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اإلشالم ِدیـ افعّزة وافؽرامة واإلباء، جاء إفی افـاس فقعّؾؿفؿ 

ّفة وادفَفاكة،  عة وافذِّ ـقػ یقّؿرون أكػسفؿ ویـّزهقهنا ظـ افضَّ

ؾقسّؾعقا ظـ افطؿع وافتعّؾؼ بافدكقا، وظـ افتؿّؾؼ واخلضقع فؾطغاة 

 وادستؽزیـ.

فتقاضع، ؾنّكف ُخؾٌؼ إهلّل وإذا ـان افدیـ احلـقػ ؿد رّؽب ذم ا

فعااده، ؾخاَضَافؿ وحاَوَرهؿ  ظّز وجّؾ ذیػ، حقث تقاضع اهلل 

وحاَجَجفؿ، وتـّزل هلؿ فقلخذ بلیدهیؿ إفٰی هدایتف، وإفٰی رمحتف. 

ؿ  ^وتقاضع إكاقاء وافرشؾ  ، جّؾ وظالفؾـاس فؽل ُیرُضقا رَّبَّ

اهلل شاقؾ افصالح ، ؾؿّفدوا فعااد وتعافٰی  كتاارؾتخّؾؼقا بلخالق اهلل 



 

 .جّؾ وظالواخلر وافػضقؾة، وافـجاة وافػقز بؿرضاة اهلل 

ـّ افتقاضع أحقاكًا یؽقن اكؽسارًا وخـقظًا ومذّفًة إذا ـان  وفؽ

ِؿااَل افظََّؾؿة ادتعافغ وافطغاة ادتؽّزیـ افذیـ یریدون إخضاع 

أخریـ، وَجْعَؾفؿ خاكعغ صاؽریـ. وهـا فقس ِمـ جماٍل 

، بؾ ُیظفر ادممـ ظّزتف، ویشؿخ بؽرامتف، ٓ اشتعالًء وٓ فؾتقاضع

ًا، وفؽـ حػظًا دِفا ـّرمف اهلل   بف إذ مل یلذن فف بنذٓل كػسف. تعافٰی تؽزر

، ؾلیّده وأطَفَره، وـتب فف |كاقَّف إـرم  ظّز وجّؾ وفؼد أظّز اهلل 

ر، وأضػٰی ظؾقف ظّزتف. ثّؿ أظّز شاحاكف ادسؾؿغ  برشقل افـَك ادمزَّ

دفّا صّدؿقه واّتاعقه وآزروه، بعد أن اكحّطت َّبؿ  |اهلل ادصطػٰی 

اجلاهؾّقة اجلفالء، وظصاّقاُُتا ومحّقاُتا احلؿؼاء.. وؿد وَصَػتفؿ 

وــُتؿ ظؾٰی »ذم خطاتفا افَػَدـّقة ؿائؾة هلؿ:  ÷افصّدیؼة افزهراء 

، وُؿْبسَة (2) ع، وُُنْزَة افطام(1) َصػا ُحػرٍة مـ افـار، ُمْذؿَة افشارب

، وتؼتاتقَن (4) َمقضَئ إؿدام، تؼبقن افطَّْرقو، (3) افَعْجالن

                                                           

بُتف، أو مؼدار ما یذوؿف، ــایة ظـ افؼّؾة.1  . ُمْذؿة افشارب: َذْ
عػ وافذّفة.2  . هُنزة افطامع: ؾرصتف، أو مقضع ضؿعف، ــایة ظـ افضَّ
 . ُؿاسة افعجالن: صعؾة افـار افضئقؾة، ــایة ظـ احلؼارة.3
 . افطَّْرق: ماء ادطر افذي تاقل ؾقف افدواّب واإلبؾ وتاعر.4



، أِذّفًة خاشئغ، ختاؾقَن أن َیَتخّطَػؽُؿ افـاُس ِمـ َحقفِؽؿ، (1) افَقَرق

تّقا وافَّ فبعَد ا |بؿحّؿٍد  وتعافیٰ  كتبارؾلكَؼَذـُؿ اهللُ   .(2)ش تل..ؾُّ

یـاهلا،  تعافٰی وَمـ أرادها َؾِؿـ اهلل ، ظّز صلكفؾافِعّزة ذم أصؾفا هلل 

 :جّؾ وظالوهق افؼائؾ 

َؿقُُلؿ، إّن افِعّزَة هللِ مجقعًا، ُهَق افسؿقُع  ؽوٓ ََیُْزكْ ﴿ف 

﴾افعؾقؿ
 (3). 

ـَ َیّتخِ ﴿ف  ـَ أوفقاَء ِمـ دوِن ادممـغ، أَیبتغقَن افذی ذوَن افؽاؾری

 .(4) ﴾ِظـَدُهُؿ افِعّزَة ؾنّن افِعّزَة هللِ مجقعاً 

 .(5) ﴾َمـ ـاَن ُیریُد افِعّزَة َؾؾِّؾِف افِعّزُة مجقعاً ﴿ف 

ُفؿَّ  ُؿؾِ ﴿ف  ـْ  ادْـُْؾَؽ  ُتْمِت  ادْـُْؾِؽ  َمافَِؽ  افؾَّ  اْفـُؿْؾَؽ  َوَتـِْزعُ  َتَشاءُ  َم

ـْ  َّ ـْ  َوُتِعزُّ  َتَشاءُ  ِِم ـْ  َوُتِذلُّ  َتَشاءُ  َم ْرُ  بَِقِدكَ  َتَشاُء، َم ؾ   َظَذ  إِكََّؽ  اخْلَ  ـُ

                                                           

 لـؾقن ورق إصجار.. ت1

 .100. آحتجاج: 2

 .65. شقرة یقكس: 3

 .139. شقرة افـساء: 4

 .10. شقرة ؾاضر: 5



 

 .(1) ﴾َؿِدیر ءٍ َرْ 

 .(2) ﴾ممـغؾؿُ فِ رشقفِف ووفِّؾـِف افِعّزُة وفِ ﴿ف 

  ـَ ثالَث  وتعافیٰ  كتبارإّن اهلل »: ×ؿال اإلمام افااؿر أظطی ادمم

خصال: افِعزَّ دم افدكقا وأخرة، وافَػْؾَج دم افدكقا وأخرة، 

 .(3) شوادفابَة دم صدور افظادغ

  ض إفی ادممـ  ظّز وجّؾ  إّن اهلل»: ×وؿال اإلمام افصادق َؾقَّ

ْض إفقف أن یؽقَن ذفقاًل، أما تسؿع ؿقل اهللَ  ُأمقَره ـؾَّفا ومل ُیػق 

ـُ ﴾وهللِ افِعّزُة وفِرُشقفِف وفِؾؿممـغ﴿یؼقل:  ظّز وجّؾ  ، ؾادمم

ـَ أظزُّ ِمـ » . ثّؿ ؿال:شیؽقن ظزیزًا وٓ یؽقن ذفقالً  إّن ادمم

عاول، وادممـ ٓ ُیستَؼّؾ ِمـ ِدیـف اجلبؾ، إّن اجلبؾ ُیستَؼّؾ مـف باد

 .(4) شرء

                                                           

 .26. شقرة آل ظؿران: 1

 .8. شقرة ادـاؾؼقن: 2

 . وافَػْؾج: افظََّػر.310ح /  234: 8. افؽاذم 3

، مشؽاة 367ح /  179: 6، ُتذیب إحؽام فؾطقّد 1ح /  63: 5. افؽاذم 4

 .89ح /  93ف  92: 100ف ظـف: بحار إكقار  236ح /  109: 1ار إكق



  یقم ظرؾة یدظق،  صؾقات اهلل ظؾقفوؿد ُشِؿع أبق ظاد اهلل احلسغ

یا َمـ َخصَّ كػَسف »ؿقفف:  ؽؾؽان مـ دظائف افؼیػ ذف

ون ه َیعتزُّ ؾعة، وأوفقاُؤه بِِعز   .(1) شبافسؿق  وافر 

ادصطػٰی وأهؾ  وـاكت هذه اخلَصؾة افؼیػة طاهرًة ظؾی افـاّل 

، حتّی ؿقؾ فف ف ×، ومـفؿ اإلمام احلسـ صؾقات اهلل ظؾقف وظؾقفؿبقتف 

َؿ ؿائاًل:  ؽذف ×ظظؿة! ؾلجاب  ؽتقّّهًا أو حسدًا ف: إّن ؾق ادتفِّ

فِّؾـِف افِعّزُة وفرشقفِف و﴿: تعافیٰ بؾ دِمّ ِظّزة، ؿال اهلل »

ش﴾ممـغؾؿُ فِ و
 (2). 

ضُح مصداٍق وأمَثُؾف فؾؿممـغ، هؿ أو صؾقات اهلل ظؾقفؿوإئّؿة 

تف وهقاتف، حّتٰی ؿال واصؾ بـ  وؿد أضػی اهلل شاحاكف ظؾقفؿ ِظزَّ

ؿائاًل: ـان احلسـ بـ ظعٍّ ظؾقف  × ظطاء یصػ اإلمام ادجتاٰی 

 .(3) كِشقامُء إكاقاء وَّباء ادؾق

                                                           

. وذم كسخة: 3ح /  220: 98ف ظـف: بحار إكقار  628. إؿاال إظامل: 1

زون» ه َیتعزَّ  .شوأوفقاُؤه بِِعز 

 ف ظـ: مـاؿب آل أيب ضافب. 12ح /  338: 43. بحار إكقار 2

 ب آل أيب ضافب.ف ظـ: مـاؿ 12ح /  338: 43. بحار إكقار 3



 

 وـان مـ دٓئؾ ظّزتف جفاُده وصجاظتف

ف ذم  ^خقف احلسغ ف مع أبقف أمر ادممـغ وأ كؾؼد اصس

 ×: اجلؿؾ وِصّػغ وافـفروان، وؿد ُروي أّن أمر ادممـغ كمعار

اؿصْد »دظا ابـف حمّؿَد بـ احلـػقّة یقَم اجلؿؾ ؾلظطاه رحمف وؿال فف: 

، إذ ـان رمَز افػتـة وافقؿقعة، ؾذهب ابـ شهبذا افرمح ؿصَد اجلؿؾ

ّٓ أّن َبـل ضّاة مـعقه، ؾؾاّم رجع إفٰی  وافده اكتزع احلسـ  احلـػّقة إ

ادجتاٰی رحمَف مـ یده وؿَصَد ؿصد اجلؿؾ، ؾطعـف برحمف، ورجع إفٰی 

 .(1)وافده وظؾٰی رحمف أثُر افدم 

وافشجاظة ف ـام یعّرؾفا إخالؿّققن ف هل ضاظة ؿّقة افغضب 

افعاؿؾة ذم اإلؿدام ظؾی إمقر اهلائؾة، وظدم اضطراَّبا باخلقض 

یَب ذم أهّنا أذف ادفََؾؽات افـػسّقة، ذم ما یؼتضقف رأهیا. وٓ رَ 

خقار افصحابة َّبا  تعافٰی وأؾضؾ افصػات افؽامفّقة، وؿد َوَصػ اهلل 

، وأمر اهللُ كاقَّف َّبا ذم ؿقفف: (2) ﴾َأِصّداُء َظَؾی افُؽّػار﴿ذم ؿقفف: 

                                                           

 ف ظـ: مـاؿب آل أيب ضافب. 12ح /  345: 43. بحار إكقار 1

 .29. شقرة افػتح: 2



 .(2) : إِذ افشّدة وافِغؾظُة مـ فقازمفا وآثارها(1) ﴾واْؽُؾْظ َظَؾقِفؿ﴿

ّٓ بلمر اهلل، وضاظًة هلل، وفقجف اهلل،  ؽذف أنّ  ؽَّ وٓ ص ٓ َیصّح إ

: فؽل ٓ تؽقن افشجاظة اكتؼامًا وُتّقرًا ظّز وجّؾ وذم شاقؾ اهلل 

ذم بقان ادػردات  ×وهقًی وتسّؾطًا، وـان فإلمام احلسـ 

 إخالؿّقة ادتعّؾؼة بافشجاظة ـؾامت ـاصػة، حقث ُشئؾ ؾلجاب: 

 ی افصدیؼ، وافـؽقُل ظـ افعدّو.اجُلراُة ظؾ؟: ما اجلُاـ»ف 

 ُمقاَؿػُة إؿران.ف ما اجلُرأة؟: 

 صّدُة افبلس، ومـازظة أظّز افـاس.ف ما ادَـَعة؟: 

ّل؟:   افَػَرُق ظـد ادصدوؿة.ف ما افذر

َػف؟:   ّتباُع افدكاءة، وُمصاحبُة افُغقاة.اف ما افسَّ

 .(3) شمقاؿػُة إؿران، وافصز ظـد افط عانف ما افشجاظة؟: 

مف فقؼطع رؤوس  ×وؿد أظّد اإلمام احلسـ  جقشًا، وتَؼدَّ

ـّ افـاس أحجؿقا وتؼاظسقا، وجاـقا  افـػاق، ویؼؿع ادارؿغ، وفؽ

                                                           

 .73. شقرة افتقبة: 1

 .208: 1. جامع افسعادات 2

 .163ف  162. حتػ افعؼقل: 3



 

ظزیزًا  ×احلال ُحؽٌؿ إهللٌّ آَخر. وبؼَل هق  ؽوُضؾِّؾقا، ؾؽان فتؾ

 صاخمًا ذم ـّؾ مقاؿػف افتل ـان ؾقفا، ؾؽان مـف:

 تعافغإطفار افعّزة وإكػة أمام اد

وأماَم أصحاب اخلاث وادؽقدة وافقؿقعة، وادتصّقدیـ فؾػرص 

رًا خیدظقن بف افـاس، ویتػاخرون بف  فقؽساقا ٕكػسفؿ ذؾًا مزوَّ

ـّ اإلمام احلسـ  ّٓ أن یؽقن ظزیزًا، بؾ  ×ظؾٰی أوفقاء اهلل، فؽ أبٰی إ

 أن یؽقن إظّز، وخصُؿف إذّل.

 دیـة، ؾجؾس ذم أّول یقٍم ـتب ابـ صفر آصقب: َؿِدم معاویُة اد

ُُیقز َمـ َدَخؾ ظؾقف مـ مخسِة آٍٓف إفٰی مئة أفػ. ؾدخؾ ظؾقف 

ذم آخر افـاس، ؾؼال فف معاویة: أبَطلَت یا أبا حمّؿد،  ×احلسـ 

َؾـل ظـد ؿریش، ؾاكتظرَت َیػـٰی ما ظـَدكا!  ؽؾَؾعؾّ  أردَت أن ُتاخِّ

ـَ ِمْثَؾ مجقِع ما أظطقـا ذم یقمـا هذا، یا أبا  یا ؽالم، أظِط احلس

ـُ هـد! ؾؼال احلسـ  ٓ حاجَة يل ؾقفا یا أبا »: ×حمّؿد وأكا اب



بـ ؾاضؿَة بـِت حمّؿٍد رشقل ظبد افرمحان، وَرَددُُتا وأكا ا

ش| اهلل
 (1). 

ّٓ بلخزٰی َكَسٍب وأحّطف،  ؾلراد معاویة أن یػتخر، ؾام اؾتخر إ

آـؾة إـااد، ادعروؾة اؾتخر بلّمف هـد بـت ُظْتاة بـ ربقعة إُمقّیة، 

، وـان هلا َدوٌر ذم حتریض ادؼـغ (2) ذم اجلاهؾّقة بذوات إظالم

یقَم ُأحٍد ظؾٰی ؿتؾ ادسؾؿغ، وهل افتل َمثَّؾت بجسد أشد اهلل 

. ثّؿ ـان هلا بعد شالم اهلل ظؾقفصفداء زماكف  وأشد رشقفف محزة شّقدِ 

مع افـساء إطفارها اإلشالم وؿاحات وأؾاظقؾ، وؿد جاءت 

ـّ ذوط  | ، ؾلخذ افـاّل |افؾقاي جئـ یاایعـ رشقل اهلل  ظؾقف

ا افـبلُّ إذا جاءَ ﴿آیة ادؿتحـة:  ظؾٰی أن ٓ  ؽـاُت ُیبایِْعـَ ادممِ  كَ یا أُّیُّ

                                                           

. ورواه 156: 2ف ظـ: مـاؿب آل أيب ضافب  16ح /  343: 43. بحار إكقار 1

( وؾقف: ؾؼال 101ح /  193ف  192: ×ؾ احلسغ اخلقارزمّل احلـػّل ذم )مؼت

ـُ ؾاضؿة»احلسـ:   .شفؼد َرَددُُتا ظؾقؽ وأكا اب

. ؿال ابـ أيب احلدید: ـاكت هـد ُتذـر ذم مّؽة بػجقٍر وَظفر ف ثّؿ ذـر هلا أمقرًا! 2

(. وؿال افؼايض افـعامن: وـاكت مـ افعقاهر 111: 1)ذح هنج افاالؽة 

، وـان أحّب افرجال إفقفا افسقدان! )ادـاؿب افؾقاي یتحّزبـ ظؾٰی أظق ـّ ـف

 (.159وادثافب: 



 

ـَ وٓ َیْزكِغ.. ْؿ ـَ باهللِ صقئًا وٓ َیْْسِ ـْ  :|.. ؾؾاّم ؿال (1) ﴾ُیْؼِ

اظسضت، أو اشتـؽػت أن كَزت هـد وـلهّنا ، ا﴾وٓ َیْزكِغَ ﴿

ظؾقفا ظدَم افزكا، ؾؼافت: َأَو َتْزين احلُّرة؟! ؾتاّسؿ  تعافٰی یشسط اهلل 

 (2)ظؿر بـ اخلّطاب: فِفام ـان جرٰی بقـَف وبقـَفا ذم اجلاهؾّقة! 

وٓ كدري ـقػ َُیْرؤ وجُف افؼااحة وافعار معاویة أن یػتخر 

ـَ شقَّد  ؽبلّمف، وإظجب مـ هذا أن ُیػاخر بذف صااب اجلـّة احلس

ادجتاٰی وهق ابـ شّقدة كساء افعادغ، مـ إّوفغ وإِخریـ، 

ّٓ أن  وبضعِة شّقد اخلالئؼ أمجعغ!! ؾام ـان مـ احلسـ افزـّل إ

ه إظّز، وؾخَره إؾخر، ؾرّد ُدرهیاِمت معاویة ذم وجفف،  ُیظفر ِظزَّ

 وشالمف ظؾٰی ویػتخر أّكف ابـ ؾاضؿة، وَمـ هل ؾاضؿة، صؾقات اهلل

 ؾاضؿة، هل افتل ُؾطِؿ اخلَْؾؼ ظـ معرؾتفا.

                                                           

 .12. شقرة ادؿتحـة: 1

ف باب  98: 21ف ذم طّؾ أیة افؼیػة، ظـف: بحار إكقار  276: 5. جمؿع افاقان 2

. یراجع أیضًا: تذـرة خقاّص 35ح /  309: 5ؾتح مّؽة، تػسر كقر افثؼؾغ 

، وافػخرّي ٓبـ افطؼطؼّل: 102: 2ج افاالؽة ، وذح هن117ف  114إّمة: 

 .554، ومجفرة رشائؾ افعرب: 74



ؾؽان ؾخر اإلمام احلسـ واؾتخاره ذم حمؾِّفام إكسب، ووؿتفام 

إؾضؾ، إذ ـان ؾقفام ظّزُتف وإظزازه، ـام ـان ؾقفام إذٓل خصؿف 

 .(1)افقضقع وإؾشافف 

 ومـ دٓئؾ افِعّزة َؽرتف ظؾی افـسب إؿدس

مقشی بـ حمّؿد ظّع أن یصػ اإلمام  أراد افشقخ إزهرّي 

 ؾؽتب یؼقل ؾقف: شالم اهلل ظؾقفادجتاٰی 

اِد شّقد افاؼ  ـَ ، وَرحیاكُة ؿؾب صؾقات اهلل وشالمف ظؾقفف هق 

ه افرشقِل ادجتاٰی، وُؿّرُة ظغ افزهراء شّقدِة  ادصطػٰی، وصاقُف َجدِّ

دغ. شّقُد كساء افعادغ، وأمِر ادممـغ، وشاُط رشقِل ربِّ افعا

ـِ أيب ضافب صااب أهؾ اجلـّة، أبق حم ، Jّؿد احلسـ بـ ظعِّ ب

                                                           

: 4، وآشتقعاب 854ف  853: 4. یراجع ذم صلن هـد وابـ هـد: شػقـة افاحار 1

، 159، وادـاؿب وادثافب: 496: 1، وجمؿع افاقان 425: 4، واإلصابة 424

، أشد افغابة 170: 8، وافطاؼات افؽزٰی 336و 111: 1وذح هنج افاالؽة 

: 10، وافغدیر 98: 7، وإظالم فؾزـّع 264: 6، وجمؿع افزوائد 562: 5

ـّل وُظِرف بف إذار 171ف  170 ـُ  296: 4و 138ف  136: 1، وإرسار ؾقام 

 .297ف 



 

 اهلاصؿلر افَؼرّر ...

ف إيّن ٓ أظرف ذؾًا ؽَر ذف افـسب، وٓ أحَسُب َحَساًا ؽَر 

َحَسب افػضقؾة. وإماُمـا اجلؾقؾ، وحؾقؿـا افعظقؿ حؾقُؿ آل اهلل، 

ٕصؾ ما یػقق بف ذَف ، فف ِمـ َظراؿة اL اإلمام احلسـ بـ ظعٍّ 

 افـسب، وِمـ ضفارة ادفَـات ما یعؾق بف َحَسَب افػضقؾة ...

ف یؼقل افشقخ حمّؿد بـ ضؾحة افشاؾعّل: حصؾ فؾحسـ وأخقف 

فغرّها، ؾنهّنام شاطا رشقل ما مل حیصؾ  ريض اهلل ظـفاماحلسغ 

ّها رشقل  ، وَرحیاكتاه، وشّقدا صااب(1) | اهلل أهؾ اجلـّة. َجدر

ُفام افطاهرة افاتقل J، وأبقّها ظّع بـ أيب ضافٍب | اهلل ، وأمر

 .|ؾاضؿة بـت افرشقل 

ح قفِ َكَسٌب ـلّن ظؾ  ٰی ِمـ صؿِس افضر
  

ااِح َظُؿقدُ   ُكقرًا.. وِمـ َؾَؾِؼ افصَّ

   
هذا افـسب افذي تتضاءل ظـده إكساب، وجاء بصحاتف 

َدوحُة افػضؾ  امريض اهلل ظـفإثُر ذم افسـّة وافؽتاب، ؾفق وأخقه 

وافـاّقة، افتل ضابت ؾرظًا وأصاًل، وصعاُة افرشافة افتل َشَؿت ِرؾعًة 

                                                           

 .صؾقات اهلل ظؾقفا وظؾقفام. أي حػقداه مـ ابـتف افصّدیؼة افؽزٰی 1



مَدُد ؾام فف ظـفام  وُكااًل، ؿِد اـَتـَػفام افِعزر وافؼف، وَٓزَمفام افسر

ف(.  ُمـَكَ

 ظـ كػسف بـػسف، ؾقؼقل: Jف وُیعزِّ هق 

ا افـاس، َمـ َظَرؾـل ؾؼد َظَرؾـل، وَمـ مل»  َیعِرْؾـل ؾلكا یا أُّیُّ

ـُ افبشر،  ـُ افقيّص، وأكا اب ـُ افـبّل، وأكا اب ـُ بـ ظّع، وأكا اب احلس

اِج  ـُ افْس  ـُ افداظل إفی اهلل بنذكِف، وأكا اب ـُ افـذیر، وأكا اب وأكا اب

ادـر، وأكا ِمـ أهؾ افبقت افذي ـان جزیُؾ َیـِزل إفقـا ویصعد ِمـ 

َرهؿ  ظـِدكا، وأكا ِمـ أهؾ افبقت افذي جَس وضفَّ أذَهَب اهللُ ظـفُؿ افر 

 .(2) (1) شتطفراً 

  وؿد روٰی حمّؿد بـ شـان ظـ رجٍؾ مـ أهؾ افؽقؾة، أّن احلسـ

، ؿال: مـ شِمـ أي  َبَؾٍد أكت؟»ـّؾؿ رجاًل ؾسلفف:  Lابـ ظعٍّ 

                                                           

فشاؾعّل ذم باب: ؾضائؾ احلسـ بـ ظّع مـ . أخرجف احلاـؿ افـقسابقرّي ا1

)مستدرـف ظؾی افصحقحغ(، واهلقثؿّل افشاؾعّل ذم باب: ؾضائؾ أهؾ افاقت مـ 

خطب َّبا  ×)جمؿع افزوائد ومـاع افػقائد(، وافـّص اداارك جاء ذم ُخطاٍة فف 

 .×افـاس بعد صفادة وافده أمر ادممـغ 

 .70ف  61. حؾقؿ آل افاقت: 2



 

ریتُ »فف:  ×افؽقؾة، ؾؼال  َٕ مـازَل  ؽفق ــُت باددیـة 

 .(1) شِمـ دیاركا × َجزئقَؾ 

  ؿال ٓبـف  ×وروٰی حمّؿد بـ شریـ أّن ظؾّقًا أمر ادممـغ

، ؾاجتؿعقا، ؾلؿاؾ احلسـ ؾخطب شأمجِِع افـاس»: ×احلسـ 

 افـاس، ؾَحِؿد اهللَ وأثـٰی ظؾقف، وتشّفد، ثّؿ ؿال:

ا افـاس، إّن اهللَ اختاركا فـػسف، وارتضاكا فِدیـِف، واصطػاكا » أُّیُّ

َبف ووحَقف. وأیُؿ اهللِ ٓیـُؼُصـا أحٌد ظؾٰی َخؾِؼف، وأكزَل ظؾقـا ـتا

ف دم ظاجؾ دكقاه وآخرتف،  ّٓ اكتؼصف اهلل ِمـ حؼ  ـا صقئًا إ ِمـ حؼ 

ّٓ ـاكت فـا افعاؿبة،  َـّ َكبَلُه َبعَد و﴿وٓ یؽقن ظؾقـا دوفة إ َفتْعَؾُؿ

 .ش(2) ﴾ِحغ

أبقه بغ ظقـَقف ثّؿ ؿال  ففـاس، وبّؾغ أباه، ؾؼّاؾثّؿ كزل ؾجؿع با

 : فف

ًة بعُضفا ِمـ َبعٍض واهللُ َشؿقٌع ﴿ بليب وُأّمل،» یَّ ُذر 
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 .88. شقرة ص: 2



 .(2) (1) ش﴾َظؾقؿ

 افسادة ِمـ أهؾ افاقت ـاكقا َؽقارٰی وـتب افصاّل 
ِ
يّب: همٓء

ِحؿ افتل ـاكت َتِصُؾفؿ برشقل اهلل  ، وما |أصدَّ افَغرِة ظؾٰی افرَّ

بؾ ـاكقا  ... ة دصافح ُدكققّیةاف یستغّؾقن هذه افـس مع ذفؽ ف اـاكق

 ؿصقر افػخر ظؾٰی 
ِ
بعقدیـ ظـ ـسب ُحطام افدكقا بلشامئفؿ، وبـاء

ر شرَُتؿ وشؾقـفؿ ؤُ ظظامفؿ. واشتغـا هؿ وظّزة َكْػسفؿ ُتصقِّ

یـ مـ افدیاكات  تصقیرًا خیتؾػ متامًا ظـ شرة افطاؼة ادحسؾة فؾدِّ

 .(3) وادؾؾ إخرٰی 

 × ـ بـ ظعّ إذن، ؾنّن اؾتخار شّقد صااب أهؾ اجلـّة احلس

 ـان: 

ّؼة، ؾفق ابـ شّقِد افاؼ، وشّقد افؽائـات، ِظّزًة مممـقّ  أّوًٓ:  ًة حُمِ

ف هؿ أؾضؾ اخلَْؾؼ  وأهُؾ بقتف ف بنؿرار ادسؾؿغ | ورشقل اهلل

. ؾال یسؿح احلسـ ٕحٍد أن تاارك وتعافٰی أظّزهؿ ظؾٰی اهلل ووأـرمفؿ 

                                                           

 .34. شقرة آل ظؿران: 1

 ف ظـ: مـاؿب آل أيب ضافب. 33ح /  355: 43. بحار إكقار 2

 .219ف  218. شرة.. احلسـ بـ ظّع:  3



 

 أبدًا.یتعافٰی ظؾقف، أو ُیػاِخَره أو یػتخر ظؾقف، 

ف ة، ؾعرّ ـان اؾتخاره حیؿؾ أدّفَتف افعؼائدّیة وإخالؿقّ  وثاكقًا:

ة وافطفارة مـ خالفف بلّكف مـ بقت افقحل وافرشافة وافـاقّ 

 وافؽرامة، وأّكف وریث رشقل اهلل ذم اخلالؾة واإلمامة.

ؾاؾتخاُره هذا هق بقاٌن ٕحد دٓئؾ اإلمامة احلّؼة افتل تعقّـت ذم 

ؽره، ـام أصاح ذفؽ  افزاـل افـّرِ افؼیػ، ٓ افاقِت افؼددِّ 

خریـ ظؾقف ِمـ أهؾ افؼك وافؽػر وافػساد، اآؾتخار إجلامًا فؾؿتػ

 افؽاذب ادُقِهِؿ فؾـاس.وأهؾ احلؿقّ 
ِ
 ة اجلاهؾقّة وافـػاق وآّدظاء

 مـ مصادیؼ ذفؽ: ُكاذٌ  هذهو

  ٍُّروي أّن معاویة َؾَخر یقمًا بـػسف، ؾؼال فف احلسـ بـ ظع L :

ـُ ُظروِق افثَّرٰی، أكا ٱمعاویة؟! أكا  َأَظَعَّ َتػَخر یا» ـُ ملوی ٱب ب

ـُ َمـ جاء باُلدٰی، أكا ٱافتُّؼٰی، أكا  ـُ ٱب شاَد أهَؾ افدكقا،  َمـ ب

ـُ مـ ضاظُتف ضاظُة اهلل، ٱبافػضِؾ افسابؼ، واحَلَسِب افػائؼ. أكا  ب

ـل بف، وؿدیٌؿ ومعصقُتف معصقُة اهلل. َؾَفؾ فَؽ أٌب ـليب ُتباهق

. ؿال معاویة: بؾ شٓ ـؼدیؿل ُتسامقـل بف؟! ُؿؾ: َكَعؿ، أو

 ٓ، وهل فؽ تصدیؼ. :أؿقل



 : ×ؾؼال اإلمام احلسـ 

 شاقُؾفُ  احلؼر أبَؾُج ما حُتقُؾ 
 

 (1) واحلؼر َیعِرُؾف َذوو إفااِب 

 

ـَ  •  أي  ف ×وظـ ادـفال بـ َظْؿرو أّن معاویة شلل احلس

ِؿد اهللَ وأثـٰی ، ؾحَ ×ـز ویـتسب، ؾَصِعد د ادِ ف أن یصع ضؾب مـف

ا افـاس، َمـ َظَرؾـل ؾؼد َظَرؾـل، وَمـ مل َیعِرْؾـل »ظؾقف، ثّؿ ؿال:  أُّیُّ

ـُ افٱؾسُلبغ  فف كػز: َبَؾدي مّؽُة وِمـٰی، وأكا  ػا، وأكا رْ ؿَ ـب وة وافصَّ

ـُ افـبل  ادصطػٰی، وأكا ٱ ـُ َمـ ظال اجلباَل افرواّد، وٱب ـُ َمـ ٱأكا ب ب

ـَ وجِفِف احلقاء، أكا  ـُ ؾاضؿَة شّقدةِ افـساء، أكا ٱـسا حماش ـُ ٱب ب

 .ش، كّؼقاِت اجلققب(2) ؿؾقالت افعققب

وهـا أّذن ادمّذن، وفعّؾف ـان ظامدًا أن یؼطع ظؾی اإلمام 

                                                           

. 11ح /  104ف  103: 44ف ظـف: بحار إكقار  22: 4. مـاؿب آل أيب ضافب 1

(، واجلاحظ ذم )ادحاشـ وإضداد: 197: 2ورواه: اإلربّعّ ذم )ـشػ افغّؿة 

( وؾقف: ما 82( وؾقف: ٓ َتزیُغ شاقُؾُف، وافاقفؼّل ذم )ادحاشـ وادساوي: 113

دُق َیعِرُؾف. وَبَؾج افصاح: أضاء وأذق، وـّؾ مّتِضٍح ؾفق  ََتقُن شاقُؾُف ف وافصِّ

 مظـقن.أبؾج. وشاقُؾف احلّؼ: أي ؽر

ـّ افُػضَؾقات 2 ـّ بغ افـساء ُه ـّ معصقمات، وفؽـّف . بافـساة إفٰی َجّداتف افؾَّقاي مل یؽ

 فف ادعـٰی وافؼصد. ×افطاهرات. فعّؾف هذا هق افؼصد، وهق 



 

َمـ أَمَره أن ُیمذِّن ذم ؽر وؿت  خطاتف اجلؾقؾة، وفؽـّف خاب وخاَب 

، وهل افتل أمر تعافٰی اهلل  دجتاٰی ـؾامِت صالة! ؾقاـب اإلمام ا

ّٓ اهلل.. ؾؾاّم  ،ادسؾؿغ بإذان َّبا  ؿال ادمّذن: أصفُد أن ٓ إفَف إ

یا »وؿد ُخِذل وكدم:  معاویةَ  ×أصفُد أّن حمّؿدًا رشقل اهلل، كادٰی 

معاویة! حمّؿٌد أيب أم أبقك؟! ؾنن ؿؾَت فقس بليب ؾؼد ـػرت! وإن 

 .شتؿؾَت: كعؿ، ؾؼد أؿرر

أصَبَحت ؿریٌش تػتخر ظؾی افعرب بلّن حمّؿدًا »: ×ثّؿ ؿال 

بلن حمّؿدًا مـفا،  (1)مـفا، وأصبحت افعرب تػتخر ظؾٰی افعجؿ

ـا،  ِت َح وأصب افعجؿ تعرف حؼَّ افعرب بلّن حمّؿدًا مـفا یطؾبقن حؼَّ

نّ   .(2) شـاإفقـا حؼَّ  وَٓیردُّ

  ارُة اخلساشة، أن ُیػاخر ظص تعافٰی ومـ َهقان افدكقا ظؾی اهلل

ُظِرف بتعّصاف  هق َمـافؼداشة، ؾؼد ذـر احلاؾظ افذهّال ف و كقرَ 

ف أخرج ف ظـ أيب هاصؿ اجلعػرّي أكّ  ضّد افشقعة وـراهقتف هلؿ

 هذا اخلز ؿائاًل: 
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 .58حزان ٓبـ كام: ، مثر ا72ٕ: 2فؾخقارزمل  ×. مؼتؾ احلسغ 2



ـَ بـ ظعّ   :، ؾؼال معاویة فقزیدؾاَخَر یزیُد بـ معاویَة یقمًا احلس

 ف ؾاَخرَت احلسـ؟! ؿال: كعؿ.

ف ؾاضؿُة بـت رشقل اهلل. ف فعّؾؽ تؼقل ف! وأمر ؽ ِمثُؾ ُأمِّ  أّن أمَّ

ه رشقل اهلل.وَفعّؾؽ تؼقل أّن َجدَّ  ف ه! وجدر  ك خٌر ِمـ َجدِّ

وأّما أبقك وأبقه ؾؼد حتاـام إفی اهلل، ؾَحَؽَؿ اهللُ ٕبقف ظؾٰی  ف

 (1) أبقؽ!

واؿتضت افِعّزة بقاَن احلؼائؼ، وَؾْضَح رمقز افـػاق، وردَّ مؽائد 

 :ائدیـافؽ

یؿؽر معاویة وحیتال ویغّؾ، ویػسي ویسّب وحیؼد، وفؽـّف 

ُیـسٰی ؾقػقه باحلؼائؼ یّكح َّبا وُیّؼر أحقاكًا، وـلّكف ؽاؾٌؾ  یـسٰی أو

مل یػفؿ ماذا ـان ؿد ؿال! ؾؼد  یعل ماذا یؼقل، أو ٓ ، وهقُمضطرّ  أو

ٕهؾ أن ُُیرَي احلؼائؼ مـ أؾقاه ادـاوئغ  شاحاكف وتعافٰی صاء اهلل 

افاقت، ُیعؾـقهنا رؽاًم ظؾقفؿ، وـلّن إمر فقس بلیدهیؿ، وـلهّنؿ 

 أصاحقا بلكػِسفؿ ُحّجًة ظؾٰی أكػسفؿ!

                                                           

 ف ظـ: ِشر أظالم افـاالء فؾذهاّل. 71. حؾقؿ آل افاقت: 1



 

  أّن معاویة ـان یرشؾ أكاشًا  روٰی احلاؾظ ادـاوي افشاؾعّل

 .(1) ظـ معضالتف أو معضالت ؽره ×یسلل ظؾّقًا 

 عاویة ؿال فرجٍؾ ـان ُیاغض وأخرج أمحد بـ حـاؾ أّن م

: فؼد ـرهَت رجاًل ـان رشقل اهلل یغّره افِعؾَؿ َؽّرًا، × ؾقاً ظ

ّٓ أّكف ٓ كبلَّ »وفؼد ؿال فف:  أكَت مـّل بؿـزفة هاروَن ِمـ مقشٰی إ

وـان ظؿر إذا أصَؽَؾ ظؾقف رٌء أخذ مـف، ویؾجل إفٰی  ،شبعدي

 (2) ظعٍّ ذم حّؾ مسائؾف!

 جؾساَءه:  رّبف إكدفّز أّن معاویة شلل یقماً  دوروی ابـ ظا

، وظاّمً وظّؿة؟ ؾؼافقا: ةافـاس أبًا وأّمًا، وَجّدًا وَجدّ  َمـ أـرمُ 

بقه ظّع أوؿال: هذا،  L ظعٍّ  بـأكت أظؾؿ. ؾلخذ بقد احلسـ 

ه رشقل اهللأبـ ا ف ؾاضؿة بـت رشقل اهلل، وَجدر  ،يب ضافب، وأمر

                                                           

 ف ظـ ذح احلؿزّیة. شظعٌّ َظقبًة ِظؾؿل»: 5993ح /  356: 4. ؾقض افؼدیر 1

، مـاؿب ظّع بـ أيب ضافب ٓبـ ادغازيّل: 1153ح /  675: 2. ؾضائؾ افصحابة 2

 .79، ذخائر افعؼاٰی: 52ح /  34



ف جعػر وظّؿتف هافة بـت  وَجّدتف خدُیة زوجة رشقل اهلل، وظؿر

 .(1)هاين(.. مّ  ضافب )أُ أيب

، حّتٰی ـان ُیادي إظجابف بام اظسف بلن ظؾّقًا مع احلّؼ  وـؿ وـؿِ 

ٓشّقام بعد صفادتف، ؾَسِؿع  ×ادممـغ  ُیـؼؾ فف مـ ؾضائؾ أمر

ؿِت إّمفاُت أن َیؾِدَن یقمًا واحدة مـفا ؾؼال: هقفاَت هقفات! َظؼَ 

 (2)! ِمْثَؾف

 :َي ف افؼدیؿ، ؾؼد ُرووفؽـّف یعقد بعد ذفؽ إفٰی فمم

أّكف شار حّتٰی دخؾ افؽقؾة ؾلؿام َّبا أّیامًا، ؾؾاّم اشتتّؿِت افاقعة فف 

وكال  ×ادممـغ  مـ أهؾفا َصِعد ادِـز، ؾخطب افـاَس وذـر أمر

 L ما كال، وـان احلسـ واحلسغ × مـف، وكال مـ احلسـ
دَّ ظؾقف ، ؾلخذ بقده احل ×یـ، ؾؼام احلسغ حاَض  ـُ فَِرُ  ×س

ـُ وأيب ظّع، وأكت »ؾلجؾسف، ثّؿ ؿام ؾؼال:  رظؾّقًا! أكا احلس ـُ ا افذا أُّیُّ

                                                           

ف ترمجة اإلمام  240: 13، وؿریب مـف: تاریخ مدیـة دمشؼ 87: 5د افػرید . افعؼ1

ذم آراء اخلؾػاء، فؾشقخ مفدي ؾؼقف  ×. ویراجع ـتاب: اإلمام ظّع ×ظّع 

 .167ف  149إیاميّن: 

 .52ف افااب  80: 3، ربقع إبرار 254: 11. ذح هنج افاالؽة 2



 

معاویُة وأبقك صخر! وُأّمل ؾاضؿُة وأّمؽ ِهـد! وَجّدت خدجيُة 

كا ؿدمًا،  ََمـا َحَسبًا، وَذَّ ْٕ رًا، وأ ـْ وَجّدُتؽ ؾتقؾة! َؾؾَعـ اهللُ أمَخَؾـا ِذ

ػرًا وكػاؿًا!و ـُ  .شأؿَدَمـا 

 .(1) قائػ مـ أهؾ ادسجد: آمَغ آمغؾؼافت ض

صػفايّن بسـده ظـ أيب ظاقد، ظـ رواه أیضًا أبق افَػَرج إ

ّبار، ظـ إشامظقؾ بـ ؾضؾ، ظـ حیقی بـ معغ، ظـ أيب حػص إ

ظاد افرمحان وُذیؽ بـ أيب خافد. وذم اخلز: ؾؼال ضقائػ مـ 

 .: آمغادسجد: آمغ. ؿال ؾضؾ: ؾؼال حیقی بـ معغ: وكحـ كؼقل

ؿال أبقظاقد: وكحـ أیضًا كؼقل: آمغ. ؿال أبقافَػَرج: وأكا أؿقل: 

 . أّما كحـ ؾـؼقل: آمغ آمغ، وأفُػ آمغ.(2) آمغ

  عاّل هؽذا: إّن معاویة َؿِدم اددیـة ؾؼام خطقاًا وهذه روایة افشَّ

 ×احلسـ بـ ظعٍّ  م، ؾؼا×ؾـال ِمـ ظّع بـ أيب ضافب 

 ثّؿ ؿال: ظؾقف وأثـٰی  افٰی تعؾخطب، ؾَحِؿد اهللَ 

ّٓ ُجِعؾ فف ويصٌّ ِمـ أهؾ بقتف، ومل یؽـ كبلٌّ » إّكف مل ُیبَعث كبلٌّ إ

                                                           

 .191. اإلرصاد فؾشقخ ادػقد: 1

 .46افاّقغ: . مؼاتؾ افط2



ّٓ وفف ظدوٌّ ِمـ ادجرمغ، وإّن ظؾّقًا ـان ويصَّ رشقِل اهلل ِمـ  إ

ـُ ظعٍّ وأكت ٱكا أو .َبعِده ك َحرٌب وَجّدي ٱب ـُ َصْخر، وَجدُّ ب

ؽ هـٌد وُأمّ |اهلل  رشقُل  ، وَجّدت خدجيُة ÷ ل ؾاضؿةُ ، وُأمُّ

ََمـا حَسبًا، وأؿَدَمـا  ريَض اهلل ظـفا ْٕ وَجّدُتؽ ُكَثقؾة، ؾَؾَعـ اهللُ َأ

رًا،  ـْ ْػرًا، وأمَخَؾـا ِذ كا كػاؿاً وـُ  .شأصدَّ

 .(1)ؾؼال ظاّمة أهؾ ادسجد: آمغ! ؾـزل معاویة وؿطع خطاَتف

 :^ورحؿ اهلل افشاظر حقث یؼقل ذم أئؿة اهلدٰی 

 ِة ِمـُفؿُ آثاُر افـاقّ  ؼقمُ ُهُؿ اف

  
 َتؾقُح.. وأظالُم اإلمامِة َتؾَؿعُ 

   
 َمفابُِط وحِل اهللِ ُخّزاُن ِظؾِؿفِ 

  
ـِ ُمقَدعُ   وظـَدهُؿ َؽقُب ادُفقِؿ

   
 ؾَاحُر َكداُهؿ زاِخٌر َیتدّؾعُ  وإن ُذـِر ادعروُف واجلقُد ذم افقرٰی 

   
 أبقُهؿ شامُء ادجِد وإُمر صؿُسفُ 

  
 قٌم هلا ُبرُج اجلالفِة َمْطَؾعُ كج

   
هُؿ خُر افزّیةِ   أمحدٌ  وَجدر

  
عُ   كالر اهلُدٰی افطرفُر افشػقُع ادشػَّ

   
 ؾقا َكَسٌب ـافشؿِس أبقُض واضٌح 

  
 أرؾعُ  ویا ذٌف ِمـ هامِة افـجؿِ 

   
  ٌَمْػَخر ن ُظدَّ ذم افـاسِ إَؾَؿـ ِمثُؾفؿ 

  
 َتسَؿعُ أِظْد َكَظرًا یا صاِح إن ــَت 

   

                                                           

 . وُكَثقؾة ـاكت َأَمًة ّٕم افزبر.282. آحتجاج: 1



 

 َمقامُغ َؿّقامقَن َظزَّ كظُرُهؿ

  
 ُوٌٓة ُهداٌة، فؾرشافِة َمـاَعُ 

   
ُر ؾضُؾفؿ ـَ ّٓ حَغ ُیذ  ؾال ؾضَؾ إ

  
ّٓ َظـفُؿ حَغ ُیرَؾعُ   وٓ ِظؾَؿ إ

   
 وٓ َظؿٌؾ ُیـْجل ؽدًا ؽَر ُحاِِّفؿ

  
 إذا ؿاَم یقَم افاعِث فؾَخؾِؼ جَمْؿعُ 

   
معاویة معاویة ؾَحْسب، بؾ ـان ؿد زّق  ومل یؽـ اخلاث دأَب 

وزمرتف افؾئقؿة، ؾام َؾتِئقا ظـ بّث  تفشؿقَمف إفٰی أصحابف وحاصق

.. وهذا صاهد مـ |أحؼادهؿ ودمارسهؿ ظؾٰی حرمات آل افـاّل 

 تاریخ َبـل أمقّة إطؾؿ افظامل:صقاهد، وصػحة شقداء مـ ـتاب 

 ل: ـان روی احلاؾظ ابـ ظساـر بسـده إفی ابـ صفاب، ؿا

ظؿرو بـ افعاص حغ اجتؿعقا بافؽقؾة، ـّؾؿ معاویَة وأَمَره أن 

ـَ بـ ظعٍّ  ه ذفؽ رِ أن یؼقَم ؾقخطَب افـاس، ؾؽَ  (1) یلمر احلس

وؿال: ما ُأرید أن خیطب، ؾؼال ظؿرو: وفؽـّل أرید  (2) معاویةُ 

 یدري ما ؾنّكف یتؽّؾؿ ذم أمقٍر ٓ، (3)أن یادَو َظقرف ذم افـاس

                                                           

 . یادو مـ هذه افعاارة أّن َظؿرًا ـان یؼقد معاویة ویدؾع بف إفٰی حقث یرید.1

 . هـا بؿعـٰی أّكف خاف مـ ظاؿاة ما یزّجف إفقف ظؿرو.2

 . افَعّل: افعجز ظـ افؽالم، وآكؼطاع.3



، ؾخرج معاویة (2) ؾؿ َیَزل بؿعاویَة حّتٰی أضاظفؾ (1) !!هل

ـَ بـ ظّع ؿائاًل فف: ُؿْؿ  ؾخطب افـاس، وأمر رجاًل ؾـادی احلس

ـُ ؾؽؾِّ  . ؾؼام احلسـ ؾتشّفد ذم بدهیِة أمٍر مل (3) ِؿ افـاسیا حس

ه، ؾؼال:  ؿ بلّوفِـا»ُیروِّ ـُ ا افـاس، ؾنّن اهلل َهدا ، (4) أّما بعُد أُّیُّ

إّن افدكقا داُر وُلذا إمر ُمّدة،  إنّ . (5) كارِ بآِخ  وَحَؼـ دماَءـؿ

وإْن َأدري أَؿریٌب َأم بعقٌد ﴿: |ؿال فـبّقف  تعافیٰ ُدول، وإّن اهلل 

ْفَر ِمـ افَؼقِل وَیعَؾُؿ ما َتْؽتُؿقن *  ف َیعَؾُؿ اجْلَ ما ُتقَظُدون * إكَّ

                                                           

یدرـقن ذم أّي  و، ؾنهّنؿ ـاكقا یتؽّؾؿقن ذم أمقٍر ٓ. هذا حال ظؿرو وأمثال ظؿر1

 درٍك شُتقؿعفؿ!

 . وهـا تغّؾب خاُث معاویة ظؾٰی خقؾف، بعدما حّػز ظؿرو أحؼاده اجلاهؾّقة.2

، ـام ُیرید أن ×. ُیرید بذفؽ افتظاهَر بلّكف أظؾٰی صلكًا، ؾققّجف أمَره إفٰی ويّل اهلل 3

ـام  ئطـَّف افسقّ  تعافٰی ئة افغادرة، وؿد خّقب اهلل َّبذه ادػاج × حُیرج اإلماَم احلسـ

 خّقب ـؾَّ جفقده اداـرة. 

َة َأبِقُؽْؿ إِْبَراِهقَؿ ُهَق ﴿. رّبام أراد أن ُیشر إفٰی دیـ احلـقػّقة اإلبراهقؿّقة افؼیػة، 4 ِمؾَّ

ـْ َؿْبُؾ  ُؿ ادُْْسؾِِؿَغ ِم ـُ  [.78]شقرة احلج:  ﴾َشَّمَّ

 ظؾٰی ؾتـ اجلاهؾّقة وحروَّبا احلؿؼاء. |. حقث ؿضٰی رشقل اهلل 5



 

ُف ؾِتـٌة فَُؽؿ وَمتاٌع إفٰی ِحغ وإنْ   .ش(1) ﴾َأدري فََعؾَّ

جؾس. ثّؿ خطب معاویة، ومل َیَزل سمًا اؾاّم ؿاهلا ؿال فف معاویة: ؾ

وذم روایة: ؿال فف:  (3)! ، وؿال فف: هذا ظـ رأیؽ(2) ظؿرو ظؾٰی 

 (4) !هذا ِمـ ؾعؾ رأیؽ

  ًصقعّقة،  ما تؼدمـا بف روایٌة ُشـّقّة، أّما هـا ؾلحااـا أن كؼّدم روایة

 ؼقل:كـؼؾفا ظـ ؿطب افدیـ افراوكدّي، حقث ـتب ی

 ُروي أّن ظؿرو بـ افعاص ؿال دعاویة: إّن احلسـ بـ ظعٍّ 

َحِقّل، وإّكف إذا َصِعد ادـز ورمؼقه بلبصارهؿ َخِجؾ واكؼطع، 

(: یا أبا ×َأِذكَت فف. ؾؼال فف معاویة )أي فإلمام احلسـ  فق

حمّؿد، فق َصِعدَت ادـز ووَظْظَتـا. ؾؼام ؾَصِعد ادـز، ؾَحِؿد اهللَ 

ه ؾصؾّ وأثـٰی  ر َجدَّ ـَ  ٰی ظؾقف، ثّؿ ؿال:ظؾقف، وَذ

                                                           

 .111ف  109. شقرة إكاقاء: 1

 . أي َهَجره وؿاضعف.2

 .323ح /  195ف  194مـ: تاریخ مدیـة دمشؼ:  ×. ترمجة اإلمام احلسـ 3
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ا افـاس، َمـ َظَرؾـل ؾؼد َظَرؾـل، وَمـ مل یعرؾْ » ـُ أُّیُّ ـل ؾلكا احلس

ـِ أيب ضافب، وا ـُ ظع  ب ـُ شّقدِة افـساِء ؾاضؿَة بـِت رشقل ٱب ب

ـُ رشقِل اهلل، أكا ٱاهلل. أكا  ـُ كبل  اهلل، أكا ٱب اِج ادـر، أكا ٱب ـُ افْس  ب

ـُ ٱ ـُ َمـ ُبِعث رمحةً ٱافبشِر افـذیر، أكا  ب ـُ َمـ ٱفؾعادغ، أكا  ب ب

ـ  واإلكس. أكا  ـُ خِر َخؾِؼ اهلل بعَد رشقل اهلل، ٱُبِعث إفی اجل ب

ـُ صاحِب افػضائؾ، أكا ٱأكا  ـُ صاحِب ادعجزات وافدٓئؾ، ٱب ب

ـُ أمِرادممـغٱأكا  ا أكا اددؾقُع ظـ حّؼل، أكا وأخل شّقد .ب

ـِ وادؼام، أكا ٱأهؾ اجلـّة، أكا صباِب  ـُ افرـ ـُ مّؽَة وِمـٰی، أكا ٱب ب

ـُ ادَْشعِروظرؾاتٱ  .شب

َضب وَدْع ذا.  ؾغاَظ ذفؽ معاویَة ؾؼال: ُخْذ ذم كعِت افرر

 .شف، واحَلرُّ ُیـِضُجف، وَبْرُد افؾقؾ ُیطّقبُفافریُح َتـػُخ »: ×ؾؼال 

ـُ افشػقع ادُطاع، أكا ٱأكا »ثّؿ ظاد ؾؼال:  ـُ َمـ ؿاَتَؾت معف ٱب ب

ـُ ٱ ادالئؽة، أكا ـُ إماِم اخَلْؾؼ، ٱَمـ َخَضَعت فف ؿریش، أكا  ب ب

ـُ حمّؿٍد رشقِل اهللٱو  .شب

كِزْل ؾؼد ٱؾَخِقَ معاویُة أن یػتتـ بف افـاس، ؾؼال: یا أباحمّؿٍد 

، ؾؼال فف معاویة: طــَت أن شتؽقن ×ـػٰی ما جرٰی. ؾـزل 



 

إّكَّم اخلؾقػُة َمـ شار »: ×احلسـ أكَت وذاك! ؾؼال  خؾقػة، وما

بؽتاب اهلل وُشـّة رشقفف، فقس اخلؾقػة َمـ شار باجلقر، وظّطؾ 

ــ، واخّتذ افدكقا أبًا وُأّماً  ، َمَؾؽ ُمؾؽًا ُمت ع ؾقف ؿؾقاًل ثّؿ تـؼطع افسُّ

 ... شفّذُتف، وتبؼٰی َتبِعُتف!

شؽت شاظة، ثّؿ كػض ثقبف ؾـفض فقخرج،  ×ثّؿ إّن احلسـ 

جؾْس ؾنيّن أشلفؽ ظـ مسائؾ، ابـ افعاص:  فف ظؿروؾؼال 

، ؿال ظؿرو: أخِزْين ظـ افؽرم شفؽ َشْؾ ظَّّم بدا»: × ؿال

 وافـجدة وادرّوة.

ؿبَؾ  ءُ بادعروف، واإلظطا عأّما افؽرُم ؾافتزّ »: ×ؾؼال 

بُّ ظـ ادحارم، وافصزُ  دم ادقاضـ  افسمال. وأّما افـجدُة ؾافذَّ

ادُرّوُة ؾِحػُظ افرجؾ ِدیـَف، وإحراُزه كػَسف ظـ ظـد ادؽاره. وأّما 

 .شوؿقاُمف بلداء احلؼقق، وإؾشاء افسالم َكس،افدَّ 

، َؾعَذل معاویُة َظْؿرًا )أي َٓمف مالمًة صدیدة( ؿائاًل ×ؾخرج 

فف: أؾَسْدَت أهؾ افشام! ؾؼال ظؿرو: إفقؽ ظـّل، إّن أهؾ افشام 



أحّاقك فؾدكقا یـافقهنا مـؽ،  مل حُیّاقك حماَّة إیامٍن وِدیـ، إّكام

 .(1) وافسقُػ وادال بقدك، ؾام ُیغـل ظـ احلسـ ـالُمف

: تػاخٌر باحلؼِّ ادظؾقم ×ؾؽان مـ اإلمام احلسـ ادجتاٰی 

ودؾاٌع ظـف بعد إطفاره، وَدمٌغ فؾااضؾ ادّدظل وؾضٌح فف بعد ـشػف، 

الؿّقة وتعؾقٌؿ فؾجاهؾغ، وبقاٌن فؾؿعارف إخ وتـاقٌف فؾغاؾؾغ،

حّتٰی فألظداء ُحّجًة ؿائؿًة ظؾقفؿ، وتقبقٌخ فؾؿعاكدیـ واحتجاجًا 

 آَخَر ظؾقفؿ.

  :وروی ابـ ظاد رّبف ما یؼرب ممّا ُروي باختصاٍر صدید، جاء ؾقف

َوَؾد احلسـ بـ ظّع ظؾٰی معاویة: ؾؼال ظؿرو دعاویة: یا 

ؾتؽّؾؿ وشؿع  ، َؾَؾق محؾَتف ظؾی ادـز(2) فّ ػاحلسـ فَ  إنّ  أمرادممـغ،

ؾػعؾ معاویة، ؾَصِعد  .افـاس ـالَمف ظابقه وشؼط ِمـ ظققهنؿ
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بنشـاده إفٰی إشامظقؾ بـ ظاد  47افػرج إصػفايّن ذم )مؼاتؾ افطافاّقغ: 

 افرمحان(.

 : افؽؾقؾ افّؾسان، افعّل ظـ حاجتف.ف. افػ2



 

ا افـاس، فق َضَؾبُتُؿ »احلسـ ادـز وتؽّؾؿ وأحسـ، ثّؿ ؿال:  بـًا ٱأُّیُّ

ف ؾتـٌة  فـبق ؽؿ ما بَغ ٓبَتقفا مل ََتِدوه ؽري وؽَر أخل، وإن أدري َفعؾَّ

وأراد أن یؼطع ـالمف،  . ؾساء ذفؽ َظْؿراً شفُؽؿ وَمتاٌع إفٰی ِحغ!

ضب؟ ؾؼال فف: یا  .(1) ... أبا حمّؿد، أَتِصػ افرر

 أمحد بـ  مـصقر وذم صقرٍة ؿریاٍة مـ هذه افروایة كؼؾ افطزّد أبق

بَعْث إفی احلسـ ابـ افعاص ؿال دعاویة:  ظّع ؿال: ُروَي أّن ظؿرو

حَیك )أي  ب افـاس، َؾؾَعّؾف أنوخیطُ  ادـز بـ ظّع َؾُؿْره أن یصعدَ ا

ه بف ذم ـّؾ حَمِػؾ! ؾاعث إفقف یعجز ظـ افؽالم( ؾقؽقن ذفؽ مِمّا كعّر 

معاویة ؾلصعده ادـز، وؿد مجع فف افـاَس ورؤشاَء أهؾ افشام، 

ـُ  ؾَحِؿد اهللَ  ، وأثـٰی ظؾقف، ثّؿ ؿال:صؾقات اهلل ظؾقفاحلس

ا افـاس، َمـ َظَرؾـل ؾلكا افذي ُیعَرف، وَمـ مل یعرْؾـل» كا لؾ أُّیُّ

ـُ ظ ـُ ب ـِ أيب ضافٍب  ع  احلس ـِ ظؿ  ٱب اهلل، أّوِل ادسؾؿغ إشالمًا،  كبل   ب

ـُ ظبد اهلل كبلُّ | وُأّمل ؾاضؿُة بـُت رشقل اهلل ، وَجّدي حمّؿُد ب

ـُ افبشر، أكا ٱافرمحة. أكا  ـُ افـذیر، أكا ٱب ـُ افْساِج ادـر، أكا ٱب ـُ ٱب ب
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ـ  وبٱَمـ ُبِعث رمحًة فؾعادغ، أكا   .شإلكس أمجعغاـُ َمـ ُبِعث إفی اجل

ْثـا ذم َكعِت  ؾؼطع ظؾقف معاویة ؾؼال: یا أبا ـا ِمـ هذا وحدِّ حمّؿد، َخؾِّ

َضب ف َكَعؿ، افتؿر: »: ×ف، ؾؼال احلسـ  أراد بذفؽ َتجقؾف افرر

 .شده وُیطّقبفُیـِضُجف، وافؾقؾ ُیزّ  افریُح َتـػُخف، واحلرُّ 

ـُ ُمستجاِب ٱأكا »ـالمف إّول ؾؼال:  ؾرجع ذم ×ثّؿ أؿاؾ احلسـ  ب

ـُ افشػقِع ادُطاع، أكا ٱافدظقة، أكا  ـُ أّوِل َمـ یـػض ظـ رأشف ٱب ب

ـُ َمـ یؼرع باَب اجلـّة ؾقُ ٱافساب، أكا  ـُ َمـ بٱػَتح فف ؾقدخؾفا، أكا ب

. شؿاَتَؾ معف ادالئؽة، وُأحّؾ فف ادَْغـؿ وُكِك بافرظب مـ مسرة صفر

ا افـقع مـ افؽالم، ومل َیَزل بف حّتٰی أْطؾَؿِت افدكقا ظؾٰی ذم هذ ؾلـثر

ـَ  هؿ، ؽرِ وَمـ مل یؽـ یعرؾف ِمـ أهؾ افشام  معاویة! وَظَرَف احلس

ـُ ؿد ــَت ترجق أن تؽقن  ثّؿ كزل، ؾؼال فف معاویة: أما إّكؽ یا حس

 :×خؾقػة، وفسَت هـاك! ؾؼال احلسـ 

ظّز ، وَظِؿؾ بطاظة اهلل |هلل أّما اخلؾقػُة: َؾَؿـ شار بسرة رشقل ا»

ــ، ووجّؾ  خّتذ افدكقا ُأّمًا ٱ، وفقس اخلؾقػُة َمـ شار باجلقر، وَظطَّؾ افسُّ

ـّ ذفؽ  مُر َمؾٍِؽ أصاب أوأبًا، وظباَد اهللِ ِخَقًٓ، وماَفف ُدوًٓ، وفؽ

ؿ فّذتف، وَبِؼقت ظؾقف ختَ ُمؾؽًا ؾتؿّتع مـف ؿؾقالً وـان ؿد اكؼطع ظـف، ؾلَ 



 

ُف ؾِ ﴿: تبارك وتعافیٰ وـان ـَّم ؿال اهلل َتبِعُتف،  تـٌة َفُؽؿ وإْن َأدري َفعؾَّ

َمّتْعـاُهؿ ِشـَغ * ُثؿَّ جاَءُهؿ ماـاكقا ﴿، (1) ﴾وَمتاٌع إفٰی ِحغ

بقده  ×وأومٰی  .ش(2)﴾أْؽـٰی َظـُفؿ ماـاُكقا ُیؿتَُّعقن ُیقَظُدون * وما

 إفٰی معاویة، ثّؿ ؿام ؾاككف.

ّٓ َصقـل حَغ أمرَتـل بام ؾؼال معاویة فَعْؿرو: و اهللِ ما أردَت إ

أمرَتـل! واهللِ ما ـان یرٰی أهُؾ افشام أّن أحدًا ِمْثع ذم َحَسٍب وٓ 

ـُ ما ؿال! ؿال ظؿرو: وهذا رٌء ٓؽرِ  ُیستطاع  ه حتٰی ؿال احلس

 .(3) فشفرتف ذم افـاس واّتضاحف! ؾسؽت معاویة :دؾـُف وٓ تغقُره

 مصادر افشقعة، ؾفؾ ذم مصادر أهؾ وؿد یؼقل ؿائؾ: هذا ذم

ـّ  رٌء مـ هذا أو ما یشافف؟ وهـا َدُظقكا كقّجف هذا افسمال إفٰی  ةافسر

ظاملٍ حـاّع ثّؿ حـػّل فقجقاـا ظؾقف مـ ـتاٍب فف، ذفؽ هق افقاظظ 

 یقشػ بـ ؿزاؽع بـ ظاد اهلل، ادعروف بِساط ابـ اجلقزّي )ت

)تذـرة خقاّص إّمة( ما هف(، حقث ـتب ذم ـتابف ادشفقر  654
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ف:  كصر

ـُ إمَر إفٰی معاویة أ َر: ودّا شّؾؿ احلس ز ام یتجفّ ؿؿال أهُؾ افسِّ

إفی اددیـة، ؾاجتؿع إفٰی معاویة رهٌط مـ صقعتف، مـفؿ: ظؿرو بـ 

افعاص، وافقفقد بـ ظؼاة ف وهق أخق ظثامن ُّٕمف، وـان ظعٌّ ؿد 

ـَ ظؾٰی شاقؾ وظتاة، وؿافقا: ك ،ف َجَؾده ذم اخلؿر رید أن حُتِِض احلس

افزیارة فـُخِجَؾف ؿاؾ مسره إفی اددیـة! ؾـفاهؿ معاویة وؿال: إّكف 

ـُ بـل هاصؿ ؾلحلرقا ظؾقف، ؾلرشؾ إفی احلسـ ؾاشتزاره، ؾؾاّم  .َأْفَس

ـُ شاـت، ؾؾاّم َؾَرؽقا مَحَِد  ×حِض ذظقا ؾتـاوفقا ظؾّقًا  واحلس

ـُ اهللَ وأثـٰی ظؾقف، وصؾّ   وؿال: |ٰی ظؾٰی رشقفف حمّؿٍد احلس

إّن افذي أَذُتؿ إفقف: ؿد صؾَّی افِؼبؾَتغ، وباَیَع افبقعَتغ، وأكتؿ »

باجلؿقع ُمِؼـقن، وبَّم أكَزَل اهللُ ظؾٰی كبّقف ـاؾرون. إّكف َحّرَم ظؾٰی 

ا  یا﴿ كػسف افشفقات، وامتـع ِمـ افؾّذات، حّتٰی أكزل اهلل ؾقف: أُّیُّ

ُمقا َضق باِت ما َأَحؾَّ اهللُ َفُؽؿٓ  افَّذیـ آَمـُقا ر  . وأكت یا (1) ﴾ُُتَ

: )أوش فؿَّ ُٓتشبِْعفَافؾّ »دم حّؼف:  |معاویُة ِِمّـ ؿال رشقل اهلل 
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 .(1) (شٓأصَبَع اهللُ بطـَؽ»

مـ ادؼـغ، وَؾداه  |ادممـغ َیرس رشقَل اهلل  وبات أمر

ـَ ا﴿ بـػسف فقؾَة اُلجرة حّتٰی أكزل اهلل:  فـاِس َمـ َیْؼي َكْػَسفُ وِم

إكََّّم َوفقُُّؽُؿ اهلُل ﴿، ووَصَػف اهلل باإلیَّمن ؾؼال: (2) ﴾بتغاَء َمرضاةِ اهللٱ

ـَ  ، وادراد بف أمرادممـغ. وؿال فف رشقل (3) ﴾َمـُقاآورُشقُفف وافَّذی

أكت أخل دم »و ،شبؿـزفِة هاروَن ِمـ مقشیٰ  لأكت ِمـّ : »|اهلل 

إفقؽ یقَم إحزاب  |ت یا معاویُة َكَظر افـبلُّ وأكش. خرةافدكقا وأ

ض افـاس ظؾٰی ؿتافف، وأخقك یؼقد اجلؿؾ  ؾرأٰی أباك ظؾٰی مجٍؾ َُیر 

ـَ اهللُ افراـَب وافؼائد وافسائؼ»وأكت تسقُؿف، ؾؼال:  وما ؿابؾف ش. فََع

 ّٓ ـٍ إ  !وفَعـَف، وــَت معف أبقك دم مقض

ك  ّٓ ك ظؿُر افشاَم ؾُخـَتف، ثّؿ و ّٓ ، وأكت ظؾقفظثَّمُن ؾسّبصَت و

 افذي ــَت َتـفٰی أباك ظـ اإلشالم حّتٰی ؿؾَت خماضِبًا فف:

                                                           

. افشّؽ وافسّدد مـ افراوي. ؿال شاط ابـ اجلقزّي بعد ِذـر هذا احلدیث: أخرجف 1

 مسؾؿ ف أي ذم صحقحف ف ظـ ابـ ظاّاس.

 .207. شقرة افاؼرة: 2

 .55. شقرة ادائدة: 3



ـْ َضقظًا ؾتَػَضَحـ ٓ  ُتْسؾَِؿ  ایا َصْخُر
 

ـَ ببدرٍ   َمَزؿا! أصبحقا بعَد افذی

   

ُدكا َـّ إفٰی أمٍر ُتؼؾ  ـَ ـَ  َٓتْر

  
 وافراؿصاِت بـعَّمٍن بف احُلَرؿا!

   
فا تؼاتؾ رشقل ـؾ   حٍد واخلـدق، وادشاهدِ وــَت یقَم َبْدٍر وأُ 

 .ش، وؿد ظّؾؿَت ادسؾؿغ افذي ُوفدت ظؾقف|اهلل 

ـَ افـابغة »ثّؿ افتَػَت إفٰی ظؿرو بـ افعاص وؿال:  أّما أكت ـ یا اب

َُمفؿ، وهق افعاص،  ْٕ ـ ؾاّدظاك مخسٌة مـ ؿریش، َؽَؾب ظؾقؽ أ

 َئَؽ ُهقَ كِ إِنَّ صا﴿مؼك، وؾقف كزل:  وُوفِدَت ظؾٰی ؾراشِ 

وــَت ظدوَّ اهلل وظدوَّ رشقفف وظدوَّ ادسؾؿغ، وــَت  ،(1) ﴾إَبَس 

 أََضَّ ظؾقفؿ ِمـ ـّؾ مؼك، وأكت افؼائؾ:

ــؿٍ  ــل هاص ـــ َبـ ــل ظ  وٓ أْكَثـ

 وظـ ظایـِب افـاّلِت ٓ أكثــل 
 

 رِ ـْشــطَْعُت دم افَغقــب وادَْحَضــٱَّم بِــ
 

ـــق ٓ رَ   ـــاّل  وف ـــرِ اف ُط ََ  ِت مل 

   
، ؾال َأفقُمؽ ظـ ُبغض أمرادممـغ، ؾنّكف (2) كت یا وفقدوأّما أ

َّّم صّؾقَت بادسؾؿغ افػَجر ـَؿَتؾ أباك صزًا، وَجَؾَدك دم اخلؿر فَ 

                                                           

 .3. شقرة افؽقثر: 1

 . ابـ ظؼاة.2



 

شؽراكًا، وؿؾت: أزیُدـؿ؟! وَشَّّمك اهللُ دم ـتابف ؾاشؼًا، وشّؿٰی 

ـْ ـاَن ؾاشؼاً ﴿أمرادممـغ مممـًا، دم ؿقفف:  َؿ ـَ ـْ ـاَن ُمممـًا   َأَؾَؿ

 اُن بـ ثابت ودم أمرادممـغ: . وؾقؽ یؼقل حّس (1) ﴾َٓیْسَتُقون

ـــَزَل اهللُ ذو اجلـــالِل َظَؾقــــا  أك

  
ـــا ـــِد ُؿراك ـــعٍّ ودم افقفق  دم ظ

   
 ـفقس َمـ ـان مممـًا ـ َظْؿُرك اهللُ 

  
ــؼًا َخّقاكــا ــان ؾاش ـــ ـ  ـَؿ

   
 شقف ُیدظی افقفقـُد بعـَد ؿؾقـؾٍ 

  
 وظـــعٌّ إفـــی اجلـــزاِء َظقاكـــا

   
ـــا ـــاك ِجـاك ـــزٰی هـ ـــعٌّ جُي  ؾع

  
(2) ووفقٌد جُيزٰی هـاك َهقاكـا!

 

   
وأّما أكت یا ُظتبة! ؾال َأُفقُمؽ دم أمرادممـغ، ؾنّكف ؿتؾ أباك یقَم 

ؽ َصقبة. وَهاّل أكؽرَت ظؾٰی َمـ َؽَؾب ٱبدر، واصسك دم دم  ـِ ظؿ  ب

بـ  ظؾٰی ؾراصؽ، ووجدَتف كائًَّم مع ُظرِشؽ! حتٰی ؿال ؾقؽ كُك 

 حّجاج: 

 ُكب ْئــُت ُظتبــُة هّقَلْتــف ُظرُشــفُ 

  
ـــْذ ف ـــانِ صـــداؿِة اُُل  يل مــــ احلّق

   
ـْ   أْفػاُه َمْعفا دم افػراِش ؾؾؿ یُؽ

  
 ش!َؾْحاًل، وأمَسَؽ خشقَة افـ سقانِ 

   
                                                           

 .18. شقرة افسجدة: 1

بنمرة ادممـغ وخالؾتف  ×. وحلّسان ؽدیرّیة أیضًا َصِفد ؾقفا وأؿّر فإلمام ظعٍّ 2

ّٓ افغاصاغ!  فرشقل رّب افعادغ، ثّؿ ما ؾتئ أن تـّؽر فِدیـف وظؼؾف، ومل یاایع إ



ـُ ثقبَ  وؿام، ؾؼال معاویة )أي ٕصحابف  فثّؿ َكػَض احلس

 یعاتافؿ ویّقبخفؿ!(: 

 سففَؿعقا َففففُ أَمففرُتؽُؿ أمففرًا َؾَؾففؿ تَ 

  
َـّ إفی احلَس  ْـوؿؾُت فُؽؿ: ٓ َتاعثُ  

 

   
 ؾجاَء  ف وربِّ افراؿصاِت ف ظشفّقةً 

  
ـْ بُِرـااهِنففا هَیْفف ِة افففَقَؿ ـَ ِمففـ رُسّ  قی

   
 ؿ مـفف ضفقَل فسفاكِفِ أخاُف ظؾفقؽُ 

  
ـْ  اُه حفغَ دوُبعَد مَ   إجفراِره افرَشف

   
 َؾؾاّم أبقُتؿ ــفُت ؾفقُؽؿ ـاعِضفُؽؿ

  
ـْ وـان خطايب ؾ  قف َؽاـفًا ِمفـ افَغفَا

   
 ا َظؾِؿففُتؿُ ؾَحْسففُاؽُؿ مففا ؿففاَل مِمّفف

  
ـْ ؼوَحْسال باِم أفْ  (1) !اُه ذم افؼِز وافَؽَػ

 

   
ّكـا حغ ُكقرد ِمثؾ هذه افروایات أإحداها  ـا هـا مالحظات:فو

مـ ضریؼ افعاّمة ٓ یعـل بافِضورة أّكـا كؼاؾفا بحذاؾرها، ؾؼد 

افتعابر وادعاين ما ؾقفا، وإّكام أوردكاها یؽقن ؾقفا مـ اخلطل ذم 

یّدظل  مـ تساؤل، واظتزكاها ُحّجًة ظؾٰی  فإلجابة ظؾٰی شماٍل أو

 افتسـّـ وهق حیايب أظداء رشقل اهلل وحماريب ُشــف.

وإخرٰی أّن ذم ـتاـا مـ افروایات وؾرًة وصّحًة ودّؿًة ما ُیغـقـا 

                                                           

فثامـ ف ِذـُر ما جرٰی فف ، افااب ا263ف  260. تذـرة خقاّص إّمة:  1

 .×( بعد وؾاة أمرادممـغ × )فؾحسـ



 

، فق َصَز ظؾقـا تعافٰی اهلل  ظـ ؽرها، ـام شـلي َّبا تِااظًا إن صاء

ف ظؾقفا مـ ادصادر ی احلؼائؼ ویتعرّ افؼارئ افؽریؿ وهق یتؼّص 

أ مـ افااضؾ، ثّؿ ادختؾػة وافطررق ادتعّددة، ؾقتعّصب فؾحّؼ ویتزّ 

ققايَل أهؾ احلّؼ وُیعادَي أهؾ افااضؾ، وهق ذم ذفؽ َدیدُكف مرضاة فِ 

 ّب.، وافـجاُة بافتؿّسؽ بَؿـ أحتعافٰی اهلل 

  وافروایة إخرٰی دُمقب ظؾٰی ذفؽ افسمال أو افتساؤل، كـؼؾفا

ظـ شاط ابـ اجلقزّي احلـػّل أیضًا، ومـ ـتابف ـذفؽ، حقث 

 ـتب ؾقف:

ظـ حمّؿد بـ  (1) اّل )افـّسابة(ؾشاُم بـ حمّؿد افؽوذـر هِ 

خ(شإ ؿال: َبَعث مرواُن بـ احلؽؿ ف وـان وافقًا  (2) حاق )ادمرِّ

ؾؼال فف: یؼقل فؽ  × رشقًٓ إفی احلسـ ظؾی اددیـة ف

مروان: أبقك افذي ؾّرق اجلامظة، وؿَتَؾ أمرادممـغ ظثامَن، 

                                                           

، باب 243ف  242: 4. فؾتعّرف ظؾٰی صخّصقتف وظؾؿّقتف یراجع: شػقـة افاحار 1

َؾب.  ـَ

 . وهق افذي روٰی ظـف ابـ هشام )افسرة افـاقّیة(.2



ف، وأكت تػخر بغرك  (1) وأباد افعؾامَء وافزّهاد ف یعـل اخلقارج

)وَذـَر َمَثاًل متجارسًا ظؾٰی حرمة آل اهلل، ّٕن مروان مـ آل 

 .احسق بحؼده وحسده(ؾتعافٰی  افذيإبؾقس 

ؾجاء رشقل مروان إفی احلسـ ؾؼال فف: یا أبا حمّؿد، إيّن أتقُتؽ 

ِرهَت ملبرشافٍة مِمّـ َُتاف َش  ـَ  ُأبؾِّْغؽ طقُتف وحُیَذر شقُػف، ؾنن 

بؾ ُتمّدُّیا، وكستعغ  ،ٓ»ّیاها ووؿقُتؽ بـػز، ؾؼال احلسـ: إ

 تؼقل دروان: إن ــَت صادؿًا ؾاهللُ»ؾلّداها، ؾؼال فف:  ،شظؾقف باهلل

 .شجَيزیؽ بِِصدؿؽ، وإن ــَت ـاذبًا ؾاهللُ أصدُّ كؼؿًة!

ِمـ أیـ »ؾخرج رشقل مروان ِمـ ظـده َؾؾِؼَقف احلسغ ؾؼال فف: 

وما ــَت »ؾؼال: ِمـ ظـد أخقؽ احلسـ، ؾؼال:  ،شؾت؟بَ أؿْ 

 وما»، ؿال: أتقُت برشافٍة مـ ظـد مروان، ؾؼال: شتصـع؟

ّّن أو فُتخزَ ». ؾامتـع افرشقل مـ أدائفا، ؾؼال شهل؟

ؿُتؾـَّؽ! َخؾ  ظـ »ؿال ٕخقف: و. ؾسؿع احلسـ ؾخرج شَٕ

                                                           

ف  32: 2َجع: شػقـة افاحار . فؾتعّرف ظذ ظؼائد اخلقارج ومقاؿػفؿ وأحقاهلؿ ُیرا1

، 240ف  238، ومقشقظة افِػرق اإلشالمّقة فؾدـتقر حمّؿد جقاد مشؽقر: 35

 واخلقارج.. أصقٌل وظؼائد حلاقب ضاهرافشّؿرّي.



 

. ؾلظادها افرشقل شٓ واهللِ حّتٰی أشَؿَعفا»، ؾؼال: شافرجؾ

ـُ ظع  »ظؾقف، ؾؼال:  ـُ ؾاضؿة: یا  ُؿْؾ فف: یؼقل فؽ احلسُغ ب ب

ـَ افزرؿاِء افداظقِة إفٰی كػسفا بسقق ذي ادجاز، صاحبِة افرایة ٱ ب

ـَ ضریِد رشقل اهلل وفعقـِف ٱُظؽاظ! وَیا بسقق   ظرْف َمـ أكتاب

ؽ وَمـ أبقك وَمـ  .شُأمُّ

رجْع ا :ؾجاء افرشقل إفٰی مرواَن ؾلظاد ظؾقف ما ؿآ، ؾؼال فف

ـُ رشقل اهلل، وؿْؾ فؾحسغ: ٱإفی احلسـ وؿْؾ فف: أصفُد أّكؽ  ب

ـُ ظعِّ ٱأصفُد أّكؽ  ـِ أيب ضافب. ؾؼال فؾرشقل: ؿْؾ هلام:  ب ب

 ( يل ورؽاًم!Lقٓ اإلمامغ احلسـ واحلسغ ـالُّها )أي ؿَ 

ـَ افداظقِة إفٰی كػسفاٱیا »ؿال إصؿعّل: أّما ؿقل احلسغ:  ، شب

ـُ إشحاق )ادمّرخ( أّن ُأّم مروان اشُؿفا )ُأمّقة(، وـاكت مـ  ر اب ـَ َؾذ

افاغایا ذم اجلاهؾّقة، وـان هلا ِمثُؾ رایة افاقطار ُتعَرف َّبا، وـاكت 

ُیعَرف فف أب، وإّكام  ، وـان مروان ٓ(1) سّؿٰی )ُأمَّ َحْاتَؾ افزرؿاء(تُ 

 ُكِسب إفی احَلَؽؿ ـام ُكِسب ظؿرو إفی افعاص!

                                                           

ـّل وُظِرف بف إذار 1 ـُ ف  90: 1. ُذـِرت هلا ترمجة واؾقة ذم ـتاب )إرسار ؾقام 

 (.36ف  35: 2و 92



ـَ ضرید رشقل اهللٱیا »وأّما ؿقفف:  ؾُقشر إفی احلََؽؿ بـ أيب  شب

صؿس، أشَؾَؿ احلؽؿ یقَم افػتح وشؽـ  دافعاص بـ ُأمّقة بـ ظا

إفی افؽّػار مـ إظراب  |ار رشقل اهلل اددیـة، وـان یـؼؾ أخا

 وؽرهؿ، ویتجّسس ظؾقف!

عاّل: وما ّٓ هلذا )أي فؾتجّسس( ومل  ؿال افشَّ أشَؾَؿ احلؽؿ إ

یقمًا وهق یؿق یتخّؾج ذم  |حَیُسـ إشالمف، ورآه رشقل اهلل 

ِمْشقتف حُیاـل رشقل اهلل )أي یؼّؾده مستفزئًا!(، ؾؼال فف رشقل اهلل: 

ـْ ـذفؽ!» ؾام زال یؿق ـلّكف یؼع ظؾٰی وجفف )وتؾؽ هل  ،شـُ

یتف ، وإحدٰی إصارتف مـ وٓ|إحدٰی معجزات افـاّل إـرم 

َ  ... إفی افطائػ وَفَعـَف! |افتؽقیـّقة(، وكػاه رشقل اهلل   ؾّؾام ُويلِّ

ه ذم افققم افذي ُويّلَ ؾقف، وَؿّربف وأدكاه، ودؾع فف مآً  ظثامُن َردَّ

! ؾؼام ادسؾؿقن ظؾٰی ظثامَن وأكؽروا ظؾقف، وهق ظظقاًم، ورؾع مـزفتف

أول ما أكؽروا ظؾقف، وؿافقا فف: َرَدْدَت ظدوَّ اهلل وظدوَّ رشقفف، 

 وخافػَت اهللَ ورشقَفف!.. 

(: إّن رشقل اهلل َوَظدين |ؾؼال ظثامن )ـاذبًا ظؾٰی رشقل اهلل 

 برّده!!



 

  ؾامَتـَع مجاظة مـ افصحابة ظـ افصالة خؾػ ظثامن فذفؽ.

ثّؿ مات احلؽؿ، ؾّصؾٰی ظؾقف ظثامن ومشٰی خؾَػف! ؾَشّؼ ذفؽ 

ظؾٰی مـاؾٍؼ  ـػاك ما ؾعؾَت حّتٰی ُتصّعَ  فف: ما ظؾی ادسؾؿغ وؿافقا

 وكػاه؟! ؾخؾعقا ظثامن وؿتؾقه. |مؾعقٍن فَعـَف رشقل اهلل 

 ابـ زال فؾشعاّل یـؼؾف فـا شاط وـان ظثامن ف واحلدیث ما

ـَ احلَؽؿ( مرواَن مُخَس ؽـائؿ اجلقزّي ف ؿد أظطی ابـَ  ف )أي اب

إؾریؼقة، وهقمخُس مئِة أفِػ دیـار. ودّا بؾغ ذفؽ ظائشَة أرشؾت إفٰی 

ظثامن: أما ـػاك أّكؽ رددَت ادـاؾَؼ حّتٰی ُتعطَقف أمقال ادسؾؿغ، 

ؿُتُؾقا َكْعَثاًل َؿَتؾف اهلُل اُ وُتصّعَ ظؾقف وُتشّقعف َّبذا افساب؟! ثّؿ ؿافت: 

ػَ  ـَ ر! ودّا بؾغ مرواَن إكؽاُرها جاء إفقفا ُیعاتافا، ؾؼافت فف: ؾؼد 

ـَ افزرؿاء! إيّن َأصفد ظؾٰی رشقل اهلل أّكف َفَعـ أباك وأكت ٱخُرْج یا اُ  ب

 (1) ذم ُصؾاِف!

ـان دظا ظؾٰی مروان إن ـان ـاذبًا  ×ؾاإلمام احلسـ ادجتاٰی 

ّؾ أحد، ؾام أن وهق ـذفؽ ف ؾنّن اهلل جّؾت ظظؿُتف أصدر كؼؿًة مـ ـ ف

                                                           

، افااب افثامـ: ِذـر ما جرٰی بعد وؾاة أمر 271ف  269 . تذـرة خقاّص إّمة:1

 .×ادممـغ 



دروان َمـ خُیزیف وُیذّفف  تعافٰی أتّؿ ـالَمف افؼیػ ذاك حّتٰی ؿّقض اهلل 

ذفؽ افذي وبعاره وصـاره، ویػضحف ذم أصؾف وكساف وَحَساف، 

اهلل احلسغ شّقد  ظاد أبق هق ويلر اهلل افغققر جّؾ وظالؿّقضف اهلل 

روان َیُرّد ظؾقف صااب أهؾ اجلـّف شاط رشقل اهلل ورحیاكتف، ؾاكزٰی د

افذي  ،^صتقؿَتف افتل وّجَففا إفٰی افـسب إؿدس ٕهؾ افاقت 

ظؾٰی ـّؾ َكَسب، وإفٰی َحَساِفُؿ إظؾی افذي ّذؾف  تعافٰی ـّرمف اهلل 

ف  وأظاله ظؾٰی ـّؾ َحَسب. وـان افردّ  تعافٰی اهلل  إوؾؼ أن ُیعرَّ

ـَ وُیِؼّر، وحّتٰی   ُیؾَجؿ وَیِذّل.بجذور هذا ادتجاوز حّتٰی ُیذظ

 قّة، وؽِر افشقعّقة، فــظر ماذا َرَوت فـا فـّ ٰی مع ادصادر افسؼوكا

ذم افِعّزة احلسـقّة افؼیػة، وـقػ جاَّبت بلكػٍة وَؽرٍة ُتّؽامت 

أصحاب افغقظ  اكتفاـات، و|احلاؿدیـ ظؾٰی بقت رشقل اهلل 

فؿ مـ خالل افترفؿ مؿقواحلسد افذیـ ما َؾتُِئقا ُیػرزون ُش 

 إباضقؾ واجلسارات افسػقفة.و

بـ اخلّطاب إفی  اهلل بـ ظؿر بـ ُمزاحؿ: بعث ظاقد ـتب كك

ف احلسـ، َؼـل. ؾَؾِؼقَ احلسـ بـ ظّع ؾؼال: إّن يل إفقؽ حاجة، ؾافْ 

ًٓ وآِخرًا، وؿد َصـِئقه، اهلل: إّن أباك ؿد َوَتر ؿریشًا أوّ  ؾؼال فف ظاقد



 

ؾَِػف وُكقّفقؽ هذا إ مر؟ )أي أن َتعِزفف وتتؿّرَد ظؾقف ؾفؾ فؽ أن َُتْ

وفٰی، وثاكقفا اؽتقاُفف!(، أُ فـجعَؾؽ مؽاَكف َمؾِؽًا ظؾقـا، وهل مرحؾة 

، ثّؿ ؿال فف )خُیزه ُمـْاِئًا(: شیؽقن ذفؽ  واهللِ ٓـاّل »ؾؼال فف احلسـ: 

َفؽلّّن أكُظر إفقؽ مؼتقًٓ دم یقمؽ أو َؽِدك! أما إّن افشقطان ؿد »

ـَ فؽ وَخَدَظؽ ؼًا باخَلُؾقق زّی أهؾ  ترٰی كساءُ  (1) حّتٰی أخرَجؽ خُمؾَّ

 .شافشام مقؿَػؽ، وشقكُظؽ اهلل ویبطحؽ فقجِفؽ ؿتقاًل!

ّٓ ـققمف أو ؿال: َؾَقاهللِ ما ه، وـان افؼتال )أي ذم دِ ـغَ  ـان إ

ذم ـتقاٍة رؿطاء ـاكقا أربعة  اهلل بـ ظؿر غ(، ؾخرج ظاقدوؿعة ِصػِّ 

هق برُجٍؾ متقّشٍد ِرجَؾ ؿتقٍؾ ؿد رـز رحمف آٓف.. وكظر احلسـ ؾنذا 

كظروا َمـ اُ »ـ معف: فؿَ ذم ظقـف، وربط ؾرشف بِرجؾِف، ؾؼال احلسـ فِ 

ـِ َّهْدان، ؾشهذا اهلل بـ ظؿر بـ  ذا افؼتقؾ ظاقدن، ؾنذا هق برُجٍؾ م

 .(2) اخلّطاب، ؿد ؿتؾف وبات ظؾقف حّتٰی أصاح..

                                                           

 . اخلَؾقق: ضٌب مـ افطِّقب.1

. وؿریب مـف باختصار صدید ظـ ظاد اهلل بـ 297. وؿعة صػِّغ ٓبـ ُمزاحؿ: 2

ظـف:  ف ظؿر ف وفعّؾف تصحقػ ف رواه ابـ صفرآصقب ذم )مـاؿب آل أيب ضافب

 (.18 ح/  345: 43بحار إكقار 



ـان ٓ یتـازل یصز  ×وذم افقؿت افذي ـان اإلمام احلسـ 

ظـ ـرامتف، وٓ یتـّزل ظـ ظّزتف. كعؿ، إّكف ـان یعػق أحقاكًا وأحقاكًا 

یصػح، وـان ُیؿفؾ حّتٰی یتاّغ احلّؼ ویـجع، ومل یؽـ حیرم 

خصقمف ومـاوئقف مـ افـرصح هلؿ ووظظفؿ وتـاقففؿ وحتذیرهؿ، 

 رؽؿ ظدائفؿ وظـادهؿ.

 بـ َمْسؾؿةَ  رّبف: ؿال احلسـ بـ ظّع حلاقب ـتب ابـ ظاد 

 افِػْفرّي:

َمسرِي إفٰی أبقؽ..  . ؿال: أّماشَمسٍر فؽ دم ؽر ضاظة اهلل ُربَّ »

 : ف× َؾال! ؿال

ـ ـان ؿد ؿام ، وفؽـّؽ أضعَت معاویة ظـ ُدكقا ؿؾقؾة، ؾَؾئِ بذٰ »

بؽ دم ُدكقاك فؼد َؿَعد بؽ دم آخرتؽ! وفق ــَت إذ ؾعؾَت ّذًا 

َخَؾُطقا َظَؿاًل صاحلًا ﴿: وجّؾ  ظزّ هلل ، ــَت ـَّم ؿال ا(1) ؿؾَت خراً 

                                                           

ره اإلمام ادجتاٰی 1 ـّ بسقابؼف احلسـة، تـاقفًا فف ظـ اكحراؾف، وترؽقاًا فف ذم  ×. ُیذ

 افعقدة إفٰی صّػ احلّؼ، أو ُحّجًة فف بعد ظـاده!



 

راَن ظؾٰی ُؿُؾقهِبِؿ ما  َبْؾ ﴿، فؽـّؽ ـَّم ؿال اهلل: (1) ﴾وآَخَر َشق ئاً 

﴾ـاُكقا َیؽِسبقن
 .(3) ش(2) 

 ظـ أيب جمؾز ؿال: ؿال ؿّل افشاؾعّل ثوـتب ظّع بـ أيب بؽر اهلق :

 ظؿرو بـ افعاص وادُغرة بـ صعاة دعاویة: إّن احلسـ بـ ظعٍّ 

رجٌؾ َظِقّل، وإّن فف ـالمًا ورأیًا، إّكا ؿد َظؾِؿـا ـالمف، ؾـتؽّؾؿ 

تػعؾقا. ؾلَبقا ظؾقف،  ـالَمف ؾال ُید ـالمًا! ؿال معاویة: ٓ

ؾَصِعد ظؿرو ادـز ؾذـر ظؾّقًا ووؿع ؾقف! ثّؿ َصِعد ادُغرة بـ 

د، ؾؼال: صعَ اِ  ظّع! ثّؿ ؿقؾ فؾحسـ بـ ظّع: ُصعاة.. ووؿع ذم

ُتعُطقّن، إن ؿؾُت حّؼًا أن ُتصّدؿقّن،  كٰ أتؽّؾؿ حتّ  صعد وٓٓ أ»

قه، ؾصعد ادـز ؾَحِؿد اهللَ ، ؾلظطَ شإن ؿؾت باضاًل أن تؽّذبقّنو

 وأثـٰی ظؾقف، ؾؼال:

                                                           

 .102. شقرة افتقبة: 1

 .14. شقرة ادطّػػغ: 2

ف ذم جماوبة احلسـ بـ ظعٍّ دعاویة وأصحابف، كشفر دار 105: 4. افعؼد افػرید 3

م، بتحؼقؼ افدـتقر ظادادجقد 1987/  هف1407شـة  3 فؽتب افعؾؿّقة، طا

 افسحقـّل.



 |ُأكشدك باهلل یا ظؿرو ویا ُمغرة، أَتعَؾَّمِن أّن رشقل اهلل »ف 

 . شأحُدمها ؾالن؟ش َفَعـ اهللُ افسائَؼ وافراـب»ؿال: 

 ؿآ: َافّؾفّؿ بؾٰی. ؿال:

 |ُأكِشدك باهلل یا معاویُة ویا ُمغرة، أتعؾَّمِن أّن رشقل اهلل »ف 

 .ش؟َفَعـ َظْؿرًا بؽؾ  ؿاؾقٍة ؿاُلا فعـةً 

 ؿآ: َافّؾفؿَّ بؾٰی. ؿال: 

ـَ أيب شػقان، أتعؾَّمِن أّن »ف  ُأكشدك باهلل یا ظؿُرو ویا معاویَة ب

ـَ  |رشقل اهلل   .شؿقَم هذا؟ فَع

 ؿآ: بؾٰی. ؿال احلسـ: 

 .(1) شّّن أمَحُد اهللَ افذي وؿعُتؿ ؾقَؿـ تّزأ ِمـ هذا!نؾ»ف 

 ـتاف ابـ صفر  ما خقة إـارم ف كؼرأبعد هذا َدُظقكا ف أهّیا اإل

وّي ظـ ـتاب افشرازّي  َ ف ـام ـتب ف ؿال: روٰی  آصقب افَّسَّ

شػقان افثقرّي ظـ واصؾ، ظـ احلسـ )رباّم افاكّي(، ظـ 

ُفؿ دم إَمقاِل ﴿: تعافٰی بـ ظّااس ذم ؿقفف ا ـْ وصاِر

                                                           

 .247: 7. جمؿع افزوائد ومـاع افػقائد 1



 

﴾وإوٓد
بـ معاویة  ویزیدُ  L: أّكف جؾس احلسـ بـ ظعٍّ (1) 

َضب، ؾؼال یزید: یاا حسـ، إيّن  بـ أيب شػقان یلـالِن ِمـ افرر

ظَؾْؿ یا اِ »مـذ ــت )أي مـُذ ُخؾِؼُت( ُأبِغُضؽ! ؾلجابف احلسـ: 

دم مُجاظف ؾاختؾط اداءان، ؾلوَرَثؽ یزیُد أّن إبؾقس صارك أباك 

ُفؿ دم إَمقاِل ﴿یؼقل:  تعافیٰ ّٕن اهلل  ؛ذفؽ ظداوت ـْ وصاِر

ظـد  )وهق وافد أيب شػقان(، وصارك افشقطاُن َحربًا ﴾وإوٓد

، ؾؾذفؽ ـان ُیبغض شػقان( )وهق أبق مُجاظف َؾُقفِد فف صخر

 .(2) ش|َجّدي رشقَل اهلل 

حابة إوائؾ وضّاؼقها ظؾٰی وتؾؽ حؼقؼة ّسح َّبا افص

َثـا ُح  غ، ظـ َص ذرارهیؿ.. ؾؼد روی احلاؾظ ابـ ظساـر ؿال: حدَّ

زید بـ ظطاء بـ افسائب، ظـ أبقف، ظـ افقفقد بـ ُظاادة بـ 

افصامت، ظـ أبقف أّكف ؿال: ــّا َكُاقر )أي كؿتحـ أو كختز( أوَٓدكا 

ظعَّ بـ أيب ضافب  حُیّب  بحّب ظّع بـ أيب ضافب، ؾنذا رأیـا أحدًا ٓ

 ْصِده!َظؾِؿـا أّكف فقس مـّا، وأّكف فغِر رُ 

                                                           

 .64. شقرة اإلرساء: 1

 .159: 2. مـاؿب آل أيب ضافب 2



أیضًا  افشاؾعّل  وذم روایة أخرٰی رواها ابـ ظساـر افدمشؼّل 

وفؽـ بسـٍد یـتفل إفٰی مافؽ بـ أكس، ظـ حماقب بـ أيب افزّكاد 

ؿال: ؿافت إكصار: إّكا ــّا َفـعِرف افرجَؾ إفٰی ؽر أبقف بِاُغضف ظعَّ 

 (1) يب ضافب!بـ أا

ظـ أيب شعقد اخلُْدرّي ؿقَفف: ــّا ف  ـذفؽ روی ابـ اجلََزرّي 

معَؼ إكصار ف كاقر أوَٓدكا بحاِّفؿ ظؾّقًا، ؾنذا ُوفِد ؾقـا مقفقٌد ؾؾؿ 

اَّف َظَرؾـا أّكف فقس مـّا!
 حُیِ

روی ابـ اجلزرّي أّن ظاادة بـ افصامت ؿال: ــّا  آخر وبسـدٍ 

حُیّب  بـ أيب ضافب، ؾنذا رأیـا أحَدهؿ ٓ كاقر أوَٓدكا بحّب ظعّ 

 ْصِده!ظعَّ بـ أيب ضافٍب َظؾِؿـا أّكف فقس مـّا، وأّكف فغِر رُ 

ْصده: أي َوَفد زكا، وهذا مشفقٌر ِمـ ؿاُؾ وإفی افققم ؿال: فِغِر رُ 

ّٓ َوَفد زكا! ×معروٌف أّكف ما ُیاغض ظؾّقًا    (2) إ

إذ هؿ ِمـ ُمقفَّدي  آفف، وـذفؽ ُماغضق رشقل اهلل وماغضق

                                                           

ح /  365: 1، ؾرائد افسؿطغ 730ح /  288ف  287: 42. تاریخ مدیـة دمشؼ 1

293. 

 .11ح/  19ب، فشؿس افدیـ بـ اجلزرّي: . مـاؿب إشد افغاف2



 

طقؼقن أن یـظروا إفٰی آل اهلل ؾضاًل جـقد إبؾقس، ومـ ُضُرؿف، ؾال یُ 

 .(1) ظـ افـظر إفٰی مـاؿافؿ وؾضائؾفؿ وحماشـفؿ ومعايل صموهنؿ

 :فورحؿ اهلل صػلَّ افدیـ احلّعّ حقث یؼقل خماضاًا إمامَ 

 ّمفففففاإادفففففممـَغ أراَك  أمفففففرَ 

  
رُتففؽ ظـَففد ذي َحَسففٍب َصففغا ـَ  يل َذ

   
ففَرك ظـففَد َكفف ـْ  لٍ ذْ وإن ـففّررُت ِذ

  
ر ِشففففُسه وبغففففٰی ؿتففففايل  َتؽففففدَّ

   
  رُت إذا صففؽؽُت بلصففؾِ فَؾِصفف

ٍ
 َمففْرء

  
 ذـرُتفففؽ باجلؿقفففِؾ ِمفففـ اَدؼفففالِ 

   
 ّٓ  ؾؾففقس ُیطقفففُؼ َشففْؿَع َثـفففاَك إ

  
 ـفففریُؿ إصفففِؾ حمؿفففقُد اخِلفففاللِ 

   
 َؾفففا أكففا َؿففد َخففَزُت بِففؽ افزایففا

  
(2) ِٓد احلَففففاللِ ؾلكففففَت حَمَففففؽر أو

 

   

 ت ِظزّ وـان فؾحسـ احتجاجا

، بؾ بان مـفا بعض أؾضؾّقاتف، ؾؼد أراد ائؾفؾقفا بعض ؾض طفر

احلاشدون احلاؿدون إجااَره ظؾی افسؽقت ظؾٰی ُتّؽامُتؿ 

ؿ إظؾٰی صلكًا واُّتاماُتؿ ودمارساُتؿ، وظؾٰی اّدظاءاُتؿ أهّن 

                                                           

. أكصح إخقي إحّاة مراجعة ـتاب )ظّع مقزان احلّؼ( تلفقػ: حمّؿد گقزل 1

 أمدّي.

.. حقاتف وصعره، إظداد: ضحك ظاد افعزیز. 2  .صػّل افدیـ احلّعّ



ا ما ُیعقدهؿ إفٰی وإشؿٰی مؼامًا.. ؾلجزهؿ ظؾٰی أن یسؿعق

صحقُتؿ ظـ َشؽرِة ادُؾؽ وافغرور وافطغقان، وظـ شؽرة حّب 

افدكقا وكسقان أخرة، وظـ شؽرة احلؼد وافؾمم واحلسد.. وذفؽ 

وبآفف  ةحقـام ظّرؾفؿ بلصقهلؿ افػاشدة، ـام ظّرؾفؿ بـػسف ادؼّدش

 افزرة.

ا اإلخقة ف ذم: حقارات، ومـاؿشات،  وؿد جرٰی ذفؽ ف أهیر

ـارًا مـفا ظـ  اً ـاطراٍت واحتجاجات، أحَاْاـا أن كلخذ جزءوم

ٍؼ جامع، ذفؽ هق ـتاب )آ حتجاج ظؾٰی أهؾ ـتاٍب مقثَّ

أبق  افؾَّجاج(، ٕحد ظؾامء افؼرن افسادس اهلجرّي، ذفؽ هق

 مـصقر أمحد بـ ظّع افطزّد.

ا وذم هذه افروایات افتل شـُقِردها مـ هذا ادمفَّػ ادفّؿ تتاّغ فـ

ة احلسـّقة، وافشفامة احلسـّقة، وافَغرة احلسـّقة، الء: افِعزّ جَ بِ 

وافشجاظة احلسـقّة، وافكاحة احلسـّقة.. ؾضالً ظـ ادعارف 

ـّ ضافَب ظؾٍؿ وضافَب حؼقؼة وٓ مممـًا وٓ باحثًا  احلسـقّة. ؾال َیػقَت

اًم ظؾٰی شاقؾ افـجاة بِدیـف.. أن یؼػ ظـد هذه وحمّؼؼًا وٓ متعؾّ 

ؾ، فقعرف بعَض مظؾقمقّة ا ٍر وتلمر ٍر وتػؽر فروایات ویراجعفا بتدبر



 

أهؾ افاقت وبعَض طادّقة أظدائفؿ، وفُتؼق ؾقف روح افقٓیة 

، وروح افزاءة مـ أظدائفؿ اهلل ظؾقفؿ صؾقاُت دحّؿٍد وآل حمّؿد 

 اهلل ظؾقفؿ. ظذاُب 

 عاّل وأيب مِ  يُرو  ـَػ ویزید بـ أيب حاقب ادكّي فخظـ افشَّ

ؾقف مشاجرُة ؿقٍم اجتؿعقا  ؿ ؿافقا: مل یؽـ ذم اإلشالم یقمٌ أهّن 

ذم حمِػٍؾ أـثر ضجقجًا وٓ أظؾٰی ـالمًا وٓ أصدَّ ماافغًة ذم ؿقل، 

ظثامن  و بـِمـ یقم اجتؿع ؾقف ظـد معاویة بـ أيب شػقان: ظؿرُ 

ظّػان، وظؿرو بـ افعاص، وُظتاة بـ أيب شػقان، وافقفقد  بـا

 ُمَعقط، وادُغرة بـ ُصعاة. وؿد َتقاضموا ظؾٰی بـ ُظؼاة بـ أيبا

 أمٍر واحد.

ؾؼال ظؿرو بـ افعاص دعاویة: أٓ َتاعث إفی احلسـ بـ ظّع 

عال َخؾَػف، َأَمَر ؾُلضقع، ؾُتحِِضه، ؾؼد أحقا ُشـّة أبقف، وَخَػؼت افـِّ 

ق، وهذاِن یرؾعان بف و ، ؾؾق بعثَت اممـف هق أظظؿُ  فٰی ماإؿال ؾُصدِّ

ْدره وَؿْدر ؾؼَككا بف وبلبقف، وشَاْاـاه وَشاَاـا أباه، وصّغركا بؼَ إفقف 

أبقف، وؿعدكا فذفؽ حّتٰی صدق فؽ ؾقف، ؾؼال هلؿ معاویة: إيّن 

یاؼٰی ظؾقؽؿ ظاُرها حّتٰی ُیدِخَؾؽؿ  أخاف أن ُیؼؾِّدـؿ ؿالیدَ 



ِرهُت َجـاَبف، وِهات ظتاَبف، وإيّن  ـَ  ّٓ  إن ؿاقَرـؿ، واهللِ ما رأیُتف ؿطر إ

ُكْ بَ  َٕ  صػـّف مـؽؿ.عثُت إفقف 

ـا،  ؿال ظؿرو بـ افعاص: أَتاف أن یتسامٰی باضُؾف ظؾٰی حؼِّ

 ومرُضف ظؾٰی صّحتـا؟! ؿال: ٓ، ؿال: ؾابعْث إذًا ظؾقف.

قه ؾؼال ُظتاة: هذا رأٌي ٓ أظرؾف، واهللِ ما تستطقعقن أن َتؾؼَ 

ظظؿ ممّا ذم كػسف وٓ َیؾؼاـؿ بل ،بلـثَر وٓأظظَؿ ممّا ذم أكػسؽؿ ظؾقف

 ظؾقؽؿ، وإّكف ٕهُؾ بقٍت َخِصٍؿ َجِدل.

ؾاعثقا إفی احلسـ، ؾؾاّم أتاه افرشقل ؿال فف: َیدظقك معاویة، 

 .شوَمـ ظـده؟»ؿال: 

اًل مـفؿ باشؿف. ـُ  ؿال افرشقل: ظـده ؾالٌن وؾالن. وَشّؿٰی 

ؼُػ ِمـ ؾقؿِفؿ، وأتاُهؿُ »: ×ؾؼال احلسـ   ما ُلؿ خرَّ ظؾقفؿ افسَّ

، شیا جاریة أبؾغقـل ثقايب»ؿال:  ، ثؿّ شذاُب ِمـ حقُث ٓ َیشُعرون!افع

 ؿال: ثؿّ 

َافّؾفؿَّ إّّن أدرُأ بَؽ دم ُكحقِرهؿ، وأظقُذ ِمـ ُذوِرهؿ، »

ِػـِقفؿ بَّم صئت، وَأّكٰی صئت، ِمـ َحقفِؽ  ـْ وأشتعُغ بؽ ظؾقفؿ، ؾا

ؾؾاّم  ،شـالم افَػَرج هذا»، وؿال فؾرشقل: شأرحَؿ افرامحغ وؿّقتؽ یا



 

 أتٰی معاویَة رّحب بف، وحّقاه وصاؾحف.

إّن افذي َحقَّقت بف شالمة، وادصاؾحة »: ×ؾؼال احلسـ 

 .شأمـ

ؾؼال معاویة: أَجؾ، إّن همٓء بعثقا إفقؽ وظصقين فُقؼّروك: 

فؿ بِؿثِؾ ف، ؾاشؿْع ِمـفؿ ثّؿ أِجاْ أنَّ ظثامن ُؿتؾ مظؾقمًا، وأّن أباك ؿَتؾَ 

 ْعؽ مؽاين ِمـ جقاَّبؿ.ما ُیؽّؾؿقكؽ، ؾال َیؿـَ 

ؾسبحاَن اهلل، افبقُت بقتؽ، واإلذُن ؾقف إفقؽ! »ؾؼال احلسـ: 

َْشَتْحقِ  َٕ ل فؽ مـ افُػحش، وإن واهللِ َفئِـ أجبُتفؿ إفٰی ما أرادوا إّّن 

عػ، ؾبلُّّیَّم  ،ـاكقا ؽؾبقك ظؾٰی ما ترید ْشَتْحقل فؽ مـ افضَّ َٕ إّن 

فق ظؾؿت بؿؽاُنؿ واجتَّمظفؿ  ُتؼّر وِمـ أُّّیَّم تعتذر؟! وأّما إّّن 

ّدُتؿ ِمـ بـل هاصؿ، مع أّّن مع َوحدت هؿ أوحُش مـّل ِمـ جَلئُت بعُ 

هؿ رْ ؿُ  بعَد افققم، ؾَ َّمفََقفِق ل افققَم وؾق ظّز وجّؾ مجعفؿ، ؾنّن اهلل 

ّٓ باهلل افعّع افعظقؿ  .شَؾْؾقؼقفقا ؾلشؿع، وٓ حقَل وّٓؿقَة إ

ن ؾؼال: ما شؿعُت ـافققم إن اظؿرو بـ ظثامن بـ ظػّ  ؿَ ؾتؽؾّ 

بؼَل ِمـ بـل ظاد ادّطؾب ظؾٰی وجف إرض ِمـ أحٍد بعَد ؿتؾ 

ـَ ُأختفؿ وافػاضَؾ ذم اإلشالم اخلؾقػة ظثامن بـ ظػّ  ان، وـان اب



مـزفًة، واخلاصَّ برشقل اهلل إْثرًة، ؾائس ـرامُة اهلل حّتٰی َشػؽقا دمف 

فقسقا بلهؾغ  ؾَب مااظتداًء وضؾاًا فؾػتـة، وحسدًا وكػاشًة وض

 فذفؽ، مع شقابؼف ومـزفتف مـ اهلل ومـ رشقفف ومـ اإلشالم، ؾقا

 ّٓ ـٌ وشایُر بـل ظاد ادّطؾب ؿتَ ُذ ؾَة ظثامن، أحقاًء ه أن یؽقن حَس

ج، مع أّن فـا ؾقؽؿ  یؿشقن ظؾٰی مـاـب إرض وظثامُن بدمف مِضَّ

 تسعَة ظَؼ دمًا بؼتؾٰی َبـل ُأمقَّة بادر!

 ثـٰی ظؾقف، ثّؿ ؿال: أِي أظؿرو بـ افعاص ؾحؿد اهلل وتؽّؾؿ  ثؿّ 

ـَ ٱ ـا إفقؽ فـؼّررك أّن أباك شؿَّ أبا بؽر افصّدیؼ، ثْ أيب تراب، بعَ  ب

 ،ذا افـقریـ مظؾقماً  ظثامنَ  َؾ واصسك ذم ؿتؾ ظؿر افػاروق، وؿتَ 

 !وذـر افػتـة وظّره بشلهنا ،ووؿع ؾقف ،واّدظٰی ما فقس فف حّؼ 

ادّطؾب، مل یؽـ اهلل فُقعطَقؽؿ ادُؾَؽ  َبـل ظادثّؿ ؿال: إّكؽؿ یا 

ث كػسؽ بلكّ  ـُ حُتدِّ ؽ ؾسـاقن ؾقف ما ٓ حَیّؾ فؽؿ، ثّؿ أكت یا حس

ـٌ أمرَ  ادممـغ، وفقس ظـدك ظؼُؾ ذفؽ وٓ رأُیف، وـقػ وؿد  ـائ

 ؽ وأباك.ـساَّ وذفؽ فسقء ظؿؾ أبقؽ، وإّكام َدظقكاك فِ  ..ُشؾِاَتف

بـا بف، ؾنن ــَت  ثّؿ إّكؽ ٓ تستطقع أن َتعقب ظؾقـا وٓ أن ُتؽذِّ

ْفـا ظؾقؽ بافااضؾ، واّدَظقـا ظؾقؽ   وتؼقَّ
ٍ
ترٰی أّكا ـّذبـاك ذم رء



 

ّٓ ؾاظؾؿْ  أّكؽ وأباك ِمـ ذِّ َخؾؼ اهلل، ؾلّما  خالَف احلّؼ ؾتؽّؾْؿ، وإ

أبقك ؾؼد ـػاكا اهلل ؿتَؾف وتّػرد بف، وأّما أكت ؾنّكؽ ذم أیدیـا كتخّر 

ـان ذم ؿتؾؽ إثٌؿ ظـد اهلل وٓ ظقٌب ظـد  اهللِ أن فق ؿتؾـاك ماؾقؽ، و

 افـاس!

 تاة بـ أيب شػقان، ؾؽان أّوَل ما ابتدأ بف أن ؿال:ثّؿ تؽّؾؿ ظُ 

حسـ، إّن أباك ـان ذَّ ؿریٍش فؼریش، أؿطَعف ٕرحامفا،  یا

ظثامن، وإنِّ ذم احلّؼ أن كؼتؾؽ بف،  ةوأشػَؽف فدمائفا، وإّكؽ دَِـ َؿَتؾ

ّما أبقك أ، وإّكا ؿاتؾقك بف، ووجّؾ  ظزّ وإّن ظؾقؽ افَؼقَد ذم ـتاب اهلل 

ؾقفا،  ه، وأّما رجاؤك اخلالؾَة ؾؾسَت د اهلل بؼتؾف ؾؽػاكا أمرَ ؾؼد تػرّ 

 ٓ ذم َؿدحة زكدك، وٓ ذم رجحة مقزاكؽ.

ثّؿ تؽّؾؿ افقفقد بـ ُظؼاة بـ أيب ُمَعقط بـحٍق مـ ـالم أصحابف 

 ؾؼال:

 عَ اصؿ، ــتؿ أّوَل َمـ دّب بعقب ظثامن ومجَ یا معَؼ بـل ه

ؿتؾتؿقه ِحرصًا ظؾی ادُؾؽ، وؿطقعًة فؾرحؿ،  ٰك ظؾقف، حتّ  افـاَس 

واشتفالَك إُّمة، وشػَؽ دمائفا حرصًا ظؾی ادؾؽ، وضؾاًا فؾدكقا 

اخلاقثة وحّاًا هلا، وـان ظثامن خافؽؿ، ؾـعؿ اخلال ـان فؽؿ، وـان 



د ــتؿ أّوَل َمـ حسده وضعـ صفرـؿ ؾؽان كعؿ افصفر فؽؿ، ؿ

 فقتؿ ؿتَؾف، ؾؽقػ رأیُتؿ ُصـع اهلل بؽؿ؟!ظؾقف، ثّؿ وُ 

المف وؿقفف ـّؾف وؿقظًا ذم ثّؿ تؽؾؿ ادُغرة بـ ُصعاة، ؾؽان ـ

 ثّؿ ؿال: ،× ظعٍّ 

 یا حسـ، إّن ظثامن ُؿتؾ مظؾقمًا، ؾؾؿ یؽـ ٕبقؽ ذم ذفؽ ظذرُ 

ف ؿد طــّا ٕبقؽ ذم ضّؿف بريء وٓ اظتذاُر مذكب، ؽَر أّكا ف یاحسـ 

ف هلؿ وذبِّف ظـفؿ، أّكف بؼتؾف راٍض، وـان واهلِل َؿَتؾَة ظثامن، وإیقائِ 

 ُأمّقة خرٌ  وَیعقب ادّقت، وبـق ضقیَؾ افسقػ وافؾِّسان، یؼتؾ احللَّ 

ف  یاحسـ فاـل هاصؿ مـ بـل هاصؿ فاـل ُأمقّة، ومعاویة خٌر فؽ ف

رشقل اهلل ذم حقاتف، وأجؾَب َب مـؽ دعاویة، وؿد ـان أبقك كاِص 

ظؾقف ؿاؾ مقتف، وأراد ؿتَؾف، ؾعؾؿ ذفؽ مـ أمره رشقُل اهلل، ثّؿ ـِره 

  ؾؼتؾف، ثؿّ بف َؿقدًا، ثّؿ دّس ظؾقف ؾسؼاه ُشاّمً  ُأيَ  ٰك بؽٍر حتّ  أن یاایع أبا

ؿتؾف، ثّؿ ضعـ ظؾٰی  یِضب رؿاتف، ؾعؿد ذم كازع ظؿَر حّتٰی َهّؿ أن

ك ذم دمفؿ، ؾلير  مـزفٍة فف مـ اهلل  ظثامن حّتٰی ؿتؾف، ـؾر همٓء ؿد َذِ

ف یاحسـ ف وؿد جعؾ اهلل افسؾطان فقيّل ادؼتقل ذم ـتابف ادـَزل؟! 

ؾؽان ِمـ احلّؼ فق ؿتؾـاك وأخاك،  ؾؿعاویة ويلر ادؼتقل بغر حّؼ،



 

یا  ، وما ـان اهلل فقجؿع ؾقؽؿ فظعٍّ بلخطر مـ دم ظثامن واهللِ ما دمُ 

 ة.وافـاقّ  ف ادُؾَؽ  ؾببـل ظاد ادطّ 

 ؾؼال: Lأبق حمّؿد احلسـ بـ ظّع  ؿَ ثّؿ شؽت، ؾتؽؾّ 

كا، وصّؾی دٰی أّوَفؽؿ بلّوفِـا، وآِخَرـؿ بآِخرِ َاحلؿد هلل افذي هَ »

 ف وَشؾَّؿ.افـبل  وآفِ  اهلل ظؾٰی َجّدي حمّؿدٍ 

َؾفَؿؽؿ، وبؽ أبدُأ یا معاویة: إّكف  شؿعقا مـّل مؼافتل وأظروّناِ 

ك وما همٓء صتؿقّن، وٓ شّبـل َفَعْؿُر اهللِ یا أزرق، ما صتؿـل ؽرُ 

ْبَتـل، ُؾحشًا مـؽ ؽُرك وما همٓء شّبقّن، وفؽـ صَتؿَتـل وشبَ 

ؿدیًَّم  | دٍ وشقَء رأي، وَبغقًا وُظدواكًا، وحسدًا ظؾقـا وظداوًة دحؿّ 

ــُت أكا وهمِٓء یا أزرق مشاوریـ دم مسجد  وحدیثًا، وإّكف واهللِ فق

روا أن یتؽّؾؿقا َد ؿَ  وحقَفـا ادفاجرون وإكصار ما |رشقل اهلل 

 َّم اشتؼبؾقّن بف.ببف، وٓ اشتؼبؾقّن 

، وٓ تؽتؿقا  ا ادأل ادجتؿعقن ادتعاوكقن ظَعّ ؾاشؿعقا مـّل أُّیُّ

وشلبدأ بؽ یا  ؿقا بباضٍؾ إن كطؼُت بف،، وٓ ُتصد  هقؿحّؼًا َظؾِؿتُ 

ّٓ دوَن ما ؾقؽ:  معاویة وٓ أؿقل ؾقؽ إ

ؿ باهلل، هؾ تعؾؿقن أّن افرجؾ افذي صتؿتؿقه صّؾی  ـُ ُأكشد



بؾتغ ـؾتَقفَّم، وأكت ترامها مجقعًا وأكت دم ضالفٍة تعبد افاّلَت افؼِ 

ضقان وبقعة افػتح، وأكت وبایع افبقعتَ  !وافُعّزٰی؟ غ ـؾتَقفَّم بقعَة افر 

 .ش!إُوفٰی ـاؾر، وبإُخرٰی كاـث؟یا معاویُة ب

ف َفِؼَقؽؿ »ثّؿ ؿال:  ُأكشدـؿ باهلل، هؾ تعؾؿقن أّن ما أؿقل حّؼًا إكَّ

وادممـغ، ومعؽ یا  |یقَم بدٍر ومعف رایة افـبّل  | مع رشقل اهلل

معاویة رایة ادؼـغ وأكت تعبد افاّلَت وافُعّزٰی، وترٰی حرب 

ِؼَقؽؿ یقَم ُأحٍد ومعف رایة افـبّل، وفَ  !ؾرضًا واجبًا؟ |رشقل اهلل 

! وَفِؼقؽؿ یقَم إحزاب ومعف رایة معاویة رایة ادؼـغ؟ ومعؽ یا

ـؾُّ ذفؽ ُیػؾج  ، ومعؽ یا معاویة رایة ادؼـغ؟!|رشقل اهلل 

، ویصّدق ُأحدوثَتف، ویـك رایَتف، وـؾُّ فاهلل حّجَتف، وَُیّؼ دظقتَ 

 َفا شاخطًا ظؾقؽ.اضـ ـؾ  ذفؽ رشقل اهلل ظـف راضقًا دم ادق

ـُؿ باهلل، هؾ تعؾؿقن أّن رشقل اهلل  حاَسَ بـل  |ثّؿ ُأكشد

بعث ظؿَر بـ اخلّطاب ومعف رایة  ُؿَریضة وبـل افـظر، ثؿّ 

 ادفاجریـ، وشعَد بـ ُمعاذ ومعف رایة إكصار. 

ؾلّما شعد بـ ُمعاذ ؾخرج ومُحِؾ جرَیًا، وأّما ظؿر ؾرجع هارباً 

ُظطّغ : »|حاَبف وجُيّبـُف أصحاُبف! ؾؼال رشقل اهلل وهق جيّبـ أص َٕ



 

ف، ـّراٌر ؽر افرایَة ؽدًا رجاًل َُیّب اهلَل ورشقَفف، وَُیّبف اهللُ ورشقفُ 

 .شٓ یرجع حّتٰی یػتَح اهللُ ظؾٰی یَدیف ار، ثؿّ ؾرّ 

بؽر وظؿر، وؽرمها مـ ادفاجریـ وإكصار،  ؾتعّرض ُلا أبق 

ؾتػؾ دم ظقـف  |دید افرمد، ؾدظاه رشقل اهلل وظعٌّ یقمئٍذ أرمُد ص

ـِ حّتٰی ؾتح اهلل ظؾقف  ،مـ رمده ئَ ؾز وأظطاه افرایة ؾؿضٰی ومل َیْث

ؾفؾ َیستقي بغ  !ة ظدوٌّ هلل وفرشقففقفف، وأكت یقمئذ بؿؽّ بؿـّف وضَ 

 اهللَ ورشقَفف؟! ىٰ رجٍؾ كصح هلل وفرشقفف، ورجٍؾ ظاد

ـّ افّؾسان خائػ ؾفق ثّؿ ُأؿسؿ باهلل، ما أشؾؿ ؿؾُبؽ بع د. وفؽ

 !!یتؽّؾؿ بَّم فقس دم افؼؾب

اشتخؾػف ظؾی اددیـة  |ُأكِشُدـؿ باهلل، أتعؾؿقن أنَّ رشقل اهلل 

دم َؽزاة تبقك وٓ شخَط ذفؽ وٓ ـراهة، وتؽّؾؿ ؾقف ادـاؾؼقن 

 ،شٓ خُتؾِْػـل یا رشقل اهلل، ؾنّّن مل أختّؾػ ظـؽ دم ؽزوٍة ؿطّ »ؾؼال: 

أكت وصّقل وخؾقػتل دم أهع بؿـزفة هاروَن : »| ؾؼال رشقل اهلل

ا افـاس، َمـ تَ »ؾؼال:  ×ثّؿ أخذ بقد ظّع ش. ِمـ مقشیٰ  ّن أُّیُّ ّٓ ق

ّن، وَمـ أضاظـل ؾؼد أضاع ؾؼد تقّفی اهلل، وَمـ تقّفٰی ظؾقّ  ّٓ ًا ؾؼد تق

اهلل، ومـ أضاع ظؾّقًا ؾؼد أضاظـل، وَمـ أحّبـل ؾؼد أحبَّ اهلل، وَمـ 



 .شًا ؾؼد أحّبـلأحبَّ ظؾقّ 

دم  ؿال ـ |ُأكشدـؿ باهلل، أتعؾؿقن أّن رشقل اهلل »ثّؿ ؿال: 

ا افـاس، إّّن ؿد ترـُت ؾقؽؿ ما مل َتِضّؾقا بعَده: »ـ:  ّجة افقداعحِ  أُّیُّ

مقا حراَمف، ـتاَب اهلل وظست أهَؾ بقتل، ؾلِحؾُّقا حالَفف، وحر  

ِمـ  ا: آمـّا بَّم أكزل اهللُواظؿؾقا بُِؿْحؽِؿف، وآِمـُقا بؿتشاهِبِف، وؿقفق

بُّقا أهَؾ بقتل وظست، وواُفقا مـ وآهؿ واكُكوهؿ افؽتاب، وأحِ 

یقَم  ظؾٰی َمـ ظاداهؿ، وإُّنَّم فـ َیزآ ؾقؽؿ حّتٰی َیِردا ظَعَّ احلقَض 

 ش.افؼقامة

َافّؾفؿَّ واِل َمـ »ؾاجتذبف بقده ؾؼال:  ظؾّقاً  ثّؿ دظا وهق ظؾی ادـز

ْؾ فف دم إرض َمـ ظاداه، َافّؾفؿَّ َمـ ظادٰی ظؾّقًا ؾال َتعَ وآه، وظاِد 

 ش.َمؼعدًا، وٓ دم افسَّمء َمصعدًا، واجعْؾف دم أشػِؾ َدرٍك مـ افـار

أكت افذائُد »ؿال فف:  |تعؾؿقن أّن رشقل اهلل أُأكشُدـؿ باهلل، و

ظـ حقيض یقَم افؼقامة، تذود ظـف ـَّم یذود أحُدـؿ افغریبَة ِمـ 

 ؟شؾفوشط إبِ 

دم مرضف  |ُأكشدـؿ باهلل، أتعؾؿقن أّكف دخؾ ظؾٰی رشقل اهلل 

، ؾؼال ظّع: ما ُیبؽقؽ یا رشقل |افذي ُتقدم  ؾقف ؾبؽٰی رشقل اهلل 



 

 اهلل؟

ُیبؽقـل أّّن أظؾؿ أّن فؽ دم ؿؾقب رجاٍل مـ ُأّمتل »ؾؼال: 

 ش.ُنا فؽ حّتٰی َأتَقّفٰی ظـؽوضغائـ، ٓ ُیبد

تف افقؾاة  |أّن رشقل اهلل ُأكشدـؿ باهلل، أتعؾؿقن  حغ حََضَ

فّؾفؿَّ اَ َافّؾفؿَّ همِٓء أهُؾ بقتل وظست، »واجتؿع ظؾقف أهؾ بقتف ؿال: 

إّكَّم َمَثُؾ أهِؾ بقتل »وؿال: ش، ـ وآهؿ، وظاِد َمـ ظاداهؿواِل مَ 

 ؟شؾقؽؿ ـسػقـِة كقح: َمـ دخؾ ؾقفا كجا، وَمـ ختّؾػ ظـفا َؽِرق

ؿد شّؾؿقا  |أّن أصحاب رشقل اهلل  أتعؾؿقن ،وُأكشدـؿ باهلل

 وحقاتف؟ |ظؾقف بافقٓیة دم ظفد رشقل اهلل 

ُأكشدـؿ باهلل، أتعؾؿقن أّن ظؾقًا أّول َمـ حّرم افشفقات ـؾَّفا و

ا ﴿: وجّؾ  ظزّ مـ أصحاب رشقل اهلل، ؾلكزل اهلل  كػسف ظؾیٰ  یا أُّیُّ

ـَ آَمـُ  عَتُدوا إّن اهللَ ٓ تَ  ؿ، وُٓمقا َضق باِت ما أَحؾَّ اهللُ فؽُ قا ٓ ُُتر  افذی

ُؾقا ِمّا رَزَؿُؽؿُ  ـُ ُؼقا اهللَ افذي  َُیبُّ ادُعَتِدیـ * و اهللُ َحالًٓ ضق بًا واتَّ

 .(1) ﴾أكُتؿ بِف ُمممـقن
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وـان ظـده: ظؾُؿ ادـایا، وظؾؿ افؼضایا، وؾصؾ افؽتاب، 

ورشقخ افعؾؿ، ومـزل افؼرآن. وـان رهٌط ٓ كعؾؿفؿ ُیتّؿؿقن 

 ةاهلل أُّنؿ مممـقن، وأكتؿ دم رهٍط ؿریٍب مـ ِظّد  كّبلهؿُ ظؼة، 

 ُد صفَ ُد فؽؿ وأَ صفَ ، ؾلَ |ُفِعـقا ظؾٰی فسان رشقل اهلل  ،ُأوفئؽ

 ظؾقؽؿ أّكؽؿ فعـاُء اهلل ظؾٰی فسان كبق ف ـؾَّؽؿ.

 بعث إفقؽ |وُأكشدـؿ باهلل، هؾ تعؾؿقن أّن رشقل اهلل 

ف إٰػ معاویة( فف فبـل ُخَزیؿة حغ  فتؽتب )واخِلطاب هـا مقجَّ

أصاهبؿ خافد بـ افقفقد، ؾاككف إفقف افرشقل ؾؼال: هق یلـؾ. 

ؾلظاد افرشقُل إفقؽ ثالث مّرات ـّؾ ذفؽ یـكف افرشقل إفقف 

ؾفل ش، ْع بطـَفـَافّؾفؿَّ ٓ ُتشبِ »ویؼقل: هق یلـؾ، ؾؼال رشقل اهلل: 

 ش.واهللِ دم َُنَؿتِؽ وأـؾِؽ إفٰی یقم افؼقامة

یا أّكؽ ـ ُأكشدـؿ باهلل، هؾ تعؾؿقن أّن ما أؿقل حّؼًا »ثّؿ ؿال: 

یؼقده أخقك هذا  ــَت تسقق بلبقؽ ظؾٰی مجٍؾ أمحر ـ معاویة

افؼاظد، وهذا یقَم إحزاب، ؾؾعـ رشقُل اهلل افؼائَد وافراـب 

أبقك افراـب، وأكت یا أزرُق افسائَؼ، وأخقك هذا  :وافسائؼ، ؾؽان

 !افؼاظُد افؼائد؟



 

َفَعـ أبا شػقان دم  |، هؾ تعؾؿقن أّن رشقل اهلل ُأكشدـؿ باهلل

 شبعة مقاضـ: 

شػقان جاء مـ  حَغ خرج مـ مّؽة إفی اددیـة وأبق أّوُُلـ:

شػقان ؾسّبف وأوظده وهؿَّ أن یبطش بف، ثّؿ  افشام، ؾقؿع ؾقف أبق

 ظـف. وجّؾ  ظزّ سؾف اهلل 

 شػقان فقحرزها مـ ر، حقث ضردها أبقافعِ  یقمَ  وافثاكقة:

 رشقل اهلل.

َاهللُ َمقٓكا وٓ َمقفٰی »یقَم ُأحد، ؿال رشقل اهلل:  وافثافثة:

شػقان: فـا افُعّزٰی وٓ ُظّزٰی فؽؿ! ؾؾعـف اهللُ  وؿال أبقش، فُؽؿ

 ف ورشُؾف وادممـقن أمجعقن.ومالئؽتُ 

شػقان جيؿع ؿریَش وهقازن،  یقَم ُحـَغ، یقَم جاء أبق وافرابعة:

وافقفقد، ؾردَّهُؿ اهلل بَغقظفؿ مل یـافقا خرًا، هذا وجاء ُظَققـة بَغطػان 

شػقان  أبا لكزل دم شقرتغ دم ـؾَتقفَّم ُیسؿّ أُ  وجّؾ  ظزّ ؿقل اهلل 

ف ـّػارًا، وأكت یا معاویُة یقمئٍذ مؼٌك ظؾٰی رأي أبقؽ وأصحابَ 

 وظؾٰی رأیف وِدیـف. | بؿّؽة، وظعٌّ یقمئٍذ مع رشقل اهلل

َمعُؽقؾًا أن َیبُؾَغ  يَ واَُلْد ﴿: ّؾ ظّز وجؿقل اهلل  واخلامسة:



ؾَّف ، وصددَت أكت وأبقك ومؼـق ؿریش رشقَل اهلل، ؾؾَعـَف (1) ﴾حَمِ

 ف إفٰی یقم افؼقامة.َؾْتف وذّرّیتَ اهللُ فعـًة َصؿِ 

شػقان بجؿِع ؿریش،  یقَم إحزاب، یقَم جاء أبق وافسادشة:

اهلل افؼادَة  غ بـ بدر بَغطػان، ؾَؾَعـ رشقُل َص قـة بـ ُح وجاء ُظقَ 

 وإتباع وافساؿَة إفٰی یقم افؼقامة.

 رشقل اهلل، أما دم إتباع مممـ؟ ؾؼقؾ: یا

ٓ ُتصقب افؾعـُة مممـًا ِمـ إتباع، أّما افؼادة ؾؾقس ؾقفؿ »ؿال: 

ـٌ وٓ ُُمقٌب وٓ كاٍج   ش.ممم

اثـا ظؼ  |یقَم افثـّقة، یقَم صّد ظؾٰی رشقل اهلل  وافسابعة:

ـَ اهللُ مـفؿ ِمـ بـل ُأمقّ رجاًل، شبعٌة  ة، ومخسة مـ شائر ؿریش، َؾؾع

 ه.ف وؿائدِ وشائؼِ  |ورشقُل اهلل َمـ حّؾ افثـّقة ؽَر افـبّل  تبارك وتعافیٰ 

شػقان دخؾ ظؾٰی ظثَّمن  ثّؿ ُأكشدـؿ باهلل، هؾ تعؾؿقن أّن أبا

 ؾؼال: |حغ ُبقیع دم مسجد رشقل اهلل 

ـَ أخل، هؾ ظؾقـا ِمـ ظغ؟  رؿقب یسؿع()أي  یا اب
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 ؾؼال: ٓ.

شػقان: َتداوُفقا اخلالؾة یا ؾتقاَن َبـل ُأمّقة، َؾَقافذي  ؾؼال أبق

 كػُس أيب شػقاَن بقده، ما ِمـ جـٍّة وٓ كار!

شػقان أخذ بقد احلسغ حغ  وُأكشدـؿ باهلل، أتعؾؿقن أّن أبا

ـَ أخل معل إفٰی بؼقع افَغْرَؿد.  خرْج اُ ، ُبقیع ظثَّمن وؿال: یا اب

 حّتٰی إذا تقّشط افؼبقر اجّسه ؾصاح بلظؾٰی صقتف: ،ؾخرج

یا أهَؾ افؼبقر! افذي ــتؿ تؼاتؾقكا ظؾقف صار بلیدیـا وأكتؿ 

 رمقؿ.

: ؿّبح اهلل صقبَتؽ، وؿّبح وجفؽ! ثّؿ L  بـ ظعّ غؾؼال احلس

إفی اددیـة  هكس یده وترـف، ؾؾقٓ افـعَّمن بـ بشر أخذ بقده وردّ 

 ُلؾؽ.

ـ فعـتؽ ة، ؾفؾ تستطقع أن ترّد ظؾقـا صقئًا ومِ معاوی ؾفذا فؽ یا

شػقان ـان ُّّیؿ أن یسؾؿ، ؾبعَث إفقف بِشعٍر  باك أباأیا معاویة، وإّن 

 دم ؿریش وؽرهؿ، تـفاه ظـ اإلشالم وتصّده. معروف مرويٍّ 

ك  ومـفا: أّن ظؿر ّٓ ك افشام ؾُخـَت بف، وو ّٓ بـ اخلطّاب و

أظظؿ مـ ذفؽ ُجرأُتؽ ظؾی اهلل  بف ریب ادـقن، ثؿّ  صَت ظثَّمُن ؾسبّ 



وؾضَؾف  فوؿد ظرؾَتف وظرؾَت شقابؼ ×ورشقفف: أّكؽ ؿاتؾَت ظؾّقًا 

ظؾٰی أمٍر هق َأوفٰی بف مـؽ وِمـ ؽرك ظـد اهلل وظـد افـاس،  ،وظؾؿف

وٓذیَتف بؾ أوضلَت افـاس ظشقة، وأرؿت دماء َخؾٍؼ ِمـ خؾؼ اهلل 

بادعاد، وٓ خيشی یممـ  بُخدظؽ وـقدك وَقُّیؽ، ؾعَؾ َمـ ٓ

َمثقٰی، وظعٌّ إفٰی   بؾغ افؽتاُب أَجَؾف ِسَت إفٰی ذ  افعؼاب، ؾؾَّّم 

 ـؼَؾب، واهللُ فؽ بادرصاد.خر مُ 

، وما أمسؽُت ظـف مـ مساویؽ ةمعاویُة خاّص  ؾفذا فؽ یا

ِرهُت بف افتطقیؾ. ـَ  وظققبؽ ؾؼد 

بـ ظثَّمن، ؾؾؿ تؽـ فؾجقاب حؼقؼاً  ووأما أكت یا ظؿرَ 

ؿافت  هذه إمقر ؾنّكَّم َمَثُؾؽ َمَثُؾ افبعقضة إذْ  إن تّتبعْ  ؼؽ،بُحؿ

ؾة: خأكزل ظـؽ، ؾؼافت ُلا افـ أن ؾة: اشتؿسؽل ؾنّّن أریدخفؾـ

 كزوُفِؽ؟! وإّّن واهللِ ما صعرُت بقؿقِظِؽ، ؾؽقػ یشّؼ ظَعّ  ما

ُؿجقُبؽ دم ـ ذفؽ، وإّّن فَ عادَي يل ؾقشّؼ ظَعّ صعرُت أّكؽ ََتْس أن تُ 

أُیـؼُص دم َحَسبف، أو ُیباظده مـ  ،×ؿؾت: إّن شبَّؽ ظؾّقًا افذي 

أو  ،رشقل اهلل؟! أو یسقء بالَءه دم اإلشالم، أو بَجقٍر دم ُحؽؿ

ِذبت! !رؽبٍة دم افدكقا؟ ـَ  ؾنن ؿؾَت واحدًة مـفا ؾؼد 



 

وأّما ؿقفؽ: إّن فؽؿ ؾقـا تسعَة ظَؼ دمًا بؼتؾٰی ُمؼـل بـل ُأمّقَة 

ـّ ِمـ بـل هاصؿ تسعة قفف ؿتَ ببدر، ؾنّن اهلل ورش َؾفؿ، وفَعْؿري َفتؼتُؾ

ظؼ وثالثًة بعد تسعة ظؼ، ثّؿ ُیؼَتؾ مـ بـل ُأمّقة تسعَة ظَؼ 

ـٍ واحدٍ  شقٰی ما ُؿتؾ ِمـ بـل ُأمّقة ٓ َُیيص  وتسعة ظؼ دم مقض

ّٓ اهلل، وإّن رشقل اهلل ظددَ  فُد افَقَزغ ثالثغ إذا بؾغ وُ »ؿال:  |هؿ إ

ًٓ، وـتابف دؽاًل، ؾنذا َوًٓ، وظباَده ِخقَ ماَل اهلل بقـفؿ دُ  رجاًل: أخذوا

 َحّؼت افؾعـُة ظؾقفؿ وُلؿ، ؾنذا بؾغقا أربعَ  اً وظؼ مئةٍ  َث بؾغقا ثال

فؿ أرسَع ِمـ َفقك َرة ـُ ؾلؿبؾ احلؽؿ ش. مئٍة ومخسًة وشبعغ ـان َهال

ـر وافؽالم، ؾؼال رشقل اهلل: ا بـ أيب افعاص وهؿ دم ذفؽ افذ 

وذفؽ حغ رآهؿ رشقل ش، خػُضقا أصقاَتؽؿ، ؾنّن افقَزَغ یسؿعاِ »

ـ،  َر هذه إُمة ـ یعـل دم ادـاموَمـ یؿؾؽ بعَده مـفؿ أمْ  |اهلل 

وما َجَعْؾـَا ﴿دم ـتابف:  وجّؾ  ظزّ ؾساءه ذفؽ وصّؼ ظؾقف، ؾلكزل اهلل 

ْؤَیا افَّتل أَ  َجرَة ادؾعقكةَ افرُّ ّٓ ؾِتـًة فؾـاِس وافشَّ ، (1) ﴾دم افؼرآن َریـاَك إ

َؼْدِر َخٌر ِمـ أفِػ اففقؾُة ﴿ :ُأمّقة. وأكزل أیضاً  یعـل: َبـل
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 فؽؿ، وأصفد ظؾقؽؿ، ما شؾطاُكؽؿ بعد ؿتؾ ظعٍّ  ، ؾلصفُد (1) ﴾َصفر

َؾفا اهلل  ّٓ أفُػ صفٍر افتل أجَّ  دم ـتابف. وجّؾ  ظزّ إ

 إبس، ؾنّكَّم أكت وأّما أكت یا َظؿَرو بـ افعاص افشاّن افؾعغَ 

ؽ بغّقة، وإّكؽ ُوفِدَت ظؾٰی ؾراٍش ُمشسَ  ك، ـؾٌب أّوَل أمرك، إّن ُأمَّ

ـََؿت ؾقؽ رجاُل ؿریش، مـفؿ: أبق شػقان بـ احلرب،  ؾتحا

بـ احلرث بـ ـؾدة،  غرة، وظثَّمن بـ احلرث، وافـَضبـ ادُ  وافقفقد

وافعاص بـ وایؾ، ـؾُّفؿ یزظؿ أّكؽ ابـُف، ؾغؾبفؿ ظؾقؽ مـ بغ 

حسبًا، وأخبُثفؿ مـصبًا، وأظظؿفؿ بغقة. ثّؿ ؿؿَت  ؿریش إُٔمفؿ

خطقبًا وؿؾت: أكا صاّن حمّؿد، وؿال افعاص بـ وایؾ: إّن حمّؿدًا 

تبارك ه، ؾلكزل اهلل اكؼطع ِذـرُ  مات فَد فف، ؾؾق ؿدرجٌؾ أبس ٓ وُ 

. وـاكت ُأّمؽ َق إفٰی ظبد (2) ﴾إّن صاكَئَؽ ُهَق إبس﴿: وتعافیٰ 

ة، تلتقفؿ دم ُدورهؿ ورحاُلؿ وبطقن أودیتفؿ. ثّؿ ؿقٍس تطؾب افُبغق

هؿ فف ظداوًة،  هــَت دم ـؾ  مشفد یشفد ه أصدَّ رشقل اهلل ِمـ ظدو 

هؿ فف تؽذیبًا، ثّؿ ــَت دم أصحاب افسػقـة افذیـ َأَتُقا  وأصدَّ

                                                           

 .3. شقرة افؼدر: 1

 .3شقرة افؽقثر:  .2



 

وادَفَجر اخلارج إػ احلبشة دم اإلصاضة بدم جعػر بـ أيب  ،افـجارَّ 

بؽ،  ئُ ؾحاق ادؽُر افسق   ریـ إػ افـجاّر،ضافٍب وشایر ادفاج

ك إشػؾ، وأبطؾ ُأمـقّ  َتؽ، وخّقب شعقؽ، وأـذب وجعؾ ِجدَّ

ؽ، وجعؾ ـؾؿَة افذیـ ـػروا افسػؾٰی، وـؾؿة اهلل هل تَ ُأحدوث

 افعؾقا.

یـ، أُلبَت ظؾقف  وأّما ؿقفؽ دم ظثَّمن، ؾلكت یا ؿؾقَؾ احلقاء وافد 

ص بف افدوائر، ؾؾَّّم أتاك خُز ؿتؾف تسبّ كارًا، ثّؿ هربَت إفٰی ؾؾسطغ 

َحَبسَت كػسؽ ظؾٰی معاویة، ؾبعَتف ِدیـَؽ یا خبقُث بدكقا ؽرك، 

وفسـا كؾقمؽ ظؾٰی ُبغضـا، ومل كعاتبؽ ظؾٰی حب ـا، وأكت ظدوٌّ فبـل 

بسبعغ  |ة واإلشالم. وؿد هجقَت رشقل اهلل هاصؿ دم اجلاهؾقّ 

عر، وٓ فّؾفؿَّ إّّن ٓ ُأحِسـ افش  اَ »بقتًا مـ ِصعر، ؾؼال رشقل اهلل: 

ش. !بـ افعاص بؽؾ  بقٍت أفَػ فعـة ویـبغل يل أن أؿقفف، َؾاْفَعـ ظؿرَ 

ثِر دكقاك ظؾٰی ِدیـؽ، أهدیَت إفی افـجاّر مْ ؿُ ـثّؿ أكت یا ظؿُرو اف

وفٰی ظـ افثاكقة، اُلدایا، ورحؾَت إفقف رحؾتؽ افثاكقة، ومل َتـَْفؽ إُ 

وأصحابف،  قبًا حسرًا، ترید بذفؽ هالك جعػرـؾُّ ذفؽ ترجع مغؾ

ـِ  ؾَت رجقَت وأمّ   أخطلك ماؾؾَّّم  أحؾَت ظؾٰی صاحبؽ ُظَّمرَة ب



 افقفقد.

وأّما أكت یا وفقد بـ ظؼبة، ؾقاهللِ ما أفقمؽ أن ُتبغَض ظؾّقًا وؿد 

جَؾَدك دم اخلؿر ثَّمكغ جؾدة، وؿتؾ أباك صزًا بقده یقَم بدر، أم 

اهلل مممـًا دم ظؼ آیات مـ افؼرآن، وشَّّمك  ف وؿد شَّّمهبُّ ـقػ تس

ـْ ـاَن ؾاِشؼًا أؾَ ﴿: وجّؾ  ظزّ ؾاشؼًا، وهق ؿقل اهلل  َؿ ـَ َؿـ ـاَن ُممِمـًا 

ْؿ ؾاشٌؼ بِـبلٍ ﴿، وؿقفف: (1) ﴾َیْسَتُقون ٓ ـُ َؾتبقَّـقا أن ُتِصقُبقا  إْن جاَء

ما أكت وِذـُر . و(2) ﴾َجفافٍة ؾُتصبُِحقا ظؾٰی ما َؾَعْؾُتؿ كاِدِمغَؿقمًا بِ 

قان. وأّما ٱؾٍج مـ أهؾ َصُػقرّیة بـ ظِ ٱّكَّم أكت إو ،ؿریش ـْ شؿف َذ

َزظُؿؽ أّكا ؿتؾـا ظثَّمَن ؾقاهلِل ما اشتطاع ضؾحُة وافزبر وظائشة أن 

وفق شلفَت  !یؼقفقا ذفؽ فعّع بـ أيب ضافب، ؾؽقػ تؼقفف أكت؟

ْت َذـقانَ  ـَ ؽ َمـ أبقك إذ َتر أيب ُمَعقط،  ؾلفصَؼْتؽ بُعؼبة بـ ُأمَّ

ـَتَسَبت بذفؽ ظـد كػسفا شـاًء ورؾعة، ومع ما أظّد اهلل فؽ اِ 

ٍم بَظاّل  وُّٕمؽ مـ افعار واخلزي دم افدكقا وأخرة، وما اهللُ وٕبقؽ

 فؾعبقد.

                                                           

 .18. شقرة افسجدة: 1

 .6. شقرة احلجرات: 2



 

دظٰی فف، ؾؽقػ ـ واهللِ أـُز دم ادقالد ِمّـ تُ  وفقُد  ثّؿ أكت ـ یا

كسبؽ إفٰی أبقؽ ٓ إفٰی  َتسّب ظؾّقًا؟! وفق اصتغؾَت بـػسؽ فِتُثبِت

َمـ ُتدظٰی فف، وفؼد ؿافت فؽ ُأّمؽ: یا ُبـلَّ أبقك واهللِ َإُٔم وأخبُث 

 ِمـ ُظؼبة!

ـَ أيب شػقان وأّما أكت یا ُظتبةَ  أكت بحصقٍػ  امؾقاهللِ  ،ب

ُیرجٰی، وما ــَت ـ  ؾُلجاوبؽ، وٓظاؿٍؾ ؾُلظاؿبؽ، وما ظـدك خرٌ 

فعبِد  ءٍ ؾقؽ، ّٕكؽ ظـدي فسَت بُِؽْػ وفقشببَت ظؾقّاً ـ ُٕظرَّ بف ظ

ـّ اهلل وُأظاتَبؽ ظع  بـ أيب ضافب ؾلُردَّ ظؾقؽ فؽ  وجّؾ  ظزّ ، وفؽ

وٕبقؽ وُأّمؽ وأخقؽ َفبِادرصاد، ؾلكت ذّرّیُة آبائؽ افذیـ َذـَرهؿ 

ظامؾٌة كاِصبة * َتْصؾٰی كارًا حاِمقة * ُتْسؼٰی ِمـ ﴿اهلل دم افؼرآن ؾؼال: 

ّٓ  َظٍغ آكقة * فقَس  ؿ ضعاٌم إ ـُ وٓ ُیْغـل ِمـ  َُلُ ِمـ ََضیع * ُٓیْسِؿ

 .(1) ﴾ُجقع

ف ظؾٰی دتَ  ؿتؾَت افذي َوَج وأّما َوظقُدك إّیاَي أن تؼتؾـل، َؾفاّل 

ـؽ دم َوفِدها  ؾراصؽ مع َحؾقؾتِؽ، وؿد ؽؾبؽ ظؾٰی َؾْرجفا وَذِ

                                                           

 .6ف  3. شقرة افغاصقة: 1



ویاًل فؽ! فق َصغؾَت كػَسؽ  ؟!حّتٰی أفصؼ بؽ وفدًا فقس فؽ

 مـف ــَت جدیرًا، وفذفؽ حرّیًا، إذ َتسقمـل افؼتَؾ  بطؾب ثلرك

وُتقظدّن بف. وٓ أفقُمؽ أن تسبَّ ظؾقّاً وؿد َؿتؾ أخاك مبارزًة، 

ك حّتٰی  واصسك هق ومحزُة بـ ظبد صالمها اهلُل أادّطؾب دم ؿتؾ َجد 

ؽ بلمراظؾٰی أیدُّیَّم كاَر جفـّؿ وأذ  ؿفَّم افعذاَب إفقؿ، وَكػٰی ظؿَّ

 رشقل اهلل.

رجائل اخلالؾة، ؾَؾَعْؿُر اهلل إن رجقُُتا ؾنّن يل ؾقفا  وأّما

 ُؿؾتَؿسًا، وما أكت بـظِر أخقؽ، وٓ بخؾقػة أبقؽ، ّٕن أخاكـفَ 

أـثُر َّردًا ظؾی اهلل، وأصدُّ ضؾبًا إلهراؿف دماَء  )وهق معاویة(

فقس فف بلهؾ، خُياِدع افـاَس ویؿؽرهؿ، ویؿؽر  ادسؾؿغ، وضؾَب ما

 اداـریـ. اهللُ خرُ اهللُ و

وأّما ؿقفؽ: إّن ظؾّقًا ـان ذَّ ؿریش! ؾقاهللِ ما حّؼر مرحقمًا، 

 َؿَتؾ مظؾقمًا. وٓ

ـَ ُصعبة! ؾنّكؽ هللِ ظدّو، وفؽتابف كابذ، وفـبق ف  ُمغرةَ  وأّما أكت یا ب

ْجؿ، وَصِفد ظؾقؽ وب، مؽذ   أكت افزاّن وؿد وجب ظؾقؽ افرَّ

ر رمُجؽ، وُدؾع احلؼُّ بإباضقؾ،  دوُل افزرُة إتؼقاء،افعُ  ؾلُخ 



 

، وذفؽ دِا أظّد اهلل فؽ مـ افعذاب إفقؿ، (1) وافصدُق بإؽافقط

                                                           

روافتقاریخ ساحًة أو  ×. أصار اإلمام 1 ذم ـالمف هذا إفٰی ماُكؼ وؾاضت بف افسِّ

تؾؿقحًا، ِمـ أّن ادُغرة بـ صعاة زكا بلّم مجقؾ حغ ـان وافقًا ظؾی افاكة ِمـ ِؿاؾ 

، وـتاقا بذفؽ إفٰی ظؿر، ؾؽتب إفقف وإفی افشفقد مجقعًا أن ظؿر بـ اخلّطاب

حیضفروا ظـده، ؾؾاّم َؿِدمقا صّػفؿ، ودظا أبا بؽرة ؾلثات افشفادة وؿال بلّكف رآه 

ُیدِخؾ ـام یدخؾ ادِقؾ ذم ادؽحؾة! و)ؿال(: َفؽليّن أكظر إفٰی أثر اجُلَدرّي بَِػِخذ 

صفد بف أبق بؽرة، ثّؿ دظا زیادًا  ِفدا بِؿثؾ ماادرأة. ثّؿ دظا كاؾعًا وصاَؾ بـ معاد ؾَش 

رٰی وجف رجؾ ما ـان اهلل خُیزي رجاًل مـ  َٕ وهق افشاهد افرابع ؾؼال فف: إيّن 

ادفاجریـ بشفادتف، أو ؿال: أما إيّن أرٰی رجاًل أرجق أن ٓ ُیرَجؿ رجٌؾ مـ 

یاد بافعدول أصحاب رشقل اهلل ظؾٰی یده وٓ ُُیزٰی بشفادتف. ُیقحل بذفؽ إفٰی ز

ظـ افشفادة فقدرَأ احلدَّ ظـ ادغرة، ؾؼال: صاؾ بـ معاد ثافث افشفقد: أؾَتجؾد 

تؼقل؟  ف: ما فزیاد صفقد احلّؼ وُتاطؾ احلدَّ أحبر إفقؽ یا ظؿر؟ ؾؼال ظؿر ف

ؾؼال: ؿد رأیُت مـظرًا ؿاقحًا، وَكَػسًا ظافقًا، وفؼد رأیُتف بغ َؾِخَذِي ادرأة، وٓ 

هلل أـز، احلؿد اَ هللُ أـز! ؾؼال ادغرة: اَ خاَفَطفا أم ٓ؟ ؾؼال ظؿر:  أدري هؾ ـان

فربِّ افػؾؼ، واهللِ فؼد ــُت ظؾؿُت أيّن شلخرج ظـفا شادًا، ؾؼال فف ظؿر: 

شؽْت، ؾقاهللِ فؼد رَأوك بؿؽان شقء، ؾؼّاح اهلل مؽاكًا رَأوك ؾقف! وأمر بجؾد اُ 

ظؿُر جؾدَتـا ُطؾاًم، أكت رددَت صاحاـا  یا افشفقد افثالثة، ؾؼال كاؾع: أكت واهلل

أن یشفد بِِؿثؾ صفادتـا، َأظؾؿَتف هقاك ؾاّتاَعف، وفق ـان تؼّقًا فؽان ِرىض اهلل واحلؼر 

ظـده آثَر ِمـ رضاك. ؾؾاّم َجَؾد أبا بؽرة ؿام وؿال: أصفد فؼد زكٰی ادغرة. ؾلراد 

← 



واخلزي دم احلقاة افدكقا، وَفعذاُب أخرة أخزٰی. وأكت افذي 

وأفَؼْت ما دم  حّتٰی أدمقَتفا |َضبَت ؾاضؿَة بـت رشقل اهلل 

وخمافػًة مـؽ ٕمره، ، |شتذًٓٓ مـؽ فرشقل اهلل اِ  ؛بطـفا

یا ؾاضؿة، أكِت شّقدُة : »|واكتفاـًا حلرمتف، وؿد ؿال ُلا رشقل اهلل 

كَ ش، كساِء أهِؾ اجلـة ُ إفی افـار، وجاظُؾ َوباَل ما كطؼَت بف  واهللُ ُمصر 

مـ رشقل  ظؾّقًا، أكؼصًا دم َكَسبف، أم ُبعداً  ظؾقؽ، ؾبلي  افثالثة شببَت 

دم ُحؽؿ، أم رؽبًة دم افدكقا؟!  إلشالم، أم َجقراً اهلل، أم ُشقَء بالٍء دم ا

ؿتؾ  ×ظؾقًا  بؽ افـاس، أتزظؿ أنّ وـّذ  هبا ؾؼد ـذبَت  ن ؿؾَت إ

وَفَعؿري  ،أتؼٰی وأكؼٰی ِمـ ٓئؿف دم ذفؽ ظثَّمن مظؾقمًا؟! ؾعّع واهللِ

ـ ـان ظعٌّ َؿتَؾ ظثَّمن مظؾقمًا، ؾقاهللِ ما
أكت ِمـ ذفؽ دم رء، ؾَّم  َفئِ

بَت فف مّقتًا، وما زافت افطائػ داَرك تتبع ًا وٓ تعّص ككَتف حقّ 

قل أمر اجلاهؾّقة وَقت اإلشالم، حتٰی ـان ما ـان دم  افبغایا، وُُتْ

 !أمس

وأّما اظساضؽ دم َبـل هاصؿ وَبـل ُأمّقة، ؾفق اّدظاؤك إفٰی 

                                                                                                                  

 شن جؾدَتف رمجُت صاحَبؽ!إ»: ×ظؿر أن ُیؾده ثاكقًا ؾؼال أمرادممـغ ظّع 

 )مـ حمّؼؼ: آحتجاج، افسّقد حمّؿد باؿر ادقشقّي اخلرشان(.



 

 معاویة.

ا ؿقفؽ دم صلن اإلمارة وؿقل أصحابؽ دم ادُؾؽ افذي وأمّ 

مئة شـة، ومقشٰی وهارون  د مؾؽ ؾرظقُن مَك أربعَ َمَؾؽتؿقه، ؾؼ

ِمـ إذٰی، وهق ُمؾؽ اهلل ُیعطقف  ما یؾؼقانِ  َیؾَؼقان Lكبّقان ُمرَشالن 

وإْن أدري َفعؾَّف ؾِتـٌة َفُؽؿ وَمتاٌع إفٰی ﴿افَزَّ وافػاجر، وؿال اهلل: 

ؾِقفا َؾَػَسُؼقا كا ُمْسَ َرْدكا أْن ُُنؾَِؽ َؿریًة َأَمرْ أوإذا ﴿وؿال:  ،(1) ﴾ِحغ

ْركاها َتدمراً   .ش(2) ﴾ؾِقفا َؾَحؼَّ َظَؾقفا افؼقُل ؾَدمَّ

اخَلبقثاُت فِؾَخبقثَغ ﴿»ثّؿ ؿام احلسـ ؾـػض ثقابف وهق یؼقل: 

یا معاویُة: أكت وأصحاُبؽ همٓء  ، ُهؿ واهللِ﴾واخَلبقثقَن فِؾخبقثات

ؿ  ،وَن ِِمّا َیؼقُفقنؤُ وفئَؽ ُمزَّ ق بقَن فِؾطَّق باِت، أُ وافطَّ ﴿وصقعُتؽ!  َُلُ

وأصحاُبف  ×هؿ: ظُع بـ أيب ضافب  (3) ﴾َمْغِػرٌة وِرزٌق ـریؿ

 .شوصقعُتف

ُذْق َوباَل ما ـَسَبت یداك وما »ثّؿ خرج وهق یؼقل دعاویة: 

                                                           

 .111. شقرة إكاقاء: 1

 .16. شقرة اإلرساء: 2

 .26. شقرة افـقر: 3



 َجـَت، وما ؿد أظّد اهللُ فؽ وَُلؿ مـ اخلزِي دم احلقاة افدكقا وافعذاِب 

 .شإفقؿ دم أخرة!

 صحابف: وأكتؿ َؾُذوؿقا َوباَل ما جـَقُتؿ!ؾؼال معاویة ٕ

ّٓ  ؾؼال افقفقد بـ ُظؼاة: واهللِ  ّٓ ـام ُذؿت، وٓ اجَسَأ إ ما ُذؿـا إ

 ظؾقؽ!

 ؼصقا مـ افرجؾ؟! ؾفاّل ـتؾؼال معاویة: أمل أؿؾ فؽؿ: إّكؽؿ فـ تَ 

ما ؿام  أضعتؿقين أّوَل مّرة ؾاكتكتؿ مـ افرجؾ إذ ؾضحؽؿ، ؾقاهللِ

افققم  ؾؾقس ؾقؽؿ خرٌ  ،بف  افاقت، وّهؿُت أن أشطقَ حّتٰی أطؾؿ ظَعّ 

 !وٓ بعد افققم

ؿال: وشؿع مرواُن بـ احلؽؿ بام فؼَل معاویة وأصحابف 

، ؾلتاهؿ ؾقجدهؿ ظـد معاویة L ادذـقرون مـ احلسـ بـ ظعّ 

 ذم افاقت، ؾسلهلؿ:

 ف ما افذي بَؾَغـل ظـ احلسـ وزظؾف؟ 

 ؿد ـان ـذفؽ. :ؿال

َُش : أؾَ ؾؼال هلؿ مروان َٕ ـّ ال أحِضمُتقين ذفؽ، ؾقاهللِ  َُشّا َٕ اَّـَّف و

 أباه وأهَؾ افاقت شّاًا تتغـّٰی بف اإلماء وافعاقد!



 

وهؿ یعؾؿقن مـ مروان  .ؾؼال معاویة وافؼقم: مل َیُػْتؽ رء

 َبْذَو فساٍن وؾحش.

ؾؼال مروان: ؾلرِشْؾ إفقف یا معاویة. ؾلرشؾ معاویة إفی احلسـ 

 بـ ظّع.ا

ما یرید هذا افطاؽقة »: × جاء افرشقل ؿال فف احلسـ ؾؾاّم 

ُوؿرّن مسامَعف ما یبؼٰی ظؾقف ظاُره  َٕ مـّل؟ واهللِ إن أظاد افؽالم 

. ؾلؿاؾ احلسـ، ؾؾاّم جاَءهؿ وَجَدهؿ شوَصـاُره إفٰی یقم افؼقامة!

بادجؾس ظؾٰی حافتفؿ افتل ترـفؿ ؾقفا، ؽَر أّن مروان ؿد حِض 

حّتٰی جؾس ظؾی افَّسیر  ×ؾؿشی احلسـ  معفؿ ذم هذا افقؿت،

 مع معاویة وظؿرو بـ افعاص.

؟»ؿال احلسـ دعاویة:  ثؿّ   .شمِلَ أرشؾَت إيَلّ

ـْ مرواُن افذي أرشؾ إفقؽ.  ؿال: فسُت أكا أرشؾُت إفقؽ، وفؽ

ـُ   ؿریش؟ لِ افرج اُب افساّ  ؾؼال فف مروان: أكت یا حس

 .شوما افذي أردت؟»ؾؼال فف احلسـ: 

َُشّاـّؽ وأباك وأهَؾ بقتؽ َشّاًا تتغـّٰی بف ؾؼال مروان:  َٕ واهللِ 

 !اإلماء وافعاقد



ا أكت یا مروان، ؾؾسُت شببتُؽ وٓ أمّ »: ×ؾؼال احلسـ 

ـّ اهلل  فََعـؽ وفعـ أباك وأهَؾ بقتؽ  وجّؾ  ظزّ شببُت أباك، وفؽ

وذّرّیَتؽ، وما خرج ِمـ صؾب أبقؽ إفٰی یقم افؼقامة، ظؾٰی فسان 

هذه  ،ـ حَضیا مروان ما ُتـؽر أكت وٓ أحٌد ِمّ  اهللِكبق ف حمّؿد. و

 یا وما زادك اهللُ ـ ،فؽ وٕبقؽ ِمـ َؿبؾؽ | عـَة ِمـ رشقل اهللافؾَّ 

ّٓ ضغقاكًا ـبرًا، وَصَدق اهلل وصدق رشقفف،  مروان ـ بَّم خّقَؾؽ إ

َجرَة ادَؾعقكَ ﴿: تبارك وتعافیٰ یؼقل اهلل  ُؾُفؿ ةَ وافشَّ َؾَّم  دم افؼرآِن وُكَخق 

ُضْغقاكًا ـبراً  ّٓ مرواُن ـ وذّرّیُتؽ افشجرُة  یا ، وأكت ـ(1) ﴾َیزیُدُهؿ إ

 ظزّ ظـ َجزئقؾ ظـ اهلل  |ادؾعقكة دم افؼرآن، وذفؽ ظـ رشقل اهلل 

 .!شوجّؾ 

ؾقثب معاویة ؾقضع یده ظؾٰی ؾؿ احلسـ وؿال: یا أبا حمّؿد، ما 

ؿام ؾخرج، ثقبف و ×ــَت َؾّحاصًا وٓ َضّقاصًا. ؾـػض احلسـ 

ق افؼقم ظـ ادجؾس بِغقٍظ وحزن، وشقاِد افقجقه ذم افدكقا ؾتػرّ 

 وأخرة!

                                                           

 .60. شقرة اإلرساء: 1



 

  ظؾٰی معاویة ومروان بـ  امصؾقات اهلل ظؾقفمػاخرة احلسـ بـ ظّع

 بـ أيب شػقان. وُظتاة احلؽؿ وادُغرة بـ ُصعاة وافقفقد بـ ُظؼاة

 ظؾٰی معاویة ؾحِض جمؾسف، وإذا Lؿقؾ: وؾد احلسـ بـ ظّع 

 افؼقم، ؾَػخر ـؾر رجؾ مـفؿ ظؾٰی بـل هاصؿ، 
ِ
ظـده همٓء

ـَ بـ ظّع وبؾغت مـف. وَوَضعقا مـفؿ، وذـروا أصقاءً   شاءت احلس

عب، وآبائل »: L ؾؼال احلسـ بـ ظعّ  أكا صعبٌة ِمـ خِر افشُّ

َـَّسب، وافسَّمحة ظـد احَلَسب، وكحـ  أـرُم افعرب، فـا افػخرُ  واف

روظًا كامقة، وأثَّمرًا زاـقة، وأبداكًا ؿائؿة، ِمـ خر صجرة، أكبتت ؾ

ة، ؾَعَؾقكا حغ َصَؿخ بـا افَػْخر، ؾقفا أصؾ اإلشالم وِظؾُؿ افـبقّ 

ـُ بحقٌر زاخرٌة ٓ ُتـَزف، وجباٌل  واشَتَطْؾـا حغ امتـع بـا افِعّز، وكح

 .شصاخمٌة ٓ ُتؼَفر

بلكػؽ،  ؾؼال مروان بـ احلؽؿ: مدحَت كػسؽ، وَصَؿخَت 

ـُ واهللِ ادؾقُك افسادة، وإظّزة افؼادة، هقفاَت  هقفاَت یا حسـ، كح

كا، وٓ ؾخرٌ  ٓ ، ؾؾقس فؽ ظزٌّ ِمثُؾ ظزِّ ـْ أكشل  ـػخركا. ثؿّ  َتَاّجَح

 یؼقل:

 َصففَػقـا أكُػسففًا ضاَبففْت َوؿففقراً 

  
هفا ؾِفقَؿـ َیؾِقـفا  ؾـاَفْت ِظزَّ

   



 ؾُلْبـففا بافَغـقؿففِة حقففُث ُأْبـففا

  
 كقـفففاوُأْبـفففا بفففادؾقِك ُمؼرَّ 

   
ثّؿ تؽّؾؿ ُمغرة بـ صعاة ؾؼال: كصحُت ٕبقؽ ؾؾؿ یؼاؾ 

ذم مجؾة أهؾ افشام، ؾؽان  افـرصح، وفقٓ ـراهقُة ؿطع افؼرابة فؽـُت 

یعؾؿ أبقك أيّن أصُدر افقّراد ظـ مـاهؾفا، بزظارة ؿقس، وحؾؿ 

 ثؼقػ، ودمارَّبا فألمقر ظؾی افؼاائؾ.

بـًا وَخقرًا وَضعػاً َأُج  یا مروان،»ؾؼال:  ×ؿ احلسـ ؾتؽؾّ 

ـُ رشقل اهلل، وَصَؿخُت ٱوظجزًا زظؿَت أّّن مدحُت كػز، وأكا  ب

صباِب أهِؾ اجّلـة، وإّكَّم یبذخ ویتؽّز ـ َوْیَؾؽ ـ َمـ  بلكػل وأكا شّقُد 

یرید رؾع كػسف، ویتبّجح َمـ یرید آشتطافة، ؾلّما كحـ ؾلهُؾ بقت 

ة، وــز اإلیَّمن، ورمح افرمحة، وَمعِدُن افؽرامة، ومقضع اخِلَر 

یـ، أٓ ؽ ـ َتْصِؿُت  اإلشالم، وشقػ افد  ؽ ؿبَؾ أن َأرمقَ  ـ َثَؽَؾْتؽ ُأمُّ

ـِ  باُلقائؾ، وَأِشَؿؽ بَؿقسؿٍ  شؿؽ! ؾلّما إیابؽ ٱتستغـل بف ظ

قَت ؾقف مفزومًا، واكخجرَت فَّ بافـَّفاب وادؾقك: أدم افققم افذي وَ 

ك بطؾحة حغ ؽدرَت مذظقرًا، ؾؽاكت ؽـقؿُتؽ هزیؿَتؽ، وؽدرُ 

 .شؾدَة وجفؽ!!بف ؾؼتؾَتف، ُؿبحًا فؽ ما أؽَؾَظ جِ 

س مروان رأشف، وبؼَل مغرة مافقتًا، ؾافتػت إفقف ؾـؽّ 



 

ؾاخَرك، أظقَر َثؼقػ! ما أكت ِمـ ؿریٍش ؾلُ »ؾؼال:  × احلسـ

ة اإلماء، وشقّدِة افـساء، َؽذاكا رَ بـ ِخ ٱأَجِفؾَتـل یا َوَْیؽ؟! أكا 

ؾِؿـا تلویَؾ افؼرآن، ، ؾعَ تبارك وتعافیٰ عؾؿ اهلل ب |رشقُل اهلل 

ـاء. وأكت مـ  ومشؽالِت إحؽام، فـا افعّزُة افعؾقا، وافػخر وافسَّ

ُلؿ دم اإلشالم كصقب، ظبٌد  ة َكَسب، وٓؿقٍم مل یثبت ُلؿ دم اجلاهؾقّ 

ظـ مصادمة افؾققث، وُماحشة إؿران. كحـ  فف وآؾتخارَ  آبؼ، ما

ذاوید افؼادة، كحؿل افذمار، وكـػل ظـ شاحتـا افسادة، وكحـ ادَ 

زظؿَت إفٰی ويص  خر  بـ كجقبات إبؽار. ثّؿ أذَت ٱافعار، وأكا 

 قرك أظؾؿ، وــَت فؾرد  إكبقاء، وـان هق بعجزك أبك، وبَج 

ظؾقؽ مـف أهاًل فق ظّزك دم صدرك، وبدو افغدر دم ظقـؽ. هقفات مل 

غ بزظارة یؽـ فقّتخَذ ادُِضؾ غ َظُضداً  . وزظُؿؽ أّكؽ فق ــَت بِصػ 

ؽ؟! ـ ؿقس، وحؾؿ ثؼقػ، ؾبَّمذا أبعجزك ظـد  ـ َثؽَؾْتؽ ُأمُّ

 ادؼامات، وؾرارك ظـد ادجاحشات؟!

ادممـغ إجاصع، َفعؾِؿَت أّكف  أما واهللِ فق افَتَػَت ظؾقؽ مـ أمر

 ٓ یؿـعف مـؽ ادقاكع، وَفؼامت ظؾقؽ ادرّكاُت اُلقافع.

ػ ؼِ ؼ ؾثَ بِ أظارة ؿقس: ؾَّم أكت وؿقسًا؟ إّكَّم أكت ظبٌد وأّما ز



ل َؾاْحَتْؾ فـػسؽ ِمـ ؽرها، ؾؾسَت ِمـ رجاُلا، أكت  ثؼقػًا، ؾُسؿ 

ك ومقافج افزرائب أظرُف مـؽ باحلروب.  بؿعاجلة افؼ 

احلؾؿ ظـد افعبقد افؼققن؟ ثّؿ َـّقَت فؼاء  ؾلّما احِلؾؿ، ؾليُّ 

ظرؾت: أشٌد باشؾ، وشؿٌّ ؿاتؾ، ٓ  ؾذاك َمـ ؿد ×أمرادممـغ 

ْبعان،  تؼاومف إبافسة ظـد افطعـ وادُخاَفسة، ؾؽقػ ترومف افض 

عالن، بِؿْشقتِفا افَؼْفؼرٰی.  وتـافف اجْلِ

ؽ مـف ؾلّما ُوصؾتؽ: ؾؿـؽقرة، وؿربتؽ: ؾؿجفقفة، وما َرمِحُ 

ّٓ ـبـاِت اداء مـ ِخْشػان افظ باء، بؾ أكت أبعُد مـف كسباً!  .شإ

ظُذْركا ِمـ بـل ُأمّقة إن اُ »ؾقثب ادغرة واحلسـ یؼقل ف دعاویة ف: 

 .شَتاَوْزكا بعَد ُمـاضؼة افؼققن، ومػاخرة افعبقد

 بـق ظاِد َمـاف، ٓ اِ ؾؼال معاویة: 
ِ
رِجع یا ُمغرة، همٓء

 ذاوید!فؿَ افصـادید، وٓ ُتػاِخرهؿ اف فؿُ ؼاومُ تُ 

 ... بافسؽقت، ؾسؽت ×ثّؿ أؿسؿ ظؾٰی احلسـ 

  وُروَي أّكف ّدا َؿِدم معاویة بافؽقؾة ؿقؾ فف: إّن احلسـ بـ ظّع

مرتػٌع ذم أكػس افـاس، ؾؾق أمرَتف أن یؼقم دون مؼامؽ ظؾی 

ادِـز ؾُتدرـف احلَداثة وافعّل ؾقسؼط مـ أكػس افـاس وأظقـفؿ! 



 

ّٓ إن یلمره بذفؽ، ؾلمره، ؾؼام دون ؾلبٰی ظؾقفؿ وأبَ  قا ظؾقف إ

 ـز، ؾَحِؿد اهلل وأثـٰی ظؾقف، ثّؿ ؿال:مؼامف ذم اد

ا افـاس، ؾنّكؽؿ فق َضَؾبُتؿ ما بَغ ـذا وـذا فِتَِجدوا » أّما بعُد أُّیُّ

ه كبّل، مل َتدوا ؽري وؽَر أخل، وإّكا أظطقـا صػؼَتـا هذه  رجاًل َجدُّ

وأصار بقده إفٰی أظؾی ادـز إفٰی معاویة، وهق ذم مؼام  ف افطاؽقةَ 

ـَ دماِء ادسؾؿغ أؾضَؾ ِمـ ورأَ  فـ ادـز! م |رشقل اهلل  یـا حؼ

. وأصار ش﴾أدري َفعّؾف ؾتـٌة فَُؽؿ ومتاٌع إفٰی ِحغ وإنْ ﴿إهراؿفا، 

 بقده إفٰی معاویة.

 ؾؼال فف معاویة: ما أردَت بؼقفؽ هذا؟

ّٓ ما أراد اهلل »ؾؼال:   .شوجّؾ  ظزّ ما أردُت بف إ

ؾسّب ؾقفا ؾاحشة،  معاویة ؾخطب خطاة ِظقِّقاةً  مؾؼا

ؾؼال  L، ؾؼام إفقف احلسـ بـ ظّع ظؾقف افصالة وافسالمادممـغ  أمر

ـَ آـؾِة إـباد! أَو أكَت َتسّب ٱَوْیَؾؽ یا »فف ف وهق ظؾی ادـز ف:  ب

ًا ؾؼد َمـ َشبَّ ظؾقّ : »| وؿد ؿال رشقُل اهلل ×ادقمـغ  أمر

اهللَ أدَخَؾف اهلُل كاَر َجفـَّؿ  وَمـ َشبَّـل َؾَؼد َشبَّ اهلل، وَمـ َشبَّ  ،َشبَّـل

 .ش؟!شخافدًا ؾقفا خُمَّؾدًا وفف ظذاٌب مؼقؿ



ظـ ادـز ودخؾ داره، ومل َیِصؾ هـاك  ×ثّؿ اكحدر احلسـ 

 بعَد ذفؽ أبدًا.

  احتجاج احلسـ بـ ظّعL  ظؾٰی معاویة ذم اإلمامة، َمـ

 .|یستحّؼفا بعد ُميضِّ افـاّل  یستحّؼفا وَمـ ٓ

جج فعاد اهلل بـ جعػر ذفؽ إیراد ـثر مـ احلُ  وؿد جرٰی ؿاؾ

بـ أيب ضافب وظاد اهلل بـ ظّااس وؽرّها، ظؾٰی معاویة ذم اإلمامة ا

 وافػضؾ بـ ظّااس وؽرّها. ×وؽرها، بؿحٍِض مـ احلسـ 

اهلل بـ جعػر بـ أيب  روٰی ُشَؾقؿ بـ ؿقس ؿال: شؿعُت ظاد

 ضافب ؿال: ؿال يل معاویة:

ؾحسـ واحلسغ! ما ّها بخٍر مـؽ وٓ ما أصدَّ تعظقَؿؽ ف

أبقّها بخٍر مـ أبقؽ، وفقٓ أّن ؾاضؿة بـُت رشقل اهلل فؼؾُت: ما 

 ُأمرؽ أشامُء بـُت ُظَؿقس بدوهِنا.

ؿال: ؾَغِضاُت مـ مؼافتف وأَخَذين ما ٓ أمؾؽ، ؾؼؾت: أكَت 

فام، بؾٰی واهللِ إهّنام خٌر مـّ  ل، وأبقّها َفؼؾقُؾ ادعرؾة َّبام وبلبقفام وُأمِّ

فام خٌر مـ ُأّمل، وفؼد شؿعُت رشقل اهلل   |خٌر مـ أيب وأمر

  وأكا ؽالٌم ؾَحِػظُتف مـف ورظقُتف.ام وذم أبقفامیؼقل ؾقف



 

 Lؾؼال معاویة ف وفقس ذم ادجؾس ؽر احلسـ واحلسغ 
وابـ ظّااس وأخقف افػضؾ ف: هاِت ما شؿعَت!  J وابـ جعػر

 ؼال: إّكف أظظؿ ممّا ذم كػسؽ.َؾَقاهللِ ما أكَت بؽّذاب، ؾ

مل یؽـ  ، ؾآتِف ما(1) : وإن ـان أظظَؿ ِمـ ُأحٍد وِحرٰی معاویة ؿال

أحٌد مـ أهؾ افشام!! أّما إذا َؿَتؾ اهلل ضاؽقَتؽؿ وؾّرق مجعؽؿ، 

كا ما وصار إمر ذم أهؾف ومعدكف، ؾام كاايل ما ؿؾُتؿ، وٓ یِّض 

 .(2) اّدظقُتؿ

أكا َأوفٰی »یؼقل:  |رشقل اهلل  : شؿعُت ظاد اهلل بـ جعػر ؿال

بادممـغ ِمـ أكػِسفؿ، َؾؿـ ــُت َأوفٰی بف مـ كػسف ؾلكت یا أخل 

، وظعٌّ بغ یدیف ذم افاقت واحلسـ واحلسغ شَأوفٰی بف مـ كػسف

                                                           

 . َجاالِن ذم احلجاز.1

ة ، ویتؽّؾؿ بـََػس ادؾقـقّ ^ . هؽذا یتجارس معاویة ظؾٰی ُحرمة أهؾ افاقت2

وافتسّؾط وحّب افرئاشة وؽرورها. وفؾؿزید مـ افتعّرف ظؾٰی صخصّقة معاویة 

بلس بؿراجعة: ـتاب )افـصائح افؽاؾقة فِفَؿـ یتقّفٰی معاویة( فؾسّقد حمّؿد بـ  ٓ

هف(، وـتاب )معاویة( فعاد افااؿل ؿركة اجلزائرّي، 1350ظؼقؾ افعؾقّي )ت

 .101ف  40وـتاب )معاویة افثاين( فؾؿمّفػ: 



وُأم  ÷بـ زید، وذم افاقت ؾاضؿة  شامةوظؿرو بـ ُأّم شؾؿة وأُ 

 |، وضب رشقل اهلل بـ افعّقام ذّر وادِؼداد وافزبر أیؿـ وُأبق

وأظاد ما ؿال ؾقف ثالثًا، ثّؿ  (×)أي ظٰذ ظضد ظعٍّ  ظؾٰی َظُضده

صؾقات اهلل ، ثّؿ ؿال ^ باإلمامة ظؾی إئّؿة متام آثـَل َظَؼ  كصَّ 

 :ظؾقف

ُّمتل اثـا» إماَم َضالفة، ـؾُّفؿ ضالٌّ ُمِضّؾ، ظؼة ِمـ َبـل  ظؼ ِٕ

قِع آثـَل ظؼ وما أضّؾقا دم ُأمّقة، ورجالن مـ ؿریش، ِوْزُر مج

 وشّؿی افعؼة مـفام. |، ثّؿ َشاّمّها رشقل اهلل ش!ُظـُِؼفَّم

فؿ فـا، ؿال: ؾالٌن وؾالن، وصاحب افسؾسؾة ؿال معاویة: َؾسؿِّ 

وابـُف مـ آل أيب شػقان، وشاعٌة مـ ُوفد احلؽؿ بـ أيب افعاص، 

 أّوهُلؿ مروان.

 ؾؽُت وهَؾَؽِت افثالثُة َؿاعؿال معاویة: َفئـ ـان ما ؿؾَت حّؼًا ه

ّٓ  )أي أبق بؽٍر وظؿر وظثامن!( هؿ مـ هذه إُّمة، ومجقُع َمـ َتق

وفؼد َهَؾؽ أصحاب رشقل اهلل مـ ادفاجریـ وإكصار وافتابعغ، 

 ِمـ ؽِرـؿ وأهِؾ افاقت وصقعتِؽؿ.

مـ رشقل  َشِؿعُتف ؿال ابـ جعػر: ؾنّن افذي ؿؾُت ف واهللِ ف حؼٌّ 



 

 .|اهلل 

ـُ  ال معاویة ف فؾحسـ واحلسغ وابـ ظّااس ف: ماؿ یؼقل اب

 جعػر؟!

اس ف ومعاویة باددیـة أّوَل شـٍة اجتؿع ظؾقف افـاس ؿال ابـ ظاّ 

ف: أرِشْؾ إفی افذي شّؿٰی. ؾلرشؾ إفٰی ظؿرو بـ  × بعد ؿتؾ ظعّ 

ُأّم شؾؿة وُأشامة، ؾَشِفدوا مجقعًا أّن افذي ؿافف ابـ جعػر حّؼ، وؿد 

 ـام َشِؿعف. |مـ رشقل اهلل َشِؿعقه 

اس وافػضؾ ثّؿ أؿاؾ معاویة إفی احلسـ واحلسغ وابـ ظاّ 

ؾّ  ـُ  ؿ ظؾٰی ما ؿال ابـ جعػر؟ؽُ وابـ ُأّم شؾؿة وأشامة وؿال: 

 ؿافقا: كعؿ.

ؿال معاویة: ؾنّكؽؿ یا َبـل ظادادّطؾب َفتّدظقن أمرًا، وحَتتّجقن 

ون ظؾٰی أمٍر وتسسوكف ؿقّیٍة إن ـاكت حّؼًا، وإّكؽؿ َفُتاِك  بُحّجةٍ 

ذم ؽػؾٍة وَظؿٰی، وَفئـ ـان ما تؼقفقكف حّؼًا فؼد َهَؾؽِت  وافـاُس 

ّٓ أكتؿ  ا وَجَحدت كاقَّفا، إ َػرت برَّبِّ ـَ إُّمة وَرَجعت ظـ دیـفا، و

 فئؽ ؿؾقٌؾ ذم افـاس!وأهَؾ افاقت وَمـ ؿال بؼقفؽؿ، وأُ 

وؿؾقٌؾ ِمـ ﴿: ٰی تعافاس ظؾٰی معاویة ؾؼال: ؿال اهلل ؾلؿاؾ ابـ ظاّ 



ُؽقر  .(2) ﴾وَؿؾقٌؾ ما ُهؿ﴿ؿال: و، (1) ﴾ِظبادَي افشَّ

َحرة أمـ بـل إرسائقؾ:  ظَجَب أوما َتْعَجُب مـّل یا معاویة  ّن افسَّ

مـقا بؿقشٰی وصّدؿقه، آؾ (3) ﴾ْؿِض ما أكَت ؿاضٍ اِ ﴿ؿافقا فػرظقن 

ؿ َّبؿ وَمـ اّتاَعفؿ ِمـ بـل إرسائقؾ ؾلؿطعفؿ افاحر وأراه ثّؿ شار

ؿقن بؿقشٰی وبافتقراة ُیؼّرون فف بِِدیـف، ثّؿ  افعجائب، وهؿ مصدِّ

وا بلصـاٍم ُتعَاد ؾؼافقا:  ؿٱیا ُمقَشی ﴿َمرر ، ؿاَل آُِلةٌ  ْجَعْؾ َفـا إُلًا ـَّم َُلُ

َفُؾقن ، وظؽػقا ظؾی افعجؾ مجقعًا ؽَر هارون، (4) ﴾إّكُؽؿ َؿقٌم ََتْ

ؿال هلؿ مقشٰی ف بعد ، و(5) ﴾هذا إُُلُؽؿ وإفُف ُمقشیٰ ﴿ؾؼافقا: 

، ؾؽان مـ جقاَّبؿ ما ؿّص (6) ﴾شةؼدَّ ادُ  ادُخُؾقا إرَض ﴿ف:  ذفؽ

ّٓ َكػز وأخل، ؾَ ﴿ظؾقفؿ:  وجّؾ  ظزّ اهلل  ْؾُرْق اؿاَل َرب  إّن  ٓ َأمؾُِؽ إ
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 .(1) ﴾َبقـَـا وبَغ افَؼقِم افػاشؼغ

دوهؿ وأضاظقهؿ، هلؿ شقابُؼ  مع  ؾام اّتااُع هذه إُّمة رجآً شقَّ

ـِ حمّؿد إومـازل ؿریاة مـفا، و | رشقل اهلل  |صفاره ُمؼّریـ بدی

وبافؼرآن، مَحَؾفؿ افِؽُز واحلسد أن خافػقا إماَمفؿ ووفقَّفؿ، 

بلظجَب ِمـ ؿقٍم صاؽقا ِمـ ِحؾقِّفؿ ِظْجاًل ثّؿ ظؽػقا ظؾقف َیعُادوكف 

ویسجدون فف، ویزظؿقن أكَّف رّب افعادغ! واجتؿعقا ظؾٰی ذفؽ 

وؿد بؼَل مع صاحاـا افذي هق ِمـ كاقِّـا  .هفؿ ؽَر هارون وحدَ ـؾر 

ذّر  بؿـزفة هاروَن مـ مقشٰی مـ أهؾ بقتف كاس: شؾامن وأبق

ثّؿ رجع افزبر وَثاَت همٓء افثالثة مع إمامفؿ  ،وادِؼداد وافزبر

 قا اهلل.حّتٰی َفؼُ 

واحد،  اهلل ِمـ إئؿة واحدًا بعدَ  كا معاویُة أن َشؿَّ یب وَتعجَ 

وؿد كّص ظؾقفؿ رشقل اهلل بغدیر خؿ وذم ؽر مقضـ، واحتّج َّبؿ 

ظؾقفؿ، وأمرهؿ بطاظتفؿ، وأخز أّن أّوهَلؿ ظعر بـ أيب ضافب ويلر 

ـٍ ومممـٍة ِمـ َبعِده، وأّكف خؾقػتف ؾقفؿ ووصقرف. وؿد بعث  ـؾِّ ممم
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ظؾقؽؿ بجعػر، ؾنن هؾؽ »جقشًا یقَم ُممتة ؾؼال:  |رشقل اهلل 

ٰی یسك ، ؾُؼتِؾقا مجقعًا، أؾَس شد، ؾنن هؾؽ ؾعبد اهلل بـ َرواحةؾزی

بعَده، فقختاروا هؿ ٕكػسفؿ اخلؾقػة،  إُّمَة ومل ُیاغِّ هلؿ َمـ اخلؾقػةُ 

وما  ؟!ـلّن رأهیؿ ٕكػسفؿ أهدٰی هلؿ وأرصُد ِمـ رأیف واختقاره

 ّٓ ذم  |بعدما بّقـف، وما ترـفؿ رشقل اهلل  َرـِب افؼقم ما رـاقا إ

 وٓ ُصافة. ًك ظؿ

 ×عة افذیـ تظاهروا ظؾٰی ظّع بؾلّما ما ؿال افرهط إر

َذبقا ظؾٰی رشقل اهلل، وزظؿقا أكّ  ـَ قجؿَع فـا اهلل مل یؽـ فِ  ف ؿال: إنّ و

ؾؼد َصاَّفقا ظؾی افـاس بشفادُتؿ  !ة واخلالؾةأهَؾ افاقت افـاقّ 

 وـِذَِّبؿ ومؽِرهؿ!

 ؿال معاویة: ما تؼقل یا َحَسـ؟

اس، بـ ظبّ ٱیا معاویة، ؿد شؿعَت ما ؿؾُت وما ؿال »: ؿال

ومـ ُجرأتؽ ظؾی اهلل  معاویة ـ وِمـ ؿّؾة حقائؽ، یا افعجُب مـؽ ـ

یا  ؽؿ، َوردَّ إمَر إفٰی َمعِدكف! ؾلكت ـحغ ؿؾت: ؿد َؿَتؾ اهللُ ضاؽقتَ 

معاویُة ـ َمعِدن اخلالؾة دوَكـا؟! ویٌؾ فؽ یا معاویُة وفؾثالثة َؿبَؾؽ 

ـّ ـالمًا افذ ؿقَف َٕ ـّة،  یـ أجؾسقك هذا ادجؾس، وَشـُّقا فؽ هذه افسُّ



 

 ما أكت أهُؾف، وفؽـّل أؿقل فقسؿعف َبـُق أيب همِٓء حقيل.

إّن افـاس ؿد اجتؿعقا ظؾٰی ُأمقٍر ـثرة فقس بقـفؿ اختالف 

َّٓ اهلل، وأّن حمّؿدًا  ؾقفا، وٓ تـازٌع وٓ ُؾرؿة، ظؾٰی: صفادةِ  أن ٓ إفف إ

ادػروضة، وصقم  اخَلْؿس، وافزـاةِ  ل اهلل وظبده، وافصؾقاِت رشق

صفر رمضان، َوَحّج افبقت، ثّؿ أصقاء ـثرة مـ ضاظة اهلل ٓ ُُتصٰی 

ّٓ اهلل. واجتؿعقا ظؾٰی ُتریؿ افزكا، وافْسؿة، وافؽذب،  وٓ َیعّدها إ

وافؼطقعة، واخلقاكة، وأصقاء ـثرة مـ معايص اهلل ٓ ُُتصٰی وٓ 

ـٍ اؿتتؾقا ؾقفا وصاروا ؾَِرؿًا یؾعـ  َیعّدها ّٓ اهلل. واختؾػقا دم ُشـ إ

ویتّزأ بعضفؿ ظـ بعض، ویؼتؾ ش، افقٓیة»بعُضفؿ بعضًا، وهل: 

ّٓ ؾِرؿًة َتتَّبع ـتاب اهلل وُشـَّة  ؿ أحؼُّ وَأوفٰی هبا، إ بعضفؿ بعضًا، أُّیُّ

دَّ الف، ورَ بؾة افذي فقس ؾقف اخت، ؾَؿـ أَخَذ بَّم ظؾقف أهُؾ افؼِ | كبّقف

َشؾِؿ وكجا بف مـ افـار ودخؾ اجلـّة،  ،قا ؾقف إفی اهللػِظؾَؿ ما اختؾ

ـّ ظؾقف واحتّج ظؾقف بلن كّقر ؿؾبَف بؿعرؾة وُ  ٓةِ وَمـ وّؾؼف اهلل وَم

ِمـ أئّؿتفؿ ومعدِن افعؾؿ أیـ هق، ؾفق ظـد اهلل شعقد، وهلل  إمر

 َظؾِؿ حّؼًا ؾؼال، أوَ  أً َرِحؿ اهللُ امر: »| رشقل اهلل ؿال ويّل، وؿد

 .شؿؾِ شؽت ؾَس 



 ّٓ كحـ كؼقل أهَؾ افبقت: إّن إئّؿة مـّا، وإّن اخلالؾة ٓ َتصؾح إ

ـُ اؾقـا، وإّن اهلل جعؾـا أهَؾفا دم ـتابف وُشـّة كبّقف، وإّن  فعؾؿ ؾقـا وكح

أهؾف، وهق ظـدكا ُمؿقٌع ـؾُّف بحذاؾره، وإّكف ٓ ََیْدث رء إفٰی یقم 

ّٓ وهق ظـدكا مؽتقٌب بنمالء رشقل  افؼقامة حّتیٰ  أرُش اخَلْدش إ

 بقده. ×بخط  ظعٍّ و ،| اهلل

ـَ هـد َتدّظل ذفؽ  وزظؿ ؿقٌم أُّنؿ َأوفٰی مـّا، حّتٰی أكت یا اب

وتزظؿ أّن ظؿر أرشؾ إفٰی أيب: إّّن ُأرید أن أـتب افؼرآن دم 

واهلِل تَضُب »مصحػ، ؾابعْث إيلَّ بَّم ـتبَت مـ افؼرآن. ؾلتاه ؾؼال: 

 ؿال: ومِلَ؟ش. ُظـؼل ؿبَؾ أن َیِصؾ إفقؽ

، إّیاي (1) ﴾ؿؾْ وافراِشُخقَن دم افعِ ﴿ؿال:  تعافیٰ ّٕن اهلل »ؿال: 

 ؾغضب ظؿر، ثّؿ ؿال:ش، َظـٰی ومَل َیْعـِؽ وٓ أصحاَبؽ!

ـَ أيب ضافب، َُتَسب أّن أحدًا فقس ظـده ظؾٌؿ ؽرك، َمـ ٱیا  ب

ـل بف، إذا جاء رجٌؾ ؾؼرأ صقئًا معف ـان یؼرأ مـ افؼرآن صقئًا َؾْؾَقلتِ 

ّٓ مل یؽُتْبف. َتبف، وإ ـَ  ُیقاؾؼف ؾقف آَخر 
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ِذبقا واهللِ بؾ ثّؿ ؿافقا: ؿد ضاع مـف ؿرآٌن ـثر! بؾ هق ُمؿقٌع  ـَ

 حمػقظ ظـد أهؾف.

جتفدوا آراَءـؿ، واؿُضقا بَّم َتَرون اِ ف: تف ووٓثّؿ أمر ظؿر ُؿضاتَ 

تف ؿد وؿعقا دم ظظقؿة، ؾُقخرجفؿ أّكف احلّؼ. ؾال یزال هق وبعض وٓ

ع افؼضاة ظـد خؾقػتفؿ، وؿد مـفا أيب فقحتّج ظؾقفؿ هبا. ؾتجؿّ 

ُلؿ، ّٕن  )أي ظؿر( حؽؿقا دم رٍء واحٍد بؼضایا خمتؾػة، ؾلجازها

ف احلؽؿة وؾصَؾ اخلطاب، وزظؿ ـؾُّ صـٍػ ِمـ متِ یُ  مل تعافیٰ اهلل 

خلالؾة وافعؾؿ دوَكـا! خُمافػقـا مـ أهؾ هذه افؼبؾة أُّنؿ َمعِدن ا

َـّ  ـا، وَرـَب رؿاَبـا، وَش ؾـستعغ باهلل ظؾٰی َمـ طَؾَؿـا وجَحَدكا حؼَّ

 ـا اهللُ وكِعَؿ افقـقؾ.فؾـاس ظؾقـا ما ََیتّج بف ِمثُؾؽ! وَحْسبُ 

ـا، ویسّؾُؿ فـا ویلتؿّ  ـٌ َیعِرف حؼَّ بـا،  إّكَّم افـاُس ثالثة: ممم

بٌّ هلل ويّل.
 ؾذفؽ كاٍج حُمِ

فـا افعداوَة َیتّزأ مـّا وَیؾعـُـا، ویستحّؾ دماَءكا وجيحد  وكاصٌب 

ػَر وأذك  ـَ ـُ اهللَ بافزاءة مـّا، ؾفذا ـاؾٌر مؼك، وإّكَّم  ـا، وَیدی حؼَّ

ؼك باهلل قا اهللَ َظْدوًا بغِر ِظؾؿ، ـذفؽ یُ ِمـ حقُث ٓ یعؾؿ، ـَّم شبّ 

 بغر ظؾؿ.



ما أصؽؾ ظؾقف إفی اهلل، ورجٌؾ أخذ بَّم ٓخُيَتَؾػ ؾقف، وَردَّ ظؾَؿ 

ـا، ؾـحـ كرجق دُیعا وٓ یلتّؿ بـا وٓ ،مع وٓیتِـا یـا وٓ یعرف حؼَّ

شف اجلـّف، ؾفذا مسؾٌؿ ضعقػاهلل فف، وُیدِخؾَ  أن َیغػرَ 
 (1). 

آحتجاجّقة تؾؽ  ةوهؽذا تظفر ذم هذه ادقاؿػ ادـاطراتقّ 

َّبا  ـغ، وخصَّ فرشقفف وفؾؿمم تعافٰی وتاارك افعّزة افتل وَهَافا اهلل 

بؽراماتف،  وجّؾ  ظزّ أهؾ افاقت افـاقّي افؼیػ، حقث جّؾؾفؿ اهلل 

ُدكّقة مـ: افعؾؿ وادعرؾة، واإلیامن وافتؼقٰی، وهِ  ااتف، ومقاهاف افؾَّ

وافعاادة واإلخالص، وافطاظة وافعصؿة.. وتؾؽ هل مقجاات 

 افِعّز اإلهلّل:

  ظزّ ْؾَقتَِّؼ اهللَ َمـ أراد أن یؽقن أظزَّ افـاس ؾَ »: |ؿال رشقل 

 .(2) شوجّؾ 

                                                           

، 149ف  129: 10. وفؾؿزید یراجع: بحار إكقار 288ف  269. آحتجاج: 1

 واحتجاجاُتام. فامصؾقات اهلل ظؾقباب مـاطرات احلسـ واحلسغ 

 ف ظـ: ــزافػقائد فؾؽراجؽّل. 8ح /  285: 70. بحار إكقار 2



 

  (1) شِظزَّ أظزُّ ِمـ افتؼقیٰ  ٓ»ؿقفف:  ×وجاء ظـ أمرادممـغ ،

إُلل ـػٰی يب ِظّزًا أن أـقَن فؽ ظبدًا، »وتؾؽ مـاجاتف اخلافدة: 

 .(2) شوـػٰی يب َؾْخرًا أن تؽقَن يل رّباً 

وَمـ هؿ أتؼٰی هلل، وأظاُد هلل، وأضقع هلل، مـ أهؾ بقت رشقل 

هق افـاصح فؾـاس یؼقل  صؾقات اهلل ظؾقف هلل؟! وذفؽؿ احلسـ افزـّل ا

إذا أردَت ِظّزًا بال ظشرة، وهقبًة بال شؾطان، ؾاخُرْج ِمـ »ٕحدهؿ: 

 .(3) شوجّؾ  ظزّ ُذل  معصقة اهلل إفٰی ِظز  ضاظة اهلل 

ثّؿ دخؾ ذم ضاظة  وجّؾ  ظزّ ـ خرج مـ ُذّل معصقة اهلل فؿَ هذا فِ 

 كّقةَؿـ ـان أكزَه ِمـ أن خَیُطر ذم َخَؾِده افؼدّد ؾؽقػ بِ  ،َجّؾ وظزّ اهلل 

معصقة اهلل وُخطقراُتا؟! وـقػ بَؿـ تعّفدت  كقایاأو خطقٌر مـ 

 !ًا ُیدَؾع بف ـؾر رجٍس ظـف؟ه تطفراإلرادُة اإلهلّقة افعظؿٰی بتطفر

ظـد  :ظاش هق إظزَّ بغ افـاس ×اإلمام احلسـ ادجتاٰی  إنّ 

وإن دماوز أَخرون ظؾٰی ُحرمتف، ؾؽان  ةوذم كػسف ادّؼدش تعافٰی اهلل 
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 مـف افِعّزة افتل طفرت ذم حآٍت ظدیدة، مـفا:

 .امإؿدس وَحَساف إشؿٰی، وافَغرة ظؾقف فاف آؾتخار بـَس 

ف افاقان حلؼائؼ اإلشالم احلـقػ ذم رشقفف إـرم ورشافتف 

 افعظؿٰی.

ظغ ادحتافغ ؾٰی مؽائد اددّ ف افّرد ظؾٰی جسارات احلاؿدیـ، وظ

وافػضُح ٕشافقب اداـریـ،  ،افغاصاغ، وظؾٰی كػاق ادـاؾؼغ

 وكقایا اجلاهؾّقغ.

ظّزٌة فؾدیـ، وتقظقٌة  شالم اهلل ظؾقفقبتف وردوده جؾؽان ذم أ

 ـاّل افصادق إمغفؾؿسؾؿغ، ـام ـان ؾقفا حػٌظ فؽرامة آل اف

 .قامغوظؾٰی أهؾ بقتف اد صؾقات اهلل ظؾقف

 




