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احلركة احلسينية والتأصيل الفقهي لشرعية الثورة
قراءات ومتابعات 2/1
(الصفحات )110 -101
ملخّص
ً
خروجا على السلطان يز يد بن معاوية نتيجة
ثورة اإلمام الحسين(ع) كانت
ّ
االنحراف الذي حل بالسلطة والخالفة .ولذلك فهي من أقوى األدلة على جواز
الخروج الدموي ضد النظام الفاسد.
دراسة هذا الموضوع ذات عطاء على صعيدين األول :الحصول على المؤشرات
التي تدلنا على الموقف الشرعي ،والخروج بنظرية الثورة على األنظمةالفاسدة.
والثاني :االنتقادات التي وجهت إلى الثورة من قبل بعض المسلمين والمستشرقين.
المشهد الشيعي في تحليل هذه الثورة يتفاوت بين البكائيات وبين مفردات
الثورة والحماسة والسياسة .والنظريات في هذه الثورة تتفاوت بين الغيبية
واالبتعاد عن األدلة العقلية ،ونظرية المواجهة المفروضة ،والنظرية السياسية
ومحاوالت التفسير العقلي ،ونظرية اإلحياء الرسالي ،أو مشروع التوفيق بين الغيبية
والتعقيل.
ومن خال ل المطالعة لحركة اإلمام الحسين(ع) يتبين أن االستدال ل بهذه
الثورة لصالح نظرية الثورة على األنظمة ممكن من حيث المبدأ ،غير أنها محددة

باألطر التي تمثل القدر المتيقن من العناصر ّ
المبر رة لثورة الحسين.

*  -مفكر وكاتب ورئيس تحرير فصلية نصوص معاصرة .
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مننن الواضننح ّأن البحننث الفقهنني فنني شننرعية الثننورة علننى األنظمننة الفاسنندة مننن

األبحنناا الوننرواية التنني تحتنناج إلننى قننراءة متأنيننة وواعيننة ،ال تغننر فنني االنفعنناالت

الحماسية وال تخشى من الفعل واإلقدام؛ وقند طنرا الفقنإل اإلسنالمي هنذا الموضنوع،
وتناولتإل المذاهب اإلسالمية منذ القدم؛ واتخذت فيإل مواقف بلغت ّ
حد التناقض.
وفنني الوسننا الشننيعي ،طرحننت هننذه القوننية منننذ زمننن بعينند ،لكننن باختصننار
ّ
ً
خو ن ن نن تننارة ن نن للدراسننات المتعلقننة بالمسننألة الكالميننة المتصننلة باإلمننام المهنندي(ع) ،

وأخر ى بالمسألة السياسية المتصنلة بموضنوع التقينة النذي حكنق العقنل الشنيعي فني
ّ
غيننر مجننال وصننعيد ،وقنند سننجلت جملننة أدلننة لصننالح كننل فر يننق ،بلغننت ن نن حسننب
ً
ّ
تتبعننا ننن سننتة عشنر دلنيال لصننالح نظرينة شنرعية الثننورة فقنا ،وكنان مننن بينهنا ومننن
ً
تنشنيطا
أبرزها االستناد المرجعي لنهوة اإلمام الحسين(ع) ،حيث شنهد هنذا الندليل
ً
ملحوظا في القرن الماضي.
بنندورنا ،سننوف نحنناول فنني هننذه الوايقننات تحليننل هننذه الثننورة بمننا يتصننل بهننذا
شرعيا لممارسة آلية الثورة ّ
ً
الموضوع؛ لنر ى هل تعطي هذه النهوة ً
ضد األنظمنة
تبريرا

الجائرة ،أم هناك منا يمنن عنن توظينف هنذه الحركنة التاايخينة الكبنر ى فني مثنل
ً
إيجابيننا فمننن الوننرواي تحدينند المننديات التنني
هننذه الحنناالتذ و إذا كننان الجننواً

يعطيها هذا الدليل في نطا حاالت فساد األنظمنة أو جورهنا أو انحرافهنا ،وحتنى لنو
لننق يثبننت صن ّنحة االسننتدال ل بهننذا النندليل ،فننال يعننني ذلننك فسنناد نظريننة الثننورة ضن ّند
ّ
األنظمننة الفاسنندةً ،
تبعننا لمننا يننراه الفقيننإل علننى مسننتوى سننائر األدلننة المطروحننة أو التنني
يمكن أن تطرا في هذا الموضوع البالغ األهمية.
من هنا ،كانت الصيغة ا ّ
ألولية لالستدال ل بهنذه الحركنة؛ فثنورة اإلمنام الشنهيد
ّ
الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) من المسلمات التاايخينة ،كمنا أن صناحبها منن
ً
خروجنا علنى السنلطان يزيند بنن معاوينة بنن أبني
أئمة أهنل البينت  ،وقند كاننت
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ّ
ّ
سننفيان ،نتيجننة االنحننراف الننذي حننل بالسننلطة والخالفننة ،فتكننون مننن أقننوى األدلننة
سندا ودال ًلة نن على جواز الخروج الدموي ّ
نن ً
ضد النظام الفاسد.
املربّرات املوضوعية لدراسة فلسفة احلركة احلسينية
والبحننث فنني عال قننة الثننورة الحسنننينية بمسننألة الخننروج علننى األنظمننة الظالمننة ال
يمكننن أن يأخننذ طريقننإل الطبيعنني بمعننزل عننن النظريننة التنني ّ
يكونهننا الباحننث علننى

مستوى تحليلإل لهذه الثورة نفسها وفلسنفتها؛ ّ
ألن النظرينات التني طرحنت حنول هنذا
الموضوع تلقي بظال لها على نتائج االستناد إلى هذه الثورة في بحثنا الفقهي هنا.
ونحننن نعننرف ّأن فلسننفة الثننورة الحسننينية لننق توضن علننى نننار حاميننة فنني الوسننا

الشننيعي منننذ زمننن بعينند ،بننل ّإن بعننض العلمنناء دعننا إلننى اإلحجننام عننن دراسننة هننذا
ّ
التكلفّ ،
الموضوع واعتبره ً
وأن الالزم إحالة األمنر إلنى أهنل البينت أنفسنهق،
نوعا من
ّ
ّ
ألنهق معصومون( ،)1وهذا الكالم ينطلق من األصول الموضوعة المسلمة في العقيدة
الشيعية ،ومن ثق فهو مشتبإل من ناحيتين:
 1ن ن ّإن االعتقنناد بعصننمتهق ال يعننني ّأن دراسننة مبن ّنر رات الثننورة نحن تنو مننن االعتننرا
علننيهق ،بننل هننو للتنندبر فنني سننيرتهق وسن ّننتهق التنني هنني مصنندر تشننريعي ،نحنناول مننن

ّ
خاللإل أخذ المؤشرات التي تدلنا على الموقف الشنرعي ،وهنذا البحنث النذي نحنن فينإل
خير دلينل علنى ّأن تحلينل الثنورة الحسنينية سنوف يتنرك ً
أثنرا ننن ولنو فني الجملنة ننن علنى
نظرية سياسية هامة ،هي نظرية الثورة على األنظمة الفاسدة.
 2ن ّإن تحليل الثورة الحسنينية قند يسناعد فني الندفاع عنهنا أمنام إشنكاالت غينر

الشيعة ،ومن المعروف ّأنإل منذ قديق ّ
ّ
ومتوسنطة
األيام كانت هناك انتقنادات عنيفنة
العنف ّ
ضد اإلمام الحسين في خروجإل على يزيد ،فنأبو بكنر بنن العربني وابنن حن م
األندلسنني وابننن تيميننة وبعنننض إباضننية الخننوااج و ..وكميننر مننن المستشنننرقين مثنننل
ّ
فلهننو،ن ،وجولدتسننيهر ،وسننير وليننام مننور ،والمننانس ،انتقنندوا الثننورة بشن ّندة ،وقلننة مننن
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المسستشرقين نن مثل ماايني نن أثنوا عليها( ،)2فكيف يمكن مواجهة هذه االنتقادات
التنني تنطلنن ق مننن مننناد عقائنندي ومعرفنني آخننر ،دون اإل قننندام علننى تحليننل الث ننورة
واكتشاف ّ
مبر راتها ودوافعها ونتائجهاذ! ولهذا وجدنا مثل السيد المرتوى (614هنن)
يقوم بتحليل الثورة بهدف الدفاع عنها أمام الذين انتقدوها.

املشهد الشيعي التارخيي إزاء قراءة الثورة احلسينية
وعلى ّأية حال ،فالقرن العشرين نن وبالتحديد النصف الثاني منإل نن هو الذي شنهد

فتح باً الجدل في هذا الموضوع ،و إال فالشيعة قبل هذا التنااي لنق يتنداولوا مسنألة
النهوننة الحسننينية ن نن ً
غالبننا ن نن سننوى مننن زاو يننة تراجيديننة ال يننتق توظيفهننا فنني اإلطننار

السياسي والنهووي إال ً
نادرا ،وقد لعب ظهنور اإلسنالم السياسني الشنيعي فني الفتنرة
ً ً
دورا بالغننا فنني هننذا التحن ّنول فنني قننراءة الحركننة الحسننينية ،ممننا دف ن
األخيننرة بقن ّنوة
لالنتقننال مننن تفسننير هننذه الثننورة مجموعننة عناصننر بكائيننة تراجيديننة إلننى توليفننة مننن
ّ
العوامننل النهوننوية والتغي،ريننة ،وينندلنا علننى هننذا األمننر عننناوين المؤلفننات التنني كننان
يكتبها الشيعة حول الحسين ،وهي مؤلفات ّ
تعج بالمفردات التراجيدية مثنل :طرينق
البكنناء ،طوفننان البكنناء ،أمننواج البكنناء ،ا يننا

البكنناء ،مفتنناا البكنناء ،منبنن

البكاء ،مخزن البكناء ،معندن البكناء ،مناهنل البكناء ،مجنر ى البكناء ،سنحاً

البكاء ،عين البكاء ،كنن الباكين ،مبكى العيون ،مبكنى العيننين ،المبكينات،
بحننر النندموع ،فننيض النندموع ،عننين النندموع ،سننحاً النندموع ،ينبننوع النندموع ،منب ن

األحننن ان ،قبسننات

الننندموع ،دمننن العننين ،منندام العننين ،مخننا،ن األحننن ان ،ا يننا
األح ن ان ،مثيننر األح ن ان ،مهن ّنيج األح ن ان ،نوحننة األح ن ان وصننحيفة األشننجان ،أح ن ان
الشننيعة ،بحننر الحننزن ،كنن ن المحننن ،بحننر الغمننوم ،بحننر الغننق ،قص ن

الغننق ،واحننة

الغموم ،الهق والغق ،مشرط الغق ،كنن المصائب ،مجم المصائب ،وجي ة المصائب،

إكليل المصائبو..
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بينم ننا ش نناعت ف نني كتاب ننات المت ننأخرين مف ننردات الث ننورة والحماس ننة والسياس ننة

بشننكل الفننت مننن قبيننل :فنني ظننال ل الحر يننة ،زعننيق األحننرار ،الحسننين حامننل لننواء
الحريننة ،الحسننين سن ّنيد األحننرار ،الحسننين رم ن الحريننة ،الملحمننة الحسننينية ،ملحمننة
عاشوراء ،ملحمة كنربالء ،رجنال الثنورة ،رسنالة الحسنين الثوا ينة وظروفهنا الحرجنة،
ّ
ثورة الحسين ،ثورة الطف ،النهوة الحسينية ،نهوة عاشوراء ،األهنداف االجتماعينة

عند الحسنين بنن علني(ع) ،تحلينل دوافن ثنورة كنربالء ،الثنورة الحسنينية وأهندافها
ّ
كلننإل ّ
يؤكنند غينناً التفسننيرات التحليليننة
االجتماعيننة ،الثننورة الخالنندة و .)1(..وهننذا
لهذه الثورة قبل القرن العشرين في الوسا الشيعي.

ومننن إفننرازات التننأثير السياسنني علننى إعننادة قننراءة الحركننة الحسننينية ،صنندور
ّ
كتناً الشنهيد الخالنند النذي ألفننإل الشني نعمنة اهلل صننالحي نجنف آبننادي (2004م)
ً
عننام 1790م ،فقنند شن ّ
نكل هننذا الكتنناً منعطفننا فنني دراسننة فلسننفة قيننام اإلمننام
الحسننين (ع) فنني الوسننا الشننيعي ،وقنند أدى هننذا الكتنناً إلننى صننخب وجننندال
كبيننرين فنني الوسننا العلمنني الشننيعي ،أفوننى إلننى تنندخل بعننض كبننار الفقهنناء
ومراجنننن التقلينننند ضن ّنننده  ،مث نننل الس نننيد المرعش ننني النجف ننني والس نننيد محم ننند رض نننا
الكلبايكاني و..

وقد كتب في ّرد هذا الكتاً مصنفات عديدة بعوها كبير الحجق ،وكان

من الناقندين :الشني لطنف اهلل الصنافي والشني رضنا األسنتادي و ..كمنا كاننت
ّ
ً
هندوءا ،أبرزهنا منا علقنإل كنل منن الندكتور علني
هناك انتقادات ذات طناب أكمنر
شريعتي والشي مرتوى مطهري و..

ولق يصدر موقف من بعنض الشخصنيات الهامنة آننذاك ،سنيما اإلمنام الخمينني،

الذي اعتبر أن الموضوع أشنغل الحنوزة عنن قونايا كبنر ى ،كمنا كنان هنناك منن
ير ى أن للمخابرات اإليرانية التابعة للشاه (السافاك) ً
دورا في تأجيج الفتنة(.)6
على أية حال ،منذ 1790م بالتحديد ،ظهرت قف ة هامة في تااي دراسنة الشنيعة
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ً
لفلسفة الثورة الحسينية ،وتبلورت العديد من النظرينات ،التني كنان بعونها ضنعيفا
ً
ً
ً
حوننورا وهيمنننة علنننى العقننل الشننيعي ،وقننند كننان اإلسنننالم
جنندا ،وبعوننها أكمنننر

السياسي الشيعي نن كما قلنا نن بمدارسإل قد لعب ً
دورا في إعادة قراءة ثورة الحسنين
(ع)؛ لهذا وجدنا قنراءات لهنذه الثنورة ً
أيونا فني العنالق العربني الشنيعي ،كنان منهنا
قراءات :السيد محمد بناقر الصندر والسنيد هاشنق معنروف الحسنني والشني محمند

مهنندي شننمس النندين والسننيد محمنند بنناقر الحكننيق وبنناقر شننريف القرشنني والسننيد

محمود الهاشنمي والشني محمند مهندي اآصنفي والسنيد محمند حسنين فونل اهلل

وغيرهق.

وعندما ّ
نتحدا عن تأثير الحركة السياسية اإلسالمية المتأخرة على إعادة قراءة
ّ
هننذا الموضننوع؛ فننال ننفنني وجننود بعننض الوقفننات السننابقة فنني هننذا المجننال ،لعننل مننن
أقنندمها وقفننة السننيد المرتوننى (614هننن) فنني كتنناً :تنز يننة األنبينناء ،قيننل فيهنناّ :إنهنا

ً
كانت ً
جوابا تن ّ ًلينا مننإل لنبعض منن لنق يكنن ينؤمن باإلمامنة سنلفا( ،)5كمنا كنان
لبعض العلماء والفقهاء وقفات متواضعة في ثناينا دراسناتهق الفقهينة ،كمنا سنيظهر

للقاائ في مطاوي هذا البحث.

والبحث في ثورة اإلمام الحسين (ع) ومنطلقاتها ومديات تعميق هذه المنطلقات
ت
طويل ،وقد كتب في ذلك الكمير ،بل قد ّ
تحدا بعوهق عن وجود ثمانية مناهج
علمينة لدراسنة الظناهرة العاشننورائية( ،)4وسنوف نحناول هننا معالجننة منا منن شننأنإل أن
يتصل بموضوعنا فحسب ،و إال خرجنا عن محور البحث ودخلنا في االستطرادات.
نظريات يف الثورة احلسينية
قبل البحث عن أبرز النظريات في تفسير ثورة اإلمام الحسين (ع) ،والتني تتصنل
ببحثنا هنا ،من الورواي أن نعنرف ّأن بعنض هنذه النظرينات ال يهمننا مندى ّ
صنحتإل
وصوابإل إذا حسمنا النتيجنة التني يعطيننا إياهنا علنى مسنتوى بحثننا هننا ،فن ذا كاننت
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هننناك نظر يننة مننا ال تننننتج إمكانيننة االسنننتدال ل بثننورة الحسننين وال عنندمها ،أي أنهننا

ساكتة حول هذا الموضوع أو متساوية النسبة ،فال يهمنا تحديد صوابها من خطئها.
وعلى أية حال ،فأبرز النظريات ذات الصلة بموضوعنا هنا هي:

 1ــ النظرية الغيبية االختصاصية ،أو الالمعقول احلسيين
يقصد بالنظرية الغيبية االختصاصية التي لها حوور عند بعض علماء الشيعة(،)9
ّأن اإلمام الحسين (ع) إنما انطلق في ثورتإل ألوامر غيبية ّ
خاصة بنإل وجهنت إلينإل ،فلنق
يهدف الحسين إسقاط األنظمة وال تأسيس دولة إسالمية وال إحياء ضمير ّ
األمة وال..
كل ما في األمر أنإل ً
نظرا لعصمتإل و إمامتإل فقد تلقى أوامر غيبية ال نقدر على تقديق

ً
اجتماعيننا وال ..وأنننإل اننندف لتطبيننق تلننك التعنناليق
تفسننير عقال ننني لهننا ،ال سياسن ًنيا وال
ّ
الربانيننة .نعننقّ ،
ترتننب علننى ثننورة الحسننين أن حققننت نتننائج بنناهرة علننى أر الواقن ،

فخلقننت مدرسننة الثننورة فنني حينناة المسننلمين ،وأسننقطت ن نن بعنند حننوالي سننبعة عقننود ن نن
ّ
كلننإل لننق يكننن منظن ً
نورا للحسننين (ع) لحظننة
سننلطان بننني أميننة الجننائر ،لكن ّنن هننذا
خروجإل ،بل المنظور لإل أوامر غيبية ّ
ّ
واختصت بإل(.)8
وجهت إليإل

منننن هننننا ،يمكنننن تسنننمية هنننذه النظرينننة ،بالنظرينننة الميتافيزيقينننةّ ،
وتتميننن بنننأاب

خصائ

:

 1نن اإلمام الحسين شنخ

متعنال عنن التنااي وال مكانينة 2 .ننن الثنورة الحسنينية
ع

حركنة مننا فننو تاايخيننة تننأب التحليننل العقال نني 1 .ننن الموقننف مننن الثننورة هننو موقننف
ً
أنموذجا لآلخرين 6 .نن اإلمام الحسين كان
تسليمي كامل ،فال يمكن أن تكون

ً
مأمورا بالشهادة وفق التقدير اإل لهي(.)7

ً
ومهما كانت هذه النظرينة ،فن ن لهنا ً
تنأثيرا هنائال علنى الفقينإل والفقنإل اإلسنالمي،
ً
أحكامنا
وهو أنها تجعل هذه الثورة من خصائ اإلمام الحسين ،فكما ّأن هناك

وواجبننات وتشننريعات خاصننة بننالنبي  كوجننوً صننالة اللينننل عليننإل ،ك ننذلك
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ً
خاصا بإل غير ّ
تكليفا ً
متوجإل إلى غيره ،ومن المعلوم أن مثل
كانت ثورة الحسين (ع)
ً
مسنتندا لالسنتدال ل الفقهني ،ال فني
ذلك يعني تحي،د الثورة الحسينية عن أن تكون
ّ
أصل حدوثها وال نن ابما ننن فني تفاصنيلها ووقائعهنا؛ ألن خصنائ المعصنوم ال يسنتدل
ّ
حقنا ،كما تقرر ّ
وقر رناه في مباحث حجية الفعنل منن
بها على أحكام شرعية في
مسألة ّ
السنة الشريفة.

وعليإل ،ال ّ
يصح االستدال ل بثورة الحسين (ع) إلثبات جنواز الخنروج علنى األنظمنة

الفاسدة.

 1نن  1نن نظرية الالمعقول احلسيين ،األدلّة والوثائق

وابما نستشهد نن لتبرير هذه النظرية نن ببعض الشواهد والنصوص ّ
المتفرقة ،منها:

 1نن ما ورد من طلب اإلمام الحسين من والي المدينة نن عندما طلب منإل البيعة ليز يند
نن أن يستمهلإل فترة ،فذهب (ع) إلى مرقد النبني ،وهنناك غلبنإل الننوم ،فنرأى ّ
النبني فني
المنننام ،فطلننب منننإل الحسننين أن يأخننذه إليننإل ،فأجابننإل رسننول اهلل :إن اهلل شنناء أن
ً
يراك قتيال (.)10
ً
ناال ً
غيبيننا مننا هننو الننذي حن ّنرك الحسننين
فقنند يفهننق مننن هننذا الننن أن هننناك اتصن
للثننورة ،ال أنننإل كننان ير ينند إسننقاط الحكننق ،وال أنننإل أخننذ يقن ّندر الحسننابات واألابنناا
والخسننائر ،ويقننوم بدراسننة سياسننية ميدانيننة للموقننف ..فهننذا مننا ال تشننير إليننإل الروايننة
ً
إطالقا ،بل الموضوع يغلب عليإل الطاب الغيبي غير القابل إلخواعإل ألبعاد عقالنية.

 2نن ما جاء في حوار الحسنين (ع) من أخينإل محمند بنن الحنفينة ،حينث اتفنق معنإل
ّ
يفكننر الحسننين بنناألمر ،وال يسنناا ع للخننروج ألهننل الكوفننة بعنندما علننق مننن
علننى أن
غنندرهق بأبيننإل ،ولمننا علننق ابننن الحنفيننة بخننروج الحسننين فيمننا بعنند طالبننإل بالموضننوع،
ً
فأجابإل بأنإل رأى رسول اهلل وأنإل أخبره ّأن اهلل شاء أن يراه قتيال وأنإل شاء أن ير ى أهلإل

سبايا(.)11
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ّ
ّ
وهذا الن ّ كسابقإل ً
يدل على ّأن ّثمة مشيئة إ ّ
لهية ّ
خاصة تعلقت بحركة
أيوا؛
اإلمام الحسينّ ،
وأنإل ما من تفسير يقف خلف هذا األمر سوى هذه المشيئة ّ
اإللهية.

 1نن ما جاء في بعض رسائل اإلمام الحسين (ع) ألخيإل محمد بن الحنفية ،من ّأن
من لحق بإل استشهد ،ومن لق يلحق بإل لق ُيدرك الفتح(.)12
ً
مجاال لالرتياً في ّأن الحسنين كنان ً
عالمنا بالهزيمنة بمعناهنا
فهذا الن ّ ال يدع
المادي ،والذي ّ
تعبر عنإل كلمة الشهادة ،وال يعقل أن ينطلق شخ لتغي،ر واق قائق

وهو على يقين ّ
بأن األمر سيؤول إلى الموت والهزيمة وعدم النجاا.

 6نن ما جاء في حوار عبد اهلل بن جعفر أو مكاتباتإل م اإلمام الحسين ،حيث ورد
ّ
ّ
ّ
بنأمر وهنو منا ع إلينإل،
فيها أن اإلمام أخبنره بأننإل رأى رسنول اهلل فني المننام ،وأننإل أمنره ع
وقد رفض الحسين إخبار عبد اهلل بن جعفر بمومون الرؤيا التي رآها ،وذكر لنإل ّأننإل
لن ّ
يحدا بها حتى يلقى اهلل ع وجل ،وفي بعض صيغ ّ
القصة ّأنإل أخبره بموتإل(.)11
ّ
ندل ً
ّ
القونية فيمننا تعطيننإل
أيونا علننى هننذا البعند الغيبنني النذي يتصننل بهننذه
فهنذا ين
مسننألة االتكننال علننى الرؤيننا مننن دال الت ،فلننو كننان هننناك مبن ّنر ر عقالننني سياسنني
لذكره بدل االعتماد على اؤيا رسول اهلل .

 5نن ما جاء في بعض النصوص والكلماتّ ،أن اإلمام الحسين كان ّ
ينرد بعنض
الذين كانوا يطالبونإل بعدم الخنروج ّ
بأننإل سيسنتخير اهلل تعنالى ،كمنا جناء فني ّرده

علننى المسننور بننن مخرمننة ،وعبنند اهلل بننن عبننام ،وعبنند اهلل بننن مطي ن ( ،)16فلمنناذا لننق
يوضح لهق ّ
المبر رات بدل أن يقول لهقّ :إننإل سنوف يندعو اهلل لمنا فينإل الخينر وينظنر فني

ّ
األمرذ! بل لو ّ
المتشرعة لكان ُالبعد
فسرت االستخارة بما صار لها من معنى اليوم بين
الغيبي أكبر وأوضح ،و إن كان هذا المعنى ً
بعيدا هنا(.)15
 4نن ّإن إقدام اإلمام الحسين (ع) على تعريض نفسإل للموت وهو يعلق ّ
بأنإل سوف
يستشهد ّ
إلقناء للننفس فني التهلكنة ،فيكنون ّ
يعد ننن منن الناحينة الشنرعية نن ً
محر ًمنا،

وهذا معناه ّأن هذا ال ّ
تصرف من اإلمام انطلق من خصوصية لنإل ،و إال فلنو لنق يكنن
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األمر كذلك لل م اال لت ام بارتكابإل الحرام وتعريض نفسإل للهال ك ،وهنو التن ام غينر
ً
مقبول إطالقا.
 9نن ما جناء فني حنوار اإلمنام من عمنرو بنن لنوذان عنندما التقناه ُبعيند خروجنإل منن

ّ
مكة عند بطن العقبة ،فبعد أن ذكر لإل عدم الذهاً ،أجابإل الحسين (ع) بنالقول:
«ينننا عبننند اهلل! ّإننننإل لنننيس يخفنننى علن ّ
نني النننرأي منننا رأينننت! ولكنننن اهلل ال ُيغلنننب علنننى
أمننره)14(»..؛ فهننذا كننالم واضننح فنني ّأنننإل يستصننوً موقننف ابننن لننوذانّ ،
وأن ذلننك ال
يخفى عليإلّ ،
لكننإل ّ
يتحنرك بمشنيئة إلهينة تكوينينة ال تحكمهنا حسنابات البشنر فني

قوايا السياسة والمواجهة.
 8ن ن ن حنناول بعننض العلمنناء أن يقنناان بننين ثننورة الحسننين و بننين فقننإل الجهنناد فنني
اإلسننالم؛ فننرأى ّأنهننا تمتنناز عننن الجهنناد العننام فنني الشننريعة؛ فهنني ال تخو ن لقننانون

سقوط وجوً الجهاد بزيادة عدد العدو عن ّ
الوعف ،وكذلك يشترط في الجهاد
عدم ّ
ّ
والصنبي الصنغير من ّأننإل
ظن الهالك دونها ،والجهاد ال يجب علنى الشني الهنرم
ّ
شارك فيها هؤالء ،فهذا كلإل شاهد اختصاصها(.)19

 7نن ما جاء في كلمنات اإلمنام الحسنين وهنو فني الطر ينق يتحندا عنن كتابنة
ّ
ويتكلق عن أوصالإل ّ
الموت على ولد آدم ّ
المقطعة بنين
مخا القالدة في جيد الفتاة،
ّ
النواويس وكربالءّ ،
مفر عن يوم ّ
وأنإل ال ّ
خا بالقلق()18؛ فهذا كلإل شاهد أكيد ّأنإل
ً
كان يتجإل نحو مصير مأساوي ّ
محدد سلفا ،ال نحو مشروع إسقاط سنلطة سياسنية
فاسدة.

فهذه الشواهد نن وغيرها نن ّ
تؤكد هذا األمر ،و إال لنو كنان لدينإل ّ
مخطنا سياسني
لبينإل ألقرً ّ
اجتماعي ّ
المقر بين إليإل وهو ابن الحنفية ،ولق يستعض عنإل بقونية الرؤ ينا

التي رآها ،كما ّ
يعبر بعض أساتذتنا(.)17
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 2نن  1نن قراءة نقدية يف نظرية التخصيص والالمعقول احلسيين

ويمكن أن تناقش هذه النظرية من جهات:
ً
أوال :إن هذه النظرية والنصوص التي تدعمها تعارضها نصوص أخر ىّ ،
يقدم لننا

اإلمام الحسين (ع) فيها تفسيرات عقالنية لثورتإل ،مثل النصوص التي يشير فيهنا إلنى
قوية االنحراف عن ّ
ً
ّ
أسنبابا
الحق ،و إلى ترك المعروف ،وفعل المنكنرات و ..وجعلهنا
ّ
ودواف ن لحركتننإل ،وهننذه النصننوص الكميننرة ّ
المتفرقننة كلهننا تعننار هننذا التفسننير
الغيبي المتعالي عن التعقيل والعقالنية(.)20

ومن نماذج هذه النصوص نن عدا ما سيأتي نن ما ورد فني كلماتنإل (ع) التني ّ
يفسنر
فيهننا مبن ّنر رات ثورتننإل ،مثننل مننا اواه الطبننري وابننن األثيننر وغيرهمننا فنني التننااي عننن أبنني
مخنف عن العقبة بن العي ار :إن الحسين خطب أصحابإل« :..أيهنا الننام! ّإن رسنول
ً
ً
ً
ً
سنلطانا ً
جنائرا مسنتحال لحنرم اهلل ،ناكمنا لعهند اهلل ،مخالفنا
اهلل  قنال :منن رأى
ّ
لسنة رسول اهلل  ،يعمنل فني عبناد اهلل بناإلثق والعندوان ،فلنق ّ
يغينر علينإل بفعنل وال
ً
قنننول ،كنننان حقنننا علنننى اهلل أن يدخلنننإل مدخلنننإل ،أال و إن هنننؤالء قننند ل منننوا طاعنننة
الشنننيطان ،وتركنننوا طاعنننة النننرحمن ،وأظهنننروا الفسننناد ّ
وعطلنننوا الحننندود ،واسنننتأثروا
ّ
وحرموا حاللإل وأنا ّ
وأحلوا حرام اهللّ ،
أحق من غيري.)21(»..
بالفيء،
فهذه الرواية تجعنل حركنة الحسنين فني هنذا اإلطنار النذي ّأسسنإل الرسنول ،
ّ
يمكننننا مننن االسننتناد إليهننا للتننرخي فنني مواجهننة الظننالق الننذي يتصننف بهننذه
ممننا

الصننفات المننذكورة أعنناله ،وهننو غيننر خنناص بعصننر حوننور المعصننومين ،بننل يوجنند

بعدهق إلى يوم الدين.

وفي خطبة لإل (ع) أنإل قال فيها نن وقد اويت لنا بالسند المتقندم ننن  ..« :أال تنرون أن
ً
ّ
الحق ال يعمل بإل وأن الباطل ال يتناهى عنإل؛ ليرغب المؤمن في لقاء اهلل محقا ،ف ني ال
ّ
ّ
إال ً
برمنننا ،)22(»..ووردت فنني مصننادر
أر ى المنننوت إال شنننهادة ،وال الحيننناة مننن الظنننالمين

أخر ى م تغي،ر «إال سعادة»( ،)21وفي بعض المصنادر..« :من الظنالمين إال ندامنة»(،)26
وفي بعوها« :إال ً
ندما»(.)25
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فالمعيننار فنني هننذه الثننورة هننو عنندم القيننام بن ّ
نالحق بننل عمننل السننلطة بالباطننل ،وهننو
ّ
معينننار كلننني عقالنننني ومفهنننوم ،يجعلننننا قننناداين علنننى االسنننتفادة منننن هنننذه الثنننورة
ّ
لتأسيس مبدأ في شرعية الثورات العسكرية المسلحة ضد األنظمة الفاسدة.
ثانياّ :إن بعض النصوص المروية عن اإلمام الحسين (ع) مثل منا ّ
ً
تقندم ،تفيند أننإل
ً
لقنول عنام صندر عنن رسنول اهلل  ،فعنندما يستشنهد
كان يجعل نفسإل مصداقا ع
الحسين بقول ّ
جده في ضرورة مواجهة انحراف الظالق ،فهذا معناه أنإل يعتبنر نفسنإل
ّ
ً
كلي وتكليف عام ،وهو ما ّ
يبعد احتمال الخصوصية(.)24
مصداقا لعنوان
ّ
ً
ثالثننا :إن النصننوص المسننتدل بهننا هنننا حتننى لننو ثبتننت ال تنندل علننى المطلننوً؛ إذ ال

مالزمة بنين أن يعنرف اإلنسنان أننإل سنوف يستشنهد فني ثورتنإل و بنين أن تكنون هنذه
ً
وخاصة بإل ،فقد ّ
ّ
يقدر مصلحة لألمة في شهادتإل ،فال مالزمنة بنين
الثورة غير عقالنية
ً
األمرين حتى عند الثوار المادي،ن فوال عن الديني،ن ،فع ُلق اإلنسان بشهادتإل ال يعنني
عبثية حركتإل ً
دائما ،بل يمكن تقديق تفاسير عقالنية لنذلك( ،)29وسنوف ننر ى فني
النظريننة الثالثننة القادمننة تفسن ً
نيرا ممتن ًنازا يجم ن بشننكل منطقنني وعقالننني ب نين هننذه
ّ
األمور كلها.
ّ
تدل علينإل جملنة النصنوص ّ
ً
المتقدمنة أو أغلبهناّ ،أن اإلرادة اإل لهينة
رابعاّ :إن غاية ما
ّ
تعلقت بشهادة الحسين ،وهذا ال يعني ّأن هذه الشهادة غدت ّ
خاصة بإل؛ بل هذا
قد
المنندلول أعن ّنق مننن االختصنناص وعدمننإل ،و إال فنننحن نعلننق ّأن اإلرادة اإل لهيننة والمشننيئة
ّ
المؤكد ّأن اإلمنام الحسنن
العليا الربانية قد اقتوت وقوع صلح اإلمام الحسن ،ومن
لهام من اهلل نن بحكق إمامتإل وعصنمتإل وفنق المعتقند الشنيعي نن ّأن
بن علي قد علق ب ع
ّ
لكنن هنذا ال يعنني ّأن
التكليف الشرعي يستدعي منإل أن يوق الصلح من معاوينة،
ّ
ّ
ّ
ّ
بنين لننا تعلنق
ومجنرد ّأن النن
صلح م البغاة نن خاص بالمعصنوم،
هذا الصلح نن وأي ع
المشيئة بشهادة الحسين وسبي نسائإل ال يعني الدال لة الحصرية على ّأن ً
أمرا من هنذا
ّ
النننوع ال يمكننن أن يتعلننق بغيننره ،وهننذه نقطننة بالغننة األهميننة ،وال يوجنند عننندنا أصننل
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اسننمإل أصننالة االختصنناص بفعننل األئمننة ،و إال فلننو شننككنا فنني أ ّن فعلهننق كننان
ً
ًّ
خاصا بهنق أو تطبيقنا لحكنق إسنالمي عنام للن م عنند عندم إحنراز الخصوصنية أن ال
ّ
نستدل بفعلهق ،وهذا ما لن يقف عند اإلمام الحسين (ع) بل سيطال مجمل أفعنال
المعصومين إال ما حصل يقين منن الخنااج ّ
ّ
خصوصنية،
بنأن هنذا الفعنل لنيس فينإل أي
حج ًة إال في موارد قليلة ،وال ّ
ومعإل لن يصبح فعل المعصوم ّ
نظن ّأن هذا ممنا يلتن م بنإل
صاحب هذه النظرية نفسإل.
ّ ّ
واسن ً
نتتباعا لمننا تقن ّندم ،فن ن تعلننق المشننيئة اإل لهيننة قنند يكننون ألجننل النهننو

باألمننة

و إحننداا تغي،ننر فيهننا عبننر الشننهادة نفسننها؛ وهننذا معننناه ن نن إذا أردنننا اسننتخدام التعبيننر
األصولي نن محكومية هذه األد ّلنة التني تندعق هنذه النظرينة ّ
ألي دلينل آخنر أو فرضنية
ّ
ّ
معقولننة يمكننن أن يقيمهننا الطننرف اآخننر؛ ّ
ألن هننذه األدلننة هنننا تفينند تعلننق المشننيئة
ًّ
بالشهادة ،ف ذا استطعنا أن نتعقل ً
منطقيا إلرادة الشهادة نفسها بحيث تكون
وجها
ّ
الشننهادة ذات دور فنني إحينناء األمننة ،ف ن ّن هننذه األدلننة لننن تع نار تلننك التفسننيرات
ّ
ً
المعقولة ،كما هو واضح؛ ّ
ألنها سوف تفسر تعلق المشيئة وال تنفيإل إطالقا.
خامسا :قد بحثنا في دراسة أخر ى حول حجية الفعنل النبنوي( )28منا ّ
ً
توصنلنا منن
خاللإل إلى ّأن المرج عند الشنك فني اختصناص النبني بفعنل وعدمنإل أن نحملنإل علنى

عدم االختصاص إال في بعض الحاالت القليلة التي ّ
فصلنا الكالم فيها هناك؛ ف ذا
كان ّ
موجبا لعدم االختصاص نن إن ّ
ً
صح التعبير نن في األفعال
الشك في االختصاص

النبوية ،فهو كذلك نن بطريق أولى نن في أفعال أهل البيت؛ لنندرة الفعنل الخصوصني
ً
عنندهق نسنبة لمننا عنند رسننول اهلل ،كمنا يظهننر بمراجعنة األبحنناا الفقهينة واألصننولية
ّ
والسنة في هذا الموضوع.
عند الشيعة
ّ
المختصنة بالمعصنوم والتني ال يمكنن االسنتناد
فالجدير ذكره ّأن مسنألة األفعنال
حق النبي(ص) ،وقد ال تجري في ّ
إليها في االجتهاد الفقهي مسألة طرحت في ّ
حنق

أهننل البيننت(ع)؛ لعنندم وجننود خصننائ

معتن ّند بهننا لهننق ،كمننا يصن ّنر ا بننذلك بعننض

علماء اإلمامية( ،)27إال منا قينل منن بعنض األمنور ،مثنل جنواز الجنابنة لعلني(ع) و ..فني
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المسجد وما شاكل ذلك( ،)10إال ّأن مراجعة خصائ
من ّ
مصنفات الفقإل اإلمامي ّ
تؤكد لنا ّأن السائد بين اإلمامية عدم وجود خصائ
شننرعية لهننق ،اللهننق إال خصننائ فنني مقننام اإلمامننة والواليننة ،وهننذا بحن تنث آخننرّ ،
وأمننا
بعض الكتب ّ
المسماة بخصنائ األئمنة ،مثنل كتناً خصنائ األئمنة للشنريف
الرضننني ،فهننني تحتنننوي علنننى دار كلمننناتهق واوائن ن مقننناالتهق( ،)11ال ّأنهنننا تنننذكر
النبي(ص) في باً النكناا

التكوينينة

الخصائ بالمعنى الفقهي واألصولي الذي نقصده هنا ،نعق الخصائ
ّ
كالعصمة والعلق والكرامات و ..كلها خارجة عن إطار بحثنا؛ لدخولها في مجال

الخصائ الخارجية ال التشريعية.
ّ
وقد يستند للتعميق هنا ورف الخصوصية بما دل من النصوص على ّأن الحسنين

قننندوة ومصنننباا يقت نندى ب ننإل ويستو نناء بن ننوره؛ كق ننول رس ننول اهلل « :الحس ننين
مصباا الهدى وسفينة النجاة»( ،)12ف ّن هذه النصوص ن ن كمنا يقنول السنيد محمند
ً
ً
باقر الحكيق ن تريند أن ّ
سنلوكا قنابال لالقتنداء ،وهني منن ثنق ترفن
تعنرف الحسنين

الخصوصية المفترضة في أعمالإل(.)11
ّ
لكن الصحيح ّأنإل إذا قامت الشواهد على الخصوصية في هذا الفعل أو ذاك لق

يعد يمكن لمثل هذه النصوص أن تقف في وجهها ،فرسول اهلل  ورد القرآن فيإل
ّ
بأنإل أسنوة (األحن اً ،)21 :لكنن من ذلنك كاننت لنإل خصنائ تشنريعية ال تشنمل

تقريباّ ،
ً
وأمنا إذا لنق تقنق الشنواهد علنى الخصوصنية
غيره ،كما اتفق عليإل المسلمون
ً
كافينا فني المقنام ،وقند
هنا أو هناك ،رجعنا إلى دليل حجينة فعنل المعصنوم ،وكنان
ّ
كنا أشكلنا على االستناد لمثل هذه الروايات ن بشكل عام ن في مسألة حجية فعل

المعصوم ،وقلناّ :إنها مفيدة لكن بقدر ،فليراج .
ً
سادسنناّ :إن الروايننات التنني تشننير إلننى اسننتخارة اإلمننام الحسننين ال تنف ن هنننا؛ ألن
االسننتخارة هنني طلننب الخيننر ،فكأنننإل قننال :سننوف أسننأل اهلل أن يكتننب لنني مننا فيننإل
ً
ً
الخير ،وهذا ليس إغراقا في الغيبية التي تنفي التفسير المعقول لهذه الحركنة ،فونال
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عنننن اختصاصنننها بالمعصنننوم ،ويعنننزز هنننذا الكنننالم ّأننننإل (ع) ذكننر فنني بعننض هنننذه
الروايات ن كما في خطابإل البن عبام نن « :أستخير اهلل ،وأنظر مناذا يكنون» ،فهنذا
معناه ّأنإل كنان يريند التأمنل فني هنذا الموضنوع ،و ّ
التأمنل ّ
يقنرً الصنورة منن المشنهد
العقالني ،كما ّأن في بعض الرواينات ّأننإل فني النن نفسنإل النذي ّ
تحندا فينإل عنن
االستخارة ّبين مبررات ذهابإل إلى الكوفةّ ،
وأن إرسال الكتب إلينإل والرسنائل تندعوه
ّ
ّ
والمنرجح لنذلك ،كمنا جناء فني مثنل خبنر الفصنول المهمنة
للتوجإل ناحيتهنا هنو النداف
البن الصباغ المالكي(.)16
وهن نناك احتم ننال ي ننرد ف نني بعنننض النص ننوص ن ن ن ال جميعه ننا ن ن ن الت نني نج نند اإلم ننام
الحسننين(ع) يننأب فيهننا الجننواً عننن سننبب خروج نإل أو يحنناول التهن ّنرً مننن الجننواً
ّ
بطريقننة أو بننأخر ى ،وهننو ّأنننإل قنند ال يرينند البننوا ّ
بمخططاتننإل ،وهننذا عمننل
ألي إنسننان
منطقي ومعقول يحافظ فيإل على بعض السرية ً
أحيانا في مشروعإل.
ً
سابعاّ :إن الحديث عن مسألة إلقاء النفس في التهلكة يمكن الجواً عنإل بما
ً
ذكره بعنض العلمناء البناحثين منن ّأن فعنل اإلمنام ذلنك يمكنن أن ّ
يعند دلنيال علنى
جواز العملية االستشهادية هذه؛ كونإل ّ
يخص اإلطالقنات الموجنودة فني نصنوص
ً
موجبنا لجعنل الثنورة
تحريق تعريض النفس للتهلكة ،فبدل أن يكون هذا الحكق
ً
موجبنا لتخصني دلينل حرمنة تعنريض الننفس
خاصة بالحسين يمكن أن يكون
ّ
للتهلكننة فيمننا لننو كانننت هننناك مصننالح إسننالمية علينناً .
علمننا أنننإل لننو كانننت الثننورة
ً
ّ
معصوما فما معنى مشاركة أهل بيتإل وأصحابإل فيهاذ!(،)15
خاصة بالحسين بوصفإل
إال إذا قيلّ :إن الخصوصية تستوعب ن ً
أيوا ن هذا العدد من المحيطين بالمعصوم.
ً
ثامنا :لنفنر أن بعنض األحكنام التفصنيلية لنق تتوافنق فيهنا ثنورة الحسنين من
القواعنند ّ
العامننة فنني فقننإل الجهنناد فنني اإلسننالم؛ فهننذا ال يعننني صننيرورة الثننورة ّ
خاصننة
بالحسين ،بل هذا يعطيها خصوصية فني موردهنا منن حينث طبيعنة االسنتمنائية التني
كانت تحيا بهنا ،فهنذا مثنل بعنض العنناوين الثانو ينة التني قند تسنقا الكمينر منن
العنناوين األوليننة فنني موردهنا ،فن ّ
نأي تننالزم بنين هننذا األمننر وبنين خصوصننية الثننورة أو ال
ّ
معقوليتها.
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يواف إلى ذلكّ ،أن منا ذكنر منن خصوصنيات ال نحنرز كوننإل خصوصنية علنى
واجبنا علنى األطفنال ّ
لكننإل لنيس ّ
تمنام النظرينات الفقهينة ،فالجهناد لنيس ً
محر ًمنا لننو
رضنني أهلهننق بننذلك ،وأرادوا هننق ذلننك ،وكانننت فيننإل المصننلحة للمسننلمين ،كمننا ّأن

عنندم ظن ّنن الهننالك إن قصنند بننإل الظن ّنن الننذي هننو دون اليقننين فهننذا لننيس بشننرط فنني
ّ
الجهاد ً
قطعا ،و إال فكل جهاد أو أغلب أشكالإل فيإل ظ ّن الهنالك كمنا هنو واضنح،

و إن قصد بإل اليقنين بنالهالك فهنذا منا ّ
يسنمى فني عصنرنا بالعملينات االستشنهادية،
ّ ً
مفصنال فني موضنعها ،ورأيننا كينف ّأن هنناك نظرينات فقهينة تجي هنا
وقد بحثناها
ّ
ً
وأن ثننورة الحسننين (ع) نفسننها شن ّ
طبقننا لقواعنند الصننناعة الفقهيننةّ ،
نكلت أحنند األدلننة
التي طرحت أو يمكن أن تطرا هناك.
ّ
وأما مسألة اشتراط ّ
ّ
الوعف ال أ،يد فني الجهناد ،فقند حققنناه بالتفصنيل ،وقلننا:
ّإنإل شرط الوجوًّ ،
لكنإل ليس شرط الجواز ،فقد يكون جائ ً ا حتى من دونإل.

تاسن ًننعاّ :إن الشننناهد الثننناني هننننا نن ن وهننو خبننر حننواره (ع) منن محمنند بننن الحنفيننة

واحتجاجننإل بالرؤ يننا التنني رآهننا ن ن يرج ن مصنندره الننرئيس إلننى كتنناً اللهننوف البننن
طاووم (446هن) ،وقد نقل البقية عنإل ،ولق أعثر على هذه ّ
القصة في مصندر أسنبق
من هنذا المصندر ،وسنند السنيد ابنن طناووم إلنى األصنل النذي نقنل عننإل غينر معلنوم،

فاالحتجاج بهذه الحادثة مشكل .نعق ورد خبر المنام في أمالي الصدو ( ،)14لكن
بسند ضعيف بجهالة بهجة بنت الحارا بن عبد اهلل التغلبي المهملة ً
جدا في مصادر

الرجننال الشننيعية والسن ّننية ،وكننذلك إهمننال كننل مننن صننفية بنننت يننونس بننن أبنني

إسحا الهمدانية ومريسنة بننت موسنى بنن ينونس ،اللتنين ال ذكنر لهمنا عنندهق(،)19
فالسند مشكل ً
جدا.
ً
ً
أيونا؛ ّ
ّأما خبر عمرو بن لنوذان فنال يسنتند إلينإل ً
ألننإل بهنذه الصنيغة ورد تنارة مرسنال

كما في إرشاد المفيد ،وأخر ى بسند فيإل لوذان أحد بني عكرمة ،وهو رجل مجهول
ً
ّ
والسنية؛ فاالستناد إلنى مثنل هنذه األخبنار
جدا ال ذكر لإل في مصادر الرجال الشيعية
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ّ
ن م قلة ناقليهنا ومصنادرها التاايخينة والحديثينة ن ن مشنكل .كمنا أن خطبنة اإلمنام
الحسننين التنني يعلننن فيهننا شننهادتإل ،ويتحن ّندا عننن أوصننالإل ّ
المقطعننة بننين النننواويس
وكربالء ،لنق تنرد فني مصنادر التنااي األولنى ،و ّإنمنا جناءت فني مصنادر متنأخرة بنال

سند ،واألغلب أخذها من كشف الغمة واللهوف؛ فيصعب االستناد إليها ً
أيوا.
مننن هنننا ،نسننتنتج أ ّن الثننورة الحسننينية ليسننت مننن خصننائ اإلمننام الحسننين (ع)
ً
حتى نخرجها عن دائرة االستناد الفقهي هنا ،فوال عن ّأن العديد من الروايات التي
ً
ً
ّ
ً
ً
وحديثيا ،كما ألمحنا إلى بعوإل آنفا.
تاايخيا
شاهدا لهذه النظرية يصعب إثباتإل
تعد
 2نن نظرية املواجهة املفروضة والفرار من البيعة

تذهب هذه النظرية إلى أن ثورة الحسين (ع) لق تهدف ال إسنقاط نظنام فاسند،

وال إحياء ضمير األمة و ..و إنما كانت تريد الفرار من بيعنة يز يند بنن معاو ينة ،فلنو لنق
ً
ّ
ً
يزيدا لظنل فني المديننة معتن ال
يحاول بنو أمية الوغا على الحسين (ع) كي يباي
ّ
وأصنر علنى موقنف النرفض ،لنق يجند ُب ًندا منن
األمر ،لكن حينث فرضنوا ذلنك علينإل،

ً
ً
مشنروعا بقندر منا كاننت ً
واضنطرارا فنر
فنرارا
المواجهة ،فالمواجهة لق تكن
ّ
تمكن من رفعإل لفعل( ،)18ولوال ّأنإل كان ّ
مهد ًدا باالغتيال لما خنرج(،)17
الحسين ولو
علنى

من هنا كانت حربإل ً
حربا دفاعية(.)60

ويبدو منن بعنض البناحثين الكبنار هننا ّأنهنق ينرون صنواً هنذه النظرينة ولنو فني

المرحلة األولى ،أي مرحلة الخروج من المدينة إلى حين وصول الكتب وتنواتر الرسنائل

الننى اإلمننام الحسننين وهننو فنني مكننة ،ويظهننر هننذا الننرأي مننن هبننة النندين الحسننيني
ّ
الشهرستاني( )61وسيأتي ما يتعلق برأي الشهيد مطهري ،إن شاء اهلل تعالى.
 1نن  2نن نظرية املواجهة املفروضة ،الشواهد واملستندات
وقد ّ
نعز ز هذه النظرية بجملة شواهد ،أبرزها:

 1ن لما خرج الحسين (ع) من المدينة لق تكن قد وصلتإل ّ
أي رسنائل ،ومنا قينل عنن
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وصول رسائل إليإل من ّ
مكة غير دقيق وال حتى واضح ،السيما بعندما سنيأتي منن ّأننإل
لينال عقنب وصنول خبنر وفناة معاوينة إلنى
لق يدم وجوده في المدينة أكمر منن ثنالا ع

بالد الحجاز()62؛ فال مؤشر في المدينة على حركة نحو منطقة يعت م إجراء ثورة فيها.
ّأما ّ
فثمة نصوص ّ
مكةّ ،
تتحدا عن ّأن اإلمام الحسين كان يريد الخروج من
ً
حماية لحرمة هذه المديننة؛ ّ
ّ
ألننإل بلغنإل ّأن يزيند بنن معاو ينة أرسنل منن يغتالنإل ولنو
مكة

ً
يحب اإلمام أن يكون ً
فيها ،ولق ّ
مونطرا
سنببا فني هتنك حرمنة الحنرم؛ لهنذا كنان
للخروج ناحية منطقة أخر ى؛ ففي حواره م أخيإل محمد بنن الحنفينة ّ
يصنر ا اإلمنام

بخوفإل من أن يغتالنإل يزيند فني الحنرم ،فيكنون ّ
ممنن تسنتباا بنإل حرمنة البينت ،وفني
ً
شنيئا منن ذلنك ً
أيونا()61؛ وقند
حواره م عبد اهلل بنن الزبينر ن ن أو ابنن عبنام ن ن ينذكر
نسب العالمة المجلسي إلى منا وصنفإل« :بعنض الكتنب المعتبنرة» ّأن يزيند بنن معاوينة

ّ
أنفذ عمرو بن سعد بن العاص في عسكر عظيق ّ
الحناج ،وأوصناه بقتنل
وأمره علنى
ً
الحسينّ ،
وأنإل ّ
دم بين الحجيج ثالثنين رجنال لفعنل ذلنك؛ فلمنا علنق الحسنين بناألمر
ّ
ًّ
اضنطراايا؛ ال
حل من إحرامإل وجعلها عمرة مفردة()66؛ وهذا معناه ّأن الخروج كان
لمشروع يستقبلإل في العرا .

 2ن ن مننا ورد عننن اإلمننام الحسننين فنني حننواره م ن نن ن ابننن الحنفيننة أو ابننن عبننام أو
منة منن هنوام األر ،
عبد اهلل بن جعفر الطينار ن ن منن قولنإل« :لنو كننت فني ُجحنر ها ع
بخطننتهق ّ
السننتخرجوني حتننى يقتلننوني»()65؛ فهننذا الننن ّ واضننح فنني ّأنننإل يعلننق ّ
وأنننإل ال

مجال أمامإل ن إذا لق يرد البيعة ن سوى الخروج من مكة والمدينة ،ولنيس منن مكنان
أفول من العرا  .ومثلإل قولإل(ع)« :واهلل ال يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة منن

جوفي»(.)64
 1نن ّإن اإلمننام الحسننين لننق يقبننل بأمننانهق ووعننودهق لعلمننإل بغنندرهق ،يشننهد علننى

ذلننك قننتلهق لمسننلق بننن عقيننل بعنند إعطائننإل األمننان ،وقننول مننروان لننوالي المدينننة بأخننذ
البيعة من الحسين ثق يرون فيإل رأيهق ،وهذا معناه ّأنهق يريدون ن بعد أخذ البيعة منإل
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ن أن يغداوا بإل( ،)69فهو ن على ّ
حد تعبير الشهرستاني ن مقتول باي أم لق يباي (.)68

 6ن ما جاء في كتاً يزيد بن معاوية إلى الوليد بنن عتبنة والني المديننة ،منن أخنذ
البيعننة مننن أهننل المدينننة ..« :ولننيكن من جوابننك إلن ّني رأم الحسننين بننن علننيّ ،»..
وأن

الوليد استمقل ذلك ً
جدا ،وطلب الحسين ليأتيإل ،فخرج الحسنين منن ليلتنإل تلنك نحنو
مكة وهو يقول  :فخر ج م ْنها خائ ًفا يتر ّق ُنب قنال ر ًّ ن ّجنني منن ْالق ْنوم ّ
الظنالمين،
ّ
وقصة استدعاء اإلمام الحسين إلى والي المدينة فيها الكمير من اإلشارات للرغبة في
قتلننإل علننى تقنندير عنندم البيعننة()67؛ وابمننا لهننذا ورد فنني المصننادر التاايخيننة ّأنننإل (ع) لمننا

استدعي إلى الوليد ن والي المدينة ن طلب من أهل بيتإل وعشنيرتإل أن يقفنوا بالبناً ،وأن
ّ
إذا سمعوا صوتإل دخلوا لمنن منن ير يند قتلنإل أو المسنام بنإل( ،)50ممنا يندل علنى ّأننإل مننذ
ّ
ّ
اليننوم ّ
األول كننان يتوق ن أن يقنندموا علننى خطننوة مننن هننذا النننوع .فهننذا كلننإل ينندل
بوضوا على ّأنإل كان يوجد قرار بقتلإلّ ،
وأنإل كان يعلق باألمر؛ لهذا كنان خروجنإل
مننن المدينننة علننى عجلننة وخننوف وترقننب فن ً
نرارا مننن البيعننة والمننوت؛ فالمصننادر التاايخيننة
ّ
تتحدا عن أن خروجإل كنان بعند اجتماعنإل بالوليند بسناعات فني الليلنة نفسنها(،)51

وبعوننها يقننول :فنني غننداة اليننوم الالحننق( ،)52وبعوننها فنني ليلننة آتيننة ،وبعوننها بعنند
ليلتين ،)51( ..ومهما يكن فهذه العجلة غير طبيعية ً
أبدا لشخ يأمر عشيرتإل بالتهيؤ
لهجرة شاملة؛ ويعزز فرضية حالة من الفرار من أمر ما ،ورغبة في عدم المواجهة.

يونناف إلننى ذلننك مننا ذكننره السننيد هاشننق معننروف الحسننني (1601هننن) مننن أن
جاايننا منن المتسنناهلين م ن الحسننين فنني ّ
مسلسننل اإل قنناالت والعننزل ،كننان ً
مكننة
ً
والمدينة ،لهذا عزل يحي بن حكيق لتركإل الحسين وشأنإل ،ليستعمل بدال عنإل على
ّ
مكة عمرو بن سعيد بن العناص ،ثنق عنزل الوليند بنن عتبنة العتدالنإل فني موقفنإل منن
الحسين ،وعدم استجابتإل لما قلناه أعاله(.)56

 5ن ما جاء في رسالة عمر بنن سنعد لعبيند اهلل بنن  ،يناد عقنب لقائنإل الحسنين(ع)،

حيث قال « :هذا حسين قد أعطاني أن يرج إلى المكان النذي أتنى مننإل أو أن يسنير
إلى ثغر من ثغور المسلمين ،لإل منا لهنق وعلينإل منا علنيهق ،أو أن ينأتي أمينر المنؤمنين يز يند
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فيو يده في يده ،فير ى فيما بينإل وبينإل رأينإل ،»..ولكنن شنمر بنن ذي الجوشنن هنو
الذي ّ
خرً جهود الصلح التي قام بها ابن سعد ،وأقن ابن ،ياد بقتل الحسنين ،ولنوال
ذلك لما وقعت الحرً(.)55
ّ
ولعل هذا الن الذي جاء ن ً
أيوا ن في إرشاد الشني المفيند (611هنن) هنو منا جعنل
تلميذه السيد المرتوى (614هن) يذكر ّأن اإلمام الحسين كان يريد ن بعد الحيلولة

بينإل وبين ّ
التوجإل إلنى الكوفنة ن ن سنلوك طر ينق الشنام؛ لينذهب إلنى يز يند بنن معاو ينة؛
لعلمإل ّ
بأنإل أرأف بإل من ابن ،يادّ ،
لكنإل واجإل جنيش عمنر بنن سنعد فني كنربالء فلنق
ّ
يستط االستمرار في المسير()54؛ فهذا الكالم يدل على ّأنإل منا كنان يريند المواجهنة
و ّإنما فرضت عليإل الحرً ً
فرضا.
 4ن ما جاء في ّ
قصة وصول عثمان بن محمد بن أبي سفيان الثقفي ،الذي أرسلإل
يزيد بن معاوية إلى بالد الحجاز ليتوالها ،ف ّنإل بعد أن أنهى الصالة في ّ
مكنة ،وعلنق
ّ
بخروج الحسين ،قال« :اركبوا كنل بعينر بنين السنماء واألر فناطلبوه»( .)59فهنذا
ن ّ واضح يعطي دال لة على السياسة التي كانت ّ
ستتب لو لق يخرج الحسنين منن
بالد الحجاز.

 9نن مننا جنناء فنني رسننالة عبنند اهلل بننن عبننام إلننى يز ينند بننن معاو يننة ،حيننث قننال لننإل:
ُ
فلست بنام ّاطرادك الحسين بن علي من حرم رسول اهلل إلى حرم اهللّ ،
ودسك
«..
ع
ً
عليننإل الرجننال تغتالننإل ،فأشخصنننتإل مننن حننرم اهلل إلنننى الكوفنننة؛ فخنننرج منهنننا خائفنننا
ّ
ّ
يترقب ..ولكن كره أن يكون هو النذي يسنتحل حرمنة البينت وحرمنة رسنول اهلل،
فأكبر من ذلك ما لق تكبر؛ حيث دسست عليإل الرجال فيها ليقاتل في الحرم ..ثق
ّ
طلنننب الحسنننين بنننن علننني إلينننإل الموادعنننة ،وسنننألهق الرجعنننة ،فننناغتنمتق قلنننة أنصننناره،
واستئصننال أهننل بيتننإل؛ فعنندوتق علننيهق)58(»..؛ فهننذا كننالم واضننح فنني ّأن السننلطة
ّ
ً
كانت تريد قتلإل وحربإل وهو في الحرمين الشريفينّ ،
وأنإل خرج منهنا خائفنا يترقنب،
فهو ن ّ صريح في نظرية الفرار من البيعة.
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ويتعن ّنز ز هننذا الننن

بمننا جنناء فنني لقنناء اإلمننام (ع) لقن ّنرة بننن قننيس الحنظلنني فنني

كننربالء ،حيننث قننال« :فن ن كرهننوني أنصننرف عنننهق مننن حيننث جئننت»( ،)57وقولننإل

البننن سننعد..« :أرج ن فننأقيق بمكننة أو المدينننة أو أذهننب إلننى بعننض الثغننور فننأقيق بننإل
كننبعض أهلننإل ،)40(»..وكننذلك يتعن ّنز ز بقولننإل (ع) فنني اوايننة أخننر ى..« :وطلبننوا دمنني
أيونا صنريح فني نظرينة الفنرار .ونحنو ذلنك ً
فهربت ،)41(»..فهنذا ً
أيونا قولنإل (ع) فني

خطنناً لننإل م ن أهننل الكوفننة أو فنني الطر يننق..« :و إن كنننتق لمقنندمي كننارهين،

انصرفت عنكق إلى المكان الذي جئت منإل إليكق»( .)42وكذلك دعناهه (ع) فني
ً
كربالء قائال« :اللهق إنا عترة نبيك محمد  قد أخرجنا وطردنا وأزعجنا عن حرم
ّ
جدنا .)41(»..كما ورد في حواره م جيش عمر بن سعد ّأنإل قنال لهنق ن ن فيمنا قنال ن:

« ّأيها النام! إذ كرهتموني فدعوني أنصرف عنكق إلى مأمني من األر
ّ
يونناف إلننى ذلننك كلننإل ،وجننود نن ينقننل عننن عقبننة بننن سننمعان الننذي صننحب
.)46(»..

الحسين (ع)؛ حيث يقول« :صحبت الحسين من مكة إلنى حنين قتنل ،واهلل منا منن
كلمة قالها في موطن إال وقد سمعتها ،و إنإل لق يسأل أن يذهب إلى يزيد فيو يده
فني يننده ،وال أن يننذهب إلننى ثغنر مننن الثغننور ،ولكننن طلنب منننهق أحنند أمننرينّ :إمننا أن
يرجن مننن حيننث جنناء ،و إمننا أن ينند ُعوه يننذهب فنني األر

العريوننة ،حتننى ينظننر مننا

يصير أمر النام إليإل.)45(»..
ّإن هذه الشواهد بأجمعها تدعق فرضية ّأن الحسين ما كان لديإل مشروع ثنورة
ً
مكاننا للعنيش من
و إسقاط أنظمة ،لكن كان يريند أن ال يبناي ولنق يكنن يجند
رفض السلطة فحاصروه ،وفرضوا الحرً في النهاية عليإل ،فحصل ما حصل.
 2نن  2نن مطالعة نقدية يف نظرية املواجهة املفروضة

وم ن مننا رأينننا مننن إمكننان أن نحشنند لهننذه النظر يننة مننن شننواهد ،إال ّأنننإل يمكننننا

تسجيل بعض المالحظات عليها؛ وذلك:
ً
أوالّ :إن الحسنننين (ع) كاننننت وصنننلتإل رسنننائل أهنننل الكوفنننة فننني ّ
مكنننة ،وقننند
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أعطنناهق كلمتننإل وأرسننل إلننيهق مسننلق بننن عقيننل ،فخروجننإل مننن ّ
مكننة جنناء عقننب
شروعإل في التخطيا والتواصل لحركنة سياسنية ثواينة واضنحة ،وهنذا ال يننافي ّأننإل
ّ
بمخطا تقوم بإل السلطة الغتيالإل ،بمعننى أن االسنتعجال فني
خرج منها نتيجة علمإل
ً
نطراايا نتيجننة خننوف االغتيننال ،ال أصننل الخننروج ،بعنند أن كانننت
الخننروج كننان اضن
الرسائل قد بدأت بينإل وبين أهل العنرا  ،وهنذه نقطنة مهمنة ً
جندا فني مسنألة طبيعنة

خننروج الحسننين مننن ّ
مكننة وعنندم إكمالننإل الحننج .نعننق خروجننإل مننن المدينننة ال توجنند
ت
تخطيا ما لثورة فني مكنان منا منن جغرافينا العنالق
مؤشرات على كونإل قد سبقإل
اإلسالمي؛ ّ
ألنإل حصل بسرعة فائقة كما رأينا.
ّ
تتعلنق ن ن فقنا ن ن بمعلومنات عنن ّ
ً
خطنة للسنلطة الغتينال
ثانيا :كل الشواهد التي
الحسين أينما كنان ،ال تقنف فني مواجهنة وجنود مشنروع سياسني منا لنإل (ع) ،علنى
ّ
ّ
ّ
بمخطنا السنلطة
نتصنو ر الحسنين يعلنق
األقل في بعض الفتنرات ،وأعنني بنذلك أن

األموية في اغتيالإلّ ،ثق يفسح لإل في المجال لقيادة ثورة ،فيقندم علنى فعنل ذلنك بعند

وصول الرسائل إليإل واالطمئنان على الوض منن خنال ل منا بعثنإل لنإل مسنلق بنن عقينل،
هنا لماذا ال يمكن الجمن بنين علمنإل ّ
بخطنة االغتينال و إقدامنإل ن ن ولنو فيمنا بعند ن ن علنى
مشروع ثوايذ! لست أر ى ً
تنافيا بين األمنرين ،وهنذا منا يندعق فرضنية ّأن الفنرار منن

البيعة فكرة صحيحة إلى ما قبل وصول رسنائل أهنل الكوفنة ،أي بعند خروجنإل منن
المدينة ،فالخروج منن المديننة لنق يكنن لوجنود ّ
مخطنا ثنواي ،لكنن لمناذا ال يكنون
الخننروج مننن ّ
مكننة لوجننود هننذا المخطنناذ! فهننذه الشننواهد ال تنفنني أصننل المشننروع

السياسي الثواي للحسين ،و إذا ّتمت فهني تنفني هنذا المشنروع فني بندايات خروجنإل
من المدينة ّ
المنو رة.
ً
ثالثناّ :إن بعننض نصنوص اإلمننام الحسنين (ع) نفسننها تعلنن مبن ّنر رات الثنورة وتغي،ننر

الواق  ،كما ّ
تقدمت وسيأتي ،فكينف يمكنن تفسنير هنذه النصنوصذ أال تعنار

الدال لننة اإلطالقيننة الموجننودة فنني نظر يننة المواجهننة المفروضننة والفننرار مننن البيعننةذ! إن
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أنصار هذه النظرية مطالبون بتفسير هذا النوع من النصوص والخطب التي صدرت
عن الحسين (ع) في مواطن ّ
متعددة.
ً
رابعاّ :إن رسالة ابن سعد لعبيد اهلل بنن  ،يناد (الشناهد رقنق  )5الدالنة علنى عنر

الصلح من الحسين لوض يده في يد السلطة ،ينقلها الطبري ن واتبعإل في ذلك المفيد
ً
تاايخيا؛ فلق نعثر عليهنا سنوى عننده ،وغينره إمنا
والمرتوى وغيرهما ن وهي غير موثقة
ينقلها عنإل أو يرسلها بال سند واضح ،أما سند الطبري ففيإل مجالد بن سعيد الهمداني
توثيقإل م توعيفإل في مصادر الرجنال

المهمل في مصادر الرجال الشيعية والمتعار
السنية ،حتى ّأن ابن ّ
ّ
حبان المعروف بالتوثيقنات جعلنإل فني المجنروحين( ،)44وكنذلك
شنيعيا( ،)49نعنق ًّ
ً
سننيا وثقنإل الحناكق النيسنابواي وابنن
فيإل الصنقعب بنن زهينر المهمنل
حبننان ،ونقننل ّ
ّ
األول توثيقننإل عننن أبنني ،رعننة الننرا،ي( ،)48واألوالن مننن المحسننوبين علننى
اإلفراط في التوثيق.

وكذلك الحال في رسالة ابن عبام إلى يزيد؛ ف ن مصندرها النرئيس ن ن علنى منا
يبدو ن ّإنما هو تااي اليعقوبي ،ولق يذكر سندها ،وفي مثل هذه الحنال يصنعب من
ُ
تفرد ّ
ّ
مؤرد واحد بالنقل وأهمية الرسالة ،األخذ بها ،سيما من عندم وجنود سنند معتبنر
ّ
لها ،وكذلك خبر الفتوا وأمالي الصدو الذي دل على ّأنإل ُطلب دمإل فهرً ،حينث
هو في المصادر القليلة التي نقلتنإل بنين مرسنل وضنعيف ببهجنة بننت الحنارا بنن عبند
ّ
اهلل التغلبي ،وهني مهملنة فني مصنادر الرجنال السننية والشنيعية ،وكنذلك كنل منن

صفية بنت يونس بن أبي إسحا الهمدانية ومريسة بنت موسى بن يونس ،اللتنين ال
ً
ذكننر لهمننا عننندهق كمننا أشننرنا سننابقا ،ومثننل ذلننك خبننر اإلرشنناد الننذي يفينند طلننب
الحسين من أهل الكوفة أن يتركوه يرج من حينث أتنى ،فهنو خبنر ّ
تفنرد بنإل المفيند

(611ه نن) والخننواازمي (548هننن) ن ن حسننب الظنناهر ن ن بننال سننند ،ثننق ظهننر عننند متننأخري
المتننأخرين ،وكننذلك دعنناهه فنني كننربالء يخبننر فيننإل أنننإل أخننرج مننن حننرم جن ّنده فهننو
مرسل قليل المصادر ً
جدا اشتهر بين المتأخرين فقا حسب الظناهر .وأمنا خبنر عقبنة
بننن سننمعان فهننو غيننر قابننل للتصننديق؛ فكيننف يمكننن أن يكننون رجننل قنند تنناب

_______________________________
311 ______________________________

ثقافتنا

●

الحركة الحسينية والتأصيل الفقهي لشرعية الثورة

الحس ننين ط ننوال هنننذه الفتنننرة حتنننى ّاطلننن علنننى كنننل أسنننرار الحركنننة الحسنننينية
ً
ومفاوضاتها ،ولق يغب عنإل شيء إطالقاذ ومتى أخبر عقبة بهذا الخبر وقد كان من
ّ
األقل و إن ّ
تحندا بعونهق عنن فنراره(،)47
شهداء كربالء على بعض المصادر على

ً
شنهيدا فمتنى نقنل هنذا الخبنر ،و إن ّ
فنر فالرجنل ال دلينل علنى وثاقتنإل بعند
ف ن كان
ً
ذلك؛ ّ
ألنإل لق يوثقإل أحد م صرف النظر عن شهادتإل .هذا إضافة إلنى ّأن هنذا الخبنر
نفسننإل يعننار

بعننض األخبننار األخننر ى كمننا هننو واضننح منننإل؛ حيننث ينفنني أن يكننون

الحسين قد عر وض يده في يد السلطة أو الذهاً إلنى ثغنر منن ثغنور المسنلمين،
يوعفها وهي ّ
فهو ّ
توعفإل نتيجة التعار بينها من بعنض الجواننب ،و إن اشنتركت
معإل في قدر من القاسق المشترك.
يتبين أن هذه النظرية صنائبة بقندرّ ،
وبهذا ّ
لكنهنا غينر دقيقنة بقندر آخنر ،وسنوف
ً
الحقا لمحاولة جم ّ
ّ
نقرً من خال لها المقدار الصنحيح منن هنذه النظرينة ،إن
نتعر

شاء اهلل تعالى.
اهلوامش:

 -1انظر ن على سبيل المثال ن :المجلسي ،بحار األننوار  78 :65ن ن 77؛ والنجفني ،جنواهر الكنالم  275 :21ننن 274؛
ومحمد رفي الكرمرودي التبريزي (حوالي1110 :هن) ،ذايعة النجاة.16 :
ّ
الكتنناً المعاصننرين ،راجن علننى سننبيل المثننال  :هاشننق
 -2حننول مواقننف المستشننرقين وأهننل السن ّننة وبعننض
معننروف الحسننني ،سننيرة األئمننة االثننني عشننر  85 :2ن ن  ،74طبن دار التعننارف للمطبوعننات ،بيننروت1784 ،م؛
وباقر شريف القرشي ،حياة اإلمام الحسين  602 :1ن  ،610نشر مدرسة اإليرواني ،قق ،الطبعة الرابعة1772 ،م.
 -1لمز ينند م ننن االط ننالع عل ننى ه ننذا المس ننرد من نن عن نناوين الكت ننب والمصننننفات ،أنظنننر :محمننند اسنننفنديااي،
كتابشناسنني تنناايخي إمننام حسننين(ع) 18 :ن ن  ،17طهننران ،وزارة اإلرشنناد والثقافننة اإلسننالمية1180 ،ش /
2001م ،ط.1
 -6حول كتاً الشهيد الخالد ،والمواقف وردود األفعال عليإل ،والمشهد التاايخي الذي تركإل ،انظر :السيد
حسننن إسننالمي ،مقننال :الع ن اء سن ّننة ّ
دينيننة أم فعننل اجتمنناعيذ ،ترجمننة :حينندر حننب اهلل ،مجلننة نصننوص
معاصرة ،العدد  11 :8ن  ،25بيروت ،خريف 2004م.
 -5محمد ص ّنحتي سنرداودي ،عاشنورا پژ وهني؛ بنا اويكنرد بنإل تحر ينف شناسني تنااي إمنام حسنين 281 :ننن
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● حيدر حب اهلل
 ،282انتشارات خادم الرضا ،قق ،إيران ،ط1185 ،2ش2004/م.
 -4انظر الدكتور علي بيات ،قيام عاشورا؛ بايدها وبيامدها (بالفارسية) ،مجلة حوزه ودانشكاه ،ع11 :11
ن  ،22السنة الثامنة ،شتاء 1181ش (2002م).
 -9تلننوا هننذه النظر يننة مننن كلمننات :المجلسنني ،بحننار األنننوار 78 :65؛ والنجفنني ،جننواهر الكننالم  275 :21ننن
274؛ والمامقاني ،تنقيح المقال ( 129 :2الطبعة الحجرية)؛ وجعفر التستري ،الخصائ الحسينية 10 :نن ،11
المطبع ننة الحيدا ي ننة ،النج ننف ،الع ننرا  ،ط 1750 ،6م؛ ومحم نند ص نناد الصننندر ،ش ننذرات م ننن فلس ننفة ت ننااي
الحسين 145 :ن 144؛ ومحمد حسين كاشف الغطاء ،جننة المنأوى ،172 ،187 :دار األضنواء ،بينروت ،لبننان،
ط1788 ،2م ،ولق يمن احتمالها السيد محسن األمين في لواعج األشجان.251 :
 -8حول هذه النظرية راج  :محمود الهاشمي الشاهرودي ،الثورة الحسينية دراسة في األهنداف والندواف ،
مجلة المنهاج ،العدد 24 :27؛ ومحمد باقر الحكيق ،ثورة الحسين ،النظرية الموقف النتائج 11 :نن .16
 -7انظننر فنني سننرد هننذه الخصننائ النندكتور علنني بيننات ،قيننام عاشننورا؛ باينندها وبيامنندها (بالفارسننية) ،مجلننة حننوزه
ودانشكاه ،ع 4 :11ن .9
 -10جاءت ّ
قصة الرؤيا عند :هاشق البحراني ،مدينة المعاج  681 :1ن .686

 -11السيد ابن طاووم ،اللهوف في قتلى الطفوف 17 :ن ن 60؛ والحسنن بنن سنليمان الحلني ،المحتونر82 :؛ والمجلسني،

بحننار األنننوار 146 :66؛ والبحراننني ،العننوالق216 :؛ والقننندو،ي ،ينننابي المن ّنودة 40 :1؛ وموسننوعة كلمننات اإلمننام الحسننين:

 178ن .177

 -12ابننن قولويننإل ،كامننل الز يننارات159 :؛ والحلنني ،مختصننر بصننائر النندرجات4 :؛ وقطننب النندين الراوننندي ،الخننرائج
والجننرائح  991 :2ن نن 992؛ وابننن شننهر آشننوً ،مناقننب آل أبنني طالننب 210 :1؛ والحلنني ،المحتوننر82 :؛ والبحراننني ،مدينننة
المعاج  641 :1ن 642؛ والمجلسي ،بحار األنوار89 :65 :؛ والبحراني ،العوالق.119 ،155 :
 -11انظر :تااي الطبري  271 :6ن 272؛ وابن أعثق الكوفي ،الفتوا 49 :5؛ وابن شهر آشوً ،مناقنب آل أبني طالنب :1
265؛ وابنن كمينر ،البداينة والنهاينة 181 ،194 :8؛ والبحرانني ،العنوالق214 :؛ وابنن األثينر ،الكامنل فني التنااي  60 :6نن 61؛
والطبرسي ،إعالم الور ى 664 :1؛ والمرعشي ،شرا إحقا الحق .421 :11
 -16راج ن  :تننااي الطبننري  240 :6ن ن 289 ،241؛ والكامننل فنني التننااي 19 ،17 :6؛ والفتننوا  45 :5ن ن 44؛ وابننن الصننباغ،
الفصنول المهمنة  974 ،985 :2ن ن 979؛ وابننن عسناكر ،تنااي مديننة دمشننق  208 :16ن ن 207؛ والمنزي ،تهنذيب الكمننال :4
619؛ والبداية والنهاية .194 ،192 :8
 -15حول مسألة ُبعد احتمال إرادة االستخارة المتعارفنة الينوم ،أنظنر :الشني نجنق الندين الطبسني ،اإلمنام الحسنين فني
ّ
المكرمة (م الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة)  224 :6ن .227
مكة
 -14راج  :تااي الطبري 101 :6؛ واإلرشاد .94 :2
 -19التستري ،الخصنائ الحسنينية 10 :ن ن 11؛ وفهنق ذلنك المامقناني فني تنقنيح المقنال  ،129 :2عنند ترجمنة عمنرو بنن
جنادة بن كعب الخزرجي؛ ألن هذا المناصر للحسين كان صب ًيا غير مراهق.

 -18راجن  :ابننن نمننا الحلنني ،مثيننر األحن ان27 :؛ والحلننواني ،ن هننة الننناظر وتنبيننإل الخنناطر84 :؛ واللهننوف18 :؛ وكشننف
ّ
الغمننة 217 :2؛ والزرننندي الشننافعي ،معننااج الوصننول إلننى معرفننة فوننل آل الرسننول76 :؛ وبحننار األنننوار  144 :66ن ن 149؛
والعوالق 214 :ن .219
 -17الهاشمي ،الثورة الحسينية ،دراسة في األهداف والدواف  ،مصدر سابق 29 :ن .28
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 -20المصدر نفسإل.10 :

 -21تنااي الطبننري 106 :6؛ والكنوفي ،الفتننوا 81 :5؛ وابنن األثيننر ،الكامننل فني التننااي 68 :6؛ وبحنار األنننوار  181 :66نن

182؛ والعوالق 212 :ن .211
 -22تااي الطبري .105 :6

 -21تحننف العقننول265 :؛ والقاضنني النعمننان ،شننرا األخبننار 167 :1؛ ومناقننب آل أبنني طالننب 226 :1؛ وذخننائر العقبننى

للطبننري150 :؛ واللهننوف68 :؛ واإلابلنني ،كشننف الغمننة 262 :2؛ والهيثمنني ،مجم ن الزوائنند 172 :7؛ والطبران ني ،المعجننق
الكبيننر  116 :1نن 115؛ والحلننواني ،ن هننة الننناظر وتنبيننإل الخنناطر 89 :نن 88؛ وابننن عسنناكر ،تننااي مدينننة دمشننق  219 :16نن

218؛ والذهبي ،تااي اإلسالم 12 :5؛ وبحار األنوار 181 ،172 :66؛ والعوالق212 ،49 :؛ وأعيان الشيعة .578 :1
 -26الزرندي الحنفي ،نظق دار السمطين.214 :

 -25الذهبي ،سير أعالم النبالء 110 :1؛ وابن الدمشقي ،جواهر المطالب في مناقنب اإلمنام علني  247 :2ن ن 290؛ ولمز يند

منن االطنالع انظننر :المرعشني ،شننرا إحقنا الحنق  404 ،574 :11نن  ،409و ،614 :17و 116 :29ن ن  ،115و181 :29؛ ويالحننظ
ّأن المصادر تختلف في موض إلقاء هذه الخطبنة ،وحنول ذلنك انظنر :المنوالئي والطبسني ،اإلمنام الحسنين فني كنربالء
(م الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة) .102 :6

 -24حبيب اهلل طاهري ،تحقيقي بيرامون واليت فقيإل.100 :
 -29الهاشمي ،الثورة الحسينية ،مصدر سابق 12 :ن .11

 -28انظر :حيدر حب اهلل ،حجية الفعل النبوي ،مجلة ميقات الحج ،العدد  82 :24ن .76

النبني ّأنهنا ال تجنري فني ح ّنق

 -27يفهق من السيد محمد الشنيرا،ي ،الفقنإل 111 :69؛ ويفهنق منن بحنثهق فني خصنائ
ً
ّ
األئمة؛ حينث ناقشنوا فني بعونها بانتقاضنها باإلمنام ،فلنو كاننت شناملة لألئمنة لمنا صنح مثنل هنذا الننقض ،فنانظر علنى
ً
سبيل المثال :الشهيد الثاني ،مسالك األفهام 92 :9؛ وقد الحظنا في موسوعة الفقنإل اإلسنالمي طبقنا لمنذهب أهنل البينت
ً
أنهق ذكروا الكمير من خصائ األئمة ،ولق يذكروا شيئا يرج إلى ما ينرتبا ببحثننا ،رغنق استقصنائهق فني البحنث
ً
عننادة ،فقنند ذكننروا مثننل وجننوً االعتقنناد ب مننامتهق ،ووجننوً محبننتهق ،ووجننوً طنناعتهق ،والصننالة علننيهق ،واحتننرام
ّ
والتوسننل والتبن ّنرك بهننق ،والتسن ّنمي بأسننمائهق ،ومننا يتصننل بننبعض مسننائل صننالة الجمعننة ،والعينندين ،والجهنناد
أسننمائهق،
ّ
ً
ً
االبتدائي و ..وكلها خصائ ال عالقة لها بمنا نبحثنإل هننا ،كمنا صنار واضنحا ،فنانظر :موسنوعة الفقنإل اإلسنالمي طبقنا

لمذهب أهل البيت  181 :1ن .202
ّ
ّ
 -10ن ّ اإلمام الخميني على قلنة مختصنات األئمنة ،وذلنك فني كتناً االجتهناد والتقليند56 :؛ ولعلنإل أراد مثنل صنالة
ً
ّ
المختصات التي نبحنث فعنال عنهنا؛ وحنول مسنألة الجنابنة لمحمند
الجمعة والعيدين والجهاد االبتدائي ..مما ال يدخل في
وعلننني و ..راج ن ن  :وسن ننائل الشن ننيعة  209 :2ن ن ن  ،208كتن نناً الطهن ننارة ،أبن ننواً الجنابن ننة ،بن نناً  ،15ا 21 ،16 ،11 ،12 ،11؛

ومستدرك الوسائل  657 :1ن .642
ّ
 -11انظر كالم الشريف الرضي في هذا الخصوص في مقدمة كتابإل خصائ
 -12انظر :مدينة المعاج .52 :6

األئمة.1 :

 -11انظر :محمد باقر الحكيق ،ثورة الحسين 15 :ن .14
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● حيدر حب اهلل
 -16ابن الصباغ ،الفصول المهمة .979 :2

 -15محمنند حسننين فوننل اهلل ،تننأمالت فنني حركننة ذكننر ى عاشننوراء ،مجلننة رسننالة الحسننين ،ع  14 :1ن ن  ،19السنننة

األول ننى1611 ،هن نن ،الطبع ننة الثاني ننة2004 ،م؛ وح ننول موض ننوع التهلك ننة وحرك ننة اإلم ننام الحسنننين ،انظ ننر :المفي نند ،المس ننائل

العكبر ينة ،سلسنلة مصننفات الشني المفيند  47 :4ن ن  ،91دار المفيند ،بينروت ،لبننان ،ط 1771 ،2م؛ وعبند النرزا الموسنوي
المقن ّنرم ،مقتننل الحسننين 56 :ن ن  ،44نشننر دار الثقافننة ،قننق ،إيننران ،ط1611 ،2ه نن؛ ومحمنند الصنندر ،أضننواء علننى ثننورة اإلمننام
الحسين 14 :ن  ،65مؤسسة العارف للمطبوعات ،بيروت ،لبنان ،ط1774 ،1م.
 -14أمالي الصدو .219 :

 -19راج  :التستري ،قاموم الرجال 166 :12؛ والنما،ي ،مستدركات علق رجال الحديث  586 :8ن .585

 -18انظر :محمد مهدي اآصفي ،الجهاد 142 :ن .141
ّ
 -17تلوا هذه النظرية من بعنض كلمنات :المجلسني (علنى سنبيل التنننز ل حسنب الظناهر) ،بحنار األننوار  77 :65ن ن 100؛

ومثلإل محسن األمين ،لنواعج األشنجان252 :؛ وقند جعلهنا الشني الطبرسني أحند احتمنالين فني تفسنير خنروج الحسنين،
فانظر لإل :مجم البيان 15 :2؛ واحتمل ذلك أ ً
يوا المحقق الكركي ،جام المقاصد .649 :1
 -60محمد الشيرا،ي ،الفقإل.

 -61الشهرستاني ،نهوة الحسين ،44 ،57 :منشورات الرضي ،قق ،إيران ،ط1786 ،2م.

 -62فنني مسننألة وصننول رسننائل إليننإل فنني المدينننة ،وحصننول خلننا فنني بعننض النصننوص فنني هننذا اإلطننار ،انظننر :علنني
الشاوي ،م الركب الحسيني ..اإلمام الحسين في المدينة ّ
المنورة  621 :1ن .624

 -61راج في هذه الحوارات :محمد بنن سنليمان الكنوفي ،مناقنب اإلمنام أمينر المنؤمنين 240 :2؛ والمحناملي ،األمنالي:

224؛ ومناقننب آل أبنني طالننب 211 :1؛ وذخننائر العقبننى 150 :ن ن 151؛ واللهننوف 17 :ن ن 60؛ ومدينننة المعنناج 501 :1؛ والمعجننق
الكبير  117 :1ن 120؛ والندرجات الرفيعنة فني طبقنات الشنيعة110 :؛ وتنااي مديننة دمشنق  200 :16ن ن 211 ،201 ،201؛ وسنير
أعالم النبالء 272 :1؛ وتااي اإلسالم 104 :5؛ والبداية والنهاينة 198 ،196 :8؛ والصنالحي الشنامي ،سنبل الهندى والرشناد
98 :11؛ وينابي المنودة 7 :1؛ وبحنار األننوار 146 ،185 :66؛ والعنوالق216 ،56 :؛ ومجمن الزوائند 172 :7؛ ولنواعج األشنجان:
92؛ وأعيان الشيعة 571 :1؛ وشرا إحقا الحق  ،615 :11و 256 ،188 ،184 :29ن .255
 -66بحار األنوار 77 :65؛ وقد أشار محقق البحار إلى ّأن هذا الكتاً المعتبر هو كتاً المنتخب.
 -65راجن نن من اختال فنات طفيفننة فنني النقنل ن :تننااي الطبننري 287 :6؛ والفتنوا 49 :5؛ وشننرا األخبننار 165 :1؛ ومدينننة
المعاج 685 :1؛ وبحار األنوار  77 :65و..
 -64ت ننااي الطب ننري 274 :6؛ واإلرش نناد 94 :2؛ والكام ننل ف نني الت ننااي 17 :6؛ والبداي ننة والنهاي ننة 181 :8؛ وت ننااي اب ننن
عساكر 214 :16؛ وإعالم الور ى 668 :1؛ وبحار األنوار 195 :66؛ والعوالق225 :؛ وأعيان الشيعة .571 :1
 -69انظر :بحار األنوار  77 :65ن .100
 -68هبة الدين الشهرستاني ،نهوة الحسين ،49 :الهامش رقق.1 :
 -67انظر :تااي الطبنري  250 :6ن ن 256 ،252؛ والفتنوا 22 ،18 :5؛ واوضنة النواعظين 191 :ن ن 192؛ واإلرشناد  16 :2ن ن 15؛
واألخبار الطوال 229 :ن 228؛ ومناقب آل أبي طالب 261 :1؛ وإعالم الور ى  616 :1ن 615؛ وسنبا ابنن الجنو،ي ،تنذكرة
الخواص 215 :ن 214؛ مكتبة نينوى الحديثة ،طهران ،إيران؛ وابنن الصنباغ ،الفصنول المهمنة  999 :2ن ن 986؛ والكامنل
في التااي  16 :6ن  19و..
 -50الفتوا 11 :5؛ واوضة النواعظين191 :؛ واإلرشناد  12 :2ن ن 11؛ وإعنالم النور ى 616 :1؛ وابنن الصنباغ ،الفصنول المهمنة
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 997 :2ن 980؛ والكامل في التااي 15 :6؛ وبحار األنوار .126 :66

 -51انظر ن على سبيل المثال ن  :الفتوا  ،18 :5على أحد التفسيرات.
 -52انظر ن على سبيل المثال ن  :اللهوف.21 :

 -51انظر فيهما ن على سبيل المثال ن :سبا ابن الجو،ي ،تذكرة الخواص.219 ،214 :

 -56هاشق معروف الحسني ،سيرة األئمة االثني عشر .54 :2

 -55تااي الطبنري 111 :6؛ والمفيند ،اإلرشناد  89 :2ن ن 88؛ والطبرسني ،إعنالم النور ى 651 :1؛ وتنااي مديننة دمشنق :65

51؛ والكامل في التااي 55 :6؛ والذهبي ،تااي اإلسالم 175 :5؛ وأعيان الشنيعة  577 :1ن ن 400؛ وقر ينب منن ذلنك منا فني
البداية والنهاية .240 :4

 -54المرتوى ،تننزيإل األنبياء واألئمة ،291 :تحقيق :فنارم حسنون كنريق؛ وتلخني الشنافي 185 :6؛ تحقينق :السنيد
حسين بحر العلوم ،دار الكتب اإلسالمية ،منشورات العزيزي ،قق ،إيران ،طبعة 1176 ،1هنن .ولهنذا وغينره ّ
رجنح المرتونى

أن يكون اإلمام الحسين أراد الرجوع وفعل ما فعلإل أخوه الحسنن ،لكنن حينل بيننإل وبنين ذلنك ،فنانظر :تنز ينإل األنبيناء:

.291

 -59انظننر :ابننن قتيبننة ،اإلمامننة والسياسننة  195 :1ن ن  ،194و  ،1 :2تحقيننق :الزيننني ،ج ،229 :1و ،4 :2بتحقيننق الشننيري؛

والبري ،الجوهرة في نسب اإلمام علي وآلإل62 :؛ وابن الدمشقي ،جواهر المطالب .246 :2
 -58تااي اليعقوبي  268 :2ن .267

 -57الفتوا .89 :5
ً
 -40سنبا ابننن الجنو،ي ،تننذكرة الخننواص268 :؛ ونحنوه :بنناقر شنريف القرشنني ،حينناة اإلمنام الحسننين  ،128 :1ننناقال

ذلك عن الصراط السوي في مناقب آل النبي.98 :

 -41أمالي الصدو 218 :؛ والفتوا 91 :5؛ واللهوف 61 :ن 66؛ ومثير األح ان 11 :و..

 -42اإلرشاد 97 :2؛ وانظر :الخواازمي ،مقتل الحسين  ،212 :1منشورات مكتبة المفيد ،إيران؛ وأعيان الشيعة .6:412
 -41بحار األنوار .181 :66

 -46تااي الطبري 121 :6؛ والبداية والنهاية 176 :8؛ والكامل في التااي .42 :6

 -45البداية والنهاية  187 :8ن 170؛ ووردت باختالف بسيا في تااي الطبري 111 :6؛ والكامل في التااي  56 :6ن .55

 -44انظر :ابن سعد ،الطبقات الكبر ى 167 :4؛ وتااي ابن معنين ،الندواي 177 :1؛ والبخنااي ،التنااي الصنغير 96 :2؛

والتااي الكبير 7 :8؛ والوعفاء الصغير114 :؛ والعجلي ،معرفنة الثقنات  246 :2ن ن 245؛ وعلنل الترمنذي601 :؛ والنسنائي،
كتاً الوعفاء والمتروكين214 :؛ والعقيلي ،الوعفاء  212 :6ن 216؛ والرا،ي ،الجنرا والتعنديل  141 :8ن ن 142؛ وابنن

حبان ،كتاً المجروحين  10 :1ن 11؛ وابن عدي ،الكامل  620 :4ن 621؛ وغير ذلك الكمير.
 -49الحظ :النما،ي الشاهرودي ،مستدركات علق رجال الحديث .248 :6

 -48ابن حبان ،الثقات 697 :4؛ والحاكق النيسابواي ،المستدرك .67 :1

 -47الخوئي ،معجق رجال الحديث  147 :12ن  ،190رقق9914 :؛ ومستدركات علق رجال الحديث .268 :5
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