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 خاٛبة ا٤بطاؼ
 بسم اهلل الرٞبن الرحيم 

 ا٤بقدمة
أوؿ مولود صلى اهلل عليو وآلو وسلم  اإلماـ أبو ٧بمد ا٢بسن الزكي، سبط الرسوؿ األعظم 

جده رسوؿ اهلل، وأبوه أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب  ،عليهم السبلـ ولد ُب اإلسبلـ ألىل البيت
طالب، وأمو فاطمة الزىراء، صلوات اهلل عليهم أٝبعْب، وىو أوؿ فرع للدوحة ا٥بامشية 

لنبوية، والشجرة العلوية. ولد ُب النصف من شهر رمضاف ا٤ببارؾ من السنة الثالثة للهجرة ا
 فيو وُب أخيو أحاديث كثّبة منها.صلى اهلل عليو وآلو وسلم  النبوية قاؿ رسوؿ اهلل

 ا٢بسن وا٢بسْب سيدا شباب أىل ا١بنة. -0
 .من أحب ا٢بسن وا٢بسْب فقد أحبِب، ومن أبغضهما فقد أبغضِب -4
 إبناي ىذاف إماماف قاما أو قعدا.  -0
 ا٢بسن وا٢بسْب رٰبانتاي ُب الدنيا وُب اآلخرة. -2

إىل غّب ذلك من األحاديث النبوية الشريفة، ا٤بتواترة الٍب نقلها ٞبلة األحاديث من جهابذة 
العلماء وأكابر ا٢بفاظ ُب سننهم وصحاحهم ومسانيدىم مسندة ومرسلة إرساؿ ا٤بسلمات. 

ما فخرا أهنما طاىراف مطهراف ٕبكم آية التطهّب الٍب نزلت ُب جدٮبا رسوؿ اهلل، ويكفيه
وأبيهما أمّب ا٤بؤمنْب، وأمهما فاطمة الزىراء، وفيهما، صلوات اهلل وسبلمو عليهم أٝبعْب. 

ٗبناقب، وفضائل، وصفات، ومزايا ا٫بصرت فيو، وما  عليو السبلـ: ٲبتاز اإلماـ ا٢بسن
ُب أخيو اإلماـ ا٢بسْب وأىل بيتو، وخص بو من ا٤بآثر وا٤بكاـر الٍب  اجتمعت ُب غّبه إال

فاؽ هبا على األوائل واألواخر، ال يقـو بوصفها البناف، وال ينهض بذكرىا اللساف، ألنو أرفع 
عليو السبلـ  مكانا و٧ببل، وأوَب شرفا ونببل، وأزكى فرعا، وأعلى أصبل. عرؼ اإلماـ ا٢بسن

وسخائو، كما اشتهر ٕبلمو وصربه، وكذلك بفصاحتو وببلغتو، ظاىر  ٔبوده وكرمو، و٠باحتو
عليو  ذلك ُب ٧باوراتو مع أعدائو، وكذلك بزىده، وورعو، وعبادتو. لكن اإلماـ ا٢بسن

ابتلي بأدىى طغاة زمانو معاوية، الذي ٘بسد فيو عداء بِب أمية السافر وحقدىم السبلـ 
نذ القدـ على ىاشم وعبد ا٤بطلب من عبد مشس، الدفْب على بِب ىاشم، ا٤بمتد وا٤بتأصل م

وأمية، وصخر، ومل يَبؾ معاوية وسيلة من وسائلو ا٣ببيثة إال استعملها ضد بِب ىاشم وضد 
وآزر معاوية وسار ُب ركابو قرناء السوء الذين  ،عليهم السبلـ اإلماـ ا٢بسن وأبيو من قبل

باعوا دينهم بدنياىم، واألدىى من ذلك بدنيا معاوية وبِب أمية، ومهدوا ٥بم الطريق 
لكن اإلماـ  .عليهم السبلـ وعبدوىا، مع علمهم ودرايتهم بأحقية أىل البيت وعصمتهم

وأىدافهم ا٣ببيثة الٍب ترمي ما كاف غافبل عن خطط بِب أمية ا١بهنمية عليو السبلـ  ا٢بسن
إىل قلع جذور اإلسبلـ من أساسو عن طريق ٧باربة أىل البيت وإزاحتهم، ال سيما أئمة 

ليخلو ٥بم ا١بو ُب العبث ٗبقدرات شريعة السماء، عن طريق رواة عليهم السبلـ  ا٥بدى
، ال السوء ُب بث األحاديث الكاذبة كما أسلفت، حٌب وصل االعتقاد با٤بسلمْب حينذاؾ



سيما جديدي العهد باإلسبلـ إىل أف اإلسبلـ متمثل ببِب أمية وخبلفة معاوية، ألهنم 
يعتربونو خاؿ ا٤بؤمنْب وكاتب الوحي، استنادا إىل أجهزهتم اإلعبلمية الكاذبة ا٤بنحرفة. فقد 

. ا٥بدؼ -حسبما توصلت إليو  -من قبوؿ ا٥بدنة ىدفْب عليو السبلـ  استهدؼ اإلماـ
قاء على البقية الباقية من أىل بيتو وأصحاب أبيو ا٤بخلصْب الذين ٲبثلوف بيضة األوؿ: اإلب
 اإلسبلـ. 

ا٥بدؼ الثاين: كشف معاوية وبِب أمية على حقيقتهم، وواقعهم ا٤بزيف وبعدىم عن 
اإلسبلـ، وإ٭با كانوا يتظاىروف بو كذبا وزورا لتمرير سياستهم وخططهم ُب البقاء على 

اع ا٤بسلمْب. و٤با شاىد اهنيار معنويات أصحابو، وجنده، وقواد دولتهم وكياهنم، وخد
ا٤بناصب،  جيشو، ورؤساء قبائلهم، وٚباذ٥بم أماـ إغراءات معاوية ومواعيده ا٤بعسولة با٤باؿ،

وا٤بصاىرة منو، ومن جهة أخرى اٚباذ سياسة الشدة والبطش، والتعذيب من ٠بل العيوف، 
والواعْب  ،عليو السبلـ ال يستجيب لو من شيعة عليوقطع األيدي واألرجل واإلبادة ٤بن 

عليو السبلـ  من ا٤بسلمْب ا٤بخلصْب حٌب وصل األمر إىل خيانة قائد جيش اإلماـ ا٢بسن
وابن عمو عبيد اهلل بن العباس، الذي أمره على رأس جيش جرار، ليكوف الطليعة ٤بواجهة 

اإلماـ، وا٫باز سرا  ترؾ قيادة جيش معاوية وجيش أىل الشاـ، لكن بإغراء معاوية لو با٤باؿ
عليو السبلـ  ليبل إىل معاوية ُب نفر من أصحابو وخاصتو. كما إف بعض قواد اإلماـ ا٢بسن

عليو  وبعض رؤساء القبائل كاتبوا معاوية سرا مبدين استعدادىم لتسليم اإلماـ ا٢بسن
اوية وخبثو أف بعث لو حيا إف شاء أو مقتوال عند اقَباب ا١بيشْب، ومن دىاء معالسبلـ 

ليطلعو على جلية األمر وخبث سريرة عليو السبلـ  ٔبميع تلك الرسائل إىل اإلماـ ا٢بسن
إىل نفسو مفكرا بأي جيش يا ترى وبأي قوة عليو السبلـ  أصحابو. عند ذلك رجع اإلماـ

يواجو معاوية وجيشو ا١برار وٰباربو؟ أهبذا ا١بيش أـ بأولئك األصحاب؟ لذلك قرر قبوؿ 
ا٥بدنة الٍب عرضها عليو معاوية، لتنفيذ خطتو الٍب كاف يرمي هبا إىل كشف معاوية وبِب 

أمية، وإىل حفظ بيضة اإلسبلـ ومبادئو حٌب ولو ٘برع الغصص، والعتاب من بعض خلص 
عليو السبلـ  أصحابو الذين ال يدركوف عمق خطتو ومدى بعد ىدفو. ومأثورة اإلماـ ا٢بسْب

التصميم على الوقوؼ بوجو الظلم والظا٤بْب وتقدًن أعز أوالده،  وتضحياتو ا٥بائلة ُب
وفلذات كبده، وأىل بيتو، وأصحابو، وما ٲبلك حٌب نفسو الزكية، قرابْب على مذبح 

عليهما السبلـ  الشهادة والدين، وا٢برية، واإلباء إال امتدادا وإٛباما ٣بطة أخيو اإلماـ ا٢بسن
ر حقيقة كفرىم. وكسر الطوؽ واخَباؽ الستار لكشف ظلم بِب أمية وجورىم، وإظها

ا٢بديدي الذي ضربو معاوية خبلؿ عشرين عاما من حكمو على عقوؿ ا٤بسلمْب وغسل 
 أدمغتهم عامة، وأىل الشاـ خاصة، الذين ىم حديثي عهد باإلسبلـ، ولوال ثورة ا٢بسْب

عليو  اـ ا٢بسْبلكانت شريعة اإلسبلـ أموية جاىلية. وقد أعقبت ثورة اإلمعليو السبلـ 
ثورات متتالية أٮبها ثورة ا٤بدينة، وثورة التوابْب، وثورة ا٤بختار بن عبيدة الثقفي، السبلـ 

وتبعتها ثورات أخرى، الواحدة تلو األخرى، من ىنا وىناؾ حٌب قضت على عرش بِب أمية 



وأدت إىل اهنيار دولتهم إىل ىاوية سحيقة من البغض والنسياف، وستجد تفصيل ذلك 
 من البحث. وقد ركزت ُب ىذا البحث على ثبلث نقاط مهمة:ض
 النقطة األوىل: دراسة وٙبليل اجملتمع الكوُب وعناصره. 
النقطة الثانية: بياف عدد زوجاتو وعدد أوالده، وتكذيب الشائعات والتهم الٍب روجها  

 بلـ.األعداء بكثرة زوجاتو، وكثرة مطلقاتو بأدلة وأسانيد ال تقبل ا٤بناقشة والك
النقطة الثالثة: موقف اإلماـ السياسي السليم ٘باه مؤامرات معاوية، وخذالف أصحابو  

وتفكك جيشو. سيد شباب أىل ا١بنة ُب سطور راجيا منو تعاىل أف يتقبل مِب ىذا القليل 
ويعفو عِب الكثّب، فإنو أرحم الراٞبْب. وآخر دعوانا أف ا٢بمد هلل رب العا٤بْب والصبلة 

 ى سيد خلقو ٧بمد وآلو الطاىرين.والسبلـ عل
 سيد شباب أىل ا١بنة ُب سطور  حسْب الشاكري 
عليو  أبوه: علي أمّب ا٤بؤمنْب .صلى اهلل عليو وآلو وسلم ا٠بو: ا٢بسن ٠باه بو رسوؿ اهلل 

 .صلى اهلل عليو وآلو وسلم جده ألمو: رسوؿ اهلل .عليها السبلـ أمو: فاطمة الزىراء .السبلـ
جده ألبيو: أبو طالب بن عبد ا٤بطلب. جدتو ألمو: خدٯبة بنت خويلد. جدتو ألبيو: 

و٧بسن الذي سقط يـو  -فاطمة بنت أسد بن ىاشم. أخوتو ألمو وأبيو: اإلماـ ا٢بسْب 
  .عليهما السبلـ أخواتو ألمو وأبيو: زينب، أـ كلثـو .عليهم السبلـ -الدار 

ليلة النصف من شهر رمضاف سنة ثبلث للهجرة، فجئ بو  والدتو: ولد با٤بدينة يـو الثبلثة
فقاؿ: اللهم إين أعيذه بك وولده من الشيطاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم  إىل رسوؿ اهلل

 الرجيم، وأذف ُب أذنو اليمُب، وأقاـ ُب اليسرى، و٠باه حسنا، وعق عنو كبشا. صفتو: كاف
سهل ا٣بدين، رقيق ا٤بشربة، كث اللحية، أبيض، مشربا ٕبمرة، أدعج العينْب، عليو السبلـ 

ذا وفرة، وكأف عنقو إبريق فضة، عظيم الكراديس، بعيد ما بْب ا٤بنكبْب، ربعة، ليس بالطويل 
وال بالقصّب، مليحا، من أحسن الناس وجها، وكاف ٱبضب بالسواد، وكاف جعد الشعر، 

طيلة حياتو، وشهد معو ـ عليو السبل حسن البدف. حياتو مع أبيو: الـز أباه أمّب ا٤بؤمنْب
صلى اهلل عليو  حروبو الثبلث: ا١بمل، صفْب، النهرواف. كنيتو: أبو ٧بمد كناه هبا رسوؿ اهلل

وأبو القاسم. ألقابو: التقي، والزكي، والسبط، والسيد، واألمْب، وا٢بجة،  ،وآلو وسلم
زوجاتو: خولة بنت  واألثّب، واجملتىب، والزاىد، والرب. نقش خاٛبو: العزة هلل وحده. أشهر

منظور الفزارية، أـ إسحاؽ بنت طلحة بن عبيد اهلل التميمي، أـ بشر بنت أيب مسعود 
األنصاري، جعدة بنت األشعث، ىند بنت عبد الرٞبن بن أيب بكر. أوالده: زيد، ا٢بسن، 

عمرو، القاسم، عبد اهلل، عبد الرٞبن، ا٢بسْب، طلحة. بناتو: أـ ا٢بسن، أـ ا٢بسْب، 
، أـ عبد اهلل، أـ سلمة، رقية. بيعتو: بويع با٣ببلفة ُب ا٢بادي والعشرين من شهر فاطمة

 للهجرة. وسيأٌب تفصيل ذلك فيما بعد. 21رمضاف سنة 
خلص أصحابو: سفياف بن أيب ليلى ا١بهداين، حذيفة بن أسيد الغفاري، أبو زرين  

كاتبو: عبد اهلل بن أيب   .مصلى اهلل عليو وآلو وسل األسدي. بوابو: سفينة موىل رسوؿ اهلل



للهجرة بعد ما تبْب  20رافع. صلحو: ىادف معاوية ُب النصف من جادي األوىل سنة 
الوىن ُب أصحابو، عاش مظلوما، ومات مسموما، وقبض با٤بدينة بعد مضي عشر سنْب 

 من ملك معاوية. 
رة ولو من للهج 01ُب يـو ا٣بميس السابع من شهر صفر سنة عليو السبلـ  وفاتو: توُب

ُب البقيع عند جدتو فاطمة بنت عليو السبلـ  العمر سبع وأربعوف سنة. قربه: دفنو ا٢بسْب
 أسد بوصية منو.

سنْب. ىدـ قربه: ىدـ الوىابيوف قربه  01عليو السبلـ  مدة إمامتو: كانت مدة إمامتو 
 . والدتو  ى 0022ُب الثامن من شواؿ سنة عليهم السبلـ  وقبور بقية األئمة

 الفصل األوؿ  
 عليو السبلـ: والدتو

ُب شهر ذي ا٢بجة من السنة  ،عليهما السبلـ إقَبف اإلماـ أمّب ا٤بؤمنْب، بفاطمة الزىراء 
الثانية للهجرة، بعد رجوعو من واقعة بدر منتصرا باإلسبلـ، وٜبرة زواجهم األوؿ مرج 

وذلك ُب منتصف شهر  ،عليهما السبلـ البحرين ا٤بولود البكر، أبو ٧بمد ا٢بسن بن علي
رمضاف ا٤ببارؾ من السنة التالية الثالثة للهجرة ُب ا٤بدينة ا٤بنورة. قاؿ اإلربلي ُب كشف الغمة 

با٤بدينة ا٤بنورة ليلة النصف من  ،عليهما السبلـ : ولد اإلماـ ا٢بسن بن علي021/  4ج 
لوية الفاطمية، شهر رمضاف ا٤ببارؾ من السنة الثالثة للهجرة، وىو أوؿ غرس للشجرة الع

 والدوحة ا٥بامشية. 
ألـ سلمة، وأـ أٲبن صلى اهلل عليو وآلو وسلم  و٤با حضرت السيدة فاطمة الوالدة، قاؿ النيب

فإذا وقع ولدىا واستهل صارخا فأخرب رسوؿ  (أي فاطمة)وُب رواية أل٠باء أحضراىا  (بركة)
فأخذه فأذف ُب أذنو اليمُب، وأقاـ  (وقاؿ: ناولوين ابِب)وجاء  ،صلى اهلل عليو وآلو وسلم اهلل

ولثاه بريقو، وىو أوؿ طعاـ يدخل جوفو، وقاؿ: اللهم إين أعيذه بك  0ُب اليسرى، فسره
 .4وولده من الشيطاف الرجيم (وذريتو)

 إىل بيت علي وفاطمةصلى اهلل عليو وآلو وسلم  عندما جاء 0وبلفظ آخر: وُب رواية:
فأخذه وضمو إىل صدره، وألعقو من ريقو فهو أوؿ طعاـ  قاؿ: ناولوين إبِب،عليهما السبلـ 

ما ٠بيتو؟ قاؿ: ما كنت  عليو السبلـ: يدخل جوؼ الطفل، وبعد أف أذف وأقاـ، قاؿ لعلي
قاؿ: ما كنت ألسبق ريب حٌب  ،ألسبقك بتسميتو يا رسوؿ اهلل، فسكت ىنيئة، وُب رواية

األعلى يقرئك السبلـ، ويقوؿ ٠بو  فقاؿ: يا ٧بمد العليعليو السبلـ  ىبط األمْب جربئيل
صلى  باسم ابن ىاروف، ألف عليا منك ٗبنزلة ىاروف من موسى إال أنو ال نيب بعدؾ. فقاؿ

لساين عريب.  صلى اهلل عليو وآلو وسلم: وما ا٠بو؟ قاؿ: شرب. فقاؿ اهلل عليو وآلو وسلم:

                                                           

 حضنو. -فسره  0
 .410ص  4، نزىة اجملالس ج 069اإلرشاد للشيخ ا٤بفيد ص  4
 مع بعض التصرؼ ُب العبارة روما لبلختصار، دوف ا٤بساس با٤بعُب. 0



ا احملسن وىذا حسن، إف اهلل يقوؿ: ٠بو حسن، إشتققتو من إ٠بي، فأن عليو السبلـ: فقاؿ
با٢بسن، وكناه بأيب ٧بمد، ولقبو بالسيد، وختنو ُب اليـو صلى اهلل عليو وآلو وسلم  فسماه

السابع، وعق عنو بكبش، وأمر ٕبلق رأسو والتصدؽ بوزف شعره فضة، وأعطى للقابلة فخذا 
درٮبا وشيئا فتصدؽ بو،  (فضة) من العقيقة ودينارا، فكاف وزف شعر رأسو بعد ا٢بلق ورقا

 .2فصارت ىذه سنة ٘بري على كل مولود إىل يومنا ىذا
 نسبو:

صلى اهلل عليو وآلو  أما نسبو: ففي ذلك غُب عن التعريف، وىو امتداد ١بده رسوؿ اهلل
 .وسلم

 وهلل در القائل:
 نسب كأف عليو من مشس الضحى * نورا ومن فلق الصباح عمودا

زوجاتو صفاتو: وعن ا٤بفيد ُب اإلرشاد: كاف ا٢بسن، أشبو الناس برسوؿ اهلل خلقا، وىيأة، 
 وىديا، وسؤددا. 

وُب أسد الغابة، بسنده إىل أنس بن مالك: مل يكن أحد أشبو برسوؿ اهلل من ا٢بسن بن 
أكرب ولد علي، وكاف سيدا سخيا عليو السبلـ  علي. قاؿ ا٤بدائِب: كاف ا٢بسن بن علي

يما، وكاف رسوؿ اهلل ٰببو. وعن واصل بن عطاء: كاف ا٢بسن بن علي، عليو سيماء حل
 األنبياء، وىيبة ا٤بلوؾ.

 زوجاتو:  
عليو  جعدة بنت األشعث ُب عهد أبيو أمّب ا٤بؤمنْبعليو السبلـ  تزوج اإلماـ ا٢بسن -0

ومل يذكر ٥با والظاىر أهنا أوؿ زوجة تزوجها وكانت عنده إىل أف )٠بتو( وتوُب،  ،السبلـ
لتزويج نساء أخر، كما إف  -أو أحد البواعث  -ولد، وٰبتمل أف يكوف ىذا ىو الباعث 

ىذا ا٤بعُب، بأهنا مل تلد، وتزوج اإلماـ بعدىا ىو ا٤بوجب ٢بدوث البغضاء وانتفاء احملبة منها 
 والوفاء. 

ويطلق بأي ال ٱبفى إف تعدد الزوجات ُب ذلك الوقت كاف متعارفا، يتزوج الرجل  -4
سبب كاف أو بأي وسيلة، وكاف مرسوما وشائعا ُب ذلك الزماف، وما من رجل إال ولو 

 0زوجات متعددة، وىذا واضح ٤بن راجع كتب الرجاؿ والتواريخ، ميبل ُب سنن البيهقي ج
قاؿ: ا٤بغّبة بن شعبة: فنظرت إليها ٍب تزوجتها، فما وقعت عندي امرأة ٗبنزلتها،  80ص 

سبعْب امرأة. وأمثاؿ ا٤بغّبة من رجاؿ ذلك العصر كثّبوف. وُب ا٤بعارؼ ص ولقد تزوجت ب
صلى اهلل عليو  ولد لطلحة عشرة بنْب وأربع بنات ألمهات شٌب، وقد تزوج رسوؿ اهلل 401

 أربع عشرة زوجة، وتوُب عن تسع.وآلو وسلم 

                                                           

تاريخ ا٣بلفاء ص  000، الفصوؿ ا٤بهمة البن الصباغ ا٤بالكي ص 408ص  20األنوار ج  ٕبار 2
088. 



على اإلماـ  يظهر من القرائن أف بعضا من رؤساء القبائل أو األشراؼ يعرضوف بناهتم -0
صلى اهلل عليو وآلو  للزواج منهن ليحصلوا على الشرؼ والفخر والفضل واالنتساب إىل النيب

 وىو ال يقبل التزويج إال نادرا، ويدؿ على ذلك قلة األوالد.وسلم 
كاف ٲبسك با٤بعروؼ أو يسرح باإلحساف، عليو السبلـ   يظهر من الروايات أف اإلماـ -2

ن راضيات، وىن كما قاؿ تعاىل: )وإذا طلقتم النساء فبلغن وعلى أي حاؿ فأزواجو ك
أجلهن فأمسكوىن ٗبعروؼ أو سرحوىن ٗبعروؼ( وىذا ىو ا٤بناط ُب ا٤بزاوجة، بأف يكوف  

كل من الزوجْب راضيْب وموافقْب على ذلك من الزواج أو الفراؽ. ذكر البيهقي ُب سننو ج 
طلق امرأة لو، عليو السبلـ   عنو(عن ابن سّبين: أف ا٢بسن بن علي )رضي اهلل 22ص  7

فمتعها بعشرة آالؼ درىم، فقالت: متاع قليل ٢ببيب مفارؽ. فبلغو ذلك فراجعها. فا٤بسلم 
تزوج بكرا واحدة، وٟبس زوجات ثيبات أو سبعا، ُب بعض عليو السبلـ  بو وا٤بقطوع: إنو

عاظ السبلطْب: الروايات، وٛبلكو ٟبس أمهات أوالد، وما زاد على ذلك فهو من نسج و 
فبل سند لو ُب كتب ا٢بديث والتاريخ واألنساب. واهلل العامل ٕبقائق األمور. وأشهر زوجاتو: 

خولة بنت منظور الفزارية، وأـ إسحاؽ بن عبيد اهلل التميمي، وأـ بشّب بنت أيب مسعود 
م األنصاري، وجعدة بنت األشعث، وىند بنت عبد الرٞبن بن أيب بكر. وأما الطبلؽ.. فل

لداع اقتضى ذلك: األوىل: حفصة عليو السبلـ  ٰبدثنا التاريخ إال عن اثنتْب، طلقهما اإلماـ
أو ىند بنت عبد الرٞبن بن أيب بكر، الٍب كاف يهواىا ا٤بنذر، فوشى هبا لئلماـ بشيء مل 
يذكره التاريخ والظاىر أنو أمر ال يناسب اإلماـ معو أف يبقيها ُب عصمتو، بل يكفي ُب 

س الوشاية، الٍب قد تصبح بعد ذلك وسيلة للتشهّب. والثانية: امرأة من بِب شيباف ذلك نف
من آؿ ٮباـ بن مرة، وكاف طبلقو ٥با بعد أف علم أهنا ترى رأي ا٣بوارج، حيث ىنأتو 

با٣ببلفة بعد شهادة أبيو وىي فرحة مسرورة وقد اعتذر اإلماـ عن طبلقها، بأنو يكره أف 
ر جهنم، ىكذا ُب بعض الروايات، أنقلها أمانة. ومل ٰبدثنا التاريخ يضم إىل ٫بره ٝبرة من ٝب

فيمن طلق، وحٌب لو كانت لرٗبا يكوف لئلماـ عذر ُب عليو السبلـ  عن ثالثة طلقها اإلماـ
ذلك. إذف.. أين يكوف موقع االهتاـ، بأف اإلماـ كاف مزواجا مطبلقا..؟ وأين ىن زوجاتو 

 ّبات؟ أعوذ باهلل من البهت وخطل الرأي.السبعوف؟ وأين ىن مطلقاتو الكث
 068-060ص  22ُب اإلرشاد للشيخ ا٤بفيد وُب ٕبار األنوار ج  عليو السبلـ: أوالده 

ٟبسة عشر ولدا ذكرا وأنثى: زيد بن ا٢بسن، وأختاه عليهما السبلـ  أوالد ا٢بسن بن علي
ر بن ثعلبة ا٣بزرجية، أـ ا٢بسن وأـ ا٢بسْب، أمهم أـ بشّب بنت أيب مسعود بن عقبة بن عم

وا٢بسن بن ا٢بسن أمو خولو بنت منظور الفزارية وعمرو بن ا٢بسن، وأخواه القاسم وعبد 
اهلل ابنا ا٢بسن أمهم أـ ولد، وعبد الرٞبن بن ا٢بسن أمو أـ ولد، وا٢بسْب بن ا٢بسن 

، وأخوه طلحة بن ا٢بسن وأختهما فاطمة بنت ا٢بسن أمهم أـ إسحاؽ بنت  ا٤بلقب باألثـر
عليو  طلحة بن عبيد اهلل التميمي وأـ عبد اهلل، وفاطمة، وأـ سلمة، ورقية بنات ا٢بسن



وُب إعبلـ الورى: لو من األوالد ستة عشر، وزاد فيهم أبا بكر  0ألمهات شٌبالسبلـ 
( وأولد أبو ٧بمد 27عمدة الطالب )ص  .عليو السبلـ وقالت: قتل عبد اهلل مع ا٢بسْب

شرؼ العبيديل: ستة عشر ولدا منهم ٟبس بنات وأحد عشر ذكرا، ا٢بسن ُب رواية شيخ ال
ىم زيد، وا٢بسن ا٤بثُب، وا٢بسن، وطلحة، وإ٠باعيل، وعبد اهلل، وٞبزة، ويعقوب، وعبد 

الرٞبن، وأبو بكر، وعمر، وقاؿ ا٤بوضح النسابة: عبد اهلل ىو أبو بكر، وزاد القاسم، وىي 
رملة، وأـ ا٢بسن، وفاطمة، وأـ سلمة، وأـ  زيادة صحيحة. وأما البنات فهن أـ ا٢بسْب

عبد اهلل، وزاد ا٤بوضح: رقية. فهن ُب روايتو ست بنات، وٝبلة أوالده ُب روايتو سبعة عشر. 
وقاؿ أبو نصر البخاري: أولد ا٢بسن بن علي ثبلثة عشر ذكرا وست بنات. أعقب من ولد 

سْب األثـر وعمر انقرضا سريعا، ا٢بسن أربعة: زيد وا٢بسن وا٢بسْب األثـر وعمر، إال أف ا٢ب
عليو  وبقي عقب ا٢بسن من رجلْب ال غّب: زيد وا٢بسن ا٤بثُب. فا٤بشهور إذف أف أوالده

زيد، وا٢بسن ا٤بثُب، وعمرو، والقاسم، وعبد اهلل، وعبد الرٞبن، وا٢بسْب، طلحة.  السبلـ:
سلمة، ورقية. فاجملموع  وأما بناتو فهن: أـ ا٢بسن، وأـ ا٢بسْب، وفاطمة، وأـ عبد اهلل، وأـ

الكلي ٟبسة عشر، ٜبانية ذكور، وستة إناث كما ذكرنا أعبله. وقد اشَبؾ ا٢بسن بن 
ُب معركة الطف، وقاتل قتاؿ األبطاؿ، وظل عليو السبلـ  ا٢بسن ا٤بثُب، مع عمو ا٢بسْب

يقاتل حٌب سقط إىل األرض لكثرة ما أصابو من ا١براح، وظنو الناس مع القتلى، وحينما 
أرادوا قطع رأسو تبْب ٥بم أنو ال يزاؿ حيا، فتشفع بو أ٠باء بن خارجة الفزاري، ويعترب من 

أخوالو ألف أمو كانت فزارية وعا١بو من ستة أشهر حٌب برئ من جراحو، وتزوج من فاطمة 
وأكثر ا٢بسنيْب الذين ثاروا على الظلم والطغياف ُب العصر  ،عليو السبلـ بنت ا٢بسْب

من نسلو وأحفاده. وإليو، وإىل أخيو زيد بن ا٢بسن ينتسب السادة ا٢بسنيوف  العباسي وغّبه
الذين ال يزالوف حٌب عصرنا ىذا يفخروف ويتباىوف بنسبهم كغّبىم ٩بن يدعوف االنتساب 

 .صلى اهلل عليو وآلو وسلم إىل رسوؿ اهلل
 الفصل الثاين

 ما جاء ُب حقو ُب القرآف والسنة
 النص القرآين:

اآليات الواردة ُب أىل البيت عليهم الصبلة والسبلـ، ال سيما ا٣بمسة أصحاب ما أكثر  
بالقرآف، صلى اهلل عليو وآلو وسلم  الكساء، وكيف ال يكونوف كذلك وقد قرهنم رسوؿ اهلل

إين ٨بلف فيكم الثقلْب: كتاب اهلل  صلى اهلل عليو وآلو وسلم: وجعلهم عدال لو؟ فقاؿ
كتم هبما لن تظلوا بعدي أبدا. وىذه أربع آيات ٩با وردت فيو وعَبٌب أىل بيٍب ما إف ٛبس

قولو تعاىل: *)فمن حاجك فيو من بعد ما جاءؾ من العلم  - 0 عليهما السبلـ: وُب أخيو
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نفسكم ٍب نبتهل فنجعل لعنت فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأ
 .6على الكاذبْب(اهلل 
. قاؿ 7)إ٭با يريد اهلل ليذىب عنكم الرجس أىل البيت ويطهركم تطهّبا(قولو تعاىل:  -4

ُب بيت أـ صلى اهلل عليو وآلو وسلم  واثلة بن األسقع لقد رأيتِب ذات يـو وقد جئت النيب
سلمة فجاء ا٢بسن فأجلسو على فخذه اليمُب وقبلو، ٍب جاء ا٢بسْب فأجلسو على فخذه 

سها بْب يديو، ٍب دعا بعلي ٍب قاؿ: *)إ٭با يريد اهلل اليسرى وقبلو، ٍب جاءت فاطمة فأجل
 .8ليذىب عنكم الرجس أىل البيت ويطهركم تطهّبا(

 . 9قولو تعاىل: *)قل ال أسألكم عليو أجرا إال ا٤بودة ُب القرىب( -0
من ىؤالء الذين ٯبب علينا  صلى اهلل عليو وآلو وسلم: قاؿ ابن عباس: سئل رسوؿ اهلل

 .01-ثبلث مرات-علي وفاطمة وابناٮبا   عليو وآلو وسلم:صلى اهلل حبهم؟ قاؿ
 .00قولو تعاىل: )ٱبرج منهما اللؤلؤ وا٤برجاف( -2

ُب قولو تعاىل: )ٱبرج منهما اللؤلؤ وا٤برجاف( ا٢بسن عليو السبلـ  قاؿ اإلماـ الصادؽ
 04.عليهما السبلـ وا٢بسْب

 عليهما السبلـ  وا٢بسْبُب ولديو ا٢بسن صلى اهلل عليو وآلو وسلم  أحاديث الرسوؿ 
إف كتب الصحاح، ومسانيد ا٢بديث، مستفيضة باألحاديث النبوية الواردة ُب أىل البيت  

األحاديث ُب مصنفات قد ٝبع كثّب من العلماء بعض ىذه عليهم الصبلة والسبلـ، و 
خاصة، كما أفرد ٥با غّبىم فصوال مستقلة ُب كتبهم، ومن بْب ىذه األحاديث ما ىو 

رابع أىل الكساء، وسيد شباب أىل ا١بنة، نذكر منها عليو السبلـ  اإلماـ ا٢بسن خاص ُب
على صلى اهلل عليو وآلو وسلم  ومن غّبىا: ُب البخاري: عن أيب بكر: رأيت رسوؿ اهلل

ا٤بنرب وا٢بسن بن علي معو، وىو يقبل على الناس مرة، وعليو مرة ويقوؿ: إف ابِب ىذا سيد، 
  00 فئتْب من ا٤بسلمْب.ولعل اهلل يصلح بو بْب

 02حسن سبط من األسباط. صلى اهلل عليو وآلو وسلم: قاؿ رسوؿ اهلل

                                                           

 .60آؿ عمراف:  6
 .00األحزاب:  7
 .41/  4أسد الغابة  8
 .40سورة الشورى:  9

 .90كشف الغمة:  01
 .44الرٞبن:  00
 .96ح  60ا٣بصاؿ:  04
 .00/  0اإلصابة:  00
 .00/  4أسد الغابة:  02



صلى اهلل عليو وآلو وسلم  قاؿ: إف النيبعليو السبلـ  روى ا٢بمويِب بسنده عن أمّب ا٤بؤمنْب
حب ىذين وأباٮبا وأمهما كاف قاؿ من أحبِب وأ أخذ بيد ا٢بسن وا٢بسْب رضي اهلل عنهما:

 00درجٍب يـو القيامة.ُب معي 
قاؿ: روى إبراىيم بن علي الرافعي، عن جدتو زينب  267ص  0أسد الغابة البن األثّب ج 

أتت بابنيهما صلى اهلل عليو وآلو وسلم  بنت أيب رافع، قالت: رأيت فاطمة بنت رسوؿ اهلل
اهلل  ُب شكواه الذي توُب فيو فقالت: يا رسوؿصلى اهلل عليو وآلو وسلم  إىل رسوؿ اهلل

ىذاف ابناؾ فورثهما. فقاؿ: أما حسن فإف لو ىيبٍب وسؤددي، وأما حسْب فإف لو جرأٌب 
 وجودي. وروي عن الَبمذي مرفوعا إىل ابن عباس )رضي اهلل عنو( أنو قاؿ: كاف رسوؿ اهلل

فقاؿ رجل: نعم ا٤بركب عليهما السبلـ  حامل ا٢بسن بن عليصلى اهلل عليو وآلو وسلم 
ونعم الراكب ىو. وروي عن ا٢بافظ  صلى اهلل عليو وآلو وسلم: فقاؿ النيبركبت يا غبلـ، 

يصلي صلى اهلل عليو وآلو وسلم  أيب بكر قاؿ: كاف النيبيب نعيم فيما أورده ُب حليتو عن أ
وىو ساجد وىو إذ ذاؾ صغّب فيجلس على ظهره ومرة على عليو السبلـ  بنا فيجئ ا٢بسن
رفعا رفيقا، فلما فرغ من الصبلة قالوا: يا رسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم  رقبتو فّبفعو النيب

إف ىذا  صلى اهلل عليو وآلو وسلم: اهلل إنك تصنع هبذا الصيب شيئا ال تصنعو بأحد! فقاؿ
رٰبانٍب، وإف ابِب ىذا سيد، وعسى أف يصلح اهلل تعاىل بو بْب فئتْب من ا٤بسلمْب. روي 

جاج إىل ٰبٓب بن يعمر، فقاؿ لو: أنت الذي تقوؿ: إف ا٢بسن عن األصمعي قاؿ: بعث ا٢ب
واهلل لتأتيِب با٤بخرج أو ألضربن عنقك،  ؟صلى اهلل عليو وآلو وسلم بن علي ابن رسوؿ اهلل

فقاؿ لو: إف أتيتك با٤بخرج فأنا آمن؟ قاؿ: نعم. قاؿ لو: أقرء: )وتلك حجتنا آتيناىا 
وسى وىاروف ريتو داود وسليماف وأيوب ويوسف ومإبراىيم على قومو.. إىل قولو... ومن ذ

فمن أقرب، عيسى إىل إبراىيم، وإ٭با ىو ابن  06وزكريا وٰبٓب وعيسى(وكذلك ٪بزي احملسنْب 
قاؿ ا٢بجاج: فواهلل لكأين ما قرأت  ؟صلى اهلل عليو وآلو وسلم ابنتو أو ا٢بسن إىل ٧بمد

أهنما مرا على عليهما السبلـ  و٩با جاء ُب كـر أخبلؽ ا٢بسن وا٢بسْب 07ىذه اآلية قط.
شيخ يتوضأ وال ٰبسن الوضوء فأظهرا تنازعا يقوؿ كل منهما لآلخر: أنت ال ٙبسن 

الوضوء، وقاال: أيها الشيخ كن حكما بيننا فتوضئا وقاال: أينا ٰبسن الوضوء؟ فقاؿ الشيخ: 
سن يا سيدي كبلكما ٙبسناف الوضوء، ولكن ىذا الشيخ ا١باىل ىو الذي مل يكن ٰب

  08الوضوء وقد تعلم اآلف منكما وتاب على يديكما بربكتكما وشفقتكما على أمة جدكما.
إف ا١بنة تشتاؽ إىل أربعة من أىلي وقد صلى اهلل عليو وآلو وسلم  عن جابر قاؿ رسوؿ اهلل

أحبهم اهلل وأمرين ٕببهم: علي بن أيب طالب، وا٢بسن وا٢بسْب، وا٤بهدي صلى اهلل عليهم، 
 .عليو السبلـ خلفو عيسى بن مرًنالذي يصلي 
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 .36/  2: السمطين فرائد 
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 .80 - 80األنعاـ:  

17
 .216/  1 ج محاضرات ،242/  3 ج الفريد العقد 
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 .000/  0اجملالس السنية للسيد ٧بسن األمْب ج  



 ُب فضائل اإلمامْب ا٢بسن وا٢بسْب 09ذكر العبلمة القندوزي ا٢بنفي، ُب ينابيع ا٤بودة
انقل ٧بل ا٢باجة منها، ولعلها مكررة بطرؽ وأسانيد ومصادر ٨بتلفة. ُب عليهما السبلـ 

، قاؿ: حدثنا علي بن جعفر بن ٧بمد، قاؿ: سنن الَبمذي، حدثنا نصر بن علي ا١بهضمي
موسى بن جعفر، عن أبيو، عن جده ٧بمد بن علي، عن أبيو علي  (اإلماـ)أخربين أخي 

صلى اهلل عليو  بن ا٢بسْب، عن أبيو، عن جده علي بن أيب طالب قاؿ: أخذ رسوؿ اهلل
ن وأباٮبا وقاؿ: من أحبِب وأحب ىذيعليهما السبلـ  وا٢بسْببيد ا٢بسن  ،وآلو وسلم

وأمهما كاف معي ُب درجٍب يـو القيامة، وُب رواية أنا سلم ٤بن سا٤بكم وحرب ٤بن حاربكم. 
عليهما السبلـ  من تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر ُب ترٝبة اإلماـ ا٢بسن بن علي

ومناقبو )ٙبقيق الشيخ احملمودي، الطبعة األوىل ُب مؤسسة احملمودي للطباعة والنشر بّبوت، 
صلى اهلل عليو وآلو  ـ( خبلؿ أحاديث الرسوؿ األعظم 0981=   ى 0211ف سنة لبنا

انقل لك ٨بلصا ىذه األحاديث: من أحبهما عليو السبلـ  بشأف سبطو اإلماـ ا٢بسنوسلم 
ورد عن أمّب ا٤بؤمنْب علي  -فقد أحبِب نقل ىذا ا٢بديث ابن عساكر بعدة طرؽ، منها: أ 

 بيد ا٢بسن وا٢بسْبصلى اهلل عليو وآلو وسلم  أخذ النيبقاؿ: عليو السبلـ  بن أيب طالب
 فقاؿ: عليهما السبلـ 

من أحبِب وىذين وأباٮبا وأمهما كاف معي ُب درجٍب يـو القيامة. أقوؿ: اللهم ارزقِب حبهم. 
كاف يأخذ ا٢بسن صلى اهلل عليو وآلو وسلم   وُب رواية أـ ا٤بؤمنْب عائشة أف النيب -ب 

 اللهم إف ىذا ابِب أحبو فأحبو وأحب من ٰببو.فيضمو إليو فيقوؿ: 
أقوؿ: فلماذا منعت عائشة دفنو عند جده وقالت: ال تدخلوا بيٍب من ال أحب؟! نعم 

 ا١بمل ٝبلكما
وىو صلى اهلل عليو وآلو وسلم  عن جابر بن عبد اهلل قاؿ: دخلت على رسوؿ اهلل -أ 

نعم ا١بمل ٝبلكما، ونعم حامل ا٢بسن وا٢بسْب على ظهره وىو ٲبشي هبما، فقلت: 
 ونعم الراكباف ٮبا. صلى اهلل عليو وآلو وسلم: العدالف أنتما، فقاؿ رسوؿ اهلل

صلى اهلل عليو وآلو وسلم  َصلى النيببن شداد بن ا٥باد، عن أبيو قاؿ: عن عبد اهلل  -ب 
بأصحابو، فلما سجد وثبت ا٢بسن على ظهره، فلم يزؿ حٌب نزؿ، فلما فرغ من صبلتو 

قيل: يا رسوؿ اهلل طولت بنا! قاؿ: إف ابِب ىذا ارٙبلِب، وإين كرىت أف أنزلو حٌب يقضي 
هبما عن زيد بن أرقم قاؿ: خرج ا٢بسن صلى اهلل عليو وآلو وسلم  حاجتو. شفقة الرسوؿ

ٱبطب، فعثر صلى اهلل عليو وآلو وسلم  عليو بردة، ورسوؿ اهللو عليهما السبلـ  بن علي
من ا٤بنرب وابتدره الناس فحملوه، صلى اهلل عليو وآلو وسلم  ا٢بسن وسقط، فنزؿ رسوؿ اهلل

صلى اهلل عليو  فحملو ووضعو ُب حجره، وقاؿصلى اهلل عليو وآلو وسلم  وتلقاه رسوؿ اهلل
ت إليو وما أدري أين ىو، وقاؿ: صدؽ اهلل ورسولو: إف الولد لفتنة، ولقد نزل وآلو وسلم:

 )إ٭با أموالكم وأوالدكم فتنة(. 
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اللهم عليو السبلـ  للحسنصلى اهلل عليو وآلو وسلم  دعاء ُب قنوت الوتر الذي علمو
اىدين فيمن ىديت، وعافِب فيمن عافيت، وتولِب فيمن توليت وبارؾ يل فيما أعطيت، 

وال يقضى عليك، إنو ال يذؿ من واليت، وال يعز من  وقِب شر ما قضيت، فإنك تقضي
صلى اهلل عليو  عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. النص عليو با٣ببلفة: نص الرسوؿ األعظم

اإلمامْب ا٢بسن وا٢بسْب وعلى األئمة  41علىعليو السبلـ  واإلماـ أمّب ا٤بؤمنْبوآلو وسلم 
 بعدىم. با٣ببلفة والوصاية من عليهم السبلـ  االثِب عشر

صلى اهلل عليو  خاصة، كقولوعليهما السبلـ  كما إف ىناؾ أحاديث ُب النص على ا٢بسنْب
صلى اهلل عليو  . ومضافا لنصوص الرسوؿ40ابناي ىذاف إماماف قاما أو قعدا وآلو وسلم:
كاف بعضهم ينص على البعض، وُب   ،عليهم السبلـ الصرٰبة على إمامة األئمةوآلو وسلم 

 عليو السبلـ: على ا٢بسنعليو السبلـ  عض نصوص اإلماـ أمّب ا٤بؤمنْبىذه الصفحات ب
حْب أوصى إىل ابنو ا٢بسن، عليو السبلـ  عن سليم بن قيس قاؿ: شهدت أمّب ا٤بؤمنْب

وأشهد على وصيتو ا٢بسْب و٧بمدا وٝبيع ولده، ورؤساء شيعتو وأىل بيتو، ٍب دفع إليو 
أف أوصي إليك، صلى اهلل عليو وآلو وسلم  اهلل الكتاب والسبلح وقاؿ: يا بِب أمرين رسوؿ

 وأدفع إليك كتيب وسبلحي كما أوصى إيل ودفع إيل كتبو وسبلحو، وأمرين أف آمرؾ إذا
 ا٢بسْب.حضرؾ ا٤بوت أف تدفعها إىل أخيك 

أف تدفعها إىل صلى اهلل عليو وآلو وسلم  ٍب أقبل على ابنو ا٢بسْب فقاؿ: وأمرؾ رسوؿ اهلل
صلى  وقاؿ: وأمرؾ رسوؿ اهلل (وىو طفل حدث)ابنك ىذا، ٍب أخذ بيد علي بن ا٢بسْب 

صلى اهلل عليو  أف تدفعها إىل ابنك ٧بمد بن علي، فاقرأه من رسوؿ اهللاهلل عليو وآلو وسلم 
عا . وقاؿ األصبغ بن نباتة: إف عليا ٤با ضربو ا٤بلعوف ابن ملجم د44ومِب السبلـوآلو وسلم 

والقائم   ىذه، فا٠بعا قويل، وأنت يا حسنبا٢بسن وا٢بسْب فقاؿ: إين مقبوض ُب ليلٍب
باألمر بعدي، وأنت يا حسْب شريكو ُب الوصية، فاصمت وكن ألمره تابعا ما بقي، فإذا 

خرج من الدنيا فأنت الناطق من بعده، والقائم باألمر عنو، وكتب لو بالوصية عهدا منشورا 
 .40لماءنقلو ٝبهور الع

 .42عند موتوعليو السبلـ  إىل ا٢بسن -ا٣ببلفة-وقاؿ ابن أيب ا٢بديد: عهد هبا 
 قاؿ: إف أمّب ا٤بؤمنْبعليو السبلـ  كما ذكر ُب إعبلـ الورى عن الكليِب عن أيب جعفر

٤با حضرتو الوفاة قاؿ البنو ا٢بسن: ادف مِب حٌب أسر إليك ما أسر إيل رسوؿ عليو السبلـ 
 .40وأئتمنك على ما ائتمنتِب عليو، ففعل ،صلى اهلل عليو وآلو وسلم اهلل

                                                           

صلى اهلل عليو وآلو  ملكوا من عهد الرسوؿو٩با ىو جدير بالذكر أنو مل يدع أحد من األمة اإلسبلمية النص على ا٣بلفاء الذين  41
 وىذه من ٩بيزاهتم الكثّبة. ،عليهم السبلـ وإىل ا٣بلفاء العباسيْب، بينما ٘بد النصوص النبوية على أئمة أىل البيت وسلم
 عليهما السبلـ. وذكر ا٢بديث جل من ترجم للحسنْب 099اإلرشاد  40
، وعوامل 0ح044/  20. وأخرجو ُب البحار: 021/  0وحلية األبرار:  417، عنو إعبلـ الورى: 0ح  497/  0الكاُب:  44

 :  عن إعبلـ الورى. 4ح  98/  06العلـو
 .021/  0إثبات ا٥بداة:  40
 .07/  0شرح هنج الببلغة:  42



وذكر العبلمة ابن شهرآشوب ُب مناقبو، قاؿ اهلل تعاىل كتابو ُب اجمليد: )والذين آمنوا 
وقاؿ  .عليهما السبلـ . وال اتباع أحسن من اتباع ا٢بسن وا٢بسْب46واتبعتهم ذريتهم بإٲباف(

صلى اهلل عليو وآلو  فقد أ٢بق اهلل هبما ذريتهما برسوؿ اهللتعاىل: )أ٢بقنا هبم ذريتهم( 
صلى اهلل  وشهد بذلك كتابو، فوجب ٥بم الطاعة ٢بق اإلمامة، مثل ما وجب للنيب ،وسلم

الوفاة عليو السبلـ  ٢بق النبوة. إىل ىنا أكتفي. وحْب حضرت أمّب ا٤بؤمنْبعليو وآلو وسلم 
وصيا لو وخليفة من بعده، وذلك عليو السبلـ  عْب ولده األكرب، اإلماـ ا٢بسن بن علي

بذلك أىل بيتو وسائر  وأشهد ،صلى اهلل عليو وآلو وسلم بوصية مسبقة من رسوؿ اهلل
 خطب اإلماـ ا٢بسنعليو السبلـ  أبنائو، وكبار أصحابو من شيعتو. و٤با قبض أمّب ا٤بؤمنْب

ٍب جلس، فقاـ عبد اهلل بن  خطبة ذكر فيها فضل أبيو وفضلو وفضل أىل بيتو،عليو السبلـ 
العباس بْب يديو فقاؿ: معاشر الناس، ىذا ابن نبيكم ووصي إمامكم فبايعوه. فقالوا: ما 

أحبو إلينا وأوجب حقو علينا. وبادروا إىل البيعة لو با٣ببلفة وذلك يـو ا١بمعة ا٢بادي 
ء وأنفذ عبد اهلل والعشرين من شهر رمضاف سنة أربعْب من ا٥بجرة، فرتب العماؿ وأمر األمرا

بن العباس إىل البصرة ونظر ُب األمور. قتل ابن ملجم قتل ابن ملجم: أدخل ابن ملجم 
وىو مسجى، فقاؿ لو: أي عدو اهلل، أمل أحسن إليك؟ عليو السبلـ  على أمّب ا٤بؤمنْب

 قاؿ: بلى. 
سن قاؿ: فما ٞبلك على ىذا؟ فسكت فلم ٯبب، ٍب التفت إىل أوالده خاصة اإلمامْب ا٢ب

وقاؿ: النفس بالنفس، إف أنا مت فاقتلوه كما قتلِب، وإف سلمت عليهما السبلـ  وا٢بسْب
فأنا ويل دمي، رأيت فيو رأيي، وأوصى بو وقاؿ أطعموا ـ أسّبؾ من طعامكم، فأخذوه إىل 
ا٢ببس، وأحدؽ بو الناس ٰباولوف أف ينهشوا ٢بمو بأسناهنم. فلما فرغ اإلماـ من دفن أبيو 

ىل لك ُب خصلة إين أعطيك عهد عليو السبلـ  ابن ملجم فأحضره، فقاؿ لئلماـبعث إىل 
اهلل فإف شئت خليت بيِب وبْب معاوية حٌب أقتلو، فإف مل أقتلو وبقيت، أف آتيك حٌب أضع 

ال واهلل حٌب تعاين النار، ٍب قدمو وضرب عنو.  عليو السبلـ: يدي ُب يدؾ. فقاؿ اإلماـ
 ُب بواري وأحرقوه بالنار. وقاؿ ا٤بفيد )قدس سره( ُب اإلرشاد: وأخذ الناس جيفتو فأدرجوه

لتوىل إحراقها فوىبها عليو السبلـ  األسود النخعية جيفتو من اإلماـاستوىبت أـ ا٥بيثم بنت 
٥با فأحرقتها بالنار. وروى ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ بسنده عن أيب إسحاؽ ا٥بمداين: رأيت ابن 

 ٰبرؽ بالنار ُب أصحاب الرماح.ليو السبلـ ع ملجم قاتل علي بن أيب طالب
 :الفصل الثالث

 عليو السبلـ  أخبلقو، ومعجزاتو فضائلو، ومناقبو، و٧باسن 
 عليو السبلـ: شذرات من فضائلو 
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عضوا من أعضائك  (ُب ا٤بناـ)روى مرفوعا إىل أـ الفضل قالت: قلت يا رسوؿ اهلل، رأيت  
خّبا رأيت، تلد ابنٍب فاطمة غبلما. وترضعيو بلنب  :صلى اهلل عليو وآلو وسلم ُب بيٍب. قاؿ

بلنب فأرضعتو قثم. وعن أيب ىريرة قاؿ: ٠بعت  ،عليو السبلـ قثم، فولدت فاطمة ا٢بسن
يقوؿ: من أحب ا٢بسن وا٢بسْب فقد أحبِب، ومن صلى اهلل عليو وآلو وسلم  رسوؿ اهلل

، ما معناه: ا٢بسن 22 ص 0فهاف ج أبغضهما فقد أبغضِب. ا٢بديث. ذكر ُب أخبار أص
 ابن علي بن أيب طالب: سيد شباب أىل ا١بنة، وا٤بصلح بْب ا٤بسلمْب، شبيو رسوؿ اهلل

أىل الكساء  47وحبيبو، سليل ا٥بدى، وحليف أىل التقى، ورابعصلى اهلل عليو وآلو وسلم 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم  ، عن حذيفة، أف النيب424ص  4وابن سيدة النساء. وُب ج 

قاؿ: أال إف ا٢بسن بن علي قد أعطي من الفضل ما مل يعط أحد من ولد آدـ ما خبل 
 نظّب ذلك. 400و 099ص  2يوسف بن يعقوب. وُب هتذيب ابن عساكر ج

ال أسود ٩بن ٠باه رسوؿ اهلل سيدا. وكاف رٞبة اهلل عليو  080ص  0وُب اإلستيعاب ج 
الشعراين، ، وُب طبقات 74لفاء ص حليما، ورعا فاضبل. كما ذكر قبل ذلك ُب تاريخ ا٣ب

 وغّبىم. 07ص  8وُب البداية ج 
وقد أطبق ا١بميع على حلمو، وفضائلو، ومواقفو ا٢بكيمة، وشجاعتو الفذة، وزىده، وورعو، 

وكلما يقاؿ ُب شأنو فهو دوف مقامو، كيف ال؟ فهو عْب قريش وأوسطهم، وسيد بِب 
الذين أذىب اهلل ى اهلل عليو وآلو وسلم صل ىاشم بعد جده وأبيو، ومن أىل بيت الرسوؿ

 عنهم الرجس وطهرىم تطهّبا بنص الكتاب، وسيد شباب أىل ا١بنة، ومن ٰببو اهلل ورسولو
ورٰبانتو، وأفضل الناس علما، وحلما، وورعا، وكرما بعد جده صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

عليو  اإلماـ الصادؽوأبيو، فبل يقاس بو من الناس أحد. عبادتو: أمايل الصدوؽ: قاؿ 
عليهما  أف ا٢بسن بن علي بن أيب طالبعليهما السبلـ  حدثِب أيب، عن أبيو السبلـ:
إذا حج حج ماشيا، ورٗبا  زمانو، وأزىدىم وأفضلهم، وكاف كاف أعبد الناس ُبالسبلـ  

مشى حافيا، وكاف إذا ذكر ا٤بوت بكى، وإذا ذكر القرب بكى، وإذا ذكر البعث والنشور 
إذا ذكر ا٤بمر على الصراط بكى، وإذا ذكر العرض على اهلل تعاىل شهق شهقة بكى، و 

يغشى عليو منها، وكاف إذا قاـ ُب صبلتو ترتعد فرائصو بْب يدي ربو عز وجل وكاف إذا ذكر 
عليو  ا١بنة والنار اضطرب اضطراب السليم، ويسأؿ اهلل ا١بنة، ويعوذ بو من النار، وكاف

اهلل عز وجل *)يا أيها الذين آمنوا(* إال قاؿ: لبيك اللهم لبيك، ال يقرأ من كتاب السبلـ 
ومل ير ُب شيء من أحوالو إال ذاكرا هلل سبحانو: وكاف أصدؽ الناس ٥بجة، وأفصحهم 

كاف إذا   49لتقاد معو. ٟبسا وعشرين حجة ماشيا وإف النجايبعليو السبلـ  حج 48منطقا.
 ذلك، فقاؿ: حق على كل من وقف بْب توضأ ارتعدت مفاصلو، واصفر لونو، فقيل لو ُب

يدي رب العرش أف يصفر لونو، وترتعد مفاصلو. يا بن آدـ عف عن ٧باـر اهلل تكن عابدا، 
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وارض ٗبا قسم اهلل تكن غنيا، وأحسن جوار من جاورؾ تكن مسلما، وصاحب الناس ٗبثل 
ّبا ويبنوف ما ٙبب أف يصاحبوؾ ٗبثلو تكن عدال، إنو كاف بْب أيديكم قـو ٯبمعوف كث

مشيدا ويأملوف بعيدا، أصبح ٝبعهم بورا، وعملهم غرورا، ومساكنهم قبورا، يا ابن آدـ، 
إنك مل تزؿ ُب ىدـ عمرؾ منذ سقطت من بطن أمك، فجد ٗبا ُب يده ٤با بْب يديك، وإف 

 ا٤بؤمن يتزود والكافر يتمتع. 
 عليو السبلـ: فصاحتو وببلغتو 
فقالوا: عليهما السبلـ  من أىل الكوفة ُب ا٢بسن بن عليُب كتاب العدد: قيل طعن أقواـ  

فدعا ا٢بسن وقاؿ: يا ابن عليو السبلـ  إنو عي ال يقـو ٕبجة، فبلغ ذلك ر أمي ا٤بؤمنْب
ا٤بنرب فخطب خطبة بليغة وجيزة، فضج عليو السبلـ  رسوؿ اهلل، قم فاخطب الناس. فصعد

)إف اهلل اصطفى آدـ ونوحا وآؿ إبراىيم وآؿ الناس، فقاؿ منها: أيها الناس اعقلوا عن ربكم 
فنحن الذرية من آدـ،  01عمراف على العا٤بْب * ذرية بعضها من بعض واهلل ٠بيع عليم(

صلى اهلل عليو  واألسرة من نوح، والصفوة من إبراىيم، والسبللة من إ٠باعيل، وآؿ من ٧بمد
وكالشجرة الشمس الضاحية، األرض ا٤بدحوة، و ٫بن فيكم كالسماء ا٤برفوعة، و  ،وآلو وسلم

الزيتونة، ال شرقية وال غربية الٍب بورؾ زيتها، النيب أصلها، وعلي فرعها، و٫بن واهلل ٜبرة تلك 
الشجرة، فمن تعلق بغصن من أغصاهنا ٪بى، ومن ٚبلف عنها فإىل النار ىوى. فقاـ أمّب 

قاؿ: يا ابن رسوؿ،  فصعد ا٤بنرب مع ا٢بسن فقبل ما بْب عينيو، ٍبعليو السبلـ  ا٤بؤمنْب
عليو  حلمو 00أثبت على القـو حجتك، وأوجبت عليهم طاعتك، فويل ٤بن خالفك.

ُب الصفح عن ا٤بسئ، عليهما السبلـ  سّبة جده وأبيوعليو السبلـ  كانت سّبتو  السبلـ:
والعفو عند ا٤بقدرة، والتواضع، إىل غّب ذلك من ا٤بزايا ا٢بميدة، والصفات الكرٲبة. وما 

الطريق، ليعود ٥با ماضيها اجمليد، وعزىا تبِب ىذه السّبة والسّب ُب ىذا  مة إىلأحوج األ
 التليد.

 عليو السبلـ: نذكر ُب ىذا الفصل بعض ما ورد من حلمو ُب سّبتو 
عن ا٤بربد وابن عائشة قاال: إف شاميا رآه راكبا فجعل يلعنو وا٢بسن ال يرد، فلما  - 0 

قاؿ: أيها الشيخ أظنك غريبا ولعلك شبهت، فلو استعتبتنا فرغ، أقبل ا٢بسن عليو وتبسم، و 
أعتبناؾ، ولو سألتنا أعطيناؾ، ولو اسَبشدتنا أرشدناؾ، ولو استحملتنا ٞبلناؾ، وإف كنت 
٧بتاجا أغنيناؾ، وإف كنت طريدا آويناؾ، وإف كانت لك حاجة قضيناىا لك، فلو حركت 

ود عليك، ألف لنا موضعا رحبا، رحلك إلينا وكنت ضيفنا إىل وقت ارٙبالك، كاف أع
وجاىبل عريضا، وماال كبّبا. فلما ٠بع الرجل كبلمو بكى ٍب قاؿ: أشهد أنك خليفة اهلل ُب 

غض خلق اهلل إيل، واآلف أنت أرضو، اهلل أعلم حيث ٯبعل رسالتو، وكنت أنت وأبوؾ أب
 دا حملبتهم.خلق اهلل إيل، وحوؿ رحلو إليو، وكاف ضيفو إىل أف ارٙبل، وصار معتقأحب 
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 عليو السبلـ: جوده وكرمو
وفضائلو جبلء من بْب أخبلقو الفاضلة عليو السبلـ  ولعل أبرز صفات اإلماـ السبط 

السامية: السخاء، فهو معروؼ بكرًن أىل البيت. الكـر وا١بود من الغرائز الثابتة ُب 
على كل واستمرار صبلتو للمحتاجْب والوافدين طفحت عليو السبلـ  شخصية اإلماـ

فضائلو وحسن صفاتو، بنهج رائد ال زاؿ يقتفي أثره الكرماء ومل يلحقوا بو، وكل جواد وكرًن 
 من ذلك ا٢بْب إىل يومنا ىذا فهو عياؿ عليو، ومنو آخذ وبو اقتدى.

إنو قاؿ: روي عن اإلماـ ا٢بسن بن  02ص  6فمما رواه ا٣بطيب البغدادي ُب تارٱبو ج 
ا٤بدينة فرأى عبدا اسودا بيده رغيف خبز يأكل  04ُب حيطافارا أنو كاف معليو السبلـ  علي

ما عليو السبلـ  ويطعم كلبو لقمة إىل أف شاطره طعامو ُب الرغيف، فقاؿ لو اإلماـ ا٢بسن
ٞبلك على ما عملت وشاطرتو ومل تعافيو فيو شيء؟ فقاؿ الغبلـ: استحت عيناي من 

قاؿ:  غبلـ أباف بن عثماف، فقاؿ: وا٢بائط؟عينو. فقاؿ لو اإلماـ: غبلـ من أنت؟ فقاؿ: 
ألباف بن عثماف. فقاؿ لو اإلماـ ا٢بسن أقسمت عليك ال برحت حٌب أعود إليك. فمر 

على صاحب ا٢بائط فاشَبى ا٢بائط والغبلـ معا، وجاء إىل الغبلـ فقاؿ: يا غبلـ قد 
 موالي. ياالسمع والطاعة هلل ولرسولو ولك  اشَبيتك، فقاـ الغبلـ قائما وقاؿ:

قاؿ: واقد اشَبيت ا٢بائط، وأنت حر لوجو اهلل، وا٢بائط ىبة مِب إليك. فقاؿ الغبلـ: يا 
موالي قد وىبت ا٢بائط للذي وىبتِب لو. وجاء أعرايب سائبل، فقاؿ: أعطوه ما ُب ا٣بزانة، 

نشر وكاف فيها عشروف ألفا فدفعوىا إليو، فقاؿ األعرايب يا موالي أال تركتِب أبوح ٕباجٍب وأ
 عليو السبلـ: مدحٍب، فقاؿ اإلماـ

 * يرتع فيو الرجاء واألمل* *  ٫بن أناس نوالنا خضل
 خوفا على ماء وجو من يسل * * ٘بود قبل السؤاؿ أنفسنا *

 لفاخر من بعد فيضو ٞبل * * نائلنا *لو علم البحر فضل 
رجبل إىل جنبو ُب ا٤بسجد ا٢براـ يسأؿ اهلل تعاىل أف يرزقو عشرة عليو السبلـ  ومنها: ٠بع

آالؼ درىم، فانصرؼ إىل منزلو وبعث إليو بعشرة آالؼ درىم. ويروي ا٤بؤرخوف عن 
سخائو أيضا أف ٝباعة من األنصار كانوا ٲبلكوف بستانا يعتاشوف منو فاحتاجوا لبيعو، 

ضائقة بعد ذلك اضطرهتم لسؤاؿ ما ُب  فاشَباه منهم بأربعمائة ألف درىم، ٍب أصابتهم
عليو  أيدي الناس، فرد عليهم البستاف حٌب ال يسألوا أحدا شيئا. وحيت جارية ا٢بسن

بطاقة رٰباف، فقاؿ ٥با: أنت حرة لوجو اهلل فقيل لو ُب ذلك، فقاؿ: أدبنا اهلل تعاىل السبلـ 
  02إعتاقها. وكاف أحسن منها 00فقاؿ: )وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها(
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وقد قسم كل ما ٲبلكو نصفْب، ثبلث مرات ُب حياتو، وحٌب نعلو، ٍب وزعو ُب سبيل اهلل  
كما يقوؿ عنو الراوي ٨باطبا إياه: وقد قا٠بت ربك مالك ثبلث مرات حٌب النعل 

  جاء أعرايب وطرؽ الباب، وأنشد األبيات التالية: 00والنعل.
 منظر حالٍب عن ٨بربييكفيك  * * مل يبق يل شيء يباع بدرىم *
 أال يباع وقد وجدتك مشَبي * * إال بقايا ماء وجو صنتو *

فأمر اإلماـ خازنو بإحضار ما ُب ا٣بزانة، فكانت اثِب عشر ألف درىم، وقاؿ: ىذه بقية 
 النفقة، فقاؿ اإلماـ: أعطو وأحسن ظنك باهلل، فأنشد: 

 طرطبل ولو أمهلتنا مل ٛب * * عاجلتنا فأتاؾ وابل برنا *
 * ما صنتو وكأننا مل نشَب* *  فخذ القليل وكن كأنك مل تبع

روى ا٤بؤرخوف صورا كثّبة من ألواف جوده وكرمو ومعروفو، الٍب كاف يغدؽ هبا على السائلْب 
والفقراء واحملرومْب إلنقاذىم ٩با كانوا يعانوف من آالـ ا٢باجة والبؤس والشقاء ابتغاء لوجو 

دنيا وتدعيم ملك وسلطاف وال ٤بكافأة على ا٤بدح والثناء كما كاف اهلل وثوابو، ال للجاه وال
يصنع ابن ىند وغّبه من حكاـ األمويْب والعباسيْب. ومن ذلك ما رواه أبو ا٢بسن ا٤بدائِب 

حجاجا فلما كانوا ُب بعض عليهم السبلـ  قاؿ: خرج ا٢بسن وا٢بسْب وعبد اهلل بن جعفر
ء فقصدوه فإذا فيو عجوز فقالوا: ا٥بم فنظروا إىل خباالطريق جاعوا وعطشوا وقد فاتتهم أثق

ىل من شراب؟ فقالت: نعم، فأناخوا هبا وليس عندىا إال شويهة ُب كسر ا٣بباء فقالت: 
احتلبوىا فتذوقوا لبنها، ففعلوا ذلك وقاؿ ٥با: ىل من طعاـ؟ فقالت: ىذه الشويهة ما 

نما أىئ لكم حطبا واشووىا وكلوىا، عندي غّبىا أقسم عليكم باهلل إال ما ذٕبها أحدكم بي
ففعلوا وأقاموا حٌب بردوا، فلما ارٙبلوا قالوا ٥با: ٫بن نفر من قريش نريد ىذا الوجو فإذا رجعنا 
سا٤بْب فأ٤بي بنا فإنا صانعوف إليك خّبا، ٍب ارٙبلوا. فأقبل زوجها فأخربتو خرب القـو والشاة 

هم ٍب تقولْب: نفر من قريش. ٍب بعد وقت فغضب وقاؿ: وٰبك تذٕبْب شاة ألقواـ ال تعرفي
طويل أ١بأهتم ا٢باجة واضطرهتم السنة إىل دخوؿ ا٤بدينة فدخبلىا يلتقطاف البعر فمرت 

فعرفها فناداىا وقاؿ ٥با عليو السبلـ  العجوز ُب بعض السكك تلتقط البعر فبصر هبا ا٢بسن
 يا أمة اهلل تعرفيِب؟ 
حد ضيوفك ُب ا٤بنزؿ الفبلين ضيفك يـو كذا سنة  أنا أ عليو السبلـ: فقالت: ال. فقاؿ

فإف مل تعرفْب فأنا أعرفك،  عليو السبلـ: كذا. فقالت: بأيب أنت وأمي لست أعرفك. قاؿ
فأمر غبلمو فاشَبى ٥با من غنم الصدقة ألف شاة وأعطاىا ألف دينار، وبعث هبا مع 

خربتو، فأمر ٥با مثل غبلمو إىل أخيو ا٢بسْب فعرفها وقاؿ: بكم وصلك أخي ا٢بسن؟ فأ
ذلك، ٍب بعث معها غبلمو إىل عبد اهلل بن جعفر )رضي اهلل عنو( فقاؿ: بكم وصلك 

ا٢بسن وأخوه؟ فقالت: وصلِب كل واحد منهما بألف شاة وألف دينار، فأمر ٥با بألف شاة 
عليو  وألف دينار وقاؿ: واهلل لو بدأت يب، ٍب رجعت إىل زوجها وىي من أغُب الناس. مر
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ا قد التقطوىا وىم على فقراء قد وضعوا على وجو األرض كسّبات من ا٣ببز كانو بلـ الس
فدعوه إىل مشاركتهم، فأجاهبم إىل ذلك وىو يقوؿ: إف اهلل ال ٰبب يأكلوف منها، 

قيل للحسن  06ا٤بتكربين، و٤با فرغوا من الطعاـ دعاىم إىل ضيافتو، فأطعهم وكساىم.
)رضي اهلل عنو( ألي شيء نراؾ ال ترد سائبل، وإف كنت على فاقة؟ فقاؿ: إين هلل سائل، 

وفيو راغب، وأنا استحي أف أكوف سائبل وأرد سائبل، وإف اهلل تعاىل عودين عادة أف يفيض 
نعمو علي، وعودتو أف أفيض نعمو على الناس، فأخشى إف قطعت العادة أف ٲبنعِب العادة، 

 شد يقوؿ:وأن
 ٗبن فضلو فرض علي معجل * * إذا ما أتاين سائل قلت مرحبا *

 07وأفضل أياـ الفٌب حْب يسئل* * ومن فضلو فضل على كل فاضل * 
إف رجبل جاء إليو وسألو حاجة فقاؿ لو: يا ىذا حق سؤالك إياي يعظم لدي، ومعرفٍب ٗبا 

ُب ذات اهلل عز وجل قليل،  ٯبب تكرب علي، ويدي تعجز عن نيلك ٗبا أنت أىلو، والكثّب
وما ُب ملكي وفاء بشكرؾ، فإف قبلت مِب ا٤بيسور، ورفعت عِب مؤنة االحتياؿ واالىتماـ 
٤با أتكلفو من واجبك فعلت. فقاؿ: يا ابن رسوؿ اهلل اقبل القليل، واشكر العطية، واعذر 

استقصاىا  بوكيلو، وجعل ٰباسبو على نفقاتو حٌبعليو السبلـ  على ا٤بنع. فدعا ا٢بسن
فقاؿ: ىات الفاضل من الثبلٜبائة ألف درىم، فاحضر ٟبسْب ألفا، قاؿ: فما فعل 

با٣بمسمائة دينار؟ قاؿ: ىي عندي، قاؿ: أحضرىا، فأحضرىا، فدفعها لو. ومن كرمو 
وجوده: أنبأنا أبو ىاروف، قاؿ: انطلقنا حجاجا فدخلنا ا٤بدينة فقلنا: لو دخلنا على ابن 

ا٢بسن ابن علي وسلمنا عليو، فدخلنا عليو فحدثناه  عليو وآلو وسلم صلى اهلل رسوؿ اهلل
ٗبسّبنا وحالنا، فلما خرجنا من عنده بعث إىل كل رجل منا أربعمائة أربعمائة، فقلنا 
للرسوؿ: إنا أغنياء وليس بنا حاجة، فقاؿ الرسوؿ: ال تردوا عليو معروفو. فرجعنا إليو 

 تردوا علي معروُب، فلو كنت على غّب ىذه ا٢باؿ كاف فأخربناه بيسارنا وحالنا، فقاؿ: ال
يباىي مبلئكتو بعباده يـو عرفة فيقوؿ:  (تبارؾ وتعاىل)أما إين مزودكم: إف اهلل  08لكم يسّبا

عبادي جاؤوين شعثا يتعرضوف لرٞبٍب فأشهدكم أين قد غفرت حملسنهم وشفعت ٧بسنهم ُب 
 وإذا كاف يـو ا١بمعة فمثل ذلك.  .مسيئهم

 09عليو السبلـ قضاء ا٢باجة: ذكر ابن عساكر ُب تاريخ دمشق، ُب ترٝبة اإلماـ ا٢بسن
عليهما  ، بعد حذؼ السند: عن أيب ٞبزة الثمايل عن علي بن ا٢بسْب400حديث 
يطوؼ بالكعبة، فقاـ إليو رجل:فقاؿ يا أبا عليو السبلـ  قاؿ: خرج اإلماـ ا٢بسنالسبلـ 

ف، فَبؾ الطواؼ وذىب معو، فلما اعَبضو رجل ٧بمد اذىب معي ُب حاجٍب إىل فبل
حاسد للرجل الذي ذىب معو، فقاؿ: يا أبا ٧بمد تركت الطواؼ وذىبت مع فبلف إىل 
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 .للقرشي الحسن اإلمام حياة 

37
 .077نور األبصار:  

38
 .271/  2 ج: الكمال تهذيب من الحسن اإلمام ترجمة 

39
 طبع مؤسسة احملمودية بّبوت. 



صلى  كيف ال أذىب معو؟ ورسوؿ اهلل  عليو السبلـ: حاجتو؟ تواضعو قاؿ: فقاؿ لو ا٢بسن
كتبت لو حجة   قاؿ: من ذىب ُب حاجة أخيو ا٤بسلم فقضيت حاجتواهلل عليو وآلو وسلم 

وعمرة، وإف مل تقض لو كتبت لو عمرة، فقد اكتسبت حجة وعمرة ورجعت إىل طواُب. مٌب 
 .000ص  0ذؿ الناس؟ ُب شرح األخبار ج 

، قاؿ: قلت أليب إسحاؽ: مٌب ذؿ الناس؟ قاؿ: ٤با مات ا٢بسن بن 21عن عمرو بن بشّب
تواضعو: وورد أنو كاف . 20وقتل حجر بن عدي، وأدعى معاوية زيادا ،عليو السبلـ علي

 جالسا ُب مكاف، وعندما عـز على االنصراؼ دخل رجل فقّب ا٢باؿ، فحياه اإلماـ السبط
والطفو، ٍب قاؿ لو: إنك جلست على حْب قياـ منا، أفتأذف يل باالنصراؼ؟ عليو السبلـ 

فأجابو الرجل: نعم يا ابن رسوؿ اهلل. وىذا ا٢بديث يكشف عن حسن معاشرتو باإلضافة 
معاجزه روى ابن شهر آشوب ُب مناقبو، عن أيب ٞبزة  عليو السبلـ: ىل تواضعو. معجزاتوإ

قاؿ: كاف ا٢بسن ابن علي جالسا فأتاه آت عليو السبلـ  الثمايل، عن اإلماـ زين العابدين
فقاؿ: يا ابن رسوؿ اهلل قد احَبقت دارؾ؟ قاؿ: ال، ما احَبقت. إذ أتاه آت، فقاؿ: يا ابن 

قد وقعت النار ُب دار إىل جنب دارؾ حٌب ما شككنا أهنا ستحرؽ دارؾ ٍب إف رسوؿ اهلل، 
عليهما السبلـ  إىل ا٢بسن بن علي (ابن أبيو)اهلل صرفها عنها. واستغاث الناس من زياد 

وأرنا فيو نكاال عاجبل إنك على  24فرفع يده وقاؿ: اللهم خذ لنا ولشيعتنا من زياد ابن أبيو
 ووـر إىل عنقو، فمات.  20خراج ُب إهباـ ٲبينو يقاؿ لو: السلعة كل شيء قدير. قاؿ فخر:

ألف دينار كذبا ومل يكن لو عليو، فذىبا عليهما السبلـ  ادعى رجل على ا٢بسن بن علي
أٙبلف؟ قاؿ: إف حلف خصمي أعطيو.  عليو السبلـ: فقاؿ للحسن (القاضي)إىل شريح 

فقاؿ شريح للرجل: قل: باهلل الذي ال إلو إال ىو عامل الغيب والشهادة. فقاؿ ا٢بسن: ال 
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 : عمر بن بشّب.01ُب مقاتل الطالبيْب ص  

، ٦بهوؿ األب، ومطعوف النسب، ادعاه معاوية أليب سفياف،  41 زياد بن أبيو، كما ىو معلـو
 الرايات ا٢بمر.وجعلو أخوه وىو ابن زانية وعاىرة مشهورة ُب مكة، ومن ذوات 

يقاؿ لزياد ابن أبيو ألنو كاف ٦بهوؿ النسب ومطعوف ُب طهارة ا٤بولد، وكانت أمو ٠بية  42
عاىرا بغيا من بغايا مكة أو الطائف نزا عليها عشرة رجاؿ من قريش، منهم أبو سفياف وكل 

أمو واحد منهم يدعي أنو منو، وقاؿ أبو سفياف مدعيا لو واهلل إين لصببت ا٤باء ُب رحم 
صلى  وأخّبا ٤بصلحة معاوية السياسية ادعاه أليب سفياف وجعلو أخاه، وقد قاؿ رسوؿ اهلل

ُب ابن الزانية، الولد للفراش وللعاىر ا٢بجر، وىذه واحدة من جرائمو  اهلل عليو وآلو وسلم
 ا٤بوبقة والفضائح السافرة الٍب يؤاخذ عليها. ا٤بؤلف

43
ثره ُب إهباـ القدـ ويسمى ُب الطب ا٢بديث السلعة: خراج أسود من الدـ نتيجة ٚب 

ٍب يصعد تدرٯبيا إىل الساؽ والبدف فيقتل صاحبو ال ٧بالة إف مل يبَب القدـ أو  ،غنغرينو
 الساؽ قبل استفحالو، وال عبلج لو غّب القطع أو البَب. ا٤بؤلف



أريد مثل ىذا لكن قل: باهلل إف لك علي ىذا، وخذ األلف. فقاؿ الرجل ذلك وأخذ 
فقاؿ: عن ذلك، عليو السبلـ  الدنانّب، فلما قاـ خر إىل األرض ومات، فسئل ا٢بسن

 . 22خشيت أنو لو تكلم بالتوحيد يغفر لو ٲبينو بربكة التوحيد، وٰبجب عنو عقوبة ٲبينو
 عليو السبلـ: قضاؤه 

ُب الكاُب، بعد حذؼ السند، عن ٧بمد بن مسلم قاؿ: ٠بعت أبا جعفر الباقر، وأبا عبد 
س أمّب ُب ٦بلعليهما السبلـ  يقوالف: بينا ا٢بسن بن عليعليهما السبلـ  اهلل الصادؽ

قاؿ:  .عليو السبلـ إذ أقبل قـو فقالوا: يا أبا ٧بمد أردنا أمّب ا٤بؤمنْبعليو السبلـ  ا٤بؤمنْب
ما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أف نسألو عن مسألة، وىي: أف امرأة جامعها زوجها فلما قاـ 

عنها قامت ٕبموهتا فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت، فما 
معضلة وأبو ا٢بسن ٥با وأقوؿ: يعمد إىل ا٤برأة  عليو السبلـ: ؿ ُب ىذا؟ فقاؿ ا٢بسنتقو 

 فيؤخذ منها مهر ا١بارية البكر ُب أوؿ وىلة ألف الولد ال ٱبرج منها حٌب يشق فتذىب 
عذرهتا، ٍب ترجم ا٤برأة ألهنا ٧بصنة، وينتظر با١بارية حٌب تضع ما ُب بطنها، ويرد إىل أبيو 

ٍب ٘بلد ا١بارية ا٢بد. قاؿ: فانصرؼ القـو من عند ا٢بسن، فدخلوا على  صاحب النطفة،
فقاؿ: ما قلتم أليب ٧بمد وما قاؿ لكم؟ فأخربوه، فقاؿ: لو إنِب عليو السبلـ  أمّب ا٤بؤمنْب

ُب مناقب ابن شهرآشوب: عن القاضي  20ا٤بسؤوؿ ما كاف عندي أكثر ٩با قاؿ ابِب.
عن عبادة بن الصامت أف أعرابيا سأؿ أبا بكر فقاؿ،  النعماف ُب شرح األخبار باإلسناد،

يا أعرايب، إين أصبت بيض نعاـ فشويتو وأكلتو وأنا ٧بـر فما ٯبب علي؟ فقاؿ أبو بكر: 
فدلو على عمر، ودلو عمر على عبد الرٞبن، فلما عجزوا قالوا: أشكلت علي ُب قضيتك، 

فقاؿ: سل أي الغبلمْب شئت، فقاؿ عليو السبلـ  عليك باألصلع، أمّب ا٤بؤمنْب علي
ا٢بسن: يا أعرايب ألك إبل؟ قاؿ: نعم، قاؿ: فاعمد إىل عدد ما أكلت من البيض، نوقا 

العتيق، الذي حججت  (ا٢براـ)فاضرهبن بالفحوؿ، فما فضل منها فاىده إىل بيت اهلل 
فقاؿ: إف يكن  إف من النوؽ السلوب، ومنها ما يزلق:عليو السبلـ  إليو، فقاؿ أمّب ا٤بؤمنْب

وما يزلق فإف من البيض ما ٲبرؽ، قاؿ: فسمع صوت معاشر الناس:  26من النوؽ السلوب
 . 27عليو السبلـ  إف الذي فهم ىذا الغبلـ ىو الذي فهمها سليماف بن داود

 016إىل  014ص عليو السبلـ  نقل السيد جعفر مرتضى العاملي ُب كتابو اإلماـ ا٢بسن
وىي قضية الذي أقر على نفسو بالقتل، حينما رأى أف بريئا  ما ٣بصو: وٍب قصة أخرى،
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 .048و 047/  20ٕبار األنوار ج  

45
 .20ٕبار األنوار ج  

46
الٍب ألقت ولدىا بغّب ٛباـ، وأزلقت الناقة: أسقطت النطفة، ومرقت السلوب من النوؽ:  

 البيضة: فسدت.

47
، حياة 000، 002، 000/  20البحار ج  01/  2ا٤بناقب البن شهرآشوب ج  

 .87، 86/  0للقرشي ج  عليو السبلـ اإلماـ ا٢بسن



بعدـ وجوب القود، فإنو إف كاف قد عليو السبلـ  سيقتل بسببو، فحكم عليو أمّب ا٤بؤمنْب
قتل فعبل، فقد أحيا نفسا، ومن أحيا نفسا، فبل قود عليو. قاؿ ابن شهرآشوب: ُب الكاُب 

سأؿ فتوى عليو السبلـ  أف أمّب ا٤بؤمنْبو السبلـ علي والتهذيب: عن اإلماـ أيب جعفر الباقر
فقاؿ يطلق كبلٮبا، والدية من بيت ا٤باؿ، قاؿ: ومل؟ قاؿ: لقولو عليو السبلـ  ذلك ا٢بسن

  28تعاىل: )ومن أحياىا فكأ٭با أحيا الناس ٝبيعا(.
وأيضا... فهناؾ أسئلة أخرى من ذلك الرجل عن الناس، وأشباه الناس، وعن النسناس، 

 29فأجابو عنها.عليو السبلـ  على ولده ا٢بسنعليو السبلـ  لو اإلماـ عليفأحا
 إخباره ا٤بغيبات 

 قاؿ: خرج ا٢بسن بن عليعليو السبلـ  عن أيب أسامة زيد الشحاـ، عن أيب عبد اهلل
إىل مكة ماشيا سنة من السنْب، فورمت قدماه، فقاؿ بعض مواليو: لو عليهما السبلـ 

الوـر الذي برجلك. قاؿ: كبل، إذا أتينا ا٤بنزؿ فإنو  ركبت لسكن عنك بعض ىذا
، فاشَب منو وال ٛباكسو. فقاؿ مواله: بأيب وأمي،  سيستقبلك عبد أسود، معو دىن ٥بذا الوـر

 ليس أمامنا منزؿ فيو أحد يبيع ىذا الدواء! قاؿ: بلى، إنو أمامك دوف ا٤بنزؿ. 
دونك الرجل فخذ من  ليو السبلـ:ع فسارا أمياال، فإذا األسود يستقبلو، فقاؿ ا٢بسن

الدىن واعطو ٜبنو. فقاؿ لو األسود: وٰبك يا غبلـ، ٤بن أردت ىذا الدىن؟ قاؿ: للحسن 
قاؿ: انطلق يب إليو. فأخذ بيده حٌب أدخلو عليو، فقاؿ: بأيب أنت عليهما السبلـ  بن علي

إ٭با أنا موالؾ،  وأمي، مل أعلم أنك ٙبتاج إليو، وال أنو يراد ذلك، ولست آخذ لو ٜبنا،
ولكن ادعو اهلل أف يرزقِب ذكرا سويا، ٰببكم أىل البيت، فإين خلفت امرأٌب وقد أخذىا 

انطلق إىل منزلك، فإف اهلل تبارؾ وتعاىل وىب لك  عليو السبلـ: الطلق. فقاؿ لو ا٢بسن
جع ذكرا سويا، وىو لنا شيعة. فرجع األسود من فوره، فإذا بأىلو قد وضعت غبلما سويا، فر 

بذلك عليو السبلـ  فأخربه بذلك، ودعا لو خّبا، ومسح ا٢بسنعليو السبلـ  إىل ا٢بسن
 الدىن رجليو فما برح من ٦بلسو حٌب سكن ورمو، ومشى على قدميو. 

كاف ُب الرحبة، فقاـ إليو رجل، وقاؿ: أنا من رعيتك عليو السبلـ   وروي أف أمّب ا٤بؤمنْب
 01لست من رعيٍب وال من أىل ببلدي، وإف ابن األصفر عليو السبلـ: وأىل ببلدؾ. فقاؿ

قاؿ: صدقت يا أمّب ا٤بؤمنْب، كاف ُب  .بعث إىل معاوية ٗبسائل أقلقتو، فأرسلك إيل هبا
 خفية وأنت قد اطلعت عليها، ومل يعلم غّب اهلل.

فأتاه فقاؿ:  -عليو السبلـ يعِب ا٢بسن- 00قاؿ: أسأؿ ذا الوفرة :قاؿ: سل أحد ابِب ىذين
ا٤بشرؽ  : كم بْب ا٢بق والباطل؟ وكم بْب السماء واألرض؟ وكم بْب04ئت لتسأؿج
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. (قاؿ: نعم)وا٤بغرب؟ وما قوس قزح؟ وما ا٤بؤنث؟ وما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض؟ 
بْب ا٢بق والباطل أربعة أصابع، فما رأيتو بعينك فهو ا٢بق وما  عليو السبلـ: قاؿ ا٢بسن

بأذنيك باطل كثّب، وبْب السماء واألرض دعوة ا٤بظلـو مد البصر، وبْب ا٤بشرؽ  ٠00بعتو
وا٤بغرب مسّبة يـو للشمس، وقزح اسم للشيطاف، ال تقل قوس قزح، ىو قوس اهلل، وعبلمة 

وأما ا٤بؤنث فهو من ال يدري أذكر ىو أـ أنثى،  ا٣بصب، وأماف ألىل األرض من الغرؽ.
را احتلم، وإف كانت أنثى حاضت وبدا ثدياىا، وإال قيل لو: فإنو ينتظر فيو، فإف كاف ذك

بل، فإف أصاب بولو ا٢بائط فهو ذكر، وإف انتكص بولو على رجليو كما ينتكص بوؿ البعّب 
فهو امرأة. وأما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض، فأشد شي خلقو اهلل ا٢بجر، وأشد منو 

ر، تذيب ا٢بديد، وأشد من النار ا٤باء، يطفئ ا٢بديد، يقطع بو ا٢بجر، وأشد من ا٢بديد النا
النار، وأشد من ا٤باء السحاب، ٰبمل ا٤باء، وأشد من السحاب الريح، ٙبمل السحاب، 
وأشد من الريح ا٤بلك الذي يردىا، وأشد من ا٤بلك ملك ا٤بوت الذي ٲبيت ا٤بلك، وأشد 

( الذي) تعاىل من ملك ا٤بوت ا٤بوت الذي ٲبيت ملك ا٤بوت، وأشد من ا٤بوت أمر اهلل
 .يدفع ا٤بوت

ُب ترٝبة اإلماـ  -تاريخ دمشق  -ذكر ابن عساكر ُب تارٱبو  عليو السبلـ: حكمتو وعلمو
ا٥بمداين إسحاؽ عن ا٢بارث األعور بعد حذؼ السند، عن  ،02عليو السبلـ  ا٢بسن

وىو ال يتجاوز العشر عليو السبلـ  سأؿ ابنو اإلماـ ا٢بسنعليو السبلـ  إف عليا (قاؿ..)
 سنوات عن أشياء من أمر ا٤بروءة. 

 قاؿ: بابِب ما السداد؟.
 قاؿ: يا أبت، السداد دفع ا٤بنكر با٤بعروؼ.

 قاؿ: فما ا٤بروءة؟ قاؿ: العفاؼ، وإصبلح ا٤برء مالو.
 قاؿ: فما السماحة؟. قاؿ: البذؿ ُب العسر واليسر.
 ، وما أنفقتو تلفا.قاؿ: فما الشح؟. قاؿ: إف ترى ما ُب يديك شرفا

 قاؿ: فما اإلخاء؟. قاؿ: الوفاء ُب الشدة والرخاء. قاؿ: فما ا٢بلم؟.
 قاؿ: كظم الغيظ، وملك النفس.

 قاؿ: فما الغُب؟.
 قاؿ: رضى النفس ٗبا قسم اهلل ٥با وإف قل، فإ٭با الغُب غُب النفس.

 قاؿ: فما الفقر؟.
 قاؿ: شره النفس ُب كل شيء.

 قاؿ: فما اجملد؟.

                                                                                                                                                  

 .ُب بعض النسخ: أسألك 04

 فنسخة: تسمعو. 00
 .480 - 472ُب حديث:  068 - 060طبع بّبوت ص:  02



، وإف تعفو ق .اؿ: إف تعطي ُب الغـر  عند ا١بـر
 قاؿ: فما العقل؟.

 قاؿ: حفظ القلب كلما اسَبعيتو.
 قاؿ: فما ا٣برؽ؟.

 قاؿ: معاداتك أمامك، ورفعك عليو كبلمك.
 قاؿ: فما الثناء؟.

 قاؿ: إتياف ا١بميل، وترؾ القبيح.
 .00قاؿ: فما الشرؼ؟

 قاؿ: موافقة اإلخواف، وحفظ ا١بّباف.
 السفو؟.قاؿ: فما 

 قاؿ: اتباع الدناة، ومصاحبة الغواة.
 قاؿ: فما الغفلة؟.

 قاؿ: تركك ا٤بسجد وطاعتك ا٤بفسد.
 قاؿ: فما ا٢برماف؟.

 . 06قاؿ: تركك حظك وقد عرض عليك
 عليو السبلـ: ومن حكمو

حافلة بتوجيو ا٤بسلمْب إىل اهلل تعاىل، والَبغيب إليو، عليهم السبلـ  حياة أئمة أىل البيت
على طاعتو، فهم يتوسلوف لذلك بكل السبل، وشٌب الوسائل، ومل يقتصر برنا٦بهم وا٢بث 

التثقيفي على القاء الدروس فقط، بل تضمن السلوؾ العملي باإلضافة إىل ا٣بطب، 
والوصايا، والكتب، كما حفظ ٥بم التاريخ بعض كلماهتم القصار، وىي ال تساويها 

ا٤بعرفة، وعبلج الكثّب من أمراضنا االجتماعية، مطوالت غّبىم، ٤با اشتملت عليو من كنوز 
ال  عليو السبلـ: والدعوة إىل ا٢بق والفضيلة. نقدـ ُب الفصل بعض ما ورد من كلماتو: قاؿ

أكل ا٤بزاح ي عليو السبلـ: تعاجل الذنب بالعقوبة واجعل بينهما لبلعتذار طريقا. وقاؿ
الفرصة سريعة الفوت، بطيئة العود.  بلـ:عليو الس الصامت. وقاؿا٥بيبة، وقد أكثر من ا٥بيبة 

ما تشاور  عليو السبلـ: ٘بهل النعم ما أقامت، فإذا ولت عرفت. وقاؿ عليو السبلـ: وقاؿ
 عليو السبلـ: اللـؤ أف ال تشكر النعمة. وقاؿ عليو السبلـ: قـو إال ىدوا إىل رشدىم. وقاؿ

العار  عليو السبلـ: نازلة. وقاؿا٣بّب الذي ال شر فيو: الشكر مع النعمة، والصرب على ال
ىبلؾ ا٤برء ُب ثبلث الكرب وا٢برص وا٢بسد، فالكرب  عليو السبلـ: أىوف من النار. وقاؿ

ىبلؾ الدين، وبو لعن إبليس، وا٢برص عدو النفس، وبو أخرج آدـ من ا١بنة، وا٢بسد رائد 
لو، وال مروءة ٤بن ال ال أدب ٤بن ال عقل  عليو السبلـ: السوء، ومنو قتل قابيل ىابيل. وقاؿ
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بالعقل تدرؾ الداراف ٮبة لو، وال حياء ٤بن ال دين لو، ورأس العقل معاشرة الناس با١بميل، و 
 .07حـر العقل حرمهما ٝبيعاً ٝبيعا، ومن 

مكاـر األخبلؽ عشر: صدؽ اللساف، وصدؽ البأس، وإعطاء السائل،  عليو السبلـ: وقاؿ
 والَبحم على ا١بار، ومعرفة ا٢بق الرحم، وحسن ا٣بلق، وا٤بكافأة بالصنائع، وصلة

 للصاحب، وقري الضعيف، ورأسهن ا٢بياء.
 .08فوت ا٢باجة خّب من طلبها إىل غّب أىلها عليو السبلـ: وقاؿ
 . 09ما رأيت ظا٤با أشبو ٗبظلـو من ا٢باسد عليو السبلـ: وقاؿ
علمك، فتكوف قد أتقنت لم الناس علمك، وتعلم علم غّبؾ، ع عليو السبلـ: وقاؿ

 .61وعلمت ما مل تعلم
 لرجل أبل من علة: إف اهلل قد ذكرؾ فاذكره، وأقالك فاشكره.عليو السبلـ  وقاؿ
 إذا أضرت النوافل بالفريضة فارفضوىا. عليو السبلـ: وقاؿ
 من تذكر بعد السفر اعتد. عليو السبلـ: وقاؿ
 بينكم وبْب ا٤بوعظة حجاب العزة. عليو السبلـ: وقاؿ
 إف من طلب العبادة تزكى ٥با. بلـ:عليو الس وقاؿ
 .60قطع العلم عذر ا٤بتعلمْب عليو السبلـ: وقاؿ
 .64أحسن ا٢بسن ا٣بلق ا٢بسن عليو السبلـ: وقاؿ
يا ابن آدـ عف عن ٧باـر اهلل تكن عابدا، وارض ٗبا قسم اهلل تكن  عليو السبلـ: وقاؿ

يصاحبوؾ ما، وصاحب الناس ٗبثل ما ٙبب أف غنيا، وأحسن جوار من جاورؾ تكوف مسل
بو تكن عدال. يا ابن آدـ إنك مل تزؿ ُب ىدـ عمرؾ منذ سقطت من بطن أمك فخذ ٩با 

 ُب يديك ٤با بْب يديك.
ما فتح اهلل عز وجل ألحد باب مسألة فخزف عنو باب اإلجابة، وال  عليو السبلـ: وقاؿ

فتح على رجل باب عمل فخزف عنو باب فتح لعبد باب شكر فخزف عنو باب ا٤بزيد، وال 
 القبوؿ.

ا٤بعروؼ ما مل يتقدمو مطل، وال يتبعو من، واالعطاء، قبل السؤاؿ من  عليو السبلـ: وقاؿ
 أكرب السؤدد، ا٤بسؤوؿ حر حٌب يعد ومسَبؽ حٌب ينجز، الفرصة سريعة الفوت.

تلفا، وما أمسكو وسئل عن البخل، فقاؿ: ىو أف يرى الرجل ما أنفقو  عليو السبلـ: وقاؿ
 شرفا.
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يده، أو تستفيد من علمو، ، وٚباؼ 60ال تأت رجبل إال أف ترجو نوالو عليو السبلـ: وقاؿ
 أو ترجو بركة دعاءه، أو تصل رٞبا بينك وبينو.

 من بدأ بالكبلـ قبل السبلـ فبل ٘بيبوه. عليو السبلـ: وقاؿ
 حسن السؤاؿ نصف العلم. عليو السبلـ: وقاؿ
إذا نازعتك إىل صحبة الرجاؿ حاجة فأصحب من إذا صحبتو زانك،  ـ:عليو السبل وقاؿ

وإذا خدمتو صانك، وإذا أردت منو معرفة أعانك، وإف قلت صدؽ قولك، وإف صلت شد 
 .62صولتك

 ا٤بصائب مفاتيح األجر. عليو السبلـ: وقاؿ
 النعمة ٧بنة فإف شكرت كانت كنزا، وإنو كفرت كانت نقمة. عليو السبلـ: وقاؿ
 من عدد نعمو ٧بق كرمو. عليو السبلـ: وقاؿ
 من الناس على مقدار الفطنة هبم. الوحشة  عليو السبلـ: وقاؿ

إنا أىل البيت الذين افَبض اهلل  إنو خطب الناس فقاؿ: - عليو السبلـ: عن اإلماـ ا٢بسن
، ومن مودهتم على كل مسلم فقاؿ سبحانو: *)قل ال أسئلكم عليو أجرا إال ا٤بودة ُب القرىب

 .60يقَبؼ حسنة نزد لو فيها حسنا(* فاقَباؼ ا٢بسنة مودتنا أىل البيت
ا٤بعروؼ ما كاف ابتداء من غّب مسألة، فأما من أعطيتو بعد ا٤بسألة فإ٭با  عليو السبلـ: وقاؿ

 أعطيتو ٗبا بذؿ لك من ماء وجهو.
قاؿ لو جنادة  ٤با عليو السبلـ: ومن مواعظو ١بنادة بن أمية قاؿ اإلماـ أيب ٧بمد ا٢بسن

قاؿ: استعد لسفرؾ، وحصل زادؾ قبل صلى اهلل عليو وآلو وسلم  عظِب يا ابن رسوؿ اهلل
وا٤بوت يطلبك. واعلم أف الدنيا ُب حبل٥با حساب، وؿ أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا حل

 .66وُب حرامها عقاب، وُب الشبهات عتاب
اعمل لدنياؾ كأنك تعيش أبدا، واعمل آلخرتك كأنك ٛبوت غدا.  عليو السبلـ: وقاؿ
من أراد عزا ببل عشّبة، وىيبة ببل سلطاف، فليخرج من ذؿ معصية  عليو السبلـ: وقاؿ

يا عليو السبلـ  إىل ولده اإلماـ ا٢بسنعليو السبلـ  الرٞبن إىل عز طاعتو. من كبلـ لعلي
يقوؿ: ال فقر أشد من ا١بهل، وال ماؿ سلم صلى اهلل عليو وآلو و  بِب ٠بعت رسوؿ اهلل

أعود من العقل، وال وحدة أوحش من العجب، وال مظاىرة أوثق من ا٤بشاورة، وال عقل  
وال عبادة كالتفكر، وال إٲباف  حسب كحسن ا٣بلق، وال ورع كالكف، كالتدبّب، وال 

سفو، وآفة العبادة كا٢بياء والصرب وآفة ا٢بديث الكذب، وآفة العلم النسياف، وآفة ا٢بلم ال
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وآفة الشجاعة البغي، وآفة السماحة ا٤بن، وآفة ا١بماؿ  67الفَبة، وآفة الظرؼ الصلف
ا٣بيبلء، وآفة ا٢بسب الفخر. يا بِب ال تستخفن برجل تراه أبدا فإف كاف أكرب منك فعد أنو 

أبوؾ، وإف كاف مثلك فهو أخوؾ، وإف كاف أصغر منك فاحسبو أنو ابنك. ٍب النجدة: 
 .68ب عن ا١بار، واحملاماة ُب الكرٲبة، والصرب عند الشدائدالذ

عن الصمت فقاؿ: ىو سَب العي، وزين العرض، وفاعلو ُب عليو السبلـ  سئل اإلماـ ا٢بسن
 .69آمن، وجليسو راحة

وٯبتمع الناس صلى اهلل عليو وآلو وسلم  كاف اإلماـ ا٢بسن ٯبلس ُب مسجد رسوؿ اهلل
والناس صلى اهلل عليو وآلو وسلم  دث عن رسوؿ اهللحولو، فجاء رجل فوجد شخصا ٰب

 حولو ٦بتمعوف، فجاء إليو الرجل فقاؿ: أخربين عن شاىد ومشهود؟.
فقاؿ: نعم، أما الشاىد فيـو ا١بمعة، وأما ا٤بشهود فيـو عرفة. فتجاوزه إىل آخر ٰبدث ُب 

 ا٤بسجد فسألو عن شاىد ومشهود كذلك.
 ما ا٤بشهود فيـو النحر.فقاؿ: أما الشاىد فيـو ا١بمعة وأ

صلى اهلل  ٍب ٘باوزٮبا إىل ثالث فسألو عن شاىد ومشهود أيضا فقاؿ: الشاىد رسوؿ اهلل
٠بعتو عز وجل يقوؿ: )يا أيها النيب إنا أرسلناؾ وا٤بشهود يـو القيامة، أما عليو وآلو وسلم 

شهود( فسأؿ شاىدا ومبشرا ونذيرا( وقاؿ تعاىل: )ذلك يـو ٦بموع لو الناس وذلك يـو م
عن األوؿ فقالوا ابن عباس، وسأؿ عن الثاين فقالوا: ابن عمر، وسأؿ عن الثالث فقالوا: 

 .71ا٢بسن بن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما
 يطوؼ ُب بيت اهلل ا٢براـ فسألو رجل عن معُب ا١بواد.عليو السبلـ  كاف

فقاؿ لو: إف لكبلمك وجهْب: إف كنت تسأؿ عن ا٤بخلوؽ فإف ا١بواد الذي يؤدي ما 
افَبض عليو، والبخيل الذي يبخل ٗبا اقَبض عليو، وإف كنت تسأؿ عن ا٣بالق: فهو ا١بواد 

 . 70إف أعطى وإف منع، ألنو إف أعطى عبدا أعطاه ما ليس لو، وإف منع منع ما ليس لو
 شعره:
 التذكّب با٤بوت: ُبعليو السبلـ  وقاؿ

 حاف الرحيل فودع األحبابا* * قل للمقيم بغّب دار إقامة * 
 صاروا ٝبيعا ُب القبور ترابا* * إف الذين لقيتهم وصحبتهم * 

 ُب التذكّب:عليو السبلـ  وقاؿ
 74إف ا٤بقاـ بظل زائل ٞبق * * يا أىل لذات دنيا ال بقاء ٥با *

                                                           

 ىو مدح الشخص نفسو ٗبا ليس فيو إعجاب وتكرب، التكلم ٗبا يكره. 67
 .400/  4تاريخ اليعقويب  68
 .69مطالب السؤوؿ  69
 .070األبصار: نور  71
 .022/  0حياة اإلماـ ا٢بسن بن علي القرشي  70

 .92/  01ٕبار األنوار  72



 ُب الزىد ُب الدنيا:عليو السبلـ  وقاؿ
 وشربة من قراح ا٤باء تكفيِب* *  * لكسرة من خسيس ا٣ببز تشبعِب
 70حيا وإف مت تكفيِب لتكفيِب * * وطمرة من رقيق الثوب تسَبين *

 ُب السخاء:عليو السبلـ  ولو
 هلل يقرأ ُب كتاب ٧بكم * * إف السخاء على العباد فريضة *
 وأعد للبخبلء نار جهنم * * وعد العباد األسخياء جنانو *
 72للراغبْب فليس ذاؾ ٗبسلم * * من كاف ال تندى يداه بنائل *

قاؿ عبد اهلل بن الزبّب  عليو السبلـ: كلمات العلماء والعظماء فيو تقريض العظماء والعلماء
أنا أحدثكم بأشبو  صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ٤بن كاف يتحدث عن أشبو الناس برسوؿ اهلل

ي، رأيتو ٯبئ وىو ساجد فّبكب رقبتو، فما ينزلو حٌب وأحبهم إليو، ا٢بسن بن علأىلو بو 
 .70يكوف ىو الذي ينزؿ...

كتب إليو ا٢بسن البصري: أما   76وقاؿ: واهلل ما قامت النساء عن مثل ا٢بسن بن علي.
بعد: فإنكم معشر بِب ىاشم الفلك ا١بارية، واللجج الغامرة، واألعبلـ النّبة الشاىرة، أو  

 .77الٍب نز٥با ا٤بؤمنوف، و٪با فيها ا٤بسلموف... ،عليو السبلـ كسفينة نوح
عليو سيماء األنبياء، وهباء عليو السبلـ  قاؿ واصل بن عطاء: كاف ا٢بسن بن علي

: كاف اهلل (عليو السبلـ  علي ُب اإلماـ ا٢بسن بن)قاؿ ٧بمد بن طلحة الشافعي  78ا٤بلوؾ.
ومنحو النظرة الصائبة إلصبلح  عز وجل قد رزقو الفطرة الثاقبة ُب إيضاح مراشد ما يعانيو،

 79قواعد الدين ومبانيو، وخصو با١بلبة الٍب درت ٥با أخبلؽ مادهتا بصور العلم ومعانيو.
عليو  ُب اإلماـ ا٢بسن -سبط ابن ا١بوزي-قاؿ مشس الدين يوسف بن قزاغلي ا٢بنفي 

عليو وآلو صلى اهلل  كاف من كبار األجواد، ولو ا٣باطر الوقاد، وكاف رسوؿ اهلل  السبلـ:
 81ٰببو حبا شديدا.وسلم 

قاؿ شيخ اإلسبلـ شهاب الدين بن حجر: ا٢بسن بن علي بن أيب طالب بن عبد ا٤بطلب 
ورٰبانة أمّب صلى اهلل عليو وآلو وسلم  بن ىاشم بن عبد مناؼ ا٥بامشي، سبط رسوؿ اهلل

  80نْب، أبو ٧بمد، ولد ُب نصف شهر رمضاف....ا٤بؤم
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طولوف: وثانيهم: وىو ا٢بسن بن علي بن أيب طالب القرشي قاؿ مشس الدين ٧بمد بن 
ورٰبانتو، وابن فاطمة صلى اهلل عليو وآلو وسلم  ا٥بامشي ا٤بدين، أبو ٧بمد سبط رسوؿ اهلل

 .بنت رسوؿ اهلل سيدة نساء العا٤بْب رضي اهلل عنها
صلى  ه النيب٠باصلى اهلل عليو وآلو وسلم  وقاؿ: وكاف ا٢بسن )رضي اهلل عنو( شبيها بالنيب

وعق عنو يـو سابعو، وحلق شعره وأمر أف يتصدؽ بزنة شعره فضة،  ،اهلل عليو وآلو وسلم
 84خامس أىل الكساء. (رابع)وىو 

 وقاؿ: ابن األثّب مثلو.
قاؿ خّب الدين الزركلي: كاف عاقبل حليما ٧ببا للخّب فصيحا، من أحسن الناس منطقا 

ا٢بسن بن علي، وعبد اهلل حابو باجتناب ٧باورة رجلْب: ٮبا وبديهة، كاف معاوية يوصي أص
 .80...21بن عباس، لقوة بداىتهما. بايعو أىل العراؽ با٣ببلفة بعد مقتل أبيو سنة 

. دور اإلماـ 82قاؿ ٧بمد رضا ا٤بصري: ىو سيد شباب أىل ا١بنة، ورٰبانة النيب وشبيهو...
مبدئية على أف ا٢بسن  ولتكن للقارئ فكرة ُب ا٢بياة العامة قاؿ عبد القادر أٞبد اليوسف:

وما تبله من األئمة ا٤بعصومْب،  ،صلى اهلل عليو وآلو وسلم بن علي وابن بنت رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو وآلو وسلم  يعتربوف أنفسهم أحق من غّبىم، ال بل ىم ا٤بكلفوف بعد الرسوؿ

ا ٥بم من وشائج القرىب، ونقاوة بنشر اإلسبلـ واحملافظة على السنن والشرائع احملمدية، ٤ب
  80النفس وتفهم التنزيل.

 دور اإلماـ ُب ا٢بياة العامة: 
بتحمل عب ء اإلمامة وقيادة األمة منذ اللحظة الٍب عليو السبلـ  فقد قاـ اإلماـ ا٢بسن 

بكل قدرة وكفاءة، وحكمة وبصّبة، قل عليو السبلـ  رجع فيها من دفن أبيو أمّب ا٤بؤمنْب
يدرؾ ذلك جيدا ويقدر عليو السبلـ  مثيلها، وا٤بتتبع لسّبة اإلماـ السبط نظّبىا وعز

الظروؼ الٍب واجهتو. ويهمِب ُب ىذا ا٤بقاـ أف أستعرض بعض جوانب ٩بارساتو ا١بهادية، 
 .عليو السبلـ على مرحلتْب ُب حياة أبيو وبعده
وُب أياـ خبلفتو  ،سبلـعليو ال ُب عهد أبيوعليو السبلـ  أوال: لقد ٛبيز دور اإلماـ السبط

على وجو التحقيق، با٣بضوع التاـ ألوامر أبيو وقدوة وإماما، وقد كاف يتلقى أوامره ال كابن 
امْب الطاعة ضدي من مبار فحسب، وإ٭با كجندي فدائي مطيع، بكل ما ُب كلمة ا١بن

 الواعية ا٤بدركة ٤بسؤولياهتا.واالنضباط، 
 -:ابومع معاوية وأصحعليو السبلـ  مناظراتو
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قاؿ ابن أيب ا٢بديد: روى الزبّب بن بكار ُب كتاب ا٤بفاخرات قاؿ: اجتمع عند معاوية 
عمرو بن العاص، والوليد بن عقبة بن أيب معيط، وعتبة بن أيب سفياف بن حرب، وا٤بغّبة بن 

قوارص، وبلغو عنهم مثل ذلك، عليو السبلـ  شعبة، وقد كاف بلغهم عن ا٢بسن بن علي
ّب ا٤بؤمنْب، إف ا٢بسن قد أحيا أباه وذكره، وقاؿ فصدؽ، وأمر فأطيع، وخفقت فقالوا: يا أم

 لو النعاؿ، وإف ذلك لرافعو إىل ما ىو من أعظم منو، وال يزاؿ يبلغنا عنو ما يسوؤنا.
قاؿ معاوية: فما تريدوف؟ مناظراتو مع معاوية وحزبو قالوا: إبعث عليو فليحضر لنسبو، 

طيع أف يغّب و٬بربه أف أباه قتل عثماف ونقرره بذلك، وال يستونسب أباه ونعّبه ونوٖبو، 
 علينا شيئا من ذلك. 

 قاؿ معاوية: إين ال أرى ذلك وال أفعلو.
 قالوا: عزمنا عليك يا أمّب ا٤بؤمنْب لتفعلن.

 فقاؿ: وٰبكم ال تفعلوا، فواهلل ما رأيتو قط جالسا عندي إال خفت مقامو، وعيبو يل.
 نصفنو منكم. كل حاؿ. قاؿ: إف بعثت إليو ال  قالوا: ابعث إليو على

 فقاؿ عمرو بن العاص: أٚبشى أف يأٌب باطلو على حقنا، أو يربو قولو على قولنا؟!.
 قاؿ معاوية: أما إين إف أبعث إليو آلمرنو أف يتكلم بلسانو كلو. قالوا: مره بذلك.

ٛبرضوا لو ُب القوؿ، واعلموا أهنم قاؿ: أما إذا عصيتموين وبعثتم إليو، وأبيتم إال ذلك، فبل 
إف أباؾ  أىل بيت ال يعيبهم العائب، وال يلصق هبم العار، ولكن اقذفوه ٕبجره، تقولوف لو:

 ا٣بلفاء من قبلو.قتل عثماف، وكره خبلفة 
 فبعث إليو معاوية فجاءه رسولو فقاؿ: إف أمّب ا٤بؤمنْب يدعوؾ.

 قاؿ: من عنده؟ فسماىم.
ما ٥بم خر عليهم السقف من فوقهم وأتاىم العذاب من حيث  بلـ:عليو الس فقاؿ ا٢بسن

ال يشعروف، ٍب قاؿ: يا جارية ابغيِب ثيايب، اللهم إين أعوذ بك من شرورىم، وأدرأ بك ُب 
٫بورىم، وأستعْب بك عليهم، فاكفنيهم كيف شئت، وأىن شئت ٕبوؿ منك وقوة يا أرحم 

 الراٞبْب.
أكرمو، وأجلسو إىل جانبو، وقد ارتاد القـو وخطروا ٍب قاـ فدخل على معاوية فأعظمو و 

 مد إف ىؤالء بعثوا إليك وعصوين.خطراف الفحوؿ، بغيا ُب أنفسهم وعلوا، ٍب قاؿ: يا أبا ٧ب
سبحاف اهلل الدار دارؾ، واإلذف فيها إليك، واهلل إف كنت  عليو السبلـ: فقاؿ ا٢بسن

لك من الفحش، وإف كانوا غلبوؾ على إين ألستحي هم إىل ما أرادوا وما ُب أنفسهم أجبت
رأيك إين ألستحي لك من الضعف، فأيهما تقر، وأيهما تنكر، أما إين لو علمت ٗبكاهنم 

وما يل أف أكوف مستوحشا منك وال منهم إف  86جئت معي ٗبثلهم من بِب عبد ا٤بطلب
ن ىؤالء وليي اهلل وىو يتوىل الصا٢بْب. فقاؿ معاوية: يا ىذا إين كرىت أف أدعوؾ، ولك

ٞبلوين على ذلك من كراىٍب لو، وإف لك منهم النصف، ومِب وإ٭با دعوناؾ لنقررؾ أف 
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 إنك لو أعلمتِب ٗبكاف ىؤالء واجتماعهم عندؾ. عليو السبلـ يريد 



عثماف قتل مظلوما، وأف أباؾ قتلو، فاستمع منهم، ٍب أجبهم، وال ٛبنعك وحدتك 
فتكلم عمرو بن العاص: فحمد اهلل، وصلى على  واجتماعهم أف تتكلم بكل لسانك.

فلم يَبؾ شيئا يعيبو بو إال قالو، وقاؿ: إنو شتم أبا بكر  ،ـعليو السبل رسولو، ٍب ذكر عليا
بايعو مكرىا، وشرؾ ُب دـ عمر، وقتل عثماف ظلما، امتنع من بيعتو، ٍب وكره خبلفتو، و 

وادعى من ا٣ببلفة ما ليس لو، ٍب ذكر الفتنة يعّبه هبا، وأضاؼ إليو مساوئ وقاؿ: إنكم يا 
بِب عبد ا٤بطلب مل يكن هلل ليعطيكم ا٤بلك على قتالكم ا٣بلفاء، واستحبللكم ما حـر اهلل 

ٰبل، ٍب إنك يا حسن ٙبدث نفسك أف  من الدماء، وحرصكم على ا٤بلك، وإتيانكم ما ال
ا٣ببلفة صائرة إليك، وليس عندؾ عقل ذلك وال لبو، كيف ترى اهلل سبحانو سلبك عقلك، 
وتركك أٞبق قريش، يسخر منك ويهزأ بك، وذلك لسوء عمل أبيك، وإ٭با دعوناؾ لنسبك 

ا ٬بتار فيك وأباؾ، فأما أبوؾ فقد تفرد اهلل بو، وكفانا أمره، وأما أنت فإنك ُب أيدين
ا٣بصاؿ، ولو قتلناؾ ما كاف علينا إٍب من اهلل، وال عيب من الناس، فهل تستطيع أف ترد 

علينا فيما قلنا، وإال فاعلم أنك  فأرددهعلينا وتكذبنا؟ فإف كنت ترى أنا كذبنا ُب شيء 
 وأباؾ ظا٤باف. 

واؿ عثماف فنعم ٍب تكلم الوليد بن عقبة بن أيب معيط فقاؿ: يا بِب ىاشم إنكم كنتم أخ
الولد كاف لكم، فعرؼ حقكم، وكنتم أصهاره فنعم الصهر كاف لكم يكرمكم، فكنتم أوؿ 
من حسده، فقتلو أبوؾ ظلما، ال عذر لو وال حجة، فكيف تروف اهلل طلب بدمو، وأنزلكم 

منزلتكم، واهلل إف بِب أمية خّب لبِب ىاشم من بِب ىاشم لبِب أمية، وإف معاوية خّب لك من 
سك. ٍب تكلم عتبة بن أيب سفياف فقاؿ: يا حسن كاف أبوؾ شر قريش لسفكو لدمائها، نف

وقطعو ألرحامها، طويل السيف واللساف، يقتل ا٢بي، ويعيب ا٤بيت، وإنك ٩بن قتل عثماف 
و٫بن قاتلوؾ بو، وأما رجاؤؾ ا٣ببلفة فلست ُب زندىا قادحا، وال ُب مّباثها راجحا، وإنكم 

عثماف، وإف من ا٢بق أف نقتلك وأخاؾ بو، فأما أبوؾ فقد كفانا اهلل يا بِب ىاشم قتلتم 
 أمره، وأقاد منو، وأما أنت فواهلل ما علينا لو قتلناؾ بعثماف إٍب وال عدواف. 

ٍب تكلم ا٤بغّبة بن شعبة فشتم عليا وقاؿ: ما أعيبو ُب قضية ٱبوف، وال ُب حكم ٲبيل ولكنو 
فحمد اهلل وأثُب عليو، وصلى  عليو السبلـ: بن عليقتل عثماف. ٍب سكتوا، فتكلم ا٢بسن 

على رسولو وآلو، ٍب قاؿ: أما بعد يا معاوية فما ىؤالء شتموين ولكنك شتمتِب، فحشا 
ألفتو، وسوء رأي عرفت بو، وخلقا سيئا ثبت عليو، وبغيا علينا، وعداوة منك حملمد وأىلو، 

ا ىو دوف ما فيكم: أنشدكم اهلل أيها ولكن ا٠بع يا معاوية وا٠بعوا، فؤلقولن فيك وفيهم م
الرىط أتعلموف أف الذي شتمتموه منذ اليـو صلى القبلتْب كليهما وأنت يا معاوية هبما كافر 

تراىا ضبللة، وتعبد البلت والعزى غواية. وأنشدكم اهلل ىل تعلموف أنو بايع البيعتْب  
ا كافر، وباألخرى ناكث، كليهما: بيعة الفتح، وبيعة الرضواف، وأنت يا معاوية بأحدٮب

عاوية وأباؾ من ا٤بؤلفة قلوهبم: وأنشدكم اهلل ىل تعلموف أنو أوؿ الناس إٲبانا، وأنك يا م
تسروف الكفر، وتظهروف اإلسبلـ، وتستمالوف باألمواؿ. وأنشدكم اهلل ألستم تعلموف أنو  



شركْب كانت يـو بدر، وأف راية ا٤بصلى اهلل عليو وآلو وسلم  كاف صاحب راية رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو  مع معاوية ومع أبيو، ٍب لقيكم يـو أحد ويـو األحزاب ومعو راية رسوؿ اهلل

ومعك ومع أبيك راية الشرؾ، وُب كل ذلك يفتح اهلل لو، ويفلج حجتو، وينصر  ،وآلو وسلم
ُب تلك ا٤بواطن كلها عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم  دعوتو، ويصدؽ حديثو، ورسوؿ اهلل

اض، وعليك وعلى أبيك ساخط. وأنشدؾ اهلل يا معاوية أتذكر يـو جاء أبوؾ على ٝبل ر 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم  أٞبر وأنت تسوقو، وأخوؾ عتبة ىذا يقوده، فرآكم رسوؿ اهلل

فقاؿ: اللهم العن الراكب والقائد والسائق. أتنسى يا معاوية الشعر الذي كتبتو إىل أبيك ٤با 
 اه عن ذلك:ىم أف يسلم، تنه

 بعد الذين ببدر أصبحوا مزقا* *  يا صخر ال تسلمن يوما فتفضحنا *
 وحنظل ا٣بّب قد أىدى لنا األرقا * * خايل وعمي وعم األـ ثالثهم *
 والراقصات بو ُب مكة ا٣برقا * * ال تركنن إىل أمر تكلفنا *

 فرقاحاد ابن حرب عن العزى إذا * * فا٤بوت أىوف من قوؿ العداة لقد * 
واهلل ٤با أخفيت من أمرؾ أكرب ٩با أبديت، وأنشدكم اهلل أيها الرىط أتعلموف أف عليا حـر 

فأنزؿ فيو: )يا أيها صلى اهلل عليو وآلو وسلم  الشهوات على نفسو بْب أصحاب رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو وآلو وسلم  الذين آمنوا ال ٙبرموا طيبات ما أحل اهلل لكم( وأف رسوؿ اهلل

أكابر أصحابو إىل بِب قريظة فنزلوا من حصنهم فهزموا، فبعث عليا بالراية فاستنز٥بم  بعث
 على حكم اهلل وحكم رسولو، وفعل ُب خيرب مثلها. 

صلى اهلل عليو وآلو  ٍب قاؿ: يا معاوية أظنك ال تعلم أين أعلم ما دعا بو عليك رسوؿ اهلل
ث إليك وهنمك إىل أف ٛبوت. وأنتم أيها ٤با أراد أف يكتب كتابا إىل بِب خزٲبة، فبعوسلم 

لعن أبا سفياف ُب صلى اهلل عليو وآلو وسلم  الرىط نشدتكم اهلل أال تعلموف أف رسوؿ اهلل
 سبعة مواطن ال تستطيعوف ردىا:

خارجا من مكة إىل الطائف يدعو ثقيفا إىل صلى اهلل عليو وآلو وسلم  أو٥با: يـو لقي رسوؿ
هو وشتمو وكذبو وتوعده، وىم أف يبطش بو، فلعنو اهلل ورسولو الدين، فوقع بو، وسبو وسف

 وصرؼ عنو.
وىي راجعة من الشاـ، صلى اهلل عليو وآلو وسلم  والثانية: يـو العّب إذ عرض ٥با رسوؿ اهلل

صلى اهلل عليو  فطردىا أبو سفياف وساحل هبا، فلم يظفر ا٤بسلموف هبا، ولعنو رسوؿ اهلل
 انت وقعة بدر ألجلها.ودعا عليو، فكوآلو وسلم 

ُب أعبله، صلى اهلل عليو وآلو وسلم  والثالثة: يـو أحد حيث وقف ٙبت ا١ببل، ورسوؿ اهلل
عشر مرات، ولعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم  وىو ينادي: أعل ىبل، مرارا، فلعنو رسوؿ اهلل

 ا٤بسلموف.
لى اهلل عليو وآلو وسلم ص والرابعة: يـو جاء باألحزاب وغطفاف واليهود، فلعنو رسوؿ اهلل

 وابتهل.



عن صلى اهلل عليو وآلو وسلم  وا٣بامسة: يـو جاء أبو سفياف ُب قريش فصدوا رسوؿ اهلل
صلى اهلل  ا٤بسجد ا٢براـ وا٥بدي معكوفا أف يبلغ ٧بلو، وذلك يـو ا٢بديبية، فلعن رسوؿ اهلل

كلهم، وليس فيهم من أبا سفياف، ولعن القادة واألتباع وقاؿ: ملعونوف  عليو وآلو وسلم 
يؤمن. فقيل: يا رسوؿ اهلل، أفما يرجى اإلسبلـ ألحد منهم فكيف باللعنة؟ فقاؿ: ال 

 تصيب اللعنة أحدا من األتباع، وأما القادة فبل يفلح منهم أحد.
 والسادسة: يـو ا١بمل األٞبر.
وا ناقتو، وكانوا ُب العقبة ليستنفر صلى اهلل عليو وآلو وسلم  والسابعة: يـو وقفوا لرسوؿ اهلل

اثِب عشر رجبل، منهم أبو سفياف، فهذا لك يا معاوية. وأما أنت يا ابن العاص فإف أمرؾ 
مشَبؾ، وضعتك أمك ٦بهوال من عهر وسفاح، فتحاكم فيك أربعة من قريش، فغلب 

عليك جزارىا، أألمهم حسبا، وأخبثهم منصبا، ٍب قاـ أبوؾ فقاؿ: أنا شاين ٧بمد األبَب، 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم   فيو ما أنزؿ )إف شانئك ىو األبَب(، قاتلت رسوؿ اهللفأنزؿ اهلل

ُب ٝبيع ا٤بشاىد، وىجوتو وآذيتو ٗبكة، وكدتو كيدؾ كلو وكنت من أشد الناس لو تكذيبا 
وعداوة، ٍب خرجت تريد النجاشي مع أصحاب السفينة لتأٌب ٔبعفر وأصحابو إىل أىل 

ورجعك اهلل خائبا، وأكذبك واشيا، جعلت حدؾ على مكة، فلما أخطاؾ ما رجوت، 
صاحبك عمارة ابن الوليد، فوشيت بو إىل النجاشي حسدا ٤با ارتكب من حليلتك، 

واإلسبلـ ٍب إنك تعلم فأنت عدو بِب ىاشم ُب ا١باىلية  ففضحك اهلل وفضح صاحبك،
سبعْب بيتا من بصلى اهلل عليو وآلو وسلم  وكل ىذا الرىط يعلموف، أنك ىجوت رسوؿ اهلل

اللهم إين ال أقوؿ الشعر، وال ينبغي يل،  صلى اهلل عليو وآلو وسلم: الشعر، فقاؿ رسوؿ اهلل
اللهم العنو بكل حرؼ ألف لعنة، فعليك إذا من اهلل ما ال ٰبصى من اللعن. وأما ما ذكرت 

قلت: أنا من أمر عثماف، فأنت سعرت عليو الدنيا نارا، ٍب ٢بقت بفلسطْب، فلما أتاؾ قتلو 
أبو عبد اهلل إذا نكأت قرحة أدميتها، ٍب حبست نفسك إىل معاوية وبعت دينك بدنياه، 

فلسنا نلومك على بغض وال نعاتبك على ود، وباهلل ما نصرت عثماف حيا وال غضبت لو 
مقتوال. وٰبك يا ابن العاص، ألست القائل ُب بِب ىاشم ٤با خرجت من مكة إىل 

 النجاشي:
 وما السّب مِب ٗبستنكر* * الرحيل * ن ىذا تقوؿ ابنٍب أي

 أريد النجاشي ُب جعفر* * فقلت ذريِب فإين امرؤ * 
 أقيم هبا ٬بوة األصعر* * ألكويو عنده كية * 

 وأقو٥بم فيو با٤بنكر* * وشاين أٞبد من بينهم * 
 ولو كاف كالذىب األٞبر* * وأجري إىل عتبة جاىدا * 

 ما استطعت ُب الغيب واحملضرو * * وال أنثِب عن بِب ىاشم * 
 وإال لويت لو مشفري * * فإف قيل العتب مِب لو *



فهذا جوابك ىل ٠بعتو؟ وأما أنت يا وليد فواهلل ما ألومك على بغض علي وقد جلدؾ 
صربا، وأنت صلى اهلل عليو وآلو وسلم  اهللا٣بمر، وقتل أباؾ بْب يدي رسوؿ  ٜبانْب ُب

عليا ا٤بؤمن حيث تفاخرٛبا فقلت لو: اسكت يا علي فأنا الذي ٠باه اهلل الفاسق، و٠بى 
أشجع منك جنانا، وأطوؿ منك لسانا، فقاؿ لك علي: اسكت يا وليد فأنا مؤمن وأنت 

فاسق، فأنزؿ اهلل ُب موافقة قولو )أفمن كاف مؤمنا كمن كاف فاسقا ال يستووف( ٍب أنزؿ فيك 
نوا( وٰبك يا وليد مهما نسيت فبل تنس على موافقة قولو أيضا: )إف جاءكم فاسق بنبأ فتبي

  قوؿ الشاعر فيك وفيو:
 ُب علي وُب الوليد قرانا * * أنزؿ اهلل والكتاب عزيز *

 وعلي مبوأ إٲبانا * * فتبوأ الوليد إذ ذاؾ فسقا *
 كمن كاف فاسقا خوانا * * * -ؾ اهلل عمر  -ليس من كاف مؤمنا 

 ا٢بساب عياناوعلي إىل * *  سوؼ يدعي الوليد بعد قليل *
 ووليد ٯبري بذاؾ ىوانا * * فعلي ٯبزي بذاؾ جنانا *

 البس ُب ببلدنا تبانا* * جد بن أباف *  رب لعقبة
وما أنت بقريش، إ٭با أنت علج من أىل صفورية، وأقسم باهلل ألنت أكرب ُب ا٤بيبلد، وأسن 

ما أنت ٕبصيف فأجيبك، وال  ٩با تدعي إليو عقبة بن أيب معيط. وأما أنت يا عتبة فواهلل
عاقل فأحاورؾ وأعاتبك، وما عندؾ خّب يرجى، وال شر يتقى، وما عقلك وعقل أمتك إال 

سواء، وما يضر عليا لو سببتو على رؤوس األشهاد، وأما وعيدؾ إياي بالقتل فهبل قتلت 
 تستحي من قوؿ نصر بن حجاج فيك: اللحياين إذ وجدتو على فراشك، أما

 ولسبة ٚبزي أبا سفياف * * حادث األزماف *يا للرجاؿ و 
 جنس لئيم األصل من ٢بياف * * نبئت عتبة خانو ُب عرسو *

وبعد ىذا ما أربأ بنفسي عن ذكره لفحشة، فكيف ٱباؼ أحد سيفك ومل تقتل فاضحك؟ 
وكيف ألومك على بغض علي وقد قتل خالك الوليد مبارزة يـو بدر، وشرؾ ٞبزة ُب قتل 

دؾ من أخيك حنظلة ُب مقاـ واحد؟ وأما أنت يا مغّبة فلم تكن ٖبليق جدؾ عتبة، وأوح
أف تقع ُب ىذا وشبهو، وإ٭با مثلك مثل البعوضة إذ قالت للنخلة: استمسكي فإين طائرة 
عنك، فقالت النخلة: وىل علمت بك واقعة علي فأعلم بك طائرة عِب، واهلل ما نشعر 

الزنا ، وال يشق علينا كبلمك، وإف حد اهلل ُب بعداوتك إيانا، وال اغتممنا إذ علمنا هبا
صلى اهلل  عنك حقا اهلل سائلو عنو، ولقد سألت رسوؿ اهلللثابت عليك، ولقد درأ عمر 

ىل ينظر الرجل إىل ا٤برأة يريد أف يتزوجها؟ فقاؿ: ال بأس بذلك يا مغّبة ما عليو وآلو وسلم 
 مل ينو الزنا، لعلمو بأنك زاف.

وأما فخركم علينا باإلمارة فإف اهلل تعاىل يقوؿ: )وإذا أردنا أف هنلك قرية أمرنا مَبفيها 
ففسقوا فيها فحق عليها القوؿ فدمرناىا تدمّبا(. ٍب قاـ ا٢بسن فنفض ثوبو فانصرؼ، فتعلق 
عمرو بن العاص بثوبو وقاؿ: يا أمّب ا٤بؤمنْب قد شهدت قولو وقذفو أمي بالزنا، وأنا مطالب 



ٕبد القذؼ. فقاؿ معاوية: خل عنو ال جزاؾ اهلل خّبا، فَبكو، فقاؿ معاوية: قد أنبأتكم  لو
أنو ٩بن ال تطلق عارضتو، وهنيتكم أف تسبوه فعصيتموين، واهلل ما قاـ حٌب أظلم علي 

كم عن رأي الناصح البيت، قوموا عِب فلقد فضحكم اهلل وأخزاكم بَبككم ا٢بـز وعدول
 .87افا٤بستعا٤بشفق، واهلل 

ملخصا أخرى: كاف معاوية، وعمر بن  أذكرىا بصيغة 91روي ُب احملاسن واألضداد ص 
العاص، ومرواف بن ا٢بكم، وزياد بن أبيو الذي ادعاه معاوية إىل أيب سفياف، زورا وهبتانا،  

كانوا يتحاوروف ُب قدًن ٦بدىم، إذ قاؿ معاوية: قد أكثرًب الفخر، ولو حضركم ا٢بسن بن 
هلل بن العباس لقصروا من أعنتكم، فقاؿ زياد وقاؿ مرواف اعَباضا على معاوية. علي، وعبد ا

وقد سبقو إىل اجمللس عبد اهلل بن العباس فلما استقر عليو السبلـ  فدخل اإلماـ ا٢بسن
اإلماـ ُب ٦بلسو بدأ معاوية وقاؿ: إين أجلكما وأرفع قدركما ال سيما أنت يا أبا ٧بمد 

 د شباب أىل ا١بنة. فإنك ابن رسوؿ اهلل وسي
وعلم عمرو بن العاص أف ا٢بوار إذا بدأ فستقع ا٢بدة بو، فقاؿ ُب نفسو ال بد أف أتكلم 

فإف قهرت فسبيل ذلك وإف قهرت أكوف قد ابتدأت، فقاؿ: يا حسن إنا قد تفاوضنا 
فقلنا: إف رجاؿ بِب أمية أصرب على اللقاء، وأمضى ُب الوغاء، وأوَب عهدا وأكـر ضيما 

ع ٤با وراء ظهورىم من بِب عبد ا٤بطلب. ٍب تكلم مرواف بن ا٢بكم فقاؿ: كيف ال يكوف وأمن
ذلك؟ وقد قارعناىم فغلبناىم، وحاربناىم فملكناىم فإف شئنا عفونا وإف شئنا بطشنا. ٍب 

تكلم زياد فقاؿ ما ينبغْب ٥بم أف ينكروا الفضل ألىلو، وٯبحدوا ا٣بّب ُب مظانو، ٫بن 
ولنا الفضل على سائر الناس قدٲبا وحديثا. فتكلم اإلماـ ا٢بسن )رضي  ا٢بملة ُب ا٢بروب،

أف يصمت الرجل عند إيراد ا٢بجة، ولكن من  -أي ا١بزع-( فقاؿ: ليس من ا٢بـز اهلل عنو
ا٢بق. يا عمرو افتخارا بالكذب جل با٣بنا، ويصور الكذب ُب صورة اإلفك أف ينطق الر 

أبديها مرة وأمسك -ا٣ببيثة أبديها مرة بعد مرة  وجرأة على اإلفك؟ ما زلت أعرؼ مقالبك
أتذكر مصابيح الدجى، وأعبلـ ا٥بدى، وفرساف الطراد، وحتوؼ األقراف،  -عنها أخرى

وأبناء الطعاف، وربيع الضيفاف، ومعدف العلم، ومهبط الوحي والنبوة. وزعمتم أنكم أٞبى ٤با 
... ٍب قاؿ: أما أنت يا مرواف، وراء ظهوركم وقد تبْب ذلك يـو بدر حْب نكصت األبطاؿ:

فما أنت واإلكثار ُب قريش وأنت ابن طليق وأبوؾ طريد تنقلب ُب خزاية إىل سوءة، وقد 
أٌب بك إىل أمّب ا٤بؤمنْب يـو ا١بمل فلما رأيت الضرغاـ قد رميت براثنو واشتبكت أنيابو  

 .. كنت كما قاؿ األوؿ: )بصبصن ٍب رمْب باألبصار( فلما من عليك بالعفو.
ٍب التفت إىل زياد وقاؿ: وما أنت يا زياد وقريش ما أعرؼ لك فيها أدٲبا صحيحا وال فرعا 
ثابتا وال منبتا كرٲبا، كانت أمك بغيا يتداو٥با رجاالت قريش وفجار العرب. فلما ولدت مل 
تعرؼ لك العرب والدا فادعاؾ ىذا يعِب معاوية، فمالك واالفتخار تكفيك ٠بية، ويكفينا 

وأيب سيد ا٤بؤمنْب الذي مل يرتد على عقبيو وأعمامي  ،صلى اهلل عليو وآلو وسلم اهللرسوؿ 
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ٞبزة سيد الشهداء، وجعفر الطيار ُب ا١بنة. ٍب التفت إىل ابن عباس فقاؿ: إ٭با ىي بغاث 
الطّب انقض عليها البازي، فأراد ابن عباس أف يتكلم فأقسم عليو معاوية أف يكف، فكف 

اوية: أجاد عمرو الكبلـ لوال أف حجتو دحضت، وقد تكلم مرواف لوال ٍب خرجا. فقاؿ مع
أنو نكص، ٍب التفت إىل زياد فقاؿ ما دعاؾ إىل ىذه احملاورة ماكن إال كا٢بجل ُب كف 

 عقاب. 
فقاؿ عمرو: أفبل رميت من ورائنا؟ قاؿ معاوية: إذا كنت شريككم ُب ا١بهل أفأفاخر رجبل 

جده، وسيد من مضى ومن بقي، وأمو فاطمة الزىراء و وسلم صلى اهلل عليو وآل رسوؿ اهلل
سيدة نساء العا٤بْب، ٍب قاؿ ٥بم: واهلل لئن ٠بع أىل الشاـ ذلك أنو للسوءة السواء،... 

فقبل بْب عينيو، وقاؿ: أفديك يا ابن عمي، واهلل ما عليو السبلـ  فخبل ابن عباس با٢بسن
 الد البغايا. الكوفة فيتِب من أو زاؿ ٕبرؾ يزخر وأنت تصوؿ حٌب ش

 الفصل الرابع 
 الكوفة 

سبعة عشر ىجرية أياـ الفتح اإلسبلمي ُب زمن عمر بن 07تأسست الكوفة ُب سنة 
ا٣بطاب، لتكوف معسكرا ثابتا للجيش اإلسبلمي، فكاف ا٤بقاتلوف يفدوف إليها من أرجاء 

وعلى أىبة االستعداد، ا١بزيرة العربية، فيقيموف ُب ا٤بعسكرات كجنود مدربْب على القتاؿ 
٣بوض ا٤بعارؾ عندما يداىم الببلد اإلسبلمية عدو، فكانت تضم أكرب عدد وأقوى جند 

للحرب، وىم ينتظروف صدور األوامر با٣بروج ٣بوض ا٤بعارؾ أو إمداد ا١بيوش اإلسبلمية ُب 
 عليو السبلـ ا٢بسنخبلفة اإلماـ  ٨بتلف األرجاء. قبل أف أدخل ُب صلب ىذا البحث عن

و٧بنتو مع معاوية وأخّبا اضطراره لعقد ا٥بدنة والصلح حقنا للدماء، وحفاظا على أرواح 
البقية الباقية من إخوانو وأىل بيتو وأصحابو األوفياء ا٤بخلصْب، ال بد يل أف أمهد مقدمة 

 للبحث وبياف الَبكيبة ا٤بعقدة جملتمع الكوفة.
 التنوع القبلي  

وفق  -بشكل مقصود-بتقسيم خاص، فاستوطنت القبائل إمتازت الكوفة ُب أوؿ ٚبطيطها 
مع حلفائها وذلك ٢بشر مقاتلة القبائل  -أو أكثر-تقسيم سباعي، يضم كل سبع قبيلة 

وفقا للقيادات وللتعبئة عند النفّب وا٣بروج للجهاد، ومل يكن التقسيم ٕبسب احملبلت من 
 ىي كالتايل:الكوفة، بل قطعات قبلية بالنسبة إىل النسب أو ا٢بلف، و 

 كانوا يوالوف السلطة. نة وحلفاؤىا من األحابيش وغّبىم،قبيلة كنا -0
 قضاعة وغساف، ؤبيلة وخثعم، وكندة وحضرموت واألزد. -4
 مذحج، وٞبّب، وٮبداف وحلفاؤىم، وىم يعارضوف السلطة. -0
 ٛبيم، والرباب وحلفاؤىم. -2
 أسد، غطفاف، ضبيعة، تغلب، النمر و٧بارب. -0
 اد، عبد مشس، وعك، أىل ىجر وا٢بمراء.أي -6



طي اليمانية، اٚبذت لنفسها الرقعة السابعة من التقسيم... إف ٥بذا الَبكيب القبلي أثر  -7
ملموس ُب موازين العمل السياسي، سيما أف القبائل متباينة ا٤بيوؿ حياؿ ا٢بكومة احمللية 
والسلطة ا٤بركزية، علما أف نفوذ الوايل على أغلب زعماء القبائل ملحوظ، كما أف تزلف 

لضروريات الدنيا الزائلة ماء ٣بدمة الوالة على حساب الدين وا٤بسلمْب توفّبا بعض الزع
التأريخ. كاف ىذا التقسيم أياـ الفتح. التفاوت الطبقي نشّب فيما يلي إىل أىم  شهد بو

طبقات اجملتمع الكوُب الٍب ساٮبت ُب التأثّب عليو عرب التاريخ، أكثر ٩با لوحظ ُب طبقات 
 األخرى:األقاليم واألمصار 

متواطئوف مع الوايل، أو مع  -عدا القليل-طبقة األشراؼ واألعياف والوجهاء، وىم  -0
القوة الٍب ٰبتمل أف ٛبسك بزماـ األمور ُب الكوفة، كابن األشعث ورفاقو الذين راسلوا 

لظنهم ٕبتمية التغيّب ا٤برتقب، وسنذكرىم الحقا... أكثرىم عليو السبلـ  اإلماـ ا٢بسْب
 ائر وزعماء قبائل، يتحكموف بقوى قبائلهم. التفاوت الطبقيرؤساء عش

طبقة ا٤بوظفْب التابعْب مباشرة لقصر األمّب، كالشرطة وا١ببلوزة، وا٤بناكب والنقباء  -4
وقوائم أ٠بائهم، يراقبوهنم صائيات الناس حسب ٧ببلت سكناىم، والعرفاء، ٩بن بيدىم إح

سهر على أمن السلطة والسلطاف، ٙبصي أو يلقوف القبض عليهم، وىي طبقة مسخرة لل
 أنفاس الناس وحركات اإلنساف.

طبقة الكادحْب والكسبة من ذوي األعماؿ ا٢برة وا٤بهن ا٤بستقلة، وأصحاب الدكاكْب  -0
ُب األسواؽ، الذين طا٤با يسوء حا٥بم لفساد ا٤بوظف الر٠بي ا٣باص بالسوؽ، فّبشحوف 

لمجاىد العظيم الشهيد ميثم التمار أف مثلهم أحدىم ليشكوا حا٥بم أماـ الوايل، وسبق ل
 ٥بذا الغرض.

العبيد وا٤بوايل، الطبقة ا٤بسحوقة الواقعة ٙبت طائلة التحقّب واالستغبلؿ، كما قضت  -2
 بذلك الشريعة األموية على سنة معاوية.

ا٤برتزقة، طبقة ٝبهور ا١بند الذين تصرؼ ٥بم العطاءات من بيت ا٤باؿ النصرافهم إىل  -0
غزو والقتاؿ، طبق أوامر الوالة وا٢بكاـ ببل معارضة أو نقاش حٌب لو أمروىم بقتاؿ ال

ا٤بسلمْب واستباحة احملرمات أو قتاؿ الرسوؿ ُب ولده، ٙبت طائلة التجويع واإلعداـ مع 
إف صح  -استباحة عائلة ا٤برتزؽ. وىناؾ القضاة، رجاؿ الدين األثرياء، كطبقة مَبفة 

أبرزىم شريح القاضي ٩بن كانوا يبيعوف الفتوى بثمن ٖبس  -عددىم اعتبارىم طبقة، لقلة 
دراىم معدودة، تسويغا شرعيا لبشاعة جرائم آؿ أيب سفياف ُب أوامرىم الٍب يربأ منها 

 اإلسبلـ.
 اجملتمع الكوُب  
مسؤولية ا٢بكم ُب الدولة اإلسبلمية، وجد نفسو عليو السبلـ  عندما توىل اإلماـ علي 

مباشر عن إزاحة آثار اال٫براؼ، وتصفية التبعات الٍب خلفتها العهود مسؤوال بشكل 
تصفية التمرد عليو السبلـ  الغابرة، واالنشقاقات الٍب تربعمت بعدىا. وقد استطاع اإلماـ



بو أصحاب ا١بمل، بزعامة عائشة، وطلحة، والزبّب وبِب أمية، ٍب ا٘بو األوؿ الذي قاـ 
ده خط بِب أمية بقيادة معاوية بن أيب سفياف، وتولوا لتصفية التمرد الذي قاـ بو وأوج

السلطة من الذين تنطبق عليهم صفة الطلقاء وأبنائهم، و٩بن وقفوا من اإلسبلـ موقف 
ُب تبليغ صلى اهلل عليو وآلو وسلم  خصومة وعداء، من أوؿ يـو قاـ بو الرسوؿ األعظم

، واستطاع يزيد بن 88د فتح مكةرسالتو حٌب اضطروا إىل إعبلف إسبلمهم تقية ونفاقا، بع
أيب سفياف ومن بعده أخوه معاوية تسخّب الشاميْب والسيطرة عليهم ُب ٧باربة اإلماـ علي 

عليو  باسم اإلسبلـ. إف تاريخ اإلماـ ا٢بسنعليهم السبلـ  ومن بعده ولديو ا٢بسن وا٢بسْب
سلم والتنازؿ عن حقو راضيا، أو أنو  ومواقفو اإلٯبابية تدين كل من يتهمو بالضعفالسبلـ 

عليو السبلـ  ا٢بكم إىل معاوية دوف أف يتصدى لتصفيتو و٧باربتو. و٫بن نؤكد موقف اإلماـ
بلغِب أف معاوية  عليو السبلـ: االٯبايب متحديا اال٫براؼ واستعداده حملاربة معاوية عندما قاؿ

رجوا رٞبكم اهلل إىل معسكركم بلغو أف كنا أزمعنا على ا٤بسّب إليو. فتحرؾ لذلك، أخ
إىل عليو السبلـ  وُب ٦باؿ آخر يشّب اإلماـ .بالنخيلة حٌب ننظر وتنظروف ونرى وتروف

استحالة خوض معركة منتصرة، ُب ىذا ا١بو من الشك وقلة األعواف ا٤بخلصْب، واهلل إين ما 
اري حٌب ٰبكم سلمت األمر إال ألين مل أجد أنصارا، ولو وجدت أنصارا لقاتلتو ليلي وهن

الصائبة، بأف يهادف مؤقتا ويقبل عليو السبلـ  اهلل بيِب وبينو. ومن ىنا جاءت قرارات اإلماـ
يف وواقع أطروحتو ا١باىلية ولكي الصلح، ويفسح اجملاؿ ٤بعاوية لكي يكشف واقعو ا٤بز 

هم، يعرؼ ىؤالء ا٤بسلمْب البسطاء، والذين مل يكونوا يعرفوف إال ما يروف بأعينهم وحواس
من ىو معاوية وما ىو واقعو وواقع حكمو، ومن كاف علي بن أيب طالب وماذا كانت 

وبدأ معاوية يساىم إىل درجة كبّبة عليو السبلـ  أطروحتو. و٪بحت خطوة اإلماـ ا٢بسن
بكشف نفسو وواقعو ا٤بنحرؼ، ومل ينتظر الوقائع والظروؼ لتساىم ُب كشف حقيقتو، بل 

مضموف أطروحتو، وأخذ يواصل اإلعبلف عنها، وُب ٨بتلف أعلن منذ اليـو األوؿ عن 
اجملاالت السياسية واهلل إين ما قاتلتكم لتصلوا ولتصوموا ولتحجوا وال لتزكوا، ولكِب قاتلتكم 

ألتأمر عليكم، وقد أعطاين اهلل ذلك وأنتم ٥با كارىوف، أال وإين كنت منيت ا٢بسن بن 
 أُب بشيء منها.علي وأعطيتو أشياء وٝبيعها ٙبت قدمي ال 

واضحا بأف أطروحة معاوية ما ىي إال امتداد بلف، أخذ ا٤بسلموف يشعروف شعورا وهبذا اإلع
ىو ا٤بمثل ا٢بقيقي عليو السبلـ  للجاىلية، الٍب تريد ىدـ اإلسبلـ، وإف اإلماـ علي

ألطروحة اإلسبلـ حٌب إف ٘بربتو القصّبة ُب ا٢بكم بقيت أمبل وحلما ُب نظر ا١بماىّب 
سبلمية وىم ُب خضم بؤسهم الذي كانوا يعيشوف فيو. ىذه األعواـ العشروف الٍب اإل

حكمها معاوية قد تكوف من أخزى وأحرج الفَبات التأرٱبية الٍب مرت على األمة 
إلسبلمية، أصبح خبل٥با اإلنساف ا٤بسلم ٰبس إحساسا مدمرا بأنو مظلـو وأمتو أصبحت ا

يعة يتبلعب هبا، وأصبح الفيء والسواد بستانا لقريش مهددة ٖبطر الفناء، وأف أحكاـ الشر 
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وا٣ببلفة كرة يتبلعب هبا صبياف بِب أمية كما أطلق ىذا الشعار أبو سفياف ٤با صارت 
. ويستدؿ من   ا٣ببلفة أموية وانتخب عثماف بن عفاف بأمر دبر بليل وبتخطيط مسبق ومرـب

عهده الطويل األمد، أنو كاف قد قرر  هبا معاوية ُبن األعماؿ الدبلوماسية الٍب قاـ كثّب م
على شن ٞبلة واسعة النطاؽ لتحطيم ا٤ببادئ العلوية، أو قل لتحطيم جوىرية اإلسبلـ 

ويظهر أنو كاف ٜبة أربعة أىداؼ  .عليهم السبلـ متمثلة ُب دعوة علي وأوالده ا٤بطهرين
 تكمن وراء ىذه ا٢بملة:

لقضاء تدرٯبيا على كل منتم إىل التشيع وا -وىي الكتلة ا٢برة-شل الكتلة الشيعية  -0
 وٛبزيق جامعتهم.

خلق االضطرابات ا٤بقصودة ُب ا٤بناطق ا٤بنتمية ألىل البيت وا٤بعروفة بتشيعها ٥بم، ٍب  -4
 التنكيل هبؤالء اآلمنْب ٕبجة تسبيب الشغب.

عزؿ أىل البيت عن العامل اإلسبلمي، وفرض نسياهنم على ا٤بسلمْب إال بالذكر  -0
دوف تيسر النفوذ ٥بم، ٍب العمل على إبادهتم عن طريق  -بكل الوسائل-ئ، وا٢بؤوؿ السي

 الغيلة. 
تشديد حرب األعصاب. وإف من شذوذ أحواؿ اجملتمع، أنو سريع التأثر بالدعاوات  -2

وال سيما إذا كانت مشفوعة بالدليلْب من مطامع ا٤باؿ  -مهما كاف لوهنا-ا١بارفة القوية 
عليهم  ما يدرينا مب رضي الناس من معاوية، فلعنوا معو عليا وحسنا وحسيناومطامع ا١باه. و 

وما يدرينا ٗباذا نقم الناس على أىل البيت فنالوا منهم كما شاء معاوية أف ينالوا؟!  ؟السبلـ
حٌب أصبح سب علي وأوالده سنة معاوية ىي األصل التارٱبي لتكوين ىذه الكلمة تكوينا 

اصطبلحيا آخر، تناسل مع األجياؿ، وتنوسيت معو مناسباتو السياسية األوىل. الَبكيبة 
ديِب إستوطنت الطوائف الدينية ا٤بتعددة ُب الكوفة بشكل واسع، وقد الدينية الَبكيب ال

اختلفت طرؽ وصو٥بم وكيفية ٦بيئهم، منهم من جاء ٗبحض اختيارىم... ومنهم من وصل 
بصفة أسرى حرب... ومنهم من جاءت هبم التجارة... ومنهم من أجبلىم عمر بن 

 ا٣بطاب من ا٤بدينة وا٢بجاز. ومن عناصر ىذا الَبكيب:
اليهود: سيما يهود ا٤بدينة وا٢بجاز الذين أجبلىم عمر بن ا٣بطاب، علما بأف ٚبطيط  -0 

الكوفة وٛبصّبىا كاف ُب عهده، وبانتقاؿ اليهود إىل الكوفة نقلوا معهم موروثات نفوسهم 
 ا٣ببيثة طبعا، ومل يعظهم ا١ببلء.

هما أسقف خاص النصارى: يقسموف إىل طائفتْب: النساطرة، واليعاقبة، لكل من -4 
بالكوفة، وىم نصارى تغلب الذين استوطنوا أثناء ٚبطيط الكوفة، ونصارى ٪براف، استقاموا 

كالوليد بن سيئة ُب أياـ الوالة ا٤بنحرفْب،  .. و٥بم آثار .ٗبحلة ٠بيت با٠بهم ٧بلة النجرانية
شرب الفاسق بنص القرآف الكرًن وايل عثماف على الكوفة الذي كاف ي  عقبة ا٤بعروؼ ب

ويوفر ٥بم ا٣بنزير، وقد اٚبذ أحد النصارى موظفا إلدارة شؤوف  89ا٣بمر ويسقها للنصارى
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الذي -مسجد الكوفة!! وجعل نصرانيا آخر مديرا للسجن! حٌب إف أبا موسى األشعري 
اٚبذ لو كاتبا نصرانيا! دوف وازع شرعي أو أدىن شعور ديِب يوحي بضرورة  -جاء بعد الوليد
 .91قبل توظيفو، وقد هنى عن ذلك حٌب عمرإسبلـ النصراين 

 الصابئة: وقد سكنوا الكوفة وكاف ٥بم وجود فيها. -0 
 .اجملوس: وبعض الديانات القادمة مع أسرى -2 

ا٢بروب: كالزرادشتية وا٤بانوية وا٤بزدكية الٍب كاف يعتقد هبا البعض أو يعتنقها و٥با أنصارىا 
تمع مسلم يؤثر على ٝبيع شؤونو سيما إذا كاف ومؤيدوىا، وال ريب أف وجود ىؤالء ُب ٦ب

أف التحقيقات  -وا٢بالة ىذه-اجملتمع ٕباجة إىل تركيز فكر دينو وأصوؿ عقيدتو، فكيف 
ىم بأنفسهم  -عماؿ ا٣بليفة عثماف-والدراسات التارٱبية تكشف لنا عن كوف الوالة 

 ماؿ عثماف.يشجعوف وجودىم ويطلقوف ٥بم عناف األعماؿ ا٤بتعددة، ابتداء من ع
 نظرا لعدـ التزاـ ا٤بوازين ا٤ببدئية، و٘باوزا المتداد النبوة، وخرقا آلؿ رسوؿ اهلل التباين ا٤بذىيب

فقد تشتت األمة و٦بتمع الكوفة بتأثّب التفرقة ا٤بذىبية التابعة من صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
تمع ا٤بسلم فضبل عن العاـ للمجلتحزب السياسي الذي أقلق الواقع التباين ا٤بفاىيمي وا

 واقع الَبكيب الديِب ُب مردوده السليب داخل الكوفة... وأبرز ىذه اال٘باىات ىي:
واٚبذوا الكوفة قاعدة ٥بم، سيما أهنم  -بعد النهرواف-ا٣بوارج: الذين تنامى عددىم  -0 

ا أف يعاضدوا الباطل، ليناىضو  -إذا ما رجحت كفة األمويْب-انبثقوا منها، وىم مستعدوف 
 ا٢بق ٗبحاربة آؿ الرسوؿ وأشياعهم، فا٣بوارج كانوا أشد على الرٞبن عتيا.

صلى  وآؿ رسوؿ اهللعليو السبلـ  النواصب: الذين كانوا ينصبوف العداء لئلماـ علي -4 
 .اهلل عليو وآلو وسلم

األمويوف: التكتل الذي زاد ثقلو أياـ معاوية، وباشر نشاطو ُب عهد عثماف بن عفاف،  -0 
 وىو تكتل يكرس السلطة وا٢بكم لؤلمويْب وحدىم.

وفة عاصمة لو، إذ الشيعة: الذين تعاظم شأهنم بعد اختيار اإلماـ أمّب ا٤بؤمنْب الك -2 
العدالة واللطف وا٤بساواة، فتزايد عددىم كثّبا قياسا لبل٘باىات ا٤بذىبية ٤بس الناس منو 

والعاطفة... األمر الذي جعل معاوية  األخرى ُب نفس ا٤بدينة، الٍب أصبحت شيعية الطابع
يفكر ُب تصفية ىذا اال٘باه بشٌب األشكاؿ االنتقامية، كاالعتقاالت الواسعة  -فيما بعد-

والقتل الذريع الفردي وا١بماعي، والقمع بالغارات العسكرية ا٤بباغتة على السكاف 
ُب أوسع  90خراسافاآلمنْب... كما قاـ بتبعيد أكثر من ٟبسْب ألف من شيعة الكوفة إىل 
صلى اهلل عليو وآلو  ٧باولة لتفريغ اإلقليم من خصـو األمويْب وكسر شوكة أتباع آؿ ٧بمد

 .وسلم
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ُب اجملتمع، كا١بربية  وتوجد ا٘باىات أخرى ٧بدودة النطاؽ ذات التأثّب ا٤بلحوظ -0 
دابرىم بيده  وا٤برجئة وا٤بفوضة، فضبل عن الغبلة الذين غالوا باإلماـ علي حٌب قطعوالقدرية 

قد  -رغم اختبلفها كما ونوعا-بعد ما أبوا ا٣بضوع للموعظة... فا٤بيوؿ السائدة ُب الكوفة 
أفقدت اجملتمع وحدة الرأي وقوة ا٤بوقف. االختبلؼ القومي وأما ا٢بمراء فكانوا حلفاء عبد 

القيس وىم أربعة آالؼ جندي من أصل فارسي يرأسهم رجل منهم يسمى ديلم، و٥بذا 
وا ٕبمر الديلم، وىم الذين التجاؤا إىل سعد بن أيب وقاص بعد معركة القادسية من بقية عرف

جيش الفرس، وٙبالفهم مع عبد القيس بعد ا٤بعركة، ولقد لعب ىذا الفيلق دورا رئيسيا، 
 .94وكاف ىو ا١بيش ا٤بقدـ ُب عهد زياد وابنو عبيد اهلل
أيب وقاص. االختبلؼ القومي وبناء  بنأضيف إليهم أوالد سبايا القادسية من جنود سعد 

على ا٤بوقع العسكري للكوفة، فقد كانت ٧بطة للجيوش ومنطلقا ٥با، وبالتايل فهي مأوى 
ٝبيع األسرى، فتكاثر عدد غّب العرب بتكرار ا٤بعارؾ وا٢بروب، فامتؤلت هبم أسواؽ 

حاء، إذ أف من يسلم النخاسة، كما مل يعاملوا ا٤بعاملة اإلسبلمية ا٤بقررة ُب الشريعة السم
منهم يبقى إنسانا أدىن من العريب الذي يسلم، يشهد بذلك عصر معاوية الذي بلغ ذروة 
التعامل التعسفي معهم، ٩با أثار النعرات القومية لتكوف معوؿ ىدـ لئلسبلـ ا٢بنيف، إذ 
اء فرض معاوية ا١بزية على كل من يسلم، فأصبح هبذه السياسة وأمثا٥با يستحق عنواف الدى

 من قبل ٧ببيو. وأبرز القوميات ا٤بتواجدة ىي: 
 األتراؾ: وكاف ٥بم وجود ُب الكوفة. -0
 األكراد: وكانوا من ضمن اجملتمع الكوُب. -4
 الفرس: وىم أعلى نسبة بْب القوميات، ورد عنهم: أهنم كانوا أكثر من نصف - 0

 اـ.السكاف، ٩با دفع بزياد ابن أبيو أف يوزع منهم ُب البصرة والش
: ويشكلوف النسبة العددية الثانية بعد الفرس. - 2  الرـو
السريانيوف: جاؤوا من نصيبْب وجنديسابور وحراف، وذلك قبل الفتح اإلسبلمي  - 0

للعراؽ. وسكن الكوفة األشوريوف واألرمن، وأقليات قومية أخرى ٩بن ٥با صفات خلقية 
و٦بمل مردوداهتا النفسية والسلوكية.  خاصة هبا، جاءت معها عاداهتا وتقاليدىا ومعتقداهتا

والظروؼ الٍب ومن ا١بدير ذكره أف أقف ىنا وقفة متأمل وباحث عن طبيعة الصراع الدائر 
 إليك ملخصها.أولدهتا احملنة 

 ا٤بتكوف من: -اجملتمع الكوُب ا٤بعقد  -0
 واالنقياد األعمى إىل زعمائها. -الَبكيبة القبلية  -أ 

 والعقائدي. -التباين ا٤بذىيب  -ب
 أصحاب األطماع السياسية. -ج
 واالختبلؼ القومي. -التفاوت الطبقي  -د
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 جيش ا٢بمر. -وأوالدىم  -بقايا حرب القادسية  - ى
 وا٤بنتمْب إليهم. -بقايا ا٣بوارج وأوالدىم  -ز
 واستبداده. -طغياف معاوية  -4
 دسائسو ومؤامراتو. -أ 

 دىائو وعدـ تورعو. -ب
 رؤساء القبائل وزعمائهم باألمواؿ وا٤بناصب إف ىم قتلوا اإلماـ ا٢بسنوعود معاوية  -ج

 .عليو السبلـ
 وتفكك قياداتو.  -ٚباذؿ جيش اإلماـ  -0
 والقبائل ا٤بنقادة لو. -األشعث بن قيس رأس التمرد ُب صفْب  -أ

 شبث بن ربعي وحجار بن أٔبر، وعمرو بن حريث. -ب
كل ىذه وغّبىا ٦بتمعة أدت إىل   .اس والتحاقو ٗبعاويةخيانة ابن عمو عبيد اهلل بن العب -ج

ا٥بدنة على أف يعمل معاوية بالشروط الٍب أمليت عليو الٍب عليو السبلـ  قبوؿ اإلماـ ا٢بسن
 ا٣ببلفة عليو السبلـ   اإلماـسبق ذكرىا... وإليك تفصيلو ُب الفصل ا٣بامس... تويل

 الفصل ا٣بامس 
 وا٣ببلفة عليو السبلـ  بن علي اإلماـ ا٢بسن

مسؤولية ا٣ببلفة ُب مناخ قلق غّب مستقر وُب ظروؼ عليو السبلـ  توىل اإلماـ ا٢بسن
ومن  .عليو السبلـ التعقيد والصراع، والٍب برزت وتأزمت ُب أواخر حياة أبيو اإلماـ علي

 ىذه الظروؼ ا٤بعقدة القاسية نذكر ما يلي:
مو، مع ٝباىّب ال تؤمن إٲبانا واضحا كامبل برسالية حكعليو السبلـ  بدأ اإلماـ ا٢بسن -0

ا٤بعركة وبأىدافها، وال تتجاوب دينيا وإسبلميا مع متطلبات ىذه ا٤بعركة، وكانت قد توزعت 
 ُب تلك الفَبة على أحزاب أربعة ىي:

ىؤالء عملوا على ا٢بزب األموي: ويضم عناصر قوية تتمتع بنفوذ وكثرة ُب األتباع و  -أ 
وكانوا ٗبثابة جواسيس وعيوف على ٙبرؾ عليو السبلـ  أوساط شيعة ا٢بسنية ُب نصرة معاو 

  .عليو السبلـ اإلماـ
 ا٣بوارج: وكانوا أكثر أىل الكوفة ١باجة على ا٢برب حٌب أهنم اشَبطوا على ا٢بسن -ب

عند بيعتهم لو حرب ا٢بالْب الضالْب فرفض، فأتوا إىل ا٢بسْب مبايعْب فقاؿ عليو السبلـ 
عليو  معاذ اهلل أف أبايعكم ما داـ ا٢بسن حيا عندئذ مل ٯبدوا بدا من مبايعة ا٢بسن ٥بم:

وىؤالء تعاونوا مع ا٢بزب األموي على حياكة ا٤بؤامرات ا٣بطّبة وا٤بناىضة ٣بطة السبلـ 
 .عليو السبلـ اإلماـ ا٢بسن

ا٤بذبذبوف ال الشكاكوف: وىم ا٤بتأثروف بدعوة ا٣بوارج من دوف أف يكونوا منهم، فهم  -ج 
إىل ىؤالء وال إىل ىؤالء. ويغلب على طبعهم االهنزاـ. وىم ينعقوف مع كل ناعق ٗبا تدر 

 عليهم مصا٢بهم.



وسيوؼ ا٤بتغلب، بلغ من  ا٢بمراء: وىم شرطة زياد طابعهم العاـ أهنم جنود ا٤بنتصر -د
 أمرىم آنذاؾ أف نسبوا الكوفة إليهم فقالوا كوفة ا٢بمراء.استفحاؿ 

الذين ىرعوا إىل مبايعتو بعد وفاة أبيو عليو السبلـ  وٗبواجهة ىؤالء ٝبيعا كاف أتباع ا٢بسن
وكانوا ىم األكثر عددا ُب الكوفة ولكن دسائس اآلخرين وفتنتهم كانت  ،عليو السبلـ علي

 تعمل دائما إلحباط أي ٙبرؾ صادر عنهم.
 وشخصية أبيو اإلماـ عليبلـ عليو الس التارٱبي بْب شخصية اإلماـ ا٢بسن -الفارؽ -4

ونعِب بالفارؽ التارٱبي: رصيد كل واحد منهما ُب أذىاف الناس، إذ ليس ىناؾ عليو السبلـ 
، ولكن ا٤بقصود ىو  فارؽ بينهما ُب حساب اهلل عز وجل فإف كل واحد منهما أماـ معصـو

لقلة القليلة أف ا٤بسلمْب آنذاؾ مل يكونوا يؤمنوف بفكرة النص على إمامة اإلماـ سوى ا
طاعة، منصوص عليو، كإماـ مفَبض العليو السبلـ   منهم، ولذلك مل يعاملوا اإلماـ ا٢بسن

على أف إمامتو إمامة عامة وامتداد ٣بط السقيفة ومفهومها للخبلفة. والذي وإ٭با عاملوه 
ماـ  ٲبتلك نظّبه اإلمل التأرٱبي ُب نفوس الناسعليو السبلـ  يؤكده ىنا أف رصيد اإلماـ علي

 .عليو السبلـ ا٢بسن
ا٢بكم بعد استشهاد أبيو مباشرة ٩با قوى موجة عليو السبلـ  تسلم اإلماـ ا٢بسن - 0

حٌب أف اإلٰباء كاف لديهم عليو السبلـ  الشك ُب رسالية ا٤بعركة الٍب ٱبوضها اإلماـ ا٢بسن
يست معركة قويا بأف ا٤بعركة ىي معركة بيت مع بيت، أمويْب مع ىامشيْب، وىي بالتايل ل

من مسألة عليو السبلـ  رسالية. كل ىذه األسباب وا٤ببلبسات، عقدت موقف اإلماـ
 ا٢بكم وبات اإلماـ أماـ خيارات أربع ال خامس ٥با:

ا٣بيار األوؿ: وىو إغراء الزعامات وأصحاب النفوذ بإعطائهم األمواؿ ووعدىم ٗبناصب، 
لكنو رفضو بقولو َبحو البعض على اإلماـ ا٢بسن الستمالتهم إىل جانبو، وىذا ا٣بيار اق

 .أتريدوف أف أطلب النصر با١بور فواهلل ما كاف ذلك أبدا
ا٣بيار الثاين: وىو أف يتجو اإلماـ إىل الصلح من أوؿ األمر ما دامت األمة قد أنست ٕبياة 

العمل بلـ عليو الس الدعة وما دامت زعاماهتا قد بدأت تتصل ٗبعاوية. استبعد اإلماـ ا٢بسن
 بأحد ىذين ا٣بيارين هنائيا لعدـ جدواٮبا.

 ا٣بيار الثالث: أف ٱبوض معركة يائسة يستشهد فيها ىو وٝباعتو.
ا٣بيار الرابع: أف يصاّب بعد أف يستنفذ أطوؿ وقت ٩بكن ليسجل ا٤بواقف وليبْب للناس من 

ىل مفعوؿ يثبت ٩بن ينحرؼ وىا٫بن نسأؿ بدورنا: ىل خوض معركة يائسة كانت تؤدي إ
 أو إىل تغيّب الواقع اإلسبلمي آنذاؾ؟ 

واإلجابة: كبل، مل تكن تلك ا٤بعركة اليائسة لتؤدي إىل أي مفعوؿ، ما دامت سوؼ تتم ُب 
عليو  ظل شك ا١بماىّب هبذه ا٤بعركة. ومن ىنا جاء لـو كثّب من ا٤بؤرخْب لئلماـ ا٢بسن

للفتنة وقبولو ٢بياة الدعة والراحة. منددين بتكاسلو وضعفو وتنازلو عن حقو، حسما السبلـ 
ودخولو ُب معركة يائسة عليو السبلـ  وجوابا على ىذا االفَباء ٲبكن القوؿ: أف خوض اإلماـ



سلفا ٯبعل معركتو ُب نظر كثّب من ا٤بسلمْب ٗبستوى ا٤بعركة الٍب خاضها عبد اهلل بن الزبّب، 
حد من ا٤بسلمْب بابن الزبّب؟ حٌب قتل وقتل معو كل أصحابو ا٣بواص. ونسأؿ، ىل فكر أ

وىل أف معركتو الٍب خاضها حققت مكسبا حقيقيا لئلسبلـ أو قدمت زٟبا جديدا للعمل؟ 
يعيشوف مفهوما واضحا ٘باه عبد اهلل بن يفكر فيو أحد، ألف الناس كانوا  فا١بواب، كبل، مل

رواف، ومل تكن الزبّب، فهو ُب نظرىم، خاض ا٤بعركة لزعامتو الشخصية ضد عبد ا٤بلك بن م
من أجل إنقاذ الرسالة أو ٞباية اإلسبلـ أو تعديل ا٢بكم ا٤بنحرؼ. فنفس ىذا الشك، بل 

وىناؾ أرقاـ  .عليو السبلـ بدرجة أقوى قد وجد عند ا١بماىّب الٍب عاشت مع اإلماـ ا٢بسن
مع معاوية كاف مدركا ٤بوقفو وعارفا أف معركتو عليو السبلـ   تأرٱبية كثّبة، تؤكد لنا أف اإلماـ

ببياناتو عليو السبلـ  مستحيلة االنتصار مع وجود ظاىرة الشك ُب ا١بماىّب. واإلماـ
التأرٱبية، يرسم لنا أبعاد سياستو بوضوح ُب معا١بتو الواعية ألزمة الوضع مع أصحابو، وُب 

مقارعتو ألعدائو، ُب بياف سياسي مؤثر، نلحظ فيو عمق ا٤برارة وبليغ الرفض، ليؤكد من 
 ف لئلماـؿ كل كلمة من كلماتو ا٢بق الذي اطمأف إليو. و٫بن نعطي دور اإليضاح والبياخبل

بكل شيء عن ٦بتمعو وموقفو من مشاكل زمانو، وعن ا٢بلوؿ الٍب ليكلمنا عليو السبلـ 
عرفت أىل الكوفة وبلوهتم، وال يصلح يل منهم  عليو السبلـ: خرج هبا ٢بسم ا٤بشكلة، قاؿ

ال وفاء ٥بم وال ذمة ُب قوؿ وال فعل إهنم ٤بختلفوف ويقولوف إف قلوهبم ما كاف فاسدا، إهنم 
غررٛبوين، كما غررًب من كاف قبلي مع أي إماـ تقاتلوف  .معنا وإف سيوفهم ٤بشهورة علينا

أما واهلل ما ثنانا عن قتاؿ أىل  .بعدي؟ مع الكافر الظامل الذي ال يؤمن باهلل وال برسولو قط
ولكن نقاتلهم بالسبلمة والصرب، نشيب السبلمة بالعداوة والصرب وا١بزع، الشاـ ذلة وال قلة، 

وكنتم تتوجهوف معنا. ودينكم أماـ دنياكم، وقد أصبحتم اآلف، ودنياكم أماـ دينكم وكنتم 
 ٍب خنقتو العربة، فبكى وبكى الناس معو.  .لنا، وقد صرًب علينا

صيل، أضاؼ بعد ذلك: أنا ابن ومن أجل أف ال تنحرؼ اإلمامة عن مسارىا الصحيح األ
البشّب، أنا ابن النذير، أنا ابن الداعي إىل اهلل بإذنو أنا ابن السراج ا٤بنّب، أنا من أىل بيت 
أذىب اهلل عنهم الرجز وطهرىم تطهّبا، أنا من أىل بيت فرض اهلل مودهتم ُب كتابو فقاؿ 

يقَبؼ حسنة نزد لو فيها  تعاىل *)قل ال أسألكم عليو أجرا إال ا٤بودة ُب القرىب ومن
 فا٢بسنة مودتنا أىل البيت. فلما بلغ معاوية بن أيب سفياف شهادة أمّب ا٤بؤمنْب ،90حسنا(*

دس رجبل من ٞبّب إىل الكوفة ورجبل من عليو السبلـ  وبيعة الناس ابنو ا٢بسنعليو السبلـ 
األمور. فعرؼ عليو السبلـ  بِب القْب إىل البصرة، ليكتبا إليو باألخبار، ويفسدا على ا٢بسن

عند ٢باـ بالكوفة فأخرج وأمر بضرب فأمر باستخراج ا٢بمّبي من عليو السبلـ  ذلك ا٢بسن
 عنقو، وكتب إىل البصرة باستخراج القيِب من بِب سليم فأخرج وضربت عنقو، وكتب ا٢بسن

رصدت إىل معاوية: أما بعد: فإنك دسست الرجاؿ لبلحتياؿ واالغتياؿ وأعليو السبلـ 
فاجتمعت العساكر  .العيوف كأنك ٙبب اللقاء، وما أوشك ذلك، فتوقعو، إف شاء اهلل تعاىل
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عليو  إىل معاوية وسار قاصدا إىل العراؽ، وقد عبأ ىؤالء، استعدادا حملاربة اإلماـ ا٢بسن
يستنهض أىل الكوفة للجهاد، وأمر حجر بن عليو السبلـ  وبدأ اإلماـ ا٢بسن .السبلـ

، أف يهيئ القادة والناس ٤بواجهة معاوية بعد أف بلغو توجو معاوية ٔبيشو ٫بو عدي الكندي
دفع الناس إىل ا٤بسجد، فان ،العراؽ. أخذ ا٤بنادي يدور ُب أزقة الكوفة يهتف الصبلة ٝباعة

ا٤بنرب فحمد اهلل وأثُب عليو ٍب قاؿ: أما بعد، فإف اهلل كتب عليو السبلـ  اإلماـٍب ارتقى 
قو و٠باه كرىا، ٍب قاؿ ألىل ا١بهاد من ا٤بؤمنْب *)واصربوا إف اهلل مع ا١بهاد على خل

الصابرين(* فلستم أيها الناس نائلْب ما ٙببوف إال بالصرب على ما تكرىوف، إنو بلغِب أف 
معاوية بلغو إنا كنا أزمعنا على ا٤بسّب إليو فتحرؾ لذلك، أخرجوا رٞبكم اهلل إىل معسكركم 

يع. وهنض عدي بن حاًب الطائي حْب رأى سكوت الناس فقاؿ: بالنخيلة... فسكت ا١بم
أنا ابن حاًب، سبحاف اهلل، ما أقبح ىذا ا٤بقاـ، أال ٘بيبوف إمامكم وابن بنت نبيكم... أما 

ٚبافوف مقت اهلل وال عيبها وال عارىا. ٍب استقبل اإلماـ ا٢بسن فقاؿ: أصاب اهلل بك 
ورده وصدره، وقد ٠بعنا مقالتك، وانتهينا إىل  ا٤براشد، وجنبك ا٤بكاره، ووفقك ٤با ٙبمد

 عنا لك وأطعناؾ فيما قلت ورأيت.أمرؾ، و٠ب
ٍب قاؿ: وىذا وجهي إىل معسكرنا، فمن أحب أف يواُب فليواؼ. ٍب خرج من ا٤بسجد، 
ودابتو بالباب، فركبها ومضى إىل النخيلة، وأمر غبلمو أف يلحقو ٗبا يصلحو. وكاف ا٤بثل 

. وُب طئ ألف مقاتل ال يعصوف 92طيع، وىو إذ ذاؾ أوؿ الناس عسكرااألوؿ للمجاىد ا٤ب
. وقاـ قيس بن سعد بن معاذ، ومعقل بن قيس، وزيادة ابن صعصعة، فأنبوا 90لعدي أمرا

. وصف ا١بيش 96الناس والموىم وحرضوىم، وخرج الناس فعسكروا ونشطوا للخروج
فقاؿ  كبلـ عدي ابن حاًب،  خطباء آخروف، فكلموا ا٢بسن ٗبثل -بعدىم-ونزعاتو ونشط 

رٞبكم اهلل ما زلت أعرفكم بصدؽ النية، والوفاء، وا٤بودة، فجزاكم  عليو السبلـ: ٥بم ا٢بسن
وصف ا١بيش: ال أف شك ا١بيش ىو العماد الذي يقـو عليو عرش الدولة، ويبُب  .اهلل خّبا

ا٤بعوؿ ُب حفظ عليو كياهنا، وىو السياج الواقعي للحكومة والشعب من االعتداء، وعليو 
ُب عهده إىل مالك عليو السبلـ  كما وصفو اإلماـ أمّب ا٤بؤمنْب  -النظاـ وسيادة األمن، 
ُب ا١بيش فيما إذا كاف ٨بلصا ُب دفاعو ومؤمنا ٕبكومتو. وكاف  -األشَب ٤با واله مصر 

ه ا١بيش الذي زحف مع اإلماـ حملاربة معاوية قد ركس ُب الفتنة وماج ُب الشقاء فكاف خطر 
شيخ ا٤بفيد )قدس سره(، حيث على الدولة أعظم من خطر معاوية. وما أحسن ما وصفو ال

إىل عدة عناصر وقد أجاد ُب وصفو وأبدع ُب تقسيمو، وأستنصر الناس للجهاد قسمو 
فتثاقلوا عنو، ٍب خفوا وخف معو أخبلط من الناس بعضهم شيعة لو وألبيو، وبعضهم ٧بكمة 
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يلة )ووسيلة(، وبعضهم أصحاب عصبية اتبعوا رؤساء قبائلهم ال يؤثروف قتاؿ معاوية بكل ح
 وأعرب الشيخ ا٤بفيد )طيب اهلل مثواه( ُب كبلمو 97.يرجعوف إىل دين

ُب تقسيمو  -ثانياً -عن كراىة ا١بيش ٢برب وإيثاره العافية ورغبتو ُب السلم، وأفاد  -أوالً -
ُب عقائدىا وا٘باىاهتا، وىي كما  أف ا١بيش ينقسم إىل عناصر متباينة ُب أفكارىا، ٨بتلفة

  يلي:
الشيعة: والشيعة فيما يظهر كاف عددىم أقل من الغوغائية وا٤بنافقْب وأصحاب ا٤بطامع  -أ

ُب ا١بيش، ولو كاف عددىم أكثر والغلبة ٥بم، ٤با استطاع األشعث بن قيس، ومن ورائو 
على التحكيم ُب واقعة بلـ عليو الس أصحاب ا١بباه السود ا٣بوارج من إجبار أمّب ا٤بؤمنْب

إىل مصا٢بة معاوية بعد أف شاىد الدسائس عليو السبلـ  صفْب، وال اضطر اإلماـ ا٢بسن
وا٤بؤامرات والتخاذؿ ُب صفوؼ جيشو. وىذا العنصر من الشيعة ٱبالف بقية العناصر ُب 

وحضنة  تفكّبه وشعوره وإٲبانو فهو يرى أف ا٣ببلفة من حق أىل البيت وأهنم أوصياء النيب
 م مفروضة على ٝبيع ا٤بسلمْب. اإلسبلـ وٞباتو، وطاعته

احملكمة: وىم ا٣بوارج الذين ضمهم جيش اإلماـ وىم أساس الفتنة واالنقبلب وفشل  -ب
وكانوا يروف قتاؿ معاوية بكل عليو السبلـ  جيش اإلماـ ُب صفْب ومن ٍب مع اإلماـ ا٢بسن

وباطل معاوية، بل كانوا يروف ا٢بسن ومعاوية ُب حيلة ووسيلة ال إٲبانا منهم بقضية ا٢بسن 
 صعيد واحد.

أصحاب ا٤بطامع: وىم فصيلة من ا١بند ال تؤمن بالقيم الروحية وال تقدس العدؿ وال  -ج 
تفقو ا٢بق، وإ٭با كانت تنشد مصا٢بها وأطماعها، وكانت ترقب عن كثب أي ا١بهتْب قد  

 .-كما حدث-كتب ٥با النصر والظفر حٌب تلتحق هبا 
ا٣بوارج ودعاية كاكْب ىم الذين أثرت عليهم دعوة الشكاكوف: وأكرب الظن أف الش -د

وُب رسالتهم اإلصبلحية وىؤالء لو عليهم السبلـ  األمويْب حٌب شككوا ُب مبدأ أىل البيت
اندلعت نّباف ا٢برب ٤با ساعدوا اإلماـ بشيء، ألهنم مل يكونوا مدفوعْب بدافع عقائدي ُب 

 .عليهم السبلـ يتنصرة أىل الب
أتباع الرؤساء: وىم أكثر العناصر عددا، وأعظمهم خطرا فهم يتبعوف زعماءىم  - ى

ورؤساءىم اتباعا أعمى، ال إرادة ٥بم وال تفكّب وال شعور بالواجب، وىم ا٤بعرب عنهم 
با٥بمج الرعاع، وكاف أغلب سواد العراؽ ٩بن ينتمي إىل أحد الزعماء وأكثر زعماء ىذه 

كانوا ٩بن كاتب معاوية بالطاعة واالنقياد، كقيس بن األشعث، وعمرو ابن ا٢بجاج   العشائر
الزبيدي، وحجار بن أٔبر، وشبث بن ربعي، وأضراهبم من ا٣بوارج وا٤بنافقْب واالنتهازيْب 

سيد شباب أىل ا١بنة ا٢بسْب بن ظم مأساة سجلها التاريخ وىي قتل الذين اشَبكوا ُب أع
كرببلء يـو عاشوراء بعد أف كاتبوه وبذلوا لو نصرهتم. ىذه العناصر   ُبعليهما السبلـ  علي
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الٍب تكوف منها جيش اإلماـ، بل ٝبيع أبناء الشعب العراقي من نفر منهم إىل ا٢برب ومن 
مل ينفر، كاف ينضم إىل أحد ىذه الطوائف الٍب ذكرىا الشيخ ا٤بفيد )رٞبو اهلل( ُب كبلمو 

يؤمن من شرىم ُب السلم فضبل عن ا٢برب. واستخلف اإلماـ القيم، وأكثر ىؤالء كانوا ال 
ا٤بغّبة بن نوفل بن ا٢بارث بن عبد ا٤بطلب،  -ابن عمو-على الكوفة عليو السبلـ  ا٢بسن

وأمره باستحثاث الناس للشخوص إليو ُب النخيلة. وخرج ىو ٗبن معو، وكاف خروجو ألوؿ 
ل استنفارىم. وانتظمت كتائب النخيلة يـو من إعبلنو ا١بهاد أبلغ حجة على الناس ُب سبي

من غّبىم. ونشط ا٤بغّبة بن نوفل خيار األصحاب من شيعتو وشيعة أبيو وآخرين 
الستحثاث الناس إىل ا١بهاد وكاف ا٤بنتظر للعهد ا١بديد، أف ال يتأخر أحد بالكوفة عن 

ايا ا١باىزة النشاط ا٤بتحمس إلجابة دعوة اإلماـ. ولكن شيئا من ذلك مل يقع!. وحٌب السر 
وكانت -قد أعدىا للكرة على جنود الشاـ قبيل شهادتو عليو السبلـ  الٍب كاف أمّب ا٤بؤمنْب

قد انفرط عقدىا وٛبرد أكثرىا، وتثاقل معها أكثر ٞبلة السبلح ُب  -تعد أربعْب ألف مقاتل
حظة الكوفة عن االنصياع لؤلمر. وكاف ا٤بذبذبوف من رؤساء الكوفة، أشدىم تثاقبل ُب الل

الدقيقة الٍب أزفت فيها ساعة ا١بد. قالت النصوص التارٱبية فيما ترفعو إىل ا٢بارث ا٥بمداين  
من أراد ا٣بروج وٚبلف عنو خلق كثّب مل  -أي مع ا٢بسن  -كشاىد عياف: وركب معو 

عشرة  يفوا ٗبا قالوا وٗبا وعدوا، وغروه كما غروا أمّب ا٤بؤمنْب من قبلو.. وعسكر ُب النخيلة
آالؼ. فرجع إىل الكوفة، ليستنفر الناس، وخطب خطبتو الٍب ـ فلم ٰبضره إال أربعة أيا

يقوؿ فيها: غررٛبوين، كما غررًب من كاف قبلي، مع أي إماـ تقاتلوف بعدي؟ مع الكافر 
 .الظامل الذي ال يؤمن باهلل وال برسولو قط

هم بالسبلمة والصرب، نشيب أما واهلل ما ثنانا عن قتاؿ أىل الشاـ ذلة وال قلة، ولكن نقاتل
السبلمة بالعداوة والصرب وا١بزع، وكنتم تتوجهوف معنا. ودينكم أماـ دنياكم، وقد أصبحتم 

 اآلف، ودنياكم أماـ دينكم وكنتم لنا، وقد صرًب علينا.
ولكنا علمنا أنو سار  -بعد ذلك-أقوؿ: ٍب ال ندري على التحقيق عدد من انضوى إليو 

ظيم على حد تعبّب ابن أيب ا٢بديد ُب شرح النهج. وغادر النخيلة من الكوفة ُب عسكر ع
ا ا٤بوضع ٦باىدوف آخروف ال نعلم وبلغ دير عبد الرٞبن فأقاـ ثبلثا، والتحق بو عند ىذ

عددىم. وكاف دير عبد الرٞبن ىذا مفرؽ الطريق بْب معسكري اإلماـ ُب ا٤بدائن. ومسكن.  
تألف من زىاء عشرين ألفا، أو يزيد قليبل، لسبلـ عليو ا كما ذكرنا أف جيش اإلماـ ا٢بسن

ولكنا مل نعلم بالتفصيل الطريقة الٍب اٚبذت لتأليف ىذا ا١بيش، وىي الطريقة الٍب ال 
تشَبط لقبوؿ ا١بندي أو لقبوؿ اجملاىد أي قابليات شخصية، أو عمرا معينا، وال تنزع ُب 

. و  للمسلم القادر على ٞبل السبلح وازعو مناىج ٘بنيدىا إىل اإلجبار ٗبعناه ا٤بعروؼ اليـو
الديِب حْب يسمع داعي اهلل با١بهاد فإما أف يبعث فيو ىذا الوازع، الشعور بالواجب 

فيتطوع بدمو ُب سبيل اهلل، وإما أف يكوف ا٤بغلوب على أمره بدوافع الدنيا والغنائم. و٪بحت 
ا٤بتحمسْب للحرب، رغم  األكرب مندعوة اتباع أىل البيت إىل حد ما، ُب اكتساب العدد 



ا٤بواقف اللئيمة الٍب وقفها يومئذ ا٤بعارضوف الذين سبق ذكرىم ُب الكوفة، ونشط الناس 
 .98للخروج إىل معسكرىم

 وبداية الفتنة:عليو السبلـ  قيادة جيش اإلماـ
قيادة ا١بيش وبداية الفتنة روى الشيخ اجمللسي ُب البحار: ُب بادئ األمر أرسل اإلماـ 

، وال 99قائدا ُب أربعة آالؼ، وكاف من كنده، وأمره أف يعسكر باألنبارليو السبلـ ع ا٢بسن
ٰبدث شيئا حٌب يأتيو أمره. فلما توجو إىل األنبار، ونزؿ هبا، وعلم معاوية بذلك، بعث إليو 

ض كور الشاـ وا١بزيرة، غّب منفس رسبل، وكتب إليو معهم: إنك إف أقبلت إيل، أولك بع
 عليك.

عليو السبلـ  ٖبمسمائة ألف درىم. فقبض الكندي ا٤باؿ، وغدر باإلماـ ا٢بسن وأرسل إليو
عليو  وصار إىل معاوية ُب مائٍب رجل من خاصتو وأىل بيتو. فبلغ ذلك اإلماـ ا٢بسن

فقاـ خطيبا وقاؿ: ىذا الكندي توجو إىل معاوية، وغدر يب وبكم، وقد أخربتكم السبلـ 
أنتم عبيد الدنيا، وأنا موجو رجبل آخر مكانو، وإين أعلم أنو مرة بعد مرة، أنو ال وفاء لكم، 

سيفعل يب وبكم ما فعل صاحبكم، وال يراقب اهلل ُب وال فيكم. فبعث إليو رجبل من مراد 
ُب أربعة آالؼ، وتقدـ إليو ٗبشهد من الناس وتوكد عليو، وأخربه أنو سيغدر كما غدر 

عليو  ا ا١بباؿ أنو ال يفعل. فقاؿ اإلماـ ا٢بسنالكندي. فحلف لو باألٲباف الٍب ال تقـو ٥ب
أنو سيغدر. فلما توجو إىل األنبار، أرسل إليو معاوية رسبل وكتب إليو ٗبثل ما كتب  السبلـ:

إىل صاحبو وبعث إليو ٖبمسة آالؼ )ولعلو يريد ٟبسمائة ألف( درىم، ومناه أي والية 
قو إىل معاوية، ومل ٰبفظ ما أخذ كور الشاـ وا١بزيرة، ففعل كصاحبو، وأخذ طري منأحب 

ٍب ذكر بعد ىذا العرض، اٚباذ ا٢بسن النخيلة معسكرا لو، ٍب خروجو  .عليو من عهود...
الوجوه الٍب   -مليا-عن ٲبينو وعن مشالو، وتصفح عليو السبلـ  إليها. نظر اإلماـ ا٢بسن

مقدمتو الٍب  كانت تدور حولو من زعماء شيعتو ومن سراة أىل بيتو، ليختار منهم قائد
صمم على إرسا٥با إىل مسكن، فلم ير ُب بقية السيوؼ من كراـ العشّبة وخبلصة األنصار، 

عبيد اهلل بن عباس )أكثر اندفاعا للنصرة وال أشد تظاىرا باإلخبلص للموقف من ابن عمو 
 -بن عبادة األنصاري( و)سعيد بن قيس ا٥بمداين( بن سعد  و)قيس 011بن عبد ا٤بطلب(

 فعهد إىل ىؤالء الثبلثة بالقيادة مرتْب. -مانية ُب الكوفة رئيس الي
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مدينة كانت على الفرات )غريب بغداد( تبعد عنها عشرة فراسخ ٠بيت بذلك ألهنا كانت ٘بمع هبا  99
 .أنابّب ا٢بنطة والشعّب منذ أياـ الفرس، وىي منطقة اليـو قرب الرمادي

عاوية بعد أياـ التحكيم أنفذ بسر بن أرطاة إىل اليمن ُب طلب شيعة علي أمّب ٤با استوثق األمر ٤ب 011
فأخرب = ابن أرطاة  (فهرب)ا٤بؤمنْب وتتبع آثارىم وكاف عليها عبيد اهلل بن العباس، فطلبو فلم يقدر عليو 

أف لو ولدين صبيْب فبحث عنهما فوجدٮبا فأخذٮبا وأخرجهما من ا٤بوضع الذي كانا فيو، وٮبا صغّباف 
ٍب أنشأت تقوؿ: ىا من أحس بابِب الذين ٮبا  (وجنت)فذٕبهما، فبلغ أمهما ا٣برب فكادت نفسها ٚبرج 

٠بعي وعيِب فقليب اليـو ٨بتلف نبئت * كالدرتْب تشظا عنها الصدؼ ىا من أحس بابِب الذين ٮبا * 



وكاف عبيد اهلل بن عباس أحد سراة ا٥بامشيْب، ومثكوؿ بقتل ولديو ُب اليمن من قبل ا١بيش 
األموي بأمر قائده بسر بن أرطاة، وقدٲبا قيل... ليست الثكلى كا٤بستأجرة ٍب ىو كاف 

يـو بايعو الناس بعد أبيو. وكاف عليو السبلـ  أسبق الناس دعوة إىل بيعة اإلماـ ا٢بسن
ُب ابن عمو. عليو السبلـ  ا٤بفروض أف يكوف حريا هبذه الثقة الغالية الٍب وضعها اإلماـ

ودعاه، فعهد إليو عهده الذي مل يرو لنا بتمامو، وإ٭با ٞبلت بعض ا٤بصادر صورة ٨بتزلة 
فا من فرساف العرب وقراء ا٤بصر، منو. قاؿ فيو: يا ابن عم! إين باعث معك اثِب عشر أل

الرجل منهم يزيد الكتيبة، فسر هبم، وألن ٥بم جانبك، وابسط ٥بم وجهك، وافرش ٥بم 
جناحك، وأدهنم من ٦بلسك، فإهنم بقية ثقات أمّب ا٤بؤمنْب وسر هبم على شط الفرات، ٍب 

أثرؾ  آتيك، فإين على ية، فإف أنت لقيتو، فاحتبسو حٌبامض، حٌب تستقبل هبم معاو 
، وشاور ىذين  يعِب قيس بن سعد، وسعيد بن  -وشيكا. وليكن خربؾ عندي كل يـو

. وإذا لقيت معاوية فبل تقاتلو حٌب يقاتلك، فإف فعل، فقاتلو. وأف أصبت، فقيس -قيس 
وتوالت األحداث  .بن سعد على الناس، فإف أصيب فسعيد بن قيس على الناس

لزعزعة معنويات جيش اإلماـ، خاصة ا٤برتزقة منهم. والدعايات ا٤بغرضة ا٥بادفة من العدو 
عليو السبلـ  وحدثتو نفسو أف يرجع إىل ا٤بدائن، ويستقيل من منصبو كقائد لقوات اإلماـ

لكنو تذكر األيادي البيضاء الٍب أسبغها عليو ابن عمو الطاىرين، واالعَباؼ الصريح بالعجز 
قائد ُب معسكر إماـ، فيساـو رسل معاوية وىو القائد ا٤بلهم. أما أف يتنازؿ من مشوخو ك

 على أجر ا٥بزٲبة، فبل وال كرامة!!!؟ 
وكانت رسالة معاوية إليو، تضرب على وتر ا٢بساس من ناحية حبو للتعاظم وتطلعو إىل 

إىل الصلح، وخّب لك أف تكوف متبوعا وال  010السبق، فيقوؿ لو فيها: إف ا٢بسن سيضطر
وكاف معاوية أقدر من غّبه على  ،010ألف ألف درىموجعل لو فيها  ....014تكوف تابعا

وىكذا صرع الشعور با٣بيبة، واالستسبلـ للطمع، الفٌب األصيل.  ،استغبلؿ مأزؽ أعدائو
ال فإذا ىو أبشع صور ا٣بيانة ا٤بفضوحة والضعف ا٤بخذوؿ. فبل الدين، وال الوتر، و 

ومن قائده صلى اهلل عليو وآلو وسلم  ا٤باسة من رسوؿ اهللالعنعنات القبلية، وال الرحم 
األعلى، وال ا٤بيثاؽ الذي واثق اهلل عليو ُب البيعة منذ كاف أوؿ من دعا الناس إىل بيعة 

ا٢بسن ُب مسجد الكوفة، وال ا٣بوؼ من حديث الناس ونقمة التاريخ بالذي منعو عن 
نهـز ا٤بخذوؿ الذي اال٫بدار إىل ىذا ا٤بنحدر السحيق. ودخل ٞبى معاوية ليبل، دخوؿ ا٤ب

يعلم ُب نفسو أي أٍب عظيم أتاه. ٍب شاح عنو التاريخ بوجهو، فلم يذكره إال ُب قائمتو 
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السوداء. وكاف ذلك جزاء ا٣بائنْب، الذين ٰبفروف أجداثهم بأيديهم، ٍب ٲبوتوف عامدين، 
قبل أف ٲبوتوا مرغمْب. وخلقت ىزٲبة عبيد اهلل بن عباس ُب مسكن جوا من التشاـؤ 

لذريع، مل يقتصر أثره على مسكن، ولكنو ٘باوزىا إىل ا٤بدائن أيضا. فكانت النكبة الفاقرة ا
إليها ا٤بوقف بعد ىذه النكبة، ما ٰبملو عبيد وللمسؤوليات ا٥بائلة الٍب تدرج  بكل معانيها،

 اهلل أماـ اهلل وأماـ التاريخ. وتسلم قيادة ا٤بقدمة بعد فرار قائدىا األوؿ، صاحبها الشرعي
الذي سبق لئلماـ تعيينو للقيادة بعد عبيد اهلل، وىو )قيس بن سعد بن عبادة األنصاري( 

العقيدة ا٤بصهورة، والدىاء ا٤بعَبؼ بو ُب تاريخ العرب، والشخصية ا٤بمتازة من بقايا 
شب مع ا١بهاد، واستمر على الدرب البلحب. وأنكر  ،عليو السبلـ أصحاب اإلماـ علي

ْب ضعفوا، ونقم عليهم استجابتهم للمغريات وعزوفهم عن على اآلخرين ضعفهم ح
الواجب. وما أف داف لو ا٤بعسكر ُب مسكن حٌب وقف بْب صفوفو ا٤بتباقية فصلى هبم قيس 

بن سعد بن عبادة وتوىل القيادة بعد أف قاـ فيهم خطيبا بتلك ا٣بطبة ا٢بماسية ا٤بلهبة، 
أيها الناس: ال يهولنكم عنويات ا٤بنهارة فقاؿ: جيشو وا٤ب٧باوال ا٢بفاظ على البقية الباقية من 

وال يعظمن عليكم ما صنع ىذا الرجل ا٤بولو، إف ىذا وأباه وأخاه مل يأتوا بيـو خّبا قط، إف 
خرج يقاتلو ببدر فأسره أبو اليسر كعب صلى اهلل عليو وآلو وسلم  أباه العباس عم رسوؿ اهلل

فأخذ فداءه فقسمو بْب  عليو وآلو وسلم صلى اهلل بن عمرو األنصاري، فأتى بو النيب
ا٤بسلمْب. وإف أخاه واله على البصرة فسرؽ مالو وماؿ ا٤بسلمْب فاشَبى بو ا١بواري وزعم 

أف ذلك لو حبلؿ، وإف ىذا واله على اليمن فهرب من بسر بن أرطاة وترؾ ولديو حٌب 
س ُب موقفو ا٤بؤمن قتبل، وصنع اآلف الذي صنع. وىكذا اندفع القائد ا١بديد الصامد قي

هبدفو، يودع سلفو هبذه الكلمات الساخرة البلذعة الٍب تكشف عن ماض ىزيل ونفسية 
بكتاب ينبئو ٗبا حدث، وتصل أنباء استسبلـ عليو السبلـ  ساقطة. ٍب أرسل إىل اإلماـ

 عبيد اهلل ومن معو لعدوه معاوية، ويشيع جو من احملنة وا٢بّبة ُب النفوس، ويشعر 
الطعنة ُب الصميم تأتيو من أقرب الناس إليو وأخصهم بو، وتتسرب األنباء عن اإلماـ ب

مكاتبة بعض رؤساء األجناد والقواد ٤بعاوية، وطلبهم األماف ألنفسهم وعشائرىم، ومكاتبة 
. ومن جهة أخرى دس معاوية إىل عمرو بن حريث، 012معاوية لبعضهم باألماف وا٤بوادعة

، وغّبىم من الزعماء ورؤساء 010ر وشبث بن ربعيواألشعث بن قيس، وحجار بن أٔب
القبائل ُب الكوفة، دسيسا أفرد كل واحد منهم بعْب من عيونو، إنك إذا قتلت ا٢بسن فلك 

 مائة ألف درىم وجند من أجناد الشاـ وأزوجك بنتا من بناٌب. فبلغ ذلك اإلماـ ا٢بسن
ء أنصاره!! ولبس البلمة ٩بن؟ من قواد جيشو ورؤسافأخذ ا٢بيطة وا٢بذر، عليو السبلـ 

والدرع ٙبت ثيابو، وكاف ٰبَبز وال يتقدـ للصبلة إال دارعا، فرماه أحدىم بسهم وىو ُب 
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ٍب وجو معاوية إىل قيس بن سعد بن  016صبلتو فلم ينبت فيو ٤با عليو من البلمة والدرع.
ٚبدعِب عبادة بألف ألف درىم على أف يصّب معو أو ينصرؼ عنو. فأرجع إليو ا٤باؿ، وقاؿ 

. وحْب فشلت أساليب معاوية ا٣بادعة وإغراءاتو ُب قيس بن سعد األنصاري 017عن ديِب
ُب مسكن أرسل معاوية جواسيس ليندسوا ُب صفوؼ جيش اإلماـ الذي ُب ا٤بدائن ليشيعوا  

صفوؼ اعة أخرى من ا١بواسيس اندسوا ُب كذبا وزورا، نبأ مصا٢بة قيس مع معاوية، وٝب
صاّب عليو السبلـ  ذي ىو بقيادة قيس بن سعد، بأف اإلماـ ا٢بسنجيش اإلماـ ٗبسكن ال

معاوية، وهبذه الطريقة، إنطلت ا٣بدعة على ا٣بوارج ومن يرى رأيهم وفعلت فعلها كما 
 سنبْب ذلك الحقا.

 تأثّب الرشوة: 
واستجابت النفوس ا٤بريضة الٍب مل يهذهبا الدين إىل دعوى معاوية، وا٪برفت بدنياه ا٢بلوة،  

وا٬بدعت بوعوده ا٤بعسولة، فأخذت تتهاوى على أعتابو بتلبية طلباتو، و٩بتثلة ألمره، فراسلو 
ٝبع من األشراؼ والوجوه البارزين من جيش اإلماـ برسائل متعددة أعربوا فيها عن 

استعدادىم إىل الفتك باإلماـ مٌب ما طلب منهم ذلك وأراد، وىي ذات مضمونْب: موقف 
 اإلماـ ا٢برج

 سليم ا٢بسن لو سرا أو جهرا.ت - 0
 إغتيالو وقتلو مٌب ما أراد ذلك.  - 4

وقد بعث معاوية برسائلهم إىل اإلماـ ليطلع فيها على خيانة جيشو ورؤساء أجناده، وعندما 
 018عرضت عليو تلك الرسائل وعرؼ تواقيعهم أيقن بفسادىم، وٚباذ٥بم وسوء نياهتم.

األنباء تتوارد على اإلماـ ُب ا٤بدائن بفرار ا٣باصة عودة إىل موقف اإلماـ: وىكذا: أخذت  
من قواده، والزعماء، وأىل الشرؼ، والبيوتات من أصحابو، كما تسميها بعض ا٤بصادر، 
وقد تبع اهنزاـ ىؤالء فرار كثّب من ا١بند، حيث كاف اهنزامهم سببا ٢بدوث ٛبرد شامل ُب 

و إىل فرار عبيد اهلل بن العباس وخاصتا١بيش. وقد ارتفعت أرقاـ الفارين إىل معاوية بعد 
اليعقويب ُب تارٱبو يقوؿ: وحقا إهنا صدمة رىيبة، و٧بنة شاقة وحادة ٜبانية آالؼ، كما يذكر 

تتداعى أمامها القوى وينهار هبا ميزاف ا٤بوقف. وتكشرت هبا أنياب الكارثة عن مأساة 
اهلل والتاريخ. ويقف اإلماـ  مرعبة يتحمل ثقلها ومسؤولياهتا، عبيد اهلل بن العباس أماـ

موقف ا٤بتحّب يبحث عن ٨برج ٥بذا ا٤بأزؽ ا٢برج، الذي تداعت بو معنويات جيشو ُب 
مسكن وتزلزلت منو قوى جيشو ُب ا٤بدائن. ووازف بْب جيشو وجيش عدوه.. كاف جيشو 

ألف يتألف من عشرين ألفا فقط، كما أٝبعت عليو ا٤بصادر التارٱبية ُب مقابل ستْب ألفا يت
منها جيش معاوية، وبعد إسقاط الثمانية آالؼ الٍب فرت من مسكن بعد فرار القائد عبيد 
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اهلل، تكوف نسبة جيش اإلماـ إىل جيش معاوية نسبة ا٣بمس. وينهار ا٤بيزاف بينهما ُب 
 ا٢بسابات العسكرية.. 

ينفذ منو و٩با زاد ُب هتالك ا٤بوقف حرب اإلشاعات الكاذبة الٍب ابتدعها معاوية كسبلح 
للقضاء على البقية الباقية من معنويات ا١بيش ُب مسكن وا٤بدائن، وسنذكر ىنا لقطات من 

عليو السبلـ  تلك الشائعات ومدى تأثّبىا على ا٤بعنويات العامة ُب جيش اإلماـ ا٢بسن
بشقيو ُب ا٤بدائن ومسكن. وقد قذؼ معاوية كل ما ُب دخيلتو من خبث ومكر وتلوف ُب 

باطيلو وقد ضمن لو كل ما أراد من الوقيعة با١بيش الكوُب وتفتيت قواه. نسج خدعة وأ
وكاف اختياره لؤلكاذيب يتم عن خربة دقيقة ُب حبكها وانتقائها فأرسل من يدس ُب 

.. بأف قيس بن سعد وىو قائد مسكن بعد فرار ابن عباس قد صاّب .معسكر ا٤بدائن:
  019معاوية وصار معو..

 001مسكن من يتحدث أف ا٢بسن قد صاّب معاوية وأجابو.. ويوجو إىل عسكر قيس ُب
فلما أصبح أراد أف ٲبتحن أصحابو ويستربئ أحوا٥بم ُب الطاعة، ليتميز بذلك أولياؤه من 
أعدائو، ويكوف على بصّبة من لقاء معاوية وأىل الشاـ، فأمر أف ينادى الصبلة جامعة، 

ما ٞبد حامد، وأشهد أف ال إلو إال اهلل  فاجتمعوا، فصعد ا٤بنرب فخطبهم فقاؿ: ا٢بمد هلل كل
 كلما شهد لو شاىد، وأشهد أف ٧بمدا عبده ورسولو، أرسلو با٢بق وائتمنو على الوحي

أما بعد، فإين واهلل ألرجو أف أكوف قد أصبحت ٕبمد اهلل ومنو  ،صلى اهلل عليو وآلو وسلم
وال مريدا لو بسوء وال وأنا أنصح خلق اهلل ٣بلقو، وما أصبحت ٧بتمبل على مسلم ضغينة، 

أال وإين ناظر لكم ة خّب لكم ٩با ٙببوف ُب الفرقة، غائلة، أال وإف ما تكرىوف ُب ا١بماع
خّب من نظركم ألنفسكم، فبل ٚبالفوا أمري وال تردوا علي رأيي، غفر اهلل يل ولكم وأرشدين 

إىل بعض وقالوا: ما  بعضهم (من ا٣بوارج احملكمة)وإياكم ٤با فيو احملبة والرضا. فنظر الناس 
ترونو يريد ٗبا قاؿ؟ قالوا: نظنو واهلل يريد أف يصاّب معاوية ويسلم األمر إليو. فقالوا: كفر 

واهلل الرجل، ٍب شدوا على فسطاطو وانتهبوه حٌب أخذوا مصبله من ٙبتو، ٍب شد عليو عبد 
تقلدا السيف بغّب الرٞبن بن عبد اهلل بن جعاؿ األزدي فنزع مطرفو عن عاتقو فبقي جالسا م

رداء، ٍب دعا بفرسو فركبو، وأحدؽ بو طوائف من خاصتو وشيعتو، ومنعوا منو من أراده 
فقاؿ: ادعوا يل ربيعة وٮبداف، فدعوا فأحاطوا بو ودفعوا الناس عنو، وسار ومعو شوب من 

و غّبىم، فلما مر ُب مظلم ساباط بدر إليو ا١براح بن سناف األسدي، فأخذ بلجاـ بغلت
غمده كالسوط، وقاؿ: اهلل أكرب، أشركت يا حسن كما يده مغوؿ وىو سيف دقيق يكوف وب

عليو السبلـ  أشرؾ أبوؾ من قبل، ٍب طعنو ُب فخذه فشقو حٌب بلغ العظم، وضربو ا٢بسن
يقاؿ لو عبد عليو السبلـ  واعتنقو وخرا ٝبيعا إىل األرض، فوثب إليو رجل من شيعة ا٢بسن

اهلل بن خطل الطائي فنزع ا٤بغوؿ من يده وخضخض بو جوفو، وأكب عليو آخر يقاؿ لو 
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ظبياف بن عمارة فقطع أنفو فهلك من ذلك، وأخذ آخر كاف معو فشدخوا وجهو ورأسو 
على سرير إىل ا٤بدائن فأنزؿ هبا على سعد بن مسعود عليو السبلـ  حٌب قتلوه. وٞبل ا٢بسن

 واشتغل ا٢بسن ،عليو السبلـ هبا فأقره ا٢بسنعليو السبلـ  امل أمّب ا٤بؤمنْبالثقفي، وكاف ع
بنفسو يعاِب جرحو وجاءه سعد بن مسعود بطبيب فقاـ عليو حٌب برئ. ىكذا عليو السبلـ 

ا١بوزي ناقبل لو عن ذكر ا٤بفيد وأبو الفرج، والذي ذكره الطربي وابن األثّب وسبط ابن 
ا٤بدائن نادى مناد ُب العسكر: أال إف قيس بن سعد عليو السبلـ  ٤با نزؿ ا٢بسنالشعيب، أنو 

فنهبوا متاعو حٌب نازعوه بساطا كاف عليو السبلـ  قد قتل فانفروا، فنفروا إىل سرادؽ ا٢بسن
ٙبتو، فازداد ٥بم بغضا ومنهم ذعرا. قاؿ ا٤بفيد: وكتب ٝباعة من رؤساء القبائل إىل معاوية 

ستحثوه على ا٤بسّب ٫بوىم، وضمنوا لو تسليم ا٢بسن إليو عند بالسمع والطاعة ُب السر، وا
دنوىم من عسكره أو الفتك بو. وجاء الوفد الشامي ا٤بؤلف من ا٤بغّبة بن شعبة، وعبد اهلل 

بن كريز، وعبد الرٞبن بن ا٢بكم وىو ٰبمل كتب أىل العراؽ ليطلع اإلماـ ا٢بسن عليها 
أضمروا السوء وتطوعوا ُب صفوؼ جيشو وليعرؼ ما انطوت عليو دخيلة أصحابو ٩بن 

دي اإلماـ ا٢بسن ومل إلذكاء نار الفتنة عندما ٰبْب موعدىا ا٤برتقب. وتنشر الكتب بْب ي
يقينا على ما يعرؼ من أصحابو من دخيلة السوء وحب الفتنة وكانت تكن لتزيده 

اإلماـ وعرض الصلح على  .عليو السبلـ خطوطهم وتواقيعهم واضحة وصرٰبة لدى اإلماـ
بالشروط الٍب يراىا مناسبة ولكن اإلماـ مل يشأ أف يعطيهم من نفسو ما يرضي بو طموح 

معاوية وكاف دقيقا ُب جوابو، ٕبيث مل يشعرىم فيو بقبوؿ الصلح أو ما يشّب إىل ذلك، بل 
اندفع يعظهم ويدعوىم إىل اهلل عز وجل وما فيو نصح ٥بم ولؤلمة ويذكرىم ٗبا ىم مسؤولوف 

ـ اهلل ورسولو ُب حقو. ولكن ا٤بغّبة ورفاقو ٩بن طبع الشيطاف على قلوهبم وعلى بو أما
أبصارىم غشاوة أىن تنفع معهم العظة أو يعيدىم عن غيهم تذكّب أو ترىيب، ولقد كاف 

ه معاوية دقيقا ُب اختياره ٥بم لينفذوا لو ىذا ا١بانب من ا٣بطة البارعة وليحبكوا لو ىذ
والٍب كانت بداية النهاية لفصوؿ ا٤بأساة الٍب انتهت بتوقيع ة خدعو ا٣بدعة الرىيبة ُب سلسل

عقد ا٥بدنة بينو وبْب اإلماـ. وحْب رأى ا٤بغّبة ورفاقو أف الدور األوؿ من التمثيلية دٔبها 
خبث معاوية معهم ومكره قد فشلت ُب إقناع اإلماـ بالصلح بل بقي ُب موقفو صامدا أماـ 

قة انتقلوا لتمثيل الدور الثاين الذي إف مل يكن مضموف النتائج ىذه ا٤بؤثرات القوية الصاع
فورا.. فبل أقل من أنو سيَبؾ أثرا سيئا يزيد موقف اإلماـ حراجة وضعفا. وغادر الوفد 
مقصورة اإلماـ مستعرضا مضارب ا١بيش الذي كاف يَبقب نتائج مفاوضات الوفد وما 

رب ا٤بعركة.. وتشوؼ ا١بيش إىل الوفد توصل إليو من اتفاؽ على الصلح أو ا٤بضي على د
ع وىو يغادر اإلماـ وباىتماـ بالغ لعلو يسمع منو كلمة تدؿ على نتائج ا٤بفاوضات ويرف

إف اهلل قد حقن بابن رسوؿ اهلل الدماء وسكن الفتنة أحد أفراده صوتو ليسمع الناس: 
ىبا من ا٤بأساة وىكذا: مثلوا دورىم ىنا أخبث ٛبثيل، وخلقوا جوا ال 000وأجاب الصلح...
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تدىور على أثرىا ا٤بوقف. وتفجرت كوامن الفتنة واضطراب ٛباسك ا١بيش والحت ُب 
األفق بوادر احملنة، فأي غائلة ىذه الٍب أ٥بب نارىا ا٤بغّبة ورفاقو؟ وثارت احملكمة أي ا٣بوارج 

. حيث مست كلمة الثالوث الشامي ا٣ببيث الوتر ا٢بساس فيها، فقد  .ومن يرى رأيهم
نت ىذه الفئة تطالب با٢برب بإصرار، فهي ما انضوت ٙبت لواء اإلماـ ا٢بسن إال كا

ا٤بدائن إىل من تبقى لتحارب معاوية ولتقضي عليو، وُب تصورىا الساذج أف انضماـ جيش 
ا١بيش يكفي ٤بواجهة العدو، غّب آخذة ُب اعتبارىا التفوؽ العددي لو ُب مسكن من 

ا٤بوقف الطبيعي ُب ا٤برحلة الدقيقة من احملنة، إلتـز جانب مقرونة با٤بكر وا٣بداع.. ولعل 
ا٢بكمة، والتفكّب طويبل قبل اٚباذ أي موقف هنائي ٢بسم ا٤بشكلة، فهناؾ ُب ا١بيش من 

يرى ا٢برب ىو ا٢بل ا٢باسم، الذي ال ٲبكن ٚبطيو ألي سبب كاف.. وىناؾ من يرى السلم 
تاؿ. وإذا أخذنا باعتبارنا ما خلفتو الشائعات وا٤بوادعة، إيثارا لعافية، وىروبا من حرج الق

الشامية بْب عناصر ا١بيش من االضطراب والتفكك، واهنيار ا٤بعنويات العسكرية، الٍب ىي 
قواـ ا٢بركة للجيش عند االلتحاـ مع قطعات العدو أثناء القتاؿ. وإذا أخذنا باعتبارنا أيضا، 

 سافات كبّبة، ٕبيث يكوف اٚباذإنفصاؿ جناحي ا١بيش الكوُب ُب مسكن وا٤بدائن ٗب
با٢برب، وإعبلـ عدوه بذلك، مدعاة ٢بسم ا٤بوقف لصاّب ا٤بوقف ا٤بتسرع من جانب اإلماـ 

معاوية إذ مل يتبق ُب مسكن من أفراد ا١بيش إال أربعة آالؼ، بعد فرار ٜبانية آالؼ منو، 
هل على معاوية وفيهم الوجوه والزعماء، وأصحاب البيوتات كما ذكرنا آنفا.. وىنا يس

ضرب جناح مسكن، وتصفيتو قبل أف يصلو أي مدد من ا٤بدائن، وكيف ٲبكن توفر 
الصمود ألربعة آالؼ ُب مواجهة ستْب ألفا مهما فرض ٥بم من القوة والصمود.. لو رجعنا 

للحسابات العسكرية. وتبقى ا٤بدائن وأمرىا سهل، فبل تزاؿ جيوب ا٣بيانة معشعشة ُب 
تعاين كثّبا ُب سبيل إهناء الوضع لصاّب معاوية بأساليبها الرىيبة، مع ما أطرافها، وىي لن 

عليو ا١بيش من اهنيار وارتباؾ. إذا أخذنا ُب اعتبارنا كل ىذا، فليس من اللباقة العسكرية 
والدخوؿ ُب معركة خاسرة مع ا٣بصم، فإف النهاية ة القتالية، إعتماد موقف ا٢برب، وا٢بكم

لة، وال أقل على األكثر، بنحو تكوف نسبة النصر ُب جانب اإلماـ ستكوف لصا٢بو ال ٧با
ضئيلة جدا. ولكن اإلماـ مل يتخذ أي موقف ُب ىذه اللحظات من احملنة، ومل يشأ أف 

يتخذ موقفا منفصبل عن رأي عامة ا١بيش، ولذا نرى أف جوابو للوفد الشامي كاف بدعوتو 
ة على رسالتو األساسية، وىي الدعوة للصلح إىل اهلل سبحانو، ونصرة ا٢بق، مهمبل اإلجاب

بنفي أو إثبات. وخرج الوفد.. ليمزؽ ما كاف قد تبقى من ٛباسك ووحدة بْب عناصر جيش 
اإلماـ، بتلك الكلمات ا٣ببيثة الكاذبة، وكانت عملية اختبار ناجحة، ٣بطة مرعبة، نفذىا 

موقفا جديدا بعد، فهو ال سبلـ عليو ال معاوية بلؤمو ومكره. إىل ىنا مل يتخذ اإلماـ ا٢بسن
 أي بادرة تشّب إىل الَباجع عنو. يزاؿ يتمسك ٗبوقف استمرارا ٤بوقفو السابق، ومل تظهر منو 

ولكن اإلماـ وىو البصّب با٤برحلة، ال بد وأنو استعرض بنفسو تطورات الوضع، من حْب 
بد أنو الحظ ما آؿ  خروجو من الكوفة إىل اللحظات الدقيقة الٍب يعيشها ُب ا٤بدائن، وال



إليو أمر ا١بيش من التمزؽ واهنيار ا٤بعنويات العسكرية، خصوصا بعد خروج الوفد من 
ُب ىذه ا٤برحلة عليو السبلـ  عنده. إذف.. ما ىو ا٤بوقف الذي يفَبض أف يتخذه اإلماـ

ا٣بانقة من الصراع..؟ ا٢برب..؟ ا٥بدنة..؟ أو أي شيء آخر؟ ولكن اإلماـ مل ٰبدد لنفسو 
موقفا معينا قبل أف ٱبترب جنده ليتأكد لو إىل أي مدى سيصمد معو جيشو ُب ٢بظات 

 العنف، ولينكشف لو صرٰبا واقع جيشو ا٤بكفهر الغامض. 
فخرج وخطب الناس خطبة قاؿ فيها: بعد ا٢بمد هلل والثناء عليو، والصبلة على رسولو وآلو، 

ا كنا نقاتل أىل الشاـ بالسبلمة والصرب، إنا واهلل ما ثنانا عن أىل الشاـ شك وال ندـ، وإ٭ب
فشيبت السبلمة بالعداوة، والصرب با١بزع، وكنتم ُب مسّبكم إىل صفْب ودينكم أماـ 

دنياكم، وأصبحتم اليـو دنياكم أما دينكم، إال وقد أصبحتم بْب قتيلْب: قتيل بصفْب 
الباكي فثائر. أال وإف  تبكوف لو، وقتيل بالنهرواف تطلبوف بثأره، أما الباقي فخاذؿ، وأما

معاوية دعانا ألمر ليس فيو عز وال نصفة، فإف أردًب ا٤بوت رددناه عليو، وحاكمناه إىل اهلل 
عز وجل بظبا السيوؼ، وإف أردًب ا٢بياة قبلنا، وأخذنا لكن الرضا.. فناداه الناس من كل 

  004جانب: البقية البقية، وأمض الصلح..
النهاية، فا١بيش ٦بتمعا، أو األكثر منو تواؽ للسبلمة ومؤثر وىنا انكشف لئلماـ واقع 

للعافية، فهو يطلب البقيا وإمضاء الصلح. وتنطفئ آخر ومضة من األمل ُب نفس اإلماـ 
، ا١بيش قد أمضى الصلح هبذه السرعة ا٥بائلة، ومل يذكر ا٤بؤرخوف أي ()عليو السبلـ

ها ذلك، كاحملكمة مثبل.. ولعلها معارضة قد تكوف صدرت من بعض الفئات ا٤بفروض في
وجدت أف ا٤برحلة ال ٙبتمل الدخوؿ ُب معركة خاسرة حتما مع ا٣بصم، وأدركت سر 

 خيار غّب ا٥بدنةعليو السبلـ  ا٤بوقف ا٤بتدىور آنذاؾ، وأيا كاف فلم يبق أماـ اإلماـ ا٢بسن
ت أنباء ا٥بدنة ولننقل حديثنا إىل مسكن، وقائدىا قيس بن عبادة ا٤بؤمن الصامد، فقد بلغ

مسكن ُب رسالة أرسلها اإلماـ ا٢بسن لقيس، يطلب فيها منو الدخوؿ ُب ا١بماعة، 
وموافاتو ٗبن معو من ا١بيش. مل يتحمل قيس ىذه النهاية، فأراد اختبار أصحابو والتعرؼ 

. أيها الناس: .على دخائل نفوسهم، إزاء ىذا ا٤بوقف ا٤بأساوي، فقاـ خطيبا فيهم وقاؿ:
، أو القتاؿ من غّب إماـ ىدى.. -أي معاوية  -الدخوؿ ُب طاعة إماـ ضبللة  اختاروا

فقاؿ بعضهم: بل ٬بتار الدخوؿ ُب طاعة إماـ ضبللة، فبايعوا معاوية، وانصرؼ قيس فيمن 
  000تبعو

 عليو السبلـ: ٧بنة اإلماـ 
٤بتأزمة الٍب  بأكثر من اإلشارة إىل الظروؼ اعليو السبلـ  مل يعن مؤرخو حياة اإلماـ ا٢بسن 

بقبوؿ ا٥بدنة أو تضطره إليو، عليو السبلـ  تشفع لدى اإلماـ ا٢بسنكاف من طبيعتها أف 
فمن مذعن ساكت ال يبدي رأيا، ومن مصوب عاذر يتزيد ا٢بجج ويعدد ا٤بعاذير، ومن 
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ناقد جاىل خفي عليو سر ا٤بوقف فراح يكشف عن سر نفسو من التعصب الوقح 
ويرى عليو السبلـ  حدىم أف الذي طلب ا٥بدنة ىو اإلماـ ا٢بسنوالتحامل ا٤برير. فّبى أ

اآلخر أنو معاوية، ويرى بعضهم أف سبب طلبو الصلح أو قبولو إياه ىو فًب الشاـ ُب 
، ٍب ٱبتلفوف ُب نوع الفتنة. بينما يرى البعض اآلخر أف سبب (مسكن وا٤بدائن)ا٤بعسكرين 

ىو تفرؽ الناس عنو بعد إصابتو ومرضو. بلـ عليو الس قبوؿ الصلح من جانب اإلماـ ا٢بسن
ويرى ثالث منهم أف السبب ىو نكوؿ الناس عن القتاؿ معو كما يدؿ عليو جواهبم على 

ر قائده وخيانة ويرى الرابع، إف فرا .خطبتو بالبقية البقية وقو٥بم لو صرٰبا وأمض الصلح
سبب لقبولو ا٥بدنة. ومل بعضهم دمو وعدـ كفاية الباقْب للقتل، ىو الأصحابو واستحبلؿ 

يكن فيما دار عليو كل من األصدقاء والناقمْب ُب استعراضهم التارٱبي للمآزؽ الٍب تعرض 
ما ٰبوؿ بنسقو دوف النقد ا١بارح )أو قل( ما ٯبيب بأسلوبو  ،عليو السبلـ ٥با اإلماـ ا٢بسن

الٍب كانت وال عن )الشهادة( عليو السبلـ  على السؤاؿ ا٤بتأدب، ُب عزوؼ اإلماـ ا٢بسن
شك أفضل النهايتْب، وأجدرٮبا باإلماـ ا٣بالد. إذا، فلماذا مل يفعل ا٢بسن أوال، ما فعلو 

وما كاف ا٢بسْب بأشجع من ا٢بسن جنانا، وال  -وأستغفر اهلل  -ا٢بسْب أخّبا؟ أ١بنب 
يمة، أمضى منو سيفا، وال أكثر منو تعرضا ٤بهاب األىواؿ. وٮبا الشقيقاف بكل مزاياٮبا العظ

شجع العرب، فأين مكاف خلقا، ودينا، وتضحية ُب الدين، وشجاعة ُب ا٤بيادين، وابنا أ
يا ترى؟ أـ لطمع با٢بياة، وحاشا اإلماـ الروحي ا٤بعطر التاريخ، أف يؤثر ا٢بياة ا١بنب منو 

الدنيا، على ما ادخره اهلل لو من الكرامة وا٤بلك العظيم، ُب ا١بناف الٍب ىو سيد شباهبا 
رًن، والطليعة من ملوكها ا٤بتوجْب، وما قيمة ا٢بياة حٌب تكوف مطمعا للنفوس العظيمة الك

الٍب شبت مع ا١بهاد، وترعرعت على التضحيات؟ أـ ألنو رضي معاوية لرياسة اإلسبلـ، 
فسا٤بو وسلم لو، وليس مثل ا٢بسن بالذي يرضى مثل معاوية، وىذه كلماتو الٍب أثرت عنو 

ا صرٰبة ُب نسبة البغي إليو وُب وجوب قتالو، وُب عدـ الشك ُب ُب شأف معاوية، وكله
أمره، وُب كفره أخّبا. فيقوؿ فيما كتبو إليو أياـ البيعة ُب الكوفة: ودع البغي واحقن دماء 

 . 002ا٤بسلمْب، فواهلل مالك خّب ُب أف تلقى اهلل من دمائهم بأكثر ٩با أنت القيو بو
العاتبْب عليو بالصلح: )واهلل لو وجدت أنصارا لقاتلت ويقوؿ وىو ٯبيب أحد أصحابو 

. ويقوؿ ُب خطابو التارٱبي ُب ا٤بدائن إنا واهلل ما يثنينا عن أىل 000معاوية ليلي وهناري(
ويقوؿ أليب سعيد: علة مصا٢بٍب ٤بعاوية علة مصا٢بة رسوؿ اهلل  .الشاـ شك وال ندـ...

ن ا٢بديبية، أولئك كفار بالتنزيل، لبِب ضمرة وبِب أشجع وألىل مكة، حْب انصرؼ م
ومعاوية وأصحابو كفار بالتأويل. إذا، فما سامل معاوية رضا بو، وال ترؾ القتاؿ جبنا عن 

القتاؿ، وال ٘باُب عن الشهادة طمعا با٢بياة، ولكنو صاّب حْب مل يبق ُب ظرفو احتماؿ لغّب 
 عليو السبلـ  نالصلح، وبذلك ينفرد ا٢بسن عن ا٢بسْب، وما كاف اإلماـ ا٢بس
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ُب عظمتو بذلك الرجل الذي تستثار حولو الشبو، وال بالزعيم الذي يسهل على ناقده أف 
الشهيد السعيد السيد ٧بمد باقر الصدر  006ٯبد ا٤بنفذ إىل نقده وا٤بأخذ عليو سبيل. سئل

معاوية بن أيب سفياف بينما ثار أخوه عليو السبلـ  )قدس سره( ٤باذا صاّب اإلماـ ا٢بسن
على يزيد بن معاوية؟ فأجابو السيد الشهيد )قدس سره(: عليو السبلـ  إلماـ ا٢بسْبا

تصاب اجملتمعات بعدة أمراض كما يصاب األفراد، ومن األمراض الٍب أصيب هبا اجملتمع 
وىذا الداء  ،ىو مرض الشك ُب القيادةعليو السبلـ  اإلسبلمي أباف إمامة اإلماـ ا٢بسن

حيث واجو أياـ خبلفتو  ،عليو السبلـ ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب ظهر ُب أواخر حياة أمّب
من أبناء األمة، فأخذ الناس يشكوف ىل أف ة حروب ذىب ضحيتها عشرات اآلالؼ عد

عليو  ا٤بعارؾ ٚباض الٍب معارؾ رسالية أـ أهنا معارؾ قبلية أو شخصية؟ وقد عرب أمّب ا٤بؤمنْب
 عدة مرات منها ُب خطبتو ا٤بعروفة ٖبطبة ا١بهاد عن ظهور ىذا الداء االجتماعي ُبالسبلـ 

. أال .الٍب ألقاىا على جنوده ا٤بنهزمْب ُب مدينة األنبار حيث قاؿ ٥بم واألمل يعصر قلبو:
وأين قد دعوتكم إىل قتاؿ ىؤالء القـو ليبل وهنارا، وسرا وإعبلنا، وقلت لكم اغزوىم قبل أف 

إال ذلوا، فتواكلتم وٚباذلتم حٌب شنت الغارات  يغزوكم، فواهلل ما غزي قـو ُب عقر دارىم
إف ىذا الداء داء التواكل والتخاذؿ والتقاعس عن  .عليكم، وملكت عليكم األوطاف...

نصرة ا٢بق وإيثار العافية والسبلمة أو داء الشك ُب القيادة الذي ظهر ُب أواخر حياة اإلماـ 
باستطاعتو فلم يكن  عليو السبلـ: سناستفحل واشتد ُب حياة اإلماـ ا٢بعليو السبلـ  علي

ُب مثل ىذه الظروؼ واجملتمع ا٤بصاب هبذا الداء أف ٱبوض معركة مصّبية تنتهي بالنصر 
على خصمو ا٤بَببص بو، فإذا أضفنا إىل ىذا شخصية ا٣بصم معاوية الذي كاف بإمكانو أف 

ا٤بقاتلْب مع اإلماـ  يبدو أماـ الناس ٗبظهر ا٢باكم ا٤بلتـز بالدين، وكذلك تعدد انتماءات
عليو السبلـ  حٌب أبدى بعضهم استعداده ٤بعاوية أف يسلم لو اإلماـعليو السبلـ  ا٢بسن

حيا، وطعنو بعضهم طعنة غادرة إذا ٝبعنا ىذا وغّبه من الظروؼ عرفنا ٤باذا صاّب اإلماـ 
ر معاوية السبب باختصار ىو الشك ُب قيادتو وعدـ وجود األنصاعليو السبلـ  ا٢بسن

فإف األمة قد شفيت من مرض عليو السبلـ  ا٤بخلصْب... أما ُب عهد إمامة اإلماـ ا٢بسْب
الشك بعد ا٤بمارسات اإلجرامية الوحشية الٍب ارتكبها معاوية ٕبق ا٣بصوص والعمـو من 
الناس على مستوى األمواؿ والنفوس واألضاليل، وتيقنت األمة الفارؽ بْب القيادتْب قيادة 

خصومهم، إال أهنا أصيبت ٗبرض آخر ىو )مرض فقداف  وقيادةيهم السبلـ عل ىل البيتأ
عليو  اإلرادة( ا٤برض الذي عرب عنو الشاعر الفرزدؽ أصدؽ تعبّب حينما التقاه اإلماـ ا٢بسْب

كيف عليو السبلـ   ُب الطريق وىو عائد من العراؽ، حيث سألو اإلماـ ا٢بسْبالسبلـ 
وجدت الناس؟ أجاب الفرزدؽ: قلوهبم معك وسيوفهم عليك إهنم ٰببوف ا٢بسْب قلبيا، 
ولكن مل تكن عندىم اإلرادة الكافية لتجسيد ىذا ا٢بب تضحية على األرض تقف إىل 
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لسياسة الَبىيب والَبغيب الٍب استخدمها ا٢باكم معهم، إضافة عليو السبلـ  جنب ا٢بسْب
بالثورة بعد أف اتضحت ٥بم ٛباما حقائق األوضاع، وشخصية يزيد  إىل مطالبة الناس لئلماـ

ٚبتلف عن شخصية أبيو فهو مفضوح بأعمالو و٩بارساتو ألبل أخبلقية، ومن ىنا كاف قرار 
د الثورة مستخلصا من ٦بموع الظروؼ النفسية واالجتماعية إلعادة اإلرادة إىل األمة إلٯبا

ؼ فبل تكوف القلوب إىل جهة والسيوؼ إىل جهة والسيو االنسجاـ والتناغم بْب القلوب 
مضادة... لقد كاف العبلج لداء فقداف اإلرادة، ىو الشهادة والتضحية، وىذا ما أشار إليو 

حينما قاؿ: إف كاف دين ٧بمد مل يستقم * إال بقتلي فيا سيوؼ عليو السبلـ  أبو عبد اهلل
وطعنوه ومن ىم عليو السبلـ  ـخذيِب أتسائل متعجبا!! من ىم الذين ىجموا على اإلما

الذين احَبز منهم ولبس المة حربو ودرعو ٙبت ثيابو حذرا من غدرىم؟؟!!. أليس ىم 
أصحابو، وجنده الذين خرج هبم ليدافع هبم عن شريعة السماء وليقاتلوا بْب يديو أعداء اهلل 

ليد الٍب يبطش من ا١بيش األموي؟ إذا كاف جيشو الذي ٰبارب هبم والقوة الٍب يضرب هبا وا
هبا شبلء، فكيف يستطيع أف يقف أماـ ذلك ا١بيش العاٌب والقوة الغامشة من جيش معاوية 

عليو السبلـ  وبرىانا ساطعا ومربرا على قبولوشاـ؟ أليس ىذا كلو دليبل قاطعا، من أىل ال
ْب ا٤بهادنة وا٤بصا٢بة؟ والذي أصبح بو مهددا على حياتو وحياة أىل بيتو وأصحابو ا٤بخلص

من جيشو وٞباتو فضبل عن جيش عدوه وغدره. وأعجب من ذلك أولئك ا٤بتفلسفْب الذين 
عليو  يعيشوف ُب عافية، وُب وضع مستقر آمن وىادئ يلقوف بالبلئمة على اإلماـ ا٢بسن

٤باذا ىادف أو صاّب ومل يتصوروا ا٤بوقف ا٢برج الذي امتحن بو اإلماـ، وىذا ال السبلـ 
إما عن جهل مطبق أو حقد أسود أعمى، فإنا هلل وإنا إليو راجعوف. يصدر إال عن حالتْب 

بعد طعنو إىل ا٤بدائن وقد أخذ النزؼ منو مأخذا  007عليو السبلـ  ٞبل اإلماـ ا٢بسن ٍب
وعامل أبيو عد بن مسعود الثقفي، وكاف عاملو شديدا واشتدت بو العلة، فأنزؿ ُب دار س

ا٤بدائن وبقي ُب دار الثقفي مدة للمعا١بة، وُب من قبل على عليو السبلـ  أمّب ا٤بؤمنْب
خبلؿ ذلك علم اإلماـ بأف بعض رؤساء القبائل وقواد جيشو الذين ال ٲبلكوف الورع والوازع 

الديِب وال األخبلقي، كاتبوا معاوية سرا، وأبدوا استعدادىم لتنفيذ رغبتو إف شاء قتلوه، أو 
بعث معاوية من خبثو ودىائو بتلك  ، وقد008شاء أسلموه مكتوفا إذا اقَبب ا١بيشاف

الرسائل نفسها إىل اإلماـ ليطلعو على دخيلة نفسيات بعض قواده ورؤساء العشائر من 
أصحابو، وطلب منو الصلح وعرضها عليو وتعهد لو قبوؿ كل شرط يشَبطو اإلماـ عليو. 

هة، وكاف اإلماـ يعاين من شدة الطعنة وقد تفرؽ معظم أصحابو وجيشو عنو كل إىل ج
منهم كاف يسلك ؼ وا٤ببدأ كما أسلفنا، وكل واحد وذلك لعدـ توحد جنوده وقواده ُب ا٥بد

طريقا خاصا بو ليضمن مصا٢بو ال سيما ا٤برتزقة والغوغائية منهم. عند ذلك رأى اإلماـ 
بثاقب رأيو وتسديد السماء لو، إف الوقوؼ بوجو جيش الشاـ مل يكن عليو السبلـ  ا٢بسن
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ـ وال من صا٢بو أو صاّب أىل بيتو ويعتو ش، وإف ا٣بوض معارؾ خاسرة من صاّب اإلسبل
واضحة ا٤بعامل مسبقا، ضرب من عدـ حنكة القيادة وعدـ التدبّب، ولئن انتصر معاوية ُب 

حربو ىذه ر٠بيا، الستطاع أف يزيل اإلسبلـ من أساسو ويقضي على الدين وعلى ٝبيع 
ٛباما، واستأصا٥بم من الوجود، ومل يبق من سبلـ عليو ال ا٤بؤمنْب ا٢بقيقْب من شيعة علي

 إ٠بو، وال من القرآف إال ر٠بو.  اإلسبلـ إال
 الفصل السادس

 خبلصة األحداث 
و٦بمل ما تقدـ من الفًب السوداء، وا٣بيانة ا٤بفضوحة الٍب منيت هبا ا٤بقدمة الٍب تعترب أقوى  

 فصائل ا١بيش أمور: خبلصة األحداث 
 الوجاىة والنفوذ من ذوي البيوتات الشريفة واألسر البارزة إىل معاوية.تسلل ذوي  - 0
غدر القائد العاـ عبيد اهلل بن العباس وخيانتو لسبط النيب ورٰبانتو والبن عمو. ومن  - 4

 قبلو غدر قائداف، الكندي، وا٤برادي.
ف خيانة ٜبانية آالؼ من ا١بيش، والتحاقهم ٗبعسكر معاوية، وناىيك بالضع - 0 

 ا١بيش.بعد انسحاب ىذا العدد ا٣بطّب من واالحتبلؿ الذي منيت بو ا٤بقدمة 
إضطراب ا١بيش على اإلطبلؽ سواء كاف ُب مسكن أو ُب ا٤بدائن، بسبب  - 2 

اإلشاعات الكاذبة الٍب أذاعها أتباع معاوية من أف ا٢بسن قد صاّب معاوية، وأف قيسا قد 
أصيبت هبا ا٤بقدمة فأوجبت اهنيارىا وإماتة قتل. ىذه خبلصة األخطار الفظيعة الٍب 

نشاطها، وأصبحت ال قدرة ٥با على مواجهة األحداث، وال قابلية ٥با على الدفاع ورد 
العدو الغادر الذي يتمتع بأًب القابليات العسكرية وأضخم الطاقات ا٥بجومية، وبعد ىذه 

٥با القدرة على مناجزة  الكوارث الٍب فتكت با٤بقدمة ىل يصح أف يقاؿ: أهنا جبهة قوية
اجملازفة بالبقية الباقية من أىل بيتو عليو السبلـ  العدو معاوية؟!! وىل ٲبكن لئلماـ ا٢بسن

ا٢برب  الثابتْب وتقدٲبهم طعاما لنار والعناصر ا٣بّبة من أصحابو وأصحاب أبيو ا٤بخلصْب
يقدـ على ذلك والسيوؼ واألسنة، وما اعتقد أف أي إنساف لو ذرة من العقل والتدبّب 

 009فكيف بإماـ معصـو مسدد من السماء.
ليشَبط فيو ما يشاء  ،عليو السبلـ وثيقة ا٥بدنة: بعث معاوية بالسجل ا٤بختـو لئلماـ ا٢بسن

لنفسو وأىل بيتو وشيعتو، وكتب اإلماـ الشروط وأخذ من معاوية العهد وا٤بيثاؽ على الوفاء، 
 ةوأعطاه معاوية ما أراد، وىي: وثيقة ا٥بدن

صلى اهلل عليو وآلو  تسليم األمر إىل معاوية على أف يعمل بكتاب اهلل وسنة رسولو -0
 وبسّبة ا٣بلفاء الصا٢بْب.وسلم 

سْب، وليس ٤بعاوية أف يكوف األمر للحسن من بعده، فإف حدث بو حدث فؤلخيو ا٢ب -4
 أحد. أف يعهد إىل 
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 أف ال يذكر عليا إال ٖبّب.أف يَبؾ سب أمّب ا٤بؤمنْب والقنوت عليو بالصبلة، و  - 0
استثناء ما ُب بيت ماؿ الكوفة، وىو ٟبسة آالؼ ألف، فبل يشملو تسليم األمر،  - 2 

وعلى معاوية أف ٰبمل إىل ا٢بسن ألفي ألف درىم، وأف يفضل بِب ىاشم ُب العطاء 
والصبلت على بِب عبد مشس، وأف يفرؽ ُب أوالد من قتل مع أمّب ا٤بؤمنْب يـو ا١بمل، 

 .041والد من قتل معو بصفْب ألف ألف درىم، وأف ٯبعل ذلك من خراج دار أٔبردوأ
على أف الناس آمنوف حيث كانوا من أرض اهلل، ُب شامهم وعراقهم وحجازىم  - 0 

ىفواهتم، وأف ال يتبع ر، وأف ٰبتمل معاوية ما يكوف من وٲبنهم، وأف يؤمن األسود واألٞب
باحنة، وعلى أماف أصحاب علي حيث كانوا، وأف  أحدا ٗبا مضى، وال يأخذ أىل العراؽ

ال يناؿ أحدا من شيعة علي ٗبكروه، وأف أصحاب علي وشيعتو آمنوف على أنفسهم 
وأموا٥بم ونسائهم وأوالدىم، وأف ال يتعقب عليهم شيئا وال يتعرض ألحد منهم بسوء، 
ال  ويوصل إىل كل ذي حق حقو، وعلى ما أصاب أصحاب علي حيث كانوا. وعلى أف

صلى اهلل عليو  يبغي للحسن بن علي وال ألخيو ا٢بسْب وال ألحد من أىل بيت رسوؿ اهلل
غائلة، سرا وال جهرا، وال ٱبيف أحدا منهم ُب أفق من اآلفاؽ. مكاف االجتماع وآلو وسلم 

ىذه ىي ا٤بواد ا٣بمس، الٍب ٲبكن الظن قويا أف تكوف من أىم بنود ا٥بدنة الٍب ًب عليها 
عليو  ْب الطرفْب، وال أقل من أهنا ٛبثل لنا طبيعة الشروط الٍب أمبلىا اإلماـ ا٢بسناالتفاؽ ب
 على معاوية. أقوؿ والذي ثبت عندي من خبلؿ تتبعي ا٤بصادر، السبلـ 

وًب توقيعو مع معاوية ىو على ا٤بهادنة عليو السبلـ  أف الذي جرى بْب اإلماـ ا٢بسن
وا٤بعاىدة وليس البيعة وال التنازؿ عن اإلمامة البتة وأف ما يدعيو ا٤بتخرصوف ىو ٘بن وليس 

أف يتنازؿ عليو السبلـ  عندىم ما يثبت ذلك، إذ ليس من ا٤بعقوؿ، وال ٰبق لئلماـ ا٢بسن
سالة السماء، وىل ٰبق لرسوؿ أو عن منصب إ٥بي نصبو اهلل تعاىل فيو فهو امتداد لتبليغ ر 

 نيب أف يتنازؿ عن منصبو ألحد!!
مكاف االجتماع: وكاف طبيعيا أف يتفق الفريقاف بعد التوقيع على معاىدة ا٥بدنة والصلح،  

على مكاف يلتقياف فيو على السبلـ، ليكوف اجتماعهما ُب مكاف تطبيقا عمليا للصلح 
على مسمع من الناس ٗبا أعطى صاحبو من الذي يشهده التاريخ، وليعَبؼ كل منهما 
معهما سيوؿ من ارا الكوفة، فأقفبل إليو، وأقفل نفسو وٗبا يلتـز لو من الوفاء بعهوده، واخت

الناس غصت هبم العاصمة الكوفة. نودي ُب الناس إىل ا٤بسجد ا١بامع، ليسمعوا ىناؾ 
جلس على ا٤بنرب، وخطب ا٣بطيبْب ا٤بوقعْب على معاىدة الصلح. وقد سبق معاوية ا٢بسن و 

ُب الناس خطبتو الطويلة الٍب مل ترو ا٤بصادر منها إال فقراهتا ا٤بهمة البارزة فحسب. منها: 
وقد روى اليعقويب ُب تارٱبو، ما نصو: أما بعد ذلكم، فإنو مل ٚبتلف أمة بعد نبيها، إال 
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ىذه األمة، فإف  وانتبو معاوية ٤با وقع فيو. فقاؿ: إال ما كاف من .غلب باطلها حقها!!
 040حقها غلب باطلها. 

والزكاة وا٢بج وقد فة، أترونِب قاتلتكم على الصبلة ومنها على رواية ا٤بدائِب: يا أىل الكو  
علمت أنكم تصلوف، وتزكوف، وٙبجوف؟ ولكِب قاتلتكم ألتأمر عليكم وعلى رقابكم، وقد 

الفتنة مطلوؿ، وكل شرط آتاين اهلل ذلك وأنتم كارىوف؟ أال إف كل دـ أصيب ُب ىذه 
شرطتو للحسن ابن علي فتحت قدمي ىاتْب وُب رواية ال اُب بو؟!! وال يصلح الناس إال 

ثبلث: إخراج العطاء عند ٧بلو، وإقفاؿ ا١بنود لوقتها، وغزو العدو ُب داره، فإف مل تغزوىم 
 .غزوكم

 عليو السبلـ: خطبة اإلماـ ا٢بسن
طى ثابتة ورباطة جأش وصعد ا٤بنرب، فحمد اهلل وأثُب ٖبعليو السبلـ  وأقبل اإلماـ ا٢بسن

عليو وصلى على جده ا٤بصطفى. ٍب قاؿ: ا٢بمد هلل كلما ٞبده حامد، وأشهد أف ال إلو إال 
ورسولو، أرسلو با٥بدى، وائتمنو على وأشهد أف ٧بمدا عبده اهلل كلما شهد لو شاىد، 

أيها الناس، إف اهلل ىداكم بأولنا، الوحي، صلى اهلل عليو وآلو وسلم، أما بعد: ٍب قاؿ: 
صلى  وحقن دماءكم بآخرنا، وإف ٥بذا األمر مدة، والدنيا دوؿ. قاؿ اهلل عز وجل لنبيو ٧بمد

)وإف أدري أقريب أـ بعيد ما توعدوف * إنو يعلم ا١بهر من القوؿ  اهلل عليو وآلو وسلم:
. وإف معاوية .ٍب قاؿ: .044ويعلم ما تكتموف * وإف أدري لعلو فتنة لكم ومتاع إىل حْب(

زعم لكم أين رأيتو للخبلفة أىبل، ومل أر نفسي ٥با أىبل، فكذب معاوية. ٫بن أوىل الناس 
مظلومْب منذ قبض  -أىل البيت  -بالناس ُب كتاب اهلل عز وجل على لساف نبيو. ومل نزؿ 

، ومنعنا سهمنا اهلل نبيو، فاهلل بيننا وبْب من ظلمنا، وتوثب على رقابنا، وٞبل الناس علينا
من الفيء، ومنع أمنا ٩با جعل ٥با رسوؿ اهلل. وأقسم باهلل لو أف الناس بايعوا أيب )عليا( 

ألعطتهم السماء قطرىا واألرض بركتها، صلى اهلل عليو وآلو وسلم  حْب فارقهم رسوؿ اهلل
يها و٤با طمعت فيها يا معاوية.. فلما خرجت من معدهنا، تنازعتها قريش بينها، فطمع ف

ما ولت أمة أمرىا  صلى اهلل عليو وآلو وسلم: الطلقاء، أنت وأصحابك. وقد قاؿ رسوؿ اهلل
رجبل وفيهم من ىو أعلم منو، إال مل يزؿ أمرىم يذىب سفاال، حٌب يرجعوا إىل ما تركوا، 

فقد ترؾ بنوا إسرائيل ىاروف وىم يعلموف أنو خليفة موسى فيهم، واتبعوا السامري، وتركت 
مة أيب وبايعوا غّبه وقد ٠بعوا رسوؿ اهلل يقوؿ لو: أنت مِب ٗبنزلة ىاروف من موسى ىذه األ

إال النبوة، وقد رأوا رسوؿ اهلل نصب أيب يـو غدير خم، وأمرىم أف يبلغ أمره الشاىد 
أحد إال  -أىل البيت-حقنا ذي بعث ٧بمدا با٢بق ال ينتقص من الغائب. ٍب قاؿ: فوال

تكوف علينا دولة إال وتكوف لنا العاقبة، ولنعلمن نبأه بعد نقصو اهلل من عملو، وال 
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ٍب دار بوجهو إىل معاوية ثانيا، لّبد عليو نيلو من أبيو، فقاؿ: وما أروع ما قاؿ:  040حْب.
أيها الذاكر عليا! أنا ا٢بسن وأيب علي، وأنت معاوية وأبوؾ صخر، وأمي فاطمة وأمك 

لعن اهلل  -وجدٌب خدٯبة وجدتك فتيلة  ىند، وجدي رسوؿ اهلل وجدؾ عتبة بن ربيعة،
قاؿ الراوي: فقاؿ  .أٟبلنا ذكرا، وأألمنا حسبا، وشرنا قدٲبا وحديثا، وأقدمنا كفرا ونفاقا!!

طوائف من أىل ا٤بسجد: آمْب وقاؿ كل من ٠بع ىذا ا٢بديث ونقل ىذه الرواية منذ يومها 
  042األوؿ قاؿ آمْب.

وأنا أقوؿ  - تقـو الساعة وٱبسر ىنالك ا٤ببطلوف. وستبقى األجياؿ ا٤بؤمنية تردد آمْب حٌب
آمْب ال أكتفي بواحدة. وىذه ا٣بطبة الوحيدة ُب تاريخ ا٣بطابات العا٤بية، الٍب خطبت 

هبتاؼ األجياؿ على طوؿ التاريخ. وكذلك قوؿ ا٢بق فإنو ال ينفك يعلو صعدا وال يعلى 
إىل ا٢بديث، قاؿ: قد تقدـ أف  عليو. وصرح ابن كثّب بنفي ا٣ببلفة عن معاوية استنادا

ثبلثوف سنة، ٍب تكوف ملكا، وقد انقضت الثبلثوف ٖببلفة ا٢بسن عليو السبلـ  ا٣ببلفة بعده
 .040بن علي، فأياـ معاوية أوؿ ا٤بلك

 الشخوص إىل ا٤بدينة: 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم  التوجو إىل مدينة جدهعليو السبلـ  و٤با عـز اإلماـ ا٢بسن 

إليها، جاءه سراة شيعتو، ا٤بسيب ابن ٪بية الفزاري، وظبياف بن عمارة التميمي والشخوص 
ا٢بمد هلل الغالب على أمره، لو اجتمع ا٣بلق ٝبيعا عليو السبلـ  ليودعا اإلماـ فقاؿ ا٢بسن

يا مسيب  عليو السبلـ: وتكلم اإلماـ ا٢بسْب .على أف ال يكوف ما ىو كائن ما استطاعوا
 ٠بعت أيب يقوؿ ٠بعت رسوؿ اهلل عليو السبلـ: وقاؿ اإلماـ ا٢بسن .٫بن نعلم أنك ٙببنا

ٍب عرض لو ا٤بسيب وظبياف  ،يقوؿ: من أحب قوما كاف معهمصلى اهلل عليو وآلو وسلم 
بالرجوع، فقاؿ: ليس إىل ذلك سبيل فلما كاف ُب غد خرج من الكوفة، وشيعو الناس 

أياما قبلئل. وصب اهلل على الكوفة منذ بالبكاء؟! ومل تكن إقامتو فيها بعد الصلح إال 
خروجهم العذاب والطاعوف ا١بارؼ فكاف عقوبتها العاجلة على مواقفها من آؿ الرسوؿ 

خوؼ الطاعوف، ٍب عاد إليها  (ا٤بغّبة بن شعبة)الربرة الطاىرين وىرب منها وإليها األموي 
  046فطعن بو فمات.

ُب عليو السبلـ  مل يكن اإلماـ ا٢بسن الصلحونتائج ا٥بدنة و عليو السبلـ  بعد نظر اإلماـ 
موقفو ىذا بعيدا عن مسؤولياتو غافبل عما يراد منو أو ما ٯبب عليو إزاء األمة، بل كاف 

ٱبطط جديا ويريد أف تنطلق شرارة الثورة من نفوس ا٤بؤمنْب كالربكاف، وتصدر من األعماؽ 
ـ ُب االنطبلؽ. وأحس معاوية بتحرؾ ذاٌب، ليضمن ٥با االستمرارية ُب ا٢بركة، والدوا
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هبواجس ا٣بطر تندلع، على رغم نشوتو من سكر انتصاره وسطوتو، وإف نار الثورة تتقد 
شيئا فشيئا وىي ٙبت الرماد فيبدأ بتصفية ا١بناح العلوي من خبلؿ تصفية شيعتو وأنصاره 

ن اإلماـ وأعوانو، مستخدما ُب ذلك كل وسائل ا٣بنق واالرىاب والعنف والتضييق. دفاع ع
مع األسف أف كثّبا من ا٤بؤرخْب، يؤكدوف تصورا شائعا بينهم حوؿ عليو السبلـ  ا٢بسن

وضعفها وتراجعها أماـ ضغط األحداث، أو أنو تنازؿ عن حقو عليو السبلـ  قيادة اإلماـ
راضيا حسما للفتنة، أو أنو خاف الثورة وسلمها دوف قتاؿ إىل معاوية عدو اإلسبلـ، ركونا 

الراحة.. سببو اعتقاد ىؤالء ا٤بؤرخْب بأف دور األئمة ُب حياهتم كاف دورا سلبيا على للدعة و 
وىذا التفكّب بالرغم عليو السبلـ  األغلب، بسبب إقصائهم عن ا٢بكم. الدفاع عن اإلماـ

 ،عليهم السبلـ من أنو خاطئ إال أنو يدؿ على جهل ىؤالء ا٤بؤرخْب بتاريخ حياة األئمة
يتحملوف باستمرار مسؤوليتهم ُب  إقصائهم من مسؤولية ا٢بكم، كانوافاألئمة، بالرغم من 

ا٢بفاظ على الرسالة وعلى عدـ التجزئة اإلسبلمية وٙبصينها ضد الَبدي إىل ىاوية اال٫براؼ 
عندما ىادف عليو السبلـ  واالنسبلخ من مبادئها وقيمها انسبلخا تاما، فاإلماـ ا٢بسن

٤بو، ا٘بو إىل تغيّب األمة وٙبصينها من األخطار الٍب كانت هتددىا، واإلشراؼ معاوية، وسا
على القاعدة الشعبية، وتوعيتها ٗبتطلبات الشخصية اإلسبلمية، وتعبئتها ٗبحتوى التغيّب 

وٙبركو عليو السبلـ  الرسايل لئلسبلـ، ولبعث األمة من جديد. ىذا الدور االٯبايب لئلماـ
حداث، كلفو الكثّب من الرقابة وا٢بصار، وقصة ٧باوالت اغتيالو الفاعل على مسرح األ

كقوة معربة عليو السبلـ   ا٤بتكررة، تشّب بكل وضوح إىل ٨باوؼ السلطة من تواجد اإلماـ
عن عواطف األمة ووعيها ا٤بتنامي. ولرٗبا ٞبلت معها خطر الثورة ضد ظلم بِب أمية. 

ىو صاحب رسالة ومبدأ فبل بد إنو عامل السبلـ عليو  ومعاوية أدرؾ جيدا أف اإلماـ ا٢بسن
إلعطاء رسالتو حقها من جهده وجهاده لسيادة ا٢بكم ٗبا يبذلو من أساليب العمل 

٧باوالت االغتياؿ و٤با استقر اإلماـ ُب ا٤بدينة  عليو السبلـ: والتغيّب. ٧باوالت اغتياؿ اإلماـ
وتقاطر عليو ا٤بؤمنوف  047وسلم صلى اهلل عليو وآلو ا٤بنورة وتفرغ لتبليغ رسالة جده

وا٤بسلموف من كل حدب وصوب وأعاد سلطانو التليد شق ذلك على معاوية ومل يقر لو 
قرار ما داـ اإلماـ حيا ومن ٍب يكوف ملكو ُب خطر ومن جهة أخرى كاف يفكر وٱبطط 

ة جديا ُب تثبيت ابنو يزيد على سدة ا٢بكم ويعقد لو البيعة خبلفا لبنود اتفاقية ا٥بدن
عن طريقو وتصفيتو جسديا عليو السبلـ  والصلح، وىذا ال يتم إال بإزاحة اإلماـ ا٢بسن

بطريقة السم أو غّبه ومل يكن ذلك أوؿ مرة بل سبقو مرات ولكن السم كاف قليل األثر فيو 
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إال ُب ا٤برة األخّبة حيث قضى عليو. والذي دفعو إىل ىذا العمل وشجعو عليو ا٤بغّبة بن 
األنانية وحب الذات والبقاء ُب ا٤بنصب. يقوؿ ابن األثّب: كاف ابتداء ذلك من شعبو وسببو 

ا٤بغّبة بن شعبة، فإف معاوية أراد أف يعزلو عن إمارة الكوفة، ويستعمل بدلو سعيد بن العاص 
األموي فبلغو ذلك، فقاؿ ُب نفسو أشخص إىل معاوية فاستعفيو، ليظهر للناس كراىٍب 

د البيعة وية ودخل عليو وقاؿ: ال أدري ما ٲبنع أمّب ا٤بؤمنْب أف يعقللوالية، فسار إىل معا
ىذا الكامن ُب نفسو، ووضع أصبعو على الوتر ا٢بساس ُب نفس  لولده يزيد فأثار كبلمو

معاوية، فقاؿ: أو ترى يتم ذلك؟ قاؿ: نعم يا أمّب ا٤بؤمنْب، قد رأيت من سفك الدماء 
فاعقد لو البيعة، فإف حدث بك حدث، كاف  واالختبلؼ بعد عثماف، وُب يزيد خلف 

كهفا للناس وخلفا منك، وال تسفك الدماء وال تكوف فتنة ٍب قاؿ: إين أكفيك أىل 
الكوفة، ويكفيك زياد أىل البصرة، وليس بعد ىذين ا٤بصرين أحد ٱبالفك. عند ذلك قاؿ 

عو ا٤بغّبة معاوية: فارجع إىل عملك، وٙبدث مع من تثق إليو ُب ذلك، ونرى وترى. فود
ورجع إىل أصحابو. قالوا: مو..؟ قاؿ: لقد وضعت رجل معاوية ُب غرز بعيد الغاية على أمة 

  ٧048بمد، وفتقت عليهم فتقا ال يرتق أبدا.
عن طريق البيعة عليو السبلـ  عند ذلك نشط معاوية وفكر جديا ُب إزاحة اإلماـ ا٢بسن

ستطيع أخذ البيعة لولده يزيد. فدبر ا٤بؤامرة لولده يزيد، وما داـ اإلماـ على قيد ا٢بياة ال ي
ومل تكن ىذه األوىل: وقد شارؾ األشعث بن قيس بسم  ،عليو السبلـ ُب سم اإلماـ ا٢بسن

فبعث عليو السبلـ  اإلماـ عن طريق ابنتو جعدة بنت األشعث وكانت زوجة اإلماـ ا٢بسن
وأمرىا أف ٙبتاؿ بسم اإلماـ من يغريها ودس إليها مائة ألف درىم مع سم ناقع قاتل فتاؾ 

وتعهد ٥با بتزوٯبها من ابنو يزيد إف ًب ٥با ذلك، فلما ٠بت جعدة بنت عليو السبلـ  ا٢بسن
واستشهد من جرعتها والتحق بالرفيق األعلى مع جده عليو السبلـ  األشعث اإلماـ ا٢بسن
ث من يقوؿ ٥با: تطالبو بإ٪باز وعده وعهده، فبع -أي إىل معاوية-وأبيو وأمو، بعثت إليو 

إين أحب ولدي يزيد وأرجو حياتو لوال ذلك لزوجتك إياه، فأصبحت من ا٣باسرين، وقد 
خسرت الدنيا واآلخرة ذلك ىو ا٣بسراف ا٤ببْب. وبشهادة اإلماـ ٙبرؾ معاوية لتنفيذ خطتو 

 .ويةجر. الشيعة الذين نكل هبم معاا٣ببيثة ٔبعل ا٣ببلفة ملكا لبِب أمية يتوارثها غادر عن فا
 الفصل السابع 

 الشيعة الذين نكل هبم معاوية 
على خصمو، األمن العاـ عليو السبلـ  ومن أىم شروط ا٥بدنة الٍب اشَبطها اإلماـ ا٢بسن

لشيعتو وشيعة أبيو، وعدـ التعرض ٥بم بسوء أو مكروه ولكن ابن أيب سفياف قد نقض 
لي والقضاء على ىذه الفئة عهده فلم يف لئلماـ بذلك، وجعل أىم أىدافو تصفية شيعة ع

لقد أسرؼ معاوية ُب إرىاب الناس  .عليهم السبلـ ا٤بؤمنة الٍب آمنت بأحقية أىل البيت
وإرىاقهم، فأذاؽ بعضهم كأس ا٢بماـ، وأودع البعض اآلخر منهم ُب ظلمات السجوف، 
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اؿ، وما العناء واحملن وا٣بطوب ما تنوء ٕبملو ا١ببعليو السبلـ  وقد ذاقت شيعة اإلماـ علي
عليهم  ٫بسب أف أمة من األمم القت من األذى واالضطهاد كما القتو شيعة أىل البيت

وكاف أشدىم ببلءا وأعظمهم عناءا و٧بنة وشقاءا أىل الكوفة، وقد استعمل عليهم  .السبلـ
معاوية زياد ابن أبيو بعد ىبلؾ ا٤بغّبة بن شعبة وكاف هبم خبّبا، فأشاع فيهم الفتك 

تلهم ٙبت كل حجر ومدر، وقطع أيديهم وأرجلهم، و٠بل عيوهنم، وصلبهم واإلعداـ، وق
وقد ذكرنا ذلك  001ونفاىم من أرضهم وديارىم. 049على جذوع النخل وشردىم وطاردىم

ُب كراسات مسلسلة، مفصلة حوت على أكثر من ستْب صحابيا وتابعي ٩بن يدينوف 
 بالوالء لعلي وأىل بيتو أذكر أ٠باء بعضهم: 

 عدي.حجر بن  -0
 رشيد ا٥بجري. -4
 عمرو بن ا٢بمق ا٣بزاعي. -0
 ميثم التمار. -2
 عدي بن حاًب الطائي. -0
 صعصعة بن صوحاف. -6
 عبد اهلل بن ىاشم ا٤برقاؿ. -7
 عبد اهلل بن ٰبٓب ا٢بضرمي. -8
 ٧بمد بن أيب حذيفة. -9

 عبد اهلل بن خليفة الطائي. -01
 جويرة بن مسهل الصيداوي. -00
أوُب بن حصن. وغّبىم. أما النساء البلٌب روعهن معاوية ولكل واحدة منهن قصة  -04

 مفصلة: 
 زوجة عمرو بن ا٢بمق ا٣بزاعي. -آمنة بنت الشريد  -0
 الزرقاء بنت عدي. -4
 أـ ا٣برب البارقية. -0
 سوده بنت عمارة ا٥بمدانية. -2
 أـ الرباء بنت صفواف. -0
 بكاره ا٥ببللية. -6
 بنت ا٢بارث.أروى  -7
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كما يفعل صداـ ا١برٲبة ىذه األياـ بالشيعة ُب العراؽ بأمر من أسياده الكفرة ا٢باقدين وخاصة ُب  130
ا٤بدف ا٤بقدسة النجف وكرببلء، من ىدـ الدور وإبادة أىلها بكل الوسائل ا٤بمكنة ببل أي وازع أخبلقي 

 وأىن لو ذلك؟!! -أو ديِب 



 عكرشة بنت االطش. -8
 الدارمية ا٢بجونية. -9

ىذه بعض النسوة البلٌب اضطهدىن معاوية بسلطانو، وذلك بسبب والئهن ألمّب ا٤بؤمنْب 
 .عليو السبلـ علي

 عليو السبلـ  وصيتو 
ىذا ما أوصى بو ا٢بسن بن علي إىل أخيو ا٢بسْب بن علي، أوصى أنو يشهد أف ال إلو إال 

ده ال شريك لو، وأنو يعبده حق عبادتو، ال شريك لو ُب ا٤بلك، وال ويل لو من اهلل وح
الذؿ، وإنو خلق كل شيء فقدره تقديرا، وإنو أوىل من عبد، وأحق من ٞبد، من أطاعو 
رشد، ومن عصاه غوى، ومن ثاب إليو اىتدى. فإين أوصيك يا حسْب ٗبن خلفت من 

، وتقبل من ٧بسنهم، وتكوف ٥بم خلفا أىلي وولدي وأىل بيتك أف تصفح عن مسيئهم
فإنِب أحق بو وببيتو ٩بن صلى اهلل عليو وآلو وسلم  ووالدا، وأف تدفِب مع جدي رسوؿ اهلل

أدخل بيتو بغّب إذنو، وال كتاب جاء من بعده، قاؿ اهلل تعاىل فيما نزؿ على نبيو ُب كتابو: 
. فواهلل ما أذف ٥بم ُب 000ف لكم(**)يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب إال أف يؤذ

الدخوؿ عليو ُب حياتو بغّب إذنو، وال جاءىم اإلذف ُب ذلك من بعد وفاتو، و٫بن مأذوف لنا 
ُب التصرؼ فيما ورثناه من بعده فإف أبت عليك االمرأة فأنشدؾ اهلل بالقرابة الٍب قرب اهلل 

أف ال هتريق ُب وآلو وسلم  صلى اهلل عليو منك والرحم ا٤باسة من رسوؿ اهلل -عز وجل  -
فنختصم إليو و٬بربه ٗبا كاف صلى اهلل عليو وآلو وسلم  ٧بجمة من دـ حٌب نلقى رسوؿ اهلل

من الناس إلينا. ٍب قبض صلوات اهلل عليو، فإنا هلل وإنا إليو راجعوف. هلل در من قاؿ: فنازعو 
 * وٲبنع سبطو وٰبمى أناس مل يذوقوا * وحق اهلل لئلسبلـ طعما أيدفن جنب أٞبد أجنيب

إىل ا٤بدينة ا٤بنورة، بعد التوقيع على عليو السبلـ  رجع اإلماـ ا٢بسن عليو السبلـ: شهادتو
ا٥بدنة، وأقاـ هبا عشر سنْب، ٍب قضى ٫ببو شهيدا مسموما مظلوما، وذلك لسبع خلوف من 

العمر سبعة شهر صفر، وُب رواية لليلتْب بقيتا من صفر عاـ ٟبسْب من ا٥بجرة، ولو من 
وأربعوف عاما وأشهر، ٠بتو زوجتو جعدة بنت األشعث بن قيس، وكاف معاوية قد ٞبلها 

عليو  على ذلك وضمن ٥با أف يزوجها من ابنو يزيد وأعطاىا مائة ألف درىم، فسقت اإلماـ
، ٕبيث بقي ثبلثة أياـ يعاِب ا٤بوت السبلـ  السم، وكاف شديدا فتاكا جلبو معاوية من الرـو
صلى اهلل  كبده قطعة قطعة، حٌب قضى ٫ببو يشكو إىل اهلل، وإىل جده رسوؿ اهلل  ويلفظ

 توُب اإلماـ :وإىل أبيو وأمو ظلم الظا٤بْب. قاؿ الشيخ ا٤بفيد قدس نفسوعليو وآلو وسلم 
ُب صفر سنة ٟبسْب من ا٥بجرة، ولو يومئذ ٜباف وأربعوف سنة، وكانت خبلفتو عليو السبلـ 

اؿ الشاعر: وجاشت لتأىب دفنو عند جده * تثّب على أشياعو رىج عشر سنْب. ونعم ما ق
 ا٢برب 
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أتدين ٥با الويبلت مستوجب النوى * إليو وتقصي عنو مستوجب القرب وىذه رواية أخرى 
يعاين من تأثّب السم حٌب عليو السبلـ  أكثر تفصيبل: وبقي اإلماـعليو السبلـ  عن شهادتو

 عة، و٤با حضرتو الوفاة استدعى أخاه اإلماـ ا٢بسْبٛبكن منو وأخذ يقذؼ كبده قطعة قط
وانفرد بو، وقاؿ لو: يا أخي إين مفارقك والحق بريب وقد سقيت السم مرارا عليو السبلـ 

ولكن ىذه ا٤برة أشدىا ورميت كبدي ُب الطست، وإين لعارؼ ٗبن سقاين السم ومن أين 
لمت ُب ذلك بشيء، وانتظر دىيت، وأنا أخاصمو إىل اهلل عز وجل، فبحقي عليك إف تك

ما ٰبدث اهلل عز وجل ُب. فإذا أنا قضيت ٫بيب فغمضِب وغسلِب وكفِب واٞبلِب على 
ألجدد بو عهدا، ٍب ردين إىل قرب صلى اهلل عليو وآلو وسلم  سريري إىل قرب جدي رسوؿ اهلل

وف دفِب جدٌب فاطمة بنت أسد فادفِب عندىا، وستعلم يا ابن أـ أف القـو يظنوف أنكم تريد
فيجلبوف ُب منعكم عن ذلك، وباهلل أقسم صلى اهلل عليو وآلو وسلم  عند جدي رسوؿ اهلل

عليك أف التريق ُب أمري ٧بجمة دـ، ٍب وصى إليو بأىلو وولده وتركاتو، وما كاف وصى بو 
حْب استخلفو وأىلو ٤بقامو، ودؿ شيعتو على استخبلفو ونصبو عليو السبلـ  أمّب ا٤بؤمنْب

ا من بعده، ٍب قضى ٫ببو شهيدا مظلوما مسموما صابرا ٧بتسبا، وذلك ُب صفر ٥بم علم
وكفنو، عليو السبلـ  غسلو اإلماـ ا٢بسْبعليو السبلـ  سنة ٟبسْب من ا٥بجرة. فلما توُب

ومل صلى اهلل عليو وآلو وسلم  وصلى عليو، وٞبلو على سريره يريد ٘بديد العهد بزيارة جده
صلى اهلل  معو من بِب أمية أهنم سيدفنونو عند جده رسوؿ اهلليشك مرواف بن ا٢بكم ومن 

فتجمعوا ولبسوا السبلح وتقدمتهم عائشة على بغلة، فلما توجو اإلماـ عليو وآلو وسلم 
با١بثماف إىل قرب جده ليجددوا بو عهدا أقبلوا إليهم ُب ٝبعهم عليو السبلـ  ا٢بسْب

ف تدخلوا بيٍب من ال أحب. وجعل مرواف تتقدمهم عائشة وىي تقوؿ: مايل ولكم تريدوف أ
بن ا٢بكم يقوؿ: يا رب ىيجا ىي خّب من دعة أيدفن عثماف ُب أقصى ا٤بدينة ويدفن 

ا٢بسن مع جده ال يكوف ذلك أبدا وأنا أٞبل السبلح. فبادر ابن عباس إىل مرواف فقاؿ: 
أف ٪بدد بو  ارجع يا مرواف من حيث جئت فإنا ال نريد دفن صاحبنا عند جده، لكنا نريد

عهدا بزيارتو ٍب نرده إىل جدتو فاطمة بنت أسد فندفنو عندىا بوصيتو بذلك، ولو كاف 
لعلمت أنك أقصر باعا من ردنا صلى اهلل عليو وآلو وسلم  أوصى بدفنو مع جده رسوؿ اهلل

عن ذلك، لكنو كاف أعلم باهلل وبرسولو وٕبرمة قربه من أف يطرؽ عليو ىدما، كما طرؽ 
ودخل بيتو بغّب إذنو. ٍب أقبل على عائشة وقاؿ ٥با: واسوأتاه يوما على بغل ويوما  ذلك غّبه

على ٝبل تريدين أف تطفئي نور اهلل، وتقاتلي أولياء اهلل ارجعي فقد كفيت الذي ٚبافْب 
وبلغت ما ٙببْب، واهلل منتصر ألىل ىذا البيت ولو بعد حْب. وُب رواية يوما ٘بملت ويوما 

تفيلت، وقد أخذ ابن ا٢بجاج الشاعر البغدادي ا٤بشهور ىذا ا٤بعُب تبغلت وإف عشت 
فأنشد يقوؿ: أيا بنت أيب بكر * ال كاف وال كنت لك التسع من الثمن * وبالكل ٛبلكت 

واهلل لوال عهد ا٢بسن عليو السبلـ  ٘بملت تبغلت * وإف عشت تفيلت وقاؿ اإلماـ ا٢بسْب



٧بجمة دـ لعلمتم كيف تأخذ سيوؼ اهلل منكم إيل ٕبقن الدماء وأف ال أىريق ُب أمره 
 . 004مأخذىا وقد نقضتم العهد بيننا وبينكم، وأبطلتم ما اشَبطنا عليكم ألنفسنا

ومضوا بالنعش إىل بقيع الغرقد فدفنوه عند جدتو فاطمة بنت أسد بن ىاشم. قاؿ القاسم 
مل األٞبر، بن ٧بمد بن أيب بكر لعمتو عائشة، يا عمة ما غسلنا رؤوسنا من يـو ا١ب

 أتريدين أف يقاؿ يـو البغلة الشهباء؟ 
 :مراسيم الدفن

و٤با فرغ من دفنو وأىاؿ الَباب عليو وقد ىاجت بو األحزاف فجلس على شفّب القرب ٱبط  
األرض بأناملو وقد أحاط بو إخوتو وبنو عمومتو وبقية ا٥بامشيْب، وخلص أصحابو وىو ُب 

 األبيات ويقوؿ:  أشد حاالت ا٢بزف والبكاء وينشد ىذه
 ورأسك معفور وأنت سليب* *  أأدىن رأسي أـ تطيب ٦بالسي *

 أال كل ما أدين إليك حبيب* *  واستمتع الدنيا لشيء أحبو *
 ليك وما ىبت صبا وجنوب* * ع فبل زلت أبكي ما تغنت ٞبامة *

 وما اخضر ُب دوح ا٢بجاز قضيب* *  وما ٮبلت عيِب من الدمع قطرة *
 وأنت بعيد وا٤بزار قريب* *  والدموع غزيرة *بكائي طويل 

 أال كل من ٙبت الَباب غريب* *  غريب وأطراؼ البيوت ٙبوطو *
 وكل فٌب للموت فيو نصيب* *  وال يفرح الباقي خبلؼ الذي مضى *

 ولكن من وارى أخاه حريب* *  وليس حريبا من أصيب ٗبالو *
 ت الَباب نسيبوليس ٤بن ٙب* *  نسيبك من أمسى يناجيك طرفو *
إف مل أمت أسفا عليك فقد *  .عليو السبلـ وُب مناقب ابن شهر آشوب: ولئلماـ ا٢بسْب

وتذكرة ا٣بواص أذكر ذلك ملخصا. قاـ  4أصبحت مشتاقا إىل ا٤بوت ُب مروج الذىب ج
أخوه ٧بمد بن ا٢بنفية على قربه مؤبنا باكيا وقاؿ: رٞبك اهلل يا أبا ٧بمد، لئن عزت حياتك 

دت وفاتك، ولنعم الروح روح عمر بو بدنك، ولنعم البدف بدف تضمنو كفنك، لقد ى
وكيف ال تكوف ىكذا وأنت سليل ا٥بدى وحليف أىل التقى، وخامس أىل الكسا، ربيت 

ُب حجر اإلسبلـ، ورضعت ثدي اإلٲباف، وغذتك بالتقوى أكف ا٢بق، ولك السوابق 
وإف كانت أنفسنا غّب سخية بفراقك، العظمى، والغايات القصوى، فلقد طبت حيا وميتا، 

 فعليك من اهلل السبلـ. وأنشد يقوؿ:
 وخدؾ معفور وأنت سليب * * أأدىن رأسي أـ تطيب ٦بالسي *

 وقد ضمن األحشاء منك ٥بيب * * أأشرب ماء ا٤بزف من غّب مائو *
                                                           

132
على أف ا٥بدنة وا٤بوادعة كانت مشروطة بالصلح مع معاوية، وما كانت وىذا دليل آخر  

عليو  بيعة لو وال تنازال عن ا٣ببلفة فإف ذلك منصب إ٥بي اختاره اهلل سبحانو للحسن
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم: بعد أبيو سواء قاـ باألمر أـ مل يقم كما قاؿ رسوؿ اهلل السبلـ

 عدا.ا٢بسن وا٢بسْب إماماف قاما أو ق



 وما اخضر ُب دوح الرياض قضيب * * سأبكيك ما ناحت ٞبامة أيكة *
 أال كل من ٙبت الَباب غريب* * وأكناؼ ا٢بجاز ٙبوطو *  غريب

للسيد  0وىناؾ مراثي كثّبة منتشرة ُب كتب التاريخ ال سيما ُب كتاب اجملالس السنية ج
 ٧بسن األمْب، وكتاب مثّب األحزاف للشيخ شريف ا١بواىري، وكتاب 

ُب ىذا الزماف أف  ا٤بنتخب الشيخ فخر الدين الطرٰبي النجفي. أقوؿ: لقد تأسف الوىابيوف
عليو  ال يكونوا شاركوا أسبلفهم ُب التعرض ١بنازة السبط الشهيد اإلماـ أيب ٧بمد ا٢بسن

عليهم السبلـ  فتتبعوه رميما، فقد قاموا بتهدًن قربه وقبور األئمة، وقبور أىل البيتالسبلـ 
عر ا٤بسلمْب  وٙبديا ٤بشاصلى اهلل عليو وآلو وسلم  كافة عنادا للحق وعداوة هلل ورسولو

كافة، وذلك ٗبرأى ومسمع منهم وما حرؾ أحد منهم ساكنا وقد أصبح، وكأف األمر ال 
يعنيهم وال يهمهم ال من قريب وال من بعيد فإنا هلل وإنا إليو راجعوف، وال حوؿ وال قوة إال 

 . خاٛبة ا٤بطاؼ 000باهلل العلي العظيم
 خاٛبة ا٤بطاؼ

وذكر بعض  ،عليو السبلـ ة اإلماـ أيب ٧بمد ا٢بسنكانت ىذه الصفحات إ٤بامة سريعة ٕبيا
صلى اهلل عليو وآلو  ما نزؿ فيو من القرآف الكرًن وما ورد فيو من أحاديث الرسوؿ األعظم

ٍب استعراض سريع لسّبتو وأخبلقو، وتدوين ٨بتارات من كبلمو وحكمو، وٙبليبل وسلم 
على -ذا العرض السريع للهدة والظروؼ الٍب أملت عليو ذلك ا٤بوقف. وأحسب أف ى

واالقتداء هبم،  ،عليهم السبلـ دعوة للقارئ الكرًن إىل تبِب سّبة أىل البيت -وجازتو
واالستنارة بأنوارىم )قل إف كنتم ٙببوف اهلل فاتبعوين ٰبببكم اهلل ويغفر لكم ذنوبكم واهلل 

 . 002غفور رحيم(
ا يل ولوالدي يـو ال ينفع فيو ماؿ سائبل ا٤بوىل القدير أف يتقبل مِب ىذا اليسّب وٯبعلو ذخر 

وال بنوف، وأف يرزقنا شفاعة كرًن أىل البيت وشفاعة جده وأبيو، وأمو، وأخيو، وا٤بعصومْب 
وارحم الراٞبْب وآخر دعوانا أف ا٢بمد هلل رب العا٤بْب  -من بنيو. فإنو خّب ا٤بسئولْب 

عش آؿ ٧بمد  -ا٥بجرة  والصبلة والسبلـ على رسولو وآلو الطاىرين. حسْب الشاكري دار
 ػ ى 0241قم ا٤بقدسة سنة 
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