حوار مع إذاعة طهران
أجرت إذاعة طهران حوارا على اهلواء مع مساحة العالمة الشيخ عبد املنعم الزين مبناسبة مولد اإلمام
احلسن اجملتىب كرمي أهل البيت عليهم السالم ،وقد تناول عدة نقاط هامة من حياة اإلمام احلسن عليه
السالم ضمن األسئلة التالية:
السؤال األول :عُرف اإلمام احلسن عليه السالم جبوده وكرمه .فهل لكم أن تعطوان مثاال لذلك؟
فأجاب مساحته بعد محد هللا تعاىل والصالة على النيب وآله الكرام ،والتهنئة ابملولد املبارك لإلمام احلسن
عليه السالم :عاد أحد احلجاج وهو من خراسان يف مشال إيران من مكة إىل املدينة فسرقت منه نفقته
اليت كان حيملها وأصبح ابن سبيل .وكان هذا الرجل اتجرا غنيا يف بلده .فأخذ جيول يف شوارع املدينة
يطلب من يستدين منه نفقة العودة إىل بلده وهو يعيد املال لصاحبه .ورغم أن أهل املدينة كانوا يومها
من التابعني وفيهم بقااي من الصحابة كبار السن ،وهم تربية رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم فإنه مل
يتكرم عليه أحد بشيء حىت ولو كان على حنو الديْن .مث نصحه أحدهم أن يذهب إىل دار اإلمام احلسن

عليه السالم فهو اجلواد الذي يعطي بال انتظار جزاء أو شكور .دخل الرجل دار اإلمام فوجده يعطي

درساً جلمع من الناس .وعرض عليه قضيته .فأمره اإلمام ابالنتظار ريثما ينتهي من درسه .مث هنض اإلمام

عليه السالم ودخل بيته ومحل كيساً مملوءًا ماالً ووقف خلف الباب واندى :أين اخلراساين؟ فتقدم الرجل
حنو الباب ومد اإلمام يده من فوق الباب وانول الرجل كيس املال على حنو اهلبة ال الدين .خرج الرجل

مث عاد اإلمام إىل جملسه فقال له بعض احلاضرين :اي بن رسول هللا ،لقد أعطيت الرجل ماالً جزيالً ال

يستحي من إعطائه األثرايء .فلماذا بقيت خلف الباب وانولته املال من فوق الباب ،ومل خترج إليه؟ فقال
اإلمام عليه السالم :خفت أن أرى َّ
ذل السؤال يف وجهه .هذه احلادثة تعطينا درساً بليغاً يف األخالق
وكيفية التعامل مع اآلخرين أبسلوب إنساين حضاري حمرتم .صحيح أن اإلمام عليه السالم قد قضى

حاجة الرجل بل وزايدة ،إذ أعطاه ما يكفيه للعودة إىل بلده ورمبا للعودة إىل احلج أكثر من مرة .لكن
اإلمام مل يتاجر هبذا العطاء مع الناس ومل يطلب بذلك ثناءهم .وإمنا أبدى للرجل احرتامه له ،وحفظ له
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ماء وجهه .وهذا االحرتام وحفظ ماء الوجه أهم من املال بدرجات عالية .وهو درس للناس كافة أن
يتعاطوا مع الفقراء ابحرتام ،وأن ال يتخذوهم وسيلة للدعاية والوجاهة اخلاوية ،مما حيبط أجرهم عند هللا،
ويفتح ألسنة الناس عليهم بوصفهم هلم أبهنم يراؤون يف أعماهلم.
وتعقيبا على ما قاله عرب اإلذاعة أضاف مساحته هذا املقطع للتزود من هذه القصة أكثر :هذا الدرس
الرائع سنه للناس جده رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم حينما قال ألصحابه يوم أطلق أسرى قبيلة
طيء وفيهم سفانة بنت حامت الطائي .فقال{ :إرمحوا عزيز قوم َّ
ذل وغنيًّا افتقر ،وعاملاً ضاع بني جهال.}.
واحرتام إنسانية الضعيف ومراعاة شعوره أهم من احرتام فقره ومساعدته .حىت ال تتحول مساعدة الضعاف

إىل هدر لكرامة اإلنسان وإذالالً له كما عرب اإلمام عليه السالم.
موجز السؤال الثاين :ملاذا صاحل اإلمام احلسن عليه السالم معاوية ومل يكمل مسرية احلرب معه؟ بينما
اثر أخوه اإلمام احلسني عليه السالم يف وجه يزيد وحارب يف كربالء واستشهد مع ثلة من أهل بيته
وأصحابه؟
وملخص اجلواب هو التايل :كان جيش اإلمام احلسن عليه السالم رغم كثافته خليطاً من أنواع من

البشر ،إذ كان فيهم اخلوارج ومن هلم هوى مبعاوية وبين أمية ومن هو من أهل املطامع يف الدنيا والزعامة
واملال ومن هو مغلوب على أمره ،ومن أصحابه وثقاة أبيه وهم قلة .إضافة إىل أن فيهم اجلواسيس ومن
كانوا قد اتفقوا مع معاوية أبن يسلموه اإلمام احلسن حلظة لقائهم به! واطلع اإلمام على تلك الرسائل،
كما أنه قتل اثنني من اجلواسيس عند مروره ابملدائن ،مث عدا عليه اخلوارج وأتباعهم يف قرية قرب املدائن
تسمى مظلم ساابط ،فطعنوه ابخلناجر وسلبوا ما وجدوه حىت سجادة صالته سحبوها من حتته ،وظنوا
أنه مات وتركوه مضرجا بدمائه حىت جاء عامله على املدائن وأخذه إىل بيته وأاته ابألطباء وعاجله .إضافة
إىل خيانة قائد مقدمة جيشه اليت أرسلها أمامه للقاء معاوية ،وكان عددهم اثين عشر ألف جندي ،فلما
التقوا مبعاوية هرب قائد املقدمة عبيد هللا بن العباس وهو ابن عم اإلمام! مع مثانية آالف من جنود تلك
املقدمة وجاؤوا إىل معاوية طمعا يف عطاايه .قارن اإلمام عليه السالم بني موقفني:
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 .1إما متابعة احلرب ،ونتيجتها احلتمية أن يصبح اإلمام أسريا بيد معاوية يقتله بدم ابرد ،ويسجل
التاريخ أن اإلمام احلسن عليه السالم كان قائدا فاشالً ،سلمه جيشه لعدوه.

 .2وإما أن يلجأ إىل الصلح املؤقت مع معاوية ريثما يعود احلق إىل نصابه بعد موت معاوية كما

نصت عليه وثيقة الصلح اليت وقعها معاوية مث مزقها يف اليوم التايل وداس عليها بقدمه .أو أن يعمل على
تربية جيل جديد يتعرف على جرائم النظام األموي وهتتكه ويسعى إىل الثورة عليه إلزالته .وجد اإلمام أن
هذا هو احلل األمثل ،وهكذا كان .فإن جذور كربالء أسسها اإلمام احلسن عليه السالم وأمت هنجها أخوه
اإلمام احلسني عليه السالم بثورته املباركة اليت زلزلت الكيان األموي وهدمته بعد حني .إذ لوال كربالء
لكنا اليوم حتت حكم أحفاده ابلصيغة اليت نشأت عليه تلك الدولة ،إن مل يكن أبسوأ منها .لذلك ميكننا
القول إن اإلمام احلسن عليه السالم هو مؤسس ثورة كربالء وكان املنفذ هلا أخوه اإلمام احلسني عليه
السالم .وهذا مصداق قول جدمها رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يف حقهما{ :هذان ابناي إمامان
قاما أو قعدا} هذا إضافة إىل أن اإلمام احلسني عليه السالم كان مع أخيه اإلمام احلسن عليه السالم
يوم الصلح ،ووقع مع أخيه على وثيقة الصلح ،رغم كراهيتهما لذلك ،لكن الظروف الرديئة وخيانة البعض
وكراهية البعض اآلخر هلما وألبيهما بل وجلدمها الرسول األعظم صلى هللا عليه وآله وسلم ،وقلة أنصارمها
آنذاك ،وأهنم ضائعون يف حبر من األعداء يف الداخل واخلارج أجربهتما على ذلك.
وأخريا نالحظ البون الواسع بني أانس آتمروا على اإلمام احلسن عليه السالم وخانوه واتفقوا مع معاوية
على تسليمه له ليقتله ،وبني أانس بذلوا مهجهم ودماءهم بني يدي اإلمام احلسني عليه السالم يف كربالء
والذي قال الشاعر يف حقهم:
قوم إذا نودوا لدفع ملمة

مدعس ومكردس
واخليل بني ّ

لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا

يتهافتون على ذهاب األنفس

وهؤالء هم تربية اإلمامني احلسن واحلسني عليهما السالم.
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السؤال الثالث :لو أن األمر كان غري ما وقع ،وأن اإلمام احلسني كان صاحب السلطة يوم الصلح
أو أن اإلمام احلسن كان يف كربالء فهل تتغري النتائج أم ال؟
وكان جواب مساحته :إن أئمة أهل البيت عليهم السالم كلهم من طينة واحدة ،لعبوا أدوارا خمتلفة
تتناسب مع الظروف اليت أحاطت بكل واحد منهم ،فلو كان اإلمام احلسني عليه السالم خليفة يوم
الصلح وحتيط به الظروف نفسها لصاحل معاوية ،وقد وقع على الوثيقة مع أخيه كما قلت سابقا .ولو
أن اإلمام احلسن عليه السالم كان يف كربالء لكان هو الشهيد الذي ترك حرارة يف قلوب املؤمنني ال
هتدأ أبدا حىت يرث هللا األرض ومن عليها ،وكان اهلادم للنظام اجلائر ولو بعد حني .وهو الذي مهد
لكربالء كما أسلفت .كذلك سائر أئمة اهلدى فإن ًّأاي منهم لو كان بعد كربالء مباشرة لعلم الدنيا

دروس األخالق والرتبية اهلادفة كما فعل اإلمام السجاد زين العابدين عليه السالم .وكذا لو كان أي

منهم يف ظروف اإلمام الصادق عليه السالم ألفاض علمه على الناس ومأل دنيا املسلمني بعلوم جده
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم .ولو كان أي منهم مكان اإلمام الرضا عليه السالم لكان ويل عهد
اخلالفة اإلسالمية أايم املأمون العباسي .ولو كان أي منهم هو اإلمام الثاين عشر لكان هو املغيب
صاحب الزمام واملوكول إليه إقامة الدولة اإلهلية ليمأل األرض قسطا وعدالً بعدما ملئت ظلما وجوراً.
وابختصار هم طينة واحدة وهلم أدوار خمتلفة.
السؤال الرابع :ذكرمت يف حديثكم تسمية اإلمام احلسن عليه السالم أبنه مظلوم ،هل ميكن أن تبينوا
لنا وجه هذه املظلومية؟
اجلواب :كانت مظلومية اإلمام احلسن عليه السالم يف عدة أمور ،منها أنه ابتلي جبيش متفرق
األهواء وأكثره معادي له .ومنها أنه تسلم اخلالفة سبعة أشهر ومع ذلك ظلمه التاريخ وعلماء املسلمني
ألهنم مل يصنفوه .فال هو من اخللفاء الراشدين كما يقولون ،وال هو من خلفاء األمويني ألنه من بين
هاشم .لذلك حذفت خالفته حىت عند العوام .ومن العجيب أن املؤرخ الشهري ابن قتيبة يف كتابه
(اإلمامة والسياسة) حتدث يف سبع صفحات عن قصة غرامية سخيفة كانت بطلتها أرينب بنت
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اسحاق ويزيد بن معاوية ،بينما حتدث عن اإلمام احلسن عليه السالم بنصف صفحة .وال أدري ما
شأن حكاية أرينب يف اإلسالم والدولة اإلسالمية حىت أتخذ هذا احليز من هذا الكتاب الصغري! وملاذا
خبل على اإلمام احلسن هبذا الشكل املريب!
وكذلك كيفية استشهاد اإلمام بيد زوجته جعدة بنت األشعث بن قيس ابلسم بناء على طلب معاوية
منها ذلك ،وأنه وعدها خبمس مائة ألف درهم وتزوجيها من ابنه يزيد ،مث وىف هلا ابملال ومل يزوجها ليزيد
خوفا منه على ابنه كما صرح بنفسه .كذلك حادثة منع دفن اإلمام احلسن جبوار جده النيب صلى هللا
عليه وآله وسلم ،وغريها من احلوادث ،وتشكيك بعض من ال علم هلم وال ثقافة بدور اإلمام احلسن عليه
السالم وتعاطيهم معه مبا ال يليق .وأذكر اإلخوة أبن بعض أمراء األمويني والعباسيني مل يستقروا يف احلكم
إال بضعة أايم أو بضع ساعات ومع ذلك مل يسقط املؤرخون خالفتهم وحتدثوا عنهم ابملطوالت ،بينما
ميرون مرور الكرام على حكم سبعة أشهر لإلمام احلسن عليه السالم مبا فيها من احلوادث اجلسام! أليس
كل ذلك مما يزرع األسف يف النفوس على مظلومية أحد سيدي شباب أهل اجلنة اإلمام احلسن عليه
السالم!!!
وهذا ملخص ما مت تناوله يف احلوار ،على أمل االستزادة من مساحته دائما ويف كل املناسبات.

املكتب اإلعالمي لسماحة العالمة الشيخ عبد املنعم الزين
دكار يف اخلامس عشر من شهر رمضان املبارك سنة 1440هـ .املوافق لـ  21أاير  2019م.
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