يف التاريــﺦ اإلســامي ّ
الكتــاب فيــام ﳜــﺺ التشــيع األول والدراســات املطروحــة حولــه ،مــع اإلشــارة إىل ّ
ملخــﺺ كل بحــث ،كــام هــي
مذكــورة يف القســم الثــاﲏ مــن هــذا البحــث.
)57انظــر :دونالدســن ،دوايــت .م :عقيــدة الشــيعة ،تعريــب :ع .م ، .مؤسســة املفيــد ـ بــريوت ،ط ٢ـ – ،1990
ص .٣6٣ - ٣59
)58مثــل كتــاب ( :روضــة الشــهداء وهــو كتــاب يتصــف بالكشــكول كــام وصفــه الشــيﺦ آقــا بــزرك الطهــراﲏ
بامللمــع .انظــر :آقــا بــزرك الطهــراﲏ ،الذريعــة إىل تصانيــف الشــيعة ،مراجعــة وتصحيــح وتدقيــق :رضــا بــن جعفــر
مرتــﴣ العامــﲇ ،دار إحيــاء الــرتاث العــريب ـ بــريوت ،طبعــة –  .٢1٢ :11 ،٢009فهــو كتــاب غــري تارﳜــي وكتب
لغــرض القــراءة عــى املنابــر ...وكتــاب :جنــات اﳋلــود وهــو يتصــف بالكشــكول أيضـ ًا وهــو مــن تأليــف املــريزا
حممــد رضــا بــن حممــد مؤمــن اإلمامــي املــدرس املتــوﰱ بعــد ســنة 11٢8هـــ1716 /م باللغــة الفارســية ﳛتــوي
عــى ســبعني صفحــة وقــد صــدره باســم الشــاة الســلطان حســني الصفــوي .انظــر :آقــا بــزرك ،الذريعــة ،املصــدر
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الســابق ...107 :5 ،وكتــاب :خاصــة االخبــار للســيد حممــد مهــدي بــن حممــد جعفــر املوســوي التنكابنــي املتــوﰱ
بعــد ســنة 1٢4٣هـــ18٢8 /م باللغــة الفارســية واملاحــﻆ أنــه أيضـ ًا يتخــذ الكتــاب الطابــع القصــﴢ ...وكتــاب:
عقائــد الشــيعة تأليــف احلــاج مــريزا آقــاﳼ وزيــر الســلطان حممــد شــاه الثــاﲏ القاجــاري (1٢64 - 1٢50هـــ/
 1848 – 18٣4م) ذكــره الشــيﺦ آغابــزرك الطهــراﲏ باختصــار شــديد لكنــه مل يذكــر مــا إذا كان لــه مــن خمطــوط)
وهــذه كتــب كلهــا متاخــرة وكتبــت للعامــة الثــارة العاطفــة وليســت كتــب مرجعيــة ،واغلــب مؤلفيهــا مــن
املشــتغلني يف بــاط امللــك او تدريــس ابنــاء امللــوك وكان حري ـ ًا باملســترقني أن يســتقوا معلوماهتــم مــن املصــادر
القديمــة مــن كتــب الشــيعة الروائيــة والتــي ذكــرت تواريــﺦ املعصومــني ال أن يســتعينوا بكتــب قصصيــة متأخــرة
صنفــت لفهــم العــوام.
)59انظر :دونالدسن ،دوايت .م :عقيدة الشيعة ،املصدر السابق ،ص.89
)60مل ﳛظــى موضــوع االســتراق واملســترقني ببلجيــكا باالهتــامم املطلــوب مــن قبــل الدارســني العــرب
ف بأعامهــا.
والســبب يف ذلــك يعــود يف جــزء مهــم منــه اىل انعــدام املصــادر التــي تــؤرخ هلــذه الظاهــرة ،و ُت َعـ ِّـر ُ
وكذلــك اىل أن بلجيــكا بلــد صغــري ،ومل يســبق لــه أن احتــل بلــد ًا عربيـ ًا أو مســل ًام .باالضافــة اىل أن عــدد الباحثــني
البلجكيــني املهتميــني باإلســام وحضارتــه قليــل باملقارنــة مــع دول غربيــة أخــرى ( هولنــدا) ،ﳑــا ال يســهل أي
دراســة لاســتراق البلجيكــي.
)61انظــر :المانــس ،هنــري :دائــرة املعــارف اإلســامية ،نقلــه اىل العربيــة :حممــد ثابــت الفنــدي وآخــرون ،دار
املعرفــة ـ بــريوت ـ د .ت 400 :7 ،ـ 40٣؛ مــادة( :احلســن بــن عــﲇ بــن أيب طالــب).
)6٢ذكــره عبدالرمحــن بــدوي فقــال :ويعــد نموذجــا ســيﺌا جــدا للباحثــني يف اإلســام مــن بــني املســترقني .مــن
أهــم مؤلفاتــه» :مدينــة الطائــف العربيــة عشــية اهلجــرة« ،و كتــاب »فاطمــة وبنــات حممــد« .انظــر :بــدوي ،عبــد
الرمحــن ،موســوعة املســترقني ،املؤسســة العربيــة للدراســات وللنــر ـ بــريوت ،ط 4ـ  ،٢00٣ص 50٣ـ .505
 )6٣نولدكه ،اخبار وانتقادات املصدر السابق.
)64اســتخدمت القنــوات اإلعاميــة االمويــة األســاليب املعتمــدة يف ذلــك العــﴫ مــن إطــاق الشــائعات
واألراجيــف والعمــل عــى نرهــا بــني أوســاط العامــة التــي كان يغلــب عليهــا طابــع اجلهــل والبســاطة ،وكذلــك
أســلوب وضــع األحاديــث إلســباغ الصفــة الرعيــة عليهــا ،وانتــرت األقــام املأجــورة يف عــﴫ اإلمــام
احلســن الــذي كان الــﴫاع والتناحــر فيــه عــى أشــده يف ظــرف ســياﳼ صعــب عــى أمــة اإلســام ،باإلضافــة
إىل حماولــة احلــزب األمــوي ترســيﺦ دعائــم دولتــه عــى خلفيــة حــراك داخــﲇ رشس ألبنــاء الطلقــاء وأتباعهــم
مــن خــال حياكــة املؤامــرات والدســائس التــي حاولــوا فيهــا االنتقــاص مــن شــخصية اإلمــام احلســن املجتبــى،
فاتّبعــوا احليــل واملكائــد بﺈطــاق ســاح الشــائعات لتأليــب الــرأي العــام ضــد اإلمــام احلســن يف ظــرف تارﳜــي
حــرج لتعــدد التوجهــات والتيــارات الدينيــة والفكريــة والعقائديــة والسياســية وانعكاســاهتا عــى األمــة اإلســامية
ككل ،فعمــدوا إىل تشــويه ســمعة اإلمــام إلبعــاد قواعــده الشــعبية امللت ّفــة حولــه يف حماولــة بائســة منهــم إلضعــاف
خــط اإلمــام وهــو خــط اإلســام املحمــدي األصيــل الــذي حرفــه بنــو أميــة وفــق أهوائهــم ومصاحلهــم ،فاهتمــوا
اإلمــام احلســن بالعديــد مــن التهــم واالفــرتاءات ووضعــوا فيهــا األحاديــث املكذوبــة وغالطــوا احلقائــق وخلطــوا
األوراق عــى عــوام األمــة ليشــككوا باإلمــام .يف ذلــك انظــر :تاريــﺦ اﳋلفــاء للســيوطي ج 1ص ،77تاريــﺦ

451

الباحث حسني جويد الكندي ّ

االســام للذهبــي ص ،498البــدء والتاريــﺦ البــن املظهــر ج 1ص ،٢81البدايــة والنهايــة البــن كثــري ج 8ص،٣8
نــور االبصــار يف مناقــب ال بيــت النبــي املختــار للشــبلنجي ص  ،٢47قــوت القلــوب اليب طالــب املكــي ج٢
ص. ٢19
)65إدوارد ســعيد» :االســتراق :املعرفــة ـ الســلطة ـ اإلنشــاء« ،تــر :كــامل أبــو ديــب ،مؤسســة األبحــاث العربيــة،
بــريوت ،ط ،٢00٣ ،5 .ص .٣7
)66مفيــد الزيــدي» :االســتراق واملســترقون :نحــو رؤيــة منهجيــة« ،جملــة »شــؤون عربيــة« ،جامعــة الــدول
العربيــة ،ع ،147 .خريــف  ،٢011ص ص  ،11٢-111بتــﴫف.
)67حتــي ،فيليــب تاريــﺦ العــرب ،ترمجــة :ادوارد جرجــي وجربائيــل جبــور ،ط لبنــان –  ، ،1974ص-٢44
.٢46
)68وهــذه هتمــة جابــه هبــا عبــد اهلل بــن الزبــري اإلمــام احلســن و عــاب عليــه تســليم األمــر و صلحــه مــع معاويــة،
ومل ﳜــف عــى اإلمــام مــا يســتبطنه ابــن الزبــري مــن عــداء آلل الرســول فردعــه قائـاً » :و تزعــم أﲏ ســلمت األمــر
و كيــف يكــون ذلــك ،وﳛــك و أنــا ابــن أشــجع العــرب و قــد ولدتنــي ســيدة نســاء العاملــني مل أفعــل ذلــك وﳛــك
جبن ـ ًا و ال ضعف ـ ًا و لكنــه بايعنــي مثلــك و هــو يطلبنــي البــرتة و يداجينــي املــودة ومل أثــق بنﴫتــه « .انظــر :باقــر
القــرﳾ :حيــاة اإلمــام احلســن.٢7٣ / ٢ :
)69ناتنــج ،انطــوﲏ ،العــرب انتصاراهتــم واجمــاد االســام ،ترمجــة :راشــد الــرباوي ،ط مكتبــة االنجلــو املﴫيــة –
 45٢القاهــرة ،طبعــة 1974م ،ص.9٢

)70انظــر :هشــام جعيــط :الفتنــة ٣1٣ :ـ  .٣16الــذي يفــﴪ التحــوالت السياســية السياســية احلاصلة بعد استشــهاد
عــﲇ  gو انتقــال اﳋافــة إىل معاويــة بالقصــور القيــادي عنــد احلســن فهــو كــام يدعــي البعــض ال يمكــن أن يقــوم
مقــام عــﲇ » :فﺈنــه عندمــا غــاب عــﲇ مل يكــن أحــد عــى املــﴪح جديــر ًا بــأن يقــوم مقامــه « و يعقــب » لقــد صمــم عــى
عقــد الســام مــع معاويــة ألنــه وهــن و ضعــف و تــاه فقــد كانــت أيــة جماهبــة حربيــة فــوق إمكاناتــه و وســائله النفســية
و ربــام كانــت املســؤولية اﳋليفيــة تفوقهــا أيضــا فلــم يكــن لديــه قــوة داخليــة كافيــة ملعــاودة صفــني «.
)71كونســلامن ،جرهــارد ،ســطوع نجــم الشــيعة ،ترمجــة :حممــد أبــو رمحــة ،ط  1ـ– مكتبــة مدبــويل – القاهــرة،
199٢م ،ص.45
)7٢وأصحــاب هــذه الفرضيــة يقولــون » :و لكــن احلســن الــذي كان يميــل إىل الــرتف و البــذخ ال إىل احلكــم
و اإلدارة مل يكــن رجــل املوقــف فانــزوى مــن اﳋافــة مكتفي ـ ًا هببــة ســنوية منحــه إياهــا « انظــر :فيليــب حتــى:
العــرب .78 :و هــذه هتمــة أغــرب مــن ســابقتها فاحلســن الــذي عــاش يف بيــت العطــاء و التضحيــة و الزهــد يف
هــذه الدنيــا و إيثــار اآلخــرة حتــى بقــي أهــل البيــت بــدون طعــام ثــاث و قدمــوا إىل رســول اهلل يرتعشــون مــن
اجلــوع كالفــراخ ،فنــزل القــرآن ﳜ ّلــد املوقــف و يعدهــم بجنــان و ملــك ال يبــﲇَ ﴿ :و ُي ْط ِع ُمـ َ
ـون ال َّط َعــا َم َعـ َـى ُح ِّبـ ِـه
ِ
ـكينًا ويتِيــام و َأ ِســريا * إِ َّنــام ُن ْط ِعم ُكـ ِ ِ
ِمسـ ِ
ُورا * إِ َّنــا ن َ
ـاف ِمــن َّر ِّبنَــا َي ْو ًمــا
َخـ ُ
ََ ً َ
ـم َجـ َـزاء َو َال ُشـك ً
ـم ل َو ْجــه اهللَِّ َال ن ُِريــدُ من ُكـ ْ
ُ ْ
َ
ْ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم اهللَُّ ََّرش َذلـ َ
ورا * َو َج َز ُاهــم بـ َـام َصـ َُـربوا َجنَّـ ًة َو َحريـ ًـرا ﴾
ـك ا ْل َيـ ْـو ِم َو َل َّق ُ
وســا َق ْم َطريـ ًـرا * َف َو َق ُ
ـم َنـ َْـﴬ ًة َو ُﴎ ً
اهـ ْ
اهـ ُ
َع ُب ً
)7٣بروكلــامن ،كارل ،تاريــﺦ الشــعوب العربيــة (العــرب واالمرباطوريــة العربيــة) ،ترمجــة :د .نبيــه أمــني فــارس و
منــري البعلبكــي ،ط الثانيــة – دار العلــم للمايــني – بــريوت 195٣م. .145 :1 ،

الفكر االستراقي موضوعية خجولة وهتوين مقصود
)74الطــربي ،أبــو جعفــر ،تاريــﺦ الرســل وامللــوك ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار املعــارف ـ القاهــرة،
طبعــة – .5٣9 - 5٣8 :٢ ،196٣
)75اليعقويب,تاريــﺦ اليعقــويب ،حتقيــق :عبــد األمــري مهنــا ،منشــورات مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات ـ بــريوت،
طبعــة – .1٢٢ - 1٢1 :٢ ،199٣
)76اإلصفهــاﲏ .أبــو الفــرج ،مقاتــل الطالبيــني ،رشح وحتقيــق :أمحــد صقــر ،منشــورات مؤسســة األعلمــي
للمطبوعــات ـ بــريوت ،ط  ،1998 - ٣ص.6٣ - 6٢
)77الطــربﳼ ،االحتجــاج ،تعليــق :الســيد حممــد باقــر املوســوي اﳋرســان ،منشــورات مؤسســة األعلمــي
للمطبوعــات ،بــريوت ،ط  .٢90 :1 ،)٢000 - ٣وقــد ذكــر الشــيﺦ الصدوق(رمحــه اهلل) روايــة تــدل عــى أن
ـرع يف اهلل ذمــة لشــيعة اإلمــام احلســن أبــد ًا ولــوال صلحــه ملــا بقيــت هلــم مــن باقيــة حيــث روي عنــه:
معاويــة مل يـ َ
»لــوال مــا أتيــت ملــا تــرك مــن شــيعتنا عــى وجــه األرض أحــد إال قتــل« .ينظــر :الصــدوق ،علــل الرائــع ،صححــه
وعلــق عليــه وقــدم لــه :الشــيﺦ حســني األعلمــي ،منشــورات مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات ـ بــريوت ،طبعــة -
.٢49 :1 ،)1988
)78عبــد اهلل العــروي :مفهــوم العقــل (مقالــة يف املفارقــات) ،املركــز الثقــايف العــريب ،بريوت-البيضــاء ،ط،1
 ،1996ص.1٢
)79حممد أركون :الفكر اإلسامي نقد واجتهاد ،دار الساقي ،ترمجة هاشم صالح ،ط ،1990 ،1ص.166

45٣

الباحث حسني جويد الكندي ّ

املﺼادر
*ابــن عســاكر ،ايب القاســم عــﲇ بــن احلســن الشــافعي،
تاريــﺦ مدينــة دمشــق ،حتقيــق :عمــر بــن غرامــة
العمــروي( ،دار الفكــر ،بــريوت.)1995 ،
*إدوارد ســعيد» :االســتراق :املعرفــة ـ الســلطة ـ
اإلنشــاء« ،تــر :كــامل أبــو ديــب ،مؤسســة األبحــاث
العربيــة ،بــريوت ،ط.٢00٣ ،5 .
*اإلصفهــاﲏ .أبــو الفــرج ،مقاتــل الطالبيــني ،رشح
وحتقيــق :أمحــد صقــر ،منشــورات مؤسســة األعلمــي
للمطبوعــات ـ بــريوت ،ط .1998 – ٣
*بارســونز ،مقدّ مــه كتــاب علــم اجتــامع الديــن
ﭘارســونز (باللغــة الفارســية)1965 ،م.
*بــدوي ،عبــد الرمحــن ،موســوعة املســترقني،
املؤسســة العربيــة للدراســات وللنــر ـ بــريوت ،ط4
ـ .٢00٣
* 454برايــان ترينــر ،ماكــس ويــرب واإلســام ،ترمجــه ســعيد
وصــايل ،طهــران ،منشــورات نــر مركــز٢000 ،م.
*برنــارد لويــس -ادوارد ســعيد ،االســام االصــويل
يف وســائل االعــام الغربيــة مــن وجهــة نظــر امريكيــة،
ط( ،1دار اجليــل ،بــريوت.)1994 ،
*بروكلــام ن ،كارل ،تاريــﺦ الشــعوب االســامية ،دار
العلــم للمايــني ـ بــريوت ،ط 5ـ 1968م .وايضــا:
بروكلــامن ،كارل ،تاريــﺦ الشــعوب العربيــة (العــرب
واالمرباطوريــة العربيــة) ،ترمجــة :د .نبيــه أمــني فــارس
و منــري البعلبكــي ،ط الثانيــة – دار العلــم للمايــني –
بــريوت 195٣م
*بشــارة ،جــواد ،املســألة الشــيعية رؤيــة فرنســية ،دار
ميزوبوتاميــا ـ بغــداد ،ط 1ـ  ٢015م.
*تاكــر ،جــورج ،اقبــاط ومســلمون منــذ الفتــح
العــريب اىل عــام 19٢٢م( ،مؤسســه هنــداوي للتعليــم
والثقافــة ،مــﴫ.)٢01٢ ،
*تيــودور نولدكــه ،اخبــار وانتقــادات ،ترمجــة قاســم

العكيــﲇ ،جملــة دراســات اســتراقية ،العــدد ( ،) 4
الســنة الثانيــة ربيــع .٢015
*اجلابــري ،حممــد عابــد ،العقــل االخاقــي العــريب،
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ـ بــريوت ،ط 1ـ
.٢001
*جهــاد ســعد ،التطــرف الشــيعي يف حمــاﴐات
االســتراق الصهيــوﲏ (مارتــن كريمــر انموذجــ ًا)،
جملــة دراســات اســتراقية ،العــدد الرابــع ،الســنة
الثانيــة ،ربيــع .٢015
*جــواد حديــدي ،اســام فولتــري ،منشــورات طــوس ـ
طهــران ،طبعــة  1976م.
*جولدتســيهر ،العقيــدة والريعــة يف االســام ،ترمجــة
وحتقيــق حممــد يوســف ،املركــز القومــي للرتمجــة ـ
القاهــرة ،طبعــة .٢01٣
*حتــي ،فيليــب تاريــﺦ العــرب ،ترمجــة :ادوارد جرجي
وجربائيــل جبور ،ط لبنــان – .1974
*احلســاﲏ ،كريــم جهــاد ،االمــام زيــن العابديــن يف
فكــر املســترقني دراســة وحتليــل ،جملــة دراســات
اســتراقية العــدد (  ) 15الســنة اﳋامســة صيــف
. .٢018
*دونالدسن ،دوايت .م. :
*رضــا يــاري نيــا ،الشــيعة االوائــل يف التاريــﺦ
والدراســات ل ايتــان كوهلــربغ ،جملــة دراســات
اســتراقية ،العــدد (  ،) ٢الســنة األوىل خريــف
. .٢014
*شجاعي ،عﲇ رضا. ،
*الصــدوق ،علــل الرائــع ،صححــه وعلــق عليــه
وقــدم لــه :الشــيﺦ حســني األعلمــي ،منشــورات
مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات ـ بــريوت ،طبعــة –
.)1988
*الطــربﳼ ،االحتجــاج ،تعليــق :الســيد حممــد باقــر
املوســوي اﳋرســان ،منشــورات مؤسســة األعلمــي

الفكر االستراقي موضوعية خجولة وهتوين مقصود
للمطبوعات ،بريوت ،ط .)٢000 - ٣
*الطــربي ،أبــو جعفــر ،تاريــﺦ الرســل وامللــوك،
حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار املعــارف ـ
القاهــرة ،طبعــة – .196٣
*عاطــف عبــد احلميــد ( كاتــب مــﴫي ) ،مقــال مــن
اهلرطقــة اىل الســلطة الشــيعة يف عيــون الغــرب.www ،
.net .aljazeera
*عاطــف معتمــد عبــد احلميــد ،الشــيعة يف املــرق
االســامي تصويــر املذهــب وتفكيــك اﳋريطــة ،دار
ﳖضــة مــﴫ للطباعــة ـ القاهــرة ،ط 1ـ .٢01٣
*عبــد اجلبــار الناجــي ،االمــام عــﲇ واشــكالية مجــع
القــرآن ودراســات املســترقني ،دار الرافديــن ـ
بــريوت ،كنــدا ،ط 1ـ .٢017
*عبــد اجلبــار الناجــي ،التشــيع واالســتراق ،املركــز
االكاديمــي لابحــاث ،منشــورات اجلمــل ـ بغــداد ـ
بــريوت ،ط 1ـ ٢011م.
*عبــد اهلل العــروي ،مفهــوم العقــل (مقالــة يف
املفارقــات) ،املركــز الثقــايف العــريب ،بريوت-البيضــاء،
ط.1996 ،1
*عبدالرمحــن أبــو املجــد :مارتــن كرامــر املســترق
الــذي صبــﻎ الدراســات الدوليــة بالنظــرة الصهيونيــة،
جملــة دراســات اســتراقية ،الســنة الثانيــة ربيــع .٢015
*عــﴫ صــدر االســام برؤيــة ماكــس فيــرب ،ترمجــة
اســعد منــدي الكعبــي ،جملــة دراســات اســتراقية،
الســنة الثالثــة ،شــتاء  ٢016م.
*عقيــدة الشــيعة ،تعريــب :ع .م ، .مؤسســة املفيــد ـ
بــريوت ،ط ٢ـ – .1990
*كونســلامن ،جرهــارد ،ســطوع نجــم الشــيعة ،ترمجــة:
حممــد أبــو رمحــة ،ط  1ـ– مكتبــة مدبــويل – القاهــرة،
199٢م.
*المانــس ،هنــري :دائــرة املعــارف اإلســامية ،نقلــه

اىل العربيــة :حممــد ثابــت الفنــدي وآخــرون ،دار املعرفــة
ـ بــريوت ـ د .ت.
*مارجيلــوث ،حممــد وظهــور االســام ،طبعــة لنــدن ـ
 1905م.
*حممــد أركــون :الفكــر اإلســامي نقــد واجتهــاد ،دار
الســاقي ،ترمجــة هاشــم صالــح ،ط.1990 ،1
*املطــوري ،حممــد ســعدون ،الغــرب هلل . .الــرق
للشــيطان ،جملــة دراســات اســتراقية ،العــدد ( ،) 7
الســنة الثالثــة ربيــع .٢016
*مفيــد الزيــدي» :االســتراق واملســترقون :نحــو
رؤيــة منهجيــة« ،جملــة »شــؤون عربيــة« ،جامعــة الــدول
العربيــة ،ع ،147 .خريــف .٢011
حممــد در اروﭘــا (باللغــة الفارســية)،
*مينــو صميمــيّ ،
ترمجــه إىل الفارســية عبــاس مهــر ﭘويــا ،نــر اطاعــات
ـ طهــران ،طبعــة  1٣84هـــ .ش.
*ناتنــج ،انطــوﲏ ،العــرب انتصاراهتــم واجمــاد
االســام ،ترمجــة :راشــد الــرباوي ،ط مكتبــة االنجلــو
املﴫيــة – القاهــرة ،طبعــة 1974م.
*وليــام شكســبري ،مﴪحيــة امللــك هنــري الرابــع،
حتريــر ﰐ .دبليــو ،كريــك ،لنــدن.1995 ،
*وليــم الصــوري ،احلــروب الصليبيــة ،حتقيــق حســن
حبــﴚ ،اهليﺌــة املﴫيــة العامــة للكتــاب ـ القاهــرة،
طبعــة .1995
*اليــاد ،مريســيا ،تاريــﺦ املعتقــدات واالفــكار الدينيــة،
ترمجــة عبــد اهلــادي عبــاس ،دار دمشــق ـ ســوريا ،ط1
ـ 1987م.
*اليعقــويب ،تاريــﺦ اليعقــويب ،حتقيــق :عبــد األمــري
مهنــا ،منشــورات مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات ـ
بــريوت ،طبعــة – .199٣
*اليغيــريي ،دانتــي ،الكوميديــا االهليــة ،ترمجــة حســن
عثــامن ،دار املعــارف ـ القاهــرة ،طبعــة .1954
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بسﻢ اﷲ الرﲪن الرحيﻢ

احلمد هلل رب الرمحن والصاة والسام عى سيدنا حممد وعى آله وصحبه وسلم

أما بعد...

تعــد كتابــات املســترقني واحــد مــن اهــم املواضيــع يف وقتنــا احلــاﴐ ،وذلــك الن العديــد

مــن الباحثــني ينظــرون اىل املســترقني جــزء مــن احلركــة التارﳜيــة التــي تركــت اثرهــا يف احلضــارة
العربيــة االســامية ،كــام يعــود هلــم الفضــل يف مــــد جســور التواصــل والتفاعــل احلضــاري بــني
حضــارات العــامل القديــم ،ولكــن هــذه كتابــات ال ﲣلــو مــن الشــطحات والتفاســري التــي ال تســتند

عــى روايــات صحيحــة ،وال يفكــر بعــض املســترقني يف دراســاهتم وبحوثهــم بعمــق حــول
القضايــا ،وال ﳛيطــون بــكل أبعادهــا ،ويتوصلــون مــن مقدمــات ضعيفــة إىل نتائــج يعتقــدون أﳖــا
متينــة ،قويــة يف رأهيــم ،ويعتمــدون عــى تذوقهــم يف تفســريها .ولكــن ،لــو كان هــؤالء يدرســون

بعمــق النصــوص األصليــة ا ّلتــي تتحــدث عــن تاريــﺦ تلــك املرحلــة ،مــع ماحظــة كل جوانــب

 458القضيــة وابعادهــا ،فمــن املحتــم أﳖــم ال يصلــون ملثــل هــذه النتيجــة واحلكــم ،كــام قادهتــم نتائجهم
اىل قــول الــزور والباطــل عــام نســبوه اىل االمــام احلســن .g
وذلــك الن اإلمــام احلســن بشــهادة التاريــﺦ ،أمــﴣ أيــام حياتــه عــى عكــس مــا وصفوهــا

وحتدثــوا عنهــا ونســبوا اىل االمــام شــبهات وطعــن هــو أشــد البعــد عنهــا

لذلــك تعــد دراســة كتابــات املســترقون يف التاريــﺦ اإلســامي مــن أهــم املوضوعــات وذلــك

للوقــف عــى مــا تضمنتــه تلــك الكتابــات ،الســيام وان عــدد ًا منهــا قــد كتبــت ألغــراض معينــة
منهــا املســاس بالديــن اإلســامي والتشــكيك بــه ،ومهامجــة رمــوز اإلســام وحماولــة الــدس
واالفرتاضــات غــري املنطقيــة ،لكثــرة مــا حاولــوا تشــوهيه مــن التاريــﺦ اإلســامي ،مــن هــذا
املنطلــق ،ولغــرض بيــان هــذا النــوع مــن الكتابــات وحماولــة الــرد عليهــا ،كان اختيــاري هلــذا

املوضــوع (شــبهات املســترقني لإلمــام احلســن والــرد عليهــا)

وقد تضمن البحث من مقدمة وثاثة مباحث وخامتة .وقد تضمن

املبحث األول :السﲑة االﺟتﲈعية لﻺمام اﳊسن .g

املبحث الثاﲏ :السﲑة الﻌﻠمية لﻺمام اﳊسن .g

شبهات املسترقني لإلمام احلسن  gوالرد عليها

املبحث الثالث :أقوال املستﴩقﲔ ﰲ االمام اﳊسنgوالرد عﻠيﻬا.
املبحث األول :التﻌريﻒ باإلمام اﳊسن بن عﲇ g

املطﻠﺐ األول :والدﺗﻪ ونشﺄﺗﻪ

احلســن بــن عــﲇ أيب طالــب اهلاشــمي القــرﳾ هــو أول أســباط نبــي اإلســام حممــد بــن عبــدي

اهلل وحفيــده ،وخامــس اﳋلفــاء الراشــدين ،واإلمــام الثــاﲏ عنــد املســلمني ،أطلــق عليــه النبــي

حممدلقــب ســيد شــباب أهــل اجلنــة فقــال » :احلســن واحلســني ســيدا شــباب أهــل اجلنــة«(،)1

وكنيتــه أبــو حممــد ،أبــوه عــﲇ بــن أيب طالــب ابــن عــم النبــي حممــد ،ورابــع اﳋلفــاء الراشــدين،
وأول األئمــة عنــد املســلمون ،أمــه هــي الســيدة فاطمــة بنــت النبــي حممــد ،وقيــل إنــه أشــبه

النــاس بالنبــي.)٢(

ولــد يف النصــف مــن شــهر رمضــان عــام ٣هــــ ،وكان النبــي حممدﳛبــه كثــري ًا ويقــول:

»اللهــم إﲏ أحبــه فأحبــه«( ،)٣وكان يأخــذه معــه إىل املســجد النبــوي يف أوقــات الصــاة ،فيصــﲇ

بالنــاس ،وكان احلســن يركــب عــى ظهــره وهــو ســاجد ،وﳛملــه عــى كتفيــه ،و ُيق ّبلــه ويداعبــه

ويضعــه يف حجــره و َي ْرقيــه ،كــام كان يعلمــه احلــال واحلــرام ،تــويف جــده النبــي حممــد ســنة

11هــــ وكذلــك توفــت أمــه فاطمــة يف نفــس الســنة
املطﻠﺐ الثاﲏ :نسبﻪ

ـﴢ بــن
احلســن بــن عــﲇ بــن أيب طالــب بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن ُقـ َ

كاب بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي ،بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن النــﴬ بــن كنانــة بــن

خزيمــة بــن مــدرك بــن إليــاس بــن مــﴬ بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان )4(.أبــوه عــﲇ بــن أيب طالــب

أمــري املؤمنــني رابــع اﳋلفــاء الراشــدين عنــد املســلمني ،واإلمــام األول عنــد املســلمني ،وابــن عــم

النبــي حممــد.)5(

أمــه :فاطمــة الزهــراء بنــت النبــي حممــد ،لذلــك ُيعــرف ب »ســبط رســول اهلل« )6(،والســبط

كلمــة تُطلــق عــى األوالد بشــكل عــام ،وقيــل :أوالد األوالد ،وأوالد البنــات ،وقيــل معنــاه
الطائفــة أو القطعــة ،فيكــون معنــى » ســبط رســول اهلل« أي قطعــة منــه داللــة عــى شــدة حبــه لــه
وللحســني(.)7
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إخوتــه :للحســن بــن عــﲇ العديــد مــن اإلخــوة واألخــوات مــن أبيــه ،فقــد بلــﻎ عــدد إخوتــه مــن

الذكــور حــوايل عريــن أخــا ،ومــن اإلنــاث ثــامﲏ عــرة ،أمــا اإلخــوة األشــقاء مــن أبنــاء فاطمــة

الزهــراء فهــم :احلســني واملحســن وزينــب وأم كلثــوم )8(.واحلســن هــو االبــن األكــرب لعــﲇ وفاطمــة.

()9

املطﻠﺐ الثالث :زوﺟاﺗﻪ وذريتﻪ

اختُلــف يف عــدد زوجــات احلســن بــن عــﲇ ،وذكــروا أنــه كان كثــري الــزواج والطــاق ،فقيل إنه

تــزوج حــوايل ســبعني امــرأة ،عــن جعفــر الصــادق :أن عل ًيــا قــال  :يــا أهــل الكوفــة ! ال تتزوجــوا

احلســن فﺈنــه مطــاق ،فقــال رجــل :واهلل لنزوجنــاه ،فــام رﴈ أمســك ،ومــا كــره طلــق )10(« .وقــال

ابــن كثــري الدمشــقي «:قالــوا :وكان كثــري التــزوج ،وكان ال يفارقــه أربــع حرائــر ،وكان مطاق ـ ًا

مصداق ـ ًا .يقــال :إنــه أحصــن ســبعني امــرأة .وذكــروا أنــه طلــق امرأتــني يف يــوم ،واحــد مــن بنــي

أســد ،وأخــرى مــن بنــي فــزارة وبعــث اىل كل واحــدة منهــا بعــرة االف ،وبزقــاق مــن عســل.

»وذكــر ابــن أيب احلديــد أن عــدد زوجاتــه اكــرب مــن ذلــك ،وشــكك البعــض يف هــذه األرقــام لعــدم

 460معرفــة اســامء زوجاتــه إال القليــل منهــن ،وذكــروا أن الروايــات التــي ذكــر هبــا أعــداد زوجاتــه ذات
()11
أســانيد ضعيفــة.
ألمــام احلســنgاثني عــر ابنـ ًا ذكــر ًا للحســن ومل يذكــر اإلنــاث ،وذكــر أنــه ومل يعقــب منهــم

ســوى احلســن املثنــى وزيــد بــن احلســن ،وذكــر الفخــر الــرازي ان لــه مــن األوالد ثاثــة عــر
ذكــر ًا وســت بنــات(.)1٢

املطﻠﺐ الرابع :وفاﺗﻪ

أكثــر اآلراء تذكــر أنــه تــويف ســنة 49هــــ وهــو قــول الواقــدي وخليفــة بــن خيــاط ،وقيــل ســنة

 50هــــ وهــو قــول املدائنــي وابــن الكلبــي والزبــري بــن بــكار ،وقيــل 51هــــ وهــو قــول حممــد بــن
ورجحــه خالــد الغيــث .ومــات وهــو ابــن ســبع وأربعــني ســنه ،أو ثــامن
إســامعيل البخــاري َ

وروى أنــه قبــل ﳑاتــه رأى رؤيــا ّ
كأن بــني عينيــه مكتــوب ُقـ ْـل ُهـ َـو
وأربعــني ســنةُ ،
اهللُ َأ َحــدُ  ،ففﴪهــا ســعيد بــن املســيب أن أجلــه قــد اقــرتب» .ملــا اشــتد باحلســن بــن عــﲇ

الوجــع جــزع ،فدخــل عليــه رجــل فقــال لــه :يــا أبــا حممــد ،مــا هــذا اجلــزع؟ مــا هــو إال ان تفــارق

روحــك جســدك ،فتقــدم عــى أبويــك عــﲇ وفاطمــة ،وعــى جديــك النبــي وخدجيــة ،وعــى

شبهات املسترقني لإلمام احلسن  gوالرد عليها

أعاممــك محــزة وجعفــر ،وعــى اخوالــك القاســم الطيــب ومطهــر وإبراهيــم ،وعــى خاالتــك رقيــة
وام كلثــوم وزينــب ،قــال :فــﴪي عنــه .ويف روايــة :ان القائــل لــه ذلــك احلســني ،ان احلســن قــال

لــه :يــا اخــي اﲏ ادخــل يف امــر مــن امــر اهلل مل ادخــل يف مثلــه ،وأرى خلقــا مــن خلــق اهلل مل ار مثلــه
قــط .قــال :فبكــى احلســني.«c

ودفــن بالبقيــع عنــد قــرب فاطمــة بنــت أســد .واجتمــع النــاس جلنازتــه حتــى مــا كان البقيــع

يســمع أحــد ًا مــن الزحــام.

()1٣

ويعتــرب يــوم  7صفــر هــو يــوم العــزاء الــذي حددتــه احلــوزة العلميــة يف النجــف .فرمحــة اهلل

رمحــة واســعة وجعلنــا مــن احبائــه يف الدنيــا واالخــرة.

املبحث الثاﲏ :أقوال املستﴩقﲔ ﰲ اإلمام اﳊسنgوالرد عﻠيﻬا .وفيﻪ ﺛالﺛة مطالﺐ.

املطﻠﺐ األول :ﺷبﻬة املستﴩق يوليوس فﻠﻬاوزن والرد عﻠيﻬا.

ﳜتلــف املســترقون يف تناوهلــم للتاريــﺦ الســياﳼ لإلســام .فمنهــم مــن اﲣــذ جانــب احليــاد

ومنهــم مــن انجــاز اىل ذلــك الطــرف او ذلــك يف عرضــه للتاريــﺦ الســياﳼ لإلســام انطاقــ ًا

مــن دوافــع عنﴫيــة او عقيديــة او ملجــرد هــوى يدعــوه التحيــز الســقوط يف مبالغــات غــري

مقبولــة وتقديــم طروحــات وتأويــات غــري صحيحــة ..ويقــع حتــت هــذه الطائلــة العديــد مــن
املســترقني ،ومــن هــؤالء املســترقني:

املســترقني األملــاﲏ يوليــوس فلهــاوزن( )14يعــد مــن املســترقني املشــهورين الذيــن ﲣرجــوا

مــن جامعــة (غتنغــن) يف قســم اللغــات الرقيــة ،وكان عــى اتصــال دائــم بالتاريــﺦ اإلســامي،
قرتجــم قس ـ ًام مــن كتــاب (املغــازي) إىل اللغــة األملانيــة.

واملســترق يوليــوس كغــريه مــن املســترقني الذيــن اثــاروا الشــبهات عــى األمــام احلســن

رﴈ اهلل عنــه ،وهــي شــبهات باطلــة عاريــة عــن الصحــة ،يقــول يوليــوس فلهــاوزن عــن اإلمــام
احلســن املجتبــى ( :gوأحــس ....احلســن أنــه أضعــف ﳑــا يقتضيــه منــه املوقــف ،فبــاع حقــه يف

اﳋافــة ملعاويــة ،ومتكــن معاويــة مــن دخــول الكوفــة ،واضطــر أهــل العــراق إىل أن يبايعــوه،

وانتهــت بذلــك احلــرب األهليــة)

()15
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الرد عﲆ الشبﻬة:

أوالً :إن اإلمــام احلســن ع كﺈمــام وخليفــة كان يتصــف بأعــى درجــات الشــجاعة ،وكان ال

يــرتدد يف قــول احلـ ّـق ويف فعــل احلـ ّـق ،ور تأخــذه يف احلـ ّـق لومــة الئــم.

فقــد روي أن معاويــة ســأل الســن ع بعــد الصلــح أن ﳜطــب النــاس ،فامتنــع ،فناشــده أن

ـرﳼ ،فجلــس عليــه ،ثــم قــال (( :وأيــم اهلل ال تــرى أمــة حممــد خفض ـ ًا مــا
يفعــلُ ،
فوضــع لــه كـ ﱡ

وجــه اهلل إليكــم فنتــه لــن تصــدروا عنهــا حتــى
كانــت ســاداهتم وقادهتــم يف بنــي أميــة ،ولقــد ّ
هتلكــوا؛ لطاعتكــم طواغيتكــم ،وانضوائكــم إىل شــياطينكم ،فعنــد اهلل أحتســب مــا مــﴣ ومــا
ينظــر مــن ســوء دعتكــم ،وحيــف حكمكــم))(.)16

ثانيـ ًا :إن أمــري املؤمنــني عــى بــن أيب طالــب ع يشــرتط رشط الشــجاعة يف اإلمــام ويعلــل ذلــك

بقولــه(( :وإذا مل يكــن أشــجع النــاس ســقط فــرض إمامتــه؛ ألنــه يف احلــرب فﺌــة للمســلمني ،فلــو

فـ ّـر لدخــل فيمــن قــال اهلل تعــاىل { :ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ

 46٢ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ }
أمــا عــن رشوط كــون اإلمــام أشــجع النــاس ،فيقــول أمــري املؤمنــني عــﲇ بــن أيب طالــب ع((( :
()17

ألنــه ال يصــح أن ينهــزم ،فيبــوء بغضــب مــن اهلل تعــاىل ،وهــذه ال تصــح أن تكــون صفــة اإلمــام))

هــذه وغريهــا مــن األدلــة والروايــات تــدل عــى شــجاعة اإلمــام املعصــوم عمومــ ًا ،وشــجاعة
اإلمــام احلســن ع بشــكل خــاص.

رابعــ ًا :أمــا تصويــرة للحــرب التــي دارت مــا بــني اإلمــام احلســن ع ،وبــني معاويــة بــن أيب

ســفيان باحلــرب األهليــة ،فــﺈن هــذا منتهــى الشــطط ،واﳋلــط ،والتجنــي .إﳖــا حــرب مــا بــني
فﺌتــني ،وجانبــني خمتلفــني ،وبــني مكانــني ،ودولتــني ،إﳖــا حــرب بــني فﺌــة مســلمة وأخــرى

متأســلمة ،ومــا بــني اإليــامن والكفــر ،ومــا بــني اجلزيــرة وتوابعهــا ،والشــام وتوابعــه ،وحــرب مــا

بــني دولــة الرســول األكــرم ودولــة بنــي أميــة.

املطلب الثاﲏ :شبهة املسترق دونالد دوايت والرد عليها.

كتــاب املســترق دونالدســن عــن اإلمــام احلســن الســبط املجتبــىgيف البــاب الســادس مــن

كتابــه (عقيــدة الشــيعة) ﴎد ًا تارﳜي ـ ًا بأحــداث عــﴫه وســريته وقــد أخــذ معلوماتــه عــن بعــض

شبهات املسترقني لإلمام احلسن  gوالرد عليها

املصــادر املعتــربة والقصصيــة غــري املعتــربة لكنــه مل ﳜــف انطباعاتــه العامــة عــن شــخصية اإلمــام
احلسنgوســريته ومابســاهتا فقــد وقــع يف أخطــاء جســمية ونســب لشــخصه الكريــم جمموعــة

مــن األباطيــل واألكاذيــب مــن دس أقــام الســلطة وقــد دخلــت بعضهــا الــرتاث الشــيعي فذكــر

هــذه املداخيــل الزائفــة يف املصــادر الشــيعية دليـ ً
ا عــى صحــة كامــة وهــي يف احلقيقــة عاريــة عــن

الصحــة متنـ ًا وســند ًا كــام ســنبني ذلــك ونقــف عــى املصــادر العامــة واﳋاصــة ونــرى أﳖــا تتعــارض
مــع ســمو شــخصية اإلمامgوعلــو شــأنه ومنهــا:
الشبﻬة األوﱃ:

حــاول املســترقني دونالدســن الرتكيــز يف صفحــات بحثــه عــن اإلمــام احلســن gهــي عــدم

صاحيتــه وكفاءتــه للخافــة وقيــادة األمــة اإلســامية ،وقــد ﴏح بالســبب الــذي دعــاه إىل أن

يعتقــد بذلــك بعــد أن بـ َّـني بعــض الروايــات الدالــة عــى شــبه اإلمــام  gبجــده املصطفــى جســدي ًا،
قائ ـاً ( :إال أنــه مهــام كانــت درجــة التشــابه الظاهــري مــع النبــي  فــﺈن األخبــار تــدل عــى أن

احلســن كانــت تنقصــه القــوة املعنويــة والشــجاعة والضبــط النفــﴘ والقابلية العليــة لقيادة شــعبة)..
الرد عى الشبهة:

ّ
إن مســألة هدنــة اإلمــام احلســن  gمــع معاويــة كانــت مــن أعظــم األمــور التــي صــدرت مــن

شــخصية مهمــة هلــا شــأن كبــري يف اإلســام ليكــون رأيــه قريبـ ًا مــن الصــواب وبعيــد ًا عــن اﳋطــأ ال
ســيام إذا علــم أنــه مــن أهــل البيــت  gالذيــن سياســتهم كانــت ال تتــذرع بالوســائل التــي شــجبها
اإلســام يف ســبيل الوصــول إىل احلكــم .ويف حتليــل أســباب هدنــة اإلمــام احلســن بــن عــﲇ g

نعلــم عظــم شــخصيته وثبــات مواقفــه ومــن األســباب التــي دعــت اإلمــام احلســن املجتبــى g
إىل مهادنــة معاويــة:

.١كانــت جيــوش الكوفــة قــد أصيبــت بالســأم والكلــل جــراء احلــروب املتتاليــة التــي فرضــت

عليهــم يف عهــد اإلمــام عــﲇ  gبعــد مــا أنصبــت جهودهــم يف الفتوحــات اإلســامية فقــد
طحنــت احلــروب املتكــررة فيهــا مجع ـ ًا غفــري ًا منهــم حتــى أصبحــوا يكرهــون احلــرب ويؤثــرون

الســلم وﳛبــون العافيــة مضاف ـ ًا لقلــة الغنائــم التــي حصلــوا عليهــا(.)18
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.٢حنكتــه السياســية وعــدم جمازفتــه بعــد أن رأى األمــور مجيعـ ًا ليســت يف صاحلــه وأن حقــن دمــه

ودمــاء الشــيعة أوىل ،وقــد أكــد عــى هــذا األمــر تكــرار ًا عندمــا اعــرتض عليــه حتــى خلﺺ الشــيعة

حينــام أســفوا أن تكــون أمورهــم قــد أوصلتهــم اىل مهادنــة معاويــة فتجـ َّـرأ بعضهــم عــى ســيدهم
وإمامهــم ووصفــه بمــذل املؤمنــني فــكان قــد أجابــه بــكل صــرب ومــلء قلبــه األســى وبخطــى ثابتــة

متأكــد مــن تصميمــه عــى مــا فعلــه مــن حقــن لــــدماء املؤمنــني قائ ـاً ( :مــا أردت بمصاحلتــي
معاويــة إال أن أرفــع عنكــم القتــل)(.)19
الشبﻬة الثانية:

التهمــة الكــربى األخــرى التــي حــاول دونالدســن لصقهــا باإلمــام احلســن  gمــن دون وجــه

حــق وافــرتاء عليــه جــاءت يف كتابــه( :وقــد قــﴣ زهــرة شــبابه يف الــزواج والطــاق حتــى بلــﻎ

مــن تزوجهــن املائــة ،وسـ ِّـمي املطــاق وخلــق لعــﲇ أعــداء خطريــن)( .)٢0وقــد اســتدل عــى كامــه

ببعــض األباطيــل املدسوســة يف بعــض كتــب الشــيعة قائ ـاً( :ويعــرتف الشــيعة أنفســهم أنــه كان

 464للحســن ســتون زوجــة وعــدد كبــري مــن الﴪايــا فنقــرأ أن عــدد نســائه الرعيــات بلــﻎ الســتني عــدا
الﴪايــا أو اللــواﰐ متنــع هبــن ،وقــد ذكــر أن عددهــن كان بــني الثاثامئــة والتســعامئة وقــد طلــق كثــري
منهــن فســمي باملطــاق .وقــد بلغــت علي ـ ًا عــدة شــكايات مــن أنــاس بارزيــن يف أن احلســن كان

يتــزوج بناهتــم وال يلبــث أن يطلقهــن ،وكان اجلــواب الوحيــد لعــﲇ هــو أن ال ينكحونــه بناهتــم)

()٢1

الرد عﲆ ﻫﺬه الشبﻬة:

أن ســند هــذه الروايــات ضعيــف لوجــود كذابــني ووضاعــني مثــل حممد بــن عمر الواقــدي(،)٢٢

واملدائنــي( ،)٢٣وأبــو القاســم عــﲇ بــن إبراهيــم( )٢4وغريهــم ،ومــن ناحيــة املتــن ففــي مثــل تلــك

الروايــات إشــكاالت عديــدة وأﳖــا متناقضــة ،فمنهــا أن أســامء أزواج اإلمــام  gاللــواﰐ قــام

بطاقهــن وأنســاهبن غــري معلــوم وفيهــا داللــة واضحــة عــى أن هــذا االهتــام قــد أطلــق جزاف ـ ًا،
فأبــو احلســن املدائنــي الــذي أطلقــت عليــه املصــادر لقــب النســابة العــامل نســب لإلمــام احلســن g

ســبعني زوجــة( ،)٢5وسـ ّـمى إحــدى عــرة منهــن فقــط ،أضعــف اىل ذلــك ّ
أن اﳋــاف العجيــب

والشاســع بــني تعــداد أزواجــه  gأيض ـ ًا دليــل عــى اختــاف مثــل هكــذا

شبهات املسترقني لإلمام احلسن  gوالرد عليها

روايــات فقــد عــدت زوجاتــه مــن احلرائــر وأمهــات األوالد مــن ســبعني زوجــة اىل ثاثامئــة

()٢6

وذريتــه  gقــد ســجلها املؤرخــون مــا بــني ســبع( )٢7وﲬــس وعــرون وهــو رقــم طبيعــي غــري

دال عــى كثــرة زوجاتــه أبــد ًا.

وإذا كان اإلمــام احلســن الســبط  gمطاق ـ ًا فلــم يطلــق إحــدى زوجاتــه التــي أودت بحياتــه

التــي اعــرتف دونالدســن بــام كانــت تكــن مــن عــداء لــه( )٢8وكان  gصابــر ًا حمتســب ًا يتحمــل أذاهــا
وهــي التــي قامــت باغتيالــه مــرات عــدّ ة( )٢9فأيــن صفــة املــاق مــن اإلمــام احلســن .g
الشبﻬة الثالثة.

ويف معــرض الــرد عــى هــذا الــكام نقــول :عــى النقيــض متامـ ًا فـ ّ
ـﺈن العاقة بــني اإلمام احلســن

 gوأبيــه أمــري املؤمنــني عــﲇ بــن أيب طالــب  gكانــت عــى أحســن مــا يــرام ومل تكــن عاقــة والــد
وولــد بــل كانــت عاقــة معلــم وتلميــذ وهــذا واضــح متام ـ ًا مــن خــال الوصيــة اﳋالــدة التــي

تركهــا لولــده احلســن  gبعــد منﴫفــة مــن صنفــني.

وكان اإلمــام عــﲇ  gيتعامــل مــع ولــده اإلمــام احلســن  gكوزيــر لــه وتشــهد لــه ذلــك وقائــع

عــﴫ خافتــه (40 -٣5هــــ) فهــو الــذي حـ ّـرض أهــل الكوفــة لقتــال أصحــاب اجلمــل واســتطاع

أن جيمــع ألبيــة تســعة آالف شــخﺺ( )٣0وكــــان حــاﴐ ًا يف حــرب صفــني وقــد بــذل فيــه أقــﴡ
درجــات التفــاﲏ يف الدفــاع عــن احلــق.

املطﻠﺐ الثالث :ﳎموعة من الشبﻬات التي ذﻛرﻫا املستﴩقﲔ.

أنحــى الباحثــون املســترقون بالائمــة عــى احلســن عليــه الســام آلنــه صالــح وتنــازل عــن

احلكــم ﳋصمــه معاويــة بــروط ومل يــف لــه بــﴚء منهــا ،وقــد وصفــوه بأنــه مل يكــن رجــل الســاعة
املطلــوب ،ومل يكــن ابنــا جديــر لعــﲇ عليــه الســام ،وانــه كان شــخصية متخاذلــة انــﴫف إىل
ملذاتــه وشــهواته ،وفيهــا يــﲇ مــا عثرنــا عليــه مــن كلامهتــم يف هــذا الســبيل:
الدكتور فيليب حتي اللبناﲏ.

قــال ( :ولكــن احلســن الــذي كان يميــل إىل الــرتف والبــذخ ال إىل احلكــم واإلدارة مل يكــن

رجــــل املوقـــف فــــانزوى عــن اﳋافــة مكتفيــا هببــة ســنوية منحــه إياهــا معاويــة)(.)٣1
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جرهارد كونسلامن االماﲏ املعاﴏ:

قــال جرهــارد كونســلامن يف كتابــه (ســطوح نجــــم الشــيعة) ( )Gerhard Konslmanلقــد

بــاع (احلســن) املنصــب الــذي تركــه حممــد صــى اهلل عليــة وســلم وآالــه لنســله مــن اجــل املــال ....
ويقــال انــه مــات بالســل واهلــزال.

وقــد حاولــت شــيعة عــﲇ يف القــرون الاحقــة ﲡميــل صــورة هــذا الزعيــم الضعيــف التعــس،

فقــد اجتهــد يف جعــل احلســن ضمــن شــهداء املذهــب الشــيعي ،فنشــأت لذلــك روايــة تقــول ان
احلســن قتــل بتدبــري معاويــة  ....ولكــن مــن املســتبعد ان يكــون معاويــة ضالعــا يف مــوت احلســن،

فمثــل هــذه اجلريمــة غــري الﴬوريــة لــن يقــدم هبــا اﳋليفــة أدراك متامــا أيــن الرجــل املهــم وأيــن

الرجــل الــذي صــار يف الظــل)(.)٣٢

بروكلامن االملاﲏ .1868 – 1956

وقــال (بروكلــامن) يف كتابــه ( تاريــﺦ الشــعوب اإلســامية)  ( :ان احلســن مل يكــن رجل الســاعة

 466الــذي حتتاجــه الــدول فقــد رفــض ان يقــود جنــده يف هجــوم عى خصمــه)(.)٣٣
بريﳼ سايكس.

ويــرى (ســايكس) ان احلســن غــري جديــر بــان يكــون ابنــا لعــﲇ ألنــه شــغل بملذاتــه بــني نســائه

واكتفــى بﺈرســال اثنــي عــر ألــف جنــدي كطليعــة جليشــه بينــام احتفــﻆ بقلــب اجليــش يف املدائــن

حيــت ظــل يبتــزه يف احلدائــق وخــاف ان جيــرب حظــه يف ميــدان القتــال

()٣4

شبهات املسترقني لإلمام احلسن  gوالرد عليها

ﻫوامﺶ البحث

 )1فضل احلسن واحلسني ،cاملوسوعة العقدية.
 )٢البداية والنهاية ،البن كثري الدمشقي ،اجلزء الثامن ،احلسن بن عﲇ بن أيب طالب.
 )٣صحيح البخاري ،كاتب اللباس ،باب السخاب للصبيان ،بالرقم()5545
 )4الكتــب العقائديــة ،آيــة اهلل الســيد عــﲇ احلســيني امليــاﲏ ،قادتنــا كيــف نعرفهــم (اجلــزء الثالــث) ،نســب عــﲇ
بــن أيب طالــب.
 )5ســري أعــام النبــاء ،لشــمس الديــن الذهبــي ،ســري اﳋلفــاء الراشــدين ،ســرية أيب احلســنني عــﲇ رﴈ اهلل عنــه،
ترمجــة أيب احلســنني عــﲇ ومناقبــه ،طبعــة مؤسســة الرســالة.
 )6ســري أعــام النبــاء ،لشــمس الديــن الذهبــي ،ومــن صغــار الصحابــة ،احلســن بــن عــﲇ بــن أيب طالــب ،طبعــة
مؤسســة الرســالة٢001 ،م.
 )7لسان العرب ألبن منظور ،حرف السني ،دار صادر٢00٣ ،م.
 )8ابن كثري الدمشقي .البداية والنهاية .ويكي مصدر.
 )9امحد ثريا ( ،)٢011عﲇ بن أيب طالب سياسي ًا.
 )10عــﲇ حممــد الصــايب (14٢5هــــ٢005 /م) .كتــاب أمــري املؤمنــني احلســن بــن عــﲇ بــن أيب طالــب رﴈ اهلل
عنــه :شــخصيته وعــﴫه( .الطبعــة األوىل) .القاهــرة -مــﴫ :دار التوزيــع والنــر اإلســامية.
 )11مدخل اإلمام احلسن ،دائرة املعارف بزرك إسامي ،مدخل اإلمام احلسن.
 )1٢ســنن الدارقطنــي ،كتــاب الطــاق واﳋلــع واإليــاء وغــريه ،بــاب الطــاق واﳋلــع واإليــاء وغــريه ،دار
املؤيــد ٢001م.
 )1٣والدة اإلمام احلسن املجتبى.
 )14ولــد يوليــوس فلهــاوزن يف مدينــة مهلــني يف املانيــا عــام  ،1844ﲣصــﺺ يف البدايــة بدراســة التــوراة واللغــات
الســامية لينتقــل بعــد ســنتني مــن التدريــس اىل دراســة اللغــات الرقيــة مــع هاينريــش ايفالــد (،)1875 -180٣
وباإلضافــة اىل العربيــة اطلــع عــى اللغــات السنســكريتية والرتكيــة والفارســية ،وعــى الرغــم مــن ﲣصصــه
بالاهــوت وتدريســه العربيــة كان يكــرس جهــدا كبــري لدراســة اللغــة العربيــة ،تــويف يف جتنجــن يف املانيــا عــام
1918م ،ينظــر :دراســات وابحــاث يف التاريــﺦ والــرتاث واللغــات :صــاح ســليم عــﲇ ،احلــوار املتمــدن ،العــدد
.٢017 /8/٢4 ،5619
 )15تاريــﺦ الدولــة العربيــة مــن ظهــور اإلســام إىل ﳖايــة الدولــة األمويــة :املســترق األملــاﲏ يوليــوس فلهــوزن،
مراجعــة :حســني مؤنــس ،جلنــة التأليــف والرتمجــة والنــر – القاهــرة1968 -م.
 )16رشح ﳖــج الباغــة :عبداحلميــد بــن هبــة اهلل بــن حممــد بــن احلســني بــن أيب احلديــد ،أبــو حامــد ،عــز الديــن
(ت 656هــــ) حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل ابراهيــم ،دار احيــاء الكتــب العربيــة -دمشــق.
 )17رســالة املحكــم واملتشــابه املنســوبة اىل الريــف املرتــﴣ علــم اهلــدى (ت4٣6هــــ) :أيب عبداهلل حممد بــن ابراهيم
بــن ابراهيــم بــن جعفــر النعــامﲏ ،حتقيــق :الســيد عبد احلســني الغريفــي البهبــاﲏ ،األســتانة الرضوية املقدســة ،ط.٢
 )18ينظــر :مقاتــل الطالبيــني :عــﲇ بــن احلســني بــن حممــد بــن أمحــد بــن اهليثــم املــرواﲏ األمــوي القــرﳾ ،أبــو
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الفــرح األصبهــاﲏ (ت٣56هــــ) حتقيــق :الســيد أمحــد صقــر ،دار املعرفــة ،بــريوت.
 )19األخبــار الطــوال :أبــو حنيفــة أمحــد بــن داود الدينــوري (ت٢8٢هــــ) حتقيــق :عبــد املنعــم عامــر ،دار إحيــاء
الكتــب العــريب -عيســى البــايب احللبــي ورشكاه -القاهــرة1960 -م ،ط.1
 )٢0عقيدة الشيعة :دونالدسن ،دوايت .م :تعريب :ع.م ،.مؤسسة املفيد – بريوت1990 -م ،ط.٢
 )٢1عقيدة الشيعة
 )٢٢حممــد بــن عمــر الواقــدي الســهمي األســلمي املــدﲏ (ت ٢07هــــ8٢٣ /م) أبــو عبــداهلل مــن أقــدم املؤرخــني يف
اإلســام ولــد باملدينــة وانتقــل اىل العــراق يف أيــام الرشــيد وأتصــل بيحيــى بــن خالــد الربمكــي فأفــاض عليــه عطايــاه
وقربــه مــن اﳋليفــة فــويل القضــاء ببغــداد واســتمر إىل أن تــوﰱ فيهــا ،مــن أشــهر كتبــه :املغــازي النبويــة ،ضعفــة أهــل
احلديــث ورمــوه بالكــذب تــارة وبالوضــع تــارة أخــرى وحكمــوا بعــدم حج ّيــة رواياتــه املســندة فضـ ً
ا عــن التــي يرســلها
أو ﳛدثهــا عــن نفســه بــا إســناد .ينظــر :القــول احلســن يف عــدد زوجــات االمــام :الشــيﺦ وســام برهــان البلــداوي.
 )٢٣عــﲇ بــن عبــداهلل ،أبــو احلســن املدائنــي (ت ٢٢5هــــ840 /م) مــوىل عبدالرمحــن بــن ســمرة :روايــة مــؤرخ كثــري
التصانيــف مــن أهــل البــﴫة ســكن املدائــن ثــم انتقــل اىل بغــداد فلــم يــزل هبــا أن تــويف .مــن املتهمــني بالكــذب يف
احلديــث وذكــر أن مســلم يف صحيحــة قــد امتنــع مــن الروايــة عنــه وأن ابــن عــدي قــد ضعفــة ويــروي عــن عوانــه بــن
احلكــم املعــرف بوالئــه لعثــامن واألمويــني باإلضافــة إىل أن أكثــر رواياتــه مــن املراســيل .للتفاصيــل ينظــر :القول احلســن.
 )٢4أبــو القاســم عــﲇ بــن إبراهيــم (ت 508هــــ1114 /م) مــن أشــد املبغضــني للشــيعة إذ أوﴅ قبــل أن ال
 468ﳛــﴬه وال يتــواله أحــد مــن الشــيعة .قــال الذهبــي( :وأوﴅ أن ال يتــواله أحــد مــن الشــيعة) ينظــر :ســري أعــام
النبــاء ،شــمس الديــن أبــو عبــداهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــامن بــن َقا ْيــامز الذهبــي (ت748هــــ) دار احلديــث-
القاهــرة14٢7 -هــــ ٢006 -م.
 )٢5رشح ﳖج الباغة.٢٢ /16 :
 )٢6ينظــر :مناقــب آل أيب طالــب :ابــن شــهر آشــوب ،رشــيد الديــن أبــو جعفــر حممــد بــن عــﲇ بــن شــهر آشــوب
الــﴪوي املازنــدراﲏ (ت4٣6هــــ) حقيــق :يوســف بقاعــي ،دار األضــواء –بــريوت1991 -م ،ط.٢
 )٢7ينظــر :البــدء والتاريــﺦ :املقــدﳼ ،املطهــر بــن طاهــر (ت ٣55هــــ) اعتنــى بنــره :كليــامن هيــوار ،مكتبــة
املثنــى – بغــداد.
 )٢8عقيدة الشيعة.
 )٢9املصدر نفسه.
 )٣0تاريــﺦ األمــم وامللــوك :حممــد بــن جريــر بــن زيــد بــن كثــري بــن غالــب اآلمــﲇ ،أبــو جعفــر الطــربي (ت
٣10هــــ) دار الكتــاب العلميــة – بــريوت1407 -هــــ ،ط.1
)٣1العرب :حتي ،فيليب ،كتبه باإلنجليزية وطبع ألول مرة لندن سنة 19٣7م.
 )٣٢ينظــر :ســطوع نجــم الشــيعة (  :)Star shia surfaceجرهــارد كونســلامن ،ترمجــة مــن االملانيــة حممــد أبــو رمحــة،
مكتبــة مدبــويل – القاهــرة1414 -هـــــ 199٣ -م ،ط.٢
 )٣٣تاريﺦ الشعوب االسامية :كارل بروكلامن ،دار العلم للمايني1968 -م.
 )٣4ينظر :تاريﺦ فارس :السري بريﳼ مولسورث سايكس ،املكتبة الرقمية العاملية .19٢1-

شبهات املسترقني لإلمام احلسن  gوالرد عليها
املﺼادر واملراﺟع
.١األخبــار الطــوال :أبــو حنيفــة أمحــد بــن داود
الدينــوري (ت ٢8٢هـــــ) حتقيــق :عبــد املنعــم عامــر،
دار إحيــاء الكتــب العــريب – عيســى البــايب احللبــي
ورشكاه -القاهــرة1960 -م ،ط.1
.٢أمــري املؤمنــني احلســن بــن عــﲇ بــن أيب طالــب
 :gشــخصيته وعــﴫه :عــﲇ حممــد حممــد الصــايب
(الطبعــة األوىل) .القاهــرة – مــﴫ :دار التوزيــع
والنــر اإلســامية.
.٣البــدء والتاريــﺦ :املقــدﳼ  ،املطهــر بــن طاهــر
(ت٣55ـــــ) اعتنــى بنــره :كليــامن هيــوار ،مكتبــة
املثنــى -بغــداد.
.٤البدايــة والنهايــة ،البــن كثــري الدمشــقي ،اجلــزء
الثامــن ،احلســن بــن عــﲇ بــن أيب طالــب.
.٥تاريــﺦ األمــم وامللــوك :حممــد بــن جريــر بــن يزيــد
بــن كثــري بــن غالــب اآلمــﲇ ،أبــو جعفــر الطبــــري
( ت ٣10هـــــ) دار الكتــب العلميــة – بــريوت –
1407هـــــــ ،ط.1
.٦تاريــﺦ الدولــة العربيــة مــن ظهــور اإلســام إىل
ﳖايــة الدولــة األمويــة :املســترق األملــاﲏ يوليــوس
فلهــوزن ،مراجعــة :حســني مؤنــس ،جلنــة التأليــف
والرتمجــة والنــر – القاهــرة – 1968م.
.٧تاريــﺦ الشــعوب االســامية :كارل بروكلــامن ،دار
العلــم للمايــن – 1968م.
.٨تــــاريﺦ فــارس :الســري بــريﳼ مولســورث
ســــايكس ،املكتبــة الرقميــة العامليــة – .19٢1
.٩دراســات وابحــاث يف التاريــﺦ والتـــــراث
واللغــات :صــــاح ســــليم عــﲇ  ،احلــوار املتمــدن،
العــدد .٢017 /8 /٢4 ،5619
.١٠رســالة املحكــم واملتشــابه املنســوبة اىل الريــف
املرتــﴣ علــم اهلــدى (ت : )54٣6أيب عبــداهلل حممــد
بــن ابراهيــم بــن جعفــر النعــامﲏ ،حتقيــق :الســيد

عبــد احلســني الغريفــي البهبــاﲏ ،اآلســتانة الرضويــة
املقدســة ،ط.٢
.١١ســطوع نجــم الشــيعة (:)Star shia surface
جرهــرد كونســلامن ،ترمجــة مــن االملانيــة حممــد أبــو
رمحــة ،مكتبــة مدبــويل – القاهــرة – 1414هــــــ-
199٣م ،ط.٢
.١٢ســنن الــدار قطنــي :أبــو احلســن عــﲇ بــن عمــر
بــن أمحــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن نعــامن بــن دينــار
البغــدادي الدارقطنــي (٣85هـــــ) حتقيــق  :شــعيب
االرنؤوط وآخــــرون ،مؤسســـــة الرســــالة ،بريوت –
لبنــان –  14٣4هــــــــ ٢004 -م.
.١٣ســري أعــام النبــاء :شــمس الديــن أبــــو عبــداهلل
حممــد بــن أمحــد بــن عثــامن بــن َقا ْيــامز الذهبــي (ت
748هـــــــ) دار احلديــث –القاهــرة – 14٢7هــــ-
٢006م.
.١٤رشح ﳖــج الباغــة :عبــد احلميــد بــن هبــة اهلل
بــن حممــد بــن احلســن بــن أيب احلديــد ،أبــو حامــد،
عــز الديــن (ت 656هـــــ) حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل
ابراهيــم ،دار احيــاء الكتــب العربيــة -دمشــق.
.١٥صحيــح البخــاري .حممــد بن إســامعيل بــن إبراهيم
بــن املغــرية البخــاري ،أبــو عبــداهلل (ت٢56هـــــ) حتقيق
 :د .مصطفــى ديــب البغــا ،دار ابــن كثــري ،اليامــة –
بــريوت ،٢987 -1407 -ط.٣
.١٦العــرب  :حتــي ،فيليــب ،كتبــــه باإلنجليزيـــــة
وطبــع ألول مــرة لنــدن ســنة 19٢7م.
.١٧عقيــدة الشــيعة :دونالدســن ،دوايــت .م :تعريــب:
ع .م ،.مؤسســــة املفيــــد -بريوت – 1990م ،ط.٢
.١٨فضــل احلســن واحلســني وﴈ اهلل عنهــام،
املوســوعة العقديــة.
.١٩القــول احلســن يف عــدد زوجــات اإلمــام احلســن:
الشــيﺦ وســام برهــان البلــداوي.
.٢٠الكتــب العقائديــة ،آيــة اهلل الســيد عــﲇ احلســيني
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دار املعرفــة ،بــريوت.
املياﲏ.
.٢٤مناقــب آل أيب طالــب :ابــن شــهر آشــوب ،رشــيد
.٢١لسان العرب آلبن منظور.
.٢٢مدخــل اإلمــام احلســن :دائــرة املعــارف بــزرك الديــن أبــو جعفــر حممــد بــن عــﲇ بــن شــهر آشــوب
الــﴪوي املازنــدراﲏ (ت 4٣6هـــــ) حقيــق :يوســف
إســامي.
.٢٣مقاتــل الطالبيــني :عــﲇ بــن احلســني بــن حممــد بــن بقاعــي ،دار األضــواء -بــريوت1991 -م ،ط.٢
أمحــد بــن اهليثــم املــرواﲏ األمــوي القــرﳾ ،أبــو الفــرج .٢٥والدة اإلمام احلسن املجتبى.
األصبهــاﲏ (ت٣56هـــــ) حتقيــق :الســيد أمحــد صقــر،
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املﻘدمة

بســم اهلل الــذي ال ُيعبــد ســواه ،واحلمــد هلل عــى وافــر نعمــه وعطايــاه والصــاة والســام عــى

حممــد رســول اهلل وعــى آل بيتــه الطيبــني مهبــط الوحــي ومعــدن الرســالة ،الذيــن أذهــب اهلل عنهــم

الرجــس وطهرهــم تطهــريا.

عمــدت بعــض الروايــات التارﳜيــة املوضوعــة اىل وصــف عاقــة اإلمــام احلســن gبوالــده اإلمام

عــﲇ gبأﳖــا كانــت عاقــة ســيﺌة يشــوهبا التضــارب باملواقــف واالختــاف بــاآلراء  .إذ مل يكــن
احلســن gوفــق منظــور تلــك الروايــات ابن ـ ًا مطيع ـ ًا ألبيــه ،كــام مل يكــن اإلمــام عــﲇ gراضي ـ ًا

عــى تﴫفــات ولــده التــي ســببت لــه احلــرج ،وأوقعتــه بمشــاكل وعــداوات وقــد كشــف اإلمــام

عــﲇ gعــن عــدم رضــاه وامتعاضــه مــن تلــك التﴫفــات امــام النــاس وبشــكل علنــي  ،واصفـ ًا

ايــاه بالضعــف والامبــاالة ،وقــد أنتفــع العديــد مــن املســترقني وال ســيام املتحاملــني منهــم عــى

االســام( )1مــن تلــك األوصــاف فقدمــوا يف كتاباهتــم صــورة مشــوهة عــن اإلمــام احلســن.g

 47٢انعكســت عــى جمــرى األحــداث التارﳜيــة التــي ﲣــﺺ الﴫاعــات الدائــرة حــول اﳋافــة التــي
اســفر عنهــا اســتحواذ معاويــة بــن ايب ســفيان عــى احلكــم .فض ـ ً
ا عــن انعكاســها عــى متبنــى
اإلمامــة يف عقيــدة الشــيعة االماميــة .

ُقســم البحــث عــى مبحثــني اثنــنيُ ،ســلط املبحــث األول الضــوء عــى فريــة تفضيــل اإلمــام عــﲇg

لولــده احلســني وتقديمــه عــى ولــده احلســن للتدليــل عــى ســوء العاقــة بينهــام ويكمــن ذلــك يف
حموريــن ،املحــور األول يتعلــق بالزعــم بانشــغال احلســن gبالطعــام والضيافــة والــرتف  ،والثــاﲏ
الزعــم بانشــغاله بالــزواج والطــاق والشــغف بالنســاء .

واملبحــث الثــاﲏ تنــاول التباعــد واﳋــاف بــني االمامــني عــﲇ واحلســن cيف الــرأي واملوقــف
إزاء األوضــاع السياســية وهــي تتعلــق بثــاث حمــاور ،املحــور االول يف املوقــف مــن حادثــة
حمــاﴏة عثــامن بــن عفــان يف بيتــه وقتلــه (ســنة ٣5هـــ655/م) واملحــور الثــاﲏ يف املوقــف مــن

بيعــة اهــل املدينــة لإلمــام عليــه ،gواملحــور الثالــث يتعلــق باملوقــف مــن خــروج طلحــة والزبــري

(٣6هـــ656/م).

عاقة اإلمام احلسن  gبوالده اإلمام عﲇ  gبني الرواية التارﳜية والرؤية اإلستراقية

وقــد تــم االعتــامد يف نقــل الرؤيــة اإلســتراقية املتحاملــة التــي شــوهت ســرية اإلمــام احلســن .g

عــى عــدد مــن املســترقني املتحاملــني عــى االســام وعــى الرســولوال بيتــه ،كــام تــم االعتــامد
عــى بعــض املســترقني املنصفــني ألجــل تعزيــز األدلــة التــي تثبــت مكانــة احلســن gوفضلــه.

فضـ ً
ا عــن مراجعــة الروايــات التارﳜيــة املوضوعــة التــي كانــت املنبــع الــذي أســتقى منــه اولﺌــك

املســترقون نقوالهتــم وشــكلت االســاس ملــا قدمــوه مــن اوصــاف متحاملــة ،واخضــاع اراء
واقــوال املســترقني والروايــات التارﳜيــة املضللــة التــي اعتمــدوا عليهــا للنقــد والتحليــل بغيــة

تفنيــد مــاورد فيهــا مــن افــرتاءات ومزاعــم باالعتــامد عــى الروايــات املنصفــة التــي تتوافــق مــع
العقــل وتتائــم مــع الواقــع التارﳜــي.
واهلل من وراء القصد

سلمى
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متيــزت أغلــب اوصــاف املســترقني لإلمــام احلســنgوعاقته بوالــده االمــام عــﲇ  gباﳖــا

كانــت اوصافـ ًا إﳛائيــة ،اال إﳖــا تتطابــق مــع مــا أوردتــه الروايــات التارﳜيــة املوضوعــة مــن مزاعــم
وافــرتاءات .ويمكــن تلخيــﺺ تلــك االفــرتاءات بــاآلﰐ :

املبحث األول

احلسني وتقديمه عى االمام احلسن c
فرية تفضيل االمام ُ

احلســني عــى ولــده
أورد بعــض املســترقني إشــارات تُعــرب عــن تفضيــل اإلمــام عــﲇ gلولــده ُ

األكــرب احلســن ،cبعضهــا كانــت حتمــل إشــارات ﴏﳛــة ،والبعــض االخــر دالالت توحــي
اىل حالــة التفضيــل ،ويقــف وراء التفضيــل دوافــع هــي :

اوالﹰ -:انشﻐال اإلمام اﳊسن  gبالﻀيافة والطﻌام والﱰف

ﴏح املســترق ( رونلدســن) عــن تفضيــل اإلمــام عــﲇ  gلولــده احلســنيgعام ســواه ،وال

ســيام عــن اخيــه احلســن  gوفق ـ ًا ملــا جــاء يف وصــف االمــام عــﲇ لولــده احلســن بأنــه إنســان ال

 474يأبــه باألمــور اجلديــرة باالهتــامم كالسياســة والقيــادة العســكرية ،إذ الهــم لــه إال الطعــام بعكــس
اخيــه احلســني لذلــك أردف االمــام عــﲇ قائ ـاً ((:احلســني منــي وانــا منــه ))(. )٢

ان مــا ذكــره (رونلدســن) كان باالعتــامد عــى مــا اوردتــه بعــض الروايــات التارﳜيــة التــي زعمــت
ان اإلمــام عــﲇ وصــف احلســن أبنــه بأنــه كان صاحــب (جفنــة وخــوان) ،وذكــر ان هــذا الــكام

قالــه اإلمــام عــﲇ أمــام ُمجــع مــن أصحابــه يف إحــدى حلقــات مســجد الكوفــة جــاء فيــه (( اال
اخربكــم عــن اهــل بيتــي  ،امــا عبــداهلل بــن جعفــر فصاحــب هلــو ،وامــا احلســن ببــن عــﲇ فصاحــب

جفنــة وخــوان ،ولــو قــد التفــت بحلــف البطــان مل يغنــى عنكــم حبالــة عصفــور ،وامــا ابــن عبــاس

فــا يقرأكــم ،وامــا انــا واحلســني فنحــن منكــم وانتــم منــا ))(.)٣

وتــارة أخــرى قيــل ان مجاعــة مــن أصحــاب اإلمــام عــﲇ كانــوا جالســني عنــده فذكــروا أهــل بيتــه

فقــال هلــم )) :امــا احلســن فــا يغنــى عنكــم يف احلــرب ُحبالــة عصفــور ،وامــا عبــد اهلل بــن جعفــر
فصاحــب ظــل وخــوان ،وامــا ُحســني فانــه منكــم.)4())...

ويف روايــة ثالثــة ورد فيهــا قــول اإلمــام عــﲇ gبــان احلســن )) صاحــب جفنــة وخــوان فتــى مــن

وحســني فأنــا منكــم وانتــم منــا))( ،)5وجــاء يف روايــة رابعــة ان قــول اإلمــام
فتيــان قريــش  ...وامــا ُ
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عــﲇ جــاء يف واقعــة صفــني (٣7هـــ657/م) ،بعــد ان ســأله رجــل(( ...ان املــوت نــازل البــد منــه
 ،فــأن حــل فمــن صاحبنــا ؟))( )6فأجــاب اإلمــام عــﲇ قائ ـ ً
ا (( :أمــا احلســن فصاحــب خــوان،
وفتــى مــن الفتيــان ،ولــو قــد التقــت حلقتــا البطــان مل يغنــى عنكــم يف احلــرب حثالــة عصفــور(،)7

وأمــا ابــن أخــي عبــداهلل بــن جعفــر فصاحــب هلــو ،وأمــا احلســني وحممــد ابنــاي فأنــا منهــام ومهــا

منــي))( .)8وهنــا التفضيــل شــمل مــع اإلمــام احلســني اخيــه حممــد احلنفيــة ايضـ ًا.

وعــى الرغــم مــن التضــارب يف حتديــد مــكان وزمــان قــول اإلمــام عــﲇ ،gواالختــاف يف حتديــد

االشــخاص الــذي ورد ذكرهــم يف كامــه ،وكذلــك يف حتديــد مــن كان مفض ـ ً
ا لديــه مــن اوالده
هــل اإلمــام احلســني فقــط أم معــه ابنــه احلنفيــة ؟ فــﺈن هــذه الروايــات موضوعــة وال يمكــن االخــذ

هبــا لﻸســباب اآلتيــة :

 -1هتــدف هــذه الروايــات اىل ﴐب مســألة اإلمامــة باعتبــار اإلمــام احلســن gهــو االمــام الثــاﲏ
إذ جــاء يف إحــدى تلــك الروايــات ان رجـ ً
ا مــن اصحــاب اإلمــام عــﲇ مل يــرد ذكــر أســمه ،كان قــد

تســائل عــن الشــخﺺ الــذي ســيتوىل أمرهــم بعــد اإلمــام عــﲇ بقولــه (( :فمــن صاحبنــا ؟))(،)9
ووفــق ذلــك التســائل املطــروح يصبــح واضحـ ًا ان احلســن مل يكــن الــوﴆ بعــد اإلمــام عــﲇ.g

االمــر االخــر اجلديــر بالوقــوف عنــده هــو الســبب الــذي دفــع ذلــك الرجــل اىل القــول((  ...املــوت

نــازل البــد منــه))(،)10وكأن املعركــة كانــت لصالــح معاويــة بــن ايب ســفيان ،يف الوقــت الــذي
أكــدت املصــادر بــأن اإلمــام عــﲇ وجيشــه احــرزوا تقدم ـ ًا كبــري ًا عــى معاويــة وجيشــه وان النــﴫ

كان قــاب قوســني أو أدنــى منــه لــوال خدعــة التحكيــم( .)11ولــو افرتضنــا ان تســائل الرجــل مــن
بــاب احليطــة واحلــرص عــى مصلحــة املســلمني ،فهــل غــاب هــذا األمــر عــن اإلمــام عﲇ.gفلــم

ي ّعــر لــه اهتــامم؟ ثــم مــا الداعــي اىل ان يذكــر اإلمــام عــﲇ مســاويء أهــل بيتــه كــي يصــل اىل تفضيــل

اإلمــام احلســني عــام ســواه ؟ وكان ﳑكــن ان يذكــر مبــارشة تفضيلــه للحســني وفقـ ًا مليزاتــه احلســنة
وفضائلــه بــدالً مــن ذكــر مســاويء اآلخريــن هــذا لــو صــح القــول بوجــود مســاويء ايض ـ ًا.

)٢ســواء كان قــول اإلمــام عــﲇ gورد يف معركــة صفــني أو قبلهــا أو بعدهــا فأنــه ﳛمــل وصف ـ ًا

للجانــب العســكري ،إذ ان احســن كان شــغله الشــاغل الطعــام والضيافــة وجمالــس الــرتف ،اي مل
يكــن ﳛمــل كفــاءة او مقــدرة عســكرية فحينــام تلتقــي حلقتــا البطــان اي حينــام يشــتد األمــر( ،)1٢لن
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يغنــي يف احلــرب حبالــة عصفــور ،واحلبالــة هــي الــرك الــذي ُيصــاد بــه الطائــر يف الصيد(،)1٣وهذا

الوصــف ال يمكــن ان يصــدر مــن اإلمــام عــﲇ بحــق ولــده احلســن ،فاحلســن كان لــه دور يف الدفاع

عــن عثــامن بــن عفــان حينــام ُحــوﴏ يف داره ســنة (٣5هـــ655/م) ،كــام شــارك يف معركــة اجلمــل

ســنة (٣6هـــ656/م) ،ويف صفني (٣7هـــ657/م) ايض ًا(.)14

وقيــل ان اإلمــام عــﲇ gكان يعمــل جاهــد َا مــن أجــل أبعــاد ولديــه احلســنان cعــن املشــاركة

يف صفــني ،يف الوقــت الــذي كان يقــدم ولــده حممــد بــن احلنفيــة يف احلــرب ،وروي انــه قــال((:
املكــوا عنــي هذيــن الفتيــني اخــاف أنــه ينقطــع هبــام نســل رســول اهلل ،)15( ))فاإلمــام عــﲇ كان

حريصـ ًا يف احلفــاظ عــى اإلماميــة إذ ان اإلمامــة يف ولــده احلســن مــن بعــده ،ثــم احلســني الــذي مــن

نســله الريــف متتــد ســالة اإلمامــة.

وقيــل ملحمــد بــن احلنفيــة (( مل يغــرر بــك ابــوك يف احلــرب ،وال يغــرر باحلســن واحلســني c؟
فقــال  :اﳖــام عينــاه وانــا يمينــه ،فهــو يدفــع عــن عينيــه بيمينــه))( .)16ويتضــح ان اإلمام عــﲇ gكان

 476حريصـ ًا عــى حيــاة احلســنان معـ ًا ،ومهــا عنــده عى نفــس الدرجــة مــن املكانــة والتفضيل ،فاحلســن
هــو االخــر حمــط رعايــة وتفضيــل اإلمــام عــﲇ .gكــام نلمــس ذلــك يف قولــه البــن احلنفيــة (( ال
تأنــف فأنــه  يقصــد احلســن  ابــن النبــي وانــت ابــن عــﲇ)) ( ،)17فســبطي رســول اهللهبــام
امتــداد لســالة النبــوة واﳋافــة.

 )٣لــو كان اإلمــام عــﲇ gيــرى ان ولــده احلســن غــري مؤهــل لﻸمــور املهمــة وهــو صاحــب جفنــة
وخــوان ملــا اوصــاه باالقتصــاص مــن قاتلــه عبــد الرمحــن بــن ملجــم اللعــني( ،)18فتــوىل احلســن أمــر

تغســيل اإلمــام عــﲇ gوالصــاة عليــه ،ودعــا ابــن ملجــم لعنــة اهلل وأمــر بــﴬب عنقــه (.)19

فقــد كان احلســن بــن عــﲇ وﴆ أبيــه أمــري املؤمنــني عــى اهلــه وولــده وأصحابــه ،فأوصــاه بالنظــر
يف وقوفــه وصدقاتــه ،وكتــب لــه عهــد ًا مشــهور ًا ،ووصيتــه ظاهــرة يف معــامل الدين ،وعيــون احلكمة

واألدب( .)٢0ووفقـ ًا ملكانــة احلســن باعتبــاره ووﴆ أمــري املؤمنــني فقــد جــاء ان عبــد اهلل بــن عباس

خطــب بالنــاس بعــد استشــهاد اإلمــام عــﲇ gســنة (40هـــ660 /م) قائـاً)) :يــا معــارش النــاس

هــذا ابــن نبيكــم ،وﴆ امامكــم فبايعــوه)) (.)٢1

(٤يظهــر ان الــرواة اســتغلوا مــا كان يتســم بــه احلســن gمــن صفــات الكــرم واجلــود( ،)٢٢ومــا
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ُعــرف عنــه مــن ســخاء يف تقديــم املســاعدات املاديــة وموائــد الطعــام للمحتاجــني والوافديــن
عليــه( ،)٢٣كــي يدللــوا عــى صحــة مزاعمهــم بأنــه كان منشــغ ً
ا بدعــوات الطعــام ،وكونــه صاحــب

جفنــة وخــوان ،فتكــون رواياهتــم املشــوهة تلــك قــد نُســجت مــن واقــع حيــاة االمــام احلســن

لتكــون اكثــر وقع ـ ًا ،وشــاهد ًا عــى صحــة زعمهــم.

وال نعلــم هــل ان صفــة الكــرم واجلــود ،أو إعــداد الطعــام والضيافــة مثلبــة تُقلــل مــن مكانــة

صاحبهــا ،فالرســولحث عــى اطعــام الطعــام بقولــه(( :أهيــا النــاس افشــوا الســام واطعمــوا
الطعــام ،وصلــوا االرحــام ،)٢4( ))...كــام اوﴅ اإلمــام عــﲇ ابنــاءه بﺈطعــام املســاكني والفقــراء

بقولــه  (( :وارمحــوا اليتيــم واطعمــوا املســكني ،واشــبعوا اجلائــع ،واكنفــوا الضائــع))( )٢5وكان
اإلمــام احلســن gقــد تربــى عــى اإلثــار واجلــود والكــرم وليــس أدل عــى ذلــك مــن إطعــام

والــده للفقــراء واأليتــام واملســاكني ويف اإلمــام عــﲇ و ســيدة نســاء العاملــني فاطمــة cنــزل قولــه

تعــاىل  ((:ويطعمــون الطعــام عــى حبــه مســكين ًا ويتي ـ ًام واســري ًا)) (.)٢6
ﺛاني ﹰا :انشﻐال االمام اﳊسن  gبالﺰواج والطالق والنساء

نُعــت احلســن gبأنــه مزواجـ ًا مطاقـ ًا شــغوف ًا بالنســاء( ،)٢7وعــدو ًا لــه من الزوجــات عــدد ًا مبالغ ًا

بــه ،ال بــل هــو ﴐب مــن اﳋيــال  ،حتــى بلــﻎ عــدد زوجاتــه يف إحــدى الروايــات نحــو()٣00
زوجة(.)٢8وهــذا دفــع املســترق المنــس اىل وصفــه بـــــ ((امليــل إىل الشــهوات (((،)٢9و ُعــدت

الشــهوانية لــدى احلســن بأﳖــا كانــت إحــدى الصفــات األساســية ال خاقة(،)٣0وقيــل أنــه(( قــﴣ

زهــرة شــبابه يف الــزواج والطــاق)) ( ،)٣1واحــﴡ لــه مــا يقــارب املائــة زوجــة( )٣٢وذكر ســايكس(
 )sykesيف كتابــه (  )History of ersieبــأن احلســن مل يكــن جديــر ًا الن يكــون ابنـ ًا لإلمــام عــﲇ

 ((:ألنــه ُشــغل بملذاتــه بــني نســائه ))(. )٣٣

وقــد تصــدى العديــد مــن الباحثــني لتفنيــد تعــدد الزوجــات وكثــرة طاقــات احلســن ،gواثبتــوا

باألدلــة النقليــة والعقليــة زيــف تلــك املزاعــم بعــد إخضــاع الروايــات للنقديــن الظاهــري
والباطنــي( .)٣4فاألدلــة الدامغــة تلــك نفــت مجيــع االفــرتاءات املنســوبة للحســن وكونــه رجـ ُـل

مــزواج ومطــاق .وتلقبــه بلقــب املطــاق ،إذ أن الثابــت مــن زجيــات احلســن ال يتجــاوز الثــامن
زوجــات أواالحــدى عــر زوجــة فقــط ،فيهــن زوجــات حرائــر ،واخريــات أمهــات ولــد ،وجيــوز

للمســلم أن جيمــع مــن أمهــات الولــد بلــﻎ مــا بلــﻎ عددهــن(.)٣5
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ان االدعــاء بكثــرة زوجــات اإلمــام احلســن هــدف املســترقون مــن خاهلــا ومــن ورائهــم رواة
األخبــار املكذوبــة ليــس فقــط التقليــل مــن مكانــة اإلمــام احلســن ووصفــه بالضعــف والتهافــت

عــى الشــهوات وامللــذات ،واثــر ذلــك عــى موقفــه إزاء األحــداث املهمة()٣6وانــام قصــدوا ايض ـ ًا

إظهــار مــدى التباعــد احلاصــل بينــه وبــني والــده ،إذ أن كثــرة زواجاتــه كانــت بغــري رضــا اإلمــام

عــﲇ ،gكــام مل يكــن راضيـ ًا عــى حيــازة ولــده احلســن لقــب املطــاق ،خاصــة وإن طاقاتــه تلــك
قــد أوقعــت _ اإلمــام عــﲇ_ يف مشــاكل مــع القبائــل التــي تصاهــرت مــع احلســن ،وخلقــت لــه

أعــداء وخصــوم خطريــن ،وهــذا مــا نلحظــه يف قــول( رونلدســن) ... (( :وســمي املطــاق،
وخلــق لعــﲇ أعــداء خطريــن)) (. )٣7

ان مســألة كثــرة الزواجــات وطاقــات احلســن كان لــه صــداه الواســع يف بعــض الروايــات

التارﳜيــة التــي صــورت امتعــاض اإلمــام عــﲇ منهــا ،الــذي عمــل مــن أجــل إخــاء مســؤوليته
كأب أمــام النــاس ،إذ انــه حــذر أهــل العــراق مــن تزويــج احلســن بقولــه ((:ال تزوجــوا احلســن
فأنــه رجــل مطــاق قــد خشــيت ان يورثنــا عــداوة يف القبائــل))(.)٣8
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وقيــل ان احلســن كان حمب ـ ًا للنســاء كثــري الــزواج والطــاق فــكان اإلمــام عــﲇ  gيســتحي مــن

إصهــار احلســن فخطــب النــاس وقــال ((:ان حســن ًا مطاقـ ًا فــا تنكحــوه))( )٣9ويف روايــة أخــرى

ذكــر ان اإلمــام عــﲇ قــال  ((:يــا اهــل العــراق ال تزوجــوا احلســن بــن عــﲇ فأنــه رجــل مطــاق،
فقــال رجــل مــن مهــدان :واهلل لنزوجنــه فــام رﴈ أمســك ومــا كــره طلــق))( ،)40وجــاء ان اإلمــام

عــﲇ بعــد ماســمع كام الرجــل اهلمــداﲏ ّﴎ بقولــه وأثنــى عــى مهــدان وأنشــد قائ ـ ً
ا(: )41
ﹴ
وحــسن كــام
لــهمدان أخـــاق ودين يـــزينهم
وبــأس إذ القــوا ُ

وللــرد عــى املزاعــم أعــاه التــي تشــري اىل وجــود خصــام أو تباعــد بــني اإلمــام عــﲇ وولــده احلســن

 cبســبب كثــرة الزواجــات والطاقــات ومــا أســفر عنــه مــن تفضيــل اإلمــام احلســني gكــام جــاء
ذلــك يف إحــدى الروايــات ان احلســنان تقدمــا ﳋطبــة إحــدى بنــات املســيب بــن نجبــة( ،)4٢فذهــب

األخــري لإلمــام عــﲇ gكــي يأخــذ رأيــه فأجــاب قائ ـ ً
ا  ((:امــا احلســن رجــل مطــاق ...وامــا
احلســني فﺈنــام هــي حاجــة الرجــل اىل أهلــه())...)4٣

وهنــا يظهــر ان اإلمــام احلســني كان موضــع التفضيــل عــى أخيــه احلســن وتفنيــد هــذه الروايــة

بالنقــاط اآلتيــة:

عاقة اإلمام احلسن  gبوالده اإلمام عﲇ  gبني الرواية التارﳜية والرؤية اإلستراقية

 -1ان مــا قدمــه الباحثــني مــن ردود وأدلــه تنفــي إلصــاق لقــب املــزواج واملطــاق باإلمام احلســن،

يعــد دلي ـ ً
ا لتفنيــد مــا نُســب لإلمــام عــﲇ gمــن أقــوال وحتذيــرات ألهــل العــراق مــن تزويــج

أبنــه ،أو وجــود خمــاوف مــن الوقــوع بمشــاكل مــع القبائــل ،أو أن هنــاك مشــاكل وخصومــات

عنيفــة أو شــديدة واجهتــه مــن أصهــار ولــده احلســن

 -٢الروايــة اﳋاصــة بتحذيــر اإلمــام عــﲇ gألهــل العــراق ورد الرجــل اهلمــداﲏ ،ومــن ثــم

أستحســان اإلمــام عــﲇ قــول اهلمــداﲏ وﴎوره ومدحــه لقبيلــة مهــدان ،هــذه الرواية حتمــل تناقض ًا
واضحـ ًا .ففــي الوقــت الــذي حــذر فيهــا اإلمــام عــﲇ مــن تزويــج احلســن ،وعـ ّـرب عــن عــدم رضــاه

وعــدم حتملــه مســؤولية ذلــك تفاديـ ًا للمشــاكل أو مواجهــة عــداوات ،نجــد الروايــة تكشــف عــن
إرتيــاح وﴎور اإلمــام عــﲇ مــن جــواب الرجــل اهلمــداﲏ ،بمعنــى أنــه كان راضي ـ ًا عــن احلســن
وافعالــه وكأنــه كان ينتظــر ردود األفعــال أو جــواب يرضيــه كجــواب الرجــل اهلمــداﲏ.

فأمــا ان يكــون اإلمــام عــﲇ gرافض ـ ًا وﳑتعض ـ ًا مــن تﴫفــات احلســن بوصفهــا تﴫفــات غــري

صحيحــة ،أو ان يكــون راضي ـ ًا عنــه ،وكل مــا هيمــه يف األمــر هــو التعــرف عــى آراء اآلخريــن.

 -٣هــل ُيعقــل ان ســليل بيــت النبــوة الــذي تربــى يف حجــر رســول اهللونشــأ عــى مــكارم

األخــاق يكــون عاصيـ ًا ألبيــه ،وصاحــب مشــاكل وتصــدر منــه تﴫفــات غــري مســؤولة؟ وهــل

كان أعــداء اإلمــام عﲇgوخصومــه اﳋطريــن هــم اولﺌــك الذيــن طلــق ولــده احلســن بناهتــم؟
وترهــم يف غــزوات
فالواقــع التارﳜــي يؤكــد ان خصــوم اإلمــام عــﲇgهــم امــا مــن الذيــن ّ

االســام األوىل( ،)44أو اولﺌــك الذيــن تــﴬرت مصاحلهــم وفقــدوا امتيازاهتــم أو كانــت هلــم

أطــامع يف احلكــم( )45أو اولﺌــك الذيــن انحرفــوا عــن احلــق واﲡهــوا اىل الباطــل

()46

 -4الروايــات يظهــر عليهــا الــدس االمــوي يف تشــويه ســرية اإلمــام عــﲇ وال بيتــه ،bإذ ُعــرف

عــن أغلــب حــكام بنــي اميــه امليــل اىل الشــهوات ،وتعــدد الزوجــات والطاقــات نذكــر عى ســبيل
املثــال مــا ذكــر عــن خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة بأنــه كان شــغوف ًا بالنســاء ،وعــرف بكثــرة زجياتــه

وطاقاتــه غــري املــربرة( ،)47ورغــم ذلــك فــأن بعــض الــرواة املأجوريــن جعلــوا لــه مناقــب فزعمــوا

بأنــه كان حكيــم أو عــامل( ،)48ونســبوا اليــه االهتــامم بالكيميــاء والرتمجــة

()49

امــا أكثــر بنــي اميــه زواج ـ ًا وطاق ـ ًا ،وهــو األجــدر بنيــل لقــب املطــاق فهــو الوليــد بــن عبــد
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امللــك ( 96 -86هـــ715 -705 /م) ،فقيــل أنــه ﴐب رقــ ًام قياســي ًا يف ﴎعــة الطــاق ،إذ مل

متكــث عنــده إحداهــن بضعــة دقائــق ،فبعــد أن ُزفــت اليــه قالــت لــه عــى ســبيل املزاح((:اكرياؤنــا
يريــدون الشــخوص أنحبســهم أم يذهبــون))(.)50

أمــا الوليــد بــن يزيــد بــن عبــد امللــك ( 1٢6 -1٢5هـــ74٣-74٢/م) فقــد عــرف بالفســق
واملجــون( )51ومــن طاقاتــه نذكــر طاقــه لزوجتــه ســعدة بنــت ســعيد بــن خالــد بغيــة الــزواج

مــن أختهــا ســلمى الــذي شــغف بحبهــا( )5٢وال شــك ان الزعــم بكثــرة زجيــات وطاقــات اإلمــام
احلســن ألجــل التمويــه عــى ســوء تﴫفــات االمويــني.
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املبحث الثاﲏ

خمالفــة اإلمــام احلســن  gلوالــده يف الــرأي واملوقــف إزاء األوضــاع السياســية(  ٣6 -٣5هـــ/

656 -655م)

عــرب عــدد مــن املســترقني عــن وجــود خــاف عميــق وتبايــن واضــح يف الــرأي واملوقــف بــني

أمجــل بالقــول (( :ان احلســن مل يكــن عــى وفــاق مــع أبيــه))
اإلمــام عــﲇ gوولــده احلســن ُ g

( ،)5٣أو القــول  (( :مل تكــن عاقتــه مــع أبيــه واخوتــه عــى احســن ما ُيــرام ،)54())...وأكــد ميدلينــج
( )Madelungبــأن احلســن gمل يكــن عــى تعاطــف مــع تطلعــات اإلمام عــﲇ السياســية( ،)55وذكر
كونســلامن( )Councilmanان اإلمــام عــﲇ gتنبــه لذلــك ،لــذا فأنــه مل يكــن فرح ـ ًا باحلكــم(. )56

إن األقــوال اآلنفــة الذكــر نقلهــا املســترقون مــن بعــض الروايــات املوضوعــة و املتحاملــة التــي

أشــارت اىل أن احلســن  gكان ﳜالــف والــده يف الــرأي ،وكان ذا موقــف معــارض للعديــد
مــن القضايــا السياســية ،ومنهــا حصــار عثــامن وقتلــه و مبايعــة اإلمــام عــﲇ gباﳋافــة ســنة

(٣5هـــ655 /م) ،وخــروج طلحــة والزبــري وخــوض القتــال يف واقعــة اجلمــل ســنة (٣6هـــ /

656م) ويمكــن تلخيــﺺ رأي احلســن  gإزاء األحــداث وفــق مزاعــم بعــض الــرواة بــاآلﰐ:
 -1ان ﳜــرج اإلمــام عــﲇ gمــن املدينــة حينــام حــوﴏ عثــامن بــن عفــان يف داره ،فــأن ُقتــل
عثــامن ال يتحمــل اإلمــام عــﲇ أي مســؤولية

 -٢ان ال يكتفــي اإلمــام عــﲇ  gببيعــه أهــل املدينــة لــه ،وأن يعتــزل اﳋافــة حتــى تأتيــه بيعــة
األمصــار اإلســامية

 -٣ان يلــزم اإلمــام عــﲇ gبيتــه عنــد خــروج طلحــة والزبــري ،وال يقــدم اىل العــراق ويــرتك األمــر

حتــى يصطلحوا.

وعـــند متابعـــة اـلــروايات اـلتاريـخيـة التي أوردت هذه الــمـواقف نجد اآلتـي:

اوالً :التباين يف صيغة الكام

ظهــر التبايــن يف نقــل صيغــة الــكام الدائــر بــني احلســن ووالــده اإلمــام عــﲇ،gإذ يــرتاوح

بــني اســتخدام صيغــة األمــر أو النهــي أو الطلب،أوجمــرد رأي ومشــورة.

ففــي إحــدى الروايــات ورد ان احلســن قــال ألبيــه حينــام حــوﴏ عثــامن(( فســألتك ان تعتــزل
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النــاس وتلحــق بمكــة ،)57())...وقولــه :عنــد خــروج طلحــة والزبــري (( :ثــم خالفــك طلحــة

والزبــري فســألتك ان ال تتبعهــام وتدعهــام ،فــأن اجتمعــت األمــة فــذاك وان اختلفــت رضيــت بــام

قــﴣ اهلل ،وانــا اليــوم اســألك إال تقــدم العــراق.)58())...

ويف روايــة أخــرى جــاء كام اإلمــام احلســن gبصيغــة األمــر واللــوم عــى عــدم االمتثــال لتلــك

األوامــر كالقــول (( :امرتــك حــني حــﴫ النــاس هــذا الرجــل ان تــأﰐ مكــة فتقيــم هبــا فعصيتنــي،
ثــم امرتــك حــني ُقتــل ان تلــزم بيتــك ...فعصيتنــي.)59())...

وجــاء يف روايــة أخــرى القــول ((:قــد امرتــك فعصيتنــي ،فقــال عــﲇ  ...ومــا الــذي امرتنــي

ـت هبــا ،ثــم امرتــك
أحيــط بعثــامن...ان ﲣــرج مــن املدينــة ف ُيقتــل ولسـ َ
فعصيتــك ،قــال :امرتــك يــوم ُ

يــوم ُقتــل إال تتابــع حتــى يأتيــك وفــود أهــل األمصــار ،والعــرب وبيعــة كل مــﴫ ،ثــم امرتــك حــني

فعــل هــذان الرجــان مــا فعــا ان ﲡلــس ببيتــك ...فعصيتنــي يف ذلــك كلــه .)60())...
وهنــاك مــن أورد صيغــة املشــورة والــرأي يف قــول احلســن ((:يــا أبـ ِ
ـت أرشت عليــك حــني ُقتــل

 48٢عثــامن ...وأرشت عليــك حــني بلغــك خــروج الزبــري وطلحــة بعائشــة اىل البــﴫة ...وأرشت
عليــك حــني حــوﴏ عثــامن ان ﲣــرج مــن املدينة...فلــم تقبــل رأي يف ﳾء مــن ذلــك))( .)61
وذكــر أن احلســن أشــار عــى أبيــه ان يرجــع وال يقــدم للعــراق عنــد خــروج طلحــة والزبــري(،)6٢

ويف مجيــع تلــك الروايــات عــى اختــاف صيــﻎ الــكام فيهــا ،كان اإلمــام عــﲇ gيــرد عــى ولــده
احلســن مــربر ًا ل ـ ُه موقفــه( )6٣وكأنــه كان مضطــر ًا للــرد والتربيــر.

إن ماذكــر يف الروايــات التــي تتعلــق بموقــف اإلمــام احلســن املخالــف ألبيــه والــذي يعكــس

ضعــف أو ســوء العاقــة بينهــام ،أو عــدم التوافــق ينتاهبــا الكثــري مــن التناقــض والتضــارب
واﳋلــط فض ـ ً
ا عــن اســتحالة وجــود عاقــة ســيﺌة ملخالفــة ذلــك الديــن والعقــل والواقــع كــام

ســيتم إيضاحــه يف أدنــاه:

 -١يف الوقــت الــذي صــورت الروايــات اإلمــام احلســن بمثابــة اآلمــر الناهــي ،أو صاحــب الــرأي
واملشــورة ،وأن اإلمــام عــﲇ gمل يمتثــل لتلــك األوامــر وكأنــه كان رافضــ ًا للمشــورة نجدهــا

تصــف احلســن gبضعــف الشــخصية إذ مل يقــوى عــى الــكام مــع أبيــه ،فــكان يبكــي كالنســاء،
فقــد جــاء ان احلســن قــال (( :يــا أمــري املؤمنــني ال أســتطيع أن أكلمــك ،وبكــى فقــال عــﲇ g

عاقة اإلمام احلسن  gبوالده اإلمام عﲇ  gبني الرواية التارﳜية والرؤية اإلستراقية

ِ
التبــك وتكلــم ،وال حتــن حنــني اجلاريــة))( ،)64وهــذا الوصــف ال يتائــم مــع قــوة اﳋطــاب
املوجــه مــن احلســن ألبيــه ،حتــى أن اإلمــام عــﲇ أصبــح مضطــر ًا للــرد والتوضيــح أو التربيــر.

 -٢ظهــر التبايــن يف حتديــد موقــف اإلمــام عــﲇ  gمــن كام احلســن واوامــره ،فتــارة يظهــر أنــه

أخــذ يــربر لــه ليبعــد عنــه صفــة املعصيــة ،وتــارة أخــرى يظهــر فيهــا أنــه مل يتقبــل كام احلســن

فنهــره قائ ـ ً
ا  ((:فاكفــف يــا بنــي عــام انــا أعلــم بــه منــك ))(. )65

وذكــر أن اإلمــام عــﲇ ﳖــره واجلســه بقولــه(( اجلــس يــا بنــي)) وتــارة ثالثــة يظهــر فيهــا ان اإلمــام
عــﲇgكان نادم ـ ًا لعــدم امتثالــه لﻸوامــر أو لعــدم اخــذه بمشــورة ولــده فقــال يــوم اجلمــل (( يــا
حســن ليــت ابــاك مــات مــن عريــن ســنة ...يابنــي اﲏ مل ار ان األمــر يبلــﻎ هــذا))(.)68

 -٣ان اســتخدام صيغــة األمــر واللــوم يف كام احلســن بقولــه(( :امرتــك ...فعصيتنــي))( )69ال

جيــوز ان تصــدر مــن أي شــخﺺ ﲡــاه والــده فكيــف وذلــك الشــخﺺ اإلمــام احلســن واألب
هــو اإلمــام عﲇ،gفاحلســن هــو حبيــب رســول اهللوشــبيهه ،وعنــه قــال الرســول(( :اللهــم
إﲏ أحبــه فاحبــه ،)70( ))...وقيــل أنــه يشــبه رســول اهلل (( خلقــ ًا ُ
وخلقــا))( )71وتربــى يف كنــف

جــده رســول اهللإذ كان ﳛــﴬ جملســه وهــو ابــن ســبع ســنني فيســمع الوحــي فيحفظــه فيــأﰐ

أمــه فيلقــي إليهــا ماحفظــه( )7٢وذكــر يف وصفــه بأنــه(( :ســيد ًا ...رزين ـ ًا ،جــواد ًا ،ﳑدح ـ ًا ،خــري ًا،

دينـ ًا ،ورعـ ًا ،حمتشـ ًام)) ( ،)7٣وأنــه كان (( اعبــد النــاس يف زمانــه ،وازهدهــم ،وافضلهــم ،وكان إذا

حــج حــج ماشــي ًا))( )74وقــال عنــه حممــد بــن احلنفيــة ((وانــت ســليل اهلــدى ،وخامــس أصحــاب

الكســاء ...ربيــت يف حجــر اإلســام ،وارضعتــك ثديــا اإليــامن ،)75())...وغريهــا مــن األوصــاف
واألقــوال واألفعــال قــد يطــول ذكرهــا(.)76

فمــن تربــى يف حجــر وبيــت النبــوة ومعــدن الرســالة ،وكان ورعــ ًا دينــ ًا عابــد ًا زاهــد ًا ،يشــب ُه

خلقــه خلــق جــده رســول اهللالــذي خلقــه القــرآن وعــن عظيــم خلــق رســول اهلل قــال تعــاىل

((وإنــك لعــى خلــق عظيــم ))( ،)77فــﺈن كان احلســن  gتربــى يف كنــف رســول اهلل وشــبيهه يف
اﳋلــق كيــف لــه ان ﳜالــف أبــاه أو ﳛاســبه واصفـ ًا ايــاه باملعصيــة ؟ وهــل يتجــرأ ان يقــول كام فيــه

خمالفــة وان كان عــى ســبيل الــرأي أو املشــورة ملــن هــو إمــام زمانــه ،واعلــم مــن مجيــع املســلمني،
فاإلمــام عــﲇ  gبــاب علــم مدينــة رســول اهلل.)78(
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ثاني ًا :اﳋلط يف نسبة الكام

ورد اﳋلــط يف نســبة ماجــاء يف كام احلســن لإلمــام عــﲇ إذ ذكــر ان مثــل هــذا الــكام قــد صــدر

بصيغــة مشــورة متقدمــة مــن قبــل املغــرية بــن شــعبة ( ،)79لإلمــام عــﲇ ،gإذ روي أن املغــرية

قــال  )) :قلــت لعــﲇ ان هــذا الرجــل مقتــول ،وأنــه ان ُقتــل وانــت باملدينــة اﲣــذوا فيــك فأخــرج
فكــن بمــكان كــذا وكــذا فانــك ان فعلــت وكنــت يف غــار باليمــن طلبــك النــاس ،فأبــى)) (.)80

واملعــروف أن املغــرية موصــوف باحليلــة والدهــاء ،وغالب ـ ًا مــا كان ُيقــدم املشــورة لتحقيــق

مــﺂرب ومصالــح خمتلفــة ،فقــد روي أنــه كان صاحــب املشــورة املقدمــة ملعاويــة بــن أيب

ســفيان يف جعــل احلكــم وراثــي ويف اســتخاف يزيــد بــن معاويــة ،فقيــل ان املغــرية حينــام

شــعر برغبــة معاويــة بعزلــه عــن واليــة الكوفــة تقــرب إليــه وأخــرج مــا كان جيــول يف نفــس
معاويــة بمشــورته تلــك ،وتعهــد أن يضمــن رضــا وجهــاء أهــل الكوفــة يف البيعــة ليزيــد،

فأقــره معاويــة عــى عملــه(.)81
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ان ظاهــر مشــورة املغــرية تدعــوا إلقامــة حكــم أمــوي وراثــي وهــذا مــاكان يطمــع فيــه

معاويــة ،ولكــن باطــن املشــورة كشــفت عنــه زوجــة معاويــة فاختــة بنــت قرظــة التــي قالــت
حينــام غــادر املغــرية جملــس معاويــة ،ان املغــرية مل يكــن بمشــورته تلــك يريــد اﳋــري ملعاويــة و

إنــام أراد أن ﳜلــق لــه عــدو ًا مــن داخــل بيتــه يتمنــى هاكــه يف كل حــني(  ،)8٢وتقصــد بذلــك
يزيــد الــذي ال يمكــن لــه أن يصــل إىل احلكــم إال بعــد وفــاة أبيــه معاويــة.

وجــاء يف إحــدى الروايــات ان اإلمــام احلســني gهــو الــذي أشــار عــى والــده ان يعتــزل

قتــال طلحــة والزبــري ،وأن يعتــزل اﳋافــة حتــى تأتيــه بيعــة أهــل األمصــار اإلســامية

بقولــه ... )):أو يــا أمــري املؤمنــني لــو كنــت يف بحــر وكان للعــرب فيــك حاجــة ألتتــك
حتــى يســتخرجوك منــه))...

وبعد أن رد عليه اإلمام عﲇ gقال له (( :أجلس يا بني وال حتن حنني اجلارية))(.)8٣
ثالث ًا  :التناقض بني الروايات املوضوعة والواقع التارﳜي

أظهــرت الروايــات وجــود اختــاف يف الــرأي واملوقــف بــني احلســن وأبيــه وهــذا يتناقــض
مــع الواقــع التارﳜــي حيــث الــدور الفعــال لإلمــام احلســن واملتضامــن مــع موقــف والــده،

عاقة اإلمام احلسن  gبوالده اإلمام عﲇ  gبني الرواية التارﳜية والرؤية اإلستراقية

إذ كان جندي ـ ًا مطيع ـ ًا ألوامــر اإلمــام عــﲇ ،فحينــام حــوﴏ عثــامن بــن عفــان و ُمنــع عنــه

املــاء ،كان احلســن واحلســني cضمــن املرابطــني يف دار عثــامن يدافعــان عنــه وكان ذلــك
أصيــب بجــرح خــال دفاعــه عــن عثــامن(.)84
بأمــر مــن اإلمــام عــﲇ ،gوقيــل ان احلســن ُ

وعنــد خــروج طلحــة والزبــري بعــث اإلمــام عــﲇ  gولــده احلســن مــع عــامر بــن يــاﴎ اىل الكوفــة
ألجــل حــث أهلهــا عــى منــاﴏة اإلمــام عــﲇ ،فقــدم احلســن الكوفــة وخطــب قائـاً(( :امــا بعــد

فــأﲏ ال أقــول لكــم إال مــا تعرفــون ان أمــري املؤمنــني عــﲇ بــن أيب طالــب -ارشــد اهلل أمــره وأعــز

نــﴫه  -بعثنــي إليكــم يدعوكــم اىل الصــواب ،واىل العمــل بالكتــاب واجلهــاد يف ســبيل اهلل ،وأن

كان يف عاجــل ذلــك ماتكرهــون فــأن أجلــه مــا حتبــون ،)85 ())...وأوضــح اإلمــام احلســن ألهــل
الكوفــة أن طلحــة والزبــري بايعــا طائعــني ثــم نكثــا البيعــة

()86

وكذلــك كان لإلمــام احلســن gحضــور يف واقعــة صفــني ( ٣7هـــ657 /م) فقــد روي ســعيد بــن

احلســن مــوىل اإلمــام احلســن قال((:خرجــت مــع احلســن بــن عــﲇ ليلــة بصفــني يف ﲬيــس رجـ ً
ا

مــن مهــدان يريــد أن يــأﰐ عليــا.)87())...

ا خامــ ً
فاإلمــام احلســن gمل يكــن خمالفــ ًا أو معارضــ ًا ألبيــه ،ومل يكــن رجــ ً
ا أو ضعيفــ ًا عــى
الصعيــد الســياﳼ و العســكري.
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ﻫوامﺶ البحث :

.1عــى رأس املســترقني املتحاملــني عــى اإلســام املســترق البلجيكــي هنــري المنــس (  ) Limmensوهــو
راهــب يســوعي شــديد التعصــب ضــد اإلســام  ،يفتقــر افتقــار ًا تام ـ ًا اىل النزاهــة يف البحــث و األمانــة يف نقــل
النصــوص وفهمهــا  ،ويعــد إنموذجـ ًا ســيﺌ ًا جــد ًا للباحثــني يف اإلســام مــن املســترقني ،ولــد يف خنــت يف بلجيــكا
عــام ( 186٢م ) ،وجــاء إىل بــريوت وبــدأ حيــاة الرهبنــة ســنة (  1878م ) وتنقــل يف أوربــا ثــم عــاد إىل بــريوت
ويف عــام (  ) 1907صــار أســتاذ ًا للتاريــﺦ اإلســامي يف معهــد الــدروس الرقيــة ،وتــويف عــام (  ، ) 19٣7ينظــر
 :عبــد الرمحــن بــدوي  ،موســوعة املســترقني  ،ص ، 50٣شــهيد كريــم الكعبــي  :صــورة أصحــاب الكســاء
بــني ﲡنــي النــﺺ واســتباحة اﳋطــاب االســتراقي ص . 116وذكــر بــدوي قائــا » و ال اعــرف باحثــا مــن بــني
املســترقني املحدثــني قــد بلــﻎ هــذه املرتبــة مــن التضليــل و فســاد النيــة« و قــال أيضــا » ...بالــﻎ المنــس يف متجيــد
األمويــني بدافــع مــن احلقــد الشــديد عــى اإلســام « ينظــر  :موســوعة املســترقني  ،ص. 505 ، 504
.٢عقيدة الشيعه  ،ص. 64
.٣القــاﴈ النعــامن املغــريب  ،رشح اإلخبــار  ،ج ، ٣ص . ٣96وجــاء إن اإلمــام عــﲇ  gقــال » و ال يغرنكــم أبنــاء
عبــاس «...وليــس ابــن عبــاس  ،ينظــر  :ابــن عســاكر  ،تاريــﺦ مدينــه دمشــق  ،ج ، 14ص 78؛ املــزي  ،هتذيــب
الكــامل  ،ج ، 6ص406؛ اهليثمــي  ،جممــع الزوائــد  ،ج ،9ص.191
.4الطرباﲏ  ،املعجم الكبري  ،ج، ٣ص. 10٣
.5 486ابــن عســاكر  ،تاريــﺦ مدينــه دمشــق  ،ج ، 14ص177؛ ابــن أيب احلديــد  ،رشح ﳖــج الباغــة  ،ج ، 16ص11؛
الذهبــي  ،تاريــﺦ اإلســام  ،ج ، 5ص.101
.6ابن قتيبة الدينوري  ،اإلمامه السياسية  ،ج ، 1ص.74
.7احلثالــة و احلثــال  :الــرديء مــن كل ﳾء  ،ينظــر ابــن منظــور  ،لســان العــرب  ،ج ، 7ص ، 14٢وجــاء إن احلثالة
ككناســه  :الــزؤان و نحــوه مــن مــا ال خــري فيــه يكــون يف الطعــام فريمــى بــه  ،ينظــر الزبيــدي  ،تــاج العــروس ،
ج ، 14ص. 1٣9
.8ابن قتيبة الدينوري  ،اإلمامه و السياسة  ،ج ، 1ص. 174
.9ابن قتيبة الدينوري  ،املصدر نفسه  ،ج ، 1ص . 174
.10املصدر نفسه  ،ج ، 1ص. 174
.11الطربي  ،تاريﺦ  ،ج ، 4ص.٣4
.1٢التقــى حلقنــه البطــان يــﴬب مثــا لﻸمــر يبلــﻎ الغايــة يف الشــده والصعوبــة  ،ابــو هــال العســكري  ،مجهــره
االمثــال  ،ص ،100وينظــر  :ابــن أيب احلديــد  ،رشح ﳖــج الباغــة  ،ج ،16ص. 11
.1٣القاﴈ النعامن املغريب  ،رشح االخبار  ،ج ، ٣ص . ٣97 _ ٣96
.14ينظر املبحث الثاﲏ .
.15ابن ايب احلديد  ،رشح ﳖج الباغة  ،ج  ، 1ص . ٢44
.16ابن ايب احلديد  ،املصدر نفسه  ،ج ، 1ص . ٢44
.17ابن شهر اشوب  ،مناقب ال ايب طالب  ،ج ، ٣ص. 185

عاقة اإلمام احلسن  gبوالده اإلمام عﲇ  gبني الرواية التارﳜية والرؤية اإلستراقية
.18عبــد الرمحــن بــن ملجــم املــرادي خارجــي مفـ ﹴ
ـرت  ،شــهد فتــح مــﴫ  ،قتــل االمــام عــﲇ  gفقتــل لعنــه اهلل ســنة ( 40
هـــ ) وينظــر :الذهبــي تاريــﺦ االســام  ،ج ، ٣ص  65٣؛ الصفــدي  ،الــوايف بالوفيــات  ،ج  ، 18ص . 17٢ _ 171
.19ابو الفرج االصفهاﲏ  ،مقاتل الطالبني  ،ص . ٢6 _ ٢5
.٢0املفيد  ،االرشاد  ،ج ، ٢ص. 7
.٢1املفيد  ،املصدر نفسه  ،ج ، ٢ص. 8
.٢٢اليعقــويب  ،تاريــﺦ اليعقــويب  ،ج ، ٢ص  ، ٢٢6الراغــب االصفهــاﲏ حمــاﴐات االدبــاء  ،ج ، ٢ص 65٣؛
وينظــر  :ماجــد عبــد احلميــد املكصــوﴆ املائــدة  ،ص . 65
.٢٣ماجد عبد احلميد املكصوﴆ  ،املائدة  ،ص . 84
.٢4ابن ماجة  ،سنن ابن ماجة  ،ج ، ٢ص ٢٢٢؛ الرتمذي  ،سنن الرتمذي  ،ج ، ٢ص . 187
.٢5ابن اعثم الكويف  ،كتاب الفتوح ،ج ، 4ص . 14٢
.٢6سورة االنسان  ،اية  ، 8وينظر الطربﳼ  ،تفسري جوامع اجلامع  ،ج ، ٣ص . 69٢
.٢7الربي  ،اجلوهرة  ،ص  ٢5؛الذهبي  ،سري اعام النباء  ،ج ، ٣ص . ٣67 ، ٢5٣
.٢8ابن شهر اشوب  ،مناقب ال ايب طالب  ،ج ، ٣ص . 19٣ _ 19٢
.٢9المنــس  ،احلســن بــن عــﲇ ( دائــرة املعــارف االســامية )  ،م  ، 14ص  ٣55؛ شــهيد كريــم الكعبــي  ،صــورة
اصحــاب الكســاء  ،ص  650؛ الســيد ســامي البــدري  ،شــخصية االمــام احلســن  gعنــد املســترقني  ،ص . 1
.٣0رونلدسن  ،اعيان الشيعة  ،ص . 89
.٣1رونلدسن  ،املصدر نفسه  ،ص . 89
.٣٢المنس  ،احلسن بن عﲇ (دائرة املعارف )  ،م  ، 14ص  ٣55؛ رونلدسن  ،عقيدة الشيعة  ،ص . 89
.٣٣السيد سامي البدري  ،شخصية االمام احلسن .
.٣4ينظــر  :وســام برهــان البلــداوي  ،القــول احلســن يف عــدد زوجــات االمــام احلســن  ،ص  ، ٢08 _ 60ص
 ٢58 _ ٢11؛ شــهيد كريــم الكعبــي  ،صــورة اصحــاب الكســاء  ،ص . 646 _6٣4
.٣5وسام برهان البلداوي  ،القول احلسن  ،ص . ٢58
.٣6الســيد ســامي البــدري  ،شــخصية االمــام احلســن ؛ عــﲇ زهــري الــﴫاق  ،دراســات املســترقني عــن االمــام
احلســن الســبط . g
.٣7عقيدة الشيعة  ،ص . 89
.٣8الذهبي  ،سري اعام النباء  ، ٣ ،ص. ٢6٢
.٣9الربي  ،اجلوهرة  ،ص. ٢5
.40املزي  ،هتذيب الكامل  ،ج ، 6ص. ٢٣6
.41الربي  ،اجلوهرة  ،ص . ٢8
.4٢بــن املســيب نجيــة مــن أصحــاب اإلمامــني عــﲇ واحلســن  cمــن التابعــني الكبــار ورؤســائهم وزهادهــم ،
ينظــر  :التفــرﳾ  ،ج ، 4ص. ٣77
.4٣ابن عساكر  ،تاريﺦ مدينة دمشق ،ج  ، ٢7ص . ٢6٢
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.44روي ان عثــامن بــن عفــان قــال لإلمــام عــﲇ  » gمــا اصنــع ان كانــت قريــش ال حتبكــم وقــد قتلتهــم  ،منهــم
يــوم بــدر ســبعني رجــا كأن وجوههــم شــنوف الذهــب تــﴫع انافهــم قبــل شــفاههم«  ،ينظــر  :ابــن ايب احلديــد
 ،رشح ﳖــج الباغــة  ،ج ، 9ص ٢٣؛ الشــيﺦ باقــر رشيــف القــرﳾ  ،حيــاة االمــام احلســني  gج ، 1ص ٢٣٣
_ . 1٣4
.45ينظر  :سلمى عبد احلميد اهلاشمي  ،ال عثامن بن عفان  ،ص . ٢6 _ ٢5
.46عاء كامل صالح العيساوي  ،النظم املالية واالدارية يف عهد االمام عﲇ  ، gص . 5٣9 _ 5٢6
.47صبيح نوري خلف احللفي  ،نساء البيت االموي  ،ص . 64 _ 6٣
.48اطلــق عــى خالديــن يزيــد بــن معاويــة لقــب حكيــم ال مــروان عــى الرغــم مــن انــه ســفياﲏ وليــس مــرواﲏ ،
ينظــر :ابــن النديــم  ،الفهرســت ص . ٣0٣
.49ابن النديم  ،املصدر نفسه  ،ص . 479 ، ٣0٣
.50ابن عساكر  ،تاريﺦ مدينة دمشق  ،ج ، 70ص. ٢6
.51ابن عساكر  ،املصدر نفسه  ،ج ، 6٣ص  ٣40؛ الذهبي  ،سري اعام النباء  ،ج ، 6ص.5
.5٢حسني عطوان  ،الوليد بن يزيد  ،ص. 74 _ 70
.5٣المنســن  ،احلســن بــن عــﲇ  ،م  ، 14ص ٣55؛ رونلدســن  ،عقيــدة الشــيعة  ،ص ، 89شــهيد كريــم الكعبــي
 ،صــورة اصحــاب الكســاء  ،ص 650؛ الســيد ســامي البــدري  ،شــخصية االمــام احلســن عنــد املســترقني .
.54 488رونلدسن  ،عقيدة الشيعة  ،ص . 89
.55حمسن طعمة املالكي  ،الثورة احلسينية الرؤية االستراقية  ،ص. 96
.56حمسن طعمة املالكي  ،املصدر نفسه  ،ص. 96
.57الطوﳼ  ،االمايل  ،ص  5٢؛ املجلﴘ  ،جماور االنوار  ،ج  ، ٣٢ص . 10٣
.58الطوﳼ  ،املصدر نفسه ،ص  5٢؛ املجلﴘ  ،املصدر نفسه  ،ج  ، ٣٢ص. 10٣
.59ابــن ايب شــيبة الكــويف  ،املصنــف  ،ج ، 8ص  6٣6؛ وبلفــﻆ مشــابه عنــد عمــر بــن شــبة النمــريي  ،تاريــﺦ
املدينــة املنــورة  ،ج  ، 4ص. 1٢57_1٢56
.60الطربي ،تاريﺦ  ،ج ، ٣ص. 474
.61ابــو حنيفــة الدينــوري  ،االخبــار الطــوال  ،ص 145؛ وبلفــﻆ مشــابه ينظــر  :ابــن عســاكر ،تاريــﺦ مدينــة
دمشــق  ،ج  ، 4٢ص  457؛ الذهبــي  ،ســري اعــام النبــاء  ، ٣ ،ص.٢61
.6٢الزخمري  ،الفائق  ،ج ، ٣ص ٢98؛ ابن ايب احلديد  ،رشح ﳖج الباغة  ،ج ، 19ص.117
.6٣ينظــر ابــن ايب شــيبة الكــويف  ،املصنــف  ،ج ، 8ص 6٣٣؛ عمــر بــن شــبة النمــريي  ،تاريــﺦ املدينــة  ،ج، 4
ص 1٢58 _ 1٢57؛ ابــو حنيفــة الدينــوري  ،االخبــار الطــوال  ،ص ، 46الطــربي  ،تاريــﺦ  ،ج ، ٣ص_ 474
475؛ الطــوﳼ  ،االمــايل  ،ص 5٢؛ ابــن عســاكر  ،تاريــﺦ مدينــة دمشــق  ،ج ، 4٢ص 457؛ الذهبــي  ،ســري اعــام
النبــاء  ،ج ، ٣ص  ٢61؛ املجلــﴘ  ،جمــاور االنــوار  ،ج ، ٣٢ص. 104_ 10٣
.64عمــر بــن شــبة النمــري  ،تاريــﺦ املدينــة  ،ج ، 4ص 1٢56؛ وبلفــﻆ مشــابه الذهبــي  ،ســري اعــام النبــاء ،
ج ، ٣ص. ٢61

عاقة اإلمام احلسن  gبوالده اإلمام عﲇ  gبني الرواية التارﳜية والرؤية اإلستراقية
.65ابو حنيفة الدينوري  ،االخبار الطوال  ،ص.46

.66الطربي  ،تاريﺦ  ،ج ، ٣ص. 475
.67ابن عساكر  ،تاريﺦ مدينة دمشق  ، 4٢ ،ص. 457
.68ابن عساكر  ،املصدر نفسه  ،ج ، 4٢ص. 457
.69ابن ايب شيبة الكويف  ،املصنف  ،ج ، 8ص 6٣٣؛ الطربي  ،تاريﺦ  ،ج ، ٣ص.474
.70النسائي  ،فضائل الصحابة  ،ص. 19
.71اليعقويب  ،تاريﺦ  ،ج ، ٢ص. ٢٢6
.7٢عباس القمي  ،االنوار البهية  ،ص. 88
.7٣الذهبي  ،سري اعام النباء  ،ج ، ٣ص. ٢5٣
.74عباس القمي  ،االنوار البهية ،ص. 87
.75اليعقويب  ،تاريﺦ  ،ج ، ٢ص. ٢٢5
.76ينظــر  :القــاﴈ النعــامن املغــريب  ،رشح االخبــار  ،ج ، ٣ص 111_ 100؛ ابــن شــهر اشــوب  ،مناقــب ال ابــن
طالــب  ،ج ، ٣ص 190_ 170؛ املــوىل حيــدر الشــريواﲏ ،مناقــب اهــل البيــت  ، bص. ٢40 _ ٢٣9
.77سورة القلم  ،اية . 4
.78قــال رســول اهلل  »انــا مدينــة العلــم وعــﲇ باهبــا فمــن اراد العلــم فليأتــه مــن بابــه«  ،ينظــر  :الطــرباﲏ ،املعجم
الكبــري  ،ج ، 11ص 55؛ ابــن شــهر اشــوب  ،مناقــب ال ايب طالــب  ،ج ، 1ص ٣14؛ الطــربي الشــيعي  ،ذخائــر
العقبــى  ،ص 77؛ الســيوطي  ،اجلامــع الصغــري  ،ج ، 1ص. 415
.79املغــرية بــن شــعبة بــن ايب عامريــن مســعود الثقفــي  ،شــهد الريمــوك واصيبــت عينــه هبــا فقــدم دمشــق عــى
معاويــة  ،تــوىل البــﴫة نحــو مــن ســنتني ايــام عمــر بــن اﳋطــاب  ،وتــوىل الكوفــة ملعاويــة ومــات هبــا ســنة( 50هـــ)
وكان داهيــة ال يتأخــر يف صــدره امــران اال وجــد يف احدامهــا خمرجـ ًا  ،ينظــر  :ابــن عســاكر  ،تاريــﺦ مدينــة دمشــق
 ،ج ، 60ص.15_1٣
.80الضبــي  ،الفتنــة ووقعــه اجلمــل  ،ص 47؛ الطــربي  ،تاريــﺦ  ،ج ، ٣ص 4٢٢؛ ابــن عســاكر  ،تاريــﺦ مدينــة
دمشــق  ،ج ، ٣9ص 410؛ االمينــي  ،الغديــر  ، 9 ،ص. ٢٣4
.81ابن قتيبة الدينوري  ،اإلمامة والسياسة ،.ج ،1ص187
.8٢ابن قتيبة الدينوري  ،املصدر نفسه  ،ج ، 1ص188-187
.8٣ابــن عســاكر  ،تاريــﺦ مدينــة دمشــق  ،ج ، 4٢ص  457؛ االبطيحــي  ،االمــام احلســني يف احاديــث الفريقــني

 ،ج ، ٢ص. 156
.84عمر بن شــيبة النمريي  ،تاريﺦ املدينة  ،ج ، ٢ص ، ٢90 ، ٢46 ، ٢4٢ ، 119ج ، ٣ص 11٣1؛ املســعودي
 ،مروجــة الذهــب ،ج ، ٢ص ٣07؛ فاليــريي  ،احلســن بــن عﲇ ( دائرة املعــارف )  ،م ، 14ص. ٣57
.85الطربي  ،تاريﺦ  ،ج ، ٣ص 50٢؛ ابن ايب احلديد رشح ﳖج الباغة  ،ج ، 14ص. 1٢
.86الطربي  ،املصدر نفسه  ،ج ، ٣ص 51٢؛ ابن ايب احلديد  ،املصدر نفسه  ،ج ، 14ص.1٢
.87ابن سعد  ،الطبقات  ،ج ، 5ص. 19
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قاﺋــمة املﺼـــــــادر
اوالﹰ :املﺼادر األولية
الــقـــــرآن الكـــــــــــريم
ابــن اعثــﻢ الﻜــوﰲ ،ابــو ﳏمــد أﲪــد بــن اعثــﻢ) ت
 ٣١٤ﻫـــ(:
 -1كتــاب الفتــوح ( حتقيــق  :عــﲇ شــريي ،ط ،1دار
األضــواء -بــريوت 1411/هـــ)
الﱪي ،ﳏمد بن أﰊ بﻜر األنﺼاري)ت ق  ٧ﻫـ( -:
 -٢اجلوهــرة يف نســب اإلمــام عــﲇ والــه( حتقيــق  :د.
حممــد التونجــي ،ط 1مؤسســة االعلمــي للمطبوعات-
بــريوت  140٢ /هـ)
الﱰمــﺬي ،ابــو عيســى ﳏمــد بــن عيســى بــن
ســورة)ت٢٧٩ﻫـ( :
 -٣ســنن الرتمذي(حتقيــق  :عبــد الرمحــن حممــد عثــامن
 ،ط ،٢دار الفكــر  -بــريوت )198٣ /
 490ابــن أﰊ اﳊديــد  ،ابــو حامــد عبــد اﳊميــد بــن ﻫبــة اﷲ)
ت  ٦٥٦ﻫـــ( :
 -4رشح ﳖــج الباغــة( حتقيــق  :حممــد أبــو الفضــل
إبراهيــم ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة  -بــريوت /
)196٢
ابو حنيﻔة الدينوري ،أﲪد بن داوود) ت  ٢٨٢ﻫـ( :
 -5األخبــار الطــوال( حتقيــق :عبــد املنعــم عامــر ،
مراجعــة  :د .مجــال الديــن الشــيال،ط -1القاهــرة/
)1960
الﺬﻫبي  ،ابو عبد اﷲ ﳏمد بن اﲪد) ت  ٧٤٨ﻫـ( :
 -6تاريــﺦ اإلســام( حتقيــق  :د .عمــر عبــد الســام
تدمــري ،ط ،1دار الكتــاب العــريب  -بــريوت/
.)1987
-7ســرية أعــام النبــاء( أرشف عــى حتقيــق الكتــاب
وخــرج احاديثــه :شــعيب االرنــؤوط ،ط ، 9مؤسســة
الرســالة -بــريوت )199٣ /

الراغــﺐ األﺻبﻬــاﲏ ،ابــو الﻘاســﻢ حســﲔ بــن ﳏمــد )
ت ٥٠٢ﻫـــ(:
 -8حمــاﴐات األدبــاء وحمــاورات الشــعراء (دار
مكتبــة احليــاة  -بــريوت ) 1961 /
الﺰﳐﴩي ،ابو الﻘاسﻢ ﳏمد بن عمر )ت  ٥٣٨ﻫـ(:
 -9الفائــق يف غريــب احلديــث ( ط ،1دار الكتــب
العلميــة  -بــريوت.1996 /
ابن سﻌد  ،ﳏمد بن سﻌد ) ت ٢٣٠ﻫـ( :
 -10الطبقات الكربى( دار صادر-بريوت /د.ت)
الســيوﻃي ،ﺟــالل الديــن عبــد الرﲪــن بــن أﰊ بﻜــر) ت
 ٩١١ﻫـ( :
 -11اجلامــع الصغــري( ط،1دار الفكــر للطباعــة
والنــر -بــريوت)1981/
ابن ﺷبﻪ النمﲑي ،عمر بن ﺷبﻪ ) ت  ٢٦٢ﻫـ( :
 -1٢تاريــﺦ املدينــة املنــورة( حتقيــق :فهيــم حممــد
شــلتوت ،مطبعــة قــدس  -قــم 1410/هـــ)

ابــن ﺷﻬراﺷــوب ،ابــو عبــد اﷲ ﳏمــد بــن
عﲇ ) ت ٥ ٨ ٨ﻫـــ ( :
-1٣مناقــب آل ايب طالــب( تصحيــح ورشح ومقابلــة:
جلنــة مــن أســاتذة النجــف االرشف ،املطبعــة احليدرية-
النجف االرشف)1956/
ابن أﰊ ﺷيبة  ،الﻜوﰲ  ،عبد اﷲ بن ﳏمد)  ٢٣٥ﻫـ( :
 -14املصنــف( حتقيــق وتعليــق  :ســعيد اللحــام ،ط،1
دار الفكــر للطباعــة والنر-بــريوت)1989/
الﺼﻔدي ،ﺻالح الدين خﻠيﻞ بن ايبﻚ)ت ٧٦٤ﻫـ(:
 -15الــوايف بالوفيــات( حتقيــق :امحــد االرنــاؤوط
وتركــي مصطفــى  ،دار إحيــاء الــرتاث-
بــري و ت )٢ 0 0 0 /
الطﱪاﲏ ،سﻠيﲈن بن أﲪد بن أيوب) ت ٣٦٠ﻫـ(:
 -16املعجــم الكبــري( حتقيــق  :محــدي بــن عبــد املجيــد
الســلفي ،دار إحيــاء الــرتاث العــريب/د.ت)
الطﱪﳼ ،ابو عﲇ الﻔﻀﻞ بن اﳊسن) ت ٥٤٨ﻫـ( :

عاقة اإلمام احلسن  gبوالده اإلمام عﲇ  gبني الرواية التارﳜية والرؤية اإلستراقية
 -17تفســري جوامع اجلامع( مؤسســة النر اإلســامي

التابعة جلامعة املدرســني بقــم املرفة)14٢1/
الطﱪي  ،ابو ﺟﻌﻔر ﳏمد بن ﺟرير ) ت ٣١٠ﻫـ(

املﺰي ،ابو اﳊجاج يوسﻒ) ت  ٧٤٢ﻫـ(:
 -٢7هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال ( حتقيــق  :بشــار
عواد،ط،4مؤسســة الرســالة  -بريوت )199٢ /
املسﻌودي ،ابو اﳊسن عﲇ بن اﳊسﲔ) ت ٣٤٦ﻫـ(
 -٢8مــروج الذهــب ومعــادن اجلوهــر( ُعنــي بــه:
د.حممــد هشــام النعــامن و عبــد املجيــد طعمــه حلبــي،
ط ،1دار املعرفــة -بــريوت)٢005/
املﻔيد  ،ﳏمد بن الﻌﻜﱪي ) ت ٤١٣ﻫـ( :
 -٢9اإلرشــاد( حتقيــق  :مؤسســة ال البيــت b
لتحقيــق الــرتاث،ط ،٢دار املفيــد للطباعــة والنــر -
بــريوت )199٣ /
ابن منﻈور  ،ﳏمد بن مﻜرم )ت  ٧١١ﻫـ( :
 -٣0لسان العرب( قم 1405/هـ)
ابن النديﻢ  ،ابو فرج ﳏمد بن إسحاق) ت ٤٣٨ه(:
 -٣1الفهرســت( حتقيــق :رضــا  -ﲡــدد -طهــران
/د.ت)

 -18تاريــﺦ األمــم و امللــوك( مراجعــة وتصحيــح
وضبــط :نخبــة مــن العلــامء األجــاء ،مؤسســة االعلمي
للمطبوعات-بــريوت)198٣/
الطﱪي الشيﻌي ،أﲪد بن عبد اﷲ)ت ٦٩٤ﻫـ(:
 -19ذخائر العقبى(القاهرة)1٣56/
الطوﳼ ،ابو ﺟﻌﻔر ﳏمد بن اﳊسن)ت  ٤٦٠ﻫـ(:
 -٢0اآلمايل(حتقيــق :قســم الدراســات اإلســامية،
مؤسســة البعثــة ،دار الثقافة-قــم)1414/
الﻀبي ،سيﻒ بن عمر )ت  ٢٠٠ﻫـ(:
-٢1الفتنــة ووقعــة اجلمل(مجــع وتصنيــف :أمحــد
راتــب عرمــوش ،دار النفائــس -بــريوت)1٣91/
ابــن عســاكر ،ابــو القاســم عــﲇ بــن احلســن(ت571
هـ) :
 -٢٢تاريــﺦ مدينــة دمشــق(حتقيق :عــﲇ شــريي ،دار النســاﺋي ،ابــو عبــد الرﲪــن اﲪــد بــن ﺷــﻌيﺐ) ت
الفكر-بــريوت )1996/
 ٣٠٣ﻫـــ(:
 -٣٢فضائــل الصحابــة( دار الكتــب العلميــة -
ابو الﻔرج األﺻﻔﻬاﲏ ،عﲇ بن اﳊسﲔ)ت ٣٥٦ﻫـ( :
 -٢٣مقاتــل الطالبني)تقديــم وإرشاف كاظــم بــريوت /د.ت)
املظفر،ط،٢املكتبــة احليدريــة النجــف االرشف 1965ابــو ﻫــالل الﻌســﻜري ،اﳊســن بــن عبــد اﷲ ســﻬﻞ)ت
الﻘــاﴈ النﻌــﲈن املﻐــرﰊ  ،ابــو حنيﻔــة ﳏمــد بــن منﺼــور  ٣٩٥ﻫـ(:
 -٣٣مجهــرة األمثــال( حتقيــق  :حممــد أبــو الفضــل
)ت  ٣٦٣ﻫـ(:
 -٢4رشح األخبــار( حتقيــق  :الســيد حممــد احلســيني إبراهيــم وعبــد املجيــد قطامــش(ط ،٢دار اجليــل-
بــريوت ،د.ت)
اجلــايل ،مؤسســة النــر اإلســامي -قــم  /د.ت)
اﳍيثمي  ،عﲇ بن اﰊ بﻜر ) ت٨٠٧ﻫـ ( :
ابن قتيبة الدينوري ،عبد اﷲ بن مسﻠﻢ ) ت  ٢٧٦ﻫـ( :
 -٢5اإلمامــة والسياســية -منســوب( -حتقيــق :عــﲇ  -٣4جممــع الزوائــد( دار الكتــب العلميــة -بــريوت /
)1998
شــريي  ،مطبعــة أمري-قــم 141٣/هـــ)
ابــن ماﺟــة  ،ابــو عبــد اﷲ ﳏمــد بــن يﺰيــد الﻘﺰوينــي ) اليﻌﻘوﰊ ،اﲪد بن أﰊ يﻌﻘوب) ت  ٢٩٢ﻫـ(
 _٣5تاريﺦ اليعقويب ( دار صادر -بريوت /د.ت
ت  ٢٧٣ﻫـــ(
 -٢6ســنن ابــن ماجــة( حتقيــق وتعليــق :حممــد فــؤاد عبــد ﺛانيــ ﹰا املراﺟــع ) الﻜتــﺐ الﻌربيــة واملﻌربــة واالﻃاريــﺢ
الباقــي ،دار الفكــر للطباعــة والنــر -بــريوت /د.ت)
والبحــوث(
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االبطحي السيد عﲇ :
الشﲑواﲏ  ،املوﱃ حيدر :
 -٣6االمــام احلســني يف احاديــث الفريقــني(ط -45 ،1مناقــب اهــل البيــت  (bحتقيــق :الشــيﺦ حممــد
مطبعــة امــري – قــم  1418/هـــ)
احلســون  ،مطبعــة منشــورات اإلســامية  /د.ت)
االميني  ،الشيﺦ عيد اﳊسﲔ اﲪد :
الﴫاف ،عﲆ زﻫﲑ ﻫاﺷﻢ :
 -٣7الغديــر يف الكتــاب والســنة واالدب (ط ،4دار  -46دراســات املســترقني عــن اإلمــام احلســن الســبط
الكتــاب العــريب – بــريوت )1977/
gدونلدســن إنموذجـ ًا( جملــة دراســات إســتراقية،
البدري  ،السيد سامي :
املركــز االســامي للدراســات االســرتاتيجية ،العتبــة
 -٣8شخصية االمام احلسن عند املسترقني
العباســية املقدســة )٢016/
( www. Tv.com,news )٢017/11/٢0عطوان ،حسﲔ:
alkawthar
 -47الوليــد بــن يزيــد عــرض ونقــد ( دار اجلبــل –
بدوي ،عبد الرﲪن :
بــريوت )1981/
 -٣9موســوعة املســترقني (ط ،٢املوســوعة العربيــة الﻌيساوي  ،عالء ﻛامﻞ ﺻالﺢ :
للطباعــة والنــر – بــريوت )٢00٣ /
 -48النظــم االداريــة واملاليــة يف عهــد اإلمــام عــﲇ
البﻠداوي  ،الشيﺦ وسام ﹸبرﻫان:
(gط ،1التميمــي للنــر والتوزيــع – النجــف /
 -40القــول احلســن يف عــدد زوجــات االمــام احلســن ٢016
( 49٢إصــدار قســم الشــؤون الفكريــة والثقافيــة يف العتبــة فاليﲑي ،فنيشيا:
احلســينية املقدســة -كربــاء املقدســة )٢008/
 -49احلســن بــن عــﲇ بــن ايب طالــب ( دائــرة املعــارف
التﻔــرﳾ  ،الســيد مﺼطﻔــى بــن اﳊســﲔ اﳊســيني )مــن االســامية ،النســخة العربيــة ،بﺈعــداد :ابراهيــم
اعــالم ق ١١ﻫـ(:
خورشــيد ،امحــد الشــناوي  ،د .عبــد احلميــد يونــس
 -41نقــد الرجــال ( حتقيــق :مؤسســة ال البيــت ،دار الشــعب ،م )14
عليهــم الســام إلحيــاء الــرتاث  ،ط ،1ســتارة – قــم الﻘرﳾ  ،الشيﺦ باقر ﴍيﻒ:
1418/هـــ)
 -50حيــاة االمــام احلســني(gط ،1مطبعــة اآلداب-
اﳊﻠﻔي  ،ﺻبيﺢ نوري خﻠﻒ:
النجــف األرشف )1974/
 -4٢نســاء البيــت االمــوي ودورهــن يف احليــاة االجتامعية
والسياســية حتــى ﳖايــة العــﴫ االمــوي (اطروحــة
دكتــوراه  ،جامعــة البــﴫة -كليــة اآلداب ٢006 /
روندلسن ،دوايﺖ .م:
 -4٣عقيــدة الشــيعة ( تعريــب ع.م ،النــارش مكتبــة
اﳋانجــي ،مطبعــة الســعادة – مــﴫ )1946 /
الﺰبيدي  ،ﳏمد مرﺗﴣ اﳊسيني ) ت١٢٠٥ﻫـ(:
 -44تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ( دراســة
وحتقيــق  :عــﲇ شــريي ،دار الفكــر – بــريوت )1994 /

الﻘمي  ،عباس )ت١٣٥٩ﻫـ(:
 -51األنــوار البهيــة يف تواريﺦ احلجــج االهلية ( حتقيق:
مؤسســة النر اإلسامي – قم املرفة1417/هـ)
الﻜﻌبي ،ﺷﻬيد ﻛريﻢ ﳏمد:
 -5٢صــورة أصحــاب الكســاء بــني ﲡنــي النــﺺ
واســتباحة اﳋطــاب اإلســتراقي هنــري المنــس
إنموذجــ ًا دراســة حتليليــة نقديــة  ،العتبــة العباســية
املقدســة  ،دار الكفيــل – كربــاء )٢015 /
المنﺲ ،ﻫنري:

عاقة اإلمام احلسن  gبوالده اإلمام عﲇ  gبني الرواية التارﳜية والرؤية اإلستراقية
 -5٣احلســن بــن عــﲇ ( دائــرة املعــارف اإلســامية ،
العــريب – بــريوت )198٣ /
النســخة العربيــة ،اعــداد :ابراهيــم زكــي خورشــيد  ،امحــد
املﻜﺼوﴆ ،ماﺟد عبد اﳊميد عبد الرزاق :
الشــناوي  ،د .عبــد احلميــد يونــس ،دار الشــعب  ،م)14
 -56املائــدة انواعهــا ورســومها وامهيتهــا يف صــدر
املالﻜي  ،ﳏسن ﻃﻌمﻪ يوسﻒ :
اإلســام والعــﴫ االمــوي ( ط ،1املركــز العلمــي
 -54الثــورة احلســينية الرؤيــة اإلســتراقية ( اطروحــة
للرســائل واالطاريــح – بــريوت )٢016/
دكتــوراه جامعــة البــﴫة – كليــة اآلداب )٢019 /
اﳍاﺷمي  ،سﻠمى عبد اﳊميد حسﲔ :
املجﻠﴘ ،الشيﺦ ﳏمد باقر ) ت  ١١١١ﻫـ(:
 -57ال عثــامن بــن عفــان وموقفهــم مــن احلكــم
 -55بحــار االنــوار ( حتقيــق  :حممــد الباقــر البهبــودي،
االمــوي ( ط ،1مطبعــة دار الكتــب  ،جامعــة البــﴫة
ﳛيــى العابــدي الزنجــاﲏ ،ط ،٢دار احيــاء الــرتاث
)٢01٢ /
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قاﺋمة املﺼادر واملراﺟع
*األســس االبســتمولوجية والتداوليــة للنظــر النحــوي
عنــد ســيبويه ،د .إدريــس مقبــول ،عــامل الكتــب ،أربــد-
األردن ،ط .األوىل.٢006 ،
*اإلرشــاد يف معرفــة حجــج اهلل عــى العبــاد ،حممـــد
بــن حممـــد النعــامن املفيــد (ت41٣هـــ) ،إيــران -قــم،
141٣هـــ.
*التداوليــة ،جــورج يــول ،ترمجــة :د .قــﴢ العتــايب،
الــدار العربيــة للعلــوم نــارشون ،بريوت-لبنــان ،ط.
األوىل.٢010 ،
*االحتجــاج النحــوي بــكام اإلمــام عــﲇ  gيف رشح
الــرﴈ عــى الكافيــة ،د .أمحــد جعفــر داوود ،جملــة
الرك للفلســفة واللســانيات والعلــوم االجتامعيــة،
العــدد ،11الســنة اﳋامســة.٢01٣ ،
*احللقــة املفقــودة يف تاريــﺦ النحــو العــريب ،د .عبــد
 494العــال ســامل مكــرم ،مؤسســة الرســالة ،بــريوت ،ط.
الثانيــة.199٣ ،
*خطبــة اإلمــام زيــن العابديــن  gعــى منــرب مســجد
دمشــق ،د .لبيــب بيضــون ،موســوعة كربــاء ،د .ت.
*الروائــع املختــارة ،مــن خطــب اإلمــام احلســن ،g
مصطفــى املوســوي ،دار العلــم ،طهــران ،ط .األوىل،

.1975
*شظايا لسانية ،أ .د .جميد املاشطة ،متوز .٢007
*علــم لغــة النــﺺ النظريــة والتطبيــق ،د .عــزة شــبل
حممـــد ،مكتبــة اآلداب ،القاهــرة٢009 ،م.
*كتــاب ،ســيبويه ،أبــو بــر عمــرو امللقــب ســيبويه،
املطبعــة األمريية ،بوالق-مــﴫ ،ط .األوىل1٣16 ،هـ.
*مدخــل إىل علــم األلســنية احلديثــة ،د .جرجــس
ميشــال جرجــس ،املؤسســة احلديثــة للكتــاب،
طرابلــس -لبنــان ،د .ت.
*املطــول يف رشح تلخيــﺺ مفتــاح العلــوم ،ســعد
الديــن مســعود بــن عمــر التفتــازاﲏ (ت79٢هـــ) ،ت:
عبــد احلميــد اهلنــداوي ،دار الكتــب العلميــة ،ط،٣ .
٢01٣م.
*مفاهيــم علــم لغــة النــﺺ عنــد ســيبويه ،أطروحــة
دكتــوراه ،مرتــﴣ مزيــد جــرب ،اجلامعــة املســتنﴫية،
كليــة اآلداب ،قســم اللغــة العربيــة٢014 ،م.
*النحــو العــريب بــني اجلملــة ونحــو النــﺺ مثــل مــن
كتــاب ســيبويه ،د .يوســف ســلامن ،املجلــة األردنيــة
يف اللغــة العربيــة وآداهبــا ،املجلــد ،7العــدد.٢011 ،1
*الوجيــز يف فقــه اللغــة ،حممـــد األنطاكــي ،دار الــرق،
ط .الثانيــة ،د .ت.

ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:

ﺍﻵﺧﺮ ﰲ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﺠﻤﻟﺘﺒﻰ g
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مﻠخﺺ

واحلمــد هلل رب العاملــني والصــاة والســام عــى خــري خلقــه أمجعــني حممــد وعــى آلــه وصحبــه

أمجعــني وبعــد ،تعــد الق ّيــم العربيــة األصيلــة مــن الصفــات واﳋصــال التــي جبــل عليهــا العــرب

فكانــوا منــذ قديــم الزمــان ﳛملــون هــذه الســامت واﳋصائــﺺ النبيلــة التــي كانــت تقدمهــم عــى

األقــوام املجــاورة (كالفــرس والــروم) وقــد تغنــى الشــعراء هبــذه اﳋصــال النبيلــة وكانــوا يشــيدون
بقبائلهــم ملــا انتــر عنهــا وســمع مــن أبنائهــا وعــى الرغــم مــن وجــود هــذه الصفــات الكريمــة إال

أنــه يوجــد إىل جنبهــا صفــات أخــرى رديﺌــة وشــائنة انتقدهــا القــرآن الكريــم بعــد نــزول الوحــي
عــى النبــي األكــرم وقــد دعــا الرســول الكريــم مــرار ًا وتكــرار ًا اىل خلعهــا ونبذهــا؛ كــي يكــون

العــرب خــري أمــة أخرجــت للنــاس يأمــرون باملعــروف وينهــون عــن املنكــر ومــن تلــك الصفــات

وأد البنــات والغــارات التــي كنــت تشــن بــني القبائــل بــني الفينــة والفينــة وقــد ﳖــى البــاري عــز
وجــل العــرب يف آيــات كثــرية عــن ارتــكاب هــذه األعــامل واملامرســات بــل أ ّنــه هــذب العــرب
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فحـ ّ
ـث عــى الصفــات احلميــدة وشــجع عليهــا ونســﺦ الرديﺌــة وحثهــم عــى اجتناهبــا وقــد قســمنا

بحثنــا املوســوم بـــ(( االخــر يف شــخصية االمــام احلســن ،القيــم العربيــة االنســانية انموذجــا )) عــى

ثاثــة مباحــث ســبقت بمقدمــة وانتهــت بخامتــة فضــا عــن قائمتــني إحدامهــا هلوامــش البحــث

واألخــرى ملظانــه الرئيســة وقــد تنــاول املبحــث األول حموريــن األول منهــام درس فيــه الباحــث:

الق ّيــم لغــة واصطاحــا ،والثــاﲏ منهــام تضمــن دراســة لنبــذة عــن ســرية االمــام احلســن املجتبى

 ،gووســم املبحــث الثــاﲏ بـــ(( الق ّيــم العربيــة لــدى االمــام احلســن املجتبــى gوتضمــن هــذا

املبحــث :الكــرم والشــجاعة فيــام أطلقــت عــى املبحــث الثالــث :الق ّيــم اإلســامية يف شــخصية
اإلمــام احلســن ،gوقــد درســت فيــه :العلــم والعبــادة والوقــار

وقد استعان الباحثان بمجموعة من املصادر واملراجع أذكر منها:
مصادر التاريﺦ ومراجعه

مصادر اللغة

مصادر العقيدة
مصادر األدب

املصادر القرآن ّية

االخر يف شخص ّية االمام احلسن املجتبى g

والباحثــان مل يدخــرا جهــد ًا مــن أجــل انجــاز هــذا البحــث املتواضــع الــذي يضعــه بــني أيديكــم

خدمــة للديــن واملذهــب والعلــم فهــو ال يدعــي الكــامل ألنــه مــن صفــات العزيــز الكريــم واحلمــد

هلل رب العاملــني والصــاة والســام عــى خــري خلقــه حممــد وعــى آلــه وصحبــه أمجعــني.
توصــل الباحثــان يف خضــم هــذه الدراســة إىل جمموعـ ﹴـة مــن النتائــج يمكــن تلخيصهــا
وقــد ّ

عــى النحــو اآلﰐ

هنالــك اختــاف كبــري بــني الق ّيــم العرب ّيــة والق ّيــم االســام ّية فــاألوىل نشــأت قديــام أي قبــل

اإلســام والثان ّيــة نشــأت يف صــدر االســام

مــن الق ّيــم العرب ّيــة التــي توافــرت يف شــخص ّية االمــام احلســن  gهــي الشــجاعة والكــرم

فضــا عــن خصلــة اهليبــة التــي ورثهــا عــن جــده رســول اهلل 

مــن الق ّيــم اإلســام ّية التــي ملســناها يف شــخص ّية االمــام احلســن  gهــي( :العلــم والفصاحــة

والباغــة فضـ ً
ا عــن خصلــة التواضــع.

اســتطاع اإلمــام احلســن gأن جييــب عــن األســﺌلة التــي وجهــت إليــه وبعــض منهــا كانــت

موجهــة اىل اﳋلفــاء وقــد انقذهــم االمــام يف اللحظــة املناســبة.

صــاغ اإلمــام احلســن آثــاره األدب ّيــة والتــي تنقســم عــى صنفــني مهــا الشــعر والنثــر صياغــة

أدب ّيــة عال ّيــة قـ ّـل نظريهــا.

اآلثــار النثر ّيــة التــي متثلــت بالرســائل األدب ّيــة وظفهــا اإلمــام احلســن gتوظيفـ ًا فعــاالً لإلبــاغ

عــن املقصــود بالداللــة فهــي متثــل قمــة الفصاحــة والباغــة.

احتــوت اﳋطــب التــي ألقاهــا اإلمــام احلســن عــى آيــات مــن القــرآن الكريــم والتــي كانــت

تشــري اىل فضائــل آل البيــت ومنزلتهــم ومناقبهــم ومﺂثرهــم اﳋالــدة فض ـ ً
ا عــن الصفــات التــي

ورثوهــا عــن ســيد الكائنــات حممــد .

اآلثــار الشــعر ّية التــي نظمهــا اإلمــام احلســن gيف مناســبات خمتلفــة مثلــت موضوعــات الزهد

واملوعظــة والنصــح وابتعــاد النفــس عــن الشــهوات وامللــذات خدمــة لإلســام احلنيف

معظــم الق ّيــم العرب ّيــة واالســام ّية لإلمــام احلســن gوصلــت إلينــا مــن خــال الروايــات

التارﳜ ّيــة املســندة مــن خــرية الــرواة فهــي متثــل صــورة ناصعــة لــرتاث آل البيــت gخاصــة و

للمســلمني بصــورة عامــة.
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Abstract
Praise be to Allah, prayer and peace be upon the best of His crea�on wholes
Muhammad and his family and companions and a�er, authen�c Arab values
of a�ributes and quali�es that mount the Arab longer They were since ancient
�mes have these features and noble characteris�cs that were put themselves
on neighboring tribes Calvers and rum were poets such quali�es noble and they
hail Bakbailhm to spread them and heard from their children and in spite of
the existence of these precious quali�es, however, beside her other recipes
poor and infamous cri�cized the Koran a�er the revela�on to the Holy Prophet
(Allah bless him and his family) has the Holy Prophet repeatedly called for the
deposed and discarded in order Arabs have the best na�on out of people enjoin
good and forbid evil, and those quali�es female infan�cide and raids that you
are waging between tribes forbade Bari Almighty Arabs in many verses from
commi�ng such acts and prac�ces, but it is styled Arabs urged on the good
quali�es and encouraged them and copy shoddy and urged them to oﬀs were
divided research is marked by ((Arab values inherent in the personality of Imam 500
Hassan Mujtaba p)) on the three sec�ons preceded the introduc�on and ended
with a conclusion as well as two lists, one of the margins of research and other
supposi�ons president has addressed the ﬁrst part, the ﬁrst two axes of them
a researcher: the values he studied the language and idioma�cally, the second
of them included a study of the brief biography of Imam Hassan Mujtaba (aS),
and the marking of the second sec�on (b (Arab values of Imam Hassan Mujtaba
(aS) and included this sec�on: generosity and courage in launched on the third
sec�on of Islamic values in the personality of Imam Hassan (aS)،has been studied in it: science and worship and reverence
The researcher used the range of sources and references men�on them:
1 .sources of history and Review
2 .Language sources
3 .sources of faith
4 .sources of literature
5 .Quranic sources
And researcher in this research has spared no eﬀort in order to accomplish

g االخر يف شخص ّية االمام احلسن املجتبى
this research modest puts it in your hands the service of religion and doctrine
and science, it does not claim perfec�on because of the quali�es of Aziz Karim
and Praise be to Allah, prayer and peace be upon the best of His crea�on Muhammad and his family and companions
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ﹺ
املﻘدمة
واحلمــد هلل رب العاملــني والصــاة والســام عــى خــري خلقــه أمجعــني املبعــوث رمحـ ًة للعاملــني

أيب القاســم حممــد وعــى آلــه وصحبــه الغــر امليامــني ومــن واالهــم اىل يــوم الديــن وبعــد ،تعــد

الق ّيــم العرب ّيــة األصيلــة مــن الصفــات واﳋصــال التــي جبــل عليهــا العــرب فكانــوا منــذ قديــم
الزمــان إذ ﳛملــون هــذه الســامت واﳋصائــﺺ النبيلــة التــي كانــت ِ
تقدمهــم عــى األقــوام املجــاورة

كالفــرس والــروم وقــد تغنّــى الشــعراء هبــذه اﳋصــال النبيلــة وكانــوا يشــيدون بقبائلهــم ملــا انتــر

عنهــا وســمع مــن أبنائهــا وعــى الرغــم مــن وجــود هــذه الصفــات الكريمــة إال أن بجانبهــا صفــات
أخــرى رديﺌــة وشــائنة انتقدهــا القــرآن الكريــم بعــد نــزول الوحــي عــى النبــي األكــرم  وقــد
دعــا الرســول الكريــم مــرار ًا وتكــرار ًا اىل خلعهــا ونبذهــا؛ كــي يكــون العــرب خــري أمــة أخرجــت
للنــاس يأمــرون باملعــروف وينهــون عــن املنكــر ومــن تلــك الصفــات ظاهــرة وأد البنــات التــي
انتــرت يف أيــام اجلاهل ّيــة والغــارات التــي كنــت تشــن بــني القبائــل بــني الفينــة والفينــه ،وقــد ﳖــى

 50٢البــاري عــز وجــل العــرب يف آيــات كثــرية عــن ارتــكاب هــذه األعــامل واملامرســات بــل أنــه هـ ّـذب
ـجع عليهــا ونســﺦ الرديﺌــة ودعاهــم إىل اجتناهبــا وقــد
العــرب فحــث عــى الصفــات احلميــدة وشـ ّ

ــمت بحثنــا املوســوم بـ((االخــر يف شــخص ّية االمــام احلســن املجتبــى  ،gالقيــم العربيــة
قس ُ
ّ

االســامية انموذجــا )) عــى ثاثــة مباحــث ســبقت بمقدمــة وانتهــت بخامتــة ذكــرت فيــه ألهــم
توصــل اليهــا الباحثــان فضــا عــن قائمتــني إحدامهــا هلوامــش البحــث واألخــرى
النتائــج التــي ّ

ملظانــه الرئيســة وقــد تنــاول املبحــث األول الــذي وســم بـــ(( دراســة العنــاﴏ األساسـ ّية لعنــوان

البحــث)) إىل حموريــن األول منهــام درس فيــه الباحثــان :الق ّيــم لغ ـ ًة واصطاح ـ ًا ،والثــاﲏ منهــام

تضمــن دراســة لنبــذة عــن ســرية االمــام احلســن املجتبــى ،gووســم املبحــث الثــاﲏ بـ((الق ّيــم
ّ
وتضمــن هــذا املبحــث :الكــرم والشــجاعة
العرب ّيــة يف شــخص ّية اإلمــام احلســن املجتبــى)) g
ّ
فضـ ً
ـت عــى املبحــث الثالــث بـــ(( :الق ّيــم اإلســام ّية يف شــخص ّية اإلمــام
ا عــن اهليبــة فيــام أطلقـ ُ

احلســن ،)) gوقــد درســت فيــه :العلــم والعبــادة عــاوة عــى التواضــع وقــد اســتعان الباحثــان

بمجموعــة مــن املصــادر واملراجــع أذكــر منهــا:

االخر يف شخص ّية االمام احلسن املجتبى g

.١مصادر التاريﺦ ومراجعه
.٢مصادر اللغة

.٣مصادر العقيدة
.٤مصادر األدب

.٥املصادر القرآن ّية
والباحثــان يف هــذا البحــث مل يدخــرا جهــد ًا مــن أجــل انجــاز هــذا البحــث املتواضــع الــذي

يضعــه بــني أيديكــم؛ خدمـ ًة للديــن واملذهــب والعلــم ،فهــام ال يدعيــان الكــامل ألنــه مــن صفــات
العزيــز احلكيــم واحلمــد هلل رب العاملــني والصــاة والســام عــى خــري خلقــه حممــد وعــى آلــه
وصحبــه أمجعــني

الباحثان
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املبحث األول

دراسة الﻌناﴏ األساس ﹼية لﻌنوان البحث

أوالﹰ :الﻘ ﹼيﻢ ﰲ الﻠﻐة واالﺻطالح

أ) الق ّيــم مــن الفعــل املــاﴈ الثاثــي األجــوف :قــام ،يقــوم ،قيامـ ًا وهــو املصــدر وقيـ ًام وتقييـ ًام

واألصــل يف الفعــل أنــه أجــوف واوي وقــد طــرأت عليــه بعــض

التحوالت(اإلعــال) حتــى

ـع لكلمــة قيمــة ،وهــي
أصبــح (ق ّيــم) ()1وهــو عــى الــرأي األقــل شــهرة ،وقــد تعــرف لغـ ًة بأﳖــا مجـ ﹲ

الــﴚء ذو املقــدار ،أو الثمــن(.)٢

ب) وتُعـ ّـرف اصطاح ـ ًا بأﳖــا جمموعــة الصفــات األخاق ّيــة ،التــي يتم ّيــز هبــا البــر ،والتــي

()٣
ُعــرف
تقــوم احليــاة االجتامع ّيــة عليهــا،
ويتــم التعبــري عنهــا باســتعامل األقــوال واألفعــال  ،وت ّ
ّ

بأﳖــا جمموعــة مــن األخــاق الفاضلــة التــي اعتمــدت عــى الرتب ّيــة اإلســام ّية يف توجيــه
أيض ـ ًاّ :

الســلوك البــري للقيــام بــكل عمــل ،أو قــول يـ ّ
ـري،
ـدل عــى اﳋــري .وقــد تُعـ ّـرف الق ّيــم ّ
بأﳖــا معايـ ﹲ
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ـارف عليهــا مــن ضمــن املجتمــع الواحــد ،وتُشــري إىل طــرق تعامــل األفــراد مع ـ ًا،
ـس متعـ ﹲ
وأسـ ﹲ

واملوافقــة عــى الســلوك املقبــول ورفــض غــري الائــق مــن ذلــك الســلوك

()4

ويــرى الباحــث ّ
أن التعريــف األخــري هــو األعمــق مضمونــ ًا واألوســع صلــ ًة مــن احلــدود

األخــرى التــي ســبقته؛ فهــو ﳛقــق الشــمول واالتّســاع املعنــوي فضـ ً
ا عــن الد ّقــة يف الوصــف .ومل

تــرد هــذه اللفظــة بالصيغــة نفســها يف القــرآن الكريــم وإنــام وردت بصيغــة أخــرى مثــل قولــه تعاىل:
(( ذلــك الديــن الق ّيــم))( )5وق ّيــم هنــا بمعنى مســتقيم ال زيﻎ فيــه وال ابتعاد عن جــا ّدة الصواب ويف

قولــه تعــاىل يف موضــع آخــر(( :فيهــا كتــب ق ّيمــة))( )6أي مســتقيمة تعــزل احلــق عــن الباطــل ومــن
الســامت التــي تتســم هبــا الق ّيــم العرب ّيــة :أﳖــا تعــد صفـ ًة مــن الصفــات اإلنســان ّية ،والتي يســعى كل

فــرد للمحافظــة عليهــا إذ حتتــوي عــى جانبــني أحدمهــا إجيــايب ،واآلخــر ســلبي ،ويعتمــد تقســيم

ـﴫف عــى
كل قيمــة بنــا ًء عــى رأي النــاس فيهــا ونظرهتــم إليهــا .فهــي التــي ﲡعــل اإلنســان يتـ ّ
وفــق ســلوك معــني( .)7ويف الوقــت نفسـ ِـه متنــع األفــراد مــن القيــام بتﴫفــات ال تتناســب مــع الق ّيم
احلســنة التــي اكتســبت صفــة االســتمرار ّية؛ بســبب حمافظــة النــاس عــى تطبيقهــا .وﲣتلــف الق ّيــم

عــن بعضهــا البعــض يف جمــال تأثريهــا يف األفــراد .فهــي التــي تــربر الســلوك الــذي يتّبعــه الشــخﺺ

االخر يف شخص ّية االمام احلسن املجتبى g

يف أثنــاء التعامــل مــع األشــخاص اآلخريــن .والق ّيــم عــى أنــامط متعــددة منهــا( :الق ّيــم األخاق ّيــة
والق ّيــم االجتامع ّيــة والق ّيــم النفس ـ ّية والق ّيــم الروح ّيــة ،وغريهــا ( )8فطبيعــة تقســيمها يعتمــد عــى

العلــم الــذي تــرد فيــه واملنهــج الــذي يــروم الباحــث الدراســة فيــه وتنــامز األخــاق بوصفهــا جزء ًا
ألﳖــا مــن أهــم أنــواع الق ّيــم البر ّيــة .وللق َّيــم أمه ّيــة كــربى يف املجتمعــات
ال يتجــزأ مــن الق ّيــم؛ ّ

ـاف بــني النــاس عــى دورهــا املؤ ّثــر والف ّعــال يف احليــاة البر ّيــة فهــي
البر ّيــة ،إذ ال يوجــد اختـ ﹲ

التــي تســهم يف تغيــري الســلوك الســيﺊ ،وحتويلــه إىل ســلوك جيــد؛ كــي ترتبــط بــاإلرادة البر ّيــة

والتــي تدفــع اإلنســان لالتــزام بالق ّيــم .فهــي ُت َعــدُ وســيل ًة مــن وســائل ﳖــوض املجتمعــات

()9

ثانيـ ًا :نبــذة عــن حيــاة االمــام احلســن املجتبــى  :gاحلســن بــن عــﲇ بــن أيب طالــب  bهــو اإلمــام

وطهرهم
الثــاﲏ مــن أئمــة الرمحــة وينابيــع اهلــدى وآل بيــت النبــوة الذيــن أذهب اهلل عنهــم الرجــس ّ

تطهــريا؛ فهــم موضــع الرســالة وخمتلــف املائكــة هبــم فتــح اهلل وهبــم ﳜتــم وهــو أحــد أصحــاب
الكســاء اﳋمســة ولــد ســام اهلل عليــه يف الليلــة اﳋامســة عــرة مــن شــهر رمضــان الكريــم مــن

الســنة الثالثــة للهجــرة النبو ّيــة الريفــة عــى أغلــب الروايــات( )10فيــام ذهــب بعضهــم اىل أنــه ولــد

يف الســنة الثان ّيــة للهجرة()11وتشــري معظــم مصــادر التاريــﺦ إىل أن الرســول الكريــم حممــد 

أول مــن ســامه هبــذا االســم بعــد أن أنــزل اهلل عــى رســوله قولــه(( :إن اهلل تبــارك وتعــاىل يأمــرك

أن تســميه باســم ابــن هــارون ))( ،)1٢فقــال الرســول إن لســاﲏ عــريب ،فقــال جربائيــل(( gســمه
احلســن))( )1٣ويطلــق النحويــون مصطلــح األلــف والــام الداخلــة للمــح الصفــة عــى كل ألــف

والم تدخــل عــى الصفــة لتحوهلــا إىل اســم ومثــال ذلــك احلســن والعبــاس واحلســني وغريهــا(.)14
ولإلمــام احلســن  gعاقــة وطيــدة وقو ّيــة بجــده رســول اهلل  منــذ والدتــه والــذي يثبــت ذلــك

أنــه تلقــاه بيــده املباركتــني وســامه وأ ّذن يف أذنيــه الكريمتــني ( )15فضـ ًـا عــن كــون رســول اهلل قــد

قــام بحلــق شــعر االمــام وتصــدق بوزنــه مــن الذهــب أو الفضــة ( .)16تـ ّ
ـوىل اإلمــام احلســن g
مقاليــد اﳋافــة بعــد استشــهاد االمــام أمــري املؤمنــني عــﲇ بــن أيب طالــب gيف احلــادي والعريــن
مــن شــهر رمضــان ســنة  40للهجــرة ( )17ولكــن خافتــه مل تســتمر ألكثــر مــن ســتة أشــهر فاتّفــق

الطرفــان العلــوي واألمــوي عــى معاهــدة الصلــح ســنة (41هـــ) ( )18وكان استشــهاده  gيف اليــوم
الســابع مــن شــهر صفــر ســنة  50هـــ عــى يــد زوجتــه جعــدة بنــت االشــعث بــن قيــس الكنــدي
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بعــد أن ّدســت لــه الســم يف اللبــن وقيــل أنــه كان صائـ ُام يف تلــك الليلــة( .)19ويف روايــة أخــرى قيــل
أن وفاتــه gيف ﳖا ّيــة شــهر صفــر مــن الشــهر نفســه(.)٢0

املبحث الثاﲏ :الﻘ ﹼيﻢ الﻌرب ﹼية ﰲ ﺷخﺼ ﹼية اإلمام اﳊسن املجتبىg

والفــارق األســلويب بــني الق ّيــم العرب ّيــة والق ّيــم االســام ّية بصــورة عامــة أن األوىل كانــت

موجــود ًة يف عــﴫ اجلاهل ّيــة؛ وعندمــا نــزل االســام يف جزيــرة العــرب أ ّكــد عــى العمــل الصالــح

وحــرص عــى تطبيقــه وأشــاد بــه رســول اهلل  يف حــني أن الق ّيــم اإلســام ّية جــاء هبــا
منهــا
َ

اإلســام بعــد دخولــه اىل أرجــاء اجلزيــرة العرب ّيــة؛ ومل تكــن معروفــة فيــام ســبق وســنتطرق يف هــذا

املبحــث اىل حموريــن مهــا( :الكــرم والشــجاعة).

أوالﹰ :الﻜــرم  /وهــي مــن الصفــات احلميــدة يف مجيــع األحــوال ويف شــتى الظــروف ،ويعــد

انتصــار ًا عــى النفــس والغلبــة عــى الشــهوة؛ ّ
ألن النفــس االنســان ّية مرتبطــة بأعبــاء الدنيــا ،فــا
يتعــاىل اإلنســان عــى هــذه األثقــال إالّ بالكــرم واجلــود ،والــذي ِ
ﳛفــز اإلنســان إىل الكــرم واإلنفاق

 506هــو دافــع أقــوى مــن شــهوة املــال وقيــود احلــرص ،والطمــع أال وهــو دافــع التقــوى وحــب اﳋــري
وحــب الكــامل والســمو ،والتقــرب إىل اهلل عـ ّـز وجـ ّـل( .)٢1والكــرم صفــة مازمــة للقيــادة الصاحلــة

الناجحــة؛ فبهــا يســتهوى النــاس ويشــدّ هم إىل مــا يمليــه عليهــم مــن مفاهيــم وق ّيــم ومــن نصائــح

وإرشــادات ،ويدفعهــم ملراجعــة أفكارهــم وعواطفهــم وﳑارســاهتم وإصاحهــا حيــا ًء أو قناعــة
ويقابــل ذلــك الكــرم واجلــود واإلحســان إليهــم .وقــد انــامز اإلمــام احلســن  gهبذه الصفــة

قمـ ًة يف الكــرم واجلــود واإلحســان إىل اآلخريــن .فقــد روى أ ّنــه (( :مل يقــل لســائل قــط :ال،
وكان ّ
ف  gبكريــم أهــل البيــت .b
وكان ال يأنــس بــه أحــد فيدعــه حتــى ﳛتــاج إىل غــريه ،حتــى ُعـ ِـر َ

واشــرتى حائطـ ًا مــن قــوم مــن األنصــار بأربعامئــة ألــف فبلغــه ّأﳖــم احتاجــوا مــا يف أيــدي النــاس

فــر ّده إليهــم )) ( .)٢٢وهــذه مــن املامرســات نــادرة إذ مل ﳛدّ ثنــا التاريــﺦ ّ
أن كريـ ًـام ـ مــن غــري أهــل
البيــت  bمل يقــل لســائل قــط ( :ال ) .ومــن كرمــه وجــوده أ ّنــه يوصــل بعــض الذيــن يكرمهــم
إىل مرحلــة متقدّ مــة مــن العيــش الرغيــد إذ ال ﳛتــاج إىل اآلخريــن؛ ّ
ألن مــا ﳛصــل عليــه يســعفه

لاعتــامد عــى نفســه وامكاناتــه .ويشــهد عــى تلــك الروايــات التارﳜ ّيــة معظــم املؤرخــني ويف
خضــم هــذا املضــامر نذكــر رأي ابــن كثــري إذ قــال:

االخر يف شخص ّية االمام احلسن املجتبى g

(( وقــد كان مــن الكــرم عــى جانــب عظيــم ))( ،)٢٣وقــول حممــد بــن ســريين الــذي يقــول:

((ر ّبــام أجــاز احلســن بــن عــﲇ الرجــل الواحــد بامئــة ألــف))( .)٢4وقــال ابــن منظــور يف كتــاب
ُ
التاريــﺦ (( :وذكــروا ّ
أن احلســن رأى غام ـ ًا أســود يــأكل مــن رغيــف لقمــة ويطعــم كلب ـ ًا هنــاك

لقمــة ،فقــال لــه :مــا محلــك عــى هــذا ؟ فقــالّ :أﲏ أســتحي منــه أن أأكل وال أطعمــه ،فقــال لــه

احلســن  gال تــربح مــن مكانــك حتــى آتيــك ،فذهــب إىل ســيده فاشــرتاه واشــرتى احلائــط الــذي

هــو فيــه ،فاعتقــه وم َّلكــه احلائــط )) ( .)٢5وروي أ ّنــه (( وقــف رجــل عــى احلســن بــن عﲇ � فقــال:
يــا بــن أمــري املؤمنــني با ّلــذي أنعــم عليــك هبــذا النعمــة ا ّلتــي مــا تليهــا منــه بشــفيع منــك إليــه ،بــل

إنعامـ ًا منــه عليــك إالّ مــا انصفتنــي مــن خصمــي فﺈ ّنــه غشــوم ظلــوم ،ال يو ّقــر الشــيﺦ الكبــري وال

يرحــم الطفــل الصغــري ،وكان متّكﺌــا فاســتوى جالسـ ًا وقــال لــه :مــن خصمــك حتــى أنتصــف لــك

منــه؟ فقــال لــه :الفقــر ،فأطــرق  gســاعة ثــم رفــع رأســه إىل خادمــه وقــال لــه :أحــﴬ مــا عنــدك
مــن موجــود ،فأحــﴬ ﲬســة آالف درهــم ،فقــال :ادفعهــا إليــه ،ثــم قــال لــه :بحــق هــذه األقســام

ـﲇ متــى أتــاك خصمــك جائــر ًا إالّ مــا أتيتنــي منــه متظ ِّل ـ ًام )) ( .)٢6وقــال ابــن
ا ّلتــي أقســمت هبــا عـ ّ

شهراشــوب(( :ومــن ســخائه  gمــا روي أ ّنــه ســأل رجــل احلســن بــن عــﲇ  cفأعطــاه ﲬســني

ألــف درهــم وﲬســامئة دينــار ،وقــال :ائــت بحـ ّـامل ﳛمــل لــك ،فأتــى بحـ ّـامل فأعطــاه طيلســانه،

احلــامل ،فقــال :اعطــوه مــا يف اﳋزانــة ،فوجــد فيهــا عــرون ألــف درهــم،
فقــال :هــذا كــري ّ
فدفعهــا إىل األعــرايب)) ( .)٢7وقيــل لــه  :gألي ﳾء نــراك ال تــرد سـ ً
ـائا وإن كنــت عــى فاقــة

ا وأرد ســائاًّ ،
؟ فقــالّ (( :إﲏ هلل ســائل وفيــه راغــب وأنــا أســتحيي أن أكــون ســائ ً
وإن اهلل تعــاىل

عـ ّـودﲏ عــادة؛ عـ ّـودﲏ ْ
وعودتــه أن أفيــض نعمــه عــى النــاس ،فأخشــى أن
أن يفيـ َ
ـﲇّ ،
ـض نعمــه عـ ّ
قطعــت العــادة أن يمنعنــي العــادة )) ( ،)٢8وأنشــأ
قلت مرحب ًا
إذا ما أتاﲏ سائل ُ
ِ
ﹴ
فضل عى ِ
فضله ﹲ
فاضل
كل
ومن

معج ُل
بمن فض َله ﹲ
عﲇ ّ
فرض ّ

حني ُي ُ
ُ
سأل)) )(.
وأفضل أيام الفتى َ

ـف
وقــال فيــه حــرب األمــة عبــداهلل بــن عبــاس (( :قاســم اهلل مالــه ثــاث مـ ّـرات ،حتــى أ ّنــه يعطــي اﳋـ َّ
ويمســك النعــل )) ( .)٢9وهــذا مــا قالــه عــﲇ بــن زيــد( )٣0بــن جدعــان أيض ـ ًا ( .)٣1وقــال ســعيد بــن

عبدالعزيــز( (( :)٣٢ســمع احلســن بــن عــﲇ رجـ ًـا إىل جانبــه يســأل اهلل أن يرزقــه عــرة آالف درهــم،
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فانــﴫف ،فبعــث هبــا إليــه )) ( .)٣٣وقــال القاســم بــن الفضــل احلــدّ اﲏ( (( :)٣4حدّ ثنــا أبــو هــارون قال:

حجاج ـ ًا ،فدخلنــا املدينــة ،فدخلنــا عــى احلســن ،فحدّ ثنــاه بمســرينا وحالنــا ،فلــام خرجنــا
انطلقنــا ّ

ـﲇ معــرويف فلــو كنــت
بعــث إىل كل رجــل منّــا بأربعامئــة فرجعنــا فأخربنــاه بيســارنا ،فقــال :ال تــر ّدوا عـ ّ
عــى غــري هــذه احلــال كان هــذا لكــم يســري ًاّ ،
إن اهلل يباهــي مائكتــه بعبــاده يــوم عرفــة)) (.)٣5

ﺛاني ـ ﹸا :الشــجاعة وهــي مــن الق ّيــم التــي كانــت ســائدة يف جمتمــع قبــل اإلســام ويف حديــث

رســول اهلل  (( :علمــوا أبناءكــم الرما ّيــة وركــوب اﳋيــل))( )٣6دليــل عــى عنايــة اإلســام
واهتاممــه هبــذه الصفــة ّ
ألﳖــا
إن هدا ّيــة النــاس واصاحهــم بحاجــة إىل الشــجاعة واالقــدام؛ ّ

تصطــدم بشــهوات البعــض وبالضعــف النفــﴘ هلــم ،وتصطــدم باجلاهلــني الذيــن ﳛســبون ّأﳖــم

ﳛســنون صنعـ ًا ،وباملنحرفــني الذيــن يبغضــون اهلدا ّيــة والســمو ،وباألعــداء واملتﺂمريــن؛ ومعاجلــة

كل هــذا بحاجــة إىل التسـ ّلح بالشــجاعة ،مــن دون خــوف أو وجــل أو تــردد أو تراجــع .واإلمــام

احلســن  gكﺈمام وخليفــة كان يتصــف بأعــى درجــات الشــجاعة ،وكان ال يــرتدد يف قــول احلـ ّـق

 508ويف عملــه إذ ال تأخــذه يف احلـ ّـق لومــة الئــم(.)٣7

روي ّ
أن معاو ّيــة ســأل اإلمــام احلســن  gبعــد الصلــح أن ﳜطــب بالنــاس فامتنــع ،فناشــده أن

ـرﳼ ،فجلــس عليــه ،ثــم قــال . . .(( :وأيــم اهلل ال تــرى أمــة حممــد خفض ـ ًا
يفعــل ،فوضــع لــه كـ ّ

وجــه اهلل إليكــم فتنــة لــن تصــدروا عنهــا حتــى
مــا كانــت ســادهتم وقادهتــم يف بنــي أم ّيــة ،ولقــد ّ
هتلكــوا؛ لطاعتكــم طواغيتكــم ،وانضوائكــم إىل شــياطينكم ،فعنــد اهلل أحتســب مــا مــﴣ ومــا
ينتظــر مــن ســوء دعتكــم ،وحيــف حكمكــم.)٣8( )) . . .

ويف ر ّده عــى معاو ّيــة قــال( (( :)٣9هيهــات !! لــر مــا علــوت بــه يــا ابــن آكلــة األكبــاد،

املجتمعــون عليــك رجــان ،بــني مطيــع ومكــره ،فالطائــع لــك عــاص هلل ،واملكــره معــذور بكتــاب

اهلل ،وحاشــا هلل أن أقــول أنــا خــري منــك أل ّنــك ال خــري فيــك ،فـ ّ
ـﺈن اهلل قــد بـ ّـرأﲏ مــن الرذائــل كــام

بــرأك مــن الفضائــل))

()40

ويف جملــس ملعاو ّيــة طعــن عمــرو بــن العاص باإلمــام احلســن  ،gفخاطــب اإلمام  gمعاو ّية

قائـاً (( :يــا معاو ّيــة ال يــزال عنــدك عبــد راتعـ ًا يف حلــوم النــاس ،أمــا واهلل لــو شــﺌت ليكونــن بيننــا

مــا تتفاقــم فيــه األمــور ،وحتـ ّـرج منــه الصــدور ))( .)41ثــم أنشــأ يقول:

االخر يف شخص ّية االمام احلسن املجتبى g

أتأمر يا معاوي عبد سهم

فهل لك من أب كأيب تسامى
وال جد كجدي يا ابن حرب
وال أم كأمي من قريش
فام مثﲇ هتكم يا ابن حرب
فمه ً
ا ال هتج منا أمور ًا

بشتمي واملا ّما شهود

() 4٢

به من قد تسامى أو تكيد
رسول اهلل إن ذكر اجلدود
إذا ما حصل احلسب التليد
وال مثﲇ ينهنهه الوعيد
يشيب هلوهلا الطفل الوليد

أ ّمــا الشــجاعة يف ميــدان القتــال فقــد شــهدت لــه معــارك اجلمــل وصفــني ،ففــي معركــة اجلمــل

بنــي خــذ الرا ّيــة ،فابتــدر احلســن واحلســني ليأخذاهــا،
قــال اإلمــام عــﲇ  gملحمــد (( :أي ّ

فأخرمهــا عنهــا ))( .)4٣ويف معركــة صفــني ّﴏح اإلمــام عﲇ  gبذلــك فقــال » :ولقــد مهمــت

باإلقــدام عــى القــوم فنظــرت إىل هذيــن قــد ابتــدراﲏ ـ يعنــي (احلســن واحلســني )ـ ونظــرت إىل
هذيــن قــد اســتقدماﲏ ـ يعنــي (عبــد اهلل بــن جعفــر وحممــد بــن عــﲇ) ـ فعلمــت ّ
أن هذيــن إن هلــكا
انقطــع نســل حممــد مــن هــذه األمــة ،فكرهــت ذلــك ،وأشــفقت عــى هذيــن أن هيلــكا)) ( .)44وكان

عــﲇ  gقــد جعــل اإلمــام احلســن عــى قلــب جيشــه ،كــام ورد يف مجــع مــن مصــادر التاريــﺦ (.)45
ﺛالث ـ ﹰا :اﳍيبــة :اهليبــة التــي يتصــف هبــا القائــد هلــا تأثــري واضــح عــى االقتــداء بــه مــن قبــل

النــاس ،فهــم يســعون للتشــبه بمــن لــه هيبــة وســلطان عليهــم ،وقــد كان اإلمــام احلســن g
يتصــف هبــذه الصفــة إىل أقــﴡ احلــدود .قــال حممــد بــن إســحاق (( :مــا بلــﻎ أحــد مــن الــرف
بعــد رســول اهلل مــا بلــﻎ احلســن كان يبســط لــه عــى بــاب داره ،فــﺈذا خــرج وجلــس انقطــع

الطريــق ،فــام مــر أحــد مــن خلــق اهلل إجــاالً لــه ،فــﺈذا علــم قــام ودخــل بيتــه فمــر النــاس ،ولقــد

رأيتــه يف طريــق مكــة ماشــي ًا فــام مــن خلــق اهلل أحــد رآه إالّ نــزل ومشــى حتــى رأيــت ســعد بــن

أيب وقــاص يمــﴚ )) ( .)46وقــال واصــل بــن عطــاء:

(( كان احلســن بــن عﲇ  cعليــه ســيامء األنبيــاء وهبــاء امللــوك مــا بلــﻎ أحــد مــن الــرف بعــد

رســول اهلل  مثــل مــا بلــﻎ احلســن .كان ُيبســط لــه عــى بــاب داره ،فــﺈذا خــرج وجلــس عــى البســاط

انقطــع الطريــق ،فــام مـ َّـر أحــد مــن خلــق اهلل؛ إجــاالً لــه ،فــﺈذا قــام ودخــل بيتــه مـ ّـر النــاس واجتــازوا.

لقــد رأيتــه يف طريــق مكــة ماشــي ًا ،فــام مــن خلــق اهلل أحــد رآه إالّ نــزل ومشــى )) ( .)47وكان  gمهابـ ًا
مــن قبــل كثــري مــن احل ـكّام والــوالة وعمــوم النــاس ،حتــى ّ
أن معاو ّيــة كان هيابــه ،وهلــذا كـ ّـرب عنــد
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موتــه ،وقــال(( :واهلل مــا كـ ّـربت شــامتة ملوتــه ،ولكــن اســرتاح قلبــي وصفــت يل اﳋافــة )) (.)48
ويف ذلك يقول ابن عباسّ (( :أول ّ
ذل دخل عى العرب موت احلسن .)49( )) g
املبحث الثالث :الﻘ ﹼيﻢ اإلسالم ﹼية ﰲ ﺷخﺼ ﹼية اإلمام اﳊسن املجتبى g

أوالً :العلــم  /حــث اإلســام احلنيــف املجتمــع عــى طلــب العلــم يف كل زمــان ومــكان

وقــد وردت يف العلــم واحلــث عليــه آيــات عديــدة كقولــه عــز وجــل(( :قــل هــل يســتوي الذيــن
يعملــون والذيــن اليعلمــون))(َ ،)50و (( ُقـ ْـل َر ِّب ِز ْد ِﲏ ِع ْلـ ًـام)) ( ،)51وقــال تعــاىلَ (( :ي ْر َفـ ِع اهللَُّ َّال

ِ
ِ
ِ
ِ
ـم َد َر َجــات)) ( ،)5٢وتنقــل لنــا الروايــات املنزلــة العلم ّيــة
ـم َو ا َّلذيـ َن ُأو ُتــوا ا ْلع ْلـ َ
ذيـ َن آ َمنُــوا منْ ُكـ ْ

لإلمــام احلســن gإذ كان علمــه  gلــدﲏ فقــد ذكــر القــاﴈ النعــامن يف رشح األخبــار ،بﺈســناده
عــن عبــادة بــن الصامــت ،ورواه مجاعــة عــن غــريه :أن أعراب ّيـ ًا ســأل أبــا بكــر ،فقــالّ :إﲏ أصبــت

ـﲇ يف
ـﲇ ؟ فقــال لــه :يــا أعــرايب ،أشــكلت عـ ّ
بيــض نعــام ،فشــويته ،وأكلتــه وأنــا ُحمــرم ،فــام جيــب عـ ّ
قض ّيتــك .فد ّلــه عــى عمــر ،ود َّلــه عمــر عــى عبــد الرمحــن بــن عــوف .فلـ ّـام عجــزوا قالــوا :عليــك

أي الغامــني شــﺌت وأشــار إىل احلســن واحلســني  ،cفقــال
 510بعــﲇ ،فقــال أمــري املؤمنــني :ســل ّ
احلســن  :gيــا أعــرايب ،ألــك إبــل ؟ فقــال :نعــم قــال :فاعمــد إيل مــا أكلــت مــن البيــض نوقـ ًا،
فاﴐهب ـ ّن بالفحــول ،فــام فصــل منهــا فأهــده إىل بيــت اهلل العتيــق الــذي حججــت إليــه( )5٣فقــال
احلســن  :gإن مــن النــوق الســلوب( )54ومنهــا مــا يزلــق

فقال أمري املؤمنني :إن يكن من النوق السلوب وما يزلق ،فﺈن من البيض ما يمرق

()55

فهمهــا ســليامن بــن
فهــم هــذا الغــام هــو الــذي ّ
قــال :فســمع صــوتّ :أهيــا النــاس ،إن الــذي ّ

داود))

()56

وثمــة قض ّيــة أخــرى ،وهــي قض ّيــة الشــخﺺ اذي اعــرتف عــى نفســه بالقتــل ،حينــام رأى :أن

بريﺌـ ًا ســيقتل ،فحكــم عليــه أمــري املؤمنــني  gبعــدم وجــوب ال َقــود ،فﺈ ّنــه إن كان قتــل فعـاً ،فقــد

أحيــا نفسـ ًا ،ومــن أحيــا نفسـ ًا ،فــا َقـ َـود عليــه ( )57قــال ابــن شهراشــوب(( :ويف الــكايف والتهذيــب:

أبــو جعفــرّ :
إن أمــري املؤمنــني  gســأل فتــوى ذلــك احلســن ،فقــال :يطلــق كامهــا والد ّيــة مــن بيــت
املــال ،فقــال أمــري املؤمنــني ِ :g
ً ()58
وملَ ،فقــال احلســن (( :ومــن أحياهــا فكأنــام أحيــا النــاس مجيعـا))

االخر يف شخص ّية االمام احلسن املجتبى g

فضــا عــن أســﺌلة اإلمــام  gلولــده اإلمــام احلســن gعــن الســداد ،والــرف ،واملــروءة،

وغــري ذلــك مــن الصفــات

()59

عــاوة عــى ذلــك ،فهنــاك أســﺌلة ذلــك الرجــل عــن النــاس ،وأشــباه النــاس ،وعــن النســناس،

فأحالــه اإلمــام عــى ( )60ولــده اإلمــام احلســن  :gفأجابــه عنهــا .وتذكــر املصــادر أن اإلمــام عــﲇ

 gســأل ولــده احلســن :gكــم بــني االيــامن واليقــني ؟ قــال :اإليــامن كل مــا ســمعته أذنــاك ،فقــال:
كيــف ،فقــال :بــني اإليــامن واليقــني أربعــة أصابــع( )61وأرســل معاو ّيــة إىل أمــري املؤمنــني يســأله:

كــم بــني احلــق والباطــل ؟ وعــن قــوس قــزح ،ومــا املؤنــث ؟ وعــن عــرة أشــياء بعضهــا أشــدّ مــن
بعــض ،فأحــال ذلــك أمــري املؤمنــني  gعــى اإلمــام احلســن  ،gفأجابــه عنهــا مجيعـ ًا ()6٢وأرســل
قيــﴫ يســأل معاو ّيــة عــن بعــض املســائل ،فلــم يعلــم جواهبــا ،فأحاهلــا إىل اإلمــام احلســن g

()6٣

ومــن اجلديــر بالذكــر أن النبــي  نفســه يرجــع الســؤال تــار ًة إىل اإلمــام احلســن  gليجيــب

عنــه كــام تشــري اىل ذلــك الروايــات ()64وقــد طلــب منــه اإلمــام عــﲇ  gيومـ ًا أن يكتــب إىل جنــدب
بــن عبــد اهلل ( ،)65فكتــب إليــه:

(( ّ
حممــد ًا كنّــا أهــل بيتــه ،فنحــن أمنــاء اهلل
حممــد ًا كان أمــني اهلل يف أرضــه ،فلـ ّـام أن قبــض ّ
أن ّ

يف عندنــا علــم البايــا واملنايــا ،وأنســاب العــرب ،ومولــد اإلســام ونحــن أفــراط األنبيــاء وأبنــاء
األوصيــاء ونحــن خلفــاء األرض ،وإنــا لنعلــم الرجــل املؤمــن مــن املنافــق ))

()66

ﺛاني ـ ﹰا :البالغــة والﻔﺼاحــة :مــن الصفــات املح ّببــة لــدى القائــد أن يكــون بليغ ـ ًا وفصيح ـ ًا يف

أقوالــه وكلامتــه التــي ﳜاطــب هبــا العقــول ،واملشــاعر؛ لتنفتــح أمــام احلقائــق وأنــوار اهلدا ّيــة .وهــي
ﴐور ّيــة يف استجاشــة عنــاﴏ اﳋــري والصــاح ،ومطــاردة عنــاﴏ الــر واالنحــراف ،واســتثارة

حالــة احلــذر مــن مزالــق الشــيطان والنفــس األ ّمــارة بالســوء ،وكان اإلمــام احلســن  gأفضل
النــاس باغــة وفصاحــة يف زمانــه؛ ﳛــث النــاس مــن خاهلــا عــى تبنــي املفاهيــم الســليمة وﳑارســة

الق ّيــم الصاحلــة .وكان  gيــامرس اﳋطــاب البليــﻎ والفصيــح لتحريــك العقــل اجلمعــي وتوجيهــه

الوجهــة الصاحلــة .ويف هــذا يقــول ابــن كثــري (( :وكان عــﲇ ( صلــوات اهلل عليــه ) يكــرم احلســن
اكرام ـ ًا زائــد ًا ويعظمــه ويبجلــه ،وقــد قــال لــه يوم ـ ًا :يــا بنــي أال ﲣطــب حتــى أســمعك ؟ فقــال:

ّإﲏ أســتحي أن أخطــب وأنــا أراك ،فذهــب عــﲇ فجلــس حيــث ال يــراه احلســن ،ثــم قــام احلســن يف
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ـﲇ يقــولُ ( :ذ ِّر ّية
ـﲇ يســمع ،فــأ ّدى خطبــة بليغــة فصيحــة ،فلــام انــﴫف جعل عـ ّ
النــاس خطيبـ ًا وعـ ّ
ِ
()68( )67
َب ْع ُض َهــا ِمــن َب ْعـ ﹴ
يع عليــم ) ))
ـض َواهللُ َســم ﹲ

ـي ال يقــوم
وروي أنــه(( :طعــن أقــوام مــن أهــل الكوفــة يف احلســن بــن عــﲇ  ، فقالــوا :إ ّنــه عـ ّ
ُ

بحجــة ،فبلــﻎ ذلــك أمــري املؤمنني  gفدعــا احلســن فقــال :يــا بــن رســول اهلل ّ
إن أهــل الكوفــة قــد
ّ

قالــوا فيــك مقالــة أكرههــا ؟ قــال :ومــا يقولــون يــا أمــري املؤمنــني ؟ قــال :يقولــونّ :
إن احلســن بــن

ـي اللســان ال يقــوم بحجــة ،وإن هــذه األعــواد فاخــرب النــاس فقــال :يــا أمــري املؤمنــني ال
عــﲇ عـ ّ
أســتطيع الــكام وأنــا أنظــر إليــك ،فقــال أمــري املؤمنــني ّ :gإﲏ متخ ّلــف عنــك ،فنــاد ّ
أن الصــاة

فضــج املســلمون
جامعــة ،فاجتمــع املســلمون فصعــد  gاملنــرب ،فخطــب خطبــة بليغــة وجيــزة
ّ

بالبــكاء ثــم قــالّ :أهيــا النــاس اعقلــوا عــن ر ّبكــم ّ
عزوجـ ّـل اصطفــى آدم ونوحــا وآل إبراهيــم
إن اهلل ّ

وآل عمــران عــى العاملــني ذر ّيــة بعضهــا مــن بعــض واهلل ســميع عليــم ،فنحــن الذر ّيــة مــن آدم،

واالﴎة مــن نــوح ،والصفــوة مــن إبراهيــم ،والســالة مــن إســامعيل ،وآل مــن حممد صــى اهلل

 51٢عليــه و آله نحــن فيكــم كالســامء املرفوعــة ،واألرض املدحــوة والشــمس الضاح ّيــة ،وكالشــجرة
الزيتونــة ،ال رشق ّيــة وال غرب ّيــة التــي بــورك زيتهــا ،النبــي أصلهــا ،وعــﲇ فرعهــا ،ونحــن واهلل ثمــرة

تلــك الشــجرة ،فمــن تعلــق بغصــن مــن أغصاﳖــا نجــا ،ومــن ﲣلــف عنهــا فــﺈىل النــار هــوى ))(. )69
فقــد متكــن اإلمــام  gمــن صياغــة اآليــات القرآن ّيــة واألحاديــث النبو ّيــة الريفــة التــي

تتحــدث عــن فضائــل أهــل البيــت  bصياغــة باغ ّيــة مجيلــة ،ومتثلــت باغتــه باﳋطــاب ومــن
الشــعر املنســوب إليــه:
أغن عن املخلوق باﳋالق
واسرتزق الرمحن من فضله
َمن ظن أن الناس يغنوه
َمن ظن أن الرزق ِمن كسبه

تغن70عن الكاذب والصادق
ليس غري اهلل بالرازق
فليس بالرمحن بالواثق
()
زلت به النعان من حالق

فقــد بـ ّـني يف هــذا الشــعر مجلــة مــن املفاهيــم والق ّيــم الصاحلــة بغ ّيــة ايصاهلــا إىل مســامع النــاس

لتنفــذ إىل عقوهلــم وقلوهبــم ،ويف شــعر آخــر يتحــدث عــن الدنيــا الزائلــة واأليــام املنقرضــة فيقول:
71ذري كدر األيام ّ
إن صفاءها
توىل بأيام الﴪور الذواهب
()
وبني الليايل حمكامت التجارب
يفر الدهر من كان بينه
وكيف ّ

االخر يف شخص ّية االمام احلسن املجتبى g

وقال : g
قل7٢للمقيم بغري دار إقامة
ّ
إن الذين لقيتهم وصحبتهم

حان الرحيل فو ّدع األحبابا
صاروا مجيع ًا يف القبور ترابا

()

ويشــري  gإىل الزهــد يف الدنيــا؛ يف املــأكل واملــرب وامللبــس ،وهــو مــن الشــعر الــذي يمثــل

احلكمــة وفيــه يقــول:
7٣لكﴪة من خسيس اﳋبز تشبعني
وطمرة من رقيق الثوب تسرتﲏ

ويتحدث  gعن الشدّ ة والرخاء ،وعدم دوامهام ،فيقول:
74لﺌن ساءﲏ دهر عزمت تصرب ًا
ﴎﲏ مل أبتهج بﴪوره
وإن ّ

ورشبة من قراح املاء تكفيني
مت تكفيني لتكفيني
حي ًا وإن ّ

()

وكل باء ال يدوم يسري
ّ
وكل ﴎور اليدوم حقري

()

التواضــعّ :
إن مهمــة القائــد أو اإلمــام هــي هدا ّيــة النــاس واصاحهــم وتقريــر مفاهيــم وقيــم

اإلســام يف عقوهلــم وقلوهبــم وارادهتــم وﳑارســاهتم ،وقــد حــث القــرآن الكريــم املســلمني عــى
التواضــع وشــجعهم اىل ذلــك ودليــل ذلــك قولــه عــز مــن قائــل (( :وال تصعــر خــدك للنــاس وال

متــش يف األرض مرحــا إن اهلل إن اهلل ال ﳛــب كل خمتــال فخــور))

()76

وهــذه املهمــة تتطلــب االختــاط معهــم ومشــاركتهم يف نشــاطاهتم وفعالياهتــم ،وهــي بأمجعهــا

تعبــري عــن التواضــع وعــدم التعــايل ،وهبــذا التواضــع يمتلــك القائــد عقــول وقلــوب النــاس بعــد

اطاعــه عــى مهومهــم ومشــاكلهم وعــى درجــة قرهبــم وبعدهــم عــن املنهــج اإلســامي ،وقــد
اتصــف اإلمــام احلســن  gهبــذه الصفــة حتــى كانــت خلقـ ًا دائـ ًام لــه ،ومــن تواضعــه أ ّنــه (( مـ ّـر عــى
ـم يــا
فقــراء وقــد وضعــوا كســريات عــى األرض وهــم قعــود يلتقطوﳖــا ويأكلوﳖــا ،فقالــوا لــه :هلـ ّ

ابــن بنــت رســول اهلل إىل الغــداء ،فنــزل وقــالّ :
إن اهلل ال ﳛــب املتكربيــن ،وجعــل يــأكل معهــم حتــى

اكتفــوا والــزاد عــى حالــه بربكته  gثــم دعاهــم إىل ضيافتــه وأطعمهــم وكســاهم ( .)77ومـ ّـر بصبيــان
يأكلــون كــﴪ ًا مــن اﳋبــز فاســتضافوه فنــزل وأكل معهــم ،ثــم محلهــم إىل منزلــه وأطعمهــم وكســاهم

ألﳖــم مل جيــدوا غــري مــا أطعمــوﲏ ،ونحــن نجــد كثــري ًا ﳑــا أعطيناهــم ))(.)78
وقــال(( :اليــد هلــم ّ
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اﳋاﲤة
يف ﳖا ّية هذا البحث املتواضع البد من عرض ألهم النتائج التي توصل إليها الباحث:
.١هنالــك اختــاف كبــري بــني الق ّيــم العرب ّيــة والق ّيــم االســام ّية فــاألوىل نشــأت قديــام أي قبــل

اإلســام والثان ّيــة نشــأت يف صــدر االســام

.٢مــن الق ّيــم العرب ّيــة التــي توافــرت يف شــخص ّية االمــام احلســن  gهــي الشــجاعة والكــرم

فضــا عــن خصلــة اهليبــة التــي ورثهــا عــن جــده رســول اهلل 

.٣مــن الق ّيــم اإلســام ّية التــي ملســناها يف شــخص ّية االمــام احلســن  gهــي( :العلــم والفصاحــة

والباغــة فضـ ً
ا عــن خصلــة التواضــع.

.٤اســتطاع اإلمــام احلســن gأن جييــب عــن األســﺌلة التــي وجهــت إليــه وبعــض منهــا كانــت
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موجهــة اىل اﳋلفــاء وقــد انقذهــم االمــام يف اللحظــة املناســبة.

.٥صــاغ اإلمــام احلســن آثــاره األدب ّيــة والتــي تنقســم عــى صنفــني مهــا الشــعر والنثــر صياغــة

أدب ّيــة عال ّيــة قـ ّـل نظريهــا.

.٦اآلثــار النثر ّيــة التــي متثلــت بالرســائل األدب ّيــة وظفهــا اإلمــام احلســن gتوظيفـ ًا فعــاالً لإلبــاغ

عــن املقصــود بالداللــة فهــي متثــل قمــة الفصاحــة والباغــة.

.٧احتــوت اﳋطــب التــي ألقاهــا اإلمــام احلســن عــى آيــات مــن القــرآن الكريــم والتــي كانــت

تشــري اىل فضائــل آل البيــت ومنزلتهــم ومناقبهــم ومﺂثرهــم اﳋالــدة فض ـ ً
ا عــن الصفــات التــي

ورثوهــا عــن ســيد الكائنــات حممــد .

.٨اآلثــار الشــعر ّية التــي نظمهــا اإلمــام احلســن gيف مناســبات خمتلفــة مثلــت موضوعــات الزهد

واملوعظــة والنصــح وابتعــاد النفــس عــن الشــهوات وامللــذات خدمــة لإلســام احلنيف

.٩معظــم الق ّيــم العرب ّيــة واالســام ّية لإلمــام احلســن gوصلــت إلينــا مــن خــال الروايــات

التارﳜ ّيــة املســندة مــن خــرية الــرواة فهــي متثــل صــورة ناصعــة لــرتاث آل البيــت gخاصــة و

للمســلمني بصــورة عامــة.

االخر يف شخص ّية االمام احلسن املجتبى g
ﻫوامﺶ البحث
 ) 1ينظــر :لســان العــرب :أليب الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم بــن منظــور  ٢4٣/1٢و ينظــر :الﺼحــاح ﰲ
الﻠﻐــة للجوهــري :مــادة (قــوم).
 ) ٢ينظر :الﻘاموس املحيﻂ للفريوز أبادي مادة (قوم).
) ٣ينظر :لسان الﻌرب البن منظور ٢45/1٢ ،و الﺼحاح ﰲ الﻠﻐة للجوهري مادة (قوم)
 ) 4ينظر :احلق العريب يف االختاف الفلسفي ،د -طه عبد الرمحن.) 69-68 ( ،
( ) 5سورة الروم ،اآلية.) ٢٣ ،
 ( ) 6سورة البينة ،اآلية.) ٣ ،
 ) 7ينظــر :مفهــوم الق ّيــم وفلســفتها واشــكالية الواقــع واملثــال يف منظــور االســام (مــن أعــامل نــدوة أزمــة الق ّيــم
ودور األﴎة يف تطــور املجتمــع ،د -عبــاس اجلــراري.1٢6 ،
 ) 8ينظر :احلق العريب يف االختاف الفلسفي ،د -طه عبد الرمحن.٢7 ،
 ) 9ينظــر :مفهــوم الق ّيــم وفلســفتها واشــكالية الواقــع واملثــال يف منظــور االســام (مــن أعــامل نــدوة أزمــة الق ّيــم
ودور األﴎة يف تطــور املجتمــع.1٢8 ،
 ) 10ينظر :االختصاص ،الشيﺦ املفيد و ينظر :جاء العيون٢97/1 ،
 ) 11ينظر :الكايف ،الشيﺦ الكليني.٢97/1 ،
 ) 1٢األمايل للشيﺦ الصدوق 197 ،وبحار االنوار للمجلﴘ.٢٣8/4٣ ،
 ) 1٣املصدر نفسه 197 ،واملصدر نفسه.٢٣8/4٣ :
 ) 14ينظر :قطر الندى وبل الصدى.151 :
 ) 15مسند أمحد بن حنبل.٣91/6 :
 ) 16ينظر :طبقات ابن سعد.٣0 ،
 ) 17ينظر :اإلرشاد ،للشيﺦ املفيد .٢78
 )18ينظر :املصدر نفسه.٢79 ،
 ) 19ينظر :منتهى اآلمال :للشيﺦ عباس القمي.٣٢5 /1 ،
 ) ٢0ينظر :اإلرشاد.٣01 ،
 ) ٢1ينظر :تاريﺦ األدب العريب ،العﴫ االسامي : ،د -شوقي ضيف.٣5 ،
 ) ٢٢إسعاف الراغبني  /الص ّبان ( ،196 :مطبوع هبامش نور األبصار ).
 ) ٢٣البداية والنهاية ٣8/8
 ) ٢4تفســري األحــام يف كام األئمــة واألعــام :أمحــد بــن حممــد بــن ســريين الشــافعي البــﴫي ،املتــوﰱ ســنة
 110للهجــرة ،منشــورات :دار صــادر (د .ت) ،بــريوت -لبنــان.1٢٣ ،
 ) ٢5خمتﴫ تاريﺦ دمشق :ابن منظور٢5/7 ،
 ) ٢6بحار األنوار .٣50/٢٢ :4٣
 ) ٢7مناقب آل أيب طالب :ابن شهراشوب.٢0/4 ،
 ) ٢8نور األبصار  /الشبلنجي.1٣5 :
 ) 4٢نور األبصار  /الشبلنجي.1٣5 :
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)٢9سري أعام النباء :الذهبي(٢60 /٣ ،
 ) ٣0ابــن جدعــان ،اإلمــام العــامل الكبــري أبو احلســن القــرﳾ ،من الطبقــة الثالثة يف روايــة احلديــث التيمي البﴫي
األعمى ولــد يف دولة يزيــد  ،وحــدث عن أنــس بــن مالــك  ،وســعيد بــن املســيب  ،وأيب عثــامن النهــدي  ،وعــروة
بــن الزبــري  ،وأيب قابــة  ،واحلســن  ،والقاســم بــن حممد وعــدة .حــدث عنه شــعبة  ،وســفيان  ،ومحــاد بــن
ســلمة  ،وعبــد الــوارث  ،ومحــاد بــن زيــد  ،وســفيان بــن عيينــة  ،وإســامعيل ابــن عليــة  ،ورشيك وعــدة،
املصــدر نفســه.٢07 -٢06/5 ،
 ) ٣1حلية األولياء .4٢/٢
 ) ٣٢ابــن أيب ﳛيــى اإلمــام القــدوة ،مفتي دمشــق أبو حممــد التنوخــي الدمشــقي ،مــن الطبقــة الرابعــة يف روايــة
احلديــث ويقــال :أبــو عبــد العزيــز .ولــد ســنة تســعني ،يف حياة ســهل بــن ســعد  ،وأنــس بــن مالــك  ،رﴈ اهلل
عنهــام ،وقــرأ القــرآن عى ابــن عامــر  ،ويزيــد بــن أيب مالــك  ،تــا عليه الوليــد بــن مســلم وأبو مســهر  .وحــدث
عن مكحــول  ،والزهــري  ،ونافــع مــوىل ابــن عمــر  ،وربيعــة بــن يزيــد القصــري  ،وإســامعيل بــن عبيــد
اهلل  ،ويونــس بــن ميــﴪة بــن حلبــس  ،وعمــري بــن هانــﺊ  ،وأيب الزبــري املكــي ،وزيــد بــن أســلم  ،وبــال بــن
ســعد وعدة .ودخــل عى عطــاء بــن أيب ربــاح  ،وســأله عــن مســألة ،وليــس هــو باملكثــر مــن احلديــث ، .ســﲑ
أعالم النبــالء.٣٢/٨ ،
 ) ٣٣سري أعام النباء .٢60/٣
 ) ٣4اإلمــام املحــدث أبــو املغــرية األزدي ،احلــداﲏ ،البــﴫي ،يعــد مــن الطبقــة الرابعــة يف روايــة احلديــث كان ينزل
 516يف بنــي حــدان  ،فعــرف هبــم .ولــد يف خافة الوليد حــدث عــن :حممــد بــن ســريين  ،وأيب نــﴬة  ،وثاممــة بــن حــزن
القشــريي ومعاويــة بــن قــرة  ،والنــﴬ بــن شــيبان  ،وأيب جعفــر حممــد بــن عــﲇ  ،وســعيد بــن املهلــب  ،ونافــع
العمــري  ،وطائفــة . ،حــدث عنــه( :ابــن املبــارك  ،وأبــو داود  ،وحيــان بــن عــﲇ  ،وعــﲇ بــن اجلعــد  ،وشــيبان بــن
فــروخ  ،وعبــد الرمحــن بــن مهــدي  ،وأبــو نــﴫ التــامر  ،وخلــق ســواهم ) .وقال ابــن مهــدي  :هــو مــن مشــاﳜنا
الثقــات .وقال عــﲇ بــن املدينــي  :ذكرته ليحيــى بــن ســعيد  ،فأثنــى عليــه ،املصــدر نفســه.٢91/7 :
 ) ٣5هتذيب تاريﺦ دمشق الكبري .٢18/4
 ) ٣6مناقب آل أيب طالب .1٣/4
 ) ٣7خمتﴫ تاريﺦ دمشق .٢٣/7
 ) ٣8رشح ﳖج الباغة .٢8/16
 ) ٣9ينظر :املصدر نفسه 10/16
 ) 40حياة اإلمام احلسن .٣06/٢
 ) 41رشح ﳖج الباغة .10/16
 ) 70حياة اإلمام احلسن .٣07/٢ g
 ) 4٣اإلمامة والسياسة .75 / 1
 ) 44وقعة صفني.5٣0 :
) 45اإلمامة والسياسة .104/1
) 46املناقب.٣٣9/41 :
) 47أصول الكايف.447/1 :

االخر يف شخص ّية االمام احلسن املجتبى g
) 48مروج الذهب :املسعودي.٣47/1 ،
) 49مقاتل الطالبيني.٢٣1/1 :
() 50سورة الزمر :اآلية.) ٣8 ،
 () 51سورة طـه) 114 :
 () 5٢سورة املجادلة)11 :
)5٣حماﴐات الراغب .٣4٣/٢
أي ألقــت ولدهــا قبــل
)54الناقــة الســلوب :التــي مــات ولدهــا ،أو القتــه لغــري متــام ،وأزلقــت الفــرس :أجهضــتّ ،
متامــه ،ينظــر :لســان العــرب ،مادة (ســلب)
 )55مرقت البيضة :فسدت ،ينظر :املصدر نفسه( ،مرق).
)56فرائد السمطني ،٣4٣ -٣4٢ /1 :والغدير.4٣/6 :
 )57املناقب :ابن شهر اشوب ٣55-٣54/4و ٣٣5وحياة االمام احلسن :القرﳾ.87-86/1 ،
 )58املناقب البن شهر اشوب ( ،11/4سورة املائدة :اآلية .) ٢4
)59ينظر :نور األبصار  1٢1وهتذيب تاريﺦ دمشق  ٢٢٢ -٢٢1 /4وحلية األولياء .٣6/٢
 )60ينظر :تفسري فرات  8و بحار األنوار.150/7 :
 )61ينظر :العقد الفريد ٢68/ 6و ينظر :البحار .٣57/4٣
 )6٢ينظر البحار ،٣٢5/4٣ :وعيون أخبار الرضا  ،66/1وحتف العقول.)16٢-160( ،
 )6٣ينظر :ربيع األبرار .7٢٢/1
 )64ينظر :بحار األنوار.٣٣5/4٣ ،
 )65جنــدب بــن عبــد اهلل بــن األرقــم بــن ضــب بــن مســغب الغامــدي أو البجــﲇ تــار َة قاتــل مــع أمــري املؤمنــني g
يف معركــة صفــني وشــهد النهــروان ،وتــرى بعــض املصــادر أنــه كان رســوالَ أليب حممــد احلســن  ،gينظــر :ســري
أعــام النبــاء.45/5 ،
 )66ومعاﲏ األخبار) ٢45 – ٢4٣ ( :وحتف العقول .158
( )67سورة آل عمران :اآلية ) ٣4
 )68البداية والنهاية :ابن كثري1/8 ،
 )69بحار األنوار.٣4٢/4٣ :
 )71نور األبصار.1٣4 :
 )7٢بحار األنوار.٣40/4٣ :
 )7٣مناقب ابن شهراشوب.145/٢ :
 )74املصدر نفسه.94/10 :
)75بحار األنوار.58/44 :
()76سورة لقامن :اآلية )18
)77ينظر :بحار األنوار.٣5٢/4٣ :
)78املصدر نفسه.٣5٢/4٣ :
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املﺼادر واملراﺟع
* االختصــاص :تأليــف  /فخــر الشــيعة عبــداهلل حممــد
بــن حممــد بــن النعــامن العكــربي البغــدادي امللقــب
بالشــيﺦ املفيــد املتــوﰱ (41٣هـــ) ،قــدم لــه :العامــة
اجلليــل الســيد حممــد مهــدي الســيد حســن املوســوي،
مطبعــة النعــامن ،ط ،1النجــف1٣98 ،هـــ 1978 -م.
* االرشــاد يف معرفــة حجــج اهلل عــى العبــاد ،تأليــف:
الشــيﺦ املفيــد حممــد بــن حممــد بــن النعــامن البغــدادي،
نــر وحتقيــق :مؤسســة ال البيتbإلحيــاء الــرتاث،
الطبعــة :األوىل  1995م( ،اجلــزء األول  -اجلــزء
الثــاﲏ).
* إســعاف الراغبــني يف ســرية املصطفــى وفضائــل
أهــل بيتــه الطاهريــن :حممــد بــن عــﲇ الصبــان املــﴫي
مــن كبــار العلــامء املﴫيــني يف القــرن الثالــث عــر
اهلجــري ،طباعــة ونــر وتوزيــع :املطبعــة األزهريــة
 518املﴫيــة ،ط 19٢9 ،1م.
*أصــول الــكايف :تأليــف  /ثقــة اإلســام حممــد بــن
يعقــوب الشــيﺦ الكلينــي ،منشــورات :دار املرتــﴣ
للطباعــة والنــر والتوزيــع ،ط٢005 ،1م
*أمــايل الصــدوق :تأليــف  /الشــيﺦ الصــدوق أيب
جعفــر حممــد بــن عــﲇ بــن احلســني بــن بابويــه القمــي،
منشــورات :مؤسســة األعلمــي ،بــريوت ،ط،1
٢009م.
* االمامــة والسياســة املعــروف بـ(تاريــﺦ اﳋلفــاء):
العامــة أمحــد بــن مســلم بــن قتيبــة الدنيــوري( ،ت:
 ٢76هـــ) ،حتقيــق :عــﲇ شــريي ،منشــورات :دار
األضــواء للطباعــة والنــر والتوزيــع ،ط 1990 ،1م
*بحــار االنــوار اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار،
تأليــف :العامــة حممــد باقــر املجلــﴘ ،النــارش:
دار احيــاء الــرتاث العــريب ،بــريوت – لبنــان ،ط،٣
مصححــة198٣ ،م.
* البدايــة والنهايــة لإلمــام احلافــﻆ عــامد الديــن أيب

الفــداء إســامعيل بــن عمــر بــن كثــري القــرﳾ الدمشــقي
 774 - 701هـــــ ،حتقيــق الدكتــور :عبــد اهلل بــن
عبــد املحســن الرتكــي بالتعــاون مــع مركــز البحــوث
والدراســات العربيــة واإلســامية بــدار هجــر ،اململكــة
العربيــة الســعودية
* تاريــﺦ األدب العــريب ،العــﴫ االســامي : ،د-
شــوقي ضيــف ،النــارش :دار املعــارف -القاهــرة ،ط،٢
 1987م.
* حتــف العقــول عــن آل الرســول ،تأليــف :أبــو حممــد
احلســن بــن عــﲇ احلــراﲏ ،النــارش :مؤسســة األعلمــي
للمطبوعــات( ،د .ت)
* تفســري األحــام يف كام األئمــة واألعــام :أمحــد
بــن حممــد بــن ســريين الشــافعي البــﴫي ،املتــوﰱ
ســنة  110للهجــرة ،منشــورات :دار صــادر (د .ت)،
بــريوت -لبنــان
* تفســري فــرات :أليب القاســم فــرات بــن ابراهيــم
بــن فــرات الكــويف ،حتقيــق :حممــد كاظــم ،النــارش:
مؤسســة الطباعــة والنــر يف وزارة الثقافــة واالرشــاد
االســامي ،ط1410 ،1هـــ.
*هتذيــب تاريــﺦ دمشــق الكبــري :تأليــف  /عبــد
القــادر بــن بــدران احلنبــﲇ ،طبعــة :دار املســرية ،عــامن،
198٣م.
* جــاء العيــون :املؤلــف /الســيد عبــد اهلل شــرب،
منشــورات :مكتبــة نــﴫﰐ ،مشــهد (د .ت).
* احلــق العــريب يف االختــاف الفلســفي ،د -طــه عبــد
الرمحــن ،منشــورات :املركــز العــريب للثقافــة والعلــوم
والفنــون ،الــدار البيضــاء ،املغــرب ،ط٢006 ،٢م-
14٢7م.
*حليــة األوليــاء وطبقــات االصفيــاء :املؤلــف  /أمحــد
بــن عبــد اهلل االصفهــاﲏ (ابــو نعيــم) ،منشــورات:
مكتبــة الســعادة القاهريــة ،مــﴫ1996 ،م1416-هـــ.
*حيــاة االمــام احلســن بــن عــﲇ ،gدراســة وحتليــل:

االخر يف شخص ّية االمام احلسن املجتبى g
باقــر رشيــف القــرﳾ ،منشــورات :مطبعــة اآلداب -
النجــف األرشف ،ط1٣95 ،1هـــ 1975 -م
* ربيــع األبــرار ونصــوص األخبــار ،تأليف/جــار
اهلل الزخمــري( ،ت 5٣8هـــ) ،منشــورات :مؤسســة
األعلمــي للطباعــة والنــر والتوزيــع ،بــريوت،
* ســري أعــام النبــاء :الذهبــي ،منشــورات :مكتبــة
الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع ،ط14٢٢ ،4هـــ.
*رشح ﳖــج الباغــة :تأليــف /ابن أيب احلديــد املعتزيل،
حتقيــق :حممــد ابراهيــم ،منشــورات :دار الكتــاب
العــريب ،بــريوت ،ودار األمــرية ،ط٢007 ،1م.
* الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،تأليــف:
اســامعيل بــن محــاد اجلوهــري ،دار العلــم للمايــني،
القاهــرة ،ط1404 ،٣م.1984-
* طبقــات ابــن ســعد :املؤلــف /حممــد بــن ســعد بــن
منبــع الزهــري ،املحقــق :عــﲇ حممــد عمــر ،منشــورات:
مكتبــة اﳋانجــي ،القاهــرة ،ط14٢1 ،1هـــ٢001 -م.
* العقــد الفريــد :املؤلف/ابــن عبــد ربــه األندلــﴘ،
حتقيــق :مفيــد حممــد قميحــه ،منشــورات :دار الكتــب
العلميــة – بــريوت ،ط1404 ،1م 198٣-م
* عيــون أخبــار الرضــا ،حممــد بــن عــﲇ بــن بابويــه
القمــي (الشــيﺦ الصــدوق) ،تصحيــح وتذييــل :الســيد
مهــدي احلســيني الاجــوردي ،منشــورات :رضــا
املشــهدي ومكتبــة طــوس ،مشــهد -ايــران ،ط،٢
 198٣م.
* الغديــر يف الكتــاب والســنة واألدب ،تأليــف:
العامــة الشــيﺦ عبــد احلســني األمينــي ،منشــورات:
مؤسســة األعلمــي للطباعــة ،ط1994 ،1م.
* فرائــد الســمطني يف فضائــل املرتــﴣ والبتــول
والســبطني واألئمــة مــن ذريتهــم ،منشــورات مكتبــة
ذوي القربــى ،ط ،1بــريوت -لبنــان 1989 ،م.
* القامــوس املحيــط :للعامــة اللغــوي جمــد الديــن
حممــد بــن يعقــوب الفريوز آبــادي املتــوﰱ ســنة 817هـ،

 ،حتقيــق :مكتبــة حتقيــق الــرتاث ،بريوت-لبنــان ،ط،8
14٢6هـــ٢005 -م.
* قطــر النــدى وبــل الصــدى :اليب حممــد مجــال الديــن
حممــد بــن هشــام األنصــاري ،ط ،6قــم –ايــران( ،د.
ت).
* الــكايف ،الشــيﺦ الكلينــي ( حممــد بــن يعقــوب بــن
اســحاق ) ،منشــورات :دار إحبــاء الــرتاث (د .ت)
*لســان العــرب :أليب الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن
مكــرم بــن منظــور ،ســنة النــر٢00٣ ،م(د .ت)،
منشــورات :دار صــادر ،بــريوت ،عــدد االجــزاء()15
* مــروج الذهــب ومعــادن اجلوهــر :أيب احلســن بــن
عــﲇ املســعودي ،اعتنــى بــه وراجعــه :كــامل حســن
مرعــي ،منشــورات :املكتبــة العﴫيــة ،بريوت-لبنــان،
ط٢005 ،1م.
*حمــاﴐات األدبــاء وحمــاورات الشــعراء والبلغــاء،
املؤلــف :الراغــب األصفهــاﲏ ،املحقــق :ابراهيــم
زيــدان ،منشــورات :مكتبــة اهلــال ،ط ،1ســنة النــر:
 19٢0م.
* خمتــﴫ تاريــﺦ دمشــق (البــن عســاكر) :تأليــف/
حممــد بــن مكــرم الشــهري بابــن منظــور ،حتقيــق :جمموعة
مــن املحققــني ،ســنة النــر1984 ،م1404 -هـــ.
* مســند أمحــد بــن حنبــل :املؤلــف /ابــو عبــد اهلل أمحــد
بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباﲏ
(املتــوﰱ٢41 :هـــ ،حتقيــق :شــعيب ارنــاؤوط ،عــادل
مرشــد وآخــرون ،إرشاف :عبــد اهلل بــن عبــد املحســن
الرتكــي ،النــارش :مؤسســة الرســالة ،ط14٢1 ،1هـــ
٢001م.*معــاﲏ األخبــار :تأليــف /الشــيﺦ اجلليــل الصــدوق
(أيب جعفــر حممــد بــن عــﲇ بــن احلســني بــن بابويــه
القمــي) ،حتقيــق :عــﲇ أكــرب غفــاري ،منشــورات :دار
املعرفــة للطباعــة والنــر والتوزيــع (د .ت)
* مفهــوم الق ّيــم وفلســفتها واشــكالية الواقــع واملثــال
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يف منظــور االســام (مــن أعــامل نــدوة أزمــة الق ّيــم
ودور األﴎة يف تطــور املجتمــع ،د -عبــاس اجلــراري،
٢00٢م ،مطبوعــات :أكاديميــة اململكــة املغربيــة ،ط،1
مطبعــة املعــارف ،الربــاط.
* مناقــب آل أيب طالــب :تأليــف /أبــو جعفــر بــن
شهراشــوب املازنــدراﲏ احلائــري ،حتقيــق وفهرســة:
يوســف البقاعــي ،طبعــة ونــر :دار األضــواء ،لبنــان-
بــريوت ،ط 1988 ،1م.
* منتهــى اآلمــال يف تواريــﺦ النبــي واآلل  ،bتأليــف:

5٢0

الشــيﺦ عبــاس القمــي ،منشــورات :الــدار اإلســامية
للطباعــة والنــر والتوزيــع ،ط ،٣قــم1989 ،م.
* نــور األبصــار يف مناقــب آل بيــت النبــي املختــار:
الشــيﺦ مؤمــن بــن حســن بــن مؤمــن الشــبلنجي،
منشــورات :مكتبــة الســعادة القاهريــة (د .ت).
*وقعــة صفــني :نــﴫ بــن مزاحــم املنقــري( ،املتــوﰱ
ســنة٢1٢ ،هـــ) ،حتقيــق ورشح :عبــد الســام حممــد
هــارون ،ط ،٢املؤسســة العربيــة احلديثــة للطباعــة
والنــر والتوزيــع196٣ ،م1٣8٣-هـــ.

