
  







  



 

 

مة املركز  مقدّ

ـــرحيم، واحلمـــد هللا ربِّ العـــاملني،  ـــرمحن ال بســـم اهللا ال

ــه ــد وآل ــني حممّ ــق أمجع ــٰىل أرشف اخلل ــالم ع ــالة والس  والص

ــني  ــدائهم أمجع ــٰىل أع ــدائم ع ــن ال ــاهرين، واللع ــني الط الطيِّب

 إٰىل قيام يوم الدين، آمني ربَّ العاملني.

ــة،  Kأهــل البيــت ــة وأشــخاصٌ ملكوتيَّ شــخوصٌ نورانيَّ

ن، وإليهــا حســابُ اخلَلــق،  ــوْ ــدَ الكَ جِ منهــا وألجلهــا وُ

ــوهبم  ــة وقل ــفاههم رمح ، ش ــاةً ــون حي ــوراً وينطق ــدفَّقون ن يت

ــعَ  ضِ ــت املعرفــة رأفــة، وُ اخلــري بميــزاهنم فزانــوه عــدالً، ونَمَ

. وها حكمةً  عٰىل ربوع ألسنتهم فغذّ
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ــادات ( ــادةٌ س ــداة، ق ــوارٌ ه ــيل وال أن ــنهم الس ــدرُ ع ينح

)، ألفــوا اخلَلــق فــألفوهم، تصــطفُّ عــٰىل يرقــٰى إلــيهم الطــري

ــــائلني،  ــــتنجدين س ــــني مس ــــاء آدم متعلِّم ــــواهبم أبن أب

 وبمغانمهم عائدين.

هــون أحــ داً عــٰىل مــواالهتم وال جيــربون فــرداً عــٰىل ال يُكرِ

قيِّد حـبُّهم كـلَّ مـن اسـتمع إلـيهم ويشـغف قلـبَ  باعهم، يُ اتِّ

هم الصـدق وكلمـتُهم  كلِّ من رآهـم، مـنهجهم احلـقُّ وطـريقُ

ـم  ـم فـوق مـا نقـول ودون مـا يُقـال مـن التأليـه، هُ العليا، هُ

 أنوار السامء وأوتاد األرض.

هــو أحــد هــذه األرسار التــي  Qواإلمــام احلســن املجتبــٰى 

حار الكثـري يف معناهـا وغفـل الـبعض عـن وجـه احلكمـة يف 

ـــدنيا غـــريهم فراحـــوا  ـــنهم ب ـــاع آخـــرون دي قراراهتـــا وب

بعضــها  يُســطِّرون الكــذب واالفــرتاءات عليــه والتــي جــاوز



 ٧ ............................................................. مقدمة املركز

ــد  ــدَّ احلق ــاوز ح ــل ومل يتج ــدَّ العق ــت ح ــٰىل بي ــبِّ ع املنص

 الرسالة.

ـــن ـــام احلس ـــز اإلم ـــتمَّ مرك ـــد اه ـــات  Qوق للدراس

صــــية بكتابــــة البحــــوث والدراســــات وحتقيــــق  التخصّ

ــٰى  ــن املجتب ــام احلس ــأن اإلم ــٰى بش ــي تُعنَ ــات الت  Qاملخطوط

ونشـــرها يف كتــب وكتيّبــات باإلضــافة إٰىل نشـــرها عــٰىل 

ــة  ــي التابع ــل االجتامع ــفحات التواص ــت وص ــع االنرتن مواق

 للمركز.

 ٰــر ــة األُخ ــة واإلعالميَّ ــاطات الثقافيَّ ــافة إٰىل النش باإلض

ــة  ــاميم الفنّي ـــر التص ــالل نش ــن خ ــز م ــا املرك ــوم هب ــي يق الت

وإقامـــة جمـــالس العـــزاء وعقـــد املحـــارضات والنـــدوات 

واملســابقات العلميَّــة والثقافيَّــة التــي تثــرٰ بفكــر أهــل 

مـة اإلمـام وغريهـا مـن توفيقـات اهللا تعـاٰىل لنـا خلد Kالبيت
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د احلسن املجتبٰى   .Qاملظلوم أيب حممّ

ــو  ــارئ ه ــزي الق ــديك عزي ــني ي ــذي ب ــاب ال ــذا الكت وه

أحــد تلــك الــثامر التــي أينعــت والتــي ال هتــدف إالَّ إٰىل بيــان 

ــٰى  ــن املجتب ــام احلس ــيئة  Qشخصــيَّة اإلم ــا املض ــلِّ أبعاده بك

قة، ولرفــد املكتبــة اإلســالميَّة ببحــوث  ونواحيهــا املشـــرِ

، ومــن Qعــن شخصــيَّة اإلمــام احلســن املجتبــٰى ودراســات 

 اهللا التوفيق والسداد.

 

سة                                    العتبة احلسينية املقدَّ

صية Qمركز اإلمام احلسن               للدراسات التخصّ

 كاظم اخلرسان                                        
  



 

 

 قال اهللا تعاىل

 ﴿ ْ رَ  أَملَ يْفَ  تَ بَ  كَ َ ثَالً  اهللاُّ رضَ ةً  مَ لِمَ يِّبَةً  كَ رةٍ  طَ جَ شَ يِّبَةٍ  كَ  طَ

ا هَ لُ ابِتٌ  أَصْ ا ثَ هَ عُ رْ فَ ء يفِ  وَ امَ يتِ  * السَّ ا تُؤْ هَ لَ لَّ  أُكُ نيٍ  كُ ا بِإِذْنِ  حِ َ هبِّ  رَ

يَضْ  بُ ـوَ ثَالَ  اهللاُّ رِ مْ  لِلنَّاسِ  األَمْ هُ لَّ ونَ  لَعَ رُ كَّ تَذَ  )١(﴾يَ

 املقدمة:

ــى  ــن أيب ااإلمــام احلســن املجتب ــن أمــري املــؤمنني عــيل ب ب

هـو اإلمـام الثـاين مـن أئمـة العـرتة املطهـرة، وقـد  Kطالب 

تــرك خطبــاً عــدة يف ظــروف متباينــة ومــع ذلــك فهــي بليغــة 

رائعة حوت مـثالً عليـا وقـيامً نحتاجهـا اليـوم يف التخاطـب، 

 .٢٥ - ٢٤سورة إبراهيم:  )١(
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مــع النــاس  Qوهــذا مــا كــان يميــز خطــاب اإلمــام املجتبــى 

ــا  ــن هن ــذلك. وم ــداء ك ــالفني واألع ــوم واملخ ــع اخلص وم

ز اجلانـب القيمـي يف لغـة التخاطـب، وقبـل أن  يمكننا أن نـربّ

ريفة يف املبحـث الرابـع ـنتناول تلـك املفـردات يف خطبـه الشـ

م ثالثة مباحث نعرض فيها:  من هذا البحث نقدّ

 .Qمن هو اإلمام احلسن  - ١

 .Qالظروف التي أحاطت به  - ٢

 منهجه وأسلوب املواجهة لديه. - ٣

يغــة حمــاولني ومــن ثــم التأشــري عــىل مفــردات خطبــه البل

 إدراجها حتت عناوين ومطالب.

***



 

 

 املبحث األول

 Qمن هو اإلمام احلسن 

ـــام  ـــأة اإلم ـــن نش ـــب م ـــث جوان ـــذا البح ـــدم يف ه أق

ــن ــ Qاحلس ــريته الش ــول اهللاـوس ــد رس ــه عن  Nريفة ومكانت

ــاكر (ت  ــن عس ــه اب ــام بتأليف ــا ق ــالل م ــن خ ــو ٥٧١م ) أب

القاســم عــيل بــن احلســن بــن هبــة اهللا بــن عبــد اهللا الشــافعي 

 الدمشقي وهو أكرب احلفاظ يف القرن اخلامس اهلجري.

أحـد ورحيانتـه و Nهـو سـبط الرسـول  Qاإلمام احلسـن 

ــهر  ــن ش ــف م ــد يف النص ــة، ول ــل اجلن ــباب أه ــيدي ش س
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ه  ه جــدّ  Nرمضــان ســنة ثــالث مــن اهلجــرة وقــد ســامّ

. Qمـن اسـم احلسـن Q وأنـه شـقّ اسـم احلسـني Q(حسناً)

 تالعبه وتقول له: Pوكانت أمه فاطمة الزهراء 
 وا بـــــأيب شـــــبه النبـــــي

 

ــــيل  ــــبيهاً بع ــــيس ش  ل

 
الـدنيا، اللهـم : (إنـه رحيـانتي مـن Nوقال فيه رسـول اهللا 

به). بُّ من حيُ بُه وأُحِ  إين أُحِ

ــول اهللا  ــدري أن رس ــعيد اخل ــن أيب س ــة  Nوع ــال: آي ق

ـامَ ﴿التطهري  يـدُ  إِنَّ رِ بَ  اهللاَُّ يُ هِ مُ  لِيُـذْ ـنكُ سَ  عَ جْ ـلَ  الـرِّ  الْبَيْـتِ  أَهْ

مْ  كُ ــرَ طَهِّ يُ ا وَ ــريً ــني  ﴾تَطْهِ ــن وحس ــيل وحس ــتْ يفَّ ويف ع نزل

 .)١(وفاطمة)

، ورواه احلافظ احلسكاين يف شواهد ٢٢/٦رواه الطربي يف تفسريه  )١(

 .٢/٢٦التنزيل 

                                                           



 ١٣ ................................. Qاملبحث األول: من هو اإلمام احلسن 

وعـن ابــن بريـدة األســلمي عـن أبيــه (الصـحايب الكبــري) 

: (احلســن واحلســني ســيدا شــباب Nقــال: قــال رســول اهللا 

 .)١(أهل اجلنة)

 Qالســجود ملــا وثــب ابنــه احلســن Nومــرة أطــال النبــي 

للمســلمني بعــد الصــالة حــني ســألوه  Nعــىل ظهــره فقــال 

عــن ســبب إطالتــه الســجود: (أن ابنــي ارحتلنــي فكرهــت أن 

له حتى يقيض حاجته).  أعجّ
ــول  ــام  Nفالرس ــاً وإن ــوع عاطفي ــذا املوض ــق يف ه مل ينطل

ــه إىل هــذه الدرجــة، فهــل فقــه  ــه حيبّ ــه ولــده وأنّ ــز عــىل أنّ ركّ
 ؟Nل اهللا الناس رسّ ذلك ال سيام بعد رحيل رسو

) من كتاب خصائص أمري املؤمنني ١٢٥أخرجه النسائي يف احلديث ( )١(

 .١١٨ص 
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سـبطيه عـىل ظهـره ويقـول هلـام:  Nومرة محل رسـول اهللا 

 .)١((نعم اجلمل مجلكام ونعم العدالن أنتام)

ــول اهللا  ــان رس ــني  Nوك ــن واحلس ــد احلس ــىل  Lيُقع ع

فخـــذه ويقـــول: (اللهـــم ارمحهـــام) وخياطـــب أهـــل بيتـــه 

 .)٢(: (أنا حرب ملن حاربكم وسلم ملن ساملكم)Nويقول

ــدي ــن مع ــول  ورو املقــدام ب ــمعت رس ــال: س كــرب ق

 .)٣(يقول: (احلسن مني واحلسني من عيل) Nاهللا 

 راجع ابن سعد، الطبقات الكرب، اجلزء الثامن. )١(

احلديث  ١٣/٢٤٨ Pراجع سنن الرتمذي، باب مناقب فاطمة  )٢(

٣٩٦٢. 

 .٣/٣٤راجع الطرباين، املعجم الكبري  )٣(

                                                           



 ١٥ ................................. Qاملبحث األول: من هو اإلمام احلسن 

ــول اهللا  ــن رس ــة  Nوروي ع ــيل وفاطم ــا وع ــه: (أن قول

 .)١(واحلسن واحلسني يوم القيامة يف مكان واحد)

ــن  ــل احلس ــال  Qويف فض ــيل Nق ــن ع ــن ب : (أال إنّ احلس

 قد أعطي من الفضل ما مل يُعطَ أحد من ولد آدم).

: (أمــا حســن فلــه هيبتــي وســؤددي Nوقــال رســول اهللا 

 وأما حسني فله جرأيت وجودي).

: (إن ابنــي هــذا ســيد وإن اهللا تعــاىل Qللحســن  Nوقــال 

 سيصلح عىل يديه بني فئتني من املسلمني عظيمتني).
  

) من ترمجة اإلمام ٩٤راجع الطرباين، املعجم الكبري، حتت الرقم ( )١(

من باب  ٣٠٦، ورواه أمحد بن حنبل يف مسنده يف احلديث رقم Qاحلسن 

 من كتاب الفضائل. Qفضائل عيل 
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 :Qشهادات بحقه 

ــر كبــري حــني تصــدر مــن  ــرية وذات أث هــي شــهادات كث

ــة  Nســول اهللا خمالفيــه وقــد عرضــنا ملــا روي عــن ر يف مكان

ي أحيانــاً ـ، والبحــث العلمــي يقتضــQولــده اإلمــام احلســن 

 ذكر ذلك إلبراز هذه املكانة عىل لسان آخرين.

وعنـده -فقد قال أبـو احلسـن املـدائني قـال: قـال معاويـة 

ــن العــاص ومجاعــة ــاً -عمــرو ب ــاً وأمّ ــاس أب ــن أكــرم الن : م

؟ ةً ً وعمّ ةً وخاالً وخالةً وعامّ  وجداً وجدّ

ــن  ــد احلس ــذ بي ــي فأخ ــالن الزرق ــن العج ــنعامن ب ــام ال فق

ــول اهللا  ه رس ــدّ ــة وج ــه فاطم ــيلّ وأمّ ــوه ع ــذا أب ــال: ه  Nفق

ــت أيب  ــانئ بن ــه أمّ ه ت ــر وعمّ ــه جعف ــة وعمّ ــه خدجي ت وجدّ

 طالب وخاله القاسم وخالته زينب.



 ١٧ ................................. Qاملبحث األول: من هو اإلمام احلسن 

حـبُّ بنـي هاشـم دعـاك إىل مـا  فقال عمرو بن العـاص: أ

اص مـا علمـت أنّـه عملت؟ قال ابـن العجـالن: يـا ابـن العـ

مــه اهللا أمنيتــه  مــن الــتمس رضــا خملــوق بســخط اخلــالق حرّ

ر قـريش ـوختم له بالشـقاء يف آخـر عمـره؟ بنـو هاشـم أنضـ

 عوداً وأقعدها سلامً وأفضلها أحالماً. 

وفاخر يزيـد بـن معاويـة احلسـن بـن عـيل فقـال معاويـة: 

ليزيــد: فــاخرت احلســن؟ قــال: نعــم. قــال لعلّــك تقــول: إنّ 

ــ ــك مث ــه فاطمــة بنــت رســول اهللا أمّ ــه وأمّ ، ولعلــك Nل أمّ

ــول اهللا  ه رس ــدّ ــان ج ه؟ وك ــدّ ــل ج ــدك مث ــول: إنّ ج ، Nتق

ا أبوك وأبوه فقـد حتـاكام إىل اهللا جـل وعـزّ فحكـم ألبيـك  وأمّ

 عىل أبيه.

وعن حممـد بـن عمـر العبـدي عـن أيب سـعيد: أن معاويـة 

قال لرجل من أهل املدينـة مـن قـريش: أخـربين عـن احلسـن 
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، قــال: يــا أمــري املــؤمنني إذا صــىل الغــداة جلــس يف بــن عــيل

مصاله حتى تطلـع الشـمس، ثـم يسـاند ظهـره فـال يبقـى يف 

ــول اهللا  ــجد رس ــدثون  Nمس ــاه فيتح ــه رشف إال أت ــل ل رج

هـات  حتى إذا ارتفع النهـار صـىل ركعتـني ثـم هنـض فيـأيت أمّ

رف إىل منزلـه، ـاملؤمنني فيسلّم علـيهنّ فـربّام أحتفنـه ثـم ينصـ

ح فيصنع مثـل ذلـك، فقـال: معاويـة مـا نحـن معـه يف ثم يرو

 .)١(يشء

 :Qكرم أخالقه وفضله 

ــن  ــام احلس ــال اإلم ــاه Qق ــن ريب أن ألق ــتحيي م : (إين أس

ومل أمشِ إىل بيتـه)، وعـن عبـد اهللا بـن عبيـد بـن عمـري قـال: 

 .Qراجع البالذري، أنساب األرشاف، ترمجة اإلمام احلسن  )١(
                                                           



 ١٩ ................................. Qاملبحث األول: من هو اإلمام احلسن 

رين حجــة ماشــياً ـ(لقــد حــجّ احلســن بــن عــيل مخســاً وعشــ

 .)١(وإن النجائب لتقاد معه)

ــن  ــام احلس ــمَ اإلم ــد قَاس ــالث  Qوق ــه ث ــاىل مال اهللا تع

 .)٢(مرات

ــه فلــم  ــاً فقطــع ب ــبغض علي ــة وكــان ي وقــدم رجــل املدين

يكن له زاد وال راحلـة، فشـكى ذلـك إىل بعـض أهـل املدينـة 

فقال له: عليك بحسن بـن عـيل، فقـال لـه الرجـل: مـا لقيـت 

هذا إال يف حسـن وأيب حسـن، فقيـل لـه: فإنّـك ال جتـد خـرياً 

)١(  ٤/٣٣١راجع البيهقي يف السنن الكرب. 

 .٣/٩راجع البالذري، أنساب األرشاف  )٢(

                                                           



 .. الكلمة الطيبةQاإلمام احلسن املجتبى   ................................ ٢٠

ــال  ــة، فق ــزادٍ وراحل ــه ب ــأمر ل ــه ف ــكى إلي ــاه فش ــه فأت إال من

 .)١(الرجل: اهللا أعلم حيث جيعل رساالته)

ــه أنــه مل  Nفهــذا هــو رحيانــة رســول اهللا  يســتحيي مــن ربّ

يمــشِ حافيــاً إىل بيتــه احلــرام، وال يضــمر يف قلبــه غــالً حتــى 

 بل يفضل عليهم وجيود. Qخلصومه وخصوم أبيه عيل 

سـري جـداً مـن سـريته الفاضـلة وكـرم وما أوردناه جـزء ي

 .Qأخالقه وفضله 

 

، وراجع Qراجع ابن سعد، الطبقات الكرب، ترمجة اإلمام احلسن  )١(

. وللمزيد راجع ابن ٢/٢٧١ Qاملزي، هتذيب الكامل ترمجة اإلمام احلسن 

من تاريخ مدينة دمشق، حتقيق حممد باقر  Qعساكر، ترمجة اإلمام احلسن 

 املحمودي.

                                                           



 

 

 

 املبحث الثاين 

 Qالبيئة والظرف السيايس حول اإلمام احلسن 

ـــن  ـــام احلس ـــع اإلم ـــنة  ٢١يف  Qبوي ـــان س  ٤٠رمض

ــ ــل البص ــه أه ــام بايع ــرة ك ــراق ـللهج ــل الع ــدائن وأه رة وامل

ــن أيب  ــة ب ــيمن وفــارس، ورفــض البيعــة معاوي واحلجــاز وال

ــن  ــر ب ــاين عم ــة الث ــام اخلليف ــىل الش ــذي واله ع ــفيان ال س

رعية ـاخلطــاب وبقيــت الشــام خــارج إطــار البيعــة الشــ

 .Qللخليفة اجلديد اإلمام احلسن بن عيل 
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ومل يــرتدد معاويــة عــن بــث جواسيســه يف أمصــار البيعــة 

كـام أخـذ بتصـعيد وتـائر احلـرب  Qالرشعية لإلمـام احلسـن 

 وهتديد اخلالفة اإلسالمية اجلديدة والفتية.

 :Q اإلمام احلسن امأبرز قضيتني واجهه

ــا  - ١ ــع وم ــة املجتم ــروب طبيع ــد احل ــاس بع ــه الن آل إلي

 .Qاملفروضة عىل اإلمام عيل  الثالث

حـــرب الشـــائعات وأســـاليب معاويـــة يف اإلغـــراء  - ٢

 والتهديد.

 القضية األوىل:

الكوفة كانـت مـن أكثـر األمصـار االسـالمية والءً ألهـل 

وآثارهـــا  ولكـــن تـــداعيات احلـــروب الـــثالث Kالبيـــت 



 ٢٣ ........... Qاملبحث الثاين: البيئة والظرف السيايس حول اإلمام احلسن 

املــدمرة (صــفني، واجلمــل، والنهــروان) التــي فرضــت عــىل 

ــيل  ــام ع ــامات  Qاإلم ــة لالنقس ــع طعم ــذا املجتم ــت ه جعل

ــ ــة الش ــاكل للخالف ــن املش ــري م ــت الكث ــي أورث رعية، ـالت

 ومنها:

ــة  - ١ ــد معرك ــة بع ــتقروا يف الكوف ــذين اس ــوارج ال اخل

النهــروان ومــن رمــوزهم: (شــبث بــن ربعــي، وعبــد اهللا بــن 

ــن  ــعث ب اء، واألش ــوّ ــن الك ــد اهللا ب ــبي، وعب ــب الراس وه

عاويـة وكـانوا يـرون اإلمـام قيس)، وكـانوا يطـالبون بقتـال م

ومعاويـة غـري مقبـولني لـدهيم لكـن القضـاء عـىل  Qاحلسن 

 .Qاألخري يسهل عليهم القضاء عىل احلسن 

الرعـــاع أصـــحاب املصـــالح الضـــيقة: وهـــؤالء مل  - ٢

ــيئاً  ــق ش ــن احل ــون م ــوابط وال يفقه ــيم وال ض ــم ق حتكمه
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 وكــانوا ينظــرون إىل اجلهــة التــي تتغلــب عــىل األخــر

 ليها.فينضمون إ

ــوارج  - ٣ ــدعوة اخل ــأثروا ب ــذين ت ــم ال ــكاكون: وه الش

ودعايــات األمــويني حتــى بلــغ هبــم الشــك يف مبدئيــة أهــل 

 .Qالبيت 

ــراً إذ  - ٤ ــم خط ــم أعظ ــاء: وه ــاع الرؤس ــون وأتب القبلي

ــوا  ــد اتبع ــدبّر وق ــري إرادة وال ت ــن غ ــاءهم م ــون رؤس يتبع

 Qقياداهتم الضالة التـي كاتبـت معاويـة ضـد اإلمـام احلسـن

مـــنهم: (قـــيس بـــن األشـــعث، وعمـــرو بـــن احلجـــاج، و

 وحجار بن أبجر وغريهم).

نون الطـامعون: وهـم مـن املسـلحني وقـد بلـغ  - ٥ املهجّ

رين ألفـاً مـن (املـوايل والعبيـد) وقـد ـتعدادهم أكثر مـن عشـ

وضعوا أنفسهم يف خدمـة مـن يـدفع إلـيهم مـن الطغـاة وقـد 



 ٢٥ ........... Qاملبحث الثاين: البيئة والظرف السيايس حول اإلمام احلسن 

روا فـيام بعـد فعلوا األفاعيل الرشيرة بالشـيعة فـيام بعـد وصـا

مرتزقــة الــوايل األمــوي عــىل الكوفــة وكــان هلــم دور رشيــر 

ــمهم  ــة باس ــميت الكوف ــى س ــوكتهم حت ــت ش ــد ان قوي بع

 فقالوا: (الكوفة احلمراء).

ــة أهــل  - ٦ ــؤمن بأحقي شــيعة أهــل البيــت: وهــم مــن ي

ـــع  ـــىل مجي ـــة ع ـــاعتهم مفروض ـــة وأن ط ـــت يف اخلالف البي

ــ ــل ه ــؤثر يف ظ ــم دور م ــن هل ــلمني، ومل يك ــزق املس ذا التم

املجتمعي أو ربام كـانوا عـدداً قلـيالً غـري مـؤثر وإال ملـا أجـرب 

عــىل التحكــيم يف صــفني وملــا صــالح اإلمــام  Qاإلمــام عــيل 

 .)١(معاوية Qاحلسن 

 .٨٢ – ٢/٨٠راجع باقر رشيف القريش، حياة اإلمام احلسن  )١(
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ولقـــد ســـامهت الظـــروف االقتصـــادية وتـــداعيات 

ــاخ  ــات املن ــات وب ــذه التوجه ــنع ه ــثالث يف ص ــروب ال احل

اءات بسـهولة ممـا خصباً لـرتويج الشـائعات وصـناعة االفـرت

 جعل التشكل خلف هذه التومهات أمراً عادياً لدهيم.

 القضية الثانية:

ـــب  ـــة يف الرتغي ـــاليب معاوي ـــائعات وأس ـــرب الش (ح

 والتهديد)

 ما هي اإلشاعة؟

ــ ــة تنتش ــار زائف ــة أخب ــرب أو جمموع ــي خ ــع ـه ر يف املجتم

ــىل  ــنهم ع ــاً م ــة ظن ــني العام ــداول ب ــع وتت ــو رسي ــىل نح ع



 ٢٧ ........... Qاملبحث الثاين: البيئة والظرف السيايس حول اإلمام احلسن 

تكـون أخبـاراً شـيقة أو مثـرية وتفتقـر عـادة صحتها ودائامً ما 

 .)١(إىل املصدر املوثوق

ــاعة  ــن اإلش ــون م ــذا الل ــىل ه ــرآن الكــريم ع ــد ردّ الق وق

ينَ ﴿بقوله تعـاىل:  ـةُ يفِ الَّـذِ شَ احِ ـيعَ الْفَ ِبُّـونَ أَن تَشِ ينَ حيُ إِنَّ الَّـذِ

اهللاَُّ ةِ وَ ـرَ اآلخِ يَا وَ نْ يمٌ يفِ الـدُّ ابٌ أَلـِ ـذَ مْ عَ نُوا هلَُ أَنـتُمْ ال  آمَ لَـمُ وَ عْ يَ

ونَ  لَمُ عْ  .)٢(﴾تَ

ــ ــد تقض رة فق ــدمّ ــار م ــائعات آث ــات ـوللش ــىل جمتمع ي ع

كاملــة ال ســيام إذا مــا دعمتهــا أطــراف وتوجهــات تــدخل يف 

ــن  ــأ وم ــواب خط ــن الص ــل م ــي جتع ــاحلها فه ــاب مص حس

اخلطــأ صــواباً وعــادة مــا تســيطر عــىل عقــول املجتمــع وقــد 

 راجع ويكيبيديا، املوسوعة احلرة. )١(

 .١٩سورة النور:  )٢(
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ري يف املجتمـــع ـيصـــعب إبطاهلـــا أحيانـــاً بعـــد أن تستشـــ

 .)١(وتتمكن من قناعاهتم

ـــيالً  ـــه قل ـــا ب فن ـــدمر عرّ ـــالح امل ـــذا الس ـــة ه ولفداح

ــي أدّت إىل  ــرية الت ــباب اخلط ــد األس ــت أح ــائعات كان فالش

ــن  ــام احلس ــيش اإلم ــويف وج ــع الك ــك املجتم ــذي  Qتفك ال

 عسكر يف (النخيلة) ملواجهة جيش معاوية.

 معاوية؟ما هي أبرز األساليب املاكرة التي استخدمها 

املتمركــز  Qبــث اإلشــاعة يف جــيش اإلمــام احلســن  - ١

ــن  ــأن احلس ــيع ب ــة يش ــان معاوي ــة، فك ــب  Qيف النخيل يكات

ــة عــىل الصــلح فلــم تقتلــون أنفســكم؟ وقــد أحــدث  معاوي

ذلك مترداً كبـرياً وقـد أوصـل رسـالة مـاكرة أخـر إىل قائـد 

 راجع صالح نرص، احلرب النفسية، معركة الكلمة واملعتقد. )١(
                                                           



 ٢٩ ........... Qاملبحث الثاين: البيئة والظرف السيايس حول اإلمام احلسن 

 Qاجلــيش احلســني وهــو عبيــد اهللا بــن العبــاس بــأن احلســن 

ــلني يف ــت يف راس ــإن دخل ــر إيلّ ف ــلّم األم ــو مس ــلح وه  الص

ــام  ــابع، ك ــت ت ــت وأن ــاً وإال دخل ــت متبوع ــاعتي اآلن كن ط

ــرّ مــن اجلــيش احلســني  ــة وف أغــراه باملــال فاســتجاب ملعاوي

 ومعه ثامنية آالف من ذوي األطامع واألهواء.

وقام قيس بن سعد بـن عبـادة بقيـادة اجلـيش بوصـية مـن 

أ األوضــاع Qاإلمــام احلســن  يف املعســكر، كــام أشــاع  وهــدّ

ــد  ــعد ق ــن س ــيس ب ــد ق ــد اجلدي ــدائن أن القائ ــة يف امل معاوي

صــالح هــو اآلخــر معاويــة، وأحلقهــا بإشــاعة ثانيــة أن قيســاً 

 .)١(قتل، فأثّر ذلك أثراً عظيامً بأصحاب النفوس الضعيفة

، وتاريخ الطربي ٢/٩٤ Qراجع القريش، حياة اإلمام احلسن  )١(

٥/١٤١. 
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ــلوب  - ٢ ــة إىل أس ــد معاوي ــائعات عم ــب الش وإىل جان

ــ ــرية والوع ــوال الكب ــاء األم ــوة بإعط ــىل الرش ــة ع ود بالوالي

ــى وصــل ـمصــ ــادة عــىل جــيش، حت ر مــن األمصــار أو القي

ــل  ــن يقت ــة مل ــات معاوي ــد بن ــزويج إح ــد بت ــر إىل الوع األم

. وهــذا غايــة يف التــدين األخالقــي وخساســة يف )١(Qاحلســن 

.  النفس لتضلّ عن احلقّ

*** 
  

 .٧/١٧راجع العسقالين ابن حجر، هتذيب التهذيب،  )١(
                                                           



 

 

 

 املبحث الثالث

 هذه املواقف Qكيف عالج اإلمام احلسن 

من الصـعب مواجهـة مثـل هـذه األسـاليب املـاكرة التـي 

ــي  ــيل والروح ــواه العق ــن حمت ــه م ــان وتفرغ ــتهدف اإلنس تس

ــراف ــغ اإلنح ــني يبل ــأكثر ح ــر ف ــد أكث ــي، وتتعقّ  واألخالق

ــوس،  ــعفاء النف ــدوعني وض ــة املخ ــؤثراً يف قناع ــتو م مس

وقــد اختــذت السياســة األمويــة أســاليب عــدة لرســم مــنهج 

ــول اهللا  ــه رس ــام أوىص ب ــديل ع ــوب  Nب ــن وج ــه م يف ذريت
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ــل  ــرآن والثق ــدل الق ــارهم ع ــاعتهم باعتب ــيهم وإط ــودة إل امل

 الثاين كام ورد ذلك يف حديث الثقلني.

ــول اهللا  ــدع رس ــذ أن ص ــدع Nومن ــبحانه بال وة إىل اهللا س

واجــه أبــا جهــل وأبــا هلــب وأبــا ســفيان وكــانوا حربــاً عــىل 

ــول اهللا  ــأيب هلــب  Nرس ــرآن ب ــدة فنــزل ق ــه اجلدي ودعوت

تَـبَّ ﴿ ـبٍ وَ ا أَيبِ هلََ ـدَ بَّتْ يَ ، ومل يرتـدع، وكـان أبـو جهـل )١(﴾تَ

، وهـو Nعمرو بن هشام بن املغـرية ألـدّ أعـداء النبـي حممـد 

ــ ــيّش املش ــذي ج ــا ركني يف ـال ــل فيه ت ــث قُ ــدر حي ــة ب معرك

د ثالثـاً: اهللا الـذي ال إلـه  Nومحد النبـي  ربـه عـىل ذلـك وردّ

 إال هو، ثم قال: هذا فرعون هذه األمة.

ومل يُسلم أبو سفيان يقينـاً فـام أسـلموا بـل استسـلموا وملـا 

وجدوا أعوانـاً عـىل اإلسـالم وثبـوا وكـان مـن الطلقـاء يـوم 

 .١سورة املسد:  )١(
                                                           



 ٣٣ ............... هذه املواقف Qاملبحث الثالث: كيف عالج اإلمام احلسن 

الفتح حتى كرب وهرم عـىل ذلـك فخلفـه معاويـة وكـان أكثـر 

ه اخللي ة فـمكراً مـن أبيـه، ومعاويـة وهـو يف الشـام حيـث والّ

الثــاين اتفــق مــع مــروان بــن احلكــم يف املدينــة عــىل أن يمنعــا 

عثامن من أن خيلع نفسـه حـني حـارصه الثـوار يف بيتـه واتفقـا 

األمـوي،  عىل قتلـه حتـى ال تفلـت األمـور هنائيـاً مـن البيـت

ــن  ــويني م ــة إىل األم ــت اخلالف ــا آل ــثامن مل ــيص ع ــوال قم ول

ــة.  ــر واخلديع ــة املك ــرتاءات وسياس ــريض واالف ــالل التح خ

ومـــا رفعـــت رايـــة حـــرب عـــىل اإلســـالم إال بنـــو أميـــة 

وزعــيمهم أبــو ســفيان قائــدها ورافعهــا وهــذه العــداوة هــي 

عـداوة الظـالم للنـور وليسـت تنافسـاً عـىل مـال أو جـاه بـل 

 .)١(ة التضاد الطبيعي والتنافر الفطريهي عداو

راجع مقدمة الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء عىل كتاب حياة  )١(

 .١/١٠احلسن للشيخ باقر رشيف القريش 
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أمـــام هـــذه  Qفكيـــف ومـــاذا صـــنع اإلمـــام احلســـن 

 السياسة األموية املتجذرة منذ عرص النزول؟

ــه اإلمــام احلســن  ــام ب ــا ق ــرز م ــورد أب ــا ن ــذا  Qوهن يف ه

 الطريق:

 فضح سياسة معاوية واهنا غري إسالمية: - ١

ومبايعــة اإلمــام  Qبعــد استشــهاد أمــري املــؤمنني عــيل  -أ 

أغـــاظ ذلـــك معاويـــة فأرســـل جواسيســـه إىل  Qاحلســـن 

ـــ ـــام ـالبص ـــب االم ـــيهام فخاط ـــبض عل ـــة فق رة والكوف

 معاوية بقوله: Qاحلسن

(أمـا بعـد فإنـك دسسـت إيلّ الرجـال كأنّـك حتـب اللقـاء 

فتوقّعــه إن شــاء اهللا، وبلغنــي أنــك شــمتّ بــام مل يشــمت بــه 

 .)١(ذوو احلجى)

 .٣٣أليب الفرج اإلصفهاين، صمقاتل الطالبيني راجع  )١(
                                                           



 ٣٥ ............... هذه املواقف Qاملبحث الثالث: كيف عالج اإلمام احلسن 

إىل عدوانيــة معاويــة بإرســال  Q فقــد أرشّ اإلمــام احلســن

وهــذه  Qاجلواســيس وأنــه شــمت باستشــهاد أمــري املــؤمنني 

ليست من شـيم ذوي العقـل الـراجح، ويف ذلـك كلـه فضـح 

 ملعاوية.

معاويــة إىل مبايعتــه  Qكــام دعــا اإلمــام احلســن  -ب 

ــك  ــلمون، ويف ذل ــه املس ــل في ــيام دخ ــدخول ف ــه وال وطاعت

رعي فهــو ـة الشــفضــح للمــنهج األمــوي املخــالف للخليفــ

بعــد أن بايعــه  Q اً الــذي حــارب كــذلك أمــري املــؤمنني عليــ

 الناس، وهذا خروج ثانٍ منه عىل البيعة الرشعية.

 إىل معاوية: Qفجاء يف رسالة اإلمام احلسن 

ــة بــن أيب  (مــن عبــد اهللا احلســن أمــري املــؤمنني، إىل معاوي

ــداً  ــث حمم ــإن اهللا بع ــد: ف ــا بع ــفيان، أم ــاملني  Nس ــة للع رمح

رك، وأعـزّ بـه العـرب عامـة، ـأظهر به احلق، وقمـع بـه الشـف



 .. الكلمة الطيبةQاإلمام احلسن املجتبى   ................................ ٣٦

ـــك  ـــذكر ل ـــه ل ـــال: (وإن ـــة، فق ـــاً خاص ـــه قريش ف ب ورشّ

، فلــام توفــاه اهللا تنازعــت العــرب يف األمــر  )١(ولقومــك)

بعده فقالـت قـريش: نحـن عشـريته وأوليـاؤه فـال تنازعونـا 

سلطانه فعرفت العـرب لقـريش ذلـك وجاحـدتنا قـريش مـا 

عرفت هلا العـرب، فهيهـات مـا أنصـفتنا قـريش، وقـد كـانوا 

ــرو إال  ــالم، وال غ ــابقة يف اإلس ــدين، وس ــيلة يف ال ذوي فض

بغــري حـق يف الـدنيا معـروف، وال أثــر  منازعتـك إيانـا األمـر

ــا يف  ــأل اهللا أن ال يؤتين ــد، نس ــاهللا املوع ــود، ف ــالم حمم يف اإلس

هذه الدنيا شـيئاً ينقصـنا عنـده يف اآلخـرة، إنّ عليـاً ملـا توفـاه 

اهللا والين املسـلمون األمـر بعـده، فـاتقِ اهللا يـا معاويـة وانظــر 

 .٤٤سورة الزخرف:  )(١
                                                           



 ٣٧ ............... هذه املواقف Qاملبحث الثالث: كيف عالج اإلمام احلسن 

ــد  ــة حمم ــا  Nألم ــه أمره ــلح ب ــا وتص ــه دماءه ــن ب ــا حتق م

 .)١(والسالم)

بقولــه: (فاحــذر أن  Qهــدد معاويــة اإلمــام احلســن  -ج 

ــت  ــاس، وإن أن ــن الن ــاع م ــدي رع ــىل أي ــك ع ــون منيت تك

أعرضت عام أنت فيه وبـايعتني وفيـتُ لـك بـام وعـدت، ثـم 

 .)٢(اخلالفة لك من بعدي)

مل يلتفـت إىل هتديـده وهـو يعـرف  Qلكن اإلمـام احلسـن 

ــه  ــه وأجاب ــه وخداع ــQكذب ــاتبع احل ــن : (ف ــم أين م ق تعل

 .)٣(أهله)

 .٤/٩رشح هنج البالغة ابن أيب احلديد  )١(

 .٢/٦٣ Qحياة اإلمام احلسن  )٢(

 املصدر نفسه. )٣(
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 Qوهـــذا التهديـــد كـــان آخـــر مراســـلة بـــني اإلمـــام 

ومعاوية، فـاألخري اجتـه إىل احلـرب وهيـأ هلـا كـل مقـدماهتا، 

كـان األمـر لديـه واضـحاً فوضـع حـداً ملكـره  Qلكن اإلمام 

 وخداعه يف مرحلة ما قبل الصلح.

ــاء الصــلح وبعــده فضــح فيهــا  وهنــاك خطــب كثــرية أثن

 سياسة معاوية ومكره وخداعه. Qاإلمام 

ورشعيــة مواقفــه: يف اجــتامع  Qالتأكيــد عــىل إمامتــه  - ٢

بمعاويــة يف الكوفــة بعــد الصــلح وكــان عــىل غــري  Qاإلمــام 

ألنــه رأ باطــل معاويــة قــد اســتحكم  Qرغبــة مــن اإلمــام 

وجوره قد انترص فخطـب معاويـة بشـكل قـاسٍ عـىل النـاس 

ــاتلتك ــام ق ــهرية: (وإن ــه الش ــال قولت ــيكم) وق ــأمر عل م ألت

 وأخذ يسبّ ويشتم.

 :Qالتفت إىل الناس وقال  Qوحني خطب اإلمام 



 ٣٩ ............... هذه املواقف Qاملبحث الثالث: كيف عالج اإلمام احلسن 

(إن أكــيس الكــيس التقــى، وأمحــق احلمــق الفجــور، 

ــابلْق  ــني ج ــتم ب ــو طلب ــ-واهللا ل ــي بأقص ــربـوه  -ى املغ

رجــالً جــده رســول  -رقـى املشـــوهــي بأقصــ-وجــابرس 

ما وجدمتوه غـريي وغـري أخـي احلسـني، وقـد علمـتم  Nاهللا

، فأنقــذكم بــه مــن الضــاللة، N ن اهللا هــداكم بجــدي حممــدأ

ورفعكم بـه مـن اجلهالـة وأعـزكم بعـد الذلـة، وكثـركم بعـد 

القلــة وإن معاويــة نــازعني حقــاً هــو يل دونــه، فنظــرت 

ــايعتموين عــىل أن  ــتم ب لصــالح األمــة وقطــع الفتنــة وقــد كن

تســاملوا مــن ســاملت وحتــاربوا مــن حاربــت فرأيــت أن أســامل 

ضـع احلـرب بينـى وبينـه، وقـد بايعتـه ورأيـت أنّ معاوية، وأ

ـــذلك إال  ـــفكها، ومل أرد ب ـــن س ـــري م ـــدماء خ ـــن ال حق
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ــاع إىل  ــم ومت ــة لك ــه فتن ــاءكم، وإن أدري لعل ــالحكم وبق ص

 .)١(حني)

 Qويف دمشق حيـث كـان معاويـة، انـرب اإلمـام احلسـن

ــه  ــف بنفس ــحهم، والتعري ــالفني بفض ــع املخ ــه م يف مناظرات

ــه إىل ــه خطاب ــبه فوجّ ــن  ونس ــم: اب ــة وه ــم معاوي ــان ظل أرك

العاص، واملغـرية بـن شـعبة، ومـروان بـن احلكـم، والوليـد، 

ــمعوا  ــد أن أس ــزبري، وبع ــن ال ــد اهللا ب ــه، وعب ــن أبي ــاد اب وزي

ــام  ــاهبم  Qاإلم ، أج ــبّ ــتائم وس ــه ش ــاً في ــداً  Qكالم واح

ــ ــه الش ــاء يف كالم ــا ج ــاً ومم ــحهم مجيع ــداً ففض ريف ـواح

 :Qخماطباً إياهم مبيناً فضل أبيه أمري املؤمنني 

(أتعلمــون أن الــذي شــتمتموه منــذ اليــوم صــىل القبلتــني 

 كلتيهام؟ 

 .١٧٠راجع كشف الغمة الشيخ اإلربيل، ص  )١(
                                                           



 ٤١ ............... هذه املواقف Qاملبحث الثالث: كيف عالج اإلمام احلسن 

ــيهام  ــني كلت ــايع البيعت ــه ب ــون أن ــل تعلم ــدكم اهللا ه وأنش

 بيعة الفتح وبيعة الرضوان؟

 وأنشدكم اهللا هل تعلمون أنه أول الناس إيامناً؟

ــة  ــاحب راي ــان ص ــه ك ــون أن ــتم تعلم ــدكم اهللا ألس وأنش

يـوم بـدر، ولقـيكم يـوم أحـد ويـوم األحـزاب  Nرسول اهللا 

ــول  ــة الرس ــه راي ــول اهللا Nومع ــواطن  N، ورس ــك امل يف تل

.  كلها عنه راضٍ

م  ـــاً حـــرّ ـــرهط أتعلمـــون أنّ علي وأنشـــدكم اهللا أهيـــا ال

 .)١(Nالشهوات عىل نفسه بني أصحاب رسول اهللا 

، واجلاحظ، املحاسن ٦١ - ١/٥٨راجع البيهقي، املحاسن واملساوئ  )١(

 .٩٤ - ٩٢واألضداد ص 

                                                           



 .. الكلمة الطيبةQاإلمام احلسن املجتبى   ................................ ٤٢

ــذا درج  ــام وهك ــف  Qاإلم ــة يف التعري ــذه الطريق ــىل ه ع

ــدين  ــالفني املعان ــح املخ ــه، وفض ه وأهل ــدّ ــه وج ــه وأبي بنفس

 .Kخلط النبي وأهل البيت 

ــه  ــا قال ــت  Qوممّ ــد علم ــام: (ق ــة يف الش ــس معاوي يف جمل

قــريش بأرسهــا أين منهــا يف عــزّ أرومتهــا، مل أطبــع عــىل 

ــى  ــبهي وأدع ــرف بش ــف أع ــىل خس ــس ع ــعف، ومل أعك ض

ذلـــك اخلطـــاب ابـــن العـــاص الـــذي كـــان أليب) وســـاء 

 .)١(جالساً 

ــه  ــنهج، وتعريف ــذا امل ــاهبة هل ــرية مش ــف كث ــاك مواق وهن

عني  ــدّ ــح امل ــري وفض ــة اجلامه ــة تعبئ ــدخل يف سياس ــه ي بنفس

 .K وتبديد الشبهات التي كان يثريها أعداء أهل البيت

 .٢/٣١٩ Qراجع القريش، حياة اإلمام احلسن  )١(
                                                           



 ٤٣ ............... هذه املواقف Qاملبحث الثالث: كيف عالج اإلمام احلسن 

 يف الصلح مع معاوية: Qفلسفته  - ٣

ــن  ــام احلس ــن اإلم ــد أن  Qمل يك ــلح إال بع ــاً يف الص راغب

ــداء،  ــة األع ــاس يف مواجه ــردد الن ــه، وت ــادة جيش ــه ق خان

فكــانوا طعمــة للشــائعات والرشــاو التــي أرســلها معاويــة 

، ومل يكــن الصــلح أقــل خديعــة Qإىل جــيش االمــام احلســن 

ر ـمــن رفــع املصــاحف يــوم صــفني الــذي حــال دون النصــ

ـن الفــارس  املـؤمن مالــك املؤكـد بعــد أن أرشفـوا عليــه ومتكّ

األشــرت مــن خيمــة معاويــة فأفســد األمــر حينهــا رفــع 

 املصاحف.

تعبـة بعـد وقد اسـتهدف معاويـة هبـذا الصـلح اجلامهـري امل

ــثالث ــروب ال ــداعيات احل ــروان)  ت ــفني والنه ــل وص (اجلم

 . Qالتي فرضت عىل أمري املؤمنني اإلمام عيل 



 .. الكلمة الطيبةQاإلمام احلسن املجتبى   ................................ ٤٤

ــن  ــام احلس ــع اإلم ــي  Qفوض ــول يف كفت ــرفض والقب ال

 ألهيـام الرجحـان، فوجـد أنـه لـو رفـض الصـلح امليزان لري

ــو أمــا أن يكــون هــو الغالــب،  وأرصّ عــىل احلــرب، فــال خيل

ــت تلــك األوضــاع  وإمــا أن يكــون املغلــوب وهــذا وإن كان

ــالفرض  والظــروف جتعلــه شــبه املســتحيل، ولكــن فلــيكن ب

هــو الواقــع، ولكــن هــل مغبــة ذلــك إال تظلــم النــاس لبنــي 

املظلوميــة، بــاألمس قتلــوا  أميــة، وظهــورهم بــأوجع مظــاهر

ـــة عـــني  ـــون معاوي ـــوم يقتل عـــثامن عـــني األمـــويني، والي

األمــويني، وخــال املــؤمنني (يــا هلــا مــن رزيــة) ويتهيــأ لبنــي 

ــيص  ــع قم ــثامن م ــيص ع ــون قم ــانٍ فريفع ــيص ث ــة قم أمي

معاوية، والناس رعـاع ينعقـون مـع كـل نـاعق ال تفكـري وال 

ضــناه، هــو تــدبر، فــامذا يكــون موقــف احلســن إذن؟ لــو افرت

 (الغالب).



 ٤٥ ............... هذه املواقف Qاملبحث الثالث: كيف عالج اإلمام احلسن 

أمــا لــو كــان هــو (املغلــوب) فــأول كلمــة تقــال مــن كــل 

ــإن  ــة، ف ــه بالتهلك ــى نفس ــذي الق ــو ال ــن ه ــتكلم أن احلس م

ــأبى  ــدماء ف ــه حقــن ال ــه الصــلح الــذي في ــة طلــب من معاوي

وبغــى، وعــىل البــاغي تــدور الــدوائر، وحينئــذ يــتم ملعاويــة 

ــا ــاع الن ــالم وإرج ــد لإلس ــن الكي ــا أرادا م ــفيان م س وأيب س

إىل جــاهليتهم األوىل وعبــادة الــالت والعــز، وال يبقــي 

ــر  ــان نظ ــل ك ــة، ب ــافخ رضم ــت ن ــل البي ــن أه ــة م معاوي

يف قبــول الصــلح أدق مــن هــذا وذاك، أراد أن  Qاحلســن

يفتك به ويظهر خبيئة حالـه، ومـا سـرته يف قـرارة نفسـه قبـل 

أن يكـــون غالبـــاً أو مغلوبـــاً، وبـــدون أن يـــزج النـــاس يف 

 .)١(ىل ما يكرهون من إراقة الدماءحرب، وحيملهم ع

راجع مقدمة الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء من كتاب اإلمام  )١(

 .٢/١٧للشيخ باقر رشيف القريش  Qاحلسن 

                                                           



 

  



 

 

 املبحث الرابع 

 مضامني عالية من كالمه الرشيف

يف العقيـــدة  ةأمـــوراً كثـــري Qعـــرض اإلمـــام احلســـن 

والســلوك واملثــل العليــا ال ســيام يف جمــال تربيــة الــنفس 

ــه  ــن كالم ــارات م ــف خمت ــا أن نقتط ــاول هن ــع، ونح واملجتم

 الرشيف ال سيام يف مكارم األخالق ومساوئها:

 ــو ــاه، والتق ــى رض ــو منته ــل التق ــو: (وجع * التق

 باب كل توبة، ورأس كل حكمة، ورشف كل عمل).



 .. الكلمة الطيبةQاإلمام احلسن املجتبى   ................................ ٤٨

* طلــب الــرزق: (ال جتاهــد الطلــب جهــاد الغالــب، وال 

تتكل عـىل القـدر اتكـال املستسـلم، فـإن ابتغـاء الفضـل مـن 

ــنة واإلمجــال يف الطلــب مــن العفــة، وليســت العفــة  السّ

ــرزق  ــإن ال ــالً، ف ــب فض ــرص بجال ــاً، وال احل ــة رزق بدافع

 مقسوم واستعامل احلرص استعامل املآثم).

االخـــتالف إىل املســـجد  * التـــزام املســـاجد: (مـــن أدام

ــامً  أصــاب ثــامينَ  ــة حمكمــة، وأخــاً مســتفاداً، وعل خصــال: آي

ــد، أو  ــىل ه ــدلّ ع ــة ت ــرة، وكلم ــة منتظ ــتطرفاً، ورمح مس

، وترك الذنوب حياءً أو خشية). ًتردعه عن رد 

ـــه  ـــة يف رؤيت ـــددات السياس ـــى Q* حم ـــي أن ترع : (ه

 .)١(حقوق اهللا وحقوق األحياء وحقوق األموات)

 راجع احلراين، حتف العقول. )١(
                                                           



 ٤٩ ........................ املبحث الرابع: مضامني عالية من كالمه الرشيف

 مكارم األخالق:

وقد ورد ذلـك يف إجاباتـه عـىل أسـئلة أبيـه أمـري املـؤمنني 

 :)١(منها Qعيل 

 السداد: دفع املنكر باملعروف.

ــ ــة ـالش ــرة (ومرافق ــل اجلري ــرية ومح ــطناع العش رف: اص

 اإلخوان).

 املروءة: العفاف وإصالح املرء ماله.

 السامحة: البذل يف العرس واليرس.

ة والرخاء.  اإلخاء: الوفاء يف الشدّ

 الغنيمة: الرغبة يف التقو والزهادة يف الدنيا.

 احللم: كظم الغيظ وملك النفس.

 .٢١٨ - ٤/٢١٦راجع أعالم اهلداية  )١(
                                                           



 .. الكلمة الطيبةQاإلمام احلسن املجتبى   ................................ ٥٠

، فــإنّام الغنــى  الغنــى: رضــا الــنفس بــام قســم اهللا وإن قــلّ

 غنى النفس.

ة البأ  س ومقارعة أشد الناس.املنعة: شدّ

الصـــمت: ســـرت العيـــب وزيـــن العـــرض، وفاعلـــه يف 

 راحة، وجليسه آمن.

 املجد: أن تعطي يف الغرم، وأن تعفو عن اجلرم.

العقــل: حفــظ القلــب كــلّ مــا اســرتعيته (اســتوعيته) أو 

 حفظ القلب لكلّ ما استرت فيه.

 الثناء: إتيان اجلميل وترك القبيح.

ــق ــاة والرف ــول األن ــزم: ط ــن  احل ــرتاس م ــالوالة واالح ب

 الناس بسوء الظن.

ـــؤال وال ـــل الس ـــة قب ـــرم: العطيّ ـــاملعروف الك ـــربع ب ت

 .واإلطعام يف املحل



 ٥١ ........................ املبحث الرابع: مضامني عالية من كالمه الرشيف

النجدة: الـذبّ عـن اجلـار واملحامـاة يف الكرهيـة والصـرب 

 عند الشدائد.

 الدنيئة: النظر يف اليسري ومنع احلقري.

ـــه  ـــه عرس ـــه) وبذل ـــه (مال ـــرء نفس ـــؤم: احـــرتاز امل الل

 (عرضه).

: أن تر ما يف يديك رشفاً وما أنفقته تلفاً.  الشحّ

.  اجلبن: اجلرأة عىل الصديق والنكول عن العدوّ

 الفقر: رشه النفس يف كلّ يشء.

 اجلرأة: موافقة األقران.

 الكلفة: كالمك فيام ال يعنيك.

ق: معاداتك إمامك ورفعك عليه كالمك.  اخلُرْ

 السفه: اتباع الدناة ومصاحبة الغواة.

د.الغف  لة: تركك املسجد وطاعتك املُفسِ



 .. الكلمة الطيبةQاإلمام احلسن املجتبى   ................................ ٥٢

 احلرمان: تركك حظّك وقد عرض عليك.

 رشّ الناس: من ال يعيش يف عيشه أحد.

عِن إبليس.   الكرب: به هالك الدين وبه لُ

 احلرص: عدو النفس وبه أُخرج آدم من اجلنّة. 

 .هابيل احلسد: رائد السوء وبه قتل قابيل

 ملخص القول:

ــتْ باملكــاره والتحــديات، لكنـــه  فّ  Qســرية عطــرة حُ

ــد قــيم الســامء ورســم ملــن بعــده طريقــاً شــجاعاً ســمحاً  جسّ

ــة يف  ــامت املتقابل ــذه الس ــع ه ــدر أن جتتم ــزاً وين ــاً وعزي عفيف

ــا نحــن املســلمني اليــوم أن نتأســى  مــنهج واحــد، فــام أحران

ــريم  ــرآن الك ــىل الق ــافظ ع ــذي ح ــري ال ــرتاث الكب ــذا ال هب

هــرة يف كــل مواقفــه وأحاديثــه وخطابــه يف وقــت والســنة املط

ــة  ــا معاوي ــر (وم ــرف اآلخ ــارة يف الط ــذال واحلق ــى االبت طغ



 ٥٣ ........................ املبحث الرابع: مضامني عالية من كالمه الرشيف

بــأدهى منــي ولكنــه يغــدر ويفجــر) وعــىل مــنهج أبيــه أمــري 

ــيل  ــؤمنني ع ــة  Qامل ــى، الكلم ــن املجتب ــام احلس ــار اإلم س

الطيبــة فســالم اهللا عليــه يــوم ولــد ويــوم جاهــد وقــاد ويــوم 

 يدي اجلبار ليقتص من جالديه. استشهد ويوم يبعث بني

*** 
  



 

  



 

 

 

 فهرست املصادر

ــة  - ١ ــالم اهلداي ــت  -أع ــل البي ــاملي أله ــع الع  Kاملجم

 هـ.١٤٣٠ -بريوت  -

 -أمحــد بــن حييــى الــبالذري  -أنســاب األرشاف  - ٢

 هـ.١٤١٧ -بريوت  -دار الفكر 

أبــو جعفــر  -وامللــوك  مــمتــاريخ الطــربي تــاريخ األ - ٣

 .٢ط -مرص  -دار املعارف  -ابن جرير الطربي 

ــة دمشــق  - ٤ ــاريخ مدين ــافعي املعــروف  -ت ــيل الش ع

 بريوت. -دار الفكر  -بابن عساكر 



 .. الكلمة الطيبةQاإلمام احلسن املجتبى   ................................ ٥٦

ــول  - ٥ ــن آل الرس ــول ع ــف العق ــعب - Nحت ــن ش  ةاب

 هـ.١٤٠٤ -قم  -مؤسسة النرش اإلسالمي  -احلراين 

ـــذيب  - ٦ ـــذيب الته ـــقالين  -هت ـــر العس ـــن حج  -اب

 بريوت. -مؤسسة الرسالة 

ــرآن  - ٧ ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــامع البي ــر  -ج ــو جعف أب

 م.١٩٥٨ -القاهرة  -الطربي 

صــالح  -احلــرب النفســية معركــة الكلمــة واملعتقــد  - ٨

 دار القاهرة للطباعة والنرش. -نرص 

ــن  - ٩ ــام احلس ــاة اإلم ــريش  - Qحي ــف الق ــاقر رشي  -ب

 بريوت. -دار البالغة 

ــذي  - ١٠ ــنن الرتم ــى  -س ــن عيس ــد ب ــاهرة  -حمم  -الق

١٣٨٤. 



 ٥٧ ....................................................... فهرست املصادر

١١ -  ــرب ــنن الك ــي  -الس ــني البيهق ــن احلس ــد ب  -أمح

 بريوت. -دار املعرفة 

ـــن أيب  - Qرشح هنـــج البالغـــة لإلمـــام عـــيل  - ١٢ اب

 - ١ر طـدار األمـــرية للطباعـــة والنشـــ -احلديـــد املعتـــزيل 

 م.٢٠٠٧

شـــواهد التنزيـــل لقواعـــد التفضـــيل يف اآليـــات  - ١٣

ــت  ــل البي ــة يف أه ــكاين  - Kالنازل ــاكم احلس ــة  -احل مطبع

 .١٣٩٣بريوت  -األعلمي 

١٤ -  ري ـحممــد بــن ســعد البصــ -الطبقــات الكــرب- 

 هـ.١٤٠٥ -بريوت  -دار صادر 

ابــن أيب الفتــوح  -كشــف الغمــة يف معرفــة األئمــة  - ١٥

 تربيز. -اشم الرسويل حتقيق ه -األربيل 



 .. الكلمة الطيبةQاإلمام احلسن املجتبى   ................................ ٥٨

أبـو عــثامن عمـرو بــن بحــر  -املحاسـن واألضــداد  - ١٦

 م.١٩٢٠ -اهلند  -مطبعة اهللا آباد  -اجلاحظ 

حممــد بــن إبــراهيم البيهقــي  -املحاســن واملســاوئ  - ١٧

 -دار املعـــارف  -حتقيـــق حممـــد أبـــو الفضـــل ابـــراهيم  -

 م.١٩٩١ -القاهرة 

ر ـمصــ -يمنيــةاملطبعــة امل-مســند أمحــد بــن حنبــل  - ١٨

- ١٣١٣. 

دار  -ســليامن بــن أمحــد الطــرباين  -املعجــم الكبــري  - ١٩

 إحياء الرتاث العريب.

ـــالبيني  - ٢٠ ـــل الط ـــبهاين  -مقات ـــرج االص ـــو الف  -أب

 هـ.١٤١٦ - ٢ط -قم  -منشورات الرشيف الريض 

 املوسوعة احلرة. -ويكيبيديا  - ٢١
  



 

 الفهرس

 

مة املركز  ٥ ............................................... مقدّ

 ٩ .................................................... :املقدمة

 ١١ ................... Q: من هو اإلمام احلسن املبحث األول

 ١٦ .................................... :Q شهادات بحقه

 ١٨ ............................... :Q كرم أخالقه وفضله

Q: البيئة والظرف السيايس حول اإلمام احلسن الثايناملبحث 

 ......................................................... ٢١ 

 ٢٢ ................ :Qأبرز قضيتني واجههام اإلمام احلسن 



 .. الكلمة الطيبةQاإلمام احلسن املجتبى   ................................ ٦٠

 ٢٨ .. ما هي أبرز األساليب املاكرة التي استخدمها معاوية؟

 ٣١ . املواقف هذه Q احلسن اإلمام عالج كيف: املبحث الثالث

 ٤٧ ......... الرشيف كالمه من عالية مضامني: املبحث الرابع

 ٤٩ ...................................... مكارم األخالق:

 ٥٥ ......................................... فهرست املصادر

 ٥٩ ................................................. الفهرس
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