


 



 



  



مة املركز  مقدّ
والصـــالة  ،العـــاملني بســـم اهللا الـــرمحن الـــرحيم واحلمـــد هللا ربِّ 

ــ ــني حممّ ــق أمجع ــٰىل أرشف اخلل ــالم ع ــه الطيِّ والس ــاهريند وآل ــني الط  ،ب
ــدين ــوم ال ــام ي ــني إٰىل قي ــدائهم أمجع ــٰىل أع ــدائم ع ــن ال ــني ربَّ  ،واللع  آم

 العاملني.
ــت ــل البي ــ K أه ــخوصٌ نورانيَّ ــش ــخاصٌ ملكوتيَّ ــا ة وأش ة، منه

ـــدَ  جِ ن، وإليهـــا حســـابُ اخلَلـــق، يتـــدفَّ  وألجلهـــا وُ ـــوْ قون نـــوراً الكَ
ــعَ  ضِ ، شــفاههم رمحــة وقلــوهبم رأفــة، وُ اخلــري بميــزاهنم  وينطقــون حيــاةً

. وها حكمةً ت املعرفة عٰىل ربوع ألسنتهم فغذّ  فزانوه عدالً، ونَمَ
درُ عـنهم السـيل وال يرقـٰى إلـيهم ينحـأنوارٌ هـداة، قـادةٌ سـادات (

عـــٰىل أبـــواهبم أبنـــاء آدم  ألفـــوا اخلَلـــق فـــألفوهم، تصـــطفُّ  ،)الطـــري
 مني مستنجدين سائلني، وبمغانمهم عائدين.متعلِّ 

هــون أحــداً عــٰىل مــواالهتم وال جيــربون فــرداً عــٰىل اتِّ  بــاعهم، ال يُكرِ
ــيُ  ــبُّ قيِّ ــلَّ د ح ــن ر هم ك ــلِّ م ــبَ ك ــغف قل ــيهم ويش ــتمع إل ــن اس ــم، م آه

ـ هم الصـدق وكلمـتُهم العليـا، هُ م فـوق مـا نقـول منهجهم احلـقُّ وطـريقُ
م أنوار السامء وأوتاد األرض.  ودون ما يُقال من التأليه، هُ

ــٰى  ــن املجتب ــام احلس ــار  Q واإلم ــي ح ــذه األرسار الت ــد ه ــو أح ه
ــاع  ــبعض عــن وجــه احلكمــة يف قراراهتــا وب الكثــري يف معناهــا وغفــل ال

ــري ــدنيا غ ــنهم ب ــرون دي ــوا يُ آخ ــطِّ هم فراح ــرتاءات س ــذب واالف رون الك
 احلقــد املنصــبِّ  العقــل ومل يتجـاوز حــدَّ  عليـه والتــي جــاوز بعضـها حــدَّ 

 عٰىل بيت الرسالة.
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صــية  Q مركــز اإلمــام احلســن وقــد اهــتمَّ  للدراســات التخصّ
ــأن  ــٰى بش ــي تُعنَ ــق املخطوطــات الت ــوث والدراســات وحتقي ــة البح بكتاب

ــٰى  ــن املجتب ــام احلس ــ Q اإلم ــب وكتيّ ـونش ــافة إٰىل رها يف كت ــات باإلض ب
نرتنــت وصــفحات التواصــل االجتامعــي التابعــة رها عــٰىل مواقــع االـنشــ

 للمركز.
ـــباإلضـــافة إٰىل النشـــاطات الثقافيَّـــ خـــرٰ التـــي ة األُ ة واإلعالميَّ

ر التصـاميم الفنّيـة وإقامـة جمـالس العـزاء ـيقوم هبا املركز مـن خـالل نشـ
ــدوات ــارضات والن ــد املح ــ وعق ــابقات العلميَّ ــواملس ــي ة والثقافيَّ ة الت

وغريهـا مـن توفيقـات اهللا تعـاٰىل لنـا خلدمـة  K تثرٰ بفكـر أهـل البيـت
 .Q د احلسن املجتبٰى اإلمام املظلوم أيب حممّ 

وهــذا الكتــاب الــذي بــني يــديك عزيــزي القــارئ هــو أحــد تلــك 
م احلسـن ة اإلمـا إٰىل بيـان شخصـيَّ الثامر التـي أينعـت والتـي ال هتـدف إالَّ 

ــٰى  ــ Qاملجتب ــا املش ــيئة ونواحيه ــا املض ــلِّ أبعاده ــة ـبك ــد املكتب قة، ولرف رِ
ـــالميَّ  ـــيَّ اإلس ـــن شخص ـــات ع ـــوث ودراس ـــن ة ببح ـــام احلس ة اإلم

 ومن اهللا التوفيق والسداد. ،Qاملجتبٰى 
 
 
 

 سةالعتبة احلسينية املقدَّ                                                           
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 املقدمة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ــه  ــاتم أنبيائ ــىل خ ــالم ع ــالة والس ــاملني، والص ــد هللا رب الع احلم

 وسيد رسله حممد؛ وعىل آله الطيبني الطاهرين املنتجبني.
أمجــل احلــديث، وســريهتم  Kر ـعشــ يث عــن األئمــة االثنــياحلــد

ــة  ــاء الدفاق ــاهتم املعط ــري، وحي ــذب الس ــاألريج أع ــمخة ب ــرة املض العط
ــ ــت البش ــا عرف ــمى م ــاخلري أس ــاةـب ــن حي ــ رية م ــنح ـتنش ــعادة ومت ر الس

 احلب وتغمر بالنور.
ــ ــني، ونفس ــذ ح ــوقني ـومن ــف  –ي تس ــات  –وبعن ــة دراس إىل كتاب

تتميز باالختصـار والتكثيـف، تعنـى بتسـجيل ملحـات مـن تـاريخ هـؤالء 
ان الـوحي والتنزيـل، باعتبـار أن  ـزّ القادة العظـام أبـواب علـم النبـوة وخُ

ــل  ــام مح ــالم ب ــاريخ اإلس ــو ت ــواح ه ــارخيهم الف ــدي وارشاق ت ــن ه م
ــباب  ــار أن ش ــداء، وباعتب ــحية وف ــزم وتض ــن ع ــم م ــام أهل ــاة؛ وب وحي

ــوم  ــلمني الي ــاري  –املس ــتمعهم احلض ــيس جم ــاب تأس ــىل أعت ــم ع وه
بحاجــة ماســة إىل االطــالع عــىل ذلــك كلــه، بأمــل أن يقتبســوا  –اجلديــد 
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منه مزيـداً مـن العلـم واملعرفـة؛ ومزيـداً مـن الثبـات والصـمود، مضـافاً 
 من العناية ببناء الروح والنفس واخللق والضمري.إىل مزيد 

وعشــت أمــام هــذه الرغبــة النفســية امللحــة بــني عــاملني يتنازعــان 
 األخذ والرد... بني مانع يمنع ودافع يدفع.

راحة ـوأقوهلـا بصـ –وكان املـانع يل عـن التقـدم نحـو هـذه املهمـة 
ــة  ــى  –متناهي ــه حت ــاؤيل أمام ــوع وبتض ــذا املوض ــموخ ه ــعوري بش ش

لكأين أرجتف رهبة وفرقـاً مـن اإلقـدام عـىل ولـوج هـذا اخلضـم العميـق 
 البعيد الغور.

وأقوهلــا  –وكــان الــدافع يل عــىل اقتحــام هــذا اللــج اخلطــري 
شـعوري خـالل وقـويف عـىل البحـوث املعنيـة هبـذا  –راحة نفسـها ـبالص

سـة يف تـاريخ األئمـة وسـريهتم وتـراثهم املوضوع بـأن هنـاك جوانـب رئي
ــث يف  ــه البح ــون علي ــب أن يك ــذي جي ــكل ال ــث بالش ــري مل تبح الفك

ــ ــرض والس ــذي ـالع ــدار ال ــواء باملق ــا األض ــلط عليه رد واألداء؛ ومل تس
ــات  ــة يف دراس ــا املهم ــع أطرافه ــف؛ ومل جتم ــالء وكش ــن ج ــتحقه م تس

ــارص  ــارئ املع ــي الق ــطة تغن ــوجزة مبس ــتو –م ــلُ املس جِ ــو العَ بُ وه عَ
ـــت  ـــوعات  –الوق ـــخمة واملوس ـــات الض ـــوع إىل الدراس ـــن الرج ع

ـــددة  ـــداهتا املتع ـــة وجمل ـــانيدها املعنعن ـــني أس ـــياع ب ـــرب والض الك
 ومعلوماهتا املوزعة املبعثرة.
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ــرة  ــاودتني الفك ــزمن  –وع ــن ال ــرتة م ــل ف ــاً  –قب ــد دفع ــي أش وه
اً  ووقعاً، وسـاورتني الرغبـة وهـي أعنـف مجوحـاً وهيمنـة، فلـم أجـد بُـدّ

ــن ــذه  م ــديم ه ــق يف تق ــالفني التوفي ــى أن حي ــوخ، عس ــياع والرض االنص
عــىل النحــو الــذي رجــوتُ هلــا، قيامــاً بواجــب الوفــاء بكــل  >السلســلة<

أطــراف البحــث ونقاطــه الرئيســة، واعــتامداً عــىل احليــاد والتجــرد 
 واملوضوعية يف النقل والنقد والتحليل.

 وهكذا بدأتُ العمل يف اإلعداد هلذه الدراسات.
  هد هذا املنهج كتبت هذه الصفحات.وعىل

ـــوز  ـــض الف ـــذا بع ـــعاي ه ـــب يل يف مس ـــؤول أن يكت واهللا املس
اء هبــذه الرســائل، وبعــض األجــر والثــواب يف  والنجــاح يف انتفــاع القــرّ

 كتابه وميزانه، وهو ويل ذلك كله.
وســتُعنى هــذه الرســالة باســتعراض ســرية اإلمــام الثــاين مــن أئمــة 

يد شـباب أهـل اجلنـة، احلسـن بـن عـيل بـن اهلد، حبيب املصطفى، وسـ
 .Lأيب طالب 

مـــن الوضـــاءة  –يـــم احلـــق او –ولقـــد محلـــتْ هـــذه الســـرية 
والقدســية واألريــج مــا جتلــت فيهــا وضــاءة اإلســالم وقدســية القــرآن 

 وعطر النبوة بأسمى ما عرف اإلنسان من نقاء وقدسية وأريج.
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مــل وحيــث أنــه مل يكــن بمقــدور هــذه الصــفحات املحــدودة أن حت
ــات  ــتعراض احللق ــت باس ــد اكتفي ــا؛ فق ــرية بأكمله ــذه الس إىل القــارئ ه

يف بيــت النبــوة  Qالرئيســة والنقــاط األساســية منهــا؛ منــذ والدة اإلمــام 
ه األعظــم  ــدّ ــان ج ــى Nونشــأته يف أحض ــذا الفت ــام عــارصه ه ــروراً ب ، م

ــا  ــثامن؛ وم ــر وع ــر وعم ــة أيب بك ــام خالف ــائع يف أي ــداث ووق ــن أح م
مارس مـن مهـام وواجبـات يف أيـام خالفـة أبيـه، وانتهـاءً بـام وقـع بعـد 

ــيل  ــهاد ع ــر استش ــة أث ــه باخلالف ــلمني ل ــة املس ــة Qبيع د معاوي ــرّ ــن مت ؛ م
ن واملشـاكل وحزبه عليـه؛ ومـن وقـوع احلـرب بيـنهام؛ ومـن زوابـع الفـت

ــواب عــدا هــذا  التــي فرضــت الصــلح فرضــاً بعــدما انســدت كــل األب
الباب؛ ومـن معاهـدة الصـلح ورشوطهـا ومـا فعـل كـل مـنهام يف الوفـاء 

 بام ورد يف تلك املعاهدة من رشوط وعهود.
ــاص يل  ــاب  –وال من ــة الكت ــدُ يف مقدم ــا بع ــرتاف  –وأن ــن االع م

 Qبكــل موضــوعية وصــدق بــأين مل آتِ بجديــد يف بحــث صــلح اإلمــام 
ــك  ــبقني إىل ذل ــد س ــة، فق ــع معاوي ــل  –م ــيل ورشح وحتلي ــل تفص  –بك

س اهللا رسه  ســامحة عمــي اإلمــام املغفــور لــه الشــيخ رايض آل ياســني قــدّ
الــذي بحــث فيــه هــذا اجلانــب  >صــلح احلســن<يف كتابــه القــيم اجلليــل 

ــاريخ اإلمــ ــل لســت  Qام مــن ت ــادة ملســتزيد، ب ــه زي ــدع في فــأوعى ومل ي
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ــو ادعيــت أن كــل باحــث يف هــذا املوضــوع مغــرتف  ــاً ل ــاً أو مبالغ مغالي
 منه ومتأثر به وعيال عليه.

ــؤول  ــرياً  –واهللا املس ــق؛  –أوالً وأخ ــىل الطري ــى ع د اخلط ــدِّ أن يس
 ويمدَّ بمزيد من التوفيق، إنه خري مسدد وموفق ومعني.

 احلمد هللا رب العاملني. وآخر دعوانا أن
 الكاظمية –بغداد  –العراق 

 حممد حسن آل ياسني
* * * 
  



  



 
 
 

 Qمنذ والدته حتى استشهاد أبيه  Qاإلمام احلسن 

ــن  ــام احلس ــل اإلم ــيم  Qويط ــالً عظ ــالمية رج ــدنيا اإلس ــىل ال ع
ــوي  ــان، ق ــف اللس ــد، ع ــريم الي ــد، ك ــل املج ــأن، أثي ــل الش ــة، جلي اهليب
اجلنان، صلب العـود، عـذب املنطـق، حلـو الشـامئل، تشـري إليـه األيـدي 
بإكبار، وتنطـق باسـمه األفـواه بـإجالل، وتتطلـع إليـه العيـون بتقـديس، 

ع واألبصـــار، وتنعقـــد حولـــه احللقـــات بتقـــدير. فهـــو مـــلء األســـام
 ومهو القلوب واألفئدة.

ــ ــامس عش ــوم اخل ــان الي ــالث ـك ــنة ث ــان يف س ــهر رمض ــن ش ر م
يومــاً مشــهوداً يف تــاريخ العــش الســعيد الــذي مجــع النــورين:  )١(للهجــرة

 .Lنور عيل ونور فاطمة 
رة، والقلــوب ـلقــد كانــت الفرحــة فيــه غــامرة، والوجــوه مستبشــ

 لتي ال توصف.مفعمة باحلبور الذي ال حيد والبهجة ا

 .١٦/٩ورشح هنج البالغة:  ،١/١٤٠وتاريخ بغداد:  ،٤٩مقاتل الطالبيني:  )١(
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، )١(وكيــف ال. وهــذه فاطمــة الزهــراء حبيبــة حممــد ووحيدتــه
وســيدة نســاء العــاملني، وزوجــة ســيد الوصــيني وأمــري املــؤمنني، تنتظــر 

 احلدث السعيد.
ـــ ـــاعات، وإذا بالبش ـــي إالّ س ـــا ه ـــي ـوم ـــل إىل النب  Nر تص

 بإطاللة سبطه األول املبارك.
ـــول اهللا  ـــارع رس ـــة  Nوس فِ Pإىل دار فاطم ـــدُ ـــذا ، فَ ـــه ه ع إلي

ـــام يف  ـــى وأق ـــه اليمن ـــه، وأذَّن يف أذن ـــذه بيدي ـــب، فأخ ـــود احلبي املول
ــال لعــيل ـاليســ ــم ق ــتُ <: Qر، ث ــا كن ــال: م ــي؟ ق ــميتَ ابن أي يشء س

ألســبقك بــذلك، فقــال: وال أنــا ســابق ريب بــه. فهــبط جربيــل فقــال: يــا 
حممــد إن ربــك يقرئــك الســالم ويقــول لــك: عــيلٌّ منــك بمنزلــة هــارون 

لكــن ال نبــيَّ بعــدك فســمِّ ابنــك هــذا باســم ولــد هــارون، مــن موســى و
، فقـال  ـربَّ : إن Nفقال: وما كـان اسـم ابـن هـارون يـا جربيـل؟ قـال: شُ

ه احلسن مِّ ه حسناً، وكنّاه أبا حممد.)٢(>لساين عريب، فقال: سَ  ، فسامّ

مل يكن له من البنات غري  N: فقد رجحنا فيه أن النبي >النبوة<يراجع كتابنا  )١(

، وأن زينباً ورقية وأم كلثوم مل يكنَّ من صلبه بل هنَّ بنات خدجية من Pفاطمة

 زوجيها السابقني.

 .٤١٨-١/٤١٧وتاريخ اخلميس:  ،١٢٠-١١٨ذخائر العقبى:  )٢(
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ــي  ــر النب ــي أم ــن الزك ــن والدة احلس ــابع م ــوم الس أن  Nويف الي
ــق رأســه ويتصــدق بزنــة الشــعر فضــة، ثــم  لَ ْ ــقَّ عنــه بكبشــني، وأن حيُ عَ يُ

 .)١(. وختنه لسبعة أيام أيضاً قطىل رأسه بيده املباركة بالطيب واخللو
وبدأت أيـام العمـر امليمـون متـر هبـذا الوليـد السـعيد وهـو يتقلـب 

ــة ـويقضــ Nيف أحضــان جــده األعظــم  ي ســاعات ليلــه وهنــاره بــني آي
ــكٍ مقــرب ونبــي مرســل، ويعــيش خــالل كريمــة وحــدي لَ ث رشيــف ومَ

ــد  ــت حمم ــك يف بي ــبط  –ذل ــم ومه ــدن العل ــة ومع ــف املالئك ــو خمتل وه
 عيش الرغد والرفاء واهلناء. –الوحي 

وال نريــد أنْ نــدخل يف خضــم البحــث التــارخيي الــذي نــروي فيــه 
ه الوارفــة ورعايتــه  يوميــات حيــاة هــذا الطفــل األثــري حتــت ظــالل جــدّ

كننـا نـروي بضـع نصـوص ووقـائع لتكـون أنموذجـاً لتلـك الكريمة، ول
 اليوميات:

ــي  – ١ ــوهد النب ــن  Nش ــوم واحلس ــو  Qذات ي ــه وه ــىل عاتق ع
 يقول:

بَّه<  .)٢(>اللهم إين أُحبُّه فأحِ

ورشح هنج البالغة:  ،١٢٠-١١٨وذخائر العقبى:  ،١/٣٦٨االستيعاب:  )١(

١٠-١٦/٩. 

 .٧/١٣٠وصحيح مسلم:  ،٥/٣٣صحيح البخاري:  )٢(
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 إىل صدره ويقول: Qيضم احلسن  Nكان النبي  – ٢
 .)١(>اللهم إين أحبه فأحبه وأحب من حيبه<

ــن  – ٣ ــى احلس ــاً  Qأت ــول  يوم ــر رس ــد يف حج ــى قع ــركض حت ي
ه يــفجعــل يعبــث بيد Nاهللا يفــتح فمــه ثــم  Nورســول اهللا <ه بلحيــة جــدّ

ــن حيبــه.  يــدخل فمــه يف فمــه ويقــول: اللهــم إين أحبــه فأحبــه وأحــب مَ
 .)٢(>يقوهلا ثالث مرات

ــول اهللا < - ٤ ــان رس ــني  Nك ــن واحلس ــاء احلس ــب، إذ ج  Lخيط
ــران، ف ــيان ويعث ــران، يمش ــان امح ــيهام قميص ــول اهللا عل ــزل رس ــن  Nن م

 .)٣(>املنرب فحملهام ووضعهام بني يديه
ــول اهللا < - ٥ ــان رس ــني  Nك ــن واحلس ــل احلس ــاً فأقب ، Lجالس

قــام هلـام واســتبطأ بلــوغهام إليـه، فاســتقبلهام ومحلهــام عــىل  Nفلـامّ رآمهــا 
 .)٤(>كتفيه وقال: نعم املطيُّ مطيكام ونعم الراكبان أنتام

وسنن  ،١٣٠و ٧/١٢٩ومثله يف صحيح مسلم:  ،١/٥١سنن ابن ماجة:  )١(

 .٥/٦٦١الرتمذي: 

 .٢/٣٥حلية األولياء:  )٢(

 .٥/٦٥٨سنن الرتمذي:  )٣(

 .١٣٠ذخائر العقبى:  )٤(
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ــي  – ٦ ــه ينظــر  Qواحلســن <يومــاً عــىل املنــرب  Nكــان النب إىل جنب
إىل الناس مـرة واليـه مـرة ويقـول: ابنـي هـذا سـيد، ولعـل اهللا أن يصـلح 

 .)١(>به بني فئتني من املسلمني
ــي  – ٧ وهــو صــبي صــغري  Qيصــيل، فجــاء احلســن  Nكــان النب

ــربام  ــاجداً، ف ه س ــدَّ ــرأ ج ــاً <ف ــه رفع ــه فريفع ــره أو رقبت ــىل ظه ــري ع يص
 صـىل صـالته قـالوا: يـا رسـول اهللا إنـك لتصـنع هبـذا الصـبي رفيقاً، فلام

ــيد،  ــذا س ــي ه ــانتي وإن ابن ــذا رحي ــال: إن ه ــد، فق ــنعه بأح ــيئاً ال تص ش
 .)٢(>وعسى اهللا أن يصلح به بني فئتني من املسلمني

ــول  – ٨ ــيدة تق ــة: الس ــي <عائش ــرج النب ــرط  Nخ ــه م ــداةً وعلي غ
ــ ــيل فأدخل ــن ع ــن ب ــاء احلس ــود، فج ــعر أس ــن ش ــل م ــاء مرجَّ ــم ج ه، ث

ــيل  ــاء ع ــم ج ــا، ث ــة فأدخله ــاءت فاطم ــم ج ــه، ث ــدخل مع ــني ف احلس
ــام﴿فأدخلــه، ثــم قــال:  يــدُ  إِنَّ رِ بَ  اهللاَُّ يُ هِ ــذْ مُ  لِيُ ــنْكُ سَ  عَ جْ ــلَ  الــرِّ ــتِ  أَهْ  الْبَيْ

مْ  كُ رَ طَهِّ يُ رياً  وَ  .)٣(﴾تَطْهِ
يف بيـت أم  Nويف نص آخـر: أن هـذه اآليـة قـد نزلـت عـىل النبـي 

ــي  ــدعا النب ــلمة، ف ــيناً  Nس ــناً وحس ــة وحس ــاً وفاطم ــم  Kعلي فجلله

 .٩/٧١و ٥/٣٢خاري: صحيح الب )١(

 .٢/٣٥حلية األولياء:  )٢(

 .٧/١٣٠صحيح مسلم:  )٣(
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ــال:  ــاء وق ــرجس <بكس ــنهم ال ــب ع ــي فأذه ــل بيت ــؤالء أه ــم ه الله
 .)١(>وطهرهم تطهرياً 

ـنْ ﴿ملـا نـزل قولـه تعـاىل:  – ٩ مَ ـكَ  فَ اجَّ ـنْ  فِيـهِ  حَ ـدِ  مِ عْ كَ  مـا بَ  جــاءَ
ــنَ  ــمِ  مِ لْ ــلْ  الْعِ قُ ا فَ ــالَوْ عُ  تَع ــدْ ــا نَ ن ناءَ مْ  أَبْ كُ ــاءَ ن أَبْ نا وَ ــاءَ نِس مْ  وَ كُ ــاءَ نِس  وَ

ــنا سَ أَنْفُ مْ  وَ ــكُ سَ أَنْفُ ــمَّ  وَ ــلْ  ثُ بْتَهِ ــلْ  نَ عَ نَجْ نَــتَ  فَ ــىلَ  اهللاَِّ لَعْ خــرج  ﴾الْكــاذِبِنيَ  عَ
ــه مــرط مــن شــعر أســود، وكــان احتضــن احلســني  Nرســول اهللا  وعلي

ي خلفـه، وعـيل خلفهـا، وهـو يقـول: ـوأخذ بيـد احلسـن، وفاطمـة متشـ
ــران: ــقف نج ــال أس نوا، فق ــأمِّ ــوتُ ف ــ إذا دع ــا معش ــار إين ـي ر النص

ألر وجوهــاً لــو ســألوا اهللا أن يزيــل جــبالً مــن مكانــه ألزالــه هبــا، فــال 
 .)٢(تباهلوا فتهلكوا... الخ

ــني  – ١٠ ــن واحلس ــرض احلس ــول  Lم ــا رس ــوم فعادمه ذات ي
يف أناس معه، فقالوا: يـا أبـا احلسـن لـو نـذرتَ عـىل ولـدك، فنـذر  Nاهللا 

عــيلٌّ وفاطمــة وفضــة جاريــة هلــام إن شــفامها اهللا تعــاىل أن يصــوموا ثالثــة 
ــن  ــوع م ــة أص ... ثالث ــيلّ ــتقرض ع ــم يشء. فاس ــا معه يا، وم ــفِ ــام، فشُ أي

ــة  ــت فاطم ــعري، فطحن ــىل  Pش ــراص ع ــة أق ــزت مخس ــاعاً واختب ص
م ليفطــروا، فوقــف علــيهم ســائل فقــال: عــددهم ووضــعوها بــني أيــدهي

 .٥/٦٦٣سنن الرتمذي:  )١(

 .١/١٨٥ويراجع مسند اإلمام أمحد:  ،٨/٨٠تفسري الرازي:  )٢(
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ــلمني  ــاكني املس ــن مس ــكني م ــد، مس ــت حمم ــل بي ــيكم أه ــالم عل الس
أطعمـوين أطعمكــم اهللا مــن موائــد اجلنــة. فــآثروه، وبــاتوا ومل يــذوقوا إالّ 
ــدهيم  ــني أي ــام ب ــعوا الطع ــوا ووض ــام أمس ــائمني، فل ــبحوا ص ــاء. وأص امل

ــ ــري يف الثالث ــاءهم أس ــآثروه. وج ــيم، ف ــيهم يت ــف عل ــل وق ــوا مث ة ففعل
 ذلك.

بيــد احلســن واحلســني ودخلــوا عــىل  Qفلــام أصــبحوا أخــذ عــيل 
ــول اهللا  ــNرس ــام أبص ــدة ـ، فل ــن ش ــالفراخ م ــون ك ــم يرتعش رهم وه
: ما أشـد مـا يسـوؤين مـا أر بكـم، وقـام فـانطلق معهـم Nاجلوع، قال 

يف حمراهبـا قـد التصـق بطنهـا بظهرهـا وغـارت عيناهـا،  Pفرأ فاطمـة 
أك اهللا يف أهـل  Qفساءه ذلـك، فنـزل جربيـل  وقـال: خـذها يـا حممـد هنـّ

ـ األْ َبْـرارَ  إِنَّ ﴿فقـرأ عليـه مـن سـورة الـدهر قولـه تعـاىل:  )١(بيتك بُونَ ـيَشْ  رَ
نْ  ـأْسٍ  مِ هـا كـانَ  كَ زاجُ يْنـاً  كـافُوراً  مِ ـ * عَ بُ ـيَشْ ـا رَ بـادُ  هبِ ـا اهللاَِّ عِ وهنَ رُ جِّ فَ  يُ

ـــرياً  جِ ـــونَ  تَفْ رِ  * يُوفُ ـــذْ ـــافُونَ  بِالنَّ خيَ ـــاً  وَ م وْ ـــانَ  يَ هُ  ك ُّ ـــتَطِرياً  رشَ سْ *  مُ
ــونَ  طْعِمُ يُ ــامَ  وَ ــىل الطَّع ــهِ  عَ بِّ ــكِيناً  حُ سْ ــيامً  مِ تِ يَ ــرياً  وَ أَسِ ــام وَ ــمْ  * إِنَّ كُ  نُطْعِمُ

هِ  جْ يدُ  ال اهللاَِّ لِوَ رِ مْ  نُ نْكُ زاءً  مِ ال جَ وراً  وَ كُ  .﴾شُ
ــى  ــبط املجتب ــن الس ــىل احلس ــواىل ع ــذا تت ــمة  Qوهك ــذه األوس ه

ـــاع  ـــرف االنقط ـــل ال يع ـــتمر وتسلس ـــدفق مس ـــة بت ـــاموية املقدس الس

 .٣٠/٢٤٤تفسري الرازي:  )١(
                                                           



 Qاإلمام احلسن بن عيل  ..................................................................... ٢٠

ــباه  ــاعدة وص ــه الص ــات طفولت ــون يومي ــاد تك ــى لتك ــف، حت والتوق
ــه  –تــارةً  –الطــالع. وإهنــا لتتنــزل  عــىل شــكل قــرآن جميــد خالــد ال يأتي

ــت ــه، وت ــن خلف ــه وال م ــني يدي ــن ب ــل م ــرة  –ألأل الباط ــان  –م ــىل لس ع
ــب  ــن احل ــظ ع ــا يلف ــو وم ــن اهل ــق ع ــا ينط ــني م ــادق أم ــول ص رس

 األعمى.
ــري  ــالن يث ــرد إع ــن جم ــك مل يك ــل ذل ــن ك ــدف م ــح أن اهل وواض
االنتبــاه أو إضــاءة ختلــب األبصــار، وإنــام كــان ذلــك إعالمــاً للمســلمني 

ــت  ــل البي ــية أه ــني بقدس ــة Kأمجع ــوهنم محل ــىل اهللا، وك ــرامتهم ع ، وك
رع وأئمــة الــدين وخلفــاء ـرســالة وســفن النجــاة وحفــاظ الشــأعبــاء ال

ــه  ــتيعابه ورشح ــال الس ــا ال جم ــاده، مم ــىل عب ــه ع ــالده وحجج اهللا يف ب
 بالتفصيل يف هذه الدراسة  املخترصة.

تْ عـن  رَ وتأكيداً هلـذه الفكـرة وتعميقـاً هلـا يف نفـوس املسـلمني أُثـِ
ــي  ــ Nالنب ــره الش ــن عم ــرية م ــنوات األخ ــالل الس ــوصـخ  ريف نص

أخــر يف تكــريم ســبطه الزكــي احلبيــب وابــراز شــأنه الكبــري يف املســرية 
ــدعيم  اإلســالمية، ودوره املهــم املنتظــر يف صــيانة وحــدة هــذه األمــة وت

 عقيدهتا وتأمني بقائها واحلفاظ عىل دينها:
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ــه  ــن <: Nكقول ــي، وم ــد أحبن ــني فق ــن واحلس ــب احلس ــن أح م
 .)١(>أبغضهام فقد أبغضني

ــه  ــني  Nوقول ــن واحلس ــة واحلس ــيل وفاطم ــن <: Kلع ــلم مل ــا س أن
 .)٢(>ساملتم وحرب ملن حاربتم

 .)٣(>احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة<: Nوقوله 
 .)٤(>إن احلسن واحلسني مها رحيانتاي من الدنيا<: Nوقوله 

ــه  ــرب:  Nوقول ــه <عــىل املن إن ابنــي هــذا ســيد يصــلح اهللا عــىل يدي
 .)٦(>بني فئتني من أمتي< أو )٥(>بني فئتني عظيمتني

مــن أهنــا أتــت  Pوكــان آخــر هــذه النصــوص مــا روتــه الزهــراء 
يف شــكواه التــي مــات فيهــا  Nأباهــا رســول اهللا  Lباحلســن واحلســني 

 .١/٥١سنن ابن ماجة:  )١(

 .١/٥٢سنن ابن ماجة:  )٢(

 .٦٦١و ٥/٦٥٦سنن الرتمذي:  )٣(

 .٥/٦٥٧الرتمذي: سنن  )٤(

 .٥٢٠- ٢/٥١٩وسنن أيب داود:  ،٥/٦٥٨سنن الرتمذي:  )٥(

 .٢/٥١٩سنن أيب داود:  )٦(
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ــا رســول اهللاPفقالــت  ــورثهام ي ــي Nفقــال  ؟: ت ــه هيبت ــا احلســن فل : أمّ
ا احلسني فله جرأيت وجودي  .)١(>وسؤددي، وأمّ

ــاة  –يف ذلــك الصــباح األســود احلــزين  –وفــوجئ املســلمون  بوف
رسول السامء وقائـد املسـرية ونبـي الـدين ورئـيس الدولـة، فكـان لـذلك 
ــر مــا ال يســتطيع القلــم رشحــه  ــع وقســوة األث املصــاب مــن هــول الوق

 وبيانه يف كلامت.
هبــذه الفاجعــة أشــد وطــأً وأفظــع  Kوكانــت مصــيبة أهــل البيــت 

ــ ــام س ــم ب ــأثرياً، لعلمه ــم ت ــاً وأعظ ــؤون أمل ــدين وش ــور ال ــه أم تؤول إلي
ــد  ــاد ق ــتالف ح ــرية، واخ ــوىض خط ــرية، وف ــة كب ــن بلبل ــلمني م املس

ض هذا البناء العظيم للتصدع واالهتزاز.  يعرِّ
هبــذا احلــادث اجللــل أشــد  Nوكانــت صــدمة ســبطي رســول اهللا 

وقعاً وحزناً وجزعـاً وهلعـاً، فقـد كانـت صـلتهام بجـدمها صـلة فريـدة مل 
صــالت األجــداد باألســباط واألحفــاد، وال عجــب نجــد هلــا مثــيالً بــني 

ـــك  –إذن  – ـــذكرا تل ـــام ت ـــب كل ـــاء والنحي ـــران بالبك ـــا ينفج إذا كان
ــباح  ــل ص ــا يف ك ــدمها هب ــا ج ــان يغمرمه ــي ك ــة الت ــف املدهش العواط
ومســاء، خصوصــاً وان عمرمهــا يومــذاك كــان يف أولــه ومقتبلــه، حيــث 

لـــدهيام مـــن مل يتجـــاوز احلســـن الســـابعة إال شـــهوراً، وهلـــذا مل يكـــن 

 .١٢٩ذخائر العقبى:  )١(
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الســيطرة عــىل األحــزان والشــجون مــا يكــون لــد الكبــار مــن النــاس 
 الصابرين املحتسبني.

وهو ذلك  –يف تلك األيام  Qولعل من أبرز ما شاهده اإلمام احلسن 
نات والعصبيات القبليـة مـن ع: ما فعلته العن-الفتى اليافع الغض االهاب 

، وهـو أبـوه، ومـن رعي املنصوص عليـهـحجب اخلالفة عن صاحبها الش
االمتناع عن تطبيق نص جده عـىل اخلليفـة مـن بعـده، وهـو ذلـك الـنص 

 الصحيح الرصيح.
مفتـــاح املشـــاكل وبـــاب  –منـــذ اليـــوم  –فأصـــبحت اخلالفـــة 

 املنازعات وصندوق البارود اجلاهز لالنفجار يف كل حني.
فاصــيل مــا وقــع يف تلــك األيــام وال أريــد الــدخول يف رسد ت

ــ ــول اهللا بيالعص ــاة رس ــت وف ــي تل ــوداء الت ــا ال Nة الس ــك مم ــإن ذل ، ف
يتسع له املجال املحـدود الـذي التزمنـا بـه يف هـذه السلسـلة، كـام أنـه قـد 
يثري من االحـن واحلـزازات مـا نحـن يف غنـى عنـه بـل أحـوج مـا نكـون 

 إىل جتاوزه ونسيانه يف يومنا احلارض.
ــعة  ــارة إىل بض ــن اإلش ــاً م ــون مانع ــن يك ــك ل ــن ذل ــائع ولك وق

عاشـها احلسـن وعارصهـا وهـو يف تلــك السـن الغضـة والفتـوة اليانعــة، 
والبــد أهنــا قــد تركــت مــن بصــامت األمل واحلــزن يف نفســه مــا ال يــزول 

 أثره عىل مرِّ األيام وال يندمل جرحه عىل كر السنني.
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ولقد كـان مـن أول مـا شـاهد بعـد حجـب اخلالفـة عـن صـاحبها 
ــرياً مــن املهــ ــي هاشــم وكث اجرين وكــل األنصــار أو جلّهــم مل أن كــل بن

اً مــن اســتعامل  ــدّ يبــايعوا اخلليفــة اجلديــد، وأن احلكومــة اجلديــدة مل جتــد بُ
وســائل اإلرهــاب والــبطش واإلكــراه حلمــل النــاس عــىل البيعــة ممــا مــرّ 

) فـال نكـرر وال Qتفصيله يف كتابنا السـابق (اإلمـام عـيل بـن أيب طالـب 
 نعيد.

ذكـره هنـا الرتباطـه بتسلسـل  يء الـذي ال منـاص مـنـولكن الشـ
ــرُّ  ــن تع ــن م ــاهد احلس ــا ش ــث م ــيل البح ــكنه ع ــذي يس ــت ال ض البي

إىل ذلــك اإلرهــاب املشــار  –وهــو بيــت النبــوة واإلمامــة  – Pوفاطمــة
إليه، ومن إتيـان بعـض النـاس بقـبس نـارٍ بقصـد إحـراق الـدار وإجبـار 

 .)١(عىل البيعة والطاعة –ويف طليعتهم عيل والزبري  –من كان فيها 

ورشح  ٢/١٠٥وتاريخ اليعقويب:  ٢٠٨و ٢٠٥و ٣/٢٠٢تاريخ الطربي:  )١(

وتاريخ أيب  ٥١و ٤٧-٤٦و ٦/١١و ٥٦و ٤٧-٤٦و ٢/٢٣و ١/١٧٤هنج البالغة 

 .١/١٥٦الفدا: 
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ــىل أرضٍ  ــدها ع ــلطة ي ــعت الس ــف وض ــك كي ــد ذل ــاهد بع ــم ش ث
فُ بــ Pقـد وهبهـا البنتـه الزهـراء  Nكان رسـول اهللا  ـرَ ، )١(>فـدك<، وتُعْ

ــجب  ــا وتش ــه بملكه ــة تطالب ــت إىل اخلليف ــد ذهب ــراء ق ــف أن الزه وكي
ــ ــبب مش ــول أو س ــربر مقب ــا أي م ــن هل ــي مل يك ــادرة الت ــك املص روع، ـتل

ــتدلت  ــف اس ــا  –وكي ــالم اهللا عليه ــدد  –س ــلطة بع ــاءات الس يف رد ادع
ــه  ــىل وج ــاء ع ــة األوالد لآلب ــت وراث ــي تثب ــة الت ــات الكريم ــن اآلي م
ــف  ــوص، وكي ــه اخلص ــىل وج ــائهم ع ــني آلب ــة أوالد النبي ــوم ووراث العم
ــدِ نفعــاً ومل يلــق ســمعاً، بــل أرصّ اخلليفــة عــىل موقفــه  ْ أن ذلــك كلــه مل جيُ

ـــل اإلرصار،  ـــة<ك ـــه فاطم ـــبى<، )٢(>فهجرت ـــي غض ـــت وه ، )٣(>ومات

، فقد أورد ٢٨٦-٢٠٩/ ١٦) يراجع يف موضوع (فدك): رشح هنج البالغة: ١(

ابن أيب احلديد املعتزيل هناك بحثاً مفصالً مجع فيه سائر األقوال واآلراء وما تساجل به 

 املؤيدون واملعارضون حول هذا املوضوع.

ورشح  ٩و ١/٦ومسند أمحد:  ٥/١٧٧يراجع يف ذلك: صحيح البخاري:  )٢(

 .٢/٩٩٥ووفاء الوفا:  ٦/٣٣٣و ٥/٢٨٥والبداية والنهاية:  ٦/٤٦ة: هنج البالغ

 .٦/٤٩رشح هنج البالغة:  )٣(

                                                           



 Qاإلمام احلسن بن عيل  ..................................................................... ٢٦

ــول اهللا  ــول:  Nورس ــبني<يق ــبها أغض ــن أغض ــا <و )١(>مَ ــا راهب ــي م يريبن
 .)٢(>ويؤذيني ما آذاها

ــا بكــر وعمــر اســتأذنا للــدخول  ــة أب ــة ان اخلليف ــن قتيب ــروي اب وي

فلــم تــأذن هلــام. فأتيــا عليــاً <لالعتــذار منهــا عــام وقــع  Pعــىل الزهــراء 

لـت وجههـا إىل احلـائط،  فكلَّامه، فـأدخلهام عليهـا، فلـام قعـدا عنـدها حوَّ

فسلَّام عليها فلـم تـردّ السـالم، فـتكلم أبـو بكـر فقـال: يـا حبيبـة رسـول 

ــي، وإنــك ألحــب إيلّ  ــة رســول اهللا أحــب إيلَّ مــن قرابت اهللا، واهللا إن قراب

ــت  ــي... فقال ــة ابنت ــن عائش ــن : أرأPم ــديثاً ع ــدثتكام ح ــتكام إن ح ي

تعرفانــه وتفعــالن بــه؟ قــاال: نعــم، فقالــت: نشــدتُكام اهللا  Nرســول اهللا 

رضـا فاطمـة مـن رضـاي وسـخط فاطمـة <أمل تسمعا رسـول اهللا يقـول: 

ــن أرىض  ــي، وم ــد أحبن ــي فق ــة ابنت ــب فاطم ــن أح ــخطي، فم ــن س م

، قـاال: نعـم >فاطمة فقـد أرضـاين، ومـن أسـخط فاطمـة فقـد أسـخطني

ــمعن ــول اهللا س ــن رس ــام Nاه م ــه أنك ــهد اهللا ومالئكت ــإين أش ــت: ف ، قال

أســخطتامين ومــا أرضــيتامين، ولــئن لقيــت النبــي ألشــكونَّكام إليــه. فقــال 

 .٥/٣٦صحيح البخاري:  )١(

وسنن الرتمذي:  ١/٦٤٤وسنن ابن ماجة:  ٧/١٤١صحيح مسلم:  )٢(

 .٢/٤٠وحلية األولياء:  ٤/٣٢٨ومسند أمحد:  ١/٤٧٨وسنن أيب داود:  ٥/٦٩٨

                                                           



 ٢٧ ............................................ Qمنذ والدته حتى استشهاد أبيه  Qاإلمام احلسن 

أبــو بكــر: أنــا عائــذ بــاهللا تعــاىل مــن ســخطه وســخطك يــا فاطمــة.. ثــم 

 .)١(خرج باكياً 

 ويقول ابن أيب احلديد املعتزيل تعليقاً عىل ذلك:

 .)٢(>ا ماتت وهي واجدة عىل أيب بكر وعمروالصحيح عندي أهن<

 وخالصة القول:

فقــد كــان هلــذه املشــاهدات املــرة األليمــة التــي تزامحــت متدافعــة 

ــه  ــىل نفس ــة ع ــاهتا البالغ ــة وانعكاس ــا العميق ــبي آثاره ــذا الص ــىل ه ع

الغضة، ولقـد تشـابكت عليـه ذات يـوم وهـو يـر اخلليفـة جالسـاً عـىل 

ــده  ــرب ج ــربه  Nمن ــار ص ــذت بأقط ــم فأخ ــه، فل ــه واتّزان ــراف حلم وأط

ــائالً:  ــه ق ــام إلي ــق صــرباً فق ــرب أيب، <يســتطع حتمــالً ومل يط ــزل عــن من أن

، واهللا إنه ملنرب أبيك ال منرب أيب  .)٣(>فقال أبو بكر: صدقتَ

ــجناً أن  ــجانه ش ــاً ويف أش ــى أمل ــذا الفت ــا زاد يف آالم ه ــان مم ــم ك ث

ــع بأمــه الزهــراء البتــول وهــو يف هــذا العمــر امل جَ فْ بكــر، فيحــرم حناهنــا يُ

ــاعف  ــا يض ــان مم ــام ك ــه، ورب ــة إلي ــد احلاج ــو يف أش ــدهبا وه ــا وح وبره

 .١٤-١/١٣اإلمامة والسياسة:  )١(

 .٦/٥٠رشح هنج البالغة:  )٢(

 .٤٣-٦/٤٢رشح هنج البالغة:  )٣(
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احلــزن يف نفســه إحساســه بعنــف تلــك الفجــائع واملصــائب التــي القتهــا 

ــرية  ــرتة القص ــذه الف ــه يف ه ــا و –أم ــة اوأهن ــن الطاق ــر م ــق ألكث ــم احل ي

ولكـن سـيدة نسـاء العـاملني قـد  –وأعظم من قـدرة اإلنسـان يف التحمـل 

ابلت كـل ذلـك بصـرب دونـه اجلبـال الراسـيات، وبجلـد دونـه األطـواد ق

الشــاخمات، حتــى قضــت نحبهــا وحلقــت برهبــا وأبيهــا، وفارقــت هــذه 

ــة  ــركن، عاجّ ة ال ــدَّ ــنفس، منه ــرية ال ــق، كس ــومة احل ــي مهض األرض وه

ــداً  ــايعوا حمم ــذين ب ــك ال ــن أولئ ــب واألذ م ــمع  Nبالغض ــىل الس ع

ــذل ــردود ل ــن م ــن م ــم مل يك ــة، ث ــر والطاع ــة إالّ القه ــمع والطاع ك الس

إالّ ذلــك العنــف والتهديــد بــالبطش وواإلرهــاب آلل حممــد بعــد وفاتــه 

 والنار لودائع الرسالة وبقية النبوة.

 Qملريــرة واملرحلــة القاســية، واحلســنوهكــذا تنتهــي هــذه الفــرتة ا

ــة،  ــة إىل حمن ــن حمن ــة وم ــة إىل فجيع ــن فجيع ــن أمل إىل أمل وم ــا م ــل فيه يتنق

مل يكــن إالّ مــن أولئــك  –وعــىل الــرغم مــن ذلــك كلــه  –ولكنــه 

ينَ ﴿الصــابرين  مْ  إِذا الَّــذِ تْهُ ــيبَةٌ  أَصــابَ صِ ــا قــالُوا مُ ــا هللاَِِّ إِنَّ إِنَّ ــونَ  إِلَيْــهِ  وَ عُ  راجِ

مْ  أُولئِكَ  يْهِ لَ لَواتٌ  عَ نْ  صَ ِمْ  مِ هبِّ ةٌ  رَ َ محْ رَ أُولئِكَ  وَ مُ  وَ ونَ  هُ تَدُ  .﴾املُْهْ

 ودارت األيام دورهتا الرتيبة املنتظمة كام اعتادها الناس.
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ــة  ــة الطفول ــى مرحل ــد ختط ــن ق ــنوات، وإذا باحلس ــي إال س ــا ه وم
والصــبا صــعداً نحــو الشــباب املتــدفق الريــان، وإذا برجولتــه الفــذة قــد 
تفتحــت فيــه كــأروع مــا تتفــتح رجولــة الرجــال نضــجاً وســمواً وفتنــة، 

بـني النـاس بـام حيمـل مـن سـامت اجلـامل يف وإذا به ذلك النموذج املتفرد 
 اخلَلق والكامل يف اخلُلق، ملء األسامع واألبصار واألفئدة.

ــن  ــاً م ــه مقتبس ــذا كل ــان ه ــد ك ــرو، فق ــك وال غ ــب يف ذل وال عج
بحكــم ذلــك اإلرث النســبي الكــريم، ومعــزواً إليــه  Nرســول اهللا 

 بربكة ذلك الشبه املدهش الفريد.
مل يكــن أحــد <بســندهيام: أنــه وقــد رو البخــاري والرتمــذي 

 .)١(>من احلسن بن عيل Nأشبه بالنبي 
ــراء  ــة الزه ــب أن فاطم ــن حبي ــام رو اب ــت  Pك ــت إذا رقّص كان

 احلسن قالت:
 بـــــــــــأيب شـــــــــــبه أيباو

 

 )٢(غــــــري شــــــبيه بعــــــيل 

كــذلك رو ابــن أيب احلديــد املعتــزيل: أن احلســن كــان أشــبه  
لقاً  Nالناس برسول اهللا  لقاً وخُ  .)٣(خَ

 .٥/٦٥٩وسنن الرتمذي:  ٥/٣٣صحيح البخاري:  )١(

 .٤٦املحرب:  )٢(

 .٢/٢٠١وورد ذلك أيضاً يف تاريخ اليعقويب:  ١٥/٢٨٠رشح هنج البالغة:  )٣(
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ــه كــان  ــبَّه برســول اهللا <وأن ، )١(>Nأصــبح النــاس وجهــاً، كــان يُشَ
، وأن واحــداً مل حيــك )٢(>أوســع النــاس صــدراً، وأســجحهم خلقــاً <وأنــه 

 .)٣(>لفظاً فاحشاً وال كلمة ساقطة<عنه 
 وزاد بعض الرواة يف وصف مالحمه قائالً:

ــ< ــيض مش ــان أب ــدين، ـك ــهل اخل ــني، س ــج العين ــرة، أدع باً بحم رَّ
كث اللحية، ذا وفـرة، كـأن عنقـه أبريـق فضـة، عظـيم الكـراديس، بعيـد 
ما بـني املنكبـني، ربعـة لـيس بالطويـل وال بالقصـري، مـن أحسـن النـاس 

 .)٤(>وجهاً.. جعد الشعر، حسن البدن
ــامل  ــع اجل ــباب والرائ ــض الش ــل الغ ــذا الرج ــاص هل ــان ال من وك

احليويـة والنشــاط، مـن التقــدم نحـو عتبــة الزوجيـة الصــاحلة، واملتـدفق ب
 ألهنا رشيعة اهللا وسنة احلياة.

 وهكذا كان.
ــن  ــام احلس ــاريخ اإلم ــل يف ت ــدما نص ــن  Qوعن ــرة م ــذه الفق إىل ه

ــ ــائم مكش ــا أم العظ ــل علين ــث تط ــا ـالبح ــذرة ووجهه ــا الق رة بأنياهب

 .١٥/٢٧٧رشح هنج البالغة:  )١(

 .١٦/٢١رشح هنج البالغة:  )٢(

 .٢٧١/ ١٥رشح هنج البالغة:  )٣(

 .١٢٨-١٢٧ذخائر العقبى:  )٤(
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ــ ــليل اإلعالم ــذلك التض ــة ل ــورة ناطق ــا ص ــدم لن ــي تق ــوحش، وه ي امل
املعــادي لتــاريخ اإلمــام، وتفضــح بشــكل ملمــوس دســائس الوضــاعني 

 والكذابني ومن تابعهم بخبث أو بالهة، فتربزها ماثلة للعيان.
ــذه  ــادهم يف ه ــم أحق ــاءت هل ــاؤوا وش ــا ش ــؤالء م ــق ه ــد لف لق

ــون  ــك األموي ــارك يف ذل ــألة، وش ــديني  –املس ــداء التقلي ــارهم األع باعتب
ـــار أن مع –والعباســـيون  – ـــورات ضـــدهم كـــان ظـــم باعتب قـــادة الث

ــنياً  ــات -حس ــام زوج ــاع بأرق ــنهم يف االرتف ــيام بي ــاً ف ــوا مجيع ، وتنافس
 كام أوحت خميالهتم الرشيرة. Qاإلمام 

بحكــم حقــد أكثــرهم عــىل اإلســالم  –رقون ـوقــد شــارك املستشــ
ــريته  ــادة مس ــة ا –وق ــذه احلمل ــد يف ه ــغ احل ــى بل ــة، حت ــة الظامل لرشس

ــنس بال ــنهم  –م ــوذج م ــد إىل ا –كنم ــام ق ــأن اإلم ــلف ب ــل ص ــول بك لق
ي لـه حـوايل املائـة ـأنفق خري سـنيّ شـبابه يف الـزواج والطـالق، فأحصـ<

اً، وألصقت به هذه األخالق السائبة! لقب املطالق  .)١(>زجية عدّ
 :Qويقول دوايت دونلدسن عن زوجات اإلمام 

 .)٢(>روي أن عددهن كان بني الثالثامئة والتسعامئة<

 .٤٠٢-٤٠٠/ ٧الرتمجة العربية:  –دائرة املعارف اإلسالمية  )١(

 .٩٠عقيدة الشيعة:  )٢(
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رقني ومــثلهام عــدد غــري قليــل مــن املســلمني ـوبــني هــذين املستشــ

 ويا لألسف.

 وهكذا ضاعت احلقيقة وسط ضباب األكاذيب واألباطيل.

ــة  ــىل احلقيق ــوف ع ــة والوق ــة املتيقن ــول إىل النتيج ــرض الوص ولغ

ــتقرئ  ــة، نس ــاه  –الثابت ــام،  –يف أدن ــاريخ اإلم ــة بت ــادر املعني ــل املص ك

الزوجــات وأنســاهبن، نســأهلا جليــة األمــر، ونــروي عنهــا أســامء هاتيــك 

 لنجد مد الصدق او الكذب يف تلك األرقام السالفة الذكر:

ر (أو بشـــري) بنـــت أيب مســـعود عقبـــة بـــن عمـــرو ـأم بشـــ – ١

 األنصاري:

ــم  ــرمحن، ث ــد ال ــن عب ــعيد ب ــك س ــل ذل ــت قب ــد تزوج ــت ق كان

 تزوجت عبد الرمحن بن عبد اهللا، ثم كان احلسن ثالث األزواج.

 .)١(وأختيه أم احلسن وأم احلسنيوهي أم زيد بن احلسن 

 امرأة من ثقيف: – ٢

 .)٢(وهي أم ولده عمرو

 ،٢/٢٠٣وتاريخ اليعقويب:  ،٢١٢واملعارف:  ،٤٤٧-٤٤٦املحرب:  )١(

 .١٦/٢١رشح هنج البالغة:  ،١٩٩واإلرشاد: 

 .١٦/٢١هنج البالغة: ورشح  ،٢١٢املعارف:  )٢(
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 .)١(أم كلثوم بنت الفضل بن العباس بن عبد املطلب – ٣

 .)٢(امرأة من بنات عمرو بن اهتم املنقري – ٤

 .)٣(حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر – ٥

 خولة بنت منظور بن زبان الفزارية: – ٦

بـن طلحـة وولـدت لـه، وملـا قتـل عنهـا حممـد كانت زوجـة حممـد 

ــد مــات  ــى أســنّت، وق ــده حت ــوم اجلمــل تزوجهــا احلســن وبقيــت عن ي

 عنها.

 .)٤(وهي أم احلسن بن احلسن

 جعدة بنت األشعث بن قيس: – ٧

 .)٥(وهي التي سقته السم

 .٤٣٩املحرب:  )١(

 .١٦/٢١رشح هنج البالغة:  )٢(

 .٢١و١٦/١٣ورشح هنج البالغة:  ،٥٩ثالث رسائل للجاحظ:  )٣(

ورشح هنج  ،١٩٩واإلرشاد:  ،٢/٢٠٣وتاريخ اليعقويب:  ،٢١٢املعارف:  )٤(

 .١٨٧والدر املنثور:  ١٦/٢١البالغة: 

 .١٦/٢١ورشح هنج البالغة:  ،٥٠مقاتل الطالبيني:  )٥(
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ـــعثاً. < ـــال ش ـــة، ويق ـــال عائش ـــكينة، ويق ـــمها س ـــال أن اس ويق

 .)١(>والصحيح أن اسمها جعدة

 السليل بن عبد اهللا أخي جرير بن عبد اهللا البجيل: بنت – ٨

 .)٢(وربام كانت هي أم عبد اهللا بن احلسن
 أسامء بنت عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي: – ٩

وكانــت حتــت عبيــد اهللا بــن عمــر، ثــم خلــف عليهــا احلســن بــن 
 .)٣(عيل

 .)٤(امرأة من بني شيبان من آل مهام بن مرة – ١٠
 .)٥(امرأة من كلب – ١١
 .)٦(عائشة اخلثعمية – ١٢

 .١٦/٢٩رشح هنج البالغة:  )١(

 .٨٩مقاتل الطالبيني:  )٢(

، وعربّ عنها يف رشح ٥/٢٣٥ورشح هنج البالغة:  ،٥/٣٧تاريخ الطربي:  )٣(

 ، ويف اجلملة سقط وتصحيف.>امرأة من بنات علقمة بن زرارة< ١٦/٢١النهج: 

 .١٦/٢١رشح هنج البالغة:  )٤(

 .١٦/٢١البالغة: رشح هنج  )٥(

 .٤/٢١٦هتذيب تاريخ ابن عساكر:  )٦(
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 هند بنت سهيل بن عمرو: – ١٣
ــم  ــيد، ث ــن أس ــاب ب ــن عت ــرمحن ب ــد ال ــت عب ــد تزوج ــت ق كان
ــز، وعنــدما طلقهــا عبــد اهللا كتــب  ــد اهللا بــن عــامر بــن كري تزوجــت عب
معاوية خيطبهـا لولـده يزيـد، فخطبهـا احلسـن يف الوقـت نفسـه، ففضـلته 

 .)١(عىل يزيد وتزوجته
أن طــالق هنــد مــن زوجهــا  )٢(وايــة املــدائنيوربــام يستشــف مــن ر

عبــد اهللا بــن عــامر مل يكــن طالقــاً جاريــاً عــىل مــا اعتــاده النــاس يف مثــل 
ــ ــيّ كسِ ــه رسّ خف ــون ل ــد يك ــاالت، وق ــذه احل ــت ـه ــب بن ــالق أُرين رِّ ط

 .)٣(إسحاق من زوجها عبد اهللا بن سالم
ولعل مبـادرة معاويـة خلطبـة هنـد ليزيـد تضـع أيـدينا عـىل مفتـاح 

ــام ـالســ ذلــك ــي أن اإلم ــالق، وظن ــان وراء هــذا الط ــذي ك ــدفني ال ر ال
ــي أرادوا هبــا  Qاحلســن  ــة الت ــام بتلــك املــؤامرة الدنيئ كــان عــىل علــم ت

ــذرة،  ــه الق ــد ومآرب ــهوات يزي ــاً لش ــه حتقيق ــرء وزوج ــني امل ــق ب التفري

 .٢١و ١٦/١٣ورشح هنج البالغة:  ،٤٥٠املحرب:  )١(

 .١٦/١٣رشح هنج البالغة:  )٢(

يراجع يف قصة ارينب وأسلوب محل زوجها عىل طالقها ليتزوجها يزيد ألنه  )٣(

املوقف بزواجه منها ثم طالقه إياها لتحل لزوجها  Qأحبها وكيف أنقذ اإلمام احلسن 

 .١٨٤-١/١٧٨وتعود إليه: كتاب اإلمامة والسياسة: 
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ــادر  ــذلك ب ــه  –ول ــالم اهللا علي ــؤالء إىل  –س ــد ه ــريد كي ــا ل إىل خطبته
 من هذه اللعبة الشيطانية صفر اليدين.نحورهم وليعيد سيدهم 

فلســنا  >أم إســحاق بنــت طلحــة بــن عبيــد اهللا التيمــي<أمــا  – ١٤
 أبداً. Qواثقني من أمر زوجيتها للحسن 

فقــد رو بعــض املــؤرخني أهنــا كانــت زوجــة لــه، وأهنــا ولــدت 
 .)١(طلحة بن احلسن واحلسني األثرم بن احلسن وفاطمة بنت احلسن
ــني بــن عــيل  ــض آخــر: أهنــا زوجــة احلس ، وأهنــا Qورو بع

ولـدت لـه فاطمــة التـي تزوجهــا احلسـن بــن احلسـن فأنجبــت منـه عبــد 
 .)٢(اهللا املحض

ــدد ( ــذا الع ــه يف ١٤وهب ــا علي ــا عثرن ــوع م ــام جمم ــأيت إىل خت ) ن
، ومــع ذلــك Qاملراجــع التارخييــة يف موضــوع زوجــات اإلمــام احلســن 

أو نتيقنـه، بـل أن فيـه مـن املبالغـة والتزيُّـد فليس هذا العدد ممـا نقطـع بـه 
 ما ال خيفى عىل املحقق املدقق.

ــون  ــك يف ك ــا الش ــد رأين ــة<فق ــحاق التيمي ــن  >أم إس ــة للحس زوج
 .Lأو احلسني 

ورشح هنج  ،٣٠٣و ١٩٩واإلرشاد:  ،٢١٢واملعارف:  ،٤٤٢و ٦٦املحرب:  )١(

 .١٦/٢١البالغة: 

 .٣٦١و ٢٨٣والدر املنثور:  ،٢٦٩اإلرشاد:  )٢(
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وقـد رأينـا ذكـر (امــرأة مـن كلـب)، ومل يســمها أحـد، وبنـو كلــب 
بطـن مـن بجيلـة، وهبـذا االسـم أيضـاً بطـن مـن  –كام ذكـر النسـابون  –

بنــت الســليل البجليــة وعائشــة  –كــام مــر  –، ويف القائمــة )١(خــثعم
 اخلثعمية، والبد أن إحدامها هي املعنية بـ (امرأة من كلب).

فربام  – )٢(كام رو علامء النسب –وملا كان أوالد بجيلة وخثعم أخوة 
 تكون بنت السليل البجلية هي عائشة اخلثعمية بالذات.

 ).١١) أو (١٢) إىل (١٤وهكذا ينزل الرقم من (
ـــ  ــال ك ــىل اإلمج ــرواة ع ــره ال ــام ذك ــة ب ــة التام ــق الثق ــا ال نث ــام أنن ك
(امرأة من بني شـيبان) و(امـرأة مـن بنـات عمـرو بـن اهـتم) ومـا شـاكل 

 هذه العبارات املجملة املبهمة.
 وإذن، فاملتيقن من كل ذلك ال يتجاوز العرشة أبداً!

ــرقم ( ــذا ال ــل يف ه ــارات١٠وه ــك العب ــتدعي تل ــا يس ــة  ) م النابي
 والتعليقات القاسية من املؤرخني؟

) مـن النسـاء يف ذلـك التـاريخ مـا يبعـث ١٠وهل يف الـزواج مـن (
 عىل االستغراب والعجب؟

 .٣٧٣هناية األرب للقلقشندي:  )١(

 .١٦٢ية األرب: هنا )٢(
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ــنيّ  ــوع س ــات يف جمم ــن الزوج ــاب م ــن اخلط ــر ب ــان لعم ــد ك فلق
 .)١(حياته عرشة

 .)٢(وكان لعيل بن أيب طالب تسعة
 .)٣(وكان لعثامن بن عفان ثامنية

ــة  وهــل يبقــى بعــد ــا يــربر اســتعامل تلــك األلفــاظ البذيئ ذلــك م
 واجلمل القذرة، لوال بذاءة قائليها وقذارة نفوسهم؟!.

ولــو عــدنا إىل القائمــة الســالفة الــذكر لنــدققها بمنظــار آخــر يقــوم 
عىل التمييـز بـني البكـر والثيـب والصـغرية والكبـرية مـن هـؤالء النسـاء 

ــا ــزوج هب ــدما ت ــنهن عن ــيدة م ــل س ــرف ك ــة ظ ــىل دراس ــام  وع  Qاإلم
لوجــدنا أن دوافــع الــزواج هــذا مل يكــن شــهوة بحتــة وجنســاً حمضــاً وإنْ 

 أباحه اهللا وحلله لعباده.
ــوم  ــا ي ــا زوجه ــل عنه ــد قت ــان ق ــة ك ــور الفزاري ــت منظ ــة بن فخول

، وبإمكاننـا القـول أن هـذا الـزواج تعـويض هلـا Qاجلمل بني يـدي عـيل 
ـــن ـــبيل أيب احلس ـــا يف س ـــد زوجه ـــا بفق ـــا وفجيعته ـــن ترمله . Q ع

ــول اهللا  ــده رس ــوة بج ــك أس ــن يف ذل ــة  Nوللحس ــن حفص ــه م يف زواج

 .١٩٩-٤/١٩٨تاريخ الطربي:  )١(

 .١٥٥-٥/١٥٣تاريخ الطربي:  )٢(

 .٤٢١-٤/٤٢٠تاريخ الطربي:  )٣(
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بنت عمـر وزينـب بنـت خزيمـة اللتـني قتـل زوجامهـا يف بـدر، فضـمهام 
ل بسببه.  إىل أمهات املؤمنني تعويضاً عام أصيبا به من ترمّ

ــا  ــن زوجه ــت م ــد طلق ــت ق ــرو كان ــن عم ــهيل ب ــت س ــد بن وهن
وأحبهــا، وكــان زواج  ألن يزيــد رآهــا –كــام مــر  –بخديعــة مــن معاويــة 

إنقاذاً هلـا مـن هـذه الشـبكة اخلبيثـة واملـؤامرة املحكمـة، وهلـذا  Qاإلمام 
 .)١(>أال أنزل لك عنها..<لزوجها فيام قال له:  Qقال احلسن 

هبــا،  Qر األنصــارية تزوجــت مــرتني قبــل زواج احلســن ـوأم بشــ
 وربام كان لزواجه هذا سبب إنساين مل نقف عليه.

هبــذا العــدد مــن النســاء مل يكــن  Qوهكــذا يظهــر أن زواج اإلمــام 
ــه  ــافرت علي ــام تض ــهوة، وإن ــب الش ــنس ومطال ــدوافع اجل ــتجابة ل اس
عوامــل إنســانية متعــددة، فشــكلت بمجموعهــا هــذا العــدد الــذي 

 استعرضناه فيام مر.
ال أوعنــدما تــتجىل حقيقــة املســألة بمثــل هــذا الثبــات والوضــوح 

ــ ــا أن نص ــق لن ــة ـحي ــام اخليالي ــك األرق ــدر تل ــن مص ــتفهمني ع رخ مس
ــاءل  ــة، وأن نتس ــم  –اهلائل ــلء الف ــدعاة  –بم ــوعية امل ــك املوض ــن تل ع

رقون دسائســهم اللئيمــة ليخرجوهــا عــىل ـالتــي كــان يغلــف هبــا املستشــ
املأل وقـد افرتضـوا هلـا اسـم البحـث العلمـي املحايـد!، وهـل كـان مـن 

 .١٦/١٣رشح هنج البالغة:  )١(
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د (املائــة) و(مــا بــني الثالثامئــة عطــاء املنهجيــة املزعومــة أن يرســلوا أعــدا
 والتسعامئة) إرسال املسلامت؟

التي ارتفع بعددهن احلاقدون صعداً وزعمـوا  Qأما مطلقات اإلمام 
فلم يثبـت  )١(>املطالق<لقب  Qهلن من الكثرة والوفرة ما استحق به احلسن 

 أسامؤهن: تيةلدينا منهن، بل مل نعرف منهن، إال السيدات اآل
 بني شيبان من آل مهام بن مرة: امرأة من – ١

 .)٢(وكان السبب يف طالقها ميلها إىل رأي اخلوارج
 حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر: – ٢

فـأبلغ <وكـان السـبب يف طالقهـا أن املنـذر بـن الـزبري كـان هيواهـا 
 .)٣(>عنها شيئاً فطلقها Qاحلسن 

 .)٤(أم كلثوم بنت الفضل بن العباس بن عبد املطلب – ٣
 عائشة اخلثعمية: – ٤

 .)٥(Qوكان السبب يف طالقها إظهارها الفرح بوفاة عيل 

 .١/١٨٣تاريخ أيب الفدا:  )١(

 .١٦/٢١رشح هنج البالغة:  )٢(

 .١٣/ ١٦ورشح هنج البالغة:  ،٥٩ثالث رسائل للجاحظ:  )٣(

 .٤٣٩: رباملح )٤(

 .٢١٦/ ٤هتذيب تاريخ ابن عساكر:  )٥(

                                                           



 ٤١ ............................................ Qمنذ والدته حتى استشهاد أبيه  Qاإلمام احلسن 

ولــيس يف هــذا العــدد املــذكور ويف األســباب املوجبــة للطــالق مــا 
ــل،  ــزمري والتطبي ــك الت ــات واىل ذل ــات واملغالط ــك املبالغ ــدعو إىل تل ي

 لوال سوء الغرض وخبث النفس وفساد الطوية.
ـــه بعـــد هـــذا  – Qويطـــل اإلمـــام احلســـن  ـــدنيا  –كل عـــىل ال

اإلسالمية رجـالً عظـيم اهليبـة، جليـل الشـأن، أثيـل املجـد، كـريم اليـد، 
ــو  ــق، حل ــذب املنط ــود، ع ــلب الع ــان، ص ــوي اجلن ــان، ق ــف اللس ع
ــإجالل،  ــار، وتنطــق باســمه األفــواه ب ــه األيــدي بإكب الشــامئل، تشــري إلي
ــه احللقــات بتقــدير، فهــو  ــون بتقــديس، وتنعقــد حول ــه العي وتتطلــع إلي

 األسامع واألبصار، ومهو القلوب واألفئدة.ملء 
ونــزوالً عنــد هــذا األمــر الواقــع رأ أولئــك الســتة الــذين عيّــنهم 
اخلليفــة عمــر يف جملــس الشــور أن ال منــاص مــن حضــور احلســن بــن 

 .)١(للمذاكرة واملشاورة معه، فاستدعوه وأحرضوه Qعيل 
ــلم ــك املس ــاً رأ أولئ ــع أيض ــر الواق ــذا األم ــد ه ــزوالً عن ون ون

ر ـذات املوقــع املهــم يف نشــ –املتطلعــون إىل فــتح منطقــة طربســتان 
ــران  ــالمية يف اي ــالة اإلس ــف  –الرس ــعى متوق ــذا املس ــاحهم يف ه أن نج

ــحابة ا ــن الص ــدد م ــاركة ع ــىل مش ــام ع ــهم اإلم ــىل رأس ــارزين وع لب
ــن ــاس Qاحلس ــن عب ــد اهللا ب ــني وعب ــه احلس ــن أخي ــه وم ــوا من ، فطلب

 .١/٢٤اإلمامة والسياسة:  )١(
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وحذيفة بـن الـيامن احلضـور معهـم عـىل رأس اجلـيش اإلسـالمي لتقويـة 
ـــام  ـــذهب اإلم ـــموده، ف ـــدعيم ص ـــه وت ـــدافع  Qمعنويات ـــاك ب إىل هن

ــ ــالته، ويَس ــالم ورس ــار لإلس ــتح ـاالنتص ــلمني ف ــىل املس ــه وع ر اهللا علي
 .)١(هـ٣٠تلك املنطقة املهمة يف سنة 

ــار املســلمون عــىل عــثامن ثــورهتم العارمــة، وصــممو ا عــىل وملــا ث
قتلــه بعــد فشــل كــل جهــود التهدئــة واصــطدامها بمــروان وآل مــروان، 

اذهبــا بســيفيكام <وقــال هلــام:  Lولديــه احلســن واحلســني  Qدعــا عــيل 
 .)٢(>حتى تقوما عىل باب عثامن فال تدعا أحداً يصل إليه

ــدامى  ــؤرخني الق ــن امل ــدد م ــده ع ــف وأك ــذا املوق ــد رو ه وق
 .)٣(تاريخاملشهورين حتى أصبح من بدهييات ال

كام رو موقـف عـيل مـن عـثامن ومدافعتـه اجلـادة عنـه وحماوالتـه 
املتكررة حلاميتـه مـن القتـل معظـم املعنيـني بروايـة أحـداث هـذه الثـورة، 

 .٢٧٠-٤/٢٦٩وتاريخ الطربي:  ،٣٣٠فتوح البلدان للبالذري:  )١(

 .٧٠-٥/٦٩أنساب األرشاف:  )٢(

 ٣٥٣و ٤/٣٥٠وتاريخ الطربي:  ،٩٥و ٩٣و ٥/٧٤أنساب األرشاف:  )٣(

 .٢٣٣-٢/٢٣٢ومروج الذهب:  ،٣٩٢و ٣٨٨و ٣٨٥و
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ــاه  ــاً، كــام رشحن ــاريخ أيض ــح مواقــف الت ــك مــن أوض ــى أصــبح ذل حت
 .)١()Qبمصادره يف كتابنا السابق (اإلمام عيل بن أيب طالب 

مجــاع بعــد انعقــاده ولــن خيــل يف كونــه إمجاعــاً ولــن يضــري هــذا اإل
ــن  ــيف ب ــائق كس ــزوري احلق ــاعني وم ــذابني والوض ــض الك ــة بع خمالف
ــاه  ــتهم أب ــان ي ــن ك ــوا أن احلس ــاكلته، إذ زعم ــىل ش ــان ع ــن ك ــر وم عم
ــديث  ــالل ح ــاً يف خ ــيل يوم ــال لع ــه ق ــثامن وأن ــل ع ــىل قت ــالتحريض ع ب

 .)٢(>لقد قتلت رجالً كان يسبغ الوضوء لكل صالة<بينهام: 
ــذه  ــن ه ــرز م ــاريخ أب ــا يف الت ــح أمره ــة افتض ــن كذب ــت م وليس

 الكذبة وأجىل زيفاً وبطالناً.
ــني  ــن واحلس ــاركة احلس ــاب مش تّ ــض الكُ ــر بع ــد أنك يف  Lولق

الدفاع عن عـثامن، باعتبـار أن اخلليفـة كـان مسـتحقاً للقتـل بسـوء فعلـه، 
ــار أن قتل ــوباعتب ــكُّ يف ت ــذين ال يُشَ ــؤمنني ال ــحابة امل ــن الص ــرة م ه مجه

ــذين ال  ــلمني املخلصــني ال ــدد مــن املس ــورة قادهــا ع ســن إيامهنــم وبث حُ
تــاب يف صــحة إســالمهم وســالمة نوايــاهم. وهلــذا فــإن عليــاً وولديــه  رْ يُ

 .١٥٤-١٤٥سرية وتاريخ:  – Qام عيل بن أيب طالب اإلم )١(

 ،٢١٧-٢/٢١٦ويراجع أنساب األرشاف:  ،٥/٨١أنساب األرشاف:  )٢(

 .٤٥٨و ٤٥٦و ٤/٤٥٤وتاريخ الطربي: 
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لن يـدافعا عـن إنسـان منحـرف كعـثامن وأمـام ثـوار كأولئـك املعـروفني 
 بالدين واإليامن.
ــراء  ــل وال م ــه حيم ــل، ولكن ــليم ومجي ــالم س ــذا الك ــدينا يف أن ه ل

 أحد جانبي احلقيقة فقط.

عـىل رغـم كـل  –احلقيقـة الـذي جيـب علينـا إعالنـه  >جممـوع<أما 

ــاعر  ــف واملش ــى  –العواط ــثامن وينع ــلوك ع ــد س ــان ينق ــاً ك ــو أن علي فه

رفاته الســيئة، وبعنــف يف بعــض األحيــان، ولكنــه كــان ـعليــه تصــ

فـتح بـاب قتـل اخلليفـة إذا مـا أسـاء  –ت نفسـه يف الوقـ –حيارب بشـدة 

ــ ـــالتص ــاليم الش ــىل تع ــرج ع ــد ـرف أو خ ــاب ق ــذا الب ــتح ه ريعة، ألن ف

رر والفــوىض بــأكثر ممــا يــؤدي إىل اإلصــالح والتقــويم. ـيــؤدي إىل الضــ

 ــر ــان ي ــا ك ــن هن ــود  Qوم ــذل اجله ــعبة  –رضورة ب ــت ص ــام كان مه

جــع عــن أفعالــه إلصــالح ذلــك اخلليفــة وإجبــاره عــىل الرتا –ومضــنية 

 السيئة، بعيداً عن البطش والقتل وسفك الدماء.

ــا عــيل  ــرَ عنــه يف هنجــه البليــغ ومصــادر  – Qوقــد رو لن فــيام أُثِ

ــاريخ  ــالفقرات  –الت ــه ب ــزئ مــن ذلــك كل هــذه احلقيقــة بكاملهــا، ونجت

 اآلتية:
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 .)١(>واهللا ما زلت أذب عنه حتى أين ألستحيي<
 .)٢(>أكون آثامواهللا لقد دفعت عنه حتى خشيت أن <
 .)٣(>وما كنت ألعتذر من أين كنت أنقم عليه أحداثاً <

النــاس <يقــول لعــثامن يف أيــام الثــورة ناصــحاً إيــاه:  Qوكــان عــيل 
 .)٤(>إىل عدلك أحوج منهم إىل قتلك

 ومهام يكن من أمر.
ــذ  ــة، ونف ــت الواقع ــود، ووقع ــاعي واجله ــك املس ــلت تل ــد فش فق

ــن ــورة ع ــفرت الث ــدهم، وأس ــوار هتدي ــول،  الث ــل، ودم مطل ــة قتي خليف
 ومنصب شاغر ينتظر الكفء الذي يشغله ويصلح ما فسد منه.

ــيل  ــة لع ــت البيع ــة  Qومت ــار يف املدين ــاجرين واألنص ــل امله ــن قب م
املنورة، ثم هتافـت املسـلمون عـىل بيعتـه يف كـل مكـان مـن أرجـاء العـامل 
ــان  ــه ومــن ك ــة وأتباع ــو معاوي ــن ذلــك س اإلســالمي، ومل يتخلــف ع

 نه، مما رشحناه يف الكتاب السابق بالتفصيل.عىل دي

 .٤/٣٧٨تاريخ الطربي:  )١(

 .١/٤٦٨هنج البالغة:  )٢(

 .٢/٣٤هنج البالغة:  )٣(

 .٤/٣٦٩تاريخ الطربي:  )٤(
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ــع أصــحاب املصــالح واملنــافع الدنيويــة التــي تعرضــت  مّ َ وجتَ
ــحيح  ــالمي الص ــم اإلس ــد احلك ــد، عه ــد اجلدي ــذا العه ــر يف ه للخط

ريعة اهللا، فــأعلنوا نكــثهم للبيعــة وخــروجهم عــىل ـوالتطبيــق احلــريف لشــ
ــ ــام  الش ـــاإلم ــادل املنتخ ــة الع ــوص واخلليف ــك رعي املنص ــان ذل ب، فك

ــول اهللا  ــد رس ــام وع ــاً:  Nك ــاً علي ــال خماطب ــدما ق ــدي <عن ــتقاتل بع س
 .)١(>الناكثني والقاسطني واملارقني

اً مـــن اخلـــروج إىل العـــراق والـــذهاب إىل  Qومل جيـــد عـــيلّ  ـــدّ بُ
ــع النــاكثون -رة ـالبصــ ملحــاربتهم وتــأديبهم ووضــع احلــد  - حيــث جتمّ

 احلاسم لتمردهم وبغيهم وتطبيق حكم اهللا تعاىل يف البغاة عليهم.
رة مل يكــن يمــر بالكوفــة، فقــد أرســل ـوحيــث أن طريقــه إىل البصــ

ـــه  ـــعري إلقناع ـــى األش ـــة أيب موس ـــه إىل وايل الكوف ـــن قبل ـــالً م رس
ــ ــرب الش ــذه احل ــاس إىل ه ــع الن ــروج م ــر واخل ــوخ لألم رعية. ـبالرض

راً عــىل ـولكـن أبـا موسـى مل يقتنـع ومل جيـب، بـل اسـتمر يف غلوائـه مصـ
 قعوده وعىل تثبيط الناس عن اخلروج.

 ،٣/٥٣ويراجع يف احلديث: االستيعاب:  ،١٣/١٨٣رشح هنج البالغة:  )١(

 .٧/٢٣٨وجممع الزوائد:  ،١٣/١٨٧و ٨/٣٤١وتاريخ بغداد: 
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ــاً  ــك علي ــغ ذل ــا بل ــاخلروج إىل  Qومل ــره ب ــن وأم ــه احلس ــا ابن دع
الكوفة للقيام هبـذه املهمـة، مهمـة تعـديل موقـف الـوايل وإيقـاظ مشـاعر 

 الناس للمشاركة يف حرب البغاة.
وتوجـــه إىل  –وهـــو إمامـــه وأبـــوه  –مـــر عـــيل ولبّـــى احلســـن أ

فخـرج أبـو <الكوفة، وبصـحبته عـامر بـن يـارس، ومعـه كتـاب مـن أبيـه، 
ــه ــمه إلي ــن فض ــي احلس ــى فلق ــى )١(>موس ــىل أيب موس ــن ع ــل احلس ، فأقب

ا فـواهللا مـا أردنـا إال اإلصـالح، < َ تثـبِّط النـاس عنـّ
فقال: يا أبـا موسـى، ملِ

 .)٢(>ءوال مثل أمري املؤمنني خياف عىل يش
ــا  ــيل عليه ــة، وتُ ــجد الكوف ــلمة يف مس ــري املس ــت اجلامه واجتمع
ــام  ــم ق ــدهتا، ث ــامع أفئ ــا وجم ــامع قلوهب ــه بمس ــغت إلي ــيلّ فأص ــاب ع كت

فوضـع يـده عـىل عمـود يتسـاند إليـه، وكـان علـيالً مـن <احلسن خطيبـاً 
 شكو به، فقال:

احلمـــد هللا العزيـــز اجلبـــار، الواحـــد القهـــار، الكبـــري املتعـــال، <
واءٌ ﴿ مْ  سَ نْكُ ـنْ  مِ َّ  مَ لَ  أَرسَ ـوْ ـنْ  الْقَ مَ ـرَ  وَ هَ هِ  جَ ـنْ  بـِ مَ ـوَ  وَ فٍ  هُ ـتَخْ سْ يْـلِ  مُ  بِاللَّ

بٌ  سارِ . أمحـده عـىل حسـن الـبالء، وتظـاهر الـنعامء، وعـىل مـا ﴾بِالنَّهارِ  وَ
 أحببنا وكرهنا من شدة ورخاء.

 .٤/٤٨٢تاريخ الطربي:  )١(

 .٤/٤٨٣تاريخ الطربي:  )٢(
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ــده  ــداً عب ــه، وأن حمم ــك ل ــده ال رشي ــه إال اهللا وح ــهد أن ال إل وأش
امــتنّ علينــا بنبوتــه، واختصــه برســالته، وأنــزل عليــه وحيــه، ورســوله، 

واصــطفاه عــىل مجيــع خلقــه، وأرســله إىل األنــس واجلــن، حــني عبــدت 
ـد الـرمحن، فصـىل اهللا عليـه وعـىل آلـه،  حِ األوثان، وأُطيـع الشـيطان، وجُ

 .>وجزاه أفضل ما جز املسلمني
ــ< ؤمنني أمــا بعــد: فــإين ال أقــول لكــم إال مــا تعرفــون، أن أمــري امل

ــن أيب طالــب  ــيكم،  –ره ـأرشــد اهللا أمــره، وأعــزّ نصــ –عــيل ب ــي إل بعثن
ــبيل اهللا،  ــاد يف س ــاب، واجله ــل بالكت ــواب، وإىل العم ــدعوكم إىل الص ي
وإن كـان يف عاجـل ذلـك مـا تكرهـون، فـإن يف آجلـه مـا حتبـون إن شـاء 

وحـده، ثـم شـهد مـع  Nاهللا. ولقد علمتم أن عليـاً صـىل مـع رسـول اهللا 
مجيـــع مشـــاهده، وكـــان مـــن اجتهـــاده يف مرضـــاة اهللا  N رســـول اهللا

ــزل  ــم، ومل ي ــد بلغك ــا ق ــالم م ــنة يف اإلس ــاره احلس ــوله وآث ــة رس وطاع
ـــله وحـــده  Nرســـول اهللا  ضـــه بيـــده، وغسّ راضـــياً عنـــه، حتـــى غمّ

واملالئكة أعوانه والفضل ابـن عمـه ينقـل إليـه املـاء، ثـم أدخلـه حفرتـه، 
ـنِّ  ـن مَ ينه وعداته وغـري ذلـك مـن أمـوره، كـل ذلـك مِ وأوصاه بقضاء دَ
ــداكَّ  ــه ت ــاس علي ــداكّ الن ــد ت ــه، ولق ــا إىل نفس ــا دع ــم واهللا م ــه، ث اهللا علي

، فبـايعوه طـائعني، ثـم نكـث مـنهم نـاكثون بـال األبل اهليم عند ورودهـا
حــدث أحدثــه، وال خــالف أتــاه، حســداً لــه وبغيــاً عليــه، فعلــيكم عبــاد 
ــوف  ــاهللا، واخلف ــتعانة ب ــرب واالس ــد والص ــه، واجل ــو اهللا وطاعت اهللا بتق
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ــه  ــم ب ــام عص ــاكم ب ــمنا اهللا وإي ــؤمنني. عص ــري امل ــه أم ــاكم إلي ــا دع إىل م
ــا وإ ــه، وأهلمن ــل طاعت ــاءه وأه ــىل أولي ــاكم ع ــا وإي ــواه، وأعانن ــاكم تق ي

 .)١(>جهاد أعدائه، واستغفر اهللا العظيم يل ولكم

ثــم خطــب مــرة أخــر يف اجــتامع حاشــد مــن اجتامعــات الكوفــة 

 يومذاك فقال:

ــه وســنة رســوله < ــا نــدعوكم إىل اهللا وإىل كتاب ــا جئن أهيــا النــاس، إن

لون، وأفضــل مــن  ــه مــن املســلمني، وأعــدل مــن تعــدّ وإىل أفقــه مــن تَفقَّ

ــه القــرآن ومل  ــنْ مل يعب ــايعون، مَ ــلون، وأوىف مــن تب لــه الســنة ومل جتتفضّ هِّ

ــة  ــرابتني: قراب ــوله ق ــاىل إىل رس ــه اهللا تع ب ــن قرّ ــابقة، إىل مَ ــه الس ــد ب تقع

الدين وقرابـة الـرحم، إىل مـن سـبق النـاس إىل كـل مـأثرة، إىل مـن كفـى 

اهللا به رسـوله والنـاس متخـاذلون، فقـرب منـه وهـم متباعـدون، وصـىل 

ركون، وقاتــل معــه وهــم منهزمــون، وبــارز معــه وهــم ـمعــه وهــم مشــ

بون، إىل مــن مل تــرد لــه روايــة، وال تكافــأ  حمجمــون، وصــدقه وهــم يكــذّ

ر ويـدعوكم إىل احلـق، ويـأمركم باملسـري ـالنصـ له سـابقة، وهـو يسـألكم

روه عـىل قـوم نكثـوا بيعتـه، وقتلـوا أهـل الصـالح ـإليه، لتوازروه وتنصـ

وملا سقط عني من قوله <، ويقول الراوي: ١٣-١٤/١٢رشح هنج البالغة:  )١(

 .>أكثر، ولقد حفظت بعض ما سمعت

                                                           



 Qاإلمام احلسن بن عيل  ..................................................................... ٥٠

ــه، ف ــت مال ــوا بي ــه، وانتهب ــوا بعامل ــحابه، ومثّل ــن أص ــه ام ــوا إلي شخص

روا بــام ـرمحكــم اهللا، فمــروا بــاملعروف واهنــوا عــن املنكــر، واحضــ

 .)١(>ر به الصاحلونـحيض
 ب به يف الكوفة أيضاً قوله:وكان مما خط

ــن أيب < ــيل ب ــؤمنني ع ــري امل ــري أم ــان يف مس ــد ك ــه ق ــاس؛ ان ــا الن أهي
طالــب مــا قــد بلغكــم، وقــد أتينــاكم مســتنفرين، ألنكــم جبهــة األنصــار 
ـــتهام  ـــد بيع ـــزبري بع ـــة وال ـــن طلح ـــان م ـــد ك ـــرب، وق ورؤوس الع

ــم.. و ــا بلغك ــة م ــروجهام بعائش ــاوخ ــو مل ينص ــم اهللا ل ــد ـي ــنكم أح ره م
أن يكـــون أقبـــل معـــه مـــن املهـــاجرين واألنصـــار كفايـــة،  لرجـــوتُ 

 .)٢(>فأنرصوا اهللا ينرصكم
 ومما قاله اإلمام احلسن للناس يف خطاب آخر:

ــوانكم، < ــريوا إىل إخ ــريكم، وس ــوة أم ــوا دع ــاس، أجيب ــا الن ــا أهي ي
فإنه سيوجد هلذا األمـر مـن ينفـر إليـه، واهللا لـئن يليـه أولـو النهـى أمثـل 

العاقبــة، فــأجيبوا دعوتنــا وأعينونــا عــىل مــا ابتُلينــا  يف العاجلــة وخــري يف
 .)٣(>به وابتليتم

 .١٤/١١البالغة: رشح هنج  )١(

 .١٣٣-١٣٢وقريب منه يف اجلمل:  ،٦٣-١/٦٢اإلمامة والسياسية:  )٢(

 .٤/٤٨٥تاريخ الطربي:  )٣(
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 ثم قال أليب موسى وايل الكوفة:
 .)١(>اعتزل عملنا ال أمّ لك وتنحَّ عن منربنا<

 ثم توجه إىل الناس قائالً:
ــىل < ــي ع ــرج مع ــنكم أن خي ــاء م ــن ش ــادٍ فم ــي غ ــاس، إنن ــا الن أهي

 .)٢(>الظهر، ومن شاء فليخرج يف املاء
وكــان هلــذه اخلُطــب البليغــة دورهــا الكبــري يف شــحذ اهلمــم 
وتنشــيط العــزائم وإثــارة العواطــف لصــالح هــذه احلــرب الدينيــة التــي 
ــاكثون للبيعــة واخلــارجون عــىل  ــون املصــلحيون الن أشــعل نارهــا النفعي

 الرشع والنظام العام.
ولقــد كــان العــتامد اإلمــام أســلوب احلكمــة واملوعظــة احلســنة يف 

ــ ــذه اخلُط ــوب ه ــق يف القل ــه العمي ــوس ومفعول ــغ يف النف ــره البلي ب أث
فنفـر معـه تسـعة آالف، فأخـذ بعضـهم الـرب، وأخـذ بعضـهم <واألفئدة، 

املاء، وعىل كـل سـبع رجـل. أخـذ الـرب سـتة آالف ومائتـان، وأخـذ املـاء 
 .)٣(>ألفان وثامنامئة

 .٢٤/٢١ورشح هنج البالغة:  ،١٣٦واجلمل:  ،٤/٤٨٦تاريخ الطربي:  )١(

 .٤/٤٨٥تاريخ الطربي:  )٢(

 .٤٨٥/ ٤تاريخ الطربي:  )٣(
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ــن  ــام احلس ــه دور اإلم ــب  Qومل ينت ــذه اخلط ــل هب ــرب اجلم يف ح
ــاكثني، البليغــة املثــري ة وباســتنفار املســلمني للمســامهة يف صــدّ البغــاة الن

ــدحر  ــرب ل ــذه احل ــة يف ه ــة التوجيهي ــؤوليته االعالمي ــتمر يف مس ــل اس ب
الــدعايات املضــادة والــدعوات الكاذبــة، ولفضــح تلــك األضــاليل 

البسـطاء فلـم يـدركوا أبعـاد  >اجلمـل<واألباطيل التـي انخـدع هبـا أتبـاع 
 ذلك التحرك النفعي العفن.
أن عبـد اهللا بـن الـزبري  –كمثـلٍ عـىل ذلـك  –ويذكر لنـا املؤرخـون 

رة هبـدف حتـريض أصـحابه ـخطب يوماً يف معسـكر أهـل اجلمـل بالبصـ
ــه،  ــىل بيعت ــاس ع ــإكراه الن ــثامن، وب ــل ع ــاً بقت م علي ــاهتّ ــرب، ف ــىل احل ع

ــن  ــامع احلس ــك مس ــغ ذل ــه، فبل ــوءٍ كعادت ــره بس ــاً  Qوذك ــام خطيب فق
 ال:فحمد اهللا وأثنى عليه، وق

أهيا النـاس، قـد بلغتنـا مقالـة ابـن الـزبري، وقـد كـان أبـوه يتجنـى <
ــه الــبالد حتــى قتــل، وأن طلحــة  عــىل عــثامن الــذنوب، وقــد ضــيق علي
راكز رايتـه عـىل بيـت مالـه وهـو حـي. وأمـا قولـه: أن عليـاً ابتـز النـاس 
ــمُ أنــه بايعــه بيــده ومل يبايعــه بقلبــه،  عْ أمــرهم، فــإن أعظــم حجــة ألبيــه زَ

بالبيعة وادعى الوليجـة، فليـأتِ عـىل مـا ادّعـاه بربهـان وأنّـى لـه  فقد أقر
رة، فـام عجبـه ـذلك. وأما تعجبه من تـورد أهـل الكوفـة عـىل أهـل البصـ

ــري  ــل، ولعم ــل باط ــىل أه ــوردوا ع ــق ت ــل ح ــن أه ــيعلمن  –واهللا  –م ل



 ٥٣ ............................................ Qمنذ والدته حتى استشهاد أبيه  Qاإلمام احلسن 

رة، وميعــاد مــا بيننــا وبيــنهم اليــوم، نحــاكمهم إىل اهللا تعــاىل ـأهــل البصــ
 .)١(>باحلق وهو خري الفاصلنيفيقيض اهللا 

 Qأيضــاً يف حــرب أبيــه عــيل  Qوهكــذا كــان دور اإلمــام احلســن 
هقـت زمع القاسـطني معاويـة وأشـياعه، يف صـفني، تلـك احلـرب التـي أ

رات األلــوف مــن املســلمني، حتــى ضــجت الصــحراء ـأرواح عشــ
باألشــالء وامــتألت بطــون الــذئاب الكــارسة بلحــوم القــتىل حتــى 

معاويــة وكبــار قادتــه أقســى احلســاب عــن ذلــك بــني  التخمــة، وســيلقى
يـدي اهللا تعـاىل، كـام لقـي مثـل ذلـك احلسـاب مـن حمكمـة التـاريخ عـىل 

 رغم سائر املتعصبني من ضالني ومضلَّلني.
أيضــاً يف حــرب صــفني، ومــن  Qأجــل، هكــذا كــان دور احلســن 

حسن احلظ أن حتـتفظ املصـادر بنمـوذج مـن تلـك اخلُطـب البليغـة التـي 
ــدي خــالل احلــرب، رداً عــىل  Qا اإلمــام قــاد هبــ مســرية اإلعــالم العقي

 مزاعم األعداء ودعاواهم الباطلة.
قــام خطيبــاً يف حــرب  Qر بــن مــزاحم أن احلســن ـرو نصــ

احلمـد هللا ال إلـه غـريه، وحـده <صفني حيرض النـاس عـىل اجلهـاد فقـال: 
اهللا إن ممــا عظــم <. ثــم قــال: >ال رشيــك لــه، وأُثنــي عليــه بــام هــو أهلــه

ى ذكــره، وال ـعلــيكم مــن حقــه، وأســبغ علــيكم مــن نعمــه مــا ال حيصــ

 .١٧٥اجلمل:  )١(
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يـؤد شــكره، وال يبلغــه صــفة وال قــول، ونحــن إنــام غضــبنا هللا ولكــم، 
ــنّ علينــا بــام هــو أهلــه أن نشــكر فيــه آالءه وبــالءه ونعــامءه، قــوالً  فإنــه مَ

ر فيـه عارفـة الصـدق، يصـدق اهللا فيـه ـيصعد إىل اهللا فيـه الرضـا، وتنتشـ
ــه مل قول ــد، فإن ــد وال يبي ــوالً يزي ــا، ق ــن ربن ــد م ــه املزي ــتوجب في ــا، ونس ن

ــتحكمت  ــرهم، واس ــتد أم ــد إال اش ــر واح ــىل أم ــط ع ــوم ق ــع ق جيتم
ــد  ــه ق ــوده، فإن ــة وجن كم: معاوي ــدوّ ــال ع ــدوا يف قت ــدهتم. فاحتش عق

ــ ــدام ـحض ــوب، وإن اإلق ــاط القل ــع ني ــذالن يقطّ ــإن اخل ــاذلوا ف ر وال خت
مل يتمنــع قــوم قــط إال رفــع اهللا عــنهم عــىل األســنة نجــدة وعصــمة، ألنــه 

 .)١(>العلة، وكفاهم جوائح الذلة، وهداهم إىل معامل امللة
وملـــا فعـــل أبـــو موســـى األشـــعري فعلتـــه البلهـــاء النكـــراء يف 

 Qولـده احلسـن  Qالتحكيم، وكثـر اللغـط يف هـذا املوضـوع، أمـر عـيلّ 
بـأن يقـوم خطيبـاً فيــتكلم يف أمـر أيب موسـى وعمــرو بـن العـاص، فقــام 

 فتكلم فقال: Qاحلسن 
ــا < ث أهيــا النــاس، قــد أكثــرتم يف أمــر أيب موســى وعمــرو، وإنــام بُعِ

ــان  ــن ك ــرآن، فم ــاهلو دون الق ــام ب ــو، فحك ــالقرآن دون اهل ــيحكام ب ل
ــأ أيب  ــن خط ــان م ــد ك ــه، وق ــوم علي ــه حمك ، ولكن ــامً ــن حك ــذا مل يك هك

وسى أن جعلهـا لعبـد اهللا بـن عمـر، فأخطـأ يف ثـالث خصـال: خـالف م

 .١١٤-١١٣وقعة صفني:  )١(
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أبــاه عمــر إذ مل يرضــه هلــا ومل يــره أهــالً هلــا وكــان  –يعنــي أبــا موســى  –
ــه  ــىل ال يشء ل ــور إال ع ــه يف الش ــريه، وال أدخل ــن غ ــه م ــم ب ــوه أعل أب

روطاً مــن عمــر عــىل أهــل الشــور، فهــذه واحــدة. ـفيهــا، رشطــاً مشــ
ــ ــع علي ــة: مل جيم ــة وثاني ــدون اإلمام ــذين يعق ــار ال ــاجرون واألنص ه امله

وحيكمـون عــىل النــاس. وثالثــة: مل يســتأمر الرجــل يف نفســه وال علــم مــا 
 .)١(>عنده من ردّ أو قبول

ــض  ــد دح ــتجيل، فق ــل ال ــذا ك ــه ه ــاً يف كالم ــام جملي ــان اإلم وك
ــغ دحــض،  ــف لفهــام أبل ــاص ومــن ل ــى وابــن الع ــزاعم أيب موس م

ذاهتـــا التــي زعموهـــا طريقـــاً واســتدل عـــىل فســـاد ذلــك بـــاحلجج 
ــة  ــىل أهلي ــتدلوا ع ــلمني، إذ اس ــأمر املس ــام ب ــاً للقي ــتخالف ورشط لالس
ــذا  ــوأ ه ــيحه لتب ــور وترش ــاه يف الش ــر إي ــال عم ــة بإدخ ــثامن للخالف ع
املركز، كام اسـتدلوا عـىل صـحة خالفـة مـن اسـتخلف قبـل ذلـك برضـا 

 املهاجرين واألنصار هبم قادة وحكاماً عىل الناس.
ليضـــع النقـــاط عـــىل احلـــروف، فطعـــن يف  Qن وجـــاء احلســـ

 التحكيم أوالً:
ــح يف  ــريم رصي ــرآن الك ــرآن، ألن الق ــاهلو دون الق ــم ب ــه حك بأن
وجــوب حــرب البغــاة ومقــاتلتهم حتــى يــذعنوا ألمــر اهللا، قــال تعــاىل: 

 .١٢٨-١/١٢٧اإلمامة والسياسة:  )١(
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ــإِنْ ﴿ ــتْ  فَ غَ ا بَ ــدامهُ ــىلَ  إِحْ ــر عَ قــاتِلُوا األْ ُخْ ــي الَّتِــي فَ بْغِ تَّــى تَ ــي حَ  إِىل ءَ  تَفِ
ــرِ  ــق ﴾اهللاَِّ أَمْ ــام احل ــرف باإلم ــك الظ ــثالً يف ذل ــر اهللا متم ــان أم ــا ك ، ومل

فلــيس مــن احلكــم بــالقرآن  Qرعي عــيل بــن أيب طالــب ـواخلليفــة الشــ
خلعه واختيـار غـريه وال مهادنـة البـاغي والسـكوت عـن بغيـه كـام فعـل 

 احلكامن.
 ثم طعن بالتحكيم ثانياً:

ــة با ــن عمــر للخالف ــد اهللا ب ــار عب ــأن اختي طــل مــن أساســه، ألن ب
ــه  ــع علي ــثامن، ومل جيم ــة ع ــد بيع ــوا عن ــام زعم ــا ك ــالً هل ــره أه ــاه مل ي أب

بعـد  Qاملهاجرون واألنصـار كـام ادّعـوا يـوم حجبـوا اخلالفـة عـن عـيل 
 ، ومل يسترش الرجل ليعلم ما عنده من رد أو قبول.Nوفاة النبي 
عـىل اخلتـام بإعـداد تلـك املـؤامرة الغـادرة  Qرف عهـد عـيل ـويش

ــم،  ــن ملج ــرمحن ب ــد ال ــيم عب ــافر اللئ ــل الك ــك العت ــد ذل ــىل ي ــه ع لقتل
 وبسيف احلقد اجلاهيل األسود حقد الناكثني والقاسطني واملارقني.

يعــد  Qرف ذلــك العهــد الســاموي عــىل اخلتــام، وعــيل ـأجــل يشــ
خلـارجني عـىل إمـام العدة حلرب التصـفية النهائيـة مـع معاويـة وأتباعـه ا

ــن  ــام احلس ــب باإلم ــداد والتأه ــذا اإلع ــاط ه ــدار ارتب ــاهنم، وبمق  Qزم
 .)١(>عىل عرشة آالف Qجاء يف األخبار أنه عقد للحسن ابنه <فقد 

 .٧/٩٣رشح هنج البالغة:  )١(
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ولكــن قضــاء اهللا تعــاىل ال يــرد، وقــدره املقــدر ال يــدفع، فوقعــت 
ــيل  ــو ع ــة، وه ــعدت  Qالواقع ــبيل اهللا، وص ــهيداً يف س ــه ش يف حمراب

 ىل بارئها تشكو الغدر الدينء واللؤم الكافر.روحه إ
رعية واخلالفـــة الزمنيـــة نحـــو اإلمـــام ـواجتهـــت اإلمامـــة الشـــ

ــن  ــاحبها  Qاحلس ــه ص ــاس ألن ــن الن ــريه م ــاً  –دون غ ــل  –نص واملؤه
 .-كفاءةً ومقدرة  –لتحمل أعبائها 

ــل  ــا تكف ــداث وأحــداث مم ــاحة اإلســالمية أح واســتجدت يف الس
 حدث عنه بالتفصيل.الفصل القادم ببحثه والت

* * * 
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ــالم  ــاريخ اإلس ــة يف ت ــرة الثاني ــت للم ــذا التق ــة  –وهك ــد خالف بع
ــيل  ــ –ع ــامء الش ــة الس ــخص ـإمام ــة يف ش ــة األرض الزمني رعية بخالف

ــ ــة الش ــد: اإلمام ــل واح ــة ـرج ــن، واخلالف ــة دي ــا رئاس رعية باعتباره
 الزمنية باعتبارها رئاسة دولة.

بمـن دلـف  Nوهكذا احتـد مـن جـاء عليـه الـنص مـن رسـول اهللا 
 الناس إليه يبايعونه عىل السمع والطاعة.

رين مـن شـهر رمضـان، حزينـاً ـكان صـباح اليـوم احلـادي والعشـ
ــمع  ــم يس ــة، فل ــون الكآب ــا تك ــد م ــاً أش ــزن، كئيب ــون احل ــا يك ــغ م أبل
املسلمون يف الكوفـة عنـد الفجـر ذلـك الصـوت املـدوي بـذكر اهللا وهـو 

، ومل تتلقــف آذاهنــم دعوتـه املباركــة يف تلــك >اهللا أكــرب. اهللا أكـرب<ينـادي: 
حـي عـىل الفـالح. حـي عـىل الصـالة. <الساعة املبكرة وهو هيتـف هبـم: 

ــل ــري العم ــىل خ ــي ع ــي >ح ــه املالئك ــذلك الوج ــوهنم ب ــل عي ، ومل تكتح
، وهــو قــائم يصــيل يف املحــراب بخشــوعه Qاجلميــل، وجــه عــيلّ 
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ــه  ــع نفس ــتم م ــه، ويتم ــه بكلامت ــاجي رب ــهاره يف اهللا، ين ــوعه وانص وخض
 بدعواته.

 إهنا الوحشة بأفظع معانيها وأقسى آثارها عىل النفس.
ــذه امل ــالل ه ــدة ويف خ ــف بأفئ ــت تعص ــي كان ــة الت ــاعر املؤمل ش

ي عـىل مـا بقـي فيهـا مـن طاقـات الصـرب ـأولئك املسـلمني، فتكـاد تقضـ
ــول اهللا  ــة رس ــيهم رحيان ــل عل ــل، يط ــد والتحم ــباب  Nواجلل ــيد ش وس

ــة،  ــد الثلم ــراغ ويس ــيمأل الف ــه ل ــراب أبي ــو حم ــه نح ــة، فيتوج ــل اجلن أه
، وإذا باألمـل >الصـالةقـد قامـت  الصـالة، قـد قامـت <وينادي املنادي: 

يـــدب يف النفـــوس دبيـــب الشـــفاء يف جســـم املـــريض، وإذا بأولئـــك 
ــذكرون  ــه يت نات ــالم وبُ ــحابة اإلس ــن ص ــني م ــني املخلص ــد  –الطيب وق

عـن  Nمـا كـان يتحـدث بـه حممـد  –حرمهم وقع الفاجعة لـذة التـذكار 
ر  سبطه هذا، وما يـنص عليـه مـن إمامتـه وواليتـه عـىل األمـة، ومـا يكـرّ

 من إعالن حبه إياه وتوهله فيه.ويؤكد 
وتصــطف الصــفوف يف نظــام، وجيتمــع الشــمل مــن جديــد، 

 ويتوجه اجلميع إىل اهللا تعاىل ألداء الفريضة املكتوبة.
مــن فرضــه، فيبــادر إىل منــرب أبيــه ليــؤبن ذلــك  Qوينتهــي اإلمــام 

الفقيد العظيم بـام يسـتحق مـن كلـامت التـأبني، ممـا ال يمكـن أن يقـال يف 
 فيقول: –كل الناس  –من الناس  شأن غريه
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ى يف هـذه الليلــة رجـل مل يدركـه األولـون، ولــن ـأال انـه قـد مضـ<
ير مثله اآلخرون، مـن كـان يقاتـل وجربيـل عـن يمينـه وميكائيـل عـن 

الليلــة التــي قــبض فيهــا موســى بــن عمــران، يســاره، واهللا لقــد تــويف يف 
 .)١(>ورفع فيها عيسى بن مريم، وأنزل القرآن

 وهكذا فليكن التأبني باختصار ألفاظه وأبعاد معانيه.
رجــل، ولكنــه مل يســبقه األولــون وال يدركــه اآلخــرون. وإنســان <

ولكنـه بـني جربئيــل وميكائيـل، وهـل هــذا إال اإلنسـان املالئكـي. ترفــع 
فـع عيسـى، ويمـوت يـوم يمـوت موسـى، وينـزل إىل قـربه روحه يـوم ير

ــي  ب ونب ــرّ ــك مق ــني مل ــا ب ــل كله ــرآن إىل األرض. مراح ــزل الق ــوم ين ي
مرسل وكتاب منـزل، فـام شـأن مكـارم الـدنيا إىل جنـب هـذه املكرمـات 

 .)٢(>الكرائم
ــن  ــه، واحلس ــجد وجنبات ــاء املس ــيج يف أرج ــاء والنش  البك  Qودوّ

 لدات.يؤبن أباه هبذه الكلامت اخلا
 عــىل أثــر ذلــك صــوت جهــوري أصــيل النــربة  ورسعــان مــا دوّ
عريق املنبت، هو صـوت عبيـد اهللا بـن العبـاس بـن عبـد املطلـب، يـدعو 

ومقاتل  ،٥/١٥٧، وقريب منه: يف تاريخ الطربي: ٢/١٩٠تاريخ اليعقويب:  )١(

 .١٦/٣٠و ٧/٢١٩ورشح هنج البالغة:  ،٥٢-٥١الطالبيني: 

 .٥٧: Qصلح احلسن  )٢(
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معــارش النــاس، هــذا ابــن نبــيكم <، قــائالً: )١(Qالنــاس إىل بيعــة احلســن 
 .)٢(>وويص إمامكم فبايعوه

ــ ــدفوعاً بش ــذا م ــه ه ــد اهللا يف قول ــن عبي ــة ـومل يك ــن عاطف يء م
 جاحمة أو قربى متعصبة أو حمبة عمياء.

 حقاً: Nابن النبي  Qفاحلسن 
ـــنْ ﴿وحســـبنا يف االســـتدالل عـــىل ذلـــك: قـــول اهللا تعـــاىل:  مَ  فَ

ــكَ  اجَّ ــهِ  حَ ــنْ  فِي ــدِ  مِ عْ كَ  مــا بَ ــنَ  جــاءَ ــمِ  مِ لْ ــلْ  الْعِ قُ ا فَ عُ  تَعــالَوْ ــدْ ــا نَ ن ناءَ  أَبْ
مْ  كُ ــاءَ ن أَبْ نا وَ ــاءَ نِس مْ  وَ كُ ــاءَ نِس ــنا وَ سَ أَنْفُ مْ  وَ ــكُ سَ أَنْفُ ــمَّ  وَ ــلْ  ثُ بْتَهِ ــلْ  نَ عَ نَجْ  فَ

ــتَ  نَ ــىلَ  اهللاَِّ لَعْ ــاذِبِنيَ  عَ ــا ﴾الْك ــاء هن ــود باألبن ــن املقص ــاع  –، ومل يك بإمج
 .)٣(Lإال احلسن واحلسني  –املسلمني 

ــي  ــان النب ــن  Nوك ى احلس ــمّ ــد س ــث،  Qق ــدة أحادي ــه) يف ع (ابن
ــاج إىل  ــا ال حيت ــحتها، مم ــىل ص ــوا ع ــا، وأمجع ــلمون روايته ــداول املس ت

 .)٤(تفصيل وتطويل

 .٥٢مقاتل الطالبيني:  )١(

 .١٩٢اإلرشاد:  )٢(

 .١١/٢٦البالغة: رشح هنج  )٣(

وسنن  ،٥١٩و ٢/٤٢٣وسنن أيب داود:  ،٩/٧١و ٥/٣٢صحيح البخاري:  )٤(

 .٦٥٨-٥/٦٥٧الرتمذي: 
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نفسـه مسـألة البنـوة هـذه يف فقـرات قاهلـا بعـد  Qوقد أكد احلسـن 
 فراغه من تأبني أبيه جاء فيها:

أنــا احلســن بــن حممــد، أنــا ابــن البشــري، أنــا ابــن النــذير، أنــا ابــن <
راج املنـري، وأنـا مـن أهـل ـ اهللا عز وجـل بإذنـه، وأنـا ابـن السـالداعي إىل

 .)١(>البيت الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً 
ــ ــوص الش ــذه النص ــد ه ــري بع ــن يض ــنة أن ـول ــرآن وس ــن ق ريفة م

ــائق:  ــون للحق ــول املزيف ــا<يق ــو أبنائن ــا بن ــي )٢(>بنون ــن وح ــك م ، ألن ذل
ء عمهــم العلــويني، مــن دون التزلــف أو التعصــب للعباســيني ضــد أبنــا

 أن يكون له سند من كتاب أو حديث.
 ويص أبيه حقاً: Qواحلسن 
ـــيل  ـــن  Qولع ـــه احلس ـــرب البن ـــية ك ـــج Qوص ـــمنها هن ، تض

 .)٣(البالغة

 .٥٢مقاتل الطالبيني:  )١(

، ويراجع ما رد به هناك عىل هذه الفكرة القبلية ١١/٢٨رشح هنج البالغة:  )٢(

نبوية الرشيفة املنافية ألحكام اإلسالم. كام يراجع بحث هذه املسألة بنصوصها ال

 .١٢٩-٧/١٢٢وشواهدها الشعرية الكثرية يف كتاب الغدير: 

 (رشح الشيخ حممد عبده). ٥٧-٢/٣٧هنج البالغة:  )٣(
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ــوم واحــد، وقــد  ــه بي ــه أيضــاً وصــية أخــر أمالهــا قبــل وفات ول
ــؤرخني ــن امل ــدد م ــا ع ــاً )١(رواه ــىل أن علي ــهم ع ــص بعض ــال  Q، ون ق

 .)٢(>ويل األمر وويل الدم أنت<: Qللحسن 
، -وإهنا الوصية الثالثـة  – )٣(بالناس Qأن يصيل احلسن  Qوأمر عيلّ 

 وقديامً زعم الزاعمون أن األمر بإقامة الصالة معناه اخلالفة.
ــاً  ــن أن علي ــرون م ــربي وآخ ــا رواه الط ــا م ــل  Qأم ــئل قب ــد س ق

ــه:  ــايع احلســن؟ فقــال: مــا آمــركم  –وال نفقــدك  –إن فقــدناك <وفات فنب
فــال نعــرف مــد ســنده وحقيقــة أمــره، ولكنــه لــو صــح  )٤(>وال أهنــاكم

كــان  Qفــال مــانع منــه وال يــدل عــىل عــدم اإليصــاء، وذلــك ألن عليــاً 
ــيات  ــتالف نفس ــف واخ ــة املوق ــذاك ودق ــرف يوم ــة الظ ــرف حراج يع

ــ ــم يف التص ــار هل ــرتك اخلي ــاس، ف ــنص يفـالن ــة ال ــإن أرادوا إطاع  رف، ف
فقـد سـبق هلـم أن  Qفـذاك، وإن عزفـوا عـن احلسـن  Qاملبايعة للحسـن 

 عزفوا عن أبيه ونصه اجليل يف عهود اخللفاء السابقني.

والكامل البن األثري:  ،٣٨ومقاتل الطالبيني:  ،٥/١٤٧تاريخ الطربي:  )١(

٣/١٩٦. 

 .١/٢٩٨أصول الكايف:  )٢(

 .١/١٨٤ومطالب السؤول:  ،٢/٣٠٦مروج الذهب:  )٣(

 .١٤٧-٥/١٤٦تاريخ الطربي:  )٤(
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 :Nبعد ذلك وقبله إمام بنص رسول اهللا  Qواحلسن 
ـــه  ـــني  Nكقول ـــن واحلس ـــاً احلس ـــان <: Lخماطب ـــتام اإلمام أن

 .)١(>وألمكام الشفاعة
هــذا إمــام ابــن إمــام أخــو إمــام <: Qمشــرياً إىل احلســني  Nوقولــه 
 .)٢(>أبو أئمة تسعة

ـــه  ـــيني، وإن <: Nوقول ـــيد الوص ـــيل س ـــني، وع ـــيد النبي ـــا س أن
 .)٣(>أوصيائي بعدي اثنا عرش

 وعىل كل حال.
ــاس،  ــوس الن ــة يف نف ــداءها القوي ــد اهللا أص ــوة عبي ــت دع ــد الق فق
وبخاصة عنـد أولئـك الـذين عـارصوا العهـد النبـوي الـذهبي وسـمعوا 

لــك الرجــل الــذي ال ينطــق عــن اهلــو تلــك الشــهادات مــن لســان ذ
 .Qوالنصوص يف حق احلسن 

 .٢/٤٧٦نزهة املجالس:  )١(

 .٤/٢٠٩منهاج السنة:  )٢(

. ويراجع يف أن األئمة اثنا عرش: صحيح البخاري: ٤٨٦و ٤٤٧ينابيع املودة:  )٣(

داود: أيب وسنن ابن  ،٤/٥٠١وسنن الرتمذي:  ،٦/٣وصحيح مسلم:  ،٩/١٠١

٢/٤٢١. 
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ــه <وبــادر اجلميــع إىل البيعــة طــائعني قــائلني:  ــه إلينــا وأحقّ مــا أحبّ
 .)١(>باخلالفة

ــة ــرة الثاني ــت للم ــذا التق ــة  وهك ــد خالف ــالم بع ــاريخ اإلس يف ت
ــيل ــ< Qع ــامء الش ــة الس ــخص ـإمام ــة يف ش ــة األرض الزمني رعية بخالف

ــلٍ  ــ رج ــة الش ــد: اإلمام ــة ـواح ــن، واخلالف ــة دي ــا رئاس رعية باعتباره
 .)٢(>الزمنية باعتبارها رئاسة دولة

بمـن دلـف  Nوهكذا احتـد مـن جـاء عليـه الـنص مـن رسـول اهللا 
 الناس إليه يبايعونه عىل السمع والطاعة.

مــن القبــول والنــزول عــىل هــذا االنــدفاع  Qوكــان البــد للحســن 
 .الشبيه باإلمجاع عىل بيعته

باملبــادرة إىل البيعــة  Qوواضــح أن إقامــة احلجــة عــىل اإلمــام 
ــ ــتعداد للنص ــذار ـواالس ــدم االعت ــول وع ــوخ والقب ــه بالرض ــة ل رة ملزم

ــيل يف  ــه بالتفص ــا بيان ــلف لن ــام س ــربرات، ك ــروف وامل ــت الظ ــام كان مه
 .Qكتابنا السابق عن أمري املؤمنني 

 يف مسجد الكوفة. Qوهكذا متّت البيعة للحسن 

 .١٦/٣١ورشح النهج:  ،٥٢لطالبيني: مقاتل ا )١(

 .٨٠-٧٩: Qكتابنا: اإلمام عيل  )٢(
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ــم بايع ــث ــا البص ــا، وتبعته ــة كله ــه الكوف ــراقـت ــدائن والع  )١(رة وامل
 .)٤(وبالد فارس )٣(واليمن )٢(بأمجعه، كام بايعه احلجاز

 ومل يتخلف عن بيعته إال معاوية وأتباعه ومن وااله.
 عمله يف إدارة الدولة. Qوبدأ احلسن 

ـــوالة  ـــنيّ ال ـــراء، وع ـــر األم ـــواد <وأمّ ـــه إىل الس ل امّ ـــه عُ ووجّ
 .)٥(>واجلبل

ــؤون  ــيم ش ــو تنظ ــا نح ــق طريقه ــدة تش ــة اجلدي ــذت اخلالف وأخ
 الناس عىل ضوء التطبيق احلريف للمنهج اإلهلي العادل.

يف أول عهـده بـاألمر زيـادة أفـراد  Qوكان من مجلة مبادرات اإلمام 
، وذلك لعلمه بعنف احلاجة التـي كـانوا يعانوهنـا بعـد )٦(اجليش يف عطائهم

وبـني النـاكثني  Qرعية املتمثلة بعيلـة الشتلك احلروب الطاحنة بني اخلالف
(أتباع اجلمل) والقاسطني (أتباع معاوية) واملارقني (اخلوارج عىل أمـر اهللا) 

 .٥/١٦٢تاريخ الطربي:  )١(

 .٥/١٤٠تاريخ الطربي:  )٢(

 .٢/٢٨٩تاريخ اخلميس:  )٣(

 .١/٣٦٩االستيعاب:  )٤(

 .٢/٣٠٢مروج الذهب:  )٥(

 .١٦/٣٣ورشح هنج البالغة:  ،٥٥مقاتل الطالبيني:  )٦(
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وللتمهيد إلعادة تنظيمه والتيسري عليه استعداداً لتطورات األوضاع املقبلـة 
 والصدامات املحتملة مع أعداء اهللا.

ـــادرات احلازمـــة الصـــارمة  ـــة املب ـــل وكـــان مـــن مجل أمـــره بقت
جاسوســني كانــا يرســالن ملعاويــة بأخبــار اخلالفــة وأنبــاء الكوفــة 

ـدّ ذلـك دلـيالً عـىل املوقـف الصـلب جتـاه مـؤامرات )١(والبرصة ، حيث عُ
ــد  ــق مســرية احلكــم واجــراءات العهــد اجلدي ــدهم لتعوي األعــداء ومكائ

 يف تطبيق حكم اهللا والتطور نحو الغد األفضل واألرغد.
يم البيعة يف العامل اإلسـالمي وفـرغ اإلمـام مـن وبعد أن انتهت مراس

وضع األسس الرئيسة ملسرية الدولة، قرر أن يدعو معاوية إىل الدخول فـيام 
 دخل فيه املسلمون، فكتب له كتاباً قال يف أواخره:

ـنَّ  –ى لسـبيله ـأن علياً ملا مضـ< رمحـة اهللا عليـه يـوم قـبض ويـوم مَ
ــاً  ــث حي ــوم يبع ــالم وي ــه باإلس ــده،  –اهللا علي ــر بع ــلمون األم والّين املس

فأســأل اهللا أن ال يزيــدنا يف الــدنيا الزائلــة شــيئاً ينقصــنا بــه يف اآلخــرة ممــا 
عنــده مــن كرامــة. وإنــام محلنــي عــىل الكتــاب إليــك االعــذار فــيام بينــي 
ــظ  ــه احل ــك إن فعلت ــك يف ذل ــرك، ول ــاىل يف أم ــبحانه وتع ــني اهللا س وب

 اجلسيم والصالح للمسلمني.

 .١٦/٣١ورشح النهج:  ،١٩٣واإلرشاد:  ،٥٢ مقاتل الطالبيني: )١(
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ــتامد ــدع ال ــن ف ــاس م ــه الن ــل في ــيام دخ ــل ف ــل، وادخ ي يف الباط
اب  بيعتي، فإنـك تعلـم أين أحـق هبـذا األمـر منـك عنـد اهللا وعنـد كـل أوّ
ــاء  ــن دم ــي، واحق ــق اهللا، ودع البغ ــب، وات ــب مني ــه قل ــن ل ــيظ وم حف
املسلمني، فواهللا مـا لـك مـن خـري يف أن تلقـى اهللا مـن دمـائهم بـأكثر ممـا 

لطاعـة، وال تنـازع األمـر أهلـه ومـن أنت القيه بـه، فادخـل يف السـلم وا
هو أحـق بـه منـك، ليطفـئ اهللا النـائرة بـذلك، وجيمـع الكلمـة، ويصـلح 

 ذات البني.
ــلمني  ــك باملس ــدت إلي ــك هن ــتامدي يف غيّ ــت إال ال ــت أبي وإن أن

 .)١(>فحاكمتك حتى حيكم اهللا بيننا وهو خري احلاكمني
وأرســل اإلمــام كتابــه هــذا مــع رســولني مهــا جنــدب بــن عبــد اهللا 
يـا الرسـالة وسـلّام الكتـاب  األزدي واحلارث بـن سـويد التيمـي، وقـد ادّ

ــواب ســو القــول:  ــة مــن ج ــد معاوي ــم يكــن ل ــة، فل ــا <ملعاوي ارجع
 .)٢(>فليس بيني وبينكم إالّ السيف

ــام  ــأخربا اإلم ــوالن ف ــاد الرس ــن إرصار  Qوع ــة م ــواب معاوي بج
ــن  ــىل احلس ــان ع ــرب، فك ــالن للح ــرد وإع ــىل التم ــر  Qع ــدّ لألم أن يع

ته قبل أن يفاجئ بالعدوان.  عدّ

 .٣٤و ١٦/٢٤ورشح النهج:  ،٥٧-٥٦مقاتل الطالبيني:  )١(

 .٢٦-١٦/٢٥رشح النهج:  )٢(
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 إىل إعالن احلرب عىل إمام زمانه. –ثانيةً  –وهكذا عاد معاوية 
 –حجـة املطالبـة بـدم عـثامن –ولكن تلك احلجـة املهلهلـة التافهـة 

 مل يبق هلا جمال يف هذا التمرد اجلديد.
ــو ال ــام ه ــاين؟ وإذن، ف ــه الث ــه بغي ــة ب ــيربقع معاوي ــذي س ــع ال ربق

عــن نســيج  –دماغــه وأدمغــة مستشــاريه  –ومتخضــت األدمغــة املفكــرة 
 مجيل الطالء لذلك الربقع املتهرئ املمزق.

ــن  ــة إىل احلس ــه معاوي ــب ب ــا كت ــان مم ــالة  Qفك ــىل الرس ــاً ع جواب
 السالفة الذكر:

ــة< ــذه األم ــك هل ــدم من ــة، وأق ــك والي ــول من ــتَ أين أط ــد علم  ق
 .)١(>دخل يف طاعتياجتربة، وأكثر منك سياسة، وأكرب منك سناً... ف

أطــول <وهكــذا كــان الطــالء اجلديــد قــائامً عــىل ادعــاء أن معاويــة 
مــن احلســن بــن  >أكــرب ســناً <و >أكثــر سياســة<و >أقــدم جتربــة<و >واليــة

 .Qعيل 
ــن  ــرب، فل ــر واألك ــدم واألكث ــول واألق ــو األط ــة ه ــان معاوي وإذا ك

ــي  ــه النب ــال في ــذي ق ــو ال ــاحبهم ه ــون ص ــه أن يك ــري أتباع إذا <: Nيض
 .)٢(>رأيتم معاوية عىل منربي فاقتلوه

 .١٦/٣٦ورشح النهج:  ،٥٨مقاتل الطالبيني:  )١(

 .١٥/١٧٦و ٤/٣٢ورشح هنج البالغة:  ،٢١٦وقعة صفني:  )٢(
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ــامل  ــاء أو الك ــاييس األزي ــة كمق ــاييس اخلالف ــارت مق ــذا ص وهك
 .>أكثر<و >أقدم<و >أكرب<و >أطول<اجلسامين 

ــك ــة ذل ــت خالص ــىل  وكان ــرد وع ــىل التم ــة ع ــه: إرصار معاوي كل
 تكرار البغي.

ــود، ومل  ــل احلش ــود، وتكتي ــع اجلن ــاغي إىل مج ــذا الب ــارع ه ــم س ث
 يرتك خلصمه وقتاً كافياً لإلعداد.

بالعمل بعد –وزحف بجيشه نحو العراق مبادراً إىل العدوان، ومعلناً 
 بغيه وخروجه عىل إمام زمانه. –القول 

ــة ردّ العــدوان  Qومل جيــد احلســن  ــداً مــن التأهــب للخــروج بغي بُ
ه، وكــان هــذا مــن أبســط واجبــات الرجــل الــذي يتحمــل  وصــدّ

 مسؤولية قيادة الدولة وإدارة شؤوهنا العليا.
ــاس  ــة مــؤثرة حيــثهم  –اســتعداداً للخــروج  –وخطــب يف الن خطب

 فيها عىل اجلهاد والصرب عليه، قال يف أثنائها:
ه كرهـاً، ثـم قـال أما بعد، فـإن اهللا كتـب اجلهـ< اد عـىل خلقـه وسـامّ

ألهل اجلهـاد: اصـربوا إن اهللا مـع الصـابرين، فلسـتم أهيـا النـاس نـائلني 
 .)١(>ما حتبون إال بالصرب عىل ما تكرهون

 .١٦/٣٨ورشح النهج:  ،٦١مقاتل الطالبيني:  )١(
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ــــن  ــــاس  Qوأدرك احلس ــــه أن الن ــــن خطاب ــــه م ــــور انتهائ ف
سيتقاعسـون عــن اخلــروج وأهنــم ليســوا عــىل اســتعداد للصــرب عــىل آالم 

 .)١(>سكتوا فام تكلم منهم أحد وال أجاب بحرف<احلرب، ألهنم 
 وكان لتقاعس الناس أسباب وأسباب، ولعل يف طليعتها:

ــذت  – ١ ــام وأخ ــد ع ــاً بع ــروب عام ــتهم احل ــد أهنك ــاس ق أن الن
. فقـد خاضـوا ثـالث حـروب طاحنـة يف قرابـة سـنتني  منهم أخذاً عظـيامً

انتهــاء بحــرب اجلمــل، ومــروراً بحــرب صــفني، و اأو تزيــد قلــيالً، بــدء
ــدوداً إىل  ــاً ومك ك ــاً ومفكّ ــيش متعب ــان اجل ــذلك ك ــروان، ول ــرب النه بح

 أبعد احلدود.
ــت مــن أهــم أســباب اســتعجال  ــذات كان ولعــل هــذه النقطــة بال

ــن  ــرب احلس ــاخلروج إىل ح ــة ب ــه  Qمعاوي ــىل جيش ــاز ع ــل االجه بأم
 املتعب املشار إليه قبل أن يستجم ويستعيد تنظيمه وقوته وقدرته.

ــ – ٢ ــان يعــيش فيــه احلســن إن املجتم مل  Qع الكــويف الــذي ك
ــل كــان يعــج بأصــناف  يكــن جمتمعــاً موحــد الصــف جمتمــع الكلمــة، ب
شتى من الناس، مـنهم أتبـاع بنـي أميـة (الرتـل اخلـامس) وكـان عـددهم 

رساً يف أمـــورهم واختـــذوا عنـــده <غـــري قليـــل، وقـــد كـــاتبوا معاويـــة 

 املصدران السابقان. )١(
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، وكتب هلـم معاويـة يعـدهم باملـال واملغريـات، كـام كـان مـن )١(>األيادي
ــن  ــداء احلس ــوارج وهــم أع ــتهم اخل ــن قبــل،  Qمجل ــه م وأعــداء أبي

ــروب  ــرس يف ح ــاء أرس الف ــن أبن ــد م ــوايل والعبي ــم امل ــراء وه واحلم
 اإلسالم معهم يف سني الفتح.

ــواء  ــيش وأه ــراد اجل ــواء أف د أه ــدّ ــو يع ــد وه ــيخ املفي ــول الش ويق
 كان منه هذا اجليش: املجتمع الذي

اخــالط مــن النــاس: بعضــهم شــيعة لــه وألبيــه، وبعضــهم <
اك،  مـة، وبعضــهم أصــحاب فــتن وطمــع يف الغنــائم، وبعضــهم شــكّ حمكّ
ــون إىل  ــائلهم ال يرجع ــاء قب ــوا رؤس ــبية اتّبع ــحاب عص ــهم أص وبعض

 .)٢(>دين
وعندما يكـون املجتمـع الـذي سـينبثق منـه اجلـيش املحـارب عـىل 

التمــزق واالخــتالف، ابتــداء بالرتــل اخلــامس مثــل هــذا التفــرق و
ــن  ــرتبص باحلس ــذي Qامل ــاحلمراء ال ــاء ب ــدات  نوانته ــعون للمزاي خيض

ــارصة.  ــدول املع ــض ال ــوم بع ــارب الي ــي حت ــة الت ــرق املرتزق ــة كف املالي
فكيــف يمكــن للقائــد أن يعتمــد عليــه، وكيــف يــركن لــه يف االستبســال 

 يف اجلهاد واإلخالص يف الفداء.

 .٢/٢٩٥مروج الذهب:  )١(

 .١٩٣اإلرشاد:  )٢(
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ــن  ــن م ــام يك ــن ومه ــب احلس ــد خط ــر فق ــلفنا  – Qأم ــام أس  –ك
ــث  ــة حي ــاً إىل النخيل ــه متوجه ــادر إلي ــم ب ــروج إىل اجلهــاد، ث ــن اخل وأعل

ع املحاربني. ذها مركزاً مؤقتاً لتجمّ  اختّ
ثــم توجــه منهــا إىل املــدائن حيــث اختارهــا مقــراً لقيادتــه يف هــذه 

ائن روس التــي ال يعلــم نتائجهـا إال اهللا، وكــان اختيــار املــدـاحلـرب الضــ
نقطــة للتجمــع واإلمــداد اختيــاراً موفقــاً ألمهيتهــا التامــة يف القيــام هبــذه 

ــ ــة والبص ــارس والكوف ــن ف ــرق م ــف الط ــع خمتل ــا جتم ــة، ألهن رة ـاملهم
 واحلجاز واليمن.

ــىل  ــان ع ــراق، ك ــو الع ــري نح ــل باملس ــد عجّ ــة ق ــان معاوي ــا ك ومل
ــن  ــه  Qاحلس ــة وإيقاف ــيش معاوي ــة ج ــه ملقابل ــن جيش ــة م ــل فرق أن يرس

ــد  ــة عن ــذه الفرق ــد هل ــني قائ ــك: تعي ــوات ذل ــن أوىل خط ــان م ــده، وك ح
ـه عبيـد اهللا بـن عبـاس  امليدانية املقاتلـة، وقـد اختـار هلـذه املهمـة ابـن عمّ

 لتوفر ثالث ميزات فيه:
ــيمن  – ١ ــلل إىل ال ــذي تس ــة ال ــيش معاوي ــة  –إن ج ــام خالف أي

كـان قـد قتـل  ر بـن أرطـأةـبقيـادة بسـ –وواليـة عبيـد اهللا عليهـا  Qعيل
ي مـن معاويـة ـطفلني لعبيد اهللا، فكـان هـذا القائـد صـاحب ثـأر شخصـ

.فضالً عن كل االعتبارات األخر 
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يـوم وفـاة أبيـه وأول  Qإن عبيد اهللا كان أول داع ملبايعة احلسن  – ٢
 مبادر إىل البيعة حينذاك، وكان متحمساً كل التحمس هلذه البيعة.

ؤوس القبائل والوجوه الكوفيني يف وبالنظر إىل وجود عدد من ر – ٣
، فلم يكن يريد احلسن أن يثـري احلساسـيات لـد هـؤالء Qجيش احلسن 

الرؤساء إذا ما اختار واحداً منهم بالذات للقيادة، وسيكون اختيار ابن عـم 
 اخلليفة خارجاً عن دائرة هذه احلساسيات.

وكانــت هــذه امليــزات الــثالث جمتمعــة ســبباً يف اختيــار هــذا 
 جل هلذا املركز اخلطري واملهمة الصعبة.الر

يف نفريه للحرب عدد كبـري  Qوكان املفروض أن جيتمع لد احلسن 
من املقاتلني يعدّ بمئات األلوف من العراق فقط، وإذا طالـت مـدة احلـرب 

باملزيـد  –بطبيعـة احلـال  –فإن البالد اإلسـالمية األخـر سـتمد اجلـيش 
 واملزيد من اجلنود واحلشود.

ر ـعشــ حتــت قيــادة عبيــد اهللا اثنــي Q عجــل أرســل احلســن وعــىل
ملالقـاة اجلـيش الغـازي بقيـادة  – )١(يف أوسـط الروايـات –ألفاً مـن اجلنـد 

ــاه  ــا باجت ــل فيه ــدأ التوغ ــة وب ــل األرض العراقي ــد دخ ــان ق ــة، وك معاوي
 الكوفة.

ومقاتل الطالبيني:  ،٢/١٩١وتاريخ اليعقويب:  ،٥/١٥٩تاريخ الطربي:  )١(

٦٢. 
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ــا عشــ ــة (االثن ة ـوضــمت هــذه الفرق ــارص اخلــريّ ــاً) كــل العن ر ألف
لنـا ذكرهـا، فكـان فـيهم مـن يمثـل التنظـيم األمـوي والرشيرة التي سبق 

ري، واخلـــارجي، وجمموعـــة مـــن ضـــعاف النفـــوس وضـــعاف ـالســـ
ــد  ــوم القائ ــام أن يق ــري الع ــة النف ــي يف حال ــن املنطق ــيس م ــامن، ول اإلي
بعمليــة انتقــاء أو فــرز أو متحــيص، متامــاً كــام هــو شــأن اجليــوش اليــوم 
ــداهتم حســب  ــاق بوح ــاط لاللتح ــون أو االحتي ــدعى املكلف ــدما ي عن

ول العــامل املعــارص تنتقــي الظــروف الطارئــة، فليســت هنــاك دولــة مــن د
عــىل ضــوء النوايــا والــدوافع  –وهــي يف حالــة حــرب  –جنودهــا 

 واألهداف.
خليطــاً مــن كــل النــاس، وحــافالً  Qوهكــذا كــان جــيش احلســن 

 بكل األهواء، وجامعاً لكل املخلصني واملنافقني.
وبـــدأ عمـــالء بنـــي أميـــة عملهـــم يف داخـــل صـــفوف اجلـــيش 

 رهاب واحلرب النفسية.مستعملني كل وسائل التخويف واإل
وكان مـن مجلـة أسـلحتهم النافـذة البارعـة تلـك اإلشـاعات التـي 
يبثّوهنا هنـا وهنـاك ويوزعوهـا مهسـاً عـىل هـذا وذاك، للتشـكيك بجديـة 
هــذه احلــرب، وبمــد اســتجابة النــاس للمشــاركة فيهــا، وبمقــدار مــا 

 يمكن أن تسفر عنه من نرص أو هزيمة.
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ــاريه  ــة ومستش ــدو أن معاوي ــرح ويب ــدة لط ــدوا الع ــد أع ــانوا ق ك
فكــرة الصــلح بــني الطــرفني يف الســاعات احلاســمة، وكــان عــىل اجلهــاز 

ــن  ــيش احلس ــدس يف ج ــي املن ــرة  Qالتخريب ــذه الفك ــري هب ــة التبش مهم
إذا مــا رفضــها،  Qوإعــداد النفــوس لتقبلهــا بــل لفرضــها عــىل احلســن 

ــيل  ــع ع ــة م ــل معاوي ــام فع ــاً ك ــم  Qمتام ــام ت ــيم وك ــب التحك ــدما طل عن
 من قبل عنارص من داخل جيشه كام هو معلوم. Qفرضه عىل عيل 

وهلذا كـان عـىل عنـارص بنـي أميـة املندسـني يف اجلـيش احلسـني أن 
ــة  تشــيع فكــرة الصــلح وأن هتمــس باســتمرار أن احلســن يكاتــب معاوي
عــىل الصــلح، وهــم بــذلك يعــدون األذهــان لتقبــل الفكــرة، ويمنعــون 

كـل املعنويـات املطلوبـة يف مثـل اجليش مـن املحاربـة، وحيطمـون بـذلك 
 هذه املواقف احلاسمة.

وبقــي القائــد عبيــد اهللا بــن العبــاس حــائراً جتــاه تلــك األراجيــف 
.العاصفة من جهة، وجتاه ختاذل املعنويات من جهة أخر 

ــله  ــه يص ــاعات حريت ــالل س ــة  –رساً  –ويف خ ــن معاوي ــاب م كت
 >ألـف ألـف درهـم<يقرتح عليه فيه أن يـرتك القيـادة ويلتحـق بـه مقابـل 

 .)١(يعطى نصفها نقداً ونصفها اآلخر عند دخول معاوية الكوفة

 .١٦/٤٢ورشح النهج:  ،٦٤ومقاتل الطالبيني:  ،٢/١٩١تاريخ اليعقويب:  )١(
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ي يف ـواستســلم ابــن عبــاس لنــوازع نفســه األمــارة بالســوء، ونســ
ي ـتلــك اللحظــات ثــأره بولديــه عنــد معاويــة، وبيعتــه إلمامــه، بــل نســ

 حتى العصبية القبلية التي تشده باخلليفة الرشعي.
نحــو معســكر معاويــة لــيعلن  ورسعــان مــا ركــب فرســه وســاقها

وأصــبح النــاس ينتظــرون <اهلزيمــة ويقــبض مــن الــثمن مــا اتفــق عليــه، 
أن خيرج فيصيل هبم.. فطلبوه فلم جيـدوه فصـىل هبـم قـيس بـن سـعد بـن 

 .)١(>عبادة
وعنــــدما شــــاع يف اجلــــيش املهــــزوز باإلشــــاعات واملمــــزق 

اجلنــود باالنقســامات فــرار قائــده إىل معســكر العــدو، ســارع كثــري مــن 
ــض  ــدر بع ــل!) ويق ــدهم (البط ــوة بقائ ــرار أس ــدانا إىل الف ــات ووح زراف

 .)٢(املؤرخني عدد الفارين بثامنية آالف
وتسلم القيادة بعـد فـرار ابـن عبـاس بطـل عقيـدي صـلب الـرأي 

وكـان  –حديدي العزم قوي الشكيمة ذلك هو قيس بـن سـعد بـن عبـادة 
فجمـع أشـتات البقيـة  –ئد ملمة قد عيّنه للقيادة إذا ما أملّت بالقا Qاحلسن 

 الباقية من العسكر وقام فيهم خطيباً، وكان مما قال:

 .٦٥مقاتل الطالبيني:  )١(

 .٢/١٩١تاريخ اليعقويب:  )٢(
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ــذا < ــنع ه ــا ص ــيكم م ــنّ عل ــولنَّكم وال يعظم ــاس، ال هي ــا الن أهي
ــم  ــاه ع ــط. إن أب ــري ق ــوم خ ــأتوا بي ــاه مل ي ــاه وأخ ــذا وأب ــل.. إن ه الرج

ــول اهللا  ــؤمنني  Nرس ــري امل ــيل أم ــاه والّه ع ــدر.. وإن أخ ــه بب ــرج يقاتل خ
ــ ــع ـــىل البص ــنع ـرة فس ــذا... ص ــلمني... وأن ه ــال املس ــال اهللا وم رق م

 .)١(>اآلن هذا الذي صنع
ــ ــذه االنب ــلت ه ــي ووص ــمة الت ــث العاص ــة حي ــة إىل الكوف اء املؤمل

ـــل  ـــث يتجمـــع فيهـــا اجلـــيش وك ـــدائن حي ـــأ للزحـــف، وإىل امل تتهي
ــالق  ــة االنط ــون نقط ــراف لتك ــن األط ــيقدمون م ــذين س ــدين ال املجاه

 يفرتض هلا أن تكون صعبة املراس طويلة األمد. واملدد حلرب كان
ــان  ــاً، وك ــزاً عنيف ــزهتام ه ــني فه ــاتني اجلهت ــاء إىل ه ــلت األنب وص
ــة  ــذه احلادث ــف ه ــد تلق ــاء ق ــال وذك ــن م ــه م ــام لدي ــامس ب ــل اخل الرت
ــفوف  ق يف ص ــزّ ــة والتم ــادة البلبل ــل زي ــتغالل بأم ــف اس ــتغلها أعن ليس

ــام يشــاع  Qجــيش احلســن  ــف  –عــىل ضــوئها  –وأنصــاره ب مــن أراجي
وبام هيمس به من أكاذيب وبـام سيسـفر عنـه كـل ذلـك مـن زعزعـة الثقـة 

ــ ــل بالنص ــيم األم ــالنفس وحتط ــف ـب ــدة الص ــىل وح ــاء ع ر ويف القض
 ومتاسك اجلبهة أمام عدو رشس وخطري.

 .٦٥مقاتل الطالبيني:  )١(
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ــدائن  ــيعون يف امل ــانوا يش ــد ك ــوة <لق ــد ق ــعد (قائ ــن س ــيس ب أن ق
 .)١(>امليدان بعد ابن عباس) قد صالح معاوية وصار معه

 .)٢(>أن احلسن قد صالح معاوية وأجابه<ويشيعون يف مسكن: 
أن قـيس بـن سـعد قـد قتـل <ر إشـاعة أخـر يف املـدائن: ـثم تنتشـ

هـذا أمـريكم قـد بـايع، وهـذا <. وتنفجر إشـاعة رابعـة تقـول: )٣(>فانفروا
 .)٤(>احلسن قد صالح، فعالم تقتلون أنفسكم

ــن  ــه إىل احلس ــن أعوان ــة م ــن ثالث ــداً م ــة وف ــل معاوي ــم أرس  Qث
ــام رســوالن)٥(للتفــاوض ــل أهن ــاً )٦(، وقي ــه كتب ــوا علي ــال أهنــم عرض ، ويق

 .)٧(تسلمها معاوية من عدد من اخلونة يف الكوفة

 .٢/١٩١تاريخ اليعقويب:  )١(

 .٢/١٩١املصدر نفسه:  )٢(

 .٥/١٥٩تاريخ الطربي:  )٣(

 .٦٥مقاتل الطالبيني:  )٤(

 .٢/١٩١تاريخ اليعقويب:  )٥(

 .٦٦مقاتل الطالبيني:  )٦(

تب املذكورة يف اإلرشاد:  )٧( تب مجاعة من وك<، إذ قال: ١٩٥-١٩٤ولعلها الكُ

رؤساء القبائل إىل معاوية بالسمع والطاعة له يف الرس، واستحثوه عىل املسري نحوهم 

 .>إليه عند دنوهم من عسكره أو الفتك به Qوضمنوا له تسليم احلسن 
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ولكنهــا مل تفاجئــه ملعرفتــه بحقيقــة  Qواطّلــع عليهــا احلســن 
ــة  ــوالن أو الثالث ــرج الرس ــارهبم. وخ ــوائهم ومش ــتالف أه ــاس واخ الن

ث صــاحبه بصــوت جهــري  ــدِّ َ يســمعون <مــن اخليمــة وبــدأ كــل مــنهام حيُ
ــة  ــه الفتن ــكن ب ــدماء وس ــول اهللا ال ــابن رس ــن ب ــد حق ــاس أن اهللا ق الن

 .)١(>وأجاب إىل الصلح. فاضطرب العسكر، ومل يشك يف صدقهم
وتلقــــف اخلــــوارج املوجــــودون يف داخــــل املعســــكر هــــذه 
اإلشـــاعات فثـــارت ثـــائرهتم عـــىل الصـــلح وثـــار معهـــم النفعيـــون 

 وضعاف النفوس.
ــيش  ــد اجل ــة وفق ــاعت البلبل ــوىض وش ــت الف ــا عمّ ــان م ورسع

 وحدته ونظامه وانضباطه.
 عليه أن يفعل. بملياً فيام جي Qوفكر احلسن 

ــه < ــن طفولت ــة م ــور ممتع ــزين، ص ــه احل قِ ــن وراء أُفُ ــه م ــراءت ل وت
ــة  ــاكر الكــريم، فتطلــع منهــا إىل أيامــه البــيض احلافل املباركــة وصــباه الب
بــالنور يف املدينــة املنــورة، يــوم كــان يــدرج فيهــا بموقعــه املمتــاز، ويــوم 
كــان يتلقــف الــوحي منــذ حلظاتــه األوىل، ويــتعلم كلــامت اهللا مــن لســان 

 .>، ويتخرج بعلمه عىل مصدر العلمNنبي اهللا 

 .٢/١٩١تاريخ اليعقويب:  )١(
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ودخــل عليهــا  Pوذكــر يــوم كــان طفــالً بــني يــدي أمــه فاطمــة <
ورآه يلعــب، فقــال هلــا: إن اهللا تعــاىل سيصــلح عــىل  Nأبوهــا رســول اهللا 

 .>يدي ابنك هذا، بني فئتني عظيمتني من املسلمني
وذكر جده قد أخـذه معـه إىل منـربه، فهـو يقبـل عـىل النـاس مـرة، <

ــه مــ ــني وعلي ــه ب ــي هــذا ســيد ولعــل اهللا أن يصــلح ب رة، ويقــول: أن ابن
 .>فئتني من املسلمني

 إىل نفسه فيقول: Qويرجع احلسن <
 أن أصالح اليوم أهل الشام؟ Nتر! هل أراد رسول اهللا 

 قال ذلك يقيناً دون شك. Nنعم. أن رسول اهللا 
ح إليـه يف أحادي ثـه وإن هذه الفتنـة هـي الفتنـة التـي عناهـا فـيام لـوّ

 .)١(>الرشيفة، وال فتنة أعظم من فتنة تشق املسلمني انشقاقهم هذا
كـام  –خصوصاً وأن اإلمكانـات العسـكرية املتاحـة مل تكـن تـوحي 

ال أو عمل ذي ارضار مبارش بالعدو ـبأمل نص –أسلفنا  ر أكيد أو صمود فعّ
 القوي املدجج.

مذكورة  Q، وأحاديث االصالح عىل يدي احلسن ١٧٣-١٦٩صلح احلسن:  )١(

وسنن  ،٥١٩و ٢/٤٢٣وسنن أيب داود:  ،٩/٧١و ٥/٣٢ي: يف صحيح البخار

 .٥/٦٥٨الرتمذي: 
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يف مســكن بقيــة مــن جــيش، ال جتــد  Qكــان للحســن <لقــد 

املعنويــات ســبيلها إليــه إال بــاملعجزة، بعــد النكبــة التــي أصــيب هبــا هــذا 

. >املعسكر بخيانة قائده، وفرار ثامنية آالف من أفراده  كام مرّ

ــدوة  ــات الع ــفت االرجاف ــباح، كش ــن أش ــة م ــدائن، جمموع ويف امل

وهتــم بالعظــائم،  املربكــة عــن نواياهــا، فــإذا هبــا ال تفتــأ تتلقــف  الفــتن،

 وال ترجى مليدان حرب.

 وهذه هي الناحية املعنوية عىل واقعها اجليل الواضح.

 Qوأما النسـبة العدديـة فقـد كـان أكـرب عـدد بلغـه جـيش احلسـن 

رين ألفــاً أو يزيــدها، وكــان جــيش ـفــيام زحــف بــه إىل لقــاء عــدوه عشــ

 .)١(معاوية الذي عسكر به عىل حدود العراق ستني ألفاً 

جيش معاويـة خـالل أيـام املحنـة عـىل عـدده الثابـت بـالتامم وبقي 

ــن  ــيش احلس ــد ج ــرط عق ــامل، وانف ــة  Qوالك ــه اخليان ــت في ــام فعل ب

والرشوة واألطـامع وأعـامل الغـدر فنالـت منـه عمليـات الفـرار والتمـرد 

 كل منال.

 وإذا كانت الظروف املعنوية والعسكرية عىل هذه الشاكلة:

 .١٧٣: Qصلح احلسن  )١(
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ـــن  ـــيكن احلس ـــو Qفل ـــك املخل ـــو ذل ـــره اهللا ه ـــذي ادخ ق ال

ــذي  ــرس ال ــيكن الغ ــام. ول ــالم ال للخص ــرب، وللس ــالح ال للح لإلص

ــيبه  ــيكن نص ــلطان. ول ــدين ال للس ــه، ولل ــلمني ال لنفس ــه اهللا للمس أنبت

ــل، ويف  ــد دون الزائ ــاين، ويف اخلال ــاقي دون الف ــف يف الب ــذا املوق ــن ه م

 .)١(اهللا دون الناس
 وإذن فليكن الصلح.
 فيقول:وقد يتساءل متسائل 

ــن  ــان احلس ــع  Qإذا ك ــن الوض ــاكلة م ــذه الش ــىل ه ــبح ع ــد أص ق
العســكري املتــدهور، ومــن هــذه الفئــة الصــغرية املفككــة مــن املقــاتلني، 
ومــن تلــك الظــروف املعنويــة الســيئة التــي حتــيط بأنصــاره وجنــده، فــإن 
ــدماء،  ــاً لل ــا، حقن ــازل لقبوهل ــلح ويتن ــرة الص ــرىض بفك ــه أن ي ــن حق م

 قاذه من بقايا اإلسالم واملسلمني.وإنقاذاً ملا يمكن إن
ــة وهــو ذو اجلــيش القــوي املتــني املتامســك، والعــدة  ولكــن معاوي
اجليــدة الفــاخرة، واألخطبــوط التخريبــي القــادر عــىل التحــرك والتــأثري 

الصـلح وملـاذا  ملـاذا اختـار معاويـة هـذا طريـقيف داخل صفوف عـدوه. 
ـمَ  مَ اقرتحه بادئ ذي بـدء، وهـل يـدعو إىل الصـلح مـن ضَ لـِ لَبـة وعَ ن الغَ

 بالنرص؟

 .١٧٤: Qصلح احلسن  )١(
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ــه بطلــب  ــة دوافــع متعــددة تلــح علي ــه كانــت ملعاوي واجلــواب: أن
ــا  ــيس منه ــلح، ول ــال  –الص ــة احل ــن  –بطبيع ــة يف حق ــت إىل رغب ــا يم م

ــه  ــلمني. وأن يف تارخي ــة املس ــد كلم ــا اهللا يف توحي ــب لرض ــدماء أو طل ال
احلافل باملآيس وامللطخ بالـدماء الزكيـة القانيـة مـا يـدل عـىل بعـد الرجـل 
ــبط  ــدين أو ارت ــبط ب ــا ارت ــا م ــواء منه ــلمية، س ــاعر الس ــذه املش ــن ه ع

 بالدوافع اإلنسانية.
 ىل الصلح دافعان رئيسان:وربام كان من أبرز دوافعه إ

لــه عــن اخلالفــة  Qاألول: تصــوره بأنــه سيحصــل بتنــازل احلســن 
ره هلــم بأنــه ـواحلكــم الــدنيوي عــىل لقــب قــد خيــدع النــاس بــه إذ يفســ

ــ ــق الش ــازل ذي احل ــلمني ـتن ــة) للمس ــبح (خليف ــه، فيص ــن حق رعي ع
 هلذه اخلالفة. –ال الدنيوي  –باملعنى الديني 

ــتخلص  ــذلك ي ــرة –وب ــل  وألول م ــه احلاف ــاب  –يف تارخي ــن ألق م
 السوء التي كانت تطارده لقباً بعد لقب.

ولقــد كــان الرجــل مبْتلِيــاً بســوء األلقــاب طيلــة حياتــه، وال يكــاد 
ينجــو مــن واحــد منهــا حتــى يبــتىل بــآخر مثلــه، واملصــيبة يف ذلــك أهنــا 
بـوه هبـا ألنـه  ألقاب اقتبسـها املسـلمون مـن كتـاب اهللا وسـنة رسـوله فلقّ

 ق الرشعي هلا بكل صدق وجالء.املصدا
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ـــافر) أو  ـــب (الك ـــل لق ـــة حيم ـــة النبوي ـــان يف أول البعث ـــد ك لق
 (املرشك) باعتباره غري مقر برسالة اإلسالم ومن فئة عباد األصنام.

ــه  ــة منح ــتح مك ــوم ف ــب ي ــذا اللق ــن ه ــتخلص م ــاول ال ــا ح ومل
 اللقب اجلديد فكان (الطليق) ابن (الطليق). Nرسول اهللا 

د عـ رعي عـيل بـن ـره الشــىل إمـام زمانـه وخليفـة عصـوعندما مترّ
ــب  ــب  Qأيب طال ــة إال لق ــاب القرآني ــن األلق ــه م ــق علي ــن ينطب مل يك

ــاغي) ــاىل:  )١((الب ــه تع ــذاً لقول إِنْ ﴿تنفي ــانِ  وَ ت ــنَ  طائِفَ نِنيَ  مِ مِ ــؤْ ــوا املُْ تَتَلُ  اقْ
وا ــلِحُ أَصْ ام فَ ــنَهُ يْ ــإِنْ  بَ ــتْ  فَ غَ ا بَ ــدامهُ ــىلَ  إِحْ ــر عَ قــاتِلُوا األْ ُخْ ــي الَّتِــي فَ بْغِ  تَ

ــى تَّ ــيءَ  حَ فِ ــرِ  إِىل تَ ــول اهللا  ﴾اهللاَِّ أَمْ ــول رس ــديقاً لق ــن  Nوتص ــامر ب لع
: (تقتلــك الفئــة الباغيــة) وقــد قتلــه أصــحاب معاويــة يــارس

 بصفني.
ــا  ــن  –وهن ــة احلس ــاعات حمن ــد س ــتخلص  – Qويف أش أراد أن ي

رعي قـد تنـازل ـمن هذا اللقـب بالصـلح وبإهيـام النـاس أن اخلليفـة الشـ
 له عن حقه الرشعي وليس عن األمر الدنيوي فقط.

إىل هذا اللقب يف رسالته املارة الذكر إىل معاوية إذ  Qوقد أشار اإلمام احلسن  )١(

 .>اتّق اهللا ودع البغي<قال له 
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ــب  ــب إال لق ــىل لق ــلح ع ــذا الص ــد ه ــل بع ــه مل حيص ــنر أن وس
ــوض)  ــك العض ـــ (املل ــود ب ــاره املقص ــك) باعتب ــة (املل ــاحب اجلالل ص

 كام سيأيت:  –الذي تناقل روايته املحدثون 
 ابـن رسـول Qكـان هيـاب موقـع احلسـن <أنـه  الثاين من الـدوافع:

يف النـــاس، ومقامـــه الروحـــي الفريـــد يف العقيـــدة اإلســـالمية،  Nاهللا 
. ثـم حيتـاط لنفسـه مـن مسـتقبل احلـرب بينـه وبـني >فيتقي حربه بالصلح

ــل احلســن واحلســني  Qاحلســن  ــه قت ــو تســنى ل وأنصــار آل حممــد  Lل
 Qيلقـي مسـؤوليتها عـىل احلسـن<وبقية اإلسالم، فـإن لـه مـن اجلـرأة أن 

غـري كـاذب: أين دعـوت احلسـن للصـلح، ولكنـه نفسه، ويقـول للنـاس 
ــل، وأردت  ــه أراد يل القت ــاة ولكن ــه احلي ــد ل ــت أري ــرب، وكن ــى إال احل أب

 .)١(>حقن الدماء ولكنه أراد هالك الناس
 وهكذا دلف الطرفان للصلح، ولكل منهام دافع أو دوافع.

ــدمها  ــارده  –أح ــذي يط ــي ال ــب البغ ــن لق ــتخلص م ــده: لل يري
 سلمني رضوا أم أبوا.وللتحكم يف رقاب امل

ــأن صــاحب احلــق الشــإل ــاس ب ــه عــن ـهيــام الن ــازل ل رعي قــد تن
 (هذا احلق الرشعي).

 .٢٥٦: Qصلح احلسن  )١(
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للحفــاظ عــىل بقيــة الكتــاب وشــعلة اإلســالم.  يريــده: –وثــانيهام 

ــ ــة النص ــب معرك ــوي، ولكس ــم األم ــش احلك ــامري يف نع ــدق املس ر ـول

 الدبلومايس إذا ما خرس النرص العسكري.

ــن  ــاريخ مــن أن احلس ري الت عــاءات مــزوّ ــن ادّ ــرغم م  Qوعــىل ال

ــو  ــة ه ــاً أن معاوي ــت تارخيي ــد ثب ــلح، فق ــب الص ــادئ بطل ــو الب ــان ه ك

 البادئ وهو املبادر وهو املُلِح املستمر يف اإلحلاح.

 يروي البخاري:

كــان قـــد  Qأن الرســولني اللــذين بعــثهام معاويــة إىل احلســن 

أعرضـا عليـه وقـوال لـه واطلبـا إليـه، اذهبا إىل هـذا الرجـل ف<أوصامها: 

فأتيــاه فــدخال عليــه فــتكلام وقــاال لــه... أنــه يعــرض عليــك كــذا وكــذا 

ــن  ــال (أي احلس ــألك. ق ــك ويس ــب إلي ــاال: Qويطل ــذا؟ ق ــن يل هب ): فم

 .)١(>نحن لك به، فام سأهلام شيئاً إال قاال: نحن لك به

ــة:  ــاال ملعاوي ــولني ق ــذين الرس ــاً: أن ه ــاري أيض ــروي البخ ــام ي ك

 .)٢(>نلقاه فنقول له الصلح<
  

 .٣/٢٣١صحيح البخاري:  )١(

 .٩/٧١صحيح البخاري:  )٢(
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 ويروي الطربي:
أرســل معاويــة إىل احلســن بصــحيفة بيضــاء خمتــوم عــىل أســفلها، <

ــا  ــفلها م ــت أس ــي ختم ــحيفة الت ــذه الص ــرتط يف ه ــه أن أش ــب إلي وكت
 .)١(>شئت فهو لك

 وخالصة القول:
ــن  ــرتط احلس ــات، واش ــت املفاوض ــد نجح ــتدعيه  Qفق ــا يس م

روط، التــي يمكــن تلخيصــها ـاملوقــف، واتفــق الطرفــان عــىل تلــك الشــ
 أو مجعها من جمموع النصوص التارخيية بام يأيت:

 رشوط الصلح
ـــ ـــل  –رط األول ـالش ـــىل أن يعم ـــة ع ـــر إىل معاوي ـــليم األم تس

 .)٢(بكتاب اهللا وبسنة رسوله
، فإن حدث به )٣(من بعده Qأن يكون األمر للحسن  –رط الثاين ـالش

 .)٥(، وليس ملعاوية أن يعهد به إىل أحد)٤(Qحدث فألخيه احلسني 

 .٣/٢٠٣وقريب منه يف الكامل:  ،٥/١٦٢تاريخ الطربي:  )١(

 .٨١والصواعق املحرقة:  ،١٦/٢٢رشح هنج البالغة:  )٢(

 .١٥٦و ١/١٥٠اإلمامة والسياسة:  )٣(

 .٥٢عمدة الطالب:  )٤(

 .٨١والصواعق املحرقة:  ،١٦/٢٢رشح هنج البالغة:  )٥(
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ــ ــث ـالش ــؤمنني  –رط الثال ــري امل ــبّ أم ــة س ــرتك معاوي وأن  Qأن ي
 .)١(إالّ بخري Qال يذكر علياً 

ــع ـالشــ ــمله  –رط الراب ــال يش ــة ف ــال الكوف ــت م ــا يف بي ــتثناء م اس
ــ ــليم األم ــردتس ــراج دار أبج ــتثناء خ ــذلك اس ــي  )٢(ر. وك ــه يف بن لتفريق

 يف حريب اجلمل وصفني. Qهاشم وأوالد من قتل مع أمري املؤمنني 
ــ ــامس ـالش ــن أرض اهللا،  –رط اخل ــانوا م ــث ك ــاس حي ــان الن أم

وشــيعته حيــث كــانوا آمنــون عــىل أنفســهم  Qوأن أصــحاب عــيل 
ـــيئاً وال  ـــيهم ش ـــب عل ـــم، وأن ال يتعق ـــائهم وأوالده ـــواهلم ونس وأم

ــن عــيل )٣(يتعــرض ألحــد مــنهم بســوء وال  Q، وأن ال يبتغــي للحســن ب
ــني  ــه احلس ــول اهللا  Qألخي ــت رس ــن بي ــد م اً وال  Nوال ألح ــة رسّ غائل

 .)٤(جهراً 

وكامل ابن األثري:  ،٦٧ومقاتل الطالبيني:  ،٥/١٦٠ تاريخ الطربي: )١(

 .١٦/٤٤ورشح هنج البالغة:  ،٣/٢٠٣

وكامل ابن األثري:  ،٢١٨واألخبار الطوال:  ،٥/١٦٠تاريخ الطربي:  )٢(

٣/٢٠٣. 

وتاريخ الطربي:  ،٢١٨واألخبار الطوال:  ،٦٧-٦٦مقاتل الطالبيني:  )٣(

 .٨١والصواعق املحرقة:  ،١٦/٢٢ورشح هنج البالغة:  ،٥/١٦٨

 .٨١الصواعق املحرقة:  )٤(
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ــاك م ــة أن هن ــوص التارخيي ــض النص ــن بع ــدو م ــذه ويب ــاً هل لحق

وقـادة جيشـه ممـن اشـرتط  Qاالتفاقية فيه أبـرز أسـامء أصـحاب احلسـن 

 .)١(هلم األمان يف هذه االتفاقية

كتــب معاويــة مجيــع ذلــك بخطــه، وختمــه بخامتــه، وبــذل عليــه <و

لــه العهــود املركبــة واأليــامن املغلظــة، وأشــهد عــىل ذلــك مجيــع رؤســاء 

 .)٢(>الشام

هــذين املتعاهــدين أو والبــد لنــا قبــل احلــديث عــن موقــف 

املتصـاحلني مـن معاهــدة الصـلح وعــن مـد تنفيـذمها ملــا ورد فيهـا مــن 

رشوط والتزامــات أن نقــف قلــيالً عنــد لفــظ (األمــر) الــذي تنــازل عنــه 

 وتعهد بتسليمه إىل معاوية. Qاحلسن 

 كام ادّعى بعضهم؟ >اخلالفة<هل هو 

 كام زعم بعض آخر؟ >البيعة<هل هو 

 كام توهم ابن قتيبة وأغرق يف تومهه؟ >اإلمامة<أم هو 

طلب زياد رجالً من أصحاب احلسن، ممن < ١٦/١٨جاء يف رشح النهج:  )١(

كان يف كتاب األمان فكتب إليه احلسن... أما بعد: فقد علمت ما كنا أخذنا من األمان 

 .>ألصحابنا... الخ

 .٢١٨األخبار الطوال:  )٢(
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التــي ال غنــى عنهــا يف  –كــل املوضــوعية  –ولعــل مــن املوضــوعية 

مثــل هــذا الوضــع الشــائك امللغــم بالتــأويالت والتخرصــات أن نرجــع 

لنســــتقرئ كالمهــــام ونســــتنبط مــــن  –نفســــيهام  –إىل املتعاقــــدين 

 بينهام.املتعاقد عليه  >األمر<ترصحياهتام وما أُثِر عنهام معنى 
فمعاويــة يف خطابــه يف الكوفــة يعلــن أنــه مل يقاتــل النــاس يف ســبيل 

ر<إقامــة الصــالة وإيتــاء الزكــاة وأداء فريضــة احلــج وإنــام قــاتلهم   >ليتــأمَّ
 .)١(>ييل رقاهبم<عليهم و

بعــد الصــلح هدفــه منــه فيقــول:  –أيضــاً  –ومعاويــة يعلــن 
لكاً <  .)٢(>رضينا هبا مُ

 :إين ال أحــول بــني <ومعاويــة نفســه يقــول يف مناســبة أخــر
لكنا  .)٣(>الناس وألسنتهم ما مل حيولوا بيننا وبني مُ

 :٤(>واهللا أنه مللك<ومعاوية نفسه يعرتف يف مناسبة أخر(. 

 .١٦/١٥رشح هنج البالغة:  )١(

 .٦/٢٠٠البداية والنهاية:  )٢(

 .٥/٣٣٦تاريخ الطربي:  )٣(

 .٥/٣٣٤تاريخ الطربي:  )٤(

                                                           



 ٩٣ ................................................................. يف إمامته وخالفته Qاحلسن 

يقـــول يف  –وهـــو الطـــرف اآلخـــر يف االتفاقيـــة  – Qواحلســـن 

بــاجلور، ذلــك ولــيس اخلليفــة مــن ســار <خطــاب لــه ومعاويــة يســمع: 

لكاً يمتع به قليالً ثم تنقطع لذته وتبقى تبعته  .)١(>ملك مُ

ــن  ــم:  Qواحلس ــول هل ــة فيق ــيعته يف الكوف ــارح ش ــا أردت <يص م

 .)٢(>بمصاحلتي إال أن أدفع عنكم القتل

وإىل كثري وكثـري مـن أمثـال هـذه النصـوص رواهـا املؤرخـون عـن 

وكلـه رصيـح عـىل وعـن معاويـة ومهـا أدر بـام اتفقـا عليـه.  Qاحلسن 

ــن  ــام م ــام مل يفه ــر<أهن ــك  >األم ــدنيا واملُل ــم ال ــو حك ــه س ــد علي املتعاق

 املحض، بعيداً عن كل بيعة رشعية وإمامة دينية وخالفة إسالمية.

أو األذكيـاء  –وهذا املعنـى هـو الـذي فهمـه النـاس أيضـاً يومـذاك 

 ومعاوية. Qواعتربوه هو اهلدف يف التعاقد بني احلسن  –من الناس 

ــ يّ ــن أيب وقــاص مل جيــد مــا حيُ ــدما دخــل فســعد ب ــة عن ــه معاوي ي ب

 .)٣(>السالم عليك أهيا امللك<عليه إال أن يقول: 

 .١٦/٤٩ورشح هنج البالغة:  ،٧٣مقاتل الطالبيني:  )١(

 .٢٢١األخبار الطوال:  )٢(

 .٣/٢٠٥كامل ابن األثري:  )٣(
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ــه حكــم الشــام إال أن يطــرح عــىل  ــربر ب ــا ي ــرة مل جيــد م ــو هري وأب

 .)١(>اخلالفة باملدينة وامللك بالشام<الناس فكرة 
وابن عبـاس مل جيـد مـا يـريض بـه معاويـة مـن الثنـاء إال أن يقـول: 

 .)٢(>ما رأيت أحداً أخلق للملك من معاوية<
اخلالفــة <وســفينة مل جيــد مــا يــربر بــه حكــم معاويــة إال أن يقــول: 

لكا  .)٣(>ثالثون ثم تكون مُ
ــداً مــن مصــارحة معاويــة  وصعصـعة بــن صــوحان العبــدي مل يــر بُ

 بقوله:
ــون اخل< ــى يك ــربا، أنّ ــم ك ــراً، وداهن ــاس قه ــك الن ــن مل ــة م ليف

 .)٤(>واستوىل بأسباب الباطل كذباً ومكراً 
يف هـذه املعاهـدة هـو أمـر  >األمـر<وهكذا يـتجىل بكـل وضـوح أن 

رعية وال اإلمامــة ـالدولــة وشــؤوهنا اإلداريــة، ولــيس اخلالفــة الشــ
ــو بنفســه  ــزاعمني، وه ــم بعــض ال ــام زع ــة ك ــر<الديني ــه  >األم ــذي عنت ال

 الرشيفة:اآلية 

 .٦/٢٢١البداية والنهاية:  )١(

 .٥/٣٣٧تاريخ الطربي:  )٢(

 .١٨٣وتاريخ أيب الفدا:  ،٦/٢٢٠والنهاية: البداية  )٣(

 .٢/٣٤٠مروج الذهب:  )٤(
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مْ ﴿ هُ رْ ــاوِ ش ــرِ  يفِ  وَ ــون  )١(﴾األْ َمْ ــث يك ــر<حي ــر اهللا  >األم ــذي أم ال
ــه  ــة إدارة الدولــة وأســلوب  Nتعــاىل نبي ــه هــو كيفي بمشــاورة النــاس في

تنظــيم مســرية احلكــم، ولــيس النبــوة نفســها أو اإلمامــة ذاهتــا كــام ادّعــى 
عني  .)٢(بعض املدّ

ــني  ث ــف مرتيّ ــا أن نق ــحّ من ــالء ص ــذا اجل ــك هب ــا ذل ــح لن وإذا اتّض
فاحصني عنـد رشوط الصـلح رشطـاً رشطـاً لنـر مـد وفـاء الطـرفني 
هبا وبام الزما بـه نفسـيهام مـن عهـود ومواثيـق يف تنفيـذ املعاهـدة وتطبيـق 

 التزاماهتا.
 املوقف من الرشط األول

 وكان هذا الرشط يتضمن فقرتني:
 األمر إىل معاوية. Qتسليم احلسن  –األوىل 

ــاق  ــؤرخني واتّف ــاع امل ــر بإمج ــلّم األم ــذلك فس ــام ب ــد وىف اإلم وق
 الرواة واملحدثني.

ــة  ــدو أن  –الثاني ــوله، ويب ــنة رس ــاب اهللا وس ــة بكت ــل معاوي أن يعم
معاويــة كــان مصــمامً عــىل عــدم تنفيــذ ذلــك، فقــد صــعد منــرب مســجد 

 وع املسلمني:الكوفة بعد توقيع الصلح وقال خماطباً مج

 .١٥٩) آل عمران: ١(

 .٩٣-٩١: Qيراجع كتابنا اإلمام عيل بن أيب طالب  )٢(
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يــا أهــل الكوفــة، أتــروين قــاتلتكم عــىل الصــالة والزكــاة واحلــج، <
ــاتلتكم  ــي ق ــون. ولكنن ــون وحتج ــلون وتزك ــم تص ــتُ أنك ــد علم وق

 .)١(>ألتأمر عليكم وأيل رقابكم، وقد آتاين اهللا ذلك وأنتم كارهون
 .)٢(>وكل رشط رشطته فتحت قدمي هاتني<ثم أردف قائالً: 

كــل يشء أعطيتــه للحســن بــن عــيل حتــت  إال أن<ويف نــص آخــر: 
 .)٣(>قدمي هاتني ال أيف به

ــل  ــة ك ــل معاوي ــدما جيع ــة<وعن ــامن املغلظ ــدة واألي ــود املؤك  >العه
حتــت قدميــه فإنــه بــذلك لــيعلن بمــلء فمــه أنــه لــن يعمــل بكتــاب اهللا 

ــول:  ــد يق ــاب اهللا اخلال ــوله. ألن كت ــنة رس ــوا﴿وس فُ أَوْ ــدِ  وَ هْ  إِذا اهللاَِّ بِعَ
تُمْ  ــدْ ــوا﴿، ﴾عاهَ فُ أَوْ ــدِ  وَ هْ ــدَ  إِنَّ  بِالْعَ هْ الً  كــانَ  الْعَ ــؤُ سْ ــوا﴿، ﴾مَ فُ أَوْ  وَ
ي ــدِ هْ مْ  أُوفِ  بِعَ كُ ــدِ هْ ــنْ ﴿، ﴾بِعَ مَ ىف وَ ــام أَوْ ــدَ  بِ ــهُ  عاهَ يْ لَ تِيهِ  اهللاََّ عَ ــيُؤْ  فَسَ

راً  ظِيامً  أَجْ  .﴾عَ

 .٧٠وقريب منه يف مقاتل الطالبيني:  ،١٦/١٥رشح النهج:  )١(

، ومل يشأ الطربي أن يذكر عبارة معاوية بوضعه العهود ١٦/١٥رشح النهج:  )٢(

تاريخ الطربي: <واأليامن حتت قدميه فقال: مل ينفذ للحسن من الرشوط شيئاً 

٥/١٦٣<. 

 .٦٩مقاتل الطالبيني:  )٣(
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د عـىل األيـامن فهـو مصـداق قولـه تعـاىل  أما من خان العهـود ومتـرّ
ــه:  ــم كتاب ينَ  إِنَّ ﴿يف حمك ــذِ ونَ  الَّ ُ ــرتَ ــدِ  يَشْ هْ ــمْ  اهللاَِّ بِعَ ِ أَيْامهنِ ــاً  وَ ن ــيالً  ثَمَ لِ  قَ

ــكَ  ــالقَ  ال أُولئِ ــمْ  خَ ةِ  يفِ  هلَُ ــرَ ال اآلْخِ ــمُ  وَ هُ لِّمُ كَ ال اهللاَُّ يُ ــرُ  وَ نْظُ مْ  يَ ــيْهِ مَ  إِلَ ــوْ  يَ
ــةِ  يامَ ال الْقِ مْ  وَ يهِ كِّ ــزَ ــمْ  يُ هلَُ ــذابٌ  وَ ــيمٌ  عَ مــا﴿، ﴾أَلِ نا وَ ــدْ جَ ــ وَ ثَ مْ ألِ َكْ هِ ــنْ  رِ  مِ

دٍ  هْ إِنْ  عَ نا وَ دْ جَ مْ  وَ هُ ثَرَ قِنيَ  أَكْ  .﴾لَفاسِ
وحســبنا ذلــك وحــده دلــيالً عــىل عــدم االلتــزام بكتــاب اهللا وســنة 

 رسوله وعىل عدم وفائه هبذه الفقرة التي اشرتطت عليه ذلك.
 –ونحــن نريــد التلخــيص واالختصــار  –ولــن يتســع املجــال هنــا 

ــد  ــوله، وق ــنة رس ــاب اهللا وس ــة لكت ــات معاوي ــل خمالف ــتعرض ك أن نس
تكفلــت عــدة دراســات ببحــث هــذا املوضــوع، ويف طليعتهــا النصــائح 
الكافية ملـن يتـوىل معاويـة للمرحـوم الشـيخ حممـد بـن عقيـل احلرضـمي 

ر مـن كتـاب الغـدير يف الكتـاب والسـنة ـواجلزآن العـارش واحلـادي عشـ
ــد  ــيخ عب ــوم الش ــوع واألدب للمرح ــا مطب ــي، وكالمه ــني األمين احلس

 أكثر من مرة.
 :املوقف من الرشط الثاين

ــ ــذا الش ــة ه ــض معاوي ــد نق ــب ـلق ــدما نص ــاراً عن ــاً وجه رط علن
 ولده يزيد عىل رقاب الناس وأكرههم عىل الرضوخ لذلك.
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وكانــت ملعاويــة يف ســبيل تــأمري يزيــد حماولتــان: اوالمهــا يف حيــاة 
ــن  ــام احلس ــل احل Qاإلم ــد قت ــة بع ــنجح، والثاني ــومل ت ــراغ  Qن س وف

 املجال أمام املؤامرة.
ــرية  ــن املغ ــاقرتاح م ــت ب ــاولتني كان ــون أن أوىل املح ورو املؤرخ

ويف قصـــة طويلـــة ال جمـــال  –بـــن شـــعبة وايل معاويـــة عـــىل الكوفـــة 
انـه ذهـب <، وكـان ممـا قالـه املغـرية ليزيـد: -ر ـردها يف هـذا املختصــلس

بــي وكــرباء قــريش وذوو أســناهنم، وإنــام بقــى أعيــان أصــحاب الن
أبنــاؤهم، وأنــت مــن أفضــلهم وأحســنهم رأيــاً! وأعلمهــم بالســنة 

، قـال: >ومـن يل هبـذا؟<، ثم كـان ممـا قالـه معاويـة للمغـرية: >والسياسة!
رة، ولــيس بعــد ـأنــا أكفيــك أهــل الكوفــة، ويكفيــك زيــاد أهــل البصــ<

 .>هذين املرصين أحد خيالفك
ــ ــة م ــأ معاوي ــوا وتواط ــه أن خيطب ــحني ل ــود املناص ــاء الوف ع رؤس

فلــام اجتمعــت عنــد معاويــة وفــود األمصــار.. <ويــذكروا فضــل يزيــد!. 
ــىل  ــه: إذا جلســت ع ــيس الفهــري فقــال ل ــن ق ــحاك ب ــة الض دعــا معاوي
ــإذا  ــام، ف ــتأذن للقي ــي! فاس ــوعظتي وكالم ــض م ــن بع ــت م ــرب وفرغ املن

ق لـه مـن حسـن اذنا لك فامحد اهللا تعاىل واذكـر يزيـد وقـل فيـه الـذي حيـ
الثناء عليه ثم ادعني إىل توليتـه. ثـم دعـا عبـد الـرمحن بـن عـثامن الثقفـي 
وعبيــد اهللا بــن مســعدة الفــزاري وثــور بــن معــن الســلمي وعبــد اهللا بــن 
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قوا  ــدّ ــحاك وأن يص ــرغ الض ــوا إذا ف ــأمرهم أن يقوم ــعري ف ــام األش عص
 .>قوله. فقام هؤالء النفر خطباء يشيدون بيزيد

قـيس زعـيم متـيم هبـذا الكـالم املفجـع فقـام  وفوجئ األحنف بـن
إن أهـل احلجـاز وأهـل العـراق ال يرضـون هبـذا <خطيباً وكـان ممـا قـال: 

 .>وال يبايعون ليزيد ما دام احلسن حيّاً 
 ثم زاد األمر إيضاحاً فقال:

ــر < ــوة ومل تظه ــراق عن ــتح الع ــك مل تف ــة أن ــا معاوي ــت ي ــد علم وق
مــن عهــود اهللا مــا قــد  صــاً، ولكنــك أعطيــت احلســن بــن عــيلععليــه ق

ــوالً  ــن خي ــدك... واهللا أن وراء احلس ــن بع ــر م ــه األم ــون ل ــت ليك علم
جيــاداً، وأذرعــاً شــداداً، وســيوفاً حــداداً، وأن تــدن لــه شــرباً مــن غــدر 
جتد وراءه باعاً من نرص. وأنـك تعلـم مـن أهـل العـراق إهنـم مـا أحبـوك 

 .>منذ أبغضوك، وال أبغضوا علياً وحسناً منذ أحبومها
ــن وف ــا دام احلس ــد م ــتم ليزي ــن ي ــر ل ــة أن األم ــم معاوي ــاً  Qه حي

م عىل التخلص منه بأية صورة.  فصمّ
، وشـنّ محلـة شـعواء عـىل Qثم كرّ كرته الثانيـة بعـد وفـاة احلسـن 

ــاس  ــل، وس ــل األفاعي ــة، وفع ــذه البيع ــداً هل ــني متهي ــلمني الطيب ــل املس ك
عــزل مــروان عــن <النــاس بــالعنف واإلرهــاب، وبلغــت احلــال بــه حــدّ 
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ــد ــا ليزي ــىل أهله ــة ع ــذ البيع ــن أخ ــز ع ــني عج ــة ح ــل يف  >املدين وفش
 .)١(إخضاعها لشهوة احلاكم بأمره

ــ ــنقض الص ــو ال ــك ه ــان ذل ـــوك ــن رشوط ـريح للش ــاين م رط الث
 اتفاقية الصلح.

 :املوقف من الرشط الثالث
ــام  ــع الع ــور الوض ــو يص ــدائني وه ــن امل ــو احلس ــؤرخ أب ــول امل يق

ــة بعــد  ــة نســخة واحــدة <: Qاحلســن لح صــلســلوك الدول كتــب معاوي
إىل عاملــه بعــد عــام اجلامعــة: أن برئــت الذمــة ممــن رو شــيئاً مــن فضــل 
أيب تــراب وأهــل بيتــه. فقامــت اخلطبــاء يف كــل كــورة وعــىل كــل منــرب، 

 .)٢(>يلعنون علياً ويربؤون منه ويقعون فيه ويف أهل بيته
أن معاويـة كـان خيـتم <ويقول ابـن أيب احلديـد نقـالً عـن اجلـاحظ: 

أحلــد يف دينــك!  – Qيعنــي عليــاً  –خطبتــه بقولــه: اللهــم إن أبــا تــراب 

وتاريخ اليعقويب:  ،٣٠٤-٥/٣٠١رجعنا فيام مر إىل: تاريخ الطربي:  )١(

ومروج  ،١٦٥-١٦٠و ١٥٩-١/١٥٢امة والسياسة: واإلم ،٢٠٣و ١٩٦-٢/١٩٥

والبداية والنهاية:  ،٢٥٢-٣/٢٤٩وكامل ابن األثري:  ،٣٣٠-٢/٣٢٨الذهب: 

٨/٧٩. 

 .١١/٤٤رشح هنج البالغة:  )٢(
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ــب  ــيام! وكت ــذاباً أل ــه ع ب ــيالً! وعذّ ــاً وب ــه لعن ــبيلك! فالعن ــن س ــدّ ع وص
 .)١(>بذلك إىل اآلفاق فكانت هذه الكلامت يشار هبا عىل املنابر

 ثــم يــروي ابــن أيب احلديــد بضــعة نــامذج مــن أســاليب معاويــة يف
 والتشهري به فيقول: Qسب عيل 

إن معاويــة وضــع قومــاً مــن الصــحابة وقومــاً مــن التــابعني عــىل <
ــيل  ــة يف ع ــار قبيح ــة أخب ــ Qرواي ــه، ـتقتض ــرباءة من ــه وال ــن في ي الطع

ــاه،  ــا أرض ــاختلقوا م ــه، ف ــبُ يف مثل ــالً يُرغَ ــك جع ــىل ذل ــم ع ــل هل وجع
التـابعني منهم أبو هريـرة وعمـرو بـن العـاص واملغـرية بـن شـعبة، ومـن 

 .)٢(>عروة بن الزبري
مــا وضــعه عــروة بــن الــزبري مــن أن  –مثــاالً عــىل ذلــك  –وذكــر 

ــول اهللا  ــيل  Nرس ــاس وع ــل العب ــد أقب ــة وق ــال لعائش ك أن <: Qق إن رسَّ
 .)٣(>تنظري إىل رجلني من أهل النار فانظري إىل هذين قد طلعا

 رورـأقــول: ومــا أدري ملــاذا يكــون النظــر ألهــل النــار موجبــاً لســ
 أم املؤمنني!

 ويتابع ابن أيب احلديد روايته فيقول:

 .٥٧-٤/٥٦املصدر نفسه:  )١(

 .٤/٦٣رشح هنج البالغة:  )٢(

 .٤/٦٤املصدر نفسه:  )٣(
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ــه < ــذي أخرج ــديث ال ــه احل وي عن ــرُ ــاص، ف ــن الع ــرو ب ــا عم وأم
ــن العــاص  )١(البخــاري ومســلم يف صــحيحيهام مســنداً متصــالً بعمــرو ب

قـال: سـمعت رسـول اهللا يقـول: أن آل أيب طالـب ليسـوا يل بأوليـاء، إنـام 
 .)٢(>وليِّي اهللا وصالح املؤمنني

ا أبـو هريـرة فإنـه ملـا قـدم العـراق بصـحبة معاويـة بعـد صـلح وأم
ــن  ــمعت < Qاحلس ــد س ــال... واهللا لق ــة... وق ــجد الكوف ــاء إىل مس ج

رسول اهللا يقـول: أن لكـل نبـي حرمـاً، وأن حرمـي باملدينـة مـا بـني عـري 
ــاس  ــة والن ــة اهللا واملالئك ــه لعن ــدثاً فعلي ــا ح ــدث فيه ــن أح ــور، فم إىل ث

ــاهللا أن  ــهد ب ــني. وأش ــه أمجع ــة قول ــغ معاوي ــام بل ــا، فل ــدث فيه ــاً أح علي
 .)٣(>أجازه وأكرمه ووالّه إمارة املدينة

 ،٤/٢٠٣ومسند أمحد:  ،١/١٣٦وصحيح مسلم:  ،٨/٧صحيح البخاري:  )١(

وإن ملَّح البخاري إىل املقصود  >آل أيب فالن<وقد خجل اجلميع من الترصيح فقالوا: 

 .>زاد عنبسة... ولكن هلم رحم<فقال: 

 .٤/٦٤رشح هنج البالغة:  )٢(

. ويعلق ابن أيب احلديد املعتزيل عند ذكر أيب هريرة قائالً: ٤/٦٧املصدر نفسه:  )٣(

عند شيوخنا غري مريض الرواية. رضبه عمر بالدرة وقال: قد  أبو هريرة مدخول<

 أكثرت من الرواية وأحر بك أن تكون كاذباً عىل رسول اهللا.

                                                           



 ١٠٣ ................................................................ يف إمامته وخالفته Qاحلسن 

ـــد أيضـــاً  ـــن <ورو ابـــن أيب احلدي ـــذل لســـمرة ب ـــة ب أن معاوي
مائة ألـف درهـم حتـى يـروي أن هـذه اآليـة نزلـت يف عـيل بـن  )١(جندب

ـنَ ﴿: Qأيب طالب  مِ اسِ  وَ ـنْ  النـَّ بُـكَ  مَ عْجِ لُـهُ  يُ وْ يـاةِ  يفِ  قَ يا احلَْ نْ دُ  الـدُّ ـهِ يُشْ  وَ
ــىل اهللاََّ ــا عَ ــهِ  يفِ  م بِ لْ ــوَ  قَ هُ ــدُّ  وَ ــامِ  أَلَ ص إِذا اخلِْ ىلَّ  * وَ ــوَ ــعى تَ ضِ  يفِ  سَ  األْ َرْ

ــدَ  سِ ــكَ  فِيهــا لِيُفْ ْلِ هيُ ثَ  وَ ــرْ ــلَ  احلَْ النَّسْ اهللاَُّ وَ ــبُّ  ال وَ ِ ســادَ  حيُ ــة  ﴾الْفَ وأن اآلي
ــاىل:  ــه تع ــي قول ــم وه ــن ملج ــت يف اب ــة نزل ــنَ ﴿الثاني مِ ــ وَ ــنْ  اسِ النَّ  مَ

ــ يـيَشْ ــهُ  رِ سَ تِغــاءَ  نَفْ ضــاتِ  ابْ رْ فلــم يقبــل، فبــذل لــه مــائتي ألــف  ﴾اهللاَِّ مَ
درهم فلـم يقبـل، فبـذل لـه ثالثامئـة ألـف فلـم يقبـل، فبـذل لـه أربعامئـة 

 .)٢(>ألف، فقبل ورو ذلك
ــة ــنة معاوي ــريه يف س ــؤرخ وغ ــذا امل ــا رواه ه ــري مم ــب  )٣(إىل كث يف س

ــيل  ــنة، ويف Qع ــذه الس ــدعيم ه ــب يف ت ــب العجي ــتامم الغري ، ويف االه
ــة  ــوال الطائل ــع األم ــري  –دف ــائع الفق ــلم اجل ــعب املس ــوال الش يف  –أم

 سبيل ذلك.

تَلَ من املسلمني الصاحلني  )١( نْ قَ يراجع يف جرائم سمرة بن جندب وعدد مَ

 .٢٣٨-٥/٢٣٦كتاب تاريخ الطربي: 

 .٤/٧٣رشح النهج:  )٢(

نة: أن عمر بن عبد العزيز ملا ويل اخلالفة كف عن ومن عنف عمق هذه السُ  )٣(

 .١٣/٢٢٢رشح النهج:  >فقال الناس: ترك السنة< Qشتم عيل 
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ــة:  ــاس ملعاوي ــن عب ــال اب ــدما ق ــذا <وعن ــتم ه ــن ش ــف ع أال تك
ــه  الرجــل؟ قــال: مــا كنــت ألفعــل حتــى يربــو عليــه الصــغري وهيــرم في

 .)١(>الكبري
لـت، <وعندما قـال لـه قـوم مـن بنـي أميـة:  إنـك قـد بلغـت مـا أمّ

ــه  ــو علي ــى يرب ــال: ال واهللا حت ــل؟ فق ــذا الرج ــن ه ــن لع ــت ع ــو كفف فل
 .)٢(>الصغري وهيرم عليه الكبري وال يذكر له ذاكر فضالً 

ــىل  ــه ع ــعبة والي ــن ش ــرية ب ــدة للمغ ــة املؤك ــية معاوي ــت وص وكان

ــه:  ــة قول ــلة، ال<الكوف ــاءك بخص ــاً ايص ــت تارك ــيل ولس ــتم ع ــرتك ش  ت

ــه ــربي: )٣(>وذمّ ــة الط ــلة: ال <. ويف رواي ــاءك بخص ــاً ايص ــت تارك ولس

ه  .)٤(>تتحمّ عن شتم عيل وذمّ

ــول  ــة الق ــة  –وخالص ــد اإلطال ــض  –وال نري ــد نق ــة ق أن معاوي

ــ ــذا الش ــم ـه ــىل رغ ــدة ع ــن رشوط املعاه ــة<رط م ــامن املغلّظ ــي  >األي الت

 .Qأعطاها للحسن 

 .١٣/٢٢٢رشح هنج البالغة:  )١(

 .٤/٥٧املصدر نفسه:  )٢(

 .٣/٢٣٤الكامل البن األثري:  )٣(

 .٥/٢٥٣تاريخ الطربي:  )٤(
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 وحسبنا أن نقول:

ــن أيب  ــب أن اب ــاب س ــتح ب ــن ف ــان أول م ــذا ك ــه ه ــفيان بعمل س

ــيتحمل  ــالم. وس ــاريخ اإلس ــحابة يف ت ــد  –الص ــوم غ ــاب أوزار  –ي حس

 هذا الباب املفتوح من ذلك اليوم.

 وعند اهللا جتتمع اخلصوم.

 املوقف من الرشط الرابع

وبــني  Qرة قــد حــالوا بـني احلســن ـيـروي الطــربي أن أهــل البصـ

ـــرد ـــراج دار أبج ـــ خ ـــه يف الش ـــوص علي ـــالوا: ـاملنص ـــع وق رط الراب

 .)٢(. ويقول ابن األثري: ان هذا املنع كان بأمر معاوية نفسه)١(>ناؤفي<

وعنــدما يقــف الباحــث املنصــف عــىل اســتثناء هــذا اخلــراج 

والــنص عليــه يف صــلب املعاهــدة يعلــم مــد التجنّــي الــذي وقــع فيــه 

قـام اخلالفـة هبـذا قـد بـاع م Qبعض املؤرخني عنـدما زعمـوا أن احلسـن 

 املبلغ.

وشــتّان بــني االســتثناء الــذي يشــرتطه صــاحب احلــق وبــني البيــع 

 الذي ال جييده إال طالب الدنيا واملتكالبون عىل امللك.

 .٥/١٦٥تاريخ الطربي:  )١(

 .٣/٢٠٣الكامل:  )٢(
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وهلـــذا يقـــول ابـــن أيب احلديـــد: أن املـــال الـــذي قـــرر احلســـن 

مــن مجلــة حقهــام مــن بيــت املــال، فــإن ســهم <واحلســني أخــذه إنــام هــو 

منصــوص عليــه يف الكتــاب العزيــز، وهلــام غــري ســهم ذوي ذوي القربــى 

 .)١(>القربى سهم آخر لإلمام من الغنائم
 املوقف من الرشط اخلامس

ــة  ــو احلســن املــدائني متحــدثاً عــن موقــف معاوي يقــول املــؤرخ أب
 وشيعته وشيعة أبيه: Qبعد الصلح من أصحاب احلسن 

كــان أشــد النــاس بــالء حينئــذ أهــل الكوفــة لكثــرة مــن هبــا مــن <
رة، ـ، فاســتعمل علــيهم زيــاد بــن ســمية وضــمّ إليــه البصــQشــيعة عــيل 

فكان يتتبع الشيعة وهـو هبـم عـارف... فقـتلهم حتـت كـل حجـر ومـدر، 
ــون، وصــلبهم عــىل  وأخــافهم، وقطــع األيــدي واألرجــل، وســمل العي

دهم، فلم يب  .)٢(>ق هبا معروف منهمجذوع النخل، وطردهم ورشّ

لــه يف مجيــع اآلفــاق: أالّ جييــزوا ألحــدٍ مــن < وكتــب معاويــة إىل عامّ

وأهـل بيتـه شـهادة، وكتـب إلـيهم: أن أنظـروا مـن قـبلكم  Qشيعة عـيل 

ــائله  ــروون فض ــذين ي ــه، وال ــل واليت ــه وأه ــثامن وحمبي ــيعة ع ــن ش م

 .١١/٣٤٩رشح هنج البالغة:  )١(

 .٤٦-١١/٤٤رشح هنج البالغة:  )٢(
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ــا  ــل م ــوا يل بك ــوهم، واكتب ــوهم وأكرم ــهم وقرب ــأدنوا جمالس ــه، ف ومناقب

يــروي كــل رجــل مــنهم واســمه واســم أبيــه وعشــريته، ففعلــوا ذلــك، 

حتى أكثروا يف فضائل عـثامن ومناقبـه، ملـا كـان يبعثـه إلـيهم معاويـة مـن 

لـــه: أن  الصـــالت والكســـاء واحلبـــاء والقطـــائع... ثـــم كتـــب إىل عامّ

ر... فــإذا جــاءكم كتــايب ـاحلــديث يف عــثامن قــد كثــر وفشــا يف كــل مصــ

الروايــة يف فضــائل الصــحابة واخللفــاء األولــني هــذا فــادعوا النــاس إىل 

ــأتوين  ــراب إال وت ــلمني يف أيب ت ــن املس ــد م ــه أح ــرباً يروي ــوا خ وال ترتك

بمنــاقض لــه يف الصــحابة... فقرئــت كتبــه عــىل النــاس، فرويــت أخبــار 

لــه  كثــرية يف مناقــب الصــحابة مفتعلــة ال حقيقــة هلــا... ثــم كتــب إىل عامّ

أنظـروا مـن قامـت عليـه البيّنـة أنـه حيـب نسخة واحدة إىل مجيع البلـدان: 

عليــاً وأهــل بيتــه فــاحموه مــن الــديوان واســقطوا عطــاءه ورزقــه. وشــفع 

ــن اهتمتمــوه بمــواال لــوا بــه  ةذلــك بنســخة أخــر: مَ هــؤالء القــوم فنكّ

كثــري موضــوع وهبتــان منتشـــر... واهــدموا داره... فظهــر حــديث 

ــك  ــاس يف ذل ــم الن ــان أعظ ــراؤون واوك ــراء امل ــة الق ــعفون، بلي ملستض

الــذين يظهــرون اخلشــوع والنســك، فيفتعلــون األحاديــث ليحظــوا 

بذلك عنـد والهتـم، ويقربـوا جمالسـهم، ويصـيبوا بـه األمـوال والضـياع 

 .>واملنازل... الخ
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 وكان من مجلة ضحايا معاوية وقتاله:
ــرة  ــو وكث ــد والتق ــل والزه ــروف بالفض ــل املع ــحايب اجللي الص

ــدي ــدي الكن ــن ع ــر ب ــادة حج ــل )١(العب ــد قت ــن  –. فق ــتة م ــه س وبرفقت
ــحابه  ــورهم  –أص ــق وقب ــة دمش ــذراء يف غوط ــرج ع ــة يف م ــأمر معاوي ب

 هناك معلومة ومشهورة إىل اليوم.
ويـردّون السـب  Qوكانت جـريمتهم الكـرب أهنـم يوالـون عليـاً 

 عنه.
رهــا  م إىل ضــواحي دمشــق وصــولُ شــهادة حرّ وقــد ســبق وصــوهلَ

أن حجـر <عاويـة، وقـد جـاء فيهـا: مرتزقة زياد بـن أبيـه وأرسـلوها إىل م
ــا إىل  ــة، ودع ــن اخلليف ــة، ولع ــارق اجلامع ــة، وف ــع الطاع ــدي خل ــن ع ب
احلرب والفتنـة، ومجـع إليـه اجلمـوع يـدعوهم إىل نكـث البيعـة... وكفـر 

. وكـان ممـن وقّـع عـىل هـذه الصـحيفة (الفـاجرة) عمـر )٢(>باهللا عز وجل
شـن وشـبث بن سعد وعمـرو بـن احلجـاج الزبيـدي وشـمر بـن ذي اجلو

-٥/٢٥٣يراجع يف ترمجة حجر وتفاصيل حادث استشهاده: تاريخ الطربي:  )١(

والكامل البن األثري:  ،٣٥٨-١/٣٥٥: -هامش اإلصابة  -واالستيعاب  ،٢٧٧

 ،٣٨٦-١/٣٨٥وأُسد الغابة:  ،٥٥-٨/٥٠والبداية والنهاية:  ،٢٤٢-٣/٢٣٣

 .٣١٤-١/٣١٣صابة: واإل

 .٥/٢٦٩تاريخ الطربي:  )٢(
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ــانوا  ــم، وك ــيس وأرضاهب ــن ق ــر ب ــر وزج ــن أبج ــار ب ــي وحج ــن ربع ب
 .)١(سبعني رجالً 

وما أن بلغـت هـذه الشـهادة معاويـة حتـى كتـب إىل زيـاد أن يشـد 
. فحمـل ومحـل معـه بعـض املجاهـدين )٢(حجراً يف احلديـد ويرسـله إليـه

اآلخــرين مــن أصــحابه الــذين صــدقوا مــا عاهــدوا اهللا عليــه، وصــاروا 
مـرج عـذراء، وجـاءهم رســول معاويـة يف رهـط مـن جالوزتــه، هبـم إىل 

أن أمــري املــؤمنني! أمــرين بقتلــك يــا رأس الضــالل <فقــال حلجــر: 
ومعــدن الكفــر والطغيــان واملتــويل أليب تــراب، وقتــل أصــحابك، إالّ أن 

، فقــال حجــر >ترجعــوا عــن كفــركم! وتلعنــوا صــاحبكم وتتــربؤوا منــه
ر علينـا ممـا تـدعوننا إليـه، ـيسـإن الصرب عـىل حـد السـيف أل<وأصحابه: 

ــا مــن دخــول  ــه وعــىل وصــيه أحــب إلين ثــم القــدوم عــىل اهللا وعــىل نبي
 .)٣(>النار

 .٢٧٠-٥/٢٦٩تاريخ الطربي:  )١(

 .٣/٢٤٣والكامل:  ،٥/٢٥٦تاريخ الطربي:  )٢(

 .٢/٣٠٨مروج الذهب:  )٣(
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ــد ال جمــال  ــارخيي خال ــن عــدي يف موقــف ت وهكــذا قتــل حجــر ب
 وقتل معه: )١(لرسد تفاصيله

 .)٢(رشيك بن شداد احلرضمي
 .)٣(وصيفي بن فسيل الشيباين

 .)٤(وعبد الرمحن بن حسان العنزي
 .)٥(وقبيصة بن ضبيعة العبيس

 .)٦(وكدام بن حيان العنزي
 .)٧(وحمرز بن شهاب التميمي

 ،٢٧٩-٥/٢٥٤وجتد التفصيل يف املراجع السابقة وبخاصة تاريخ الطربي:  )١(

بالصوت ويقول: يومي جعل يغرغر <ويروي الطربي: أنه ملا حرضت معاوية الوفاة 

 .>منك يا حجر يوم طويل

 .٥/٢٧٧تاريخ الطربي:  )٢(

 .٢٧٧-٢٧٦و ٢٦٧و ٥/٢٦٦تاريخ الطربي:  )٣(

أنه دفن <: ٣/٢٤٢ويقول ابن األثري يف الكامل:  ،٥/٢٧تاريخ الطربي:  )٤(

 .>حياً 

 .٥/٢٧٧تاريخ الطربي:  )٥(

 .٥/٢٧٧تاريخ الطربي:  )٦(

 .٥/٢٧٧تاريخ الطربي:  )٧(
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 :Nكام قتل يف تلك الفرتة من مشاهري صحابة حممد 
وديـر بـه يف <، ونصـب معاويـة رأسـه )١(عمرو بـن احلمـق اخلزاعـي

 .)٣(. وأوىف بن حصن)٢(>السوق
األمـوي رات بـل مئـات مـن أرضاهبـم ممـن طمـس احلكـم ـإىل عش

 نعد نعرفها. معىل أسامئهم فل
وكــان لكــل واحــد ممــن ذكرنــا قصــة رائعــة مــن قصــص الصــمود 
ــفاحني،  ــن الس ــه اجلالدي ــة ووالت ــامل معاوي ــع ع ــة م ــات والبطول والثب
أعرضنا عـن ذكرهـا ملـا تسـتدعيه مـن التطويـل الـذي ال يناسـب حجـم 

 .)٤(هذا الكتاب وهذه السلسلة
 وخالصة القول:

كـل مـا سـلف بيانـه أن معاويـة قـد خـاس بكـل  فقد جتىلّ لنـا مـن
وعوده ومواثيقـه، وجعـل عهـود اهللا وأيامنـه املغلظـة حتـت قدميـه، وبـرز 

 أمام املسلمني عىل واقعه العاري املجرد من كل األلوان والرتوش.

 .٥/٢٦٥تاريخ الطربي:  )١(

 .٤٩٠املحرب:  )٢(

 .٢٣٦-٥/٢٣٥تاريخ الطربي:  )٣(

 .٢٤٣-٣/٢٣٣والكامل:  ،٢٨٥-٥/٢٥٩تاريخ الطربي:  )٤(
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وهـو  – Qكام جتـىلّ لنـا أيضـاً بكـل وضـوح مـد نجـاح احلسـن 
التــي علــم أهنــا  روط اخلمســةـيف وضــع هــذه الشــ –نجــاح كبــري جــداً 

ستكشــف للنــاس املغــرر هبــم حقيقــة معاويــة املتمــردة عــىل كــل ديــن أو 
 رشع أو عرف أو عهد أو ميثاق.

 وهكذا أصبح:
أول رأس يطـــاف بـــه يف اإلســـالم رأس أحـــد أولئـــك الشـــيعة <

 الصابرين، وبأمر معاوية يطاف به.
ــه  ــل ب ــأمره يفع ــنهم، وب ــالم م ــاً يف اإلس ــدفن حي ــان ي وأول إنس

 ذلك.
 وأول امرأة تسجن يف اإلسالم منهم، وهو اآلمر بسجنها.

وأول شــهداء يقتلــون صــرباً يف اإلســالم مــنهم، وهــو الــذي 
 قتلهم.

ــ ـــواستقص ــاخللف. فاستقص ــا ب ــدة كله ــود املعاه ــة بن ى ـى معاوي
 أيامنه املغلّظة باحلنث ومواثيقه املؤكدة التي واثق اهللا عليها بالنقض.

 ؟)١(>ترفأين هي اخلالفة الدينية يا 
وهنــا حيــني وقــت ايــراد الســؤال املهــم بــل الــرئيس يف هــذا 

 املوضوع:

 .٣٦٢: Qصلح احلسن  )١(
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ــر احلســن  ــاذا آث ــة ومل يســتمر يف  Qمل ــة والصــلح مــع معاوي املهادن
 احلرب قدماً حتى هناية الشوط ونيل الشهادة؟

ــذه  ــل ه ــحيح يف مث ــول والص ــأ املقب ــو امللج ــلح ه ــان الص وإذا ك
ــني  ــالح احلس ــامذا مل يص ــف فل ــد Qاملواق ــان يزي ــدم إمك ــه بع ــع علم ، م

 النرص بل استحالة الغلبة يف تلك احلرب غري املتكافئة؟
يمـــثالن  Qواستشـــهاد احلســـني  Qوملـــا كـــان صـــلح احلســـن 

فكيــف يتســنى لنــا تصــحيح هــذين  –كــل التضــاد  –مــوقفني متضــادين 
ـــانبني  ـــال اجل ـــاً يف ك ـــق حق ـــون احل ـــن أن يك ـــل يمك ـــوقفني؟، وه امل

 املتضادين؟
ئلة وجيهـة كـل الوجاهـة، ملـا حتمـل يف طيّاهتـا وإنه لسـؤال، أو أسـ

 يف املسألة كلها. >رس املوقف<من البحث عن 
مــن متهيــد نــدرس فيــه  –ملعرفــة اجلــواب عــن هــذا كلــه  –والبــد 

ــني  ــن واحلس ــامني احلس ــرف اإلم ــاده،  Lظ ــه وأبع ــائر جوانب ــن س م
ظرف كـل مـنهام مـن جهـة أعدائـه وخصـومه، وظـرف كـل مـنهام أيضـاً 

 ه وأتباعه.من جهة أنصار
 األعداء واخلصوم:

ــك  ــل ذل ــبنا يف ك ــار  –وحس ــيص واالختص ــروم التلخ ــن ن  –ونح
 هو معاوية. Qأن نعلم أن رأس أعداء احلسن 
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ــة  ــاريخ  –وملعاوي ــىل الت ــع ع ــل مطّل ــم ك ــام يعل ــري  –ك ــره الكب خط
وأمهيته البالغة، وذلـك ملـا كـان يتمتـع بـه مـن ذكـاء وحتيّـل وقـدرة عـىل 
التضـــليل مـــن جهـــة، ولعـــدم التزامـــه بـــالقيود الدينيـــة واألحكـــام 

 رعية التي جيب عىل املسلم االلتزام هبا من جهة أخر.ـالش
ــيل  ــان ع ــه:  Qوإذا ك ــة يف قول ــفات معاوي ــز ص ــد أوج ــا <ق واهللا م

، فـإن املـؤرخني قـد رشحـوا )١(>ي ولكنـه يغـدر ويفجـرمعاوية بأدهى منـ
لنا ذلك بكـل تفصـيل وجـالء، عـىل الـرغم مـن كـل مـا فعـل األمويـون 
والعائشــون عــىل موائــدهم مــن طمــس ملعــامل التــاريخ وتشــويه حلقائقــه 

 وإخفاء لكثري من شؤونه وجوانبه.
قومــاً مــن الصــحابة وقومــاً  –كــام أســلفنا  –فلقــد وضــع معاويــة 

عني، الخـتالق األخبـار ووضـع األحاديـث ونسـج األكاذيـب، مـن التـاب
ــه:  ــه يف تارخي ــائل <ورو نفطوي ــوعة يف فض ــث املوض ــر األحادي إن أكث

 .)٢(>الصحابة افتعلت يف أيام بني أمية تقرباً إليهم
ــا  ــحابة، وم ــائل الص ــه يف فض ــم تلفيق ــا ت ــام م ــا يف املق ــن هيمن ول

الثنـاء، ألن لـه جمـاالً حيك بالباطـل يف الثنـاء عـىل بعـض مـن ال يسـتحق 
 غري جمالنا هذا.

 .١/٤١٥هنج البالغة:  )١(

 .١١/٤٦رشح هنج البالغة:  )٢(
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ــا  ــا  –ولكــن الــذي هيمن ــة مــن  –هن هــو أن نعــرف موقــف معاوي
ومــن  –وهــو رســول اهللا  – Nومــن حممــد  –وهــو ديــن اهللا  –اإلســالم 

 .-تباع وهي أحكام اهللا الواجبة اال –التعاليم 
ــن شــعبة  – ١ ــن املغــرية ب ــن بكــار عــن املطــرف ب ــزبري ب يــروي ال

مــع أيب عـىل معاويــة، فكـان أيب يأتيـه فيتحــدث معـه، ثــم دخلـت <قـال: 
رف إيلّ فيذكر معاويـة وعقلـه ويعجـب بـام يـر منـه. إذ جـاء ذات ـينص

، فانتظرتــه سـاعة، وظننــت أنــه  ليلـة فأمســك عـن العشــاء، ورأيتــه مغـتامً
ألمر حـدث فينـا، فقلـت: مـايل أراك مغـتامً منـذ الليلـة؟، فقـال: يـا بنـي 

س وأخبـثهم، قلـت: ومـا ذاك؟ قـال: قلـت لـه جئت من عنـد أكفـر النـا
وقد خلوت بـه: أنـك بلغـت سـناً يـا أمـري املـؤمنني! فلـو أظهـرت عـدالً 
ــو نظــرت إىل أخوتــك مــن بنــي  وبســطت خــرياً، فإنــك قــد كــربت، ول
ــه، وأن  ــوم شــيئاً ختاف ــا عنــدهم الي هاشــم فوصــلت أرحــامهم، فــواهللا م

ــات ــات هيه ــال: هيه ــه. فق ــره وثواب ــك ذك ــى ل ــا يبق ــك مم ــر ذل ! أي ذك
أرجــو بقــاءه! ملــك أخــو تــيم فعــدل وفعــل مــا فعــل فــام عــدا أن هلــك 
حتــى هلــك ذكــره إال أن يقــول قائــل: أبــو بكــر. ثــم ملــك أخــو عــدي 

ر سـنني فـام عـدا أن هلـك حتـى هلـك ذكـره إال أن ـفاجتهد وشـمر عشـ
) ليصـاح بـه Nيقول قائـل: عمـر. وأن ابـن أيب كبشـة (يعنـي رسـول اهللا 
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شــهد أن حممــد رســول اهللا. فــأي عمــل يبقــى كــل يــوم مخــس مــرات: أ
 .)١(>وأي ذكر يدوم بعد هذا ال أباً لك! ال واهللا إال دفناً دفناً 

ـــن < - ٢ ـــة م ـــاء يف مجاع ـــاري ج ـــري األنص ـــن بش ـــنعامن ب أن ال
األنصــار إىل معاويــة، فشــكوا إليــه فقــرهم وقــالوا: لقــد صــدق رســول 

ــرة، فقــد لقيناهــا. Nاهللا  ــا: ســتلقون بعــدي اث ــه لن ــة:  يف قول قــال معاوي
 >فاصــربوا حتـى تــردوا عــيلّ احلــوض<فـامذا قــال لكــم؟ قـالوا: قــال لنــا 

ــد احلــوض كــام  ــه غــداً عن ــه عســاكم تالقون ــا أمــركم ب ــافعلوا م ــال: ف ق
 .>أخربكم

 ويقول ابن أيب احلديد تعليقاً عىل هذا اخلرب:
 )يعنـي املعتزلـة(وهذا اخلرب هـو الـذي يكفـر كثـري مـن أصـحابنا <

 .)٢(>معاوية باالستهزاء به
 ويقول يف مكان آخر من كتابه:

روا عـىل ـقد طعـن كثـري مـن أصـحابنا يف ديـن معاويـة، ومل يقتصـ<
 .)٣(>تفسيقه، وقالوا عنه: أنه كان ملحداً ال يعتقد النبوة

 .١٣٠-٥/١٢٩رشح هنج البالغة:  )١(

أصل اخلرب واحلديث بني النعامن ومعاوية  ، وورد٦/٣٢رشح هنج البالغة:  )٢(

 .١٣٥يف تاريخ اخللفاء: 

 .٥/١٢٩رشح هنج البالغة:  )٣(
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أنكــر أبــو الــدرداء عــىل معاويــة لبســه احلريــر ورشبــه يف آنيــة  – ٣
ــه:  ــال ل ــة، وق ــذهب والفض ــمع<ال ــول اهللا إين س ــول: أن  Nت رس يق

فقــال لــه معاويــة: أمــا اين  >الشــارب فيهــا ليجرجــر يف جوفــه نــار جهــنم
فال أر بذلك بأسـاً. فقـال أبـو الـدرداء: مـن عـذيري مـن معاويـة! أنـا 

 .)١(>وهو خيربين عن رأيه Nأخربه عن الرسول 
وعـــىل هـــذه الـــوترية عـــدد ضـــخم مـــن النصـــوص التارخييـــة 

 نفسه. Nية بالرسالة واألحكام والرسول الرصحية يف استهزاء معاو
ــي  ــول النب ــز ق ــم مغ ــا نفه ــن هن ــارح  Nوم ح وص ــنام رصّ حي

ــاهم:  ــلمني آمــراً إي ــربي فــاقتلوه<املس ــة عــىل من أو  >إذا رأيــتم معاوي
 كام مرّ يف هذا الكتاب. >فارضبوا عنقه<

ــون  ــذا يك ــن  >رأس<وهك ــداء احلس ــداء  Qأع ــاهراً بالع ــالً جم رج
عــىل الرســالة وأحكــام  –أشــد مــا تكــون اخلطــورة  –لإلســالم، وخطــراً 

الرشيعة، ال ألنه غري متـدين وغـري ملتـزم فحسـب، وإنـام ألنـه خيطـط لــ 
ويعلــن االســتهزاء بــام أثــر عنــه مــن أحكــام  Nاســم رســول اهللا  >دفــن<

ــر اهللا  ــىل أم ــريم وع ــرآن الك ــىل الق ــارش ع ــك رد مب ــث، ويف ذل وأحادي
مــا﴿تعــاىل فيــه بقولــه جــل وعــال:  مُ آتــا وَ ــولُ  كُ سُ وهُ  الرَّ ــذُ مــا فَخُ مْ  وَ ــاكُ  هنَ

نْهُ  وا عَ تَهُ انْ  .﴾فَ

 .٥/١٣٠رشح هنج البالغة:  )١(
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ـــا  ـــني  >رأس<أم ـــداء احلس ـــوحاً  Qأع ـــان مفض ـــل  –فقـــد ك ك
ــه وفســقه وفجــوره، كــام كــان أغبــى مــن أن خيطــط  –الفضــيحة  بمجون

 ليشء، وأجهل من أن جيعل لنفسه هدفاً خطرياً رشيراً كهدف أبيه.
ـــ  ــان ل ــن  >رأس<وك ــداء احلس ــن احل Qأع ــارين م ــية واملستش اش

 األذكياء الدهاة جمموعة ضخمة حيسب هلا ألف حساب.
فكانــت حاشــيته جمموعــة مــن  Qأعــداء احلســني  >رأس<أمــا 

ني لصــنع اخلمــر ورشهبــا، وشــد الــدفوف ورضهبــا، نــالرجــال املتق
ــة  ــان هتيئ ــا، واتق ــع هب ــان والتمت ــه، ورشاء القي ــاء وترجيع ــاع الغن وايق

 القيام هبام.أجواء اللهو والعربدة وإجادة 
 .>الرأسني<وشتّان بني هذين 

مـن عـدوه ظرفـاً خطـرياً وفظيعـاً  Qومن هنا كـان ظـرف احلسـن 
جداً، ملا كـان جيسـد هـذا العـدو مـن أخطـار، بحكـم مـا تـوفر لديـه مـن 

ــ ــد لش ــات ال حت ــات وإمكان ــلّ ـطاق ــوس وش ــاد النف ــامئر وإفس راء الض
 حركة اخلصم واإليقاع به بال حدود.

ــني ــرف احلس ــا ظ ــوء Q أم ــاً ممل ــان ظرف ــي  اً فك ــاب الغب باإلره
 والعنف البليد والرشاسة الرعناء والعدوان العاري املفضوح.
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وهلــذا كــان عمــر بــن عبــد العزيــز يف أول شــبابه ال يعلــم إن كــان 
 ، وما ذاك إال ألن معاوية قد أحسن التخطيط.)١(عيل من أهل بدر

ألن  ،Qولكــن عمــر بــن عبــد العزيــز هــذا مل يكــن جيهــل احلســني 
 يزيد مل يستطع اإلخفاء والتسرت عىل جرائمه.

 األنصار واألتباع:
مــن جهــة أنصــاره وأتباعــه فحســبنا منــه مــا  Qأمــا ظــرف احلســن 

علمناه من أمـر اجلـيش الـذي أخـذ مواقعـه مـن صـفوف اجلهـاد ثـم فـر 
ثلثــاه ونفــرت بــه الدســائس املعاديــة، فــإذا هــو رهــن الفــوىض والتمــرد 
ــة يف  ــة ثق ــاح وأي ــل يف نج ــد أي أم ــذي فق ــيش ال ــه اجل ــزق، وإذا ب والتم

 نرص.
إىل  Qســـن وبـــذلك كـــان هـــؤالء األتبـــاع الـــذين صـــحبوا احل

ــدوهم  ــروا إىل ع ــة وف ــرهم البيع ــث أكث ــم نك ــدين، ث ــكراته كمجاه معس
مستســلمني أو خرجــوا عــىل إمــامهم متمــردين، كــانوا رشاً مــن أولئــك 

 قبل أن يواجهوه وأن خيرجوا معه. Qالذين نكثوا بيعة احلسني 
ــك  ــف ذل ــد عن ــة م ــىل رواي ــوا ع ــد أمجع ــون ق ــم املؤرخ ــا ه وه

ــن  ــيش احلس ــن ج ــراد م ــه أف ــام ب ــذي ق ــرد ال ــوا <، إذ Qالتم ــروا هنب نف
 .)٢(>رسادق احلسن حتى نازعوه بساطاً كان حتته

 .٥٩-٤/٥٨رشح هنج البالغة:  )١(

 .٧/١٦٨و ٥/١٥٩تاريخ الطربي:  )٢(
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 –ر بـن قعـني ـأحـد بنـي نصـ –وجاءه جراح بـن سـنان األسـدي <
ــاباط ــم س ــاك )١(>يف مظل ــه هن ــن ل ــد كم ــان ق ــول يف <، وك ــه بمغ فجرح

ى احلســن ـمضــ<، و)٢(>فخــذه.. فنــزف نزفــاً شــديداً واشــتدت بــه العلــة
 .)٣(>مثخناً حتى دخل املدائن

ن وكــان املعنــى اجلــيل هلــذا الواقــع األلــيم أنــه مل يعــد بإمكــا
ــن ــ Qاحلس ــد أن انتش ــيش بع ــذا اجل ــىل ه ــد ع ــوىض يف ـأن يعتم رت الف

إليــه جنباتــه، وأفقــدت املوقــف قابليــة االســتمرار والصــمود كــام أشــري 
 سابقاً.

ــني  ــا احلس ــه  Qأم ــد حلرب ــد مه ــوادث  –فق ــت ح ــد أن نخل بع
ــاره  ــة أنص ــة  –اخليان ــاً يف الني ــاريخ إخالص ــوش الت ــن أروع جي ــاً م جيش

تمـل فيـه  وتفادياً يف الطاعة وإن قـلّ عـدداً، فلـم يكـن بـني أفـراده مـن حيُ
وحماولـــة قتلـــه، أو الشـــك يف إخالصـــه  Qاالنتقـــاض عـــىل احلســـني 

 له يف الدفاع عنه.إلمامه واستبسا
وهكذا يـتجىل الفـرق الكبـري والبـون الشاسـع بـني ظـرف احلسـن 

 .Lوظرف احلسني 

 .>فطعنه يف خارصته< ١/١٤٠ويف نص تاريخ بغداد:  ،١٩املحرب:  )١(

 .٢/١٩١اليعقويب: تاريخ  )٢(

 .٢١٧األخبار الطوال:  )٣(
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احـتامالً  Qومل يكن مـن االحـتامل البعيـد مـا قـدره اإلمـام احلسـن 
ــاً  ــذه  –قريب ــة كه ــرب يائس ــدوه يف ح ــع ع ــتبك م ــو اش ــيام ل ــر  –ف أن جت

ــد بمكا ــالم، وأن تبي ــىل اإلس ــة ع ــرب كارث ــذيوهلا أك ــة ب ــر املعرك ــدها آخ ئ
. وملعاويــة قابلياتــه Kنســمة تنــبض بفكــرة التشــيع ألهــل البيــت 

املمتــازة وإمكاناتــه الكبــرية لتنفيــذ هــذه اخلطــة وتصــفية احلســاب 
 التارخيي الطويل مع بني هاشم.

ــني  ــا احلس ــمه  Qأم ــان خص ــني ك ــتامل ح ــذا االح ــي ه ف ــد كُ فق
 الغالم املرتف، وبـام ضـمنه سـيف اإلرهـاب الـذي طـارد النـاس فحفـظ
ـــون  ـــال وبط ـــاف املهـــاجر وكهـــوف اجلب ـــات الســـجون وأكن يف غياب
ــادئ  ــون مب ــذين كــانوا حيمل ــن املــؤمنني األبطــال ال الصــحاري ســيالً م

، وكـانوا يؤمتنـون عـىل إيصـال هـذه املبـادئ إىل األجيـال Kأهل البيـت 
 بعدهم.

يف تصــميمه مطمئنــاً عــىل رســالته وعــىل  Qى احلســني ـوهلــذا مضــ
 من أعدائه.أهدافه وعىل مستقبلهام 
ــن  ــن احلس ــىل  Qولك ــان ع ــذا االطمئن ــل ه ــظ بمث ــهمل حي  أهداف

ــبة  ــم الناص ــة وخططه ــيته املخيف ــة وحاش ــه معاوي ــة، ويف أعدائ س املقدّ
 احلقود، التي ال حدَّ لفظاعتها يف العداوة واحلقد.
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ــني  ــاد احلس ــد أف ــرياً، فق ــادة  – Qوأخ ــل اإلف ــات  –ك ــن جناي م
معاويـة يف غاراتــه الظاملــة عـىل بــالد اهللا اآلمنــة املطمئنـة، ويف موقفــه مــن 

ــه  Q، ويف قتلــه احلســن Qرشوط صــلح احلســن  بالســم، ويف بيعتــه البن
ــوة  ــة ق ــه األموي ــه يف وج ــام زاد حركت ــر، ب ــرية أخ ــياء كث ــد، ويف أش يزي

ــالمي ــر اإلس ــة النظ ــاعر ووجه ــىل املش ــاً ع ــاً رصحي ــة وانطباق ة يف ومعنوي
 الرأي العام.

ــاد  ــاً  –وأف ــك أيض ــأخوذ  –إىل ذل ــاب امل ــمه الش ــق خص ــن مزال م
بــالقرود واخلمــور خليفــة معاويــة، فكانــت تلــك بأمجعهــا عوامــل تعينــه 

 وتتحرك معه يف تنفيذ أهدافه.
ــن  ــا احلس ــه  Qأم ــد أعيت ــر  –فق ــام م ــحابه  –ك ــن أص ــه م ظروف
ــ ــاهرين بنص ــآمرين علـواملتظ ــه املت ــن أعدائ ــه م ــرته وظروف ــه بالس ر ـي

 والعلن، فحالت بينه وبني االستمرار يف احلرب.
لــذلك رأ لزامــاً أن يطــور طريقــة عملــه وجهــاده ضــد خصــمه 

 .>الصلح<وأن يفتتح احلرب اجلديدة من طريق أخر تسمى 
ــي وضــعها احلســن  ــت األلغــام الت ــي ـيف الشــ Qومــا كان روط الت

ــىل ــت ع ــي حكم ــة الت ــائله الدقيق ــة إال وس ــىل معاوي ــذها ع ــة  أخ معاوي
 وأحابيله بالفشل الذريع والفضيحة الشنيعة يف التاريخ.
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 Lأي األخــوين  –بعــد هــذا كلــه  –ومــن الصــعب حقــاً أن نميّــز 
ــاً يف  ــد إمعان ــه، وأبع ــوذاً إىل أهداف ــد نف ــاده، وأش ــراً يف جه ــرب أث ــان أك ك

 .)١(التشهري بأعدائه
 وهكذا يتّضح مما مر تفصيله:

بعـد  –هـو  –، ألن موته Qأن باب الشهادة كان مغلقاً بوجه احلسن 
موت كل من سيصمد معه من بقايا اإلسالم من املؤمنني الصـادقني، وأمـام 
عدو غادر ماكر كمعاوية، وربام بيد أناس كان يضمهم جيشـه ويتظـاهرون 

 كان أضيع موتة عرفها التاريخ. –هبذا الشكل  –بكوهنم معه. أن موته 
فلــم يكــن أمامــه إال الشــهادة، ألهنــا الطريــق نحــو  Qأمــا احلســني 

ــاراً  ــالمي ن ــع اإلس ــعل املجتم ــذي سيش ــل ال ــود، والفتي ــتقبل املنش املس
 بوجه الطغاة.

ــهادة  ــا أن الش ــأكثر إذا علمن ــر ف ــى أكث ــذا املعن ــا ه ــتجىل لن ــام ي ورب
ــوم  ــام يق ــبيل اهللا ك ــد يف س ــا املجاه ــوم هب ــة يق ــة انتحاري ــت عملي ليس

 سم من يريد التخلص من احلياة.رب الـبش
 إن الشهادة يف الفهم اإلسالمي الصحيح عملية بناء.

ــنع  ــأمول وص ــد امل ــاء الغ ــر يف بن ــا أي أث ــيس هل ــي ل ــهادة الت والش
 احلياة املرجوة ليست شهادة أبداً.

 .٣٧٤ – ٣٧١: Qصلح احلسن  )١(
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ــن  ــروف احلس ــوء ظ ــىل ض ــهادته  Qوع ــداً أن ش ــحاً ج ــان واض ك
يم موقــف عــدوه يف تلــك احلالــة ال تنطــوي عــىل أي مــردود ســو تــدع

 وحتقيق مآربه الرشيرة، ولذلك فليس هلا أي معنى أو مربر.
فإننــا نجــد أن حياتــه يف تلــك  Qأمــا عــىل ضــوء ظــروف احلســني 

احلالــة ال تنطــوي عــىل أي مــردود ســو تــدعيم موقــف عــدوه وحتقيــق 
 مآربه الرشيرة أيضاً، ولذلك فليس هلا أي معنى أو مربر.

 ألهنا بمثابة انتحار. الشهادة  Qومن هنا أبى احلسن 
ــني  ــى احلس ــا أب ــن هن ــالواقع  Qوم ــرار ب ــة إق ــا بمثاب ــاة ألهن احلي

 الفاسد.
 Qالصــلح واملهادنــة هــو بنفســه إيثــار احلســني  Qوإيثــار احلســن 

ــعان  ــاء ويض ــد البن ــان قواع ــا يرفع ــذلك كان ــام ب ــهادة، ألهن ــوت والش امل
 أسس صنع احلياة.

ــذا  ــا <وهك ــنهام يف  Lكان ــه م ــل وج ــدة، ك ــالة واح ــني لرس وجه
ــوض  ــر يف النه ــافئ اآلخ ــا، يك ــن مراحله ــه م ــا ويف زمان ــعه منه موض

 .>بأعبائها، ويوازنه بالتضحية يف سبيلها
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ـــاً، ألن < ـــينية ثاني ـــنية أوالً، وحس ـــف حس ـــهادة الط ـــت ش وكان
ـد أسـباهبا Qاحلسن  كـام يـأيت يف الكتـاب القـادم  )١(>أنضـج نتائجهـا ومهّ

  تعاىل.إن شاء اهللا
ر ـبحكــم كونــه الطريــق الوحيــد للنصــ –وهكــذا أصــبح الصــلح 

شـهره  Qسـالحاً جديـداً ومبيـداً بيـد اإلمـام احلسـن  –القادم مـن بعيـد 
ــدوه  ــه ع ــذا  –يف وج ــورة ه ــدو بخط ــك الع ــعر ذل ــث ال يش ــن حي م

فقتلــه بــه رش قتلــةٍ ولكــن بعــد حــني. وعلــم النــاس حينــذاك  –الســالح 
ــام  ــواب اإلم ــى ج ــ Qمعن ــني س ــده ح ــلح وفوائ ــباب الص ــن أس ئل ع

ةُ ﴿وعوائده فقال:  رِ  لَيْلَ دْ ٌ  الْقَ ريْ نْ  خَ رٍ  أَلْفِ  مِ هْ  .﴾شَ
التـي  Qوعندما اهنار حكم بني أمية حتت رضبـات ثـارات احلسـني 

ونتائجه عرف الناس مغز متثـل اإلمـام  Qكانت من أصداء صلح احلسن 
بآية ليلة القدر، فقد ظهر بنتيجة احلساب والتدقيق أن حكم بنـي  Qاحلسن 

باعتبار ما انطـو عليـه مـن رضـا  –أمية قد امتد ألف شهر، وكان الصلح 
خــرياً مــن حكــم  –قــد ريض بــه تقربــاً إىل اهللا  Qاهللا وباعتبــار أن احلســن 

الضالل والطغيان الذي يمتد ألف شهر، كام أن هذا الصلح بام سيفضح بـه 
عاوية وبام سيعريه به أمام األمة سيضع حداً حلكـم هـذه األرسة املشـؤومة م

 والشجرة امللعونة فال يمتد أكثر من ألف شهر.

 .١٣-١٢: Qالسيد عبد احلسني رشف الدين/ مقدمة صلح احلسن  )١(
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ــام  ــن اإلم ــواب م ــذا اجل ــان ه ــابه  – Qوك ــازه واقتض ــىل إجي  –ع
ــط أيب  ــذاك خط ــون يوم ــى الواع ــو وع ــيل ل ــن أي رشح وتفص ــغ م أبل

 وأهدافه البعيدة املدQ .حممد 
ظـروف التــي رافقـت الصــلح عـىل جانــب كبـري مــن وملـا كانــت ال

ــه أن يشــ ــتح ل رح أرسار ـالدقــة واحلساســية والصــعوبة، فــإن اإلمــام مل ي
دوافــع الصــلح ونتائجــه املتوقعــة، ألن ذلــك ســينبّه العــدو عــىل مــا هــو 
غافــل عنــه وغــري ملتفــت إليــه، ولعــل مــن املمكــن أن يرتاجــع معاويــة 

ذا املكســب الكبــري هــ Qر احلســن ـحينــذاك عــن طلــب الصــلح فيخســ
 املتاح، وهذا السالح املايض الفتاك.

ــام  ــع اإلم ــك مل يمن ــن ذل ــبة إىل أرسار  Qولك ــارات مقتض ــن إش م

ــ ــك املستفس ــىل أولئ ــا ع ــرد هب ــان ي ــث ك ــدوافع والبواع ــك ال رين أو ـتل

 الغاضبني من أصحابه.

 سأله مرة أحد أصحابه قائالً:

علمــتَ أن  يــا بــن رســول اهللا مل هادنــت معاويــة وصــاحلته، وقــد<

 .>احلق لك دونه، وأن معاوية ضال طاغ؟

 جميباً يف مجلة رد طويل: Qفقال اإلمام 
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لبنـي ضــمرة  Nعلـة مصـاحلتي ملعاويــة علـة مصـاحلة رســول اهللا <

رف مـن احلديبيـة، أولئـك كفـار ـوبني أشـجع، وألهـل مكـة حـني انصـ

تـرك بالتنزيل، ومعاوية وأصـحابه كفـار بالتأويـل... ولـوال مـا أتيـت ملـا 

 .)١(>من شيعتنا عىل وجه األرض أحد إال قُتل

 ويقول يف جواب سائل آخر:

لو كنـت بـاحلزم يف أمـر الـدنيا وللـدنيا أعمـل وانصـب، مـا كـان <

 .)٢(>معاوية بأبأس مني وأشد شكيمة، ولكان رأيي غري ما رأيتم

 ويقول يف جواب سائل ثالث:
دفــع صــاحلت بقيــا عــىل شــيعتنا خاصــة مــن القتــل، فرأيــت <قــد 

 .)٣(>هذه احلروب إىل يوم ما
ــع:  ــائل راب ــواب س ــول يف ج ــة <ويق ــاحلتي معاوي ــا أردت بمص م

 .)٤(>إال أن أدفع عنكم القتل

 .٤٤/٢البحار:  )١(

 .١/١٥١اإلمامة والسياسة:  )٢(

 .٢٢٠األخبار الطوال:  )٣(

 .٢٢١األخبار الطوال:  )٤(
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ــن  ــزمن أن احلس ــن ال ــرتة م ــد ف ــة بع ــه  Qوأدرك معاوي ــد خدع ق
واحلــرب خدعــة كــام جــاء يف  –اخلديعــة العظمــى يف هــذا الصــلح 

ــه قــد ســقط يف هــوة عميقــة ســحيقة الغــور  - )١(ريفـاحلــديث الشــ وأن
ــ ــك الش ــع تل ــا ـبتوقي ــن قيوده ــتخلص م ــاول ال ــام ح ــه مه روط، وأن

ــن  ــا للحس ــي أعطاه ــود اهللا الت ــإن عه ــا ف ــتالحقه يف  Qوالتمــرد عليه س
ــه  ــن تبارح ــدها ل ــد توكي ــامن بع ــض األي ــن نق ــيحة م ــل آن، وأن الفض ك

 يتحمل. أبداً. فلم يطق صرباً عىل ذلك ومل يعد يف مقدوره أن
ــن  ــة ع ــه املرتزق ــل ل ــذي طبّ ــاؤه ال ــوم وده ــاؤه املزع ــف ذك وتكش
أخس وسـيلة وأحـط خطـة عرفهـا أسـلوب احلكـم واحلـاكمني عـىل مـر 

ــام  ــم لإلم ــو دس الس ــاريخ، أال وه ــاً وإىل  Qالت ــه هنائي ــتخلص من وال
 آخر الدهر.

ــا  ــمن نجاحه ــذه املهمــة ويض ــوم هب ــري مــن يق ــة أن خ ورأ معاوي
ت والنفــاق املــوروث جعــدة بنــت األشــعث هــي صــاحبة الضــمري امليــ
ــه Qبــن قــيس زوجــة اإلمــام  ، كــام كــان خــري مــن يقــوم بالوســاطة بين

ــدين واخللــق والشــ رف، املعــروف ـوبينهــا ذلــك الرجــل البعيــد عــن ال

وسنن أيب  ،٣/١١٤وصحيح مسلم:  ،٩/٢١و ٤/٢٤٤صحيح البخاري:  )١(

ومسند أمحد:  ،٢/٩٤٥وسنن ابن ماجة:  ،٤/١٩٤وسنن الرتمذي:  ،٢/٤١داود: 

١/٨١. 
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وطريـده مـن املدينـة مـدة  Nعـىل لسـان رسـول  >الـوزغ ابـن الـوزغ<بـ 
 حياته، أال وهو مروان بن احلكم.

أن  –إن هــي قامــت هبــذه املهمــة القــذرة  –وأطمــع معاويــة جعــدة 
ــر،  ــت األم ــد. فأطاع ــن يزي ــا م ــم ويزوجه ــف دره ــة أل ــا مائ ــدفع هل ي

ــ ــا الش ــا وخليفته ــا وإمامه ــقت زوجه ـــوس ــال، فقض ــم القتّ ى ـرعي الس
ــن  ــم  Qاحلس ــذا االث ــاؤه هب ــة ورشك ــاء معاوي ــباً، وب ــابراً حمتس ــه ص نحب

صـفر  –بعـد ذلـك  –الفظيع فـيام بـاءوا بـه مـن آثـام، ثـم عـادت جعـدة 
 .)١(اليدين من الزواج بيزيد، ومل حتظ بغري املال السحت فقط

ــن  ــدما أرشف احلس ــوت أوىص  Qوعن ــىل امل ــرو –ع ــام ي ــو  يك أب
ــرج  ــول اهللا < -الف ــع رس ــدفن م ــن Nأن ي ــم م ــن احلك ــروان ب ــع م ، فمن

ــا رب  ــول: ي ــروان يق ــل م ــالح، وجع ــة يف الس ــو أمي ــت بن ــك، وركب ذل
ــدف ــه، أي ــن دع ــري م ــي خ ــا ه ــهيج ــثامن يف أقص ــدفن ـن ع ــع وي ى البقي

احلســـن يف بيـــت رســـول اهللا، واهللا ال يكـــون ذلـــك أبـــداً وأنـــا أمحـــل 

: -ذيول تاريخ الطربي  –يراجع يف القضايا السالفة: املنتخب من ذيل املذيل  )١(

واالستيعاب:  ،٧٤-٧٣ومقاتل الطالبيني:  ،٣٠٣-٢/٣٠٢ومروج الذهب:  ،٥١٤

ورشح هنج  ،١٤١وذخائر العقبى:  ،٣/٢٢٨والكامل البن األثري:  ،١/٣٧٤

 ،٤٣-٨/٤٢والبداية والنهاية:  ،١/١٨٣وتاريخ أيب الفدا:  ،٥١-١٦/٤٩البالغة: 

 .١/٣٣٠واإلصابة: 
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ـــة تقـــع ـــت بغـــال <، ورو: أن >الســـيف، فكـــادت الفتن عائشـــة ركب
واســتنفرت بنــي أميــة: مــروان بــن احلكــم ومــن كــان هنــاك مــنهم ومــن 

مهم  .)١(>فيوماً عىل بغل ويوماً عىل مجل<، وقال القائل: >حشّ
ــ ــه وي روي اليعقــويب: أن القاســم بــن حممــد بــن أيب بكــر أتــى عمت

يـا عمـة مـا غسـلنا رؤوسـنا مـن يـوم اجلمـل األمحـر، <عائشة فقـال هلـا: 
 .)٢(>أتريدين أن يقال يوم البغلة الشهباء

ــن  ــول: أن احلس ــه يق ــد يف روايت ــن املفي ــاه  Qولك ــد أوىص أخ ق
لتجديـــد العهـــد بـــه  Nأن حيمـــل رسيـــره إىل قـــرب جـــده  Qاحلســـني 

وبزيارتــه وأن يــرد بعــد ذلــك إىل البقيــع فيــدفن إىل جــوار جدتــه فاطمــة 
ــد  ــت أس ــن بن ــام رو أن احلس ــوم  Q، ك ــاه إىل أن الق ــه أخ ــد نبّ ق

ــول اهللا < ــد رس ــي عن ــدون دفن ــم تري ــون أنك ــك  Nيظن ــون يف ذل فيجلب
 .>ويمنعونكم منه، وباهللا أقسم عليك أال هتريق يف أمري حمجمة دم

الســيدة املفيــد راويــاً: أن آل مــروان ملــا جتمعــوا وأمــامهم  ويضــيف
واهللا لــوال <خماطبــاً هــؤالء الغوغــاء:  Qعائشــة عــىل بغلهــا قــال احلســني 

عهـــد احلســـن إيلّ بحقـــن الـــدماء وأن ال أهريـــق يف أمـــره حمجمـــة دم 

 .٥١-١٦/٥٠ورشح هنج البالغة:  ،٧٥-٧٤مقاتل الطالبيني:  )١(

 .٢/٢٠٠تاريخ اليعقويب:  )٢(
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لعلمتم كيف تأخـذ سـيوف اهللا مـنكم مأخـذها وقـد نقضـتم العهـد بيننـا 
 .)١(>رتطنا عليكم ألنفسناوبينكم، وأبطلتم ما اش

ــني  ــذ احلس ــم أخ ــاه  Qث ــام أوص ــع ك ــه يف البقي ــه ودفن ــثامن أخي ج
ولـو طرحـت فيـه أبـرة مـا وقعـت إال <أخوه، ولقد غص البقيـع بالنـاس 

 Qمكــث النــاس يبكــون عــىل احلســن بــن عــيل <، و)٢(>عــىل رأس إنســان
 بعـد أن >حـدّ نسـاء بنـي هاشـم عليـه سـنة<، و)٣(>سبعاً ما تقوم األسـواق
 .)٤(أقاموا النوح عليه شهراً 

ناً فكان مما قال:  ووقف حممد بن احلنفية عىل جثامن أخيه مؤبّ
ــواهللا< ــد، ف ــا حمم ــك اهللا أب ت  رمح ــدّ ــد ه ــك لق ت حيات ــزّ ــئن ع ل

ــر بــه بــدنك، ونعــم البــدن بــدن ضــمه  وفاتــك، ونعــم الــروح روح عمّ
 وحلـف أهـل التقــو كفنـك، ومل ال تكـون كـذلك وأنـت ســليل اهلـد
ــر  ــت يف حج ــق، وربي ــف احل تك ك ــذّ ــاء، غ ــحاب الكس ــامس أص وخ
اإلســالم، وأرضــعتك ثــديا اإليــامن، فطــب حيــاً وميتــاً، فعليــك الســالم 

 .١٩٩-١٩٨اإلرشاد:  )١(

واإلصابة:  ،٥١٤:  -ذيول تاريخ الطربي  –املنتخب من ذيل املذيل  )٢(

١/٣٣٠. 

 .٥١٤: -ذيول تاريخ الطربي  -املنتخب من ذيل املذيل  )٣(

 .٥١٤: -ذيول تاريخ الطربي  -املنتخب من ذيل املذيل  )٤(
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ــار ورمحــة اهللا،  وإن كانــت أنفســنا غــري قاليــة حلياتــك، وال شــاكة يف اخلي
 .)١(>لك

فلـام <، Qوكتب عامـل املدينـة إىل معاويـة يعلمـه نبـأ وفـاة اإلمـام 
أتاه اخلرب أظهر فرحـاً ورسوراً حتـى سـجد وسـجد مـن كـان معـه. فبلـغ 

فـدخل عـىل معاويـة،  –وكـان بالشـام يومئـذ  –ذلك عبد اهللا بـن عبـاس 
فلام جلس قال معاوية: يـا بـن عبـاس هلـك احلسـن بـن عـيل، فقـال ابـن 
ــد  ــرراً، وق ــاً مك ــون، ترجيع ــه راجع ــا إلي ــا هللا وإن ــك إن ــم هل ــاس: نع عب

رور لوفاتـه... ولقـد مـات وهـو ـبلغني الذي أظهـرت مـن الفـرح والسـ
خري منك، ولئن أُصبنا بـه لقـد أصـبنا بمـن كـان خـرياً منـه جـده رسـول 

ــ ــن حض ــى م ــاس، وبك ــن عب ــهق اب ــم ش ــى ـاهللا.. ث ــس، وبك ر يف املجل
معاوية، فـام رأيـت يومـاً أكثـر باكيـاً مـن ذلـك اليـوم... ثـم قـال: يـا بـن 
العبــاس أصــبحت ســيد قومــك مــن بعــده، فقــال ابــن عبــاس: أمــا مــا 

 .)٢(>أبقى اهللا أبا عبد اهللا احلسني فال

وقريب من هذا النص يف مروج الذهب:  ،٢/٢٠٠تاريخ اليعقويب:  )١(

٢/٣٠٤. 

 ،٢/٢٠١وبعضه يف تاريخ اليعقويب:  ،١٦٠-١/١٥٩والسياسة: اإلمامة  )٢(

 .٢/٣٠٥ومروج الذهب:  ،٢٢٢واألخبار الطوال: 
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اويـة الشـنعاء وليس لنـا مـا نخـتم بـه الكـالم تعليقـاً عـىل فعلـة مع
ي شـباب أهـل  Nوجريمته النكـراء بقتـل سـبط رسـول اهللا  وأحـد سـيِّدَ

 اجلنة إال أن نردد قوله تعاىل:
ــنْ ﴿ مَ تُــلْ  وَ قْ نــاً  يَ مِ ؤْ ــداً  مُ مِّ تَعَ هُ  مُ ــزاؤُ ــنَّمُ  فَجَ هَ ــبَ  فِيهــا خالِــداً  جَ ضِ غَ  وَ

يْهِ  اهللاَُّ لَ نَهُ  عَ لَعَ دَّ  وَ أَعَ ذاباً  لَهُ  وَ ظِيامً  عَ  .﴾عَ
 العيل العظيم صدق اهللا

* * * 
  



 

 
 
 

  



 

 

 مالحق الكتاب

ــني  ــة ب ــي جــرت يف جملــس معاوي ــاظرة الت امللحــق األول: نــص املن
 وكبار رجال الدولة األموية. Qاإلمام احلسن 

ــايس  ــة العب ــأه اخلليف ــذي أنش ــاب ال ــورة الكت ــاين: ص ــق الث امللح
 املعتضد باهللا يف شأن بني أمية.

ـــاه  –أورد  ـــان  –يف أدن ـــادان يكون ـــني يك ـــارخييني مهم ـــني ت نص
ـــي ال  ـــة، الت ـــة واألرسار الدفين ـــات القيم ـــافلتني باملعلوم ـــني ح وثيقت
ــالع  ــن االط ــوعية م ــائق املوض ــىل احلق ــوف ع ــب يف الوق ــاص للراغ من
عليهــا والتأمــل فيهــا، ليتعــرف أكثــر فــأكثر عــىل واقــع أولئــك الرجــال 

ر اإلســـالم، الـــذين لعبـــوا تلـــك األدوار التخريبيـــة الكـــرب يف صـــد
حلـــرف املســـرية عـــن طريقهـــا القـــويم، والغتصـــاب الســـلطة مـــن 

 أصحاهبا الرشعيني.
وقـــد رويـــتُ هـــذين النصـــني كـــام ورداً يف املصـــادر املعتمـــدة؛ 

روح والتعــاليق، لعلمــي بــأن فــيهام ـوبــدون إثقــال اهلــوامش بالشــ
 الكفاية والغنى عن كل تطويل وتفصيل.
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 امللحق األول:

ويــة بــني اإلمــام جــرت يف جملــس معاصــورة املنــاظرة التــي 
 وكبار رجال الدولة األموية: Qاحلسن
ــد < ــع عن ــال: اجتم ــاخرات ق ــاب املف ــار يف كت ــن بك ــزبري ب رو ال

معاوية: عمرو بن العـاص، والوليـد بـن عقبـة بـن أيب معـيط، وعتبـة بـن 
أيب سفيان بن حـرب، واملغـرية بـن شـعبة، وقـد كـان بلغهـم عـن احلسـن 
بن عيل قوارص، وبلغـه عـنهم مثـل ذلـك، فقـالوا: يـا أمـري املـؤمنني، أن 

ق، وأمـر فـأطيع، وخفقـت لـه احلسن قد أحيـا أبـاه وذ ـدِّ كـره، وقـال فصُ
النعال، وأن ذلك لرافعه إىل مـا هـو أعظـم منـه، وال يـزال يبلغنـا عنـه مـا 

 نا.ءيسو
ــه فليحرضــ لنســبَّه  ــالوا: ابعــث علي ــة: فــام تريــدون؟ ق قــال معاوي
ــرره  ــثامن ونق ــل ع ــاه قت ــربه أن أب ــه، ونخ ــريه ونوبّخ ــاه، ونع ــبَّ أب ونس

علينـا شـيئاً مـن ذلـك. قـال معاويــة: إين ال بـذلك، وال يسـتطيع أن يغـري 
ــتفعلن،  ــري املــؤمنني ل ــا أم ــك ي ــا علي ــالوا: عزمن ــه، ق أر ذلــك وال أفعل
فقـال: وحيكـم ال تفعلـوا! فـواهللا مـا رأيتـه قـط جالسـاً عنـدي إال خفــتُ 
يبـه يل، قـالوا: ابعـث إليـه عـىل كـل حـال. قـال: إن بعثـت إليـه  مقامه وعَ

 ألنصفنَّه منكم.



 ١٣٧ ............................................................................. مالحق الكتاب

ــا، أو  فقــال عمــرو بــن ــه عــىل حقن ــأيت باطل العــاص: أختشــى أن ي
يربــى قولــه عــىل قولنــا؟ قــال معاويــة: أمــا إين إن بعثــت إليــه آلمرنــه أن 
هُ بـذلك. قـال أمـا إذ عصـيتموين، وبعثـتم  ـرْ يتكلم بلسـانه كلـه، قـالوا: مُ
إليه وأبيتم إال ذلك فـال مترضـوا لـه يف القـول، واعلمـوا أهنـم أهـل بيـت 

ــب، وال ــبهم العائ ــره، ال يعي ــذفوه بحج ــن اق ــار، ولك ــم الع ــق هب  يلص
 تقولون له: إن أباك قتل عثامن، وكره خالفة اخللفاء من قبله.

ــؤمنني  ــري امل ــال: إن أم ــوله، فق ــاءه رس ــة، فج ــه معاوي ــث إلي فبع
 يدعوك.

ــن  ــال احلس ــه. فق هم ل ــامّ ــده؟ فس ــن عن ــال: مَ ــرَّ Qق ــم خ ــا هل : م
شــعرون. علــيهم الســقف مــن فــوقهم، وأتــاهم العــذاب مــن حيــث ال ي

ثـم قـال: يـا جاريـة، ابغينـي ثيـايب، اللهـم إين أعـوذ بـك مـن رشورهـم، 
وأدرأ بــك يف نحــورهم، واســتعني بــك علــيهم، فــاكفنيهم كيــف شــئت 

 وأنّا شئت، بحول منك وقوة، يا أرحم الرامحني.
ــه،  ــه إىل جانب ــه، وأجلس ــه وأكرم ــة، أعظم ــىل معاوي ــل ع ــام دخ فل

بغيــاً يف أنفســهم وعلــواً،  وقــد ارتــاد القــوم وخطــروا خطــران الفحــول،
 ثم قال: يا أبا حممد، إن هؤالء بعثوا إليك وعصوين.

ــن  ــال احلس ــك، Qفق ــا إلي ــدار دارك، واإلذن فيه ــبحان اهللا، ال : س
واهللا إن كنــتَ أجبـــتهم إىل مـــا أرادوا ومـــا يف أنفســـهم، إين ألســـتحيي 
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ــك  ــوك عــىل رأيــك، إين ألســتحيي ل لــك مــن الفحــش. وإن كــانوا غلب
فــأهيام تقــرر، وأهيــام تنكــر؟ أمــا إين لــو علمــتُ بمكــاهنم مــن الضــعف، 

جئتُ معـي بمـثلهم مـن بنـي عبـد املطلـب، ومـا يل أن أكـون مستوحشـاً 
 منك وال منهم، إن وليي اهللا، وهو يتوىل الصاحلني.

فقـال معاويــة: إين كرهــت أن أدعــوك، ولكـن هــؤالء محلــوين عــىل 
ــفَ ومنــي ، وإنــام دعونــاك ذلــك مــع كراهتــي لــه، وإن لــك مــنهم النَّصَ

ــم  ــنهم ث ــتمع م ــه، فاس ــاك قتل ــاً، وأن أب ــل مظلوم ــثامن قت ــررك أن ع لنق
 أجبهم، وال متنعك وحدتك واجتامعهم أن تتكلم بكل لسانك.

ــم  ــن العــاص، فحمــد اهللا وصــىل عــىل رســوله، ث فــتكلم عمــرو ب
، فلم يرتك شيئاً يعيبـه بـه إالّ قالـه، وقـال: انـه شـتم أبـا بكـر Qذكر علياً 

خالفتـه، وامتنـع مـن بيعتـه، ثـم بايعـه مكرهـاً، ورشك يف دم عمـر، وكره 
، وادّعى من اخلالفة ما ليس له.  وقتل عثامن ظلامً

ثم ذكر الفتنـة يعـريه هبـا، وأضـاف إليـه مسـاوئ، وقـال: إنكـم يـا 
ــاء،  ــتلكم اخللف ــىل ق ــك ع ــيكم املل ــن اهللا ليعط ــب مل يك ــد املطل ــي عب بن

وحرصـــكم عـــىل املُلـــك، واســـتحاللكم مـــا حـــرم اهللا مـــن الـــدماء، 
ــة  ــك أن اخلالف ــدث نفس ــن، حت ــا حس ــك ي ــم إن ــل. ث ــا ال حي ــانكم م وإتي
ــر اهللا  ــف ت ــه، كي ــك وال لب ــل ذل ــدك عق ــيس عن ــك، ول ــائرة إلي ص
ـزأ بـك،  ر منـك وهيُ ـخَ سبحانه سلبك عقلـك، وتركـك أمحـق قـريش، يُسْ
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وذلك لسوء عمل أبيـك. وإنـام دعونـاك لنسـبّك وأبـاك. فأمـا أبـوك فقـد 
ــرد اهللا  ــك تف ــار في ــدينا نخت ــك يف أي ــت فإن ــا أن ــره، وأم ــا أم ــه وكفان ب

اخلصال، ولو قتلنـاك مـا كـان علينـا إثـم مـن اهللا، وال عيـب مـن النـاس، 
فهل تستطيع أن تـرد علينـا وتكـذبنا؟ فـإن كنـتَ تـر إنـا كـذبنا يف يشء 

 فاردده علينا فيام قلنا، وإال فاعلم انك وأباك ظاملان.
يب معــيط، فقــال: يــا بنــي هاشــم، ثــم تكلــم الوليــد بــن عقبــة بــن أ

ــم،  ــرف حقك ــم، فع ــان لك ــد ك ــنعم الول ــثامن، ف ــوال ع ــتم أخ ــم كن إنك
ــن  ــتم أول م ــرمكم، فكن ــم، يك ــان لك ــهر ك ــنعم الص ــهاره ف ــتم اص وكن
ــرون اهللا  ــف ت ــة، فكي ــه وال حج ــذر ل ، ال ع ــامً ــوك ظل ــه أب ــده، فقتل حس
ــم  ــي هاش ــة خــري لبن ــي أمي ــزلتكم، واهللا أن بن ــزلكم من طلــب بدمــه، وأن

 من نفسك. بني هاشم لبني أمية، وأن معاوية خري لكمن 
ثــم تكلــم عتبــة بــن أيب ســفيان، فقــال: يــا حســن، كــان أبــوك رش 
قــريش لقــريش، أســفكها لــدمائها، وأقطعهــا ألرحامهــا، طويــل الســيف 
واللســان، يقتــل احلــي ويعيــب امليــت، وأنــك ممــن قتــل عــثامن، ونحــن 

ــده ــت يف زن ــة فلس ــاؤك اخلالف ــا رج ــه، وأم ــاتلوك ب ــاً، وال يف ق ا قادح
ــتم عــثامن، وأن يف احلــق أن  ــا بنــي هاشــم قتل مرياثهــا راجحــاً، وأنكــم ي
نقتلك وأخاك به، فأما أبـوك فقـد كفانـا اهللا أمـره، وأقـاد منـه، وأمـا أنـت 

 فواهللا ما علينا لو قتلناك بعثامن إثم وال عدوان.
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، وقـال: واهللا مـا أعيبـه Qثم تكلـم املغـرية بـن شـعبة، فشـتم عليـاً 
 قضية خيون، وال يف حكم يميل، ولكنه قتل عثامن، ثم سكتوا. يف

، فحمــد اهللا وأثنــى عليــه، وصــىل عــىل Qفــتكلم احلســن بــن عــيل 
، ثــم قــال: أمــا بعــد يـا معاويــة، فــام هــؤالء شــتموين ولكنــك Nرسـوله 

لقـاً سـيئاً ثبتْـتَ عليـه،  رفـتَ بـه، وخُ تَـه وسـوء رأي عُ شتمتني، فحشاً ألفْ
ــة،  ــا معاوي ــمع ي ــن اس ــه، ولك ــد وأهل ــك ملحم ــداوة من ــا، ع ــاً علين وبغي

 واسمعوا فألقولن فيك وفيهم ما هو دون ما فيكم.
أن الــذي شــتمتوه منــذ اليــوم، أنشــدكم اهللا أهيــا الــرهط، أتعلمــون 

صىل القبلتـني كلـيهام وأنـت يـا معاويـة هبـام كـافر تراهـا ضـاللة، وتعبـد 
 الالت والعز غواية!

يهام بيعــة الفــتح تــوأنشــدكم اهللا هــل تعلمــون أنــه بــايع البيعتــني كل

 وبيعة الرضوان، وأنت يا معاوية بإحدامها كافر، وباألخر ناكث!

ــه ــون أن ــل تعلم ــدكم اهللا ه ــا  وأنش ــك ي ــاً، وأن ــاس إيامن أول الن

رون الكفـــر، وتظهـــرون ـمعاويـــة وأبـــاك مـــن املؤلفـــة قلـــوهبم، تســـ

 اإلسالم، وتُستاملون باألموال!

ــتم تعل ــدكم اهللا ألس ــول وأنش ــة رس ــاحب راي ــان ص ــه ك ــون أن م

ركني كانــت مــع معاويــة ومــع أبيــه، ثــم ـيــوم بــدر، وأن رايــة املشــ Nاهللا
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، ومعــك Nرايــة رســول اهللا  لقــيكم يــوم أُحــد ويــوم األحــزاب، ومعــه

ــة الشــ ــك راي ـــومــع أبي ــه ويفل ــه  جرك، ويف كــل ذلــك يفــتح اهللا ل حجت

ــ ــول اهللا ـوينص ــه، ورس ــدق حديث ــه، ويص ــواطن  Nر دعوت ــك امل يف تل

 كلها عنه راض، وعليك وعىل أبيك ساخط!

وأنشــدك اهللا يــا معاويــة، أتــذكر يومــاً جــاء أبــوك عــىل مجــل أمحــر، 

، فقـال: Nيقـوده، فـرآكم رسـول اهللا  وأنت تسـوقه، وأخـوك عتبـة هـذا

 .>اللهم العن الراكب والقائد والسائق<

أتنسـى يــا معاويــة الشـعر الــذي كتبتَــه إىل أبيـك ملّــا هــمَّ أن يســلم، 

 تنهاه عن ذلك:
 يا صخر ال تسلمنْ يوماً فتفضحنا

 

ــا  ــبحوا فرق ــدر أص ــذين بب ــد ال  بع

ــالثهم   خــايل وعمــي وعــم األم ث

 

  لنـا األرقـاوحنظل اخلري قد أهـد 

ــــا  ــــر تكلفن ــــركننَّ إىل أم  ال ت

 

 والراقصــات بــه يف مكــة اخلرقــا 

 فاملوت أهون من قول العداة: لقد 

 

 حاد ابن حرب عن العز اذن فرقـا 

 واهللا ملا أخفيتُ من أمرك أكرب مما أبديت. 
حــرم الشــهوات  Qوأنشــدكم اهللا أهيــا الــرهط، أتعلمــون أن عليــاً 

َـا يـا﴿فـأنزل فيـه:  Nل اهللا عىل نفسه بني أصـحاب رسـو ينَ  أَهيُّ نُـوا الَّـذِ  آمَ
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ـــوا ال مُ رِّ َ يِّبـــاتِ  حتُ ـــلَّ  مـــا طَ ـــمْ  اهللاَُّ أَحَ بعـــث  N، وأن رســـول اهللا )١(﴾لَكُ
ــة فنز ــي قريظ ــحابه إىل بن ــابر أص ــث أك ــوا، فبع ــنهم فهزم ــن حص ــوا م ل

ــاً  ــل يف  Qعلي ــوله، وفع ــم رس ــم اهللا وحك ــىل حك ــتنزهلم ع ــة، فاس بالراي
 خيرب مثلها.

ثــم قــال: يــا معاويــة أظنــك ال تعلــم أين أعلــم مــا دعــا بــه عليــك 
ملـا أراد أن يكتـب كتابـاً إىل بنـي خزيمـة، فبعـث إليـك ابـن  Nرسول اهللا 

ــل،  ــدك تأك ــر فوج ــرة أخ ــك م ــه إلي ــم بعث ــل، ث ــدك تأك ــاس، فوج عب
 فدعا عليك الرسول بجوعك وهنمك إىل أن متوت.

ــون  ــدتكم اهللا، أال تعلم ــرهط: نش ــا ال ــتم أهي ــول اهللا وأن  Nأن رس
 لعن أبا سفيان يف سبعة مواطن ال تستطيعون ردها:

ــول اهللا  ــي رس ــوم لق ــا: ي ــائف،  Nأوهل ــة إىل الط ــن مك ــاً م خارج
يدعو ثقيفاً إىل الـدين، فوقـع بـه وسـبه وسـفهه وشـتمه وكذبـه وتوعـده، 

 وهمّ أن يبطش به، فلعنه اهللا ورسوله ورصف عنه.
ــول اهللا  ــا رس ــرض هل ــري، إذ ع ــوم الع ــة: ي ــة  Nوالثاني ــي جائي وه

من الشام، فطردهـا أبـو سـفيان، وسـاحل هبـا، فلـم يظفـر املسـلمون هبـا 
 ، ودعا عليه، فكانت وقعة بدر ألجلها.Nولعنه رسول اهللا 

 .٨٧سورة املائدة:  )١(
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ــةوالثا ــول اهللا لث ــل، ورس ــث وقــف حتــت اجلب ــوم أُحــد، حي  N: ي
ر ـعشــ N، فلعنــه رســول اهللا يف أعــاله وهــو ينــادي: أُعــلُ هبــل! مــراراً 

 مرات، ولعنه املسلمون.
والرابعــة: يــوم جــاء بــاألحزاب وغطفــان واليهــود، فلعنــه رســول 

 اهللا وابتهل.
 Nو ســفيان يف قــريش فصــدوا رســول اهللاواخلامســة: يــوم جــاء أبــ

عــن املســجد احلــرام، واهلــدي معكوفــاً أن يبلــغ حملــه، ذلــك يــوم 
ــول اهللا  ــن رس ــة، فلع ــف Nاحلديبي ــا س ــاع، أب ــادة واألتب ــن الق يان، ولع

، فقيــل: يــا رســول >ملعونــون كلهــم، ولــيس فــيهم مــن يــؤمن<وقــال: 
ــال:  ــة؟ فق ــف باللعن ــنهم فكي ــد م ــالم ألح ــى اإلس ــام يرج ال <اهللا، أف

 .>تصيب اللعنة أحداً من األتباع، وأما القادة فال يفلح منهم أحد
 ة: يوم اجلمل األمحر.سوالساد

قبــة ليســتنفروا ناقتــه، يف الع Nاهللا والســابعة: يــوم وقفــوا لرســول 
 عرش رجالً، منهم أبو سفيان، فهذا لك يا معاوية. وكانوا اثني

وأمــا أنــت يــا بــن العــاص، فــإن أمــرك مشــرتك، وضــعتك أمــك 
جمهــوالً، مــن عهــر وســفاح، فتحــاكم فيــك أربعــة مــن قــريش، فغلــب 
عليك جزارهـا، أألمهـم حسـباً، وأخبـثهم منصـباً، ثـم قـام أبـوك فقـال: 

 نا شانئ حممد األبرت، فأنزل اهللا فيه ما أنزل.أ
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ـــول اهللا  ـــت رس ـــه  Nوقاتل ـــه وآذيت ـــاهد، وهجوت ـــع املش يف مجي
 بمكة، وكدته كيدك كله، وكنت من أشد الناس له تكذيباً وعداوة.

ثـم خرجـتَ تريــد النجـايش مـع أصــحاب السـفينة، لتـأيت بجعفــر 
خائبــاً،  وأصــحابه إىل أهــل مكــة، فلــام أخطــأك مــا رجــوت ورجعــك اهللا

ــد،  ــن الولي ــامرة ب ــاحبك ع ــىل ص ــدك ع ــت ح ــياً، جعل ــذبك واش وأك
، ففضـحك اهللا نجـايش، حسـداً ملـا ارتكـب مـع حليلتـهفوشيت بـه إىل ال
 وفضح صاحبك.

فأنــت عــدو بنــي هاشــم يف اجلاهليــة واإلســالم، ثــم أنــك تعلــم، 
بســبعني بيتــاً  Nوكـل هــؤالء الــرهط يعلمــون أنـك هجــوت رســول اهللا 

اللهــم إين ال أقـول الشــعر وال ينبغــي <: Nرســول اهللا  مـن الشــعر، فقـال
ــة ــف لعن ــرف أل ــل ح ــه بك ــم العن ــا ال  >يل، الله ــن اهللا م ــك إذن م فعلي

 حيىص من اللعن.
وأما مـا ذكـرتَ مـن أمـر عـثامن، فأنـت سـعرت عليـه الـدنيا نـاراً، 
: أنـا أبـو عبـد اهللا إذا نكـأت  ثم حلقـت بفلسـطني، فلـام أتـاك قتلـه، قلـتَ

ــدنياه، قرحــة أدميتهــا ، ثــم حبســت نفســك إىل معاويــة، وبعــت دينــك ب
ــ ــا نص ــاهللا م ــىل ود، وب ــك ع ــض، وال نعاتب ــىل بغ ــك ع ــنا نلوم رت ـفلس

ــتَ  ــاص! ألس ــن الع ــا ب ــك ي ــوالً، وحي ــه مقت ــبت ل ــاً وال غض ــثامن حي ع
 القائل يف بني هاشم ملا خرجت من مكة إىل النجايش:
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ــل ــذا الرحي ــن ه ــي أي ــول ابنت  تق

 

ُ منـــي   ـــريْ ـــا السَّ  بمســـتنكروم

ـــرؤ  ـــإين ام ـــي ف ـــت: ذرين  فقل

 

 أريـــــد النجـــــايش يف جعفـــــر 

 ألكويــــــه عنــــــده كيــــــةً  

 

ــــعر  ــــوة األص ــــا نخ ــــيم هب  أق

 وشــــانئ أمحــــد مــــن بيــــنهم 

 

ــــــاملنكر  ــــــه ب م في هلُ ــــــوَ  وأقْ

ــــداً   ــــة جاه ــــري إىل عتب  وأج

 

ـــر  ـــذهب األمح ـــان كال ـــو ك  ول

ـــم  ـــي هاش ـــن بن ـــي ع  وال أنثن

 

 وما اسطعت يف الغيب واملحضــر 

ـــل   ـــإن قب ـــهف ـــي ل ـــب من  العت

 

ـــــفري  ـــــه مش ـــــت ل  وإال لوي

 فهذا جوابك، هل سمعته!. 
، وقــد Qوأمــا أنــت يــا وليــد، فــواهللا مــا ألومــك عــىل بغــض عــيلّ 

ــول اهللا  ــدي رس ــني ي ــاك ب ــل أب ــر، وقت ــني يف اخلم ــدك ثامن ــرباً،  Nجل ص
ه اهللا الفاســـق، وســـمى عليـــاً  املـــؤمن، حيـــث  Qوأنـــت الـــذي ســـامّ

تفاخرمتا فقلـت لـه: أسـكت يـا عـيل، فأنـا أشـجع منـك جنانـاً، وأطـول 
ــا مــؤمن وأنــت Qمنــك لســاناً، فقــال لــك عــيل  ــا وليــد فأن : أســكت ي

 فاسق.
ــنْ ﴿فــأنزل اهللا تعــاىل يف موافقــة قولــه:  مَ نــاً  كــانَ  أَفَ مِ ؤْ ــنْ  مُ مَ  كــانَ  كَ

ــقاً  ونَ  ال فاسِ ــتَوُ ــة قو)١(﴾يَسْ ــىل موافق ــك ع ــزل في ــم أن ــاً: ، ث ــه أيض  إِنْ ﴿ل

 .١٨سورة السجدة:  )١(
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مْ  كُ ـقٌ  جاءَ تَبَيَّنُـوا بِنَبَـإٍ  فاسِ . وحيـك يـا وليـد! مهـام نسـيت، فـال تـنس )١(﴾فَ
 قول الشاعر فيك وفيه:

 يف الكتــــاب علينــــاأنــــزل اهللا 

 

ــــا  ــــد قرآن ــــيل ويف الولي  يف ع

ـــقا  ـــد إذ ذاك فس  الولي ـــوّ  فتب

 

 وعـــــــيل مبـــــــوأُ إيامنـــــــا 

ــرك  ــاً عم ــان مؤمن ــن ك ــيس م  ل

 

 فاســقاً خوانــااهللا كمــن كــان  

 سـوف يــدعى الوليـد بعــد قليــل 

 

ــــا  ــــاب عيان ــــيل إىل احلس  وع

 فعــــيل جيــــز بــــذاك جنانــــا 

 

ـــا  ـــذاك هوان ـــز ب ـــد جي  وولي

 رب جــــد لعقبــــة بــــن ابــــانٍ  

 

ـــــا  ـــــا تبّان ـــــس يف بالدن  الب

ومــا أنــت وقــريش؟ إنــام أنــت علــج مــن أهــل صــفورية، وأقســم  
 باهللا ألنت أكرب يف امليالد وأسن ممن تدعى إليه.

وأما أنت يـا عتبـة، فـواهللا مـا أنـت بحصـيف فأجيبـك، وال عاقـل 
ــا  ــى، وم ــى، وال رش يتق ــري يرج ــدك خ ــا عن ــك، وم ــاورك وأعاتب فأح

ــ ــا يض ــواء، وم ــكَ إال س تِ ــل أمَ ــك وعق ــاً ـعقل ــىل  Qر علي ــببته ع ــو س ل
 رؤوس األشهاد!

وأمـا وعيــدك إيـاي بالقتــل، فهـال قتلــت اللحيـاين إذ وجدتــه عــىل 
 قول نرص بن حجاج فيك: فراشك! أما تستحيي من

 .٦سورة احلجرات:  )١(
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ــان ــادث األزم ــال وح ــا للرج  ي

 

ـــفيان  ـــا س ـــزي أب ـــبة خت  ولس

ـــه  ـــه يف عرس ـــة خان ـــت عتب  نبئ

 

 جبس لئـيم األصـل مـن حليـان 

ي عـن ذكـره لفحشـه، فكيـف خيـاف أحـد ـوبعد هذا ما أربـأ بنفسـ 
، وقـد Qسيفك، ومل تقتـل فاضـحك؟ وكيـف ألومـك عـىل بغـض عـيل 

بــدر، ورشك محــزة يف قتــل جــدك عتبــة، قتــل خالــك الوليــد مبــارزة يــوم 
 وأوحدك من أخيك حنظلة يف مقام واحد!

وأمــا أنــت يــا مغــرية، فلــم تكــن بخليــق أن تقــع يف هــذا وشــبهه، 
وإنــام مثلــك مثــل البعوضــة إذ قالــت للنخلــة: استمســكي، فــإين طــائرة 
عنك، فقالت النخلـة، وهـل علمـت بـك واقعـة عـيلّ فـأعلم بـك طـائرة 

 عني!
ــعر  ــا نش ــا، وال واهللا م ــا هب ــا إذ علمن ــا، وال اغتممن ــداوتك إيان بع

يشق علينـا كالمـك وإن حـد اهللا يف الزنـا لثابـت عليـك، ولقـد درأ عمـر 
 عنك حقاً، اهللا سائله عنه!

: هــل ينظــر الرجــل إىل املــرأة يريــد أن Nولقــد ســألتَ رســول اهللا 
ــال:  ــا؟ فق ــا<يتزوجه ــو الزن ــا مل ين ــرية م ــا مغ ــذلك ي ــأس ب ــه >ال ب ، لعلم

.بأنك   زانٍ
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ــا باإلمــارة، فــإن اهللا تعــاىل يقــول:  إِذا﴿وأمــا فخــركم علين ــا وَ ن دْ  أَرَ

ْلِكَ  أَنْ  ةً  هنُ يَ رْ نـا قَ رْ فِيهـا أَمَ َ رتْ وا مُ ـقُ سَ فَ ـقَّ  فِيهـا فَ ـا فَحَ يْهَ لَ لُ  عَ ـوْ ناها الْقَ رْ مَّ ـدَ  فَ

رياً  مِ  .)١(﴾تَدْ

رف، فتعلــق عمــرو بــن ـفــنفض ثوبــه، وانصــ Qثــم قــام احلســن 

وقـال: يـا أمـري املـؤمنني قـد شـهدت قولـه يف وقذفـه أمـي العاص بثوبه، 

 بالزنا وأنا مطالب له بحد القذف.

 فقال معاوية: خل عنه ال جزاك اهللا خرياً. فرتكه.

فقــال معاويــة: قــد أنبــأتكم أنــه ممــن ال تطــاق عارضــته، وهنيــتكم 

ــوا  ــت، قوم ــيل البي ــم ع ــى أظل ــام حت ــا ق ــيتموين، واهللا م ــبوه فعص أن تس

ــح ــد فض ــي، فلق ــن عن ــدولكم ع ــزم، وع ــرتككم احل ــزاكم ب كم اهللا وأخ

 .)٢(رأي الناصح املشفق. واهللا املستعان
  

 .١٦سورة اإلرساء:  )١(

 .٢٩٤-٦/٢٨٥رشح هنج البالغة:  )٢(
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 امللحق الثاين:

صورة الكتـاب الـذي أنشـأه اخلليفـة العبـايس أبـو العبـاس 
 هـ:٢٨٤املعتضد باهللا يف شأن بني أمية، سنة 

بســـم اهللا الـــرمحن الـــرحيم. احلمـــد هللا العـــيل العظـــيم، احللـــيم 
ــيم،  ــالق احلك ــه، اخل ــاهر بقدرت ــة، الب ــرد بالوحداني ــرحيم، املنف ــز ال العزي

بمشــيئته وحكمتــه، الــذي يعلــم ســوابق الصــدور، وضــامئر القلــوب، ال 
، وال عــزب عنــه مثقــال ذرة يف الســاموات العــىلخيفــى عليــه خافيــة، وال ي

، وأحصــ ــامً ى كــل يشء ـيف األرضــني الســفىل، قــد أحــاط بكــل يشء عل
أمــداً، وهــو العلــيم اخلبــري. واحلمــد هللا الــذي عــدداً، ورضب لكــل يشء 

بــرأ خلقــه لعبادتــه، وخلــق عبــاده ملعرفتــه، عــىل ســابق علمــه يف طاعــة 
مطــيعهم، ومــايض أمــره يف عصــيان عاصــيهم، فبــني هلــم مــا يــأتون ومــا 
ــاهر  ــة، وظ ــالك اهللك ــذرهم مس ــاة، وح ــبل النج ــم س ــج هل ــون، وهن يتق

ى ـم دينــه الـذي ارتضــعلـيهم احلجــة، وقـدم إلــيهم املعـذرة، واختــار هلـ
ــه  ــكني بعروت ــه واملتمس ــمني بحبل ــل املعتص ــه، وجع ــرمهم ب ــم، وأك هل
ــل  ــداءه وأه ــه أع ــالفني ل ــه واملخ ــدين عن ــه، والعان ــل طاعت ــاءه وأه أولي
معصيته، ليهلك مـن هلـك عـن بينـة، وحييـا مـن حـيَّ عـن بينـة، وإن اهللا 

 لسميع عليم.
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تـــه واحلمـــد هللا الـــذي اصـــطفى حممـــداً رســـوله مـــن مجيـــع بري
ـــدين املرتضـــ ـــه باهلـــد وال ـــاره لرســـالته، وابتعث ـــاده ـواخت ى إىل عب

ــ ــه بالنص ن ل ــأذَّ ــتبني، وت ــني املس ــاب املب ــه الكت ــزل علي ــني، وأن ر ـأمجع
 ،ــد ــن اهت ــه م ــد ب ــني، فاهت ــان املت ــالعز والربه ــده ب ــني. وأي والتمك
واستنقذ به من استجاب لـه مـن العمـى، وأضـل مـن أدبـر وتـوىل، حتـى 

ــره،  ــأظهــر اهللا أم ــز نص ــده، ـوأع ــه وع ــز ل ــه، وأنج ــر مــن خالف ره، وقه
وختم بـه رسـله، وقبضـه مؤديـاً ألمـره، مبلغـاً لرسـالته، ناصـحاً ألمتـه، 
مرضياً مهتـدياً إىل أكـرم مـآب املنقلبـني، وأعـىل منـازل أنبيائـه املرسـلني، 
وعبــاده الفــائزين، فصــىل اهللا عليــه أفضــل صــالة وأمتهــا، وأجلهــا 

 ، وعىل آله الطيبني.وأعظمها، وأزكاها وأطهرها
ـــدين  ـــلفه الراش ـــؤمنني وس ـــري امل ـــل أم ـــذي جع ـــد هللا ال واحلم
املهتــدين ورثــة خــاتم النبيــني وســيد املرســلني والقــائمني بالــدين، 
ــث  ــة، ومواري ــع احلكم ــتحفظني ودائ ــؤمنني، واملس ــاده امل ــومني لعب واملق
ــد  ــة، والتأيي ــالعز واملنع ــورين ب ــة، واملنص ــتخلفني يف األم ــوة، واملس النب

 لغلبة، حتى يظهر اهللا دينه عىل الدين كله ولو كره املرشكون.وا
وقد انتهى إىل أمري املـؤمنني مـا عليـه مجاعـة مـن العامـة مـن شـبهة 
قــد دخلــتهم يف أديــاهنم، وفســاد قــد حلقهــم يف معتقــدهم، وعصــبية قــد 
ــة وال  ــري معرف ــىل غ ــنتهم، ع ــت هبــا ألس ــواؤهم، ونطق ــا أه غلبــت عليه
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الضـاللة بـال بينـة وال بصـرية، وخـالفوا السـنن  روية، وقلدوا فيهـا قـادة
ـنْ ﴿املتبعة، إىل األهواء املبتدعـة، قـال اهللا عـز وجـل:  مَ ـلُّ  وَ نِ  أَضَ ـَّ بَـعَ  ممِ  اتَّ

ـواهُ  ِ  هَ ـريْ ـدً  بِغَ ـنَ  هُ ي ال اهللاََّ إِنَّ  اهللاَِّ مِ ْـدِ مَ  هيَ ـوْ ، خروجـاً عـن ﴾الظَّـاملِِنيَ  الْقَ
للفرقــة، وتشــتيتاً للكلمــة وإظهــاراً  اجلامعـة، ومســارعة إىل الفتنــة وإيثــاراً 

ــن  ــمة، وأخرجــه م ــه العص ــرت من ــواالة، وب ــه امل ــع اهللا عن ــواالة مــن قط مل
ر اهللا حقـه، وأوهـن أمـره،  امللة، وأوجب عليـه اللعنـة، وتعظـيامً ملـن صـغّ
وأضـــعف ركنـــه، مـــن بنـــي أميـــة الشـــجرة امللعونـــة، وخمالفـــة ملـــن 

النعمـة، مـن أهـل بيـت  استنقذهم اهللا به مـن اهللكـة، وأسـبغ علـيهم بـه
ــتَصُّ ﴿الربكــة والرمحــة، قــال اهللا عــز وجــل:  ْ تِــهِ  خيَ َ محْ ــنْ  بِرَ اهللاَُّ يَشــاءُ  مَ و وَ  ذُ

لِ  ضْ يمِ  الْفَ ظـِ فـأعظم أمـري املـؤمنني مـا انتهـى إليـه مـن ذلـك، ورأ  ﴾الْعَ
يف تــرك إنكــاره حرجــاً عليــه يف الــدين، وفســاداً ملــن قلــده اهللا أمــره مــن 
ــري  ــالفني وتبص ــويم املخ ــن تق ــه م ــه اهللا علي ــا أوجب ــاالً مل املســلمني، وإمه

 اجلاهلني، وإقامة احلجة عىل الشاكني، وبسط اليد عىل العاندين.
ر النـاس بـأن اهللا عـز وجـل ملـا ـع إلـيكم معشـوأمري املـؤمنني يرجـ

ــريته،  ــه وعش ــدأ بأهل ــأمره، ب ــدع ب ــره أن يص ــه، وأم ــداً بدين ــث حمم ابتع
رهم، ونصــح هلــم وأرشــدهم، فكــان ـفــدعاهم إىل ربــه، وأنــذرهم وبشــ

من استجاب له وصدق قولـه واتّبـع أمـره نفـر يسـري مـن بنـي أبيـه، مـن 
وإن مل يتبـع دينـه، اعـزازاً لـه بني مؤمن بام أتى به من ربـه وبـني نـارص لـه 
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وإشفاقاً عليـه، ملـايض علـم اهللا فـيمن اختـار مـنهم ونفـذت مشـيئته فـيام 
ــ ــد بنص ــؤمنهم جماه ــه، فم ــه وارث نبي ــن خالفت ــاه م ــتودعه إي رته ـيس

ه وعانــده، ويتوثقــون ضــومحيتــه، يــدفعون مــن نابــذه، وينهــرون مــن عار
ـــن كا ـــه مم ـــتل ـــمح بنص ـــن س ـــه م ـــايعون ل ـــده، ويب ـــه وعاض  رته،ـف

ويتجسسون له أخبـار أعدائـه، ويكيـدون لـه بظهـر الغيـب كـام يكيـدون 
لــه بــرأي العــني، حتــى بلــغ املــد، وحــان وقــت االهتــداء، فــدخلوا يف 
ديــن اهللا وطاعتــه وتصــديق رســوله، واإليــامن بــه، بأثبــت بصــرية، 
ــت  ــل بي ــة، وأه ــت الرمح ــل بي ــم اهللا أه ــة، فجعله ــد ورغب ــن ه وأحس

ومعــدن احلكمــة،  –رهم تطهــرياً أذهــب عــنهم الــرجس وطهــ –الــدين 
وورثــة النبــوة وموضــع اخلالفــة، وأوجــب هلــم الفضــيلة، وألــزم العبــاد 

 هلم الطاعة.
ــه مــن عشــريته، العــدد  ــه وحارب ــذه، وكذب ــده وناب وكــان ممــن عان
ــدونه  ــب، ويقص ــذيب والتثري ــه بالتك ــم، يتلقون ــواد األعظ ــر، والس األكث

ن لـــه املحاربـــة، باألذيـــة والتخويـــف، ويبادونـــه بالعـــداوة، وينصـــبو
ويصــدون عنــه مــن قصــده، وينــالون بالتعــذيب مــن اتّبعــه. وأشــدهم يف 
ذلـك عــداوة وأعظمهـم لــه خمالفـة، وأوهلــم يف كـل حــرب ومناصــبة، ال 
يرفــع عــىل اإلســالم رايــة إال كــان صــاحبها وقائــدها ورئيســها، يف كــل 
مــواطن احلــرب، مــن بــدر واحــد واخلنــدق والفــتح... أبــو ســفيان بــن 
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ــم امللعــونني حــرب وأشــيا ــاب اهللا، ث ــة، امللعــونني يف كت ــي أمي عه مــن بن
عىل لسـان رسـول اهللا يف عـدة مـواطن، وعـدة مواضـع، ملـايض علـم اهللا 
فــيهم ويف أمــرهم، ونفــاقهم وكفــر أحالمهــم، فحــارب جماهــداً، ودافــع 
مكابــداً، وأقــام منابــذاً حتــى قهــره الســيف، وعــال أمــر اهللا وهــم 

ل باإلســالم غــري ــه، وأرس الكفــر غــري مق كــارهون، فتقــوّ ع لــمنطــو علي
ــوهبم،  ــة قل ــه املؤلف ــز ل ــلمون، ومي ــذلك رســول اهللا واملس ــه ب ــه، فعرف عن
فقبله وولده عـىل علـم منـه، فمـام لعـنهم اهللا بـه عـىل لسـان نبيـه، وأنـزل 

ــه:  ــاً قول ةَ ﴿كتاب رَ ــجَ الشَّ ــةَ  وَ ونَ عُ آنِ  يفِ  املَْلْ ــرْ مْ  الْقُ هُ فُ ــوِّ نُخَ ــام وَ مْ  فَ هُ ــدُ ي زِ  إِالَّ  يَ
ياناً  غْ بِرياً  طُ  وال اختالف بني أحد أنه أراد هبا بني أمية. ﴾كَ

ومنــه قــول الرســول وقــد رآه مقــبالً عــىل محــار ومعاويــة يقــود بــه 
. ومنــه مــا >لعــن اهللا القائــد والراكــب والســائق<ويزيــد ابنــه يســوق بــه: 

يرويه الـرواة مـن قولـه: يـا بنـي عبـد منـاف تلقفوهـا تلقـف الكـرة، فـام 
ــة وال  ــاك جن ــام هن ــن اهللا ك ــة م ــه اللعن ــه ب ــر رصاح يلحق ــذا كف ــار. وه ن

ينَ ﴿حلقــت  وا الَّــذِ ــرُ فَ ــنْ  كَ نِــي مِ ائِيــلَ  بَ ــىل إِرسْ دَ  لِســانِ  عَ ــى داوُ يسَ عِ ــنِ  وَ  ابْ
مَ  يَ ــرْ ا بِــام ذلِــكَ  مَ ــوْ صَ كــانُوا عَ ونَ  وَ تَــدُ عْ . ومنــه مــا يــروون مــن وقوفــه ﴾يَ

بنـا حممـداً ره، وقولـه لقائـده: هـا هنـا ذبـعىل ثنيـة أُحـد بعـد ذهـاب بصـ
 وأصحابه.
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ئـي ضـاحكاً بعـدها،  ومنه الرؤيا التي رآها النبـي فـوجم هلـا، فـام رُ
مــا﴿فــأنزل اهللا:  نَــا وَ لْ عَ ــا جَ يَ ؤْ نــاكَ  الَّتِــي الرُّ يْ ، فــذكروا ﴾لِلنَّــاسِ  فِتْنَــةً  إِالَّ  أَرَ

أنــه رأ نفــراً مــن بنــي أميــة ينــزون عــىل منــربه. ومنــه طــرد رســول اهللا 
احلكم بن أيب العـاص حلكايتـه إيـاه، واحلقـه اهللا بـدعوة رسـوله آيـة باقيـة 

ــه:  ــتخلج، فقــال ل ، فبقــي عــىل ذلــك ســائر >كــن كــام أنــت<حــني رآه ي
 ول فتنــة كانــت يف اإلســالم،عمــره، إىل مــا كــان مــن مــروان يف افتتاحــه أ

 به لكل دم حرام سفك فيها أو اريق بعدها.واحتقا
ـةُ ﴿ومنه ما أنزل اهللا عـىل نبيـه يف سـورة القـدر:  رِ  لَيْلَ ـدْ ٌ  الْقَ ـريْ ـنْ  خَ  مِ

ــفِ  رٍ  أَلْ ــهْ ــة ﴾شَ ــه أن رســول اهللا دعــا بمعاوي ــة. ومن ــي أمي ، مــن ملــك بن
ال <ليكتب بأمره بـني يديـه، فـدافع بـأمره، واعتـل بطعامـه، فقـال النبـي: 

، فبقــي ال يشــبع، ويقــول: واهللا مــا أتــرك الطعــام شــبعاً، > بطنــهأشــبع اهللا
 ولكن إعياء.

يطلــع مــن هــذا الفــج رجــل مــن أمتــي <ومنــه أن رســول اهللا قــال: 
إذا <، فطلــع معاويــة. ومنــه أن رســول اهللا قــال: >ر عــىل غــري ملتــيـحيشــ

. ومنـه احلـديث املرفـوع املشـهور أنـه >رأيتم معاوية عـىل منـربي فـاقتلوه
أن معاوية يف تـابوت مـن نـار يف أسـفل درك منهـا ينـادي يـا حنـان <قال: 

 .>يا منان. اآلن وقد عصيت قبل وكنت من املفسدين
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ومنــه انــرباؤه باملحاربــة ألفضــل املســلمني يف اإلســالم مكانــاً 
وأقــدمهم إليــه ســبقاً، وأحســنهم فيــه أثــراً وذكــراً، عــيل بــن أيب طالــب. 

ضــالله وغواتــه، وحيــاول مــا مل ينازعــه حقــه بباطلــه، وجياهــد أنصــاره ب
يـزل هــو وأبـوه حياوالنــه، مــن إطفـاء نــور اهللا وجحـود دينــه، ويــأبى اهللا 

 إال أن يتم نوره ولو كره املرشكون.
يســتهوي أهــل الغبــاوة، ويمــوه عــىل أهــل اجلهالــة بمكــره وبغيــه، 

تقتلــك الفئــة الباغيــة <الــذي قــدم رســول اهللا اخلــرب عــنهام، فقــال لعــامر: 
، مـــؤثراً للعاجلـــة، كـــافراً >اجلنـــة ويـــدعونك إىل النـــارتـــدعوهم إىل 

ــى  ــرام، حت ــدم احل ــتحالً لل ــالم، مس ــة اإلس ــن ربق ــاً م ــة، خارج باآلجل
ــ ــا ال حيص ــاللته م ــبيل ض ــىل س ــه وع ــفك يف فتنت ــار ـس ــن خي ــدده م ى ع

املســلمني الــذابني عــن ديــن اهللا والنــارصين حلقــه، جماهــداً هللا، جمتهــداً يف 
تبطـل أحكامـه فـال تقـام، وخيـالف دينـه فـال ى اهللا فال يطـاع، وـأن يعص

ــة اهللا  ــل، وكلم ــوة الباط ــع دع ــاللة، وترتف ــة الض ــو كلم ــدان. وأن تعل ي
ــب،  ــره الغال ــذ، وأم ــع الناف ــه املتب ــور، وحكم ــه املنص ــا، ودين ــي العلي ه
ه املغلـــوبُ الـــداحض، حتـــى احتمـــل أوزار تلـــك  وكيـــد مـــن حـــادّ

دها، وســن احلــروب ومــا اتبعهــا، وتطــوق تلــك الــدماء ومــا ســفك بعــ
ــوم القيامــة.  ــم مــن عمــل هبــا إىل ي ــه إثمهــا وإث ــي علي ســنن الفســاد الت
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ــالء،  ــرته اإلم ــا، واغ ــوق أهله ــع احلق ــا، ومن ــن ارتكبه ــارم مل ــاح املح وأب
 واستدرجه اإلمهال، واهللا له باملرصاد:

ثــم ممــا أوجــب اهللا لــه بــه اللعنــة، قتلــه مــن قتــل صــرباً مــن خيــار 
ــل الفضــل وا ــابعني وأه ــق الصــحابة والت ــن احلم ــل عمــرو ب ــة، مث لديان

وحجر بن عدي، فيمن قتـل مـن أمثـاهلم، يف أن تكـون لـه العـزة وامللـك 
ــول:  ــل يق ــز وج ــدرة، واهللا ع ــك والق ــزة واملل ــة، وهللا الع ــنْ ﴿والغلب مَ  وَ

تُلْ  قْ ناً  يَ مِ ؤْ داً  مُ مِّ تَعَ هُ  مُ ـزاؤُ ـنَّمُ  فَجَ هَ داً  جَ ـبَ  فِيهـا خالـِ ضِ غَ يْـهِ  اهللاَُّ وَ لَ نَـهُ  عَ لَعَ  وَ
دَّ وَ  ذاباً  لَهُ  أَعَ يامً  عَ ظـِ . وممـا اسـتحق بـه اللعنـة مـن اهللا ورسـوله ادّعـاؤه ﴾عَ

ــول:  ــىل اهللا، واهللا يق ــرأة ع ــمية، ج ــن س ــاد ب مْ ﴿زي ــوهُ عُ مْ  ادْ ــائِهِ ب ــوَ  آلِ  هُ
ــطُ  سَ ــدَ  أَقْ نْ ملعــون مــن ادّعــى إىل غــري أبيــه، <ورســول اهللا يقــول:  ﴾اهللاَِّ عِ

، >الولــد للفــراش وللعــاهر احلجــر<، ويقــول: >أو انتمــى إىل غــري مواليــه
ــد لغــري  ــه جهــاراً، وجعــل الول فخــالف حكــم اهللا عــز وجــل وســنة نبي
الفـراش، والعــاهر ال يرضــه عهـره، فأدخــل هبــذه الـدعوة مــن حمــارم اهللا 
وحمــارم رســوله يف أم حبيبــة زوجــة النبــي ويف غريهــا مــن ســفور وجــوه 

بــاح هبــا مــا قــد مــا قــد حرمــه اهللا، وأثبــت هبــا قربــى قــد باعــدها اهللا، وأ
حظره اهللا، مما مل يـدخل عـىل اإلسـالم خلـل مثلـه، ومل ينـل الـدين تبـديل 

 شبهه.
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ــرب  ــد املتك ــه يزي ــاد  اهللا إىل ابن ــاؤه عب ــدين اهللا، ودع ــاره ب ــه إيث ومن
ــىل  ــه ع ــة ل ــذه البيع ــرود، وأخ ــود والق ــديوك والفه ــاحب ال ــري، ص اخلمّ

ـــة وال ـــد واإلخاف ـــطوة والتوعي ـــالقهر والس ـــلمني ب ـــار املس ـــدد خي ته
ه توالرهبة، وهو يعلـم سـفهه ويطلـع عـىل خبثـه ورهقـه، ويعـاين سـكرا

ى اهللا ـوفجوره وكفره، فلـام متكـن منـه مـا مكنـه منـه، ووطّـأه لـه، وعصـ
ــ ــارات املش ــب بث ــه، طل ــوله في ــلمني، ـورس ــد املس ــوائلهم عن ركني وط

ــا وال  ــنع منه ــالم أش ــن يف اإلس ــي مل يك ــة الت ــرة الوقيع ــل احل ــأوقع بأه ف
ــا ا ــش، مم ــه أفح ــد نفس ــذلك عب ــفى ب ــا، وش ــاحلني فيه ــن الص ــب م رتك

ــاء اهللا، وبلــغ النــو ألعــداء اهللا،  ــتقم مــن أولي وغليلــه، وظــن أن قــد ان
 فقال جماهراً بكفره ومظهراً لرشكه:
 ليـــت أشـــياخي ببـــدر شـــهدوا

 

 جزع اخلـزرج مـن وقـع األسـلْ  

ــاداتكم  ــن س ــوم م ــا الق ــد قتلن  ق

 

ـــدل  ـــدر فاعت ـــل ب  وعـــدلنا مي

 واســــتهلّوا فرحــــاً فــــأهلّوا  

 

ــل  ــد ال تش ــا يزي ــالوا: ي ــم ق  ث

ــتقم  ــدف إن مل ان ــن خن ــت م  لس

 

ــل  ــان فع ــا ك ــد م ــي أمح ــن بن  م

ـــال  ـــك ف ـــم باملل ـــت هاش  لعب

 

ـــزل  ـــي ن ـــاء وال وح ـــرب ج  خ

ــدين، وقــول مــن ال يرجــع إىل اهللا وال إىل   هــذا هــو املــروق مــن ال
جـاء مـن عنـد دينه وال إىل كتابـه وال إىل رسـوله، وال يـؤمن بـاهللا وال بـام 

 اهللا.
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ثم من أغلظ مـا انتهـك، وأعظـم مـا اخـرتم سـفكه دم احلسـني بـن 
عــيل وابــن فاطمــة بنــت رســول اهللا مــع موقعــه مــن رســول اهللا ومكانــه 
ــه  ــه وألخي ــول اهللا ل ــهادة رس ــل، وش ــدين والفض ــن ال ــه م ــه ومنزلت من
ــداوة  ــه، وع ــراً بدين ــىل اهللا، وكف ــرتاء ع ــة، اج ــل اجلن ــباب أه ــيادة ش بس

اهــدة لعرتتــه، واســتهانة بحرمتــه، فكــأنام يقتــل بــه وبأهــل لرســوله، وجم
بيتــه قومــاً مــن كفــار أهــل الــرتك والــديلم، ال خيــاف مــن اهللا نقمــة، وال 
يرقــب منــه ســطوة، فبــرت اهللا عمــره، واجتــث أصــله وفرعــه، وســلبه مــا 

 حتت يده، وأعد له من عذابه وعقوبته ما استحقه من اهللا بمعصيته.
مــروان مــن تبــديل كتــاب اهللا وتعطيــل  هــذا إىل مــا كــان مــن بنــي

أحكامــه، واختــاذ مــال اهللا دوالً بيــنهم، وهــدم بيتــه، واســتحالل حرامــه، 
ــاً  ــه إحراق ــألون ل ــالنريان، ال ي ــاه ب ــيهم إي ــه، ورم ــانيق علي ــبهم املج ونص
ــتالً  ــه ق ــأ إلي ــن جل ــاً، ومل ــتباحة وانتهاك ــه اس ــرم اهللا من ــا ح ــاً، ومل واخراب

 إخافة وترشيداً.وتنكيالً، وملن آمنه اهللا بن 
ــل  ــاع، ومثَّ ــر ليُط ــام أم ــل إن ــز وج ــاس، أن اهللا ع ــا الن ــوا أهي واعلم
ليُمتثــل، وحكــم ليقبــل، وألــزم األخــذ بســنة نبيــه ليتبــع، وأن كثــرياً ممــن 
ضل فـالتو، وانتقـل مـن أهـل اجلهالـة والسـفاه ممـن اختـذوا أحبـارهم 

قــا﴿ورهبــاهنم أربابــاً مــن دون اهللا، وقــد قــال اهللا عــز وجــل:  ــةَ  تِلُوافَ  أَئِمَّ
رِ  فْ  .﴾الْكُ
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ــا  ــوا م ــيكم، وراجع ــخط اهللا عل ــام يس ــاس ع ــارش الن ــانتهوا مع ف
يرضيه عنكم، وارضـوا مـن اهللا بـام اختـار لكـم، والزمـوا مـا أمـركم بـه، 

ــه، واتبعــوا الصــ ــة، ـوجــانبوا مــا هنــاكم عن راط املســتقيم، واحلجــة البين
والســبل الواضــحة، وأهــل بيــت الرمحــة، الــذين هــداكم اهللا هبــم بــديئاً. 
ــض  ــاركم إىل اخلف ــرياً. وأص ــور والعــدوان أخ ــن اجل ــم م واســتنقذكم هب
واألمــن والعــز بــدولتهم وشــملكم الصــالح يف أديــانكم ومعايشــكم يف 

 تنــالون القربــة أيــامهم، والعنــوا مــن لعنــه اهللا ورســوله، وفــارقوا مــن ال
 من اهللا إال بمفارقته.

ــن  ــد ب ــه، ويزي ــة ابن ــرب ومعاوي ــن ح ــفيان ب ــا س ــن أب ــم الع الله
معاويــة، ومــروان بــن احلكــم وولــده، اللهــم العــن أئمــة الكفــر، وقــادة 
ــام،  ــريي األحك ــول، ومغ ــدي الرس ــدين، وجماه ــداء ال ــاللة، وأع الض

 ومبديل الكتاب، وسفاكي الدم احلرام.
ليـك مـن مـواالة أعـدائك، ومـن اإلغـامض ألهـل اللهم إنا نتـربأ إ
ِـدُ  الَ ﴿معصيتك، كام قلـت:  ـا جتَ مً وْ ونَ  قَ نـُ مِ ؤْ اهللاَِّ يُ مِ  بـِ الْيَـوْ ـرِ  وَ خِ ونَ  اآلْ ادُّ ـوَ  يُ

نْ  ادَّ  مَ ولَهُ  اهللاََّ حَ سُ رَ  .﴾وَ
يــا أهيــا النــاس، اعرفــوا احلــق تعرفــوا أهلــه، وتــأملوا ســبل 
الضاللة تعرفـوا سـابلها، فإنـه إنـام يبـني عـن النـاس أعامهلـم، ويلحقهـم 
بالضــالل والصــالح آبــاؤهم، فــال يأخــذكم يف اهللا لومــة الئــم، وال 
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يمـيلن بكــم عــن ديـن اهللا اســتهواء مــن يسـتهويكم وكيــد مــن يكيــدكم، 
 .)١(> معصية ربكموطاعة من خترجكم طاعته إىل

* * * 
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