
احلاضنة التارخيية ملراسم عزاء اإلمام احلسني× 
عند أهل السنهّة

الشيخ رسول جعفرّيان*
تعريب: حسن مطر

املدخل
من نتائج هنضة اإلمام احلسن× عرب التاريخ اندالع الكثري من الثورات العلوية 
يف أواخ�ر الع�ر اأُلموي، ومن بع�ده العر العب�ايس، وقد جاءت ه�ذه الثورات 
بوصفها امتدادًا طبيعيًا للملحمة احلسينية اخلالدة يف كرباء، حيث واصل العلويون 
حتركاهت�م الثورية عىل خطى كرباء، مؤّكدين بذلك حّقهم يف اإلمامة واخلافة دون 

غريهم.
وق�د ق�اد زيد بن اإلمام ع�يل )حفيد اإلمام احلس�ن×( أّول ث�ورة علوية مهّمة 
بع�د واقع�ة كرباء س�نة )122ه��(، ثّم تس�ّلم القيادة م�ن بعده نجله حيي�ى بن زيد 
الذي اسُتش�هد يف خراسان س�نة )126ه�(، وبعد ظهور العباسين واصل العلويون 
نش�اطهم الث�وري هذه امل�ّرة ضّد العباس�ين، ومنذ ذل�ك احلن ظه�رت فرقتان بن 
العلوي�ن، ومها: احلس�نّيون واحلس�ينيون، فمن املس�ّلم به أّن ث�ورة الطف يف كرباء 
كانت بقيادة اإلمام احلسن×، بيد أّنه ممن اسُتشهد يف كرباء أيضًا القاسم وعبد اهلل، 

ومها من أوالد اإلمام احلسن×.

* كاتب وباحث إسامي من إيران، متخصص يف الدراسات التارخيية، ُأستاذ يف جامعة طهران، ورئيس 
املكتبة التخّصصية يف تاريخ اإلسام وإيران.
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بع�د ظهور العباس�ين، تبلور تّي�ار الزيدية بقيادة احلس�نين الثورين، ويف املقابل 
بادر احلسينيون � أو أكثرهم � إىل اّتباع منهج املذهب اإلمامي، وانشغلوا بالنشاطات 

الفكرية والفقهية والكامية.
وعىل كل حال، فقد اس�تمرت احلركة الزيدية، وكان من أبرز س�امت هذه احلركة 
مقارن�ة بنش�اط اإلمامية، أهنا حافظت � أواًل � عىل املنه�ج الثوري الذي بدأ اإلمامية 
يتجنبون�ه بحس�ب الظاه�ر، واألمر اآلخر ال�ذي مّيز التي�ار الزيدي يكم�ن يف عدم 
التش�ّدد يف املس�ائل الكامية والفقهية، وهذه حقيقة، فحتى ذلك العهد كان الزيدية 
ش�يعة حيتفظ�ون بآراء اإلمامية يف مس�ائل م�ن قبيل، قول: »حي عى خـري العمل« يف 

األذان، حّتى بدأوا فيام بعد يقرتبون إىل حّد كبري من الفقه احلنفي. 
وإّن دراسة السرية الذاتية لعلامء القرن اخلامس اهلجري، تثبت بوضوح أّن الزيدية 
كانت املحطة التي التقى عندها األحناف واملعتزلة، وبعبارة ُأخرى: إّن الزيدية كانوا 
أحناف�ًا يف كث�ري من املس�ائل الفقهية، ومعتزلة م�ن الناحية الكامي�ة، وبطبيعة احلال 
فإّن مجيع األحناف ليس�وا زيدية وال معتزلة؛ وإنام اختاروا ألنفسهم منهجًا آخر، ومل 

يتبعوا أبا حنيفة يف الكام والسياسة، بل اتبعوه يف الفتاوى الفقهية فقط.
تكمن اإلجابة عن أسباب التقاء الزيدية واألحناف واملعتزلة، يف املتغرّيات الثورية 
والفكرية يف أواسط القرن الثاين اهلجري، ففي تلك الفرتة اندلعت ثورتان زيديتان يف 
كل م�ن البرة واملدينة املنّورة عام )145و146ه�(، كانت إحدامها بقيادة حممد بن 
عب�د اهلل املعروف ب� )النفس الزكية(، وقاد اأُلخرى أخوه إبراهيم، ويف ثورة إبراهيم 
التي قادها يف العراق، أفتى أبو حنيفة بوجوب اخلروج معه ونرته، كام فعل اليشء 
ذات�ه أغلب فقهاء العراق، بل هناك َمن ش�ارك منهم فيها وُقتل، كام عمد بعض كبار 
املعتزل�ة إىل دع�م هذه الث�ورة، وبالتدريج أّدى هذا التقارب إىل انتش�ار الفقه احلنفي 

والكام املعتزيل يف وسط الزيدية.
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إّن هذا املس�ار الذي امتد إىل القرن الس�ابع اهلجري حيتاج إىل املزيد من الدراس�ة 
التارخيية، ويف مطلع القرن اهلجري الرابع قام ابن عقدة )ت333ه�( � وهو من أكرب 
املحّدثن يف العامل اإلسامي، وكان عىل املذهب الشيعي الزيدي اجلارودي � بتأليف 
كتاب )أخبار أيب حنيفة ومس�نده(، وال زال الكثري من مسائله موجودًا)1(، ومن أبرز 
وأوض�ح املصادي�ق هلذه احلقيقة، موف�ق بن أمحد اخلوارزمي احلنف�ي )ت 568ه�(؛ 
حي�ث كان حنفي�ًا معتزاًل وزيديًا يف الوقت نفس�ه، وهو خطيب خوارزم الش�هري يف 
النص�ف األّول م�ن القرن الس�ادس اهلجري، ومؤّلف كتاب )مقتل احلس�ن( الذي 

سنعّرف به الحقًا.
وال�ذي حيظ�ى باهتاممنا هنا جماراة أيب حنيفة لثورات العلوين، التي أّدت فيام بعد 
إىل جماراة بعض األحناف هلذه الثورات، وإن مل حتظ بينهم بمكانتها املناسبة، وبعبارة 
ُأخ�رى: إّن املنح�ى الثوري أليب حنيفة � عىل ما س�يأيت بيان�ه � مل حُياَفظ عليه من قبل 
أتباعه من األحناف، وال شك يف أّن هذا املقال املقتضب ال يسعه أن يستوعب املزيد 
من الكام يف هذا الشأن، وكل ما يمكننا بحثه هو جماراة أيب حنيفة لثورة زيد بن عيل 

وإبراهيم بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن. 

أبو حنيفة شيعي زيدي!
لع�ل من ال�روري ابتداء تقدي�م توضيح ملصطلح )الش�يعة الزيدي�ة(، فنقول: 
يمك�ن القول إمجااًل وبش�كل رصي�ح: إّن مصطلح الش�يعي الزي�دي يمكن إطاقه 
� ب�يشء من التس�امح � عىل الذي يقف إىل جان�ب الثورات الزيدي�ة، ويؤّيد اإلمامة 

السياسية للعلوين. 
وعليه؛ ليس من الروري أن يعتنق هذا الش�خص العقائد الش�يعية، وإنام يكفي 

)1( ُانظر: ابن عقدة، أمحد بن حممد، كتاب الوالية: ص59.
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فيه أن يوايل الدولة العلوية من الناحية السياس�ية، ولو ابتعدنا عن هذا التس�امح فإن 
مصطلح الش�يعي الزيدي إنام يطلق � بطبيعة احلال � عىل الذي يتبّنى مزجيًا من الفقه 
الش�يعي والفقه احلنفي والكام املعتزيل، وال س�يام يف القرن الثالث اهلجري فام بعد، 
أم�ا يف ع�ر أيب حنيفة � حيث كان العهد قريب�ًا من ثورة زيد بن عيل � فلم تكن هذه 

العقائد قد تبلورت بعد عىل شكل فرقة مذهبية، من قبيل: الزيدية.
وعىل هذا األس�اس؛ يمكن القول: بأّننا عندما نعّد ش�خصًا مثل أيب حنيفة شيعيًا 
زيديًا، نحتاج يف إثبات ذلك إىل أدلة وشواهد تثبت أنه كان مؤيدًا للقيادة العلوية يف 
الع�ر العبايس، وأول ش�اهد عىل ذلك دفاعه عن زي�د بن عيل يف ثورته ضد الدولة 
اأُلموية يف الكوفة س�نة )122ه�(، وقد شارك يف هذه الثورة الكثري من الشخصيات 

والعلامء الكبار يف العراق. 
والرواي�ة املس�ندة واملوثوق�ة ال�واردة يف ه�ذا الش�أن ما نج�ده يف كت�اب )مقاتل 
الطالبي�ن( أليب الفرج عيل بن احلس�ن اأُلموي اإلصفه�اين )284� 356 ه�(، وهو 
� باملناس�بة � ُأموي النس�ب، ولكنه علوي العقيدة؛ حيث يقول نقًا عن الفضيل بن 
الزبري: »قال أبو حنيفة: َمن يأيت زيدًا يف هذا الشأن من فقهاء الناس؟ قال: قلت: سليمة 
ابن كهيل، ويزيد بن أيب زياد، وهارون بن سعد، وهاشم بن الربيد، وأبو هاشم الرماين، 

واحلجاج بن دينار، وغريهم.
فقـال يل: قـل لزيـد: لـك عندي معونـة وقّوة عـى جهاد عـدوك، فاسـتعن هبا أنت 

وأصحابك يف الكراع والسالح. ثم بعث ذلك معي إىل زيد، فأخذه زيد«)1(.
أما يف العر العبايس، فقد حتّدث أبو الفرج عن دعم أيب حنيفة لثورة إبراهيم بن 
عبد اهلل العلوي؛ حيث خرج يف البرة سنة )146ه�(، وقد سبقه أخوه )ذو النفس 
الزكية( يف املدينة املنّورة بس�نة، وذلك يف ع�ام )145ه�(، وقد ُقمعت ثورته. وهناك 

)1( أبو الفرج اإلصفهاين، عيل بن احلسن، مقاتل الطالبين: ص141.
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عّدة ش�واهد عىل دع�م أيب حنيفة لثورة إبراهيم بن عب�د اهلل العلوي، أّوهلا ما جاء يف 
رواية زفر بن هذيل، أنه قال: »كان أبو حنيفة جيهر يف أمر إبراهيم جهرًا شديدًا، ويفتي 
الناس باخلروج معه«)1(، وأضاف قائًا: »وكتب إليه هو ]أبو حنيفة[ ومسـعر بن كدام 

يدعوانه إىل أن يقصد الكوفة، ويضمنا له نرصهتام ومعونتهام، وإخراج أهل الكوفة معه، 

فكانت املرجئة تعيبهام بذلك«)2(، وذكر يف موضع آخر: »وكانت املرجئة تنكر ذلك عى 

أيب حنيفة، وتعيبه به«)3(.

 ويف رواية ُأخرى عن أيب إس�حاق الفزاري، أنه قال: »جئت إىل أيب حنيفة، فقلت 
لـه: مـا اتقيـت اهلل حيث أفتيت أخـي باخلروج مـع إبراهيم بن عبد اهلل بن احلسـن حتى 

ُقتـل؟! فقـال: قتل أخيـك حيث ُقتل يعدل قتله لـو ُقتل يوم بدر، وشـهادته مع إبراهيم 

خري له من احلياة. قلت له: ما منعك أنت من ذاك؟ قال: ودائع للناس كانت عندي«)4(.

ويف رواية ُأخرى: »عن أيب إسحاق الفزاري، واسمه إبراهيم بن حممد بن احلرث بن 
أسـامء بن حارثة، قال: ملا خرج إبراهيم ذهب أخي إىل أيب حنيفة فاسـتفتاه، فأشـار عليه 

باخلروج، فُقتل معه، فال ُأحّب أبا حنيفة أبدًا«)5(.

وعن عبد اهلل بن إدريس أنه قال أيضًا: »سـمعت أبا حنيفة، وهو قائم عى درجته، 
ورجالن يستفتيانه يف اخلروج مع إبراهيم، وهو يقول: ُأخرجا«)6(.

ه�ذا، وقد روى أبو الفرج اإلصفهاين بس�نده عن حممد ب�ن منصور الرازي، عن 
مشاخيه، قال: »إّن أبا حنيفة كتب إىل إبراهيم بن عبد اهلل ملا توّجه إىل عيسى بن موسى: 

)1( املصدر السابق: ص310.
)2( املصدر السابق.

)3( املصدر السابق: ص314.

)4( املصدر السابق: ص313.

)5( املصدر السابق: ص314.
)6( املصدر السابق.
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إذا أظفرك اهلل بعيسـى وأصحابه، فال ترْس فيهم سـرية أبيك يف أهل اجلمل؛ فإّنه مل يقتل 

املنهـزم، ومل يأخـذ األموال، ومل يتبع مدبرًا، ومل يذفف عى جريـح؛ ألّن القوم مل يكن هلم 

فئـة، ولكـن رْس فيهم بسـرية يوم صفني، فإّنه سـبى الذّرية، وذفف عى اجلريح، وقّسـم 

الغنيمة؛ ألّن أهل الشام كانت هلم فئة، وكانوا يف بالدهم. فظفر أبو جعفر بكتابه، فسريه 

وبعث إليه فأشـخصه، وسـقاه رشبة فامت منها، وُدفن ببغـداد«)1(. وقد ذكر أبو الفرج 

رواية ُأخرى بشأن وفاة أيب حنيفة متأثرًا بسم سقاه إياه املنصور)2(.
وع�ن إبراهي�م بن س�ويد احلنفي، قال: »سـألت أبـا حنيفـة، وكان يل مكرمـًا أيام 
إبراهيـم، قلـت: أّيام أحّب إليك بعد حّجة اإلسـالم: اخلروج إىل هـذا أو احلج؟ فقال: 

غزوة بعد حّجة اإلسالم أفضل من مخسني حّجة«)3(.
 وعن�ه أيض�ًا: »جاءت امـرأة إىل أيب حنيفة أيـام إبراهيم، فقالـت: إن ابني يريد هذا 

الرجل، وأنا أمنعه. فقال: ال متنعيه«)4(.
 وعن محاد بن أعن، أنه قال: »كان أبو حنيفة حيّض الناس عى اخلروج مع إبراهيم، 

ويأمرهم باّتباعه«)5(.

حدود الشيهّع والتسنهّن منذ القرن الثالث اهلجري فما بعد
جيب القول من الناحية التارخيية: إّنه إىل جوار انتشار العثامنية يف القرون اإلسامية 
اأُلوىل، متمثلة بُأولئك الذين كانوا ينكرون خافة اإلمام عيل× من األساس، كان 
هناك من علامء اإلسام � وال سيام يف العراق � رجال أرّصوا عىل نرش الروايات املأثورة 
عن النبي األكرم‘ يف فضائل اإلمام عيل× وسائر األئمة من أهل البيت^، وقد 

)1( املصدر السابق: ص315. تويفِّ أبو حنيفة سنة )150 ه�( عن عمر ناهز السبعن سنة.
)2( ُانظر: املصدر السابق: ص316.

)3( املصدر السابق: ص324.
)4( املصدر السابق.

)5( املصدر السابق: ص325.
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ُوِصف هؤالء يف الكتب الرجالية املتقّدمة ألهل السنىَّة بعبارة: »فيه تشيُّع«، ومل ينكروا 
عليهم سوى روايتهم لفضائل أهل البيت^. هذا يف حن أّن الكثري منهم كانوا من 
ة، وقد وردت أس�امؤهم يف أس�انيد كتاب  العل�امء واملحّدثن البارزين من أهل الس�نىَّ

مسلم والبخاري، حيث رويا من طرقهم الكثري من األحاديث.
ويف ُكتيِّ�ب ل�ه حيمل عنوان )االختاف يف اللفظ( ينتقد ابن قتيبة � وهو من علامء 
أواسط القرن الثالث اهلجري � بشّدة أهل احلديث يف زمانه، ويف الواقع ينتقد اجلامعة 
الت�ي تنتمي إىل العثامنية منهم؛ وذلك بس�بب إنكارهم للرواي�ات الواردة يف فضائل 
اإلمام عيل×. وإّن نظرة واحدة إىل كتاب )ميزان االعتدال( لشمس الدين الذهبي، 
تكف�ي للوق�وف عىل مئات املحّدثن الذين اهُتموا بالتش�ّيع ملجّرد نقلهم فضائل أهل 

البيت^.
ويف سياق هذا التوّجه املتطّرف من ِقبل أهل احلديث، ُيعترب أمحد بن حنبل � وهو 
من أبرز علامء أهل احلديث � منعطفًا كبريًا من حيث االهتامم بفضائل اإلمام عيل×، 
ى ب�)عقيدة الرتبيع(، فقد  ة يف إطار ما ُيس�مّ وتثبيته بوصفه خليفة رابعًا بن أهل الس�نىَّ
ذكر يف مسنده الكثري من الروايات يف فضائل أهل البيت^، وهي لألسف الشديد 

روايات مل يرد ذكرها يف الصحيحن، وسائر كتب الصحاح والسنن اأُلخرى!
وعاوة عىل ما ذكره ابن حنبل يف مسنده، أورد كذلك يف كتابه )فضائل الصحابة( 
العديد من الروايات يف فضائل أهل البيت^، وال س�ّيام حديث الغدير الذي ذكره 
م�ن ط�رق متع�ّددة، وبذلك بذل جمهودًا يس�تحق الثن�اء والتقدي�ر يف تعديل مذهب 

العثامنية)1(.
وبعد ذلك خّفف احلنابلة يف بغداد من حّدة تش�ّددهم وتعّصبهم، وبمرور األيام 
تأقلموا مع األجواء الشيعية الناجتة عن ظهور البوهيين يف بغداد، بعد أن كانوا يبدون 

)1( ُانظر: جعفريان، رسول، نقش أمحد بن حنبل در تعديل مذهب أهل سنت )دور أمحد بن حنبل يف 
تعديل مذهب أهل السّنة(: مقاالت تأرخيية، الكتاب السادس.
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يف بداية األمر مقاومة كبرية، فقد كانت املواجهات حتتدم بسبب إقامة الشيعة ملراسم 
العزاء يف عاش�وراء عىل مدى مائة ومخس�ن س�نة، بيد أّن نرش فضائل اإلمام عيل× 
وأهل البيت^ بن أهل الس�ّنة � الذي بدأ بأمحد بن حنبل � قد أس�هم يف التخفيف 
م�ن عصبّيتهم وتش�ّددهم، ففي هناي�ة القرن الثالث اهلجري ق�ام احلنابلة بطرد حممد 
ابن جرير الطربي � املؤّرخ الش�هري يف العامل اإلس�امي � بس�بب مجعه لطرق حديث 
الغدير، ولكنهم ختّلوا فيام بعد عن تشّددهم يف القرن اخلامس اهلجري، وحدث نوع 

من التعايش السلمي بينهم وبن أتباع املذهب الشيعي.
وعىل كل حال، فبعد أن فرتت حّدة النزاع يف القرن الس�ادس اهلجري، ش�هدت 
عملي�ة تألي�ف الكت�ب يف فضائل أه�ل البي�ت^ وترية متس�ارعة، وظه�رت آثار 

االعتدال بن أهل السنىَّة يف التعاطي مع أهل البيت^ بشكل ملحوظ.
وُيعّد ظهور سبط بن اجلوزي � الذي كان حنبليًا متشّددًا � مؤيدًا لظهور االعتدال 
ب�ن احلنابل�ة يف بغ�داد، فقد كان كتاب�ه )تذكرة اخل�واص( من أفضل الش�واهد عىل 
إجياد االعتدال يف الوس�ط الس�ّني املتطّرف، وعىل الرغم من اهتامه بالتش�ّيع من ِقبل 

املتطرفن، فإّنه كان يقف � كام يظهر نفسه � عىل حد فاصل بن التسنن والتشّيع.
والنم�وذج اآلخ�ر الذي يع�ود إىل القرن الس�ادس اهلجري، يتمث�ل يف اإلمام أيب 
الفض�ل حيي�ى بن س�امة احلصكفي )ت551 أو 553ه�()1(، فقد أنش�د � بحس�ب 
رواية ابن طولون � قصيدة يف مدح األئمة االثني عرش^، منها األبيات اآلتية التي 

تتضمن أسامء األئمة االثني عرش^: 
ــدرٌة واحلــســنــاِن بــعــَدُه ــي ــُدح ــّم ثـــمَّ عـــيٌّ وابـــُنـــُه حم
السيُِّدوجعفـُر الصادِق وابـُن جعفٍر ــيُّ  ع ويــتــُلــوُه  موسى 
ـُد ضـا، ثـّم ابُنـُه حُممَّ ُدأعنـي الرِّ ـــدَّ ـــَس ـــُه امُل ـــُن ـــمَّ عـــيٌّ واب ث
تِلـوُه ويتُلـو  التـايل  امُلعَتَقـُد)2(احلسـنُ  احلسـنِ  بـن  ـدُ  حُممَّ

)1( ُانظر يف شأنه: احلموي، ياقوت، معجم اأُلدباء: ج20، ص18.
)2( ُانظر: ابن طولون، حممد، الشذرات الذهبية يف تراجم األئمة االثني عرشية عند اإلمامية: ص41.



سنة
ل ال

 أه
عند

 ×
سني

احل
ام 

إلم
اء ا

عز
سم 

ملرا
خيية 

تار
ة ال

ضن
حلا

ا

39

وللحصكفي قصيدة يف رثاء اإلمام أيب عبد اهلل احلسن×، جاء يف مطلعها:
أذكـُرُه  فـال  الطـفِّ  ففـي احَلَشـى منـُه هليـٌب َيِقـُد)1(ومـرصُع 
عـي َيـرُدَيرى الفراَت ابُن الرسوِل ضاميًا َيْلَقـى الـرَدى وابـُن الدَّ
يت أعتمـُديا أهـَل بيِت املصطفـى يا عدَّ حبِّهـُم  عـى  وَمـْن 
َمْذهُبـُه َمْذَهبِـي  ـــُد)2(والشـافعيُّ  ـــَؤيَّ ُم ــِه  ــول ق يف  ــــُه  ألنَّ

إّن هذا االعتدال والتقارب مع الش�يعة مل يكن مقترًا عىل مجاعة بعينها من أهل 
السّنة، فمن بن الشافعية أّلف حممد بن طلحة الشافعي )ت652ه�( كتاب )مطالب 
الس�ؤول يف مناقب آل الرس�ول(، الذي يبدو وكأّن مؤّلفه ش�يعي إمامي اثنا عرشي 
مع اختاف يس�ري، كام قام حممد بن يوسف بن حممد الكنجي الشافعي )ت658ه�( 

بتأليف كتاب )كفاية الطالب( يف فضائل أمري املؤمنن×، وأهل البيت^.
وم�ن ب�ن احلنابل�ة عمد أبو حمم�د عبد الرزاق بن عب�د اهلل بن أيب بك�ر عّز الدين 
اإلرب�يل )ت660ه��( إىل تألي�ف موس�وعة يف فضائل أمري املؤمن�ن×، بطلب من 
ب�در الدي�ن لؤلؤ احلاكم اإلمامي للموصل، وقد أفاد صاحب كش�ف الغّمة من هذه 
املوس�وعة كثريًا)3(، وكتب أبو حممد عبد العزيز ب�ن حممد بن مبارك احلنبيل اجلنابذي 
)ت611ه��( كتاب )معامل العرتة النبوية ومعارف أه�ل البيت الفاطمية العلوية( يف 

بيان سرية األئمة^ إىل اإلمام احلادي عرش)4(.
وق�د حتّدث ابن خلكان الش�افعي كذل�ك عن حياة األئم�ة^ يف كتابه )وفيات 
األعيان(، وكامه � بطبيعة احلال � خيتلف عن اآلخرين، إال أّن اهتاممه بأئمة الشيعة 

)1( يقد: يشتعل.
)2( املحمودي، حممد باقر، زفرات الثقلن يف مأتم احلسن: ج 2، ص294. )نقًا عن: نسمة السحر، 

وجواهر املطالب، واملنتظم(.
وص137،  وص116،  وص94،  ص77،  ج1،  الغّمة:  كشف  عيسى،  بن  عيل  اإلربيل،  ُانظر:   )3(

وص161، وص31، وص314، وص325 � 326.
)4( ُانظر: املصدر السابق: ص74.
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يكشف يف حّد ذاته عن حضور األئمة^ يف ذاكرة عره.
ويف الق�رن اهلج�ري الثامن نصل إىل محد اهلل املس�تويف )تويّف بع�د عام 750ه�(؛ 
حي�ث عم�د يف تارخيه املنتخب إىل ذك�ر اخللفاء األوائل ضمن عناوين مألوفة تتس�م 
بطاب�ع االحرتام، ثم عّرج عىل اإلمام عيل×، ومن بعد جاء عىل ذكر اإلمام احلس�ن 
املجتب�ى× واصفًا إي�اه ب�»أمري املؤمنـني، حفيد رسـول رّب العاملني، اإلمـام املجتبى 
احلسـن بـن عـي املرتـىض«، ليفتح بعد ذل�ك بابًا حت�ت عن�وان: »يف ذكر مجيـع األئمة 
املعصومـني )رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني( الذين هم حّجة احلّق عى اخللق، مع ذكر 
مّدة إمامتهم من الرابع من شـهر صفر سـنة تسـع وأربعني إىل شـهر رمضان سـنة أربع 
وسـتني ومائتني، وهي يف جمموعها: مائتان ومخس عرشة سـنة وسـبعة أشُهر«، وأضاف 
قائ�ًا: »إّن األئمـة املعصومـني وإن مل ينالوا اخلالفة، فإهنم كانوا أهـاًل هلا، ولذلك نذكر 

للترّبك جانبًا من سريهتم وفضائلهم عى سبيل اإلجياز«)1(.
ويف الق�رن اهلج�ري التاس�ع، قام ابن الصب�اغ املالك�ي )784 � 855ه�( بتأليف 

كتاب )الفصول املهمة يف معرفة أحوال األئمة(.
ويف الق�رن اهلجري العارش عمد ش�مس الدين حممد بن طولون )ت953ه�( إىل 
تأليف كتاب )الشذرات الذهبية يف تراجم األئمة االثني عرشية عند اإلمامية(، وكان 
اب�ن طولون م�ن العلامء املولع�ن بالتصّوف والعرف�ان، وبعد الفراغ من بيان س�رية 
األئم�ة^ من املص�ادر املعت�ربة، ختم الكام بقصي�دة له يف وص�ف األئمة االثني 

عرش، ومن بينها األبيات التي يقول فيها:
َعـرَشْ االثنـي  باألئمـِة  ِمْن آِل بيـِت املصطفى خرِي الَبرَشْعليـَك 

حسـنُي حسـٌن  تـراٍب،  شـنُيأبـو  العابديـَن  زيـِن  وبغـُض 

َدَرى علـٍم  َكـْم  الباقـُر  ـُد  والصـادُق اْدُع جعفرًا بنَي الوَرىحُممَّ

ُرُه َعــيُموسـى هَو الكاظُم وابُنُه علـي ضــا وَقـدْ ـــبَ بالـرِّ ُلقِّ

)1( ُانظر: مستويف، محد اهلل، تاريخ گزيده )التاريخ املنتخب(: ص198� 231.
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معمـوُر قلُبـُه  التقـيُّ  ـُد  منثوُرحُممَّ ُه  ُدرُّ ــقــيُّ  ــن ال عـــيٌّ 
ـُر امُلطهَّ احلسـُن  يظهـُر)1(والعسـكريُّ  سـوَف  املهـديُّ  ـُد  حُممَّ

ك�ام يتع�ّن علين�ا أن نضي�ف إىل م�ا تق�ّدم م�ن الكتب، كت�اب )اإلحت�اف بحّب 
األرشاف( للش�رباوي )ت1172ه�(، و)نور األبصار( للشبلنجي، و)ينابيع املوّدة( 
للحنف�ي القندوزي )ت1294ه�(، وهن�اك كتاب آخر عنوانه )كن�ه األخبار( يعود 
إىل القرن العارش اهلجري، حتّدث فيه � مثل س�ائر الكتب املتقّدمة � عن س�رية اخللفاء 
واألئمة االثني عرش)2(، والكتاب اآلخر الذي يمكن أن نذكره يف هذا الشأن )املقصد 
األقىص يف ترمجة املس�تصفى(. كان أصل الكتاب باللغة العربية، ثّم عمد كامل الدين 
حس�ن اخلوارزمي إىل ترمجته إىل اللغة الفارسية حتت هذا العنوان، وموضوعه سرية 
رس�ول اهلل‘ واخللفاء، وعىل الرغم من مذهبه الس�ّني، فإنه مل يتجاهل سرية األئمة 

االثني عرش^ والسيدة فاطمة الزهراء’ يف هذا الكتاب)3(.
والنم�وذج اآلخر كت�اب )روضات اجلنان وجنات اجلن�ان( ملؤلفه درويش حممد 
الكربائي، وهو عىل الرغم من تس�ّننه ذكر س�رية األئمة الش�يعة^ يف املجلد الثاين 
من هذا الكتاب، وجزؤه األعظم مأخوذ من كتاب )فصل اخلطاب( للخواجة حممد 
بارس�ا، واخلواج�ة حممد هذا، رغ�م إرصاره عىل التس�ّنن، أورد ب�دوره يف كتابه هذا 
بإس�هاب تراجم األئم�ة^)4(، كام أّن كتاب )غاية اهلّمة يف ذك�ر الصحابة واألئمة( 
أو )الرس�الة املحمدية( ملؤلفه حممد عليم بن حممد موس�ى إله آبادي هو يف بيان سرية 

رسول اهلل‘، واخللفاء األوائل وأئمة الشيعة^)5(.
 وم�ن أكث�ر ه�ذه املؤلف�ات أمهي�ة كت�اب )وس�يلة اخل�ادم إىل املخ�دوم در رشح 

)1( ابن طولون، حممد، األئمة االثنا عرش: ص118.
)2( ُانظر بشأنه: جملة )نرش دانش(: السنة الرابعة عرشة، العدد 79�80، ص58.

)3( ُانظر: استوري، أدبيات فاريس: ص775. 
)4( تّم نرش هذا القسم من كتابه يف الكتاب الرابع من )مرياث إسامي إيران(.

)5( ُانظر: استوري، أدبيات فاريس: ص949.
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ب�ر چهارده معصوم()1( باللغة الفارس�ية، ملؤلفه فضل اهلل بن روزهبان اخلنجي، وهو 
من مش�اهري علامء أهل الس�ّنة يف إيران، وقد ضّمن هذا الكتاب مدحًا يف حق األئمة 
املعصوم�ن األربعة عرش^، وتصدى لرشحها تارخييًا. وقد اختص قس�م من هذا 

الكتاب بسرية اإلمام احلسن× وواقعة كرباء.
وإليك نموذجًا من شعر الفضل بن روزهبان:

عربـى حممـد  حبيـب  بـه  بـه حـق شـاه واليـت عـى عـاىل فـنمهيمنـا 
بـه حق باقر وصـادق به كاظم أحسـنبـه هـر دو سـبط مبـارك شـاه زيـن عباد
بـه حق شـاه تقـى ونقـى وصبـور حمنبه حق شـاه رضا سـاكن حضـرية قدس
كزيـن دوازده بـده نجـات روح وبدنبـه حـق عسـكرى وحجت خـدا مهدى
كه اوست چاره درد وشفيع ذلت من)2( فـداى خـاك رضـا بـاد صـد روان أمني

مراسم العزاء عند أهل السنهّة يف القرن السادس اهلجري برواية عبد اجلليل الرازي 
لق�د أّلف عبد اجللي�ل القزويني الرازي كتابه )نقض( املع�روف ب�)بعض مثالب 
النواص�ب يف نق�ض فضائ�ح الرواف�ض( يف حدود ع�ام )560ه�(، وذل�ك يف الرّد 
ع�ىل كاتب س�ّني، وه�و حيتوي عىل معلوم�ات قّيمة بش�أن اجل�ذور التارخيية إلقامة 
مراس�م العزاء عىل اإلمام احلس�ن× لدى أهل الس�ّنة، وقد عمد يف البداية إىل نقل 
ما قاله ذلك الكاتب الس�ّني، قائًا: »إّن هذه الطائفة ]الش�يعة[ يقومون بإظهار اجلزع 

)1( وسيلة اخلادم إىل املخدوم يف سرية األئمة املعصومن األربعة عرش.
)2( ترمجة األبيات باللغة العربية إمجااًل:

ع�يلإهل�ي أقس�م علي�ك باحلبي�ب حمم�د العريب الع�ايل  الوالي�ة  إم�ام  وبح�ق 
العابدي�ن وبزي�ن  املبارك�ن  والكاظموبس�بطيه  وال��ص��ادق  الباقر  وبحق 
وبحق اإلمام التقي والنقي الصبور عىل املحنوبحق اإلمام الرضا ساكن حضرية القدس
امله�دي اهلل  وحج�ة  العس�كري  وجس�دًاوبح�ق  روح�ًا  بحقه�م  النج�اة  هبن�ي 
أمينة نفس  مائة  الرضا  ل��رتاب  ف��ه��و ش��ف��اء آالم���ي وش��ف��ي��ع ذّل��ت��يف��داء 
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يف يوم عاشـوراء، ويقيمون مراسـم العـزاء، وجيددون مصيبة شـهداء كربالء، فريوون 
قصصها عى املنابر، وحيرس العلامء عن رؤوسهم، ويشقُّ العاّمة جيوهبم، وختمش النساء 

وجوههن، وجيهشن بالبكاء والعويل«.
ثم قال الشيخ عبد اجلليل الرازي يف جوابه:

»... ال خيفـى عـى أحـد أّن كبار األئمة مـن الفريقني من أصحاب اإلمـام املقّدم أيب 
 حنيفـة، واإلمام املكّرم الشـافعي، وسـائر علامء وفقهاء الطوائف اأُلخـرى، قد حافظوا
 ـ خلفًا عن سـلف ـ عى هذه السـّنة، واتبعوا هذه الطريقة يف سـلوكهم، فهذا الشـافعي 
الـذي ُيعـّد أصـاًل وُينسـب إليه املذهب، لـهـ  فضاًل عـن املناقبـ  الكثري مـن املراثي يف 

احلسني وسائر شهداء كربالء، ومن بينها القصيدة التي يقول فيها:
من أهِل بيِت رسوِل اهللِ مصباحاأبكي احلسني وأرثي منُه جحجاحا

إىل آخر القصيدة املبالغ يف متامها وكامهلا. وقال يف قصيدة ُأخرى:
كئيـُب فالفـؤاُد  ـي  مهِّ َب  ق نومي فالرقـاُد عجيُب)1(.تـأوَّ  وأرَّ

إىل آخر رثائيته املفعمة باملفاهيم التي يعجز عن جماراهتا اآلخرون، وإّن رثاء شـهداء 
كربالء املروي عن أصحاب أيب حنيفة والشـافعي ال حُيىص كثرة، فإذا كان ثّمة عيب يف 

)1( أورد اخلوارزمي احلنفي متام هذه القصيدة يف كتابه )مقتل احلسن×(: ج1، ص136. ومن بن 
أشعاره اأُلخرى:

مّلتي وش��ّي��ب  ن��وم��ي  ن��ف��ى  خطوُبومّم���ا  هل��ّن  أي���ام  ت��ص��اري��ف 
رسالة احل��س��ن  ع��ّن��ي  مبلغ  وق��ل��وُبفمن  أن��ف��س  كرهتها  وإن 
قميصه ك���أّن  ج���رم  ب��ا  خضي�ُبق��ت��ي��ًا  األرج�وان  ب�امء  صبي�غ 
حممد آلل  ال��دن��ي��ا  وكادت هل�م ص�ّم اجلب�ال ت�ذوُبت��زل��زل��ت 
كواك�ب واقش�عّرت  نج�وم  جيوُبوغ�ارت  وش���ّق  أس��ت��ار  وه��ّت��ك 

كام نقل هذه األشعار مجال الدين الزرندي املدين يف كتاب )معراج الوصول يف معرفة آل الرسول(:   
نسخة مطوطة، الورقة 31 ب، نقًا عن زفرات الثقلن: ج1، ص290. ُانظر: ابن شهرآشوب، حممد 

ابن عيل، مناقب آل أيب طالب: ج3، ص269.
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ذلك، فإّنه يطال أبا حنيفة والشافعي وأصحاهبام أّواًل، ثّم يطالنا«.
ثم انتقل بعد ذلك إىل بيان نامذج من مراسم العزاء التي يقيمها أهل السّنة يف إيران  
� بام فيهم من األحناف والش�افعية � يف القرن السادس اهلجري، حيث يقول: »ثم إذا 
ذهبـت إىل أبعد من ذلك، فسـيتضح لـك أن )اخلواجة أبو منصور ماشـاده()1(، وهو يف 
عرصه مقتدى أهل السـّنة يف إصفهان، كان يقيم مراسـم العزاء يف هذا اليوم من كل سنة 
بالنياحة والعزاء والبكاء والعويل، وقد وقف عى ذلك وشـاهده كل َمن حرض جملسـه، 

ومل ينكر منهم أحد«.
ث�م ننتق�ل إىل بغداد � مدينة الس�ام ومقّر دار اخلافة � لنص�ل إىل )اخلواجة عيل 
الغزن�وي احلنف�ي()2(، حي�ث يعرف اجلمي�ع جملس الع�زاء ال�ذي كان يقيمه، وكان 
يبالغ عند حلول اليوم العارش من املحرم يف لعن الس�فيانين، وذات يوم قام شخص 
يف جملس�ه وس�أله قائًا: ماذا تقول يف معاوية؟ فأجاب بصوت يس�معه اجلميع: أهّيا 
املسلمون، يسأل عليًا عن رأيه يف معاوية! أفا تعلم يا هذا ما هو رأي عيّل يف معاوية؟!
وهذا األمري قطب الدين مظفر العّبادي)3( وهو عّامة دهره سّيد املعاين وسلطان 
الكام، ُسئل ذات يوم يف جملس املقتفي ألمر اهلل يف الليلة السابقة للعارش من املحرم: 
ما تقول يف معاوية؟ فلم جُيب، حتى أعاد السائل سؤاله ثاث مّرات؛ فقال يف الثالثة: 
أهّيا الس�ائل، إن س�ؤالك مبهم، فأّي معاوية تعني؟ هل تعني معاوية الذي كرس أبوه 
ثنايا رس�ول اهلل|؟! أم معاوية الذي بقرت ُأّمه عن كبد محزة والكتها؟! أم معاوية 

)1( من علامء الشافعية البارزين، ذكره السبكي يف طبقات الشافعية: ج 4، ص303. وكان من كبار العلامء 
يف إصفهان، وقد تويّف يف شهر ربيع اآلخر من عام )536ه�(.

)2( واعظ بغداد الكبري، كان السلطان مسعود السلجوقي حير جمالس وعظه، تويّف سنة )551ه�(، 
البداية  عمر،  بن  إسامعيل  كثري،  ابن  املثال:  سبيل  عىل  ُانظر  املصادر.  من  الكثري  يف  ترمجته  وردت 

والنهاية: ج12، ص235 � 236.
)3( قطب الدين املظفر، املعروف بالعّبادي، من وّعاظ بغداد املعروفن، ترجم له ابن خلكان بالتفصيل يف 

كتابه وفيات األعيان: ج2، ص127.
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ال�ذي جّرد الس�يف بوجه عيل× بضع�ًا وعرشين مّرة؟! أم معاوي�ة الذي حّز ولده 
رأس احلسن سبط رسول اهلل| وطاف به يف الباد؟!.. ثم التفت إىل احلارضين يف 
املجلس قائًا: ماذا تقولون يف معاوية هذا؟ فضّج املجلس وكل َمن فيه من األحناف 

والشافعية بلعنه، والدعاء عليه بالويل والثبور. 
وهن�اك الكثري من هذه املش�اهد، التي تعكس تفّجع أهل الس�ّنة يف بغداد، وجتدد 

احلزن فيهم عىل احلسن× يف كل موسم من مواسم عاشوراء.
وأم�ا يف مه�دان، فقد كان )جم�د الدين املذّكر اهلم�داين()1( � عىل الرغ�م من غلبة 
املش�ّبهة � يقيم العزاء حلرة الس�لطان وعس�اكر األتراك يف موسم عاشوراء من كل 

سنة، عىل نحو يثري ذهول القمين.
وه�ذا اخلواج�ة اإلمام نجم أبو املعايل بن أيب القاس�م البزاري النيس�ابوري � عىل 
الرغ�م من كون�ه حنفيًا � كان معروف�ًا يف إقامة العزاء، حتى روي عن�ه أنه كان ينوح 
ويكفكف دموعه بمنديل، وهييل الرتاب عىل رأسه، وهو ينشج نشيجًا عاليًا بالبكاء.
ويف ال�رّي الت�ي هي م�ن ُأمهات املدن الس�ّنية، مل يكن خافيًا عىل أح�د ما يقوم به 
الش�يخ أب�و الفت�وح النرآبادي واخلواجة حمم�ود احلدادي احلنف�ي � وغريمها � من 
إقام�ة العزاء والرباءة من الظاملن ولعنهم يف ُنزل )كوش�ك( للمس�افرين واملس�اجد 

الكربى يوم عاشوراء.
وكان معروف�ًا يف تل�ك الف�رتة ما يقوم ب�ه اخلواجة اإلم�ام رشف األئمة أبو نر 
اهلسنجاين يف يوم عاشوراء من كل سنة، وذلك بحضور اأُلمراء واألتراك واخلواجات 
واألحناف، دون أن ُينكر عليه أحد، بل كانوا يوافقونه ويعينونه ويواسونه عىل ذلك، 

وكان هذا األمر من الوضوح والشهرة بحيث ال حيتاج إىل إثبات.

)1( جمد الدين أبو الفتوح حممد بن أيب جعفر اهلمداين، مؤلف كتاب األربعن عن األربعن، كان فقيهًا 
وحمّدثًا وواعظًا، تويّف سنة )555ه�(. ُانظر ترمجته يف: تلخيص جممع اأُلدباء: حرف امليم، ص245 � 

246. تعليقات النقض: ص1097.
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وهك�ذا اخلواجة اإلمام أبو منص�ور حفدة)1(، وكان ذا مكانة ُمقّدمًا بن أصحاب 
الش�افعي، حي�ث اش�ُتهرت عنه ه�ذه احلكاية عند جميئ�ه إىل الري يف يوم عاش�وراء، 
وم�ا كان منه يف )جامع رسهنج( من تفضيل اإلمام احلس�ن× عىل عثامن، ووصفه 

معاوية بالباغي.
والق�ايض عمدة الس�اوي)2( احلنفي صاح�ب البيان املع�روف، حيث روى قصة 
املقت�ل يف جامع )طغرل( بحضور عرشين ألف ش�خص، حت�ى ضّج اجلميع بالبكاء 
والعويل، وحرسوا عن رؤوسهم، وشقوا جيوهبم، عىل نحو مل يفعلوه من قبل، ولو أن 
مصنف الكتاب )يعني املؤّلف السّني( كان من الرّي حقيقة، لكان ذلك معروفًا عنده.
وق�د ش�هد اجلميع ما ق�ام به اخلواجة تاج األش�عري احلنفي النيس�ابوري يف يوم 
عاش�وراء، بع�د الص�اة يف اجلام�ع العتيق، من املبالغ�ة يف إظهار العزاء، س�نة مخس 

ومخسن ومخسامئة للهجرة، وذلك بإذن من القايض وبحضور كبار اأُلمراء.
وعلي�ه؛ فل�و كان ه�ذا األمر بدعة � كام ح�اول اخلواجة املج�رب االنتقايل )املؤلف 
الس�ّني( أن ُيص�ّوره � ملا أذن به املفتي، وملا س�مح بفعله، وملا ق�ام به األئمة من أعام 

أهل السّنة عىل ما مّر ذكره.
وإذ كان اخلواجة االنتقايل مل يس�بق له أن ش�هد جمالس األحناف والشيعة، فا بد 
أنه قد ش�هد جملس )ش�هاب املّش�اط(، ففي ش�هر حمّرم من كل س�نة كان يقيم مقتل 
عثامن وعيل× ابتداًء، وعندما حيّل العارش من املحرم يقيم مقتل احلسن بن عيل×، 
حتى إنه قبل سنتن رسد هذه القصة بحضور زوجات اأُلمراء وزوجة األمري األجّل 
ع�ىل نحو ش�ّق له الن�اس جيوهب�م، وأهال�وا الرتاب عىل رؤوس�هم، وح�رسوا عن 

)1( أبو منصور حممد بن أسعد الطويس املعروف ب�)حفدة(، وامللّقب ب�)عمدة الدين(، الفقيه الشافعي 
النيسابوري، من علامء نيسابور املعروفن، ترجم له ابن خلكان يف )وفيات األعيان(، وكان قربه مزارًا 

لعّدة قرون. ُانظر: تعليقات النقض: ص1099.
)2( من العلامء والواعظن املعروفن يف مدينة ساوة، ترجم له عامد الكاتب يف )خريدة القر وجريدة 

العر(، تويّف سنة )567ه�( يف مدينة ساوة. ُانظر: تعليقات النقض: ص1100.
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رؤوس�هم، واجلميع يف بكاء وعويل، حتى قال احلارضون: لقد زاد يف الكيل عىل ما 
تقيمه الشيعة.

 فإذا كانت هذه األفعال قد صدرت من العلامء والقضاة مداهنة وتقية وخوفًا من 
األتراك والس�لطان، فهم يوافقون الش�يعة يف القول بالتقي�ة، وإذا صدرت منهم عن 
قناعة خافًا له، فذلك نقص يف إيامن اخلواجة؛ فام عدا باد اخلوارج واملشّبهة، حيث 
س�كان تلك املناطق ال يقّرون هذه األفعال، فإّن األحناف والش�وافع يامرس�ون هذه 
�ّنة كام يامرسها الش�يعة، فكأّن اخلواجة خارجي قاٍل هلذه املذاهب الثاثة، وعليه  السُّ
أن يش�ّد الرحال إىل خوزس�تان ولرستان حيث يس�كنها اخلوارج، وبذلك يمكنه أن 
يبتعد عن هذه املشاهد التي ال تروق له بسبب عصبّيته، مع أّن إقامة العزاء عىل اإلمام 
احلسن بن عيل×، إنام هو اّتباع لقول املصطفى‘؛ إذ يقول: »َمن بكى عى احلسني 
أو أبكـى أو تباكـى، وجبت لـه اجلنة«، ليكون اخلطيب واملخاط�ب يف كنف رمحة اهلل، 
وال يك�ون منكر ذلك إال منافقًا ومبتدعًا وضااًل وخارجيًا، ومبغضًا لفاطمة الزهراء 

وآهلا، وعيل وذريته^، واحلمد هلل بل أكثرهم ال يعقلون)1(.
وع�ىل كل حال، فقد كان أكثر العلامء من أهل الس�ّنة يف بغداد يتحّدثون يف القرن 
الثام�ن اهلجري عن ظامة اإلمام احلس�ن×، دون أن يبدوا أّي عصبية كتلك التي 
خّلفه�ا عر بني ُأمي�ة. وبطبيعة احلال ال ننكر وجود بعض االس�تثناءات يف الوقت 
نفس�ه، ومن ذلك ما كتبه ش�خص ُيدعى عبد املغيث بن زهري احلنبيل يف فضائل يزيد 
اب�ن معاوي�ة، فرّد عليه ابن اجلوزي � العامل الس�ّني املع�روف � يف كتاب حتت عنوان: 
)ال�رّد ع�ىل املتعّصب العنيد املانع من ذّم يزيد(، وقد حتّدث ابن األثري عن هذا املدعو 
عب�د املغيث احلنبيل يف )الكامل(، قائًا: »صّنف كتابـًا يف فضائل يزيد بن معاوية، أتى 
فيـه بالعجائب«)2(، وقال عنه الذهبي يف كتابه )س�ري أع�ام النباء( � ويا للعجب � : 

)1( ُانظر: الرازي القزويني، عبد اجلليل، )النقض، املعروف ب�بعض مثالب النواصب يف نقض بعض 
فضائح الروافض(: ص370�373.

)2( ُانظر: ابن األثري، عيل بن أيب الكرم، الكامل يف التاريخ: ج11، ص562.
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»وكان ثقة سنّيًا«)1(. إال أّن هذا االجتاه كان نادرًا جدًا، كام نشهد مثيًا له حتى يف وقتنا 
الراهن، وهو من الضعف بحيث ال ُيعتنى به أصًا.

وكام تقّدم، فقد كان يف بغداد آنذاك واعظان معروفان يقيامن جمالس العزاء يف أيام 
عاش�وراء، أحدمها: عيل بن احلس�ن الغزنوي احلنفي، وهو واعظ ال يش�ق له غبار، 
حير جملسه الساطن، والواعظ اآلخر: األمري العّبادي الذي كان يقرأ املقتل يف يوم 
عاشوراء أيضًا، وقد نقل ابن اجلوزي نفسه بعض التقارير عن جمالسه وكلامته القصار.
وهك�ذا يتض�ح أّن إقامة مراس�م العزاء واملآتم عىل اإلمام احلس�ن بن عيل× يف 

عاشوراء كانت مستمرة يف بغداد بن السّنة والشيعة، ومل تتوقف أبدًا.

خراسان يف العهد التيموري ومراسم العزاء على اإلمام احلسني×
يبدو أّن الفرتة الزمنية التي سبقت جميء الصفوية بقرنن قد شهدت يف خراسان � 
التي كانت مركزًا للشيعة وأهل السّنة � إقامة مراسم العزاء عىل اإلمام احلسن× يف 
أيام عاشوراء، وبام أّن هذه املآتم كانت تقام حتى يف هرات، كان هذا دليًا عىل أّن األمر 
مل يكن مقترًا عىل الش�يعة فقط، بل إن أهل الس�ّنة كانوا يقيمون هذه املراسم أيضًا.
وكان الكت�اب األكث�ر انتش�ارًا يف ه�ذه املنطقة حيم�ل عنوان )ن�ور األئمة(، وهو 
نوع ترمجة لكتاب )مقتل احلس�ن( الب�ن أمحد اخلوارزمي احلنفي )484 � 568ه�(، 

وكانت هناك يف هذا الشأن كتب ُأخرى غريه أيضًا.
 ويف هناية هذه املرحلة � قبل وصول الصفوية إىل الس�لطة بثامين س�نوات حتديدًا �
ت�م تألي�ف كت�اب يف املقت�ل، وكان كاتب�ه ال يعتق�د بوجود ح�ّد فاصل بن التش�يع 
والتس�ّنن، فكان�وا يتهمونه يف هرات بالتش�ّيع، ويف س�بزوار بالتس�ّنن، أال وهو املا 
حس�ن الكاش�في، وكان يتمّتع بش�عبية واس�عة يف هرات عىل عه�د تيمور، وحير 
جملس وعظه كبار رجال الدولة التي ظل حيكمها )الس�لطان حس�ن بايقرا( سنوات 

)1( ُانظر: الذهبي، حممد بن أمحد، سري أعام النباء: ج21، ص160.
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مديدة، وقد أّلف كتابه هذا باسم واحد من كبار هذا الباط.
وقد أش�ار املا حسن الكاش�في يف موضع من هذا الكتاب )روضة الشهداء()1( 
قائ�ًا: »كّلام جتّدد املحرم جتّدد معه هذا املأتم يف قلوب أهل اإلسـالم وأتباع سـّيد األنام 
)عليه الصالة والسـالم(، حيـث نداء من الغيب ينادي العـامل، خماطبًا أصحاب املصاب 

بأهل البيت^ واملفجوعني هبم، قائاًل:
عربـى حممـد  حبيـب  بـه  فـنمهيمنـا  عـاىل  عـى  واليـت  شـاه  حـق  بـه 
سـينه را از سـوز شـاه كربال بريـان كنيدكاى عزيزان در غم سبط نبى افغان كنيد
در ميان گريه، ياد آن لب خندان كنيد«)2(.از پى آن تشنه لب بر خاك ريزيد آب چشم

ويبدو أّن الكاش�في قد عقد العزم � اس�تجابة ألحد أعيان وس�ادة هرات واسمه 
)مرش�د الدولة( املعروف ب� )س�يد م�ريزا( � عىل تأليف كتاب هل�ذه املجالس، وبعد 
أن ذك�ر مقّدمة يف أمهية البكاء عىل اإلمام احلس�ن×، والتذكري باملأثور عن رس�ول 
اهلل‘ م�ن أّن: »َمن بكى عى احلسـني وجبـت له اجلنة«، قال: »كتبتـه جلامعة من حمّبي 
أهل البيت^؛ كي جيّددوا العزاء يف املحّرم من كل عام عى مصائب الشهداء، ويقيموا 

املآتم عى ذّرية رسول اهلل‘، ويذوبوا حرسة عليهم:
ز اندوه اين ماتم جان گسل               روان گردد از ديده ها خون دل«)3(.

ثم قال الكاش�في بش�أن ما ُيقرأ يف ه�ذه املجالس: »إّن أخبار مقتل الشـهداء التي 
جيـددون ذكرها يف هذه الكتب، ليزحيوا بالدمـوع غيمة احلزن املخيمة عى صدورهم... 

)1( ُانظر: الكاشفي، املا حسن، روضة الشهداء: ص354.
)2( ومعناه باللغة العربية: 

النبي سبط  ع��ىل  ح��زن��ًا  األح��ب��ة  أهّي���ا   ولتحرقوا صدوركم بنار اللوعة عىل قتيل كرباء اب��ك��وا 

البكاء وارووا األرض بدموعكم ألجل َمن قىض ظامئ الشفاه ح��ن  الظامئ  مبسمه   واذك����روا 

)3( ومعناه باللغة العربية:
وجتري دم�اء القلب من ب�ن املآقيت�ذوب النف�س ح�رسة يف ه�ذه املآت�م
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مشـكلتها، ومشـكلة أّي كتاب يف هذا الشـأن، رغم اشـتامله عى قصص الشـهداء، أهّنا 

تفتقر إىل االسـتيعاب والشمول جلميع فضائل السـبطني وتفاصيل سريهتام، األمر الذي 

دعا السيد مريزا أن يأمرين، أنا الفقري احلقري حسني الواعظ الكاشفي، بالتصدي لتأليف 

كتاب جامع حلاالت أهل البالء من األنبياء واألصفياء والشهداء وسائر أرباب االبتالء 

وأحوال آل العباء؛ لتوضيح وتفصيل ما هو مسطور ومذكور بشأهنم«)1(.

مل يقتر نفوذ كتاب )روضة الشهداء( عىل شيعة إيران يف العر الصفوي فقط، 
ب�ل نجد له نفوذًا واس�عًا حتى بن الس�ّنة يف أط�راف وأكناف إيران أيض�ًا، ومن بن 
أح�دث امل�ؤرشات عىل تأثري ه�ذا الكتاب يف أهل الس�ّنة، ما قام به الش�اعر الس�ّني 
الك�ردي العراقي عبد اهلل زيور )ت1369ه�( املتخصص يف اللغة الفارس�ية، حيث 
عمد إىل حتويل النص الفاريس ل� )روضة الش�هداء( إىل قصيدة ش�عرية بالفارس�ية، 
دون أن يّرح بذلك، وأطلق عىل قصيدته هذه عنوان: )داستان سوزناك كرباء()2(.
وم�ن املناس�ب هنا أن نذك�ر موقف العامل العارف، ش�اعر خراس�ان الكبري، عبد 
الرمحن اجلامي )817 � 898 ه�(، الذي كان س�ّنيًا حنفيًا، متس�اًم طبعًا بنزعة صوفية 
عميقة، فقد اس�تعرض يف كتابه )سلسلة الذهب( عقائده املذهبية فيام خيص اخلافة، 
حيث عّرف نفس�ه بوصفه سّنيًا معتقدًا، وحمّبًا ألهل البيت^ يف الوقت نفسه. وهو 
� كس�ائر أهل السّنة � يذهب إىل االعتقاد بأّنه ينبغي للسّني أن ال يرسم حدود الوالء 
والعداء بن الصحابة بس�بب ما كان بينهم من اخلافات، ويف الوقت نفس�ه عليه أن 

يعلم أّن احلق يف تلك اخلافات كان مع اإلمام عيل×، وذلك إذ يقول:
كـن نيكـو  اعتقـاد  را  دل ز انكارشـان بـه يـك سـو كـن»مهـه 
دمهـر خصومـت كه بودشـان با هم انجـام  در  مـزن  تعصـب  بـه 

)1( الكاشفي، املا حسن، روضة الشهداء: ص12 � 13.
)2( قصة فاجعة كرباء املؤملة.
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منه اعـــرتاض  انگشت  رس  ديـن خـود رايـگان ز دسـت مـدهبــه 
بندگـى كـن تـرا بـه حكـم چـكارحكـم آن قصـه بـا خـداى گـذار
ديگـروآن خـالىف كـه داشـت بـا حيدر صحابتـى  خالفـت  در 
جنگ بـا او خطـا ومنكر بـود«)1(.حـق در آنجا به دسـت حيدر بود

جدي�ر بالذكر أّن أهم املواجهات املذهبية التي حدثت بن اجلامي واملعارضن له 

يف عره، هي مواجهته للشيعة الذين كان هلم نفوذ ملحوظ يف خراسان، وقد شهدنا 

الحق�ًا كيف تس�ّلم ه�ذا املذهب زمام احلك�م يف تلك املنطقة بعد جم�يء الصفوين. 

ولقد كانت للجامي هذا محات كثرية عىل الش�يعة؛ س�عيًا من�ه إىل احلفاظ عىل مناخ 

هرات وفقًا للتعاليم الس�ّنية، وهذا هو ذات االجتاه الذي نراه لدى األمري )عيل ش�اه 

النوائ�ي( أيض�ًا، وبطبيعة احل�ال كان هناك َمن خيال�ف هؤالء من أهل الس�ّنة الذين 

يميلون إىل التشّيع.

إال أّن اجلامي � عىل الرغم من ذلك � كان يسعى إىل حفظ التوازن واحلدود، فهو 

عىل الرغم من بغضه للرفض والرافضة، بمعنى َمن يس�ّبون الصحابة، فإنه هو الذي 

ترج�م إىل اللغة الفارس�ية أبيات الش�افعي املعروفة يف حّب أه�ل البيت^، والتي 

يقول فيها: 

)1( اجلامي، عبد الرمحن، سلسلة الذهب: ص178. ترمجة األبيات بالعربية إمجااًل كالتايل:
وال ينبغ�ي لقلب�ك أن ينك�ر أح�دًا منه�مأح���س���ن ال����ظ����ّن هب����م مج��ي��ع��ًا
بينهم ف��ي��ام  دار  ن�����زاع  ال يكونّن مدعاة للتعصب يف احلديث عنهمأّي�����ام 
أنملة ق��ي��د  عليهم  ت��ع��رتض��ّن  ثم�نال  دون  م�ن  دين�ك  تفق�د  ف�ا 
هلل القضية  ت��ل��ك  يف  ال��ق��ض��اء  أن�ت والقض�اءدع  بالعبودي�ة ف�ام   وانش�غل 
اآلخ�رونأّم�ا ذلك اخلاف ال�ذي أثاره ض�د حيدر الصحاب�ة  ُأولئ�ك  اخلاف�ة  يف 
حلي�درة حليف�ًا  كان  هن�اك  احل�ق  ومنك�رًاف�إن  خطيئ�ة  كان�ت  ض�ّده  واحل�رب 
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حممـٍد آِل  حـبُّ  رفضـًا  كاَن  رافـيإْن  أينَّ  الثقـالِن  فليشـهِد   

إذ ترمجها إىل الفارسية قائًا:
رسـول آل  حـّب  رفـض  بـود  بتـولگـر  خانـدان  بـه  تـواّل  يـا 
وپـرى آدمـى  بـاش  گـوا  بـرىگـو  رفـض،  زغـري  مـن  شـدم  كـه 
رفع من رفض وما بقى خفض است)1(.كيـش من رفض ودين من رفض اسـت

يتأرجح اجلامي بن الش�يعة والس�ّنة، فمن جهة تعرض للطعن من قبل الشيعة يف 

بغداد عندما ذهب إليها بس�بب أش�عاره يف الروافض، وعندما كتب أشعاره يف مدح 

أمري املؤمنن× طعن عليه � من ناحية ُأخرى � من قبل السّنة يف خراسان، وقد كتب 

يف ذلك قائًا: »حيث مدحت يف نظم سلسلة الذهب أمري املؤمنني عليًا وأوالده، عشت 

يف خوف من سّنة خراسان، واهتامهم يل بالرفض.. وال أدري فلعي يف بغداد ُأبتى بجفاء 

مماثل من قبل الروافض هناك«)2(.

وهذا اجلامي نفسه عندما يشّد الرحال إىل العراق قاصدًا العتبات املقدسة، يكتب 

هناك قصيدة يف وصف زيارة اإلمام احلسن× يقول فيها:

هست اين سفر به مذهب عشاق فرض عني كـردم ز ديـده پاى سـوى مشـهد حسـني
 حقـا كـه بگـذرد رسم از فـرق فرقديـن خـدام مرقـدش بـه رسم گـر هننـد پـاى

أيـن؟! كعبـه بـه گـرد روضـه او مى كنـد طواف تروحـون  أيـن  احلجيـج  ركـب    
 آن به كه حيله جوى كند ترك شـيد وشني از قـاف تا بـه قاف پـر اسـت از كرامتش

 از موى مستعار چه حاجت به زيب وزين آن را كـه بـر عـذار بـود جعـد مشـكبار

)1( املصدر السابق: ص178.
)2( ُانظر: الكاشفي، فخر الدين عيل، الرشحات: ج1، ص257. مقامات اجلامي: ص169، نقًا عن: 

اهلروي، نجيب مائل، اجلامي: ص118.
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بـني جامـى گـداى حـرضت او بـاش تا شـود عـذاب  مبـّدل  وصـال  راحـت   بـا 

باشد قضاى حاجت سائل أداى دين)1(. مـى ران ز ديده اشـك كه در مذهب كريم

ويف س�فرته ه�ذه الت�ي كان يقص�د فيها حّج بي�ت اهلل احلرام، يّمم ش�طر النجف 
األرشف حي�ث مرق�د أم�ري املؤمن�ن×، وأنش�د هن�اك قصي�دة عص�امء، ج�اء يف 

مطلعها:
ـــان بكفأصبحـت زائـرًا لك يـا شـحنة النجف تــو ج ــد  ــرق م ــار  ــث ن هبــر 
را ــاز  ــي ن ـــل  وأه ــى  ــائ دع قبله  ــو  طـرف)2(.ت زهـر  باشـد  تـو  ُاميـد،  روى 

بعض مؤلهّفات العلماء األحناف يف اإلمام احلسني×
إّن املؤّلف�ات الت�ي كتبها عل�امء أهل الس�ّنة يف أهل البيت^ من�ذ القرن األول، 
وط�وال القرون املنرمة، تفوق العّد واإلحصاء، وأكثر هذه املؤّلفات ُكتبت يف بيان 
فضائ�ل أهل البيت^، وال س�ّيام أمري املؤمنن×، وبعض ه�ذه املؤّلفات التارخيية 
يدور حول س�ريهتم وحياهتم، وفيام ييل نذكر � عىل س�بيل املث�ال دون احلر � عددًا 

)1( املصدر السابق: ص56. ومعنى هذه األبيات يف اللغة العربية:

فهذا السفر فرٌض عينٌي يف مذهب العاشقنصرّيت بارصيت قدمًا يف الطريق إىل مشهد احلسن

فس�يعلو رأيس ش�موخًا فوق هام الفرقدينل�و أّن خدام مرق�ده وط�أوا رأيس بأقدامهم
في�ا رك�ب احلجي�ج أي�ن تروح�ون أي�ن؟!ه�ذا ال�ذي تط�وف الكعب�ة ح�ول روضت�ه
اخلافق�نفلتلتم�س الوس�يلة وت�دع كّل ش�ن وحيلة ب�ن  م�ا  كرامات�ه  م�ألت  فلق�د 
اجلع�د املعط�ر  الع�ذار  ذي  حاج�ة  زي�نم�ا  املس�تعار  الش�عر  م�ن  يتخ�ذ  أن 
باب�ه ع�ىل  متس�ّواًل  ق�ف  اجلام�ي  ب�نأهّي�ا  ع�ذاب  الوص�ال  براح�ة  لتس�تبدل   
ففي امل��آق��ي  م��ن  ال��دم��ع  مذه�ب الكري�م قض�اء حاجة الس�ائل دينواس��ك��ب 

)2( ُانظر: ديوان اجلامي: ص78. ومعناه باللغة العربية: 
بيديأصبح�ت زائ�رًا لك ي�ا ش�حنة النجف ق��ربك  ع��ىل  روح���ي  ألن��ث��ر 
واملترع�ن الداع�ن  قبل�ة  حيث يقصدك األمل من مجيع اجلهاتأن�ت 
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من مؤّلفات األحناف يف سرية اإلمام احلسن×:
1 � ضي�اء الدي�ن أبو املؤّيد، املوف�ق بن أمحد بن حممد املك�ي اخلطيب اخلوارزمي 
احلنف�ي )484 � 568ه��(، وه�و م�ن أك�رب عل�امء احلنفي�ة الذي�ن كتب�وا يف اإلم�ام 
احلس�ن×، أّلف كتابه الكب�ري والقّيم حتت عنوان )مقتل احلس�ن×(، وقد تتلمذ 
م منه علوم األدب، ثم تنّق�ل بن متلف البقاع واملدن  ع�ىل يد الزم�رشي، حيث تعلىَّ

اإلسامية لسامع احلديث. 
وق�د ترجم ل�ه عامد الدي�ن اإلصفهاين الكات�ب � وكان معارصًا ل�ه � يف )خريدة 
الق�ر وجري�دة العر(، حي�ث ذكره يف القس�م املخصص إلي�ران، وأثنى عليه يف 
الفق�ه واألدب، وترجم له القفطي )يف إنباء ال�رواة(، )ج3، ص332(، وأّرخ وفاته 
�يَ�ر، من أمثال: ابن النجار،  بع�ام )568ه��(، كام ترجم له غريمها من كبار علامء السِّ

وابن الدبيثي أيضًا.
 ول�ه كتاب عنوانه )مناقب أيب حنيفة(، طبع يف حيدر آباد س�نة )1321ه�(، وله 
كت�اب مفقود عنوانه )قضايا أمري املؤمنن×(، وكتاب آخر مفقود أيضًا عنوانه )رّد 
الش�مس عىل أمري املؤمنن×(، وأهم مؤّلفاته كتاب )مقتل احلسن(، وهلذا الكتاب 
ث�اث نس�خ خطية يف احلّد األدنى، وقد ُطبع يف النج�ف األرشف، ثم ُطبع الحقًا يف 
قم املقدسة سنة )1399ه�(، وُطبع مؤخرًا طبعة جديدة من قبل دار نرش أنوار اهلدى 
يف قم س�نة )1418ه�(، وجدير بالذكر أّن له ش�عرًا يف مدح أيب حنيفة، ذكره الفقيد 
الراحل الس�اموي يف مقدمة كتاب )مقتل احلس�ن×(، وله أيضًا ش�عر يف رثاء أهل 

البيت^، وإليك بعض أبياته:

جتـى ُمـْذ  علّيـًا  َقَتُلـوا  اِبَلَقـْد  ألهـلِ احلـقِّ َفْحاًل يف الـرضِّ

ى ضا احلسَن امُلَرجَّ امُلـذاِبَوَقْد َقَتُلوا الرِّ ـمِّ  بالسَّ الُعـرِب  جـواَد 

اِبَوَقـْد َمَنُعـوا احلسـنَي املـاَء ُظلاًم وبالـرضِّ عـاِن  بالطِّ َل  َوُجـدِّ
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علّيـًا َقَتُلـوا  زينـٌب  ُذبـاِبولـوال  أو  َبـقٍّ  قتـَل  صغـريًا 

ُعجـاِبَوَقـْد َصَلُبـوا إمـاَم احلـقِّ زيـدًا ظلـٍم  ِمـنْ  هللِ  فيـا 

ٍد يف الشـمِس َعْطَشى الِقبـاِببناُت حُممَّ ِظـلِّ  يف  َيِزيـَد  وآُل 

خياٌم أَدٍم  ــْن  ِم ــَد  ــِزي َي وأصحاُب الِكساِء بال ثِياِب)1(.آلِل 

2� عفيف الدين أبو السيادة، عبد اهلل بن إبراهيم الطائفي احلنفي )ت1207ه�(، 
وردت ترمجت�ه يف كت�اب )عجائب اآلثار( للجربيت )ج2، ص147(، وهناك نس�خة 
من كتابه حمفوظة يف مكتبة سليم آغا يف إسطنبول، وله كتاب عنوانه )إحتاف السعداء 

بمناقب سّيد الشهداء(.
3� ق�ادر بخش بن احلس�ن احلنفي اهلندي الش�هرسامي )1273� 1337ه�( من 
عل�امء اهلند األحن�اف، له كتاب عنوان�ه )جور األش�قياء عىل رحيانة س�ّيد األنبياء(، 
وردت ترمجت�ه يف كت�اب )نزهة اخلواط�ر( )ج8، ص370(، حي�ث ورد الكام عن 

هذا الكتاب هناك أيضًا.
4� املولوي عبد العزيز بن الشاه ويل اهلل الدهلوي )1159� 1239ه�(، له كتاب 
عنوانه )رّس الش�هادتن( يف فلس�فة استشهاد اإلمام احلس�ن×، وقد ُنرشت ترمجته 

العربية يف جملة املوسم )العدد: 12، ص83 �91(، وُطبع باللغة اأُلردية أيضًا.
5� الشيخ عيل أنور بن عيل أكرب بن حيدر عيل العلوي احلنفي الكاكوري )1269� 
1324ه�(، له كتاب عنوانه )ش�هادة الكونن يف مقتل س�ّيدنا احلس�ن السبط(، وقد 

ورد ذكره ضمن بيان ترمجته يف كتاب )نزهة اخلواطر(، )ج8، ص328(.
6� حمم�د مع�ن بن حممد أمن الس�ندي التنوي احلنف�ي )ت1161ه�(، له كتاب 
ث فيه عن وج�وب البكاء عىل  عنوان�ه )ق�ّرة العن يف البكاء عىل احلس�ن×(، حت�دّ
احلسن×، وأثبت أّن إقامة العزاء عىل احلسن× ليست من متصات الشيعة فقط.
7� حممد بن عثامن بن عيل بن إلياس احلنفي الرومي )878 � 938 ه�(، له كتاب 

)1( اخلوارزمي، مقتل احلسن: ص290.
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عنوان�ه )مقتل اإلمام احلس�ن بن عيل بن أيب طال�ب � � يف كرباء(، وقد ذكره 
إسامعيل باشا يف كتابه )هدية العارفن(، )ج2، ص 412(.

وعاوة عىل الكتب واملؤلفات، هناك الكثري من شعراء أهل السّنة � وخاصة بن 
الرعيل األول من األحناف � ممن كتب القصائد واألش�عار يف رثاء اإلمام احلسن بن 
عيل×، وهو أمر مثري يف نوعه، وقد مجع اخلوارزمي نامذج من هذه األشعار يف كتابه 

)مقتل احلسن×()1(.

اخلامتة
يف هذه األيام تقام جمالس العزاء عىل اإلمام احلسن× بن الشيعة والسّنة يف كثري 
من مدن إيران واهلند وباكس�تان بصورة مش�رتكة أو مستقلة، وهي سّنة كانت جارية 
يف رشق إي�ران، ويعود جانب منها إىل منطقة خراس�ان القديمة، لتنتقل بعد ذلك إىل 

حمافظة سيستان وبلوشستان أيضًا.
ويف اهلند وباكستان كانت هذه السّنة قائمة منذ أربعة قرون، تزامنًا مع قيام بعض 
ال�دول املتأثرة بإيران يف ش�امل وجنوب اهلند. واليوم نش�هد إقامة مراس�م العزاء يف 
املدن الكربى يف اهلند، مثل: حيدر آباد، أو مدينة كراتيش يف باكستان أيضًا، حيث يتّم 
إحياء هذه املناس�بة بش�كل مشرتك بن السّنة والش�يعة، ومنذ قرون قد اتسعت دائرة 
ه�ذه املواكب واملجالس يف اهلند لتطال اهلندوس كذلك، حيث يش�ارك الكثري منهم 

املسلمن يف إحياء هذه املناسبة.
وهك�ذا يف الع�راق ومنطق�ة كردس�تان نجد اس�تمرارًا إلحي�اء هذه املناس�بة من 
قبل أبناء الس�ّنة من س�كان تلك املنطقة، ممن يكّنون احرتامًا وتقديس�ًا خاصًا لإلمام 

احلسن×. 

)1( ُانظر: املصدر السابق: ج2، ص143 � 182.
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ويف العقود األخرية، وبسبب ارتفاع حدة العصبية املذهبية يف بعض مناطق العامل 
اإلس�امي، وحماولة فرضها عىل س�ائر املناطق، بدأنا نش�هد � مع األس�ف الشديد � 
حركة إلحياء نوع خاص من التس�ّنن، يس�عى إىل رس�م حدود معينة بن املس�لمن، 

وتضخيم حجمها.
 وال ش�ك يف أّن ه�ذه احلرك�ة متثل مرياث�ًا حلقبة زمنية ب�رز فيه�ا � يف القرن الثاين 
والثال�ث اهلج�ري � توّجه حيمل عنوان )أه�ل احلديث( أو )املذه�ب العثامين(، كان 
يس�عى إىل النأي بنفس�ه عن كل َمن يتصف بأدنى مالفة حلركته؛ ومن هنا راح ُيطلق 
التس�ميات ع�ىل كل فرق�ة، متخ�ذًا من ذل�ك مدعاة للطع�ن والقدح فيه�ا؛ فاالهتام 
باملرجئ�ة والش�يعة واملعتزلة والقدرية، وغري ذلك مما حتفل ب�ه الكتب الرجالية حاليًا 
بصفت�ه مرياثًا لتلك الف�رتة يف جمال اجلرح والتعديل لدى الرواة، ليس س�وى ذكرى 

خلفتها تلك املرحلة.
بي�د أن تلك األجواء املتش�نجة تّم القضاء عليها بالتدري�ج هبّمة علامء من أمثال: 
أمح�د ب�ن حنبل يف املرحل�ة اأُلوىل، ليكمل مس�ريته العلامء اآلخ�رون. وقد هتّجمت  
م لذلك  ه�ذه األجواء حتى ع�ىل أيب حنيفة، وهو من كبار علامء أهل الس�ّنة، وقد اهتُّ
باإلرجاء ومعارضة أهل احلديث، وما إىل ذلك من التهم الباطلة التي ُألصقت به عىل 

مدى قرون من الزمن.
ويف املقابل، هناك جتربة ُأخرى يمتد عمرها ملئات السنن، كان من نتائجها تقليص 
الفواصل واحلدود بن املس�لمن إىل حد كبري، ومن خصائص الوضع اجلديد اهتامم 
كلتا الطائفتن بنهضة اإلمام احلس�ن×؛ ليس ذلك لكوهنا هنضة إس�امية ُيعنى هبا 
مجيع املس�لمن فحس�ب، بل ألهنا ثورة إنسانية ضد الظلم، ُيعنى هبا مجيع األحرار يف 

العامل.


