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�� روى الكليني في الكافي عن اإلمام الباقر (ع):
فبتقدم علٍم إليهم قام عليٌّ والحسن والحسين وبعلٍم صمَت منَّا َمن صمت.

سالية؟ ��كيف ينتخب اإلمام أسلوب ومنهج حركته الرِّ

✖ هناك فكرة قديمة مفادها : إنَّ اإلمام (ع) إذا أراد أن يعيِّن منهج حركته فإنه يقوم بدراسة ميدانية وافية لظروف عصره،
وهل العصر عصر ضغوط أو انفراجات، عصر أزمات علمية أو عملية، وعىل أساس هذه الدراسة ينتخب إما أسلوب الثورة، أو
أسلوب الصلح، أو أسلوب التقية، وهذا الكالم تنفيه روايات الوصية التي تؤكد أنَّ كل إمام ال يدخل في تعيين أسلوب نهضته

ومنهج إمامته بل تأتي به وصية ربَّانية.

�� عن اإلمام الصادق (ع) : لقد نزلت الوصية عىل محمد (ص) كتابًا، وكان عىل ذلك الكتاب عدة خواتيم، فتح علي (ع)
الخاتم األول وعمل بما فيه، فلما رحل دفعه إىل اإلمام الحسن (ع) ففتح الخاتم الثاني وعمل بما فيه، فلما توفي دفع الوصية

إىل الحسين، ففتح الخاتم الثالث فوجد فيه أن قاتِل فاقتُل وتُقتَل، واخرج بأقواٍم إىل الشهادة، ثم مضى ودفعه إىل زين

العابدين (ع) ففتح الخاتم الرابع وإذا فيه اصمت وأطِرق، فلما مضى دفعه إىل اإلمام الباقر(ع) ففتح الخاتم الخامس فوجد
ث ابنك واصطنع األمة وهكذا إىل آخر أئمة أهل البيت عليهم السالم. ر كتاب هللا وادُع إىل أبيك وورِّ فيه أن فسِّ

�� لماذا جنح اإلمام الحسن (ع) إىل الُصلح؟ أال يعني منهج الُصلح أن اإلمام غلَّب الواقع االجتماعي والسياسي عىل المبدأ
والثوابت الدينية ؟

✖ يُقال :  اإلمام الحسن (ع) اندفع للُصلح والُمصالحة، بينما استثنى الحسين (ع) من مفاوضات الُصلح، فالحسن غلَّب
الواقع عىل المبادئ، والحسين غلَّب المبادئ عىل الواقع. وهذه الجدلية هي أعظم أزمة وفتنة عقلية ضربت األمة في عصر

اإلمام الحسن (ع).

��هناك أمور ثالثة ينبغي االلتفات لها : 
��منهج الواقعية :  األمر  تغليب مصالح الواقع عىل شعائر الدين. 

�� المبدئية : تغليب المبادئ عىل الواقعية. 
�� المرونة في آليات الواقع لتغليب المبادئ عىل الواقع بسالسة.

�� الذي فعله اإلمام الحسين في صلحه ليس تغليب مبدأ الواقعية عىل المبدئية، وإنما الذي فعله (ع) هو المرونة في اآلليات
والوسائل والمناهج التي تتحفظ عىل المبادئ وتكيِّف الواقع درجة درجة مع المبادئ، فاإلمام الحسن (ع) جمع بين السير وفق

متطلبات المبدأ والدين، وبين استنقاذ المصالح الواقعية قدر اإلمكان واتخذ آلية مرنة في ذلك وهي أسلوب الُصلح والِسلم. 



��نفس أسلوب الُصلح قد يكون أداة تخاذل وربما يكون أداة كبرياء ومحاصرة للواقع، فال تستطيع من خالل عنوان الُصلح

أن تقول إنَّ الحسن (ع) غلَّب الواقع عىل المبدأ، وإنما انظر لشروط الُمصالحة وستجد أن اإلمام شرط شروًطا ذكيًة فغلَّب
المبدأ بمرونة ويُسر.

�� اإلمام الحسن اتخذ أسلوب الُصلح، ومن جانب آخر استثنى الحسين (ع) من شروط الصلح، وهذا يعني أنه فتح مسارات
ى مسار الصلح إىل التحفظ عىل المبدئية وحصد المصالح الدينية لألمة فبها، وإن لم يؤتي أكله متعددة للمؤمنين، فإن أدَّ

فمسار الشهادة للحسين مفتوح.

��نتعلم من الحسن (ع) أمرين أساسين :

�� المرونة في األساليب ال يعني التنازل عن المبدئية. 
�� عىل المؤمن في حركته الرسالية أن يفتح عدة مسارات وخيارات وبدائل، ولكن بشرط أن تكون موافقة للمبدأ ومنسجمة

مع شعارات الدين.

�� عن أمير المؤمنين (ع) : ليس معاوية بأدهى مني، وإنما يقتُل ويفجر. 
�� يريد اإلمام علي (ع) أن يقول : إنَّ معاوية قد اتخذ بدائل ال محل لها في منهج أهل البيت (ع).

�� عن أمير المؤمنين (ع) : من الُخْرق المعالجة مع عدم اإلمكان. 
�� معنى ذلك : من الجهالة أن تعالج الواقع بآلية ال إمكانية فيها بإصالح األمة.

موا عىل أنفسهم طريق المساومة؟ �� لماذا اتَّخذ أهل البيت (ع) طريق المفاوضات وحرَّ

�� المساومات فيها ثالث نقاط :
- هناك طرفان ولكن الفعل لطرف دون طرف آخر. 

- المعادلة الناتجة من المساومات تساوي رابح وخاسر. 
- يتالزم معها التخلي مع المبدئية والثوابث والقيم، أقبل العباس (ع) عرض شمر له األمان في مقابل الحياد عن الحسين؟

�� المفاوضات : 
-  فعل طرفين ال طرف واحد. 

- نتيجتها معادلة رابح رابح، فالطرفان رابحان. 
- يتم العمل عىل الوسائل المرنة التي ال تناقض المبدئية وال تصادم الثوابث. فمن النبي (ص) إىل حياة علمائنا أصحاب

المبادئ الثابتة فاوضوا ولم يتخلوا عن المبدأ. 

�� عندنا قاعدة في الفقه ( قاعدة التزاُحم ) فيُلغى حرمة مقدمة من المقدمات ألن النتيجة أهم وأعظم، فمثالً أن تجتاح
محاصيل زراعية لمؤمن حرام، لكن إذا توقف انتصار جيوش المسلمين عىل جيوش الكفار باجتياح تلك المحاصيل يجوز أو

ال؟ بل يجب ذلك ألن النتيجة أقوى.  فالمساومات محرمة لكن إذا ترتب عليها ما هو أهم كحفظ وجود األئمة فلماذا لم يكونوا
يقبلون بالمساومات؟

�� يترتب عىل المساومات التنازل عن المبادئ فهل يمكن أن يحفظ اإلمام وجوده المادي ويكون االعتداء عىل التوحيد
ر في حياة أهل البيت لم يكن ال لإلباء والتضحية والفداء أي وجود واألصول التي هي فوق اإلمامة؟ فسلوك المساومات لو أقِّ



في قاموس المؤمن، وستضرب دول الكفر بجذورها عميقة في أرض المسلمين ألن أجيال المسلمين تدخل في مساومات
وتتنازل عن المبادئ. 

�� ما كانت الحرب بين الحسن (ع) ومعاوية حرٌب بين شخصين، وإنما بين نور وظالم، بين علم وجهل، بين صالح وفساد. 
�� إذا قتل علي�ا عدله، وقتلت الحسين (ع) ثورته، فإنَّ الذي قتل الحسن (ع) ُصلحه الذي حاصر دولة الظلم.

�� لقد شرط الحسن (ع) شروًطا عىل معاوية منها أال يعهد عىل أحد بعده بالخالفة، فلما أراد أن يعهد ليزيد لم يكن أثقل
ه في عليه من الحسن (ع) لذلك عزم عىل قتلته وتصفيته، وقال أهل التاريخ أنَّه زجَّ السموم إلمامنا الحسن سبعين مرة، سمَّ

ه أربع دفعات.  ه في المدينة مرات، وفي آخر محاولة اغتيال سمَّ الشام مرات، وسمَّ


