


  



    



 
 
 

يمِ  حِ َنِ الرَّ محْ مِ اهللاَِّ الرَّ  بِسْ

ِنيَ  املَ بِّ الْعَ دُ هللاَِِّ رَ مْ يمِ  * احلَْ حِ َنِ الرَّ محْ  *الرَّ

ينِ  مِ الدِّ وْ الِكِ يَ تَعِنيُ  *مَ اكَ نَسْ إِيَّ بُدُ وَ عْ اكَ نَ  *إِيَّ

يمَ  تَقِ اطَ املُْسْ َ ا الرصِّ نَ ينَ  *اهدِ اطَ الَّذِ َ رصِ

الَ  مْ وَ يْهِ لَ وبِ عَ ِ املَْغْضُ ريْ مْ غَ يْهِ لَ تَ عَ أَنْعَمْ

الِّنيَ   الضَّ

 صدق اهللا العيل العظيم



 
 

مة املركز  مقدّ
والصـــالة  ،العـــاملني احلمـــد هللا ربِّ الـــرمحن الـــرحيم وبســـم اهللا 

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

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

عـــٰىل أبـــواهبم أبنـــاء آدم  تصـــطفُّ  ألفـــوا اخلَلـــق فـــألفوهم، ،)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 ــم،  هم ك ــن رآه ــلِّ م ــبَ ك ــغف قل ــيهم ويش ــتمع إل ــن اس م

ـ هم الصـدق وكلمـتُهم العليـا، هُ مـا نقـول م فـوق 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

ــوا يُ  ــريهم فراح ــدنيا غ ــنهم ب ــرون دي ــطِّ آخ ــرتاءات س ــذب واالف رون الك
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 احلقــد املنصــبِّ  العقــل ومل يتجـاوز حــدَّ  ا حــدَّ عليـه والتــي جــاوز بعضـه
 عٰىل بيت الرسالة.

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
ــ ــابقات العلميَّ ــدوات واملس ــارضات والن ــد املح ــوعق 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 
ة اإلمـام احلسـن  إٰىل بيـان شخصـيَّ الثامر التـي أينعـت والتـي ال هتـدف إالَّ 

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

 ومن اهللا التوفيق والسداد. ،Qاملجتبٰى 
 

 سةالعتبة احلسينية املقدَّ                                                           
 صيةالتخصّ للدراسات  Qمركز اإلمام احلسن                                       

 كاظم اخلرسان                                                   



 

 
 

 املؤلفمقدمة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 احلمد هللا رب العاملني وصىل اهللا عىل حممد وآله الطاهرين.
ــارة  ــبعض إث ــب لل ــاً يوج ــب كالم ــض الكت ــت يف بع ــد الحظ لق
الســـؤال والنقـــد والبحـــث، ومـــن الالئـــق للكاتـــب أو اخلطيـــب أن 
يتحــدث أو يكتــب بحيــث يكــون قــد أحــاط بكافــة اجلوانــب فــال يبقــي 

 ثارة اإلشكال أو السؤال حسب املقدور.موضعاً مدعاة إل
عنــدما يريــد  -كالكاتــب اجليــد  -ثــم إنــه ينبغــي للخطيــب اجليــد 

 التحدث أن يالحظ عدة أمور:
أوالً: طــرح املســائل اإلســالمية بشــكل يتناســب مــع التطــور 
ــألة  ــم ودرك املس ــن فه ــامعي م ــف أو اجل ــتمكن املثق ــى ي ــومي، حت الي

 جيداً.
ــوع  ــون املوض ــاً: أن يك ــثاني ــات والش ــة الطبق ــداً لكاف رائح، ـمفي

وأن يتحدث بأسلوب يسـتفيد منـه اجلميـع، ولـذا فـإن اخلطابـة مـن عـىل 
املنــرب هــي أصــعب مــن الكتابــة، ألن املؤلــف عــادة مــا يكتــب إىل طبقــة 
ــه  ــدث في ــذي يتح ــت ال ــه يف الوق ــاجح فإن ــب الن ــا اخلطي ــة، أم خاص
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ــ ــبة إىل بع ــاً بالنس ــه مفهوم ــون حديث ــزم أن يك ــامعيني يل ــامل للج ض الع
 ذوي املعلومات القليلة الذين يستمعون إليه يف نفس املجلس.

: وهـو أن أذواق املسـتمعني  كام أن عليـه مالحظـة هـذا األمـر دائـامً
ــري  ــو التفك ــر هي ــوم وآخ ــة الي ــر بطريق ــدهم يفك ــثالً أح ــة، فم خمتلف
بالطريقــة القديمــة، ففــي هــذه احلالــة يتحــتم أن تكــون اخلطابــة أو 

فيد منهـا مجيـع األذواق، كـام ينـزل املطـر وجيـري عـىل الكتابة بحيث يسـت
األرض فيستفيد كل مكـان يمـر بـه حسـب اسـتيعابه، وقـد أشـار القـرآن 

ــةٌ ﴿املجيــد إىل هــذه احلقيقــة:  دِيَ ــامءِ مــاءً فَســالَتْ أَوْ ــنَ السَّ لَ مِ أَنْــزَ
ها رِ دَ  .)١(﴾بِقَ

لــذا يلــزم عــىل اخلطيــب واملتحــدث القــدير أن يكــون مســلطاً بــام 
الكفايــة عنــد عــرض موضــوعه حتــى يــتمكن مــن إفــادة املســتمعني فيــه 

 كافة وإرضائهم ومن أي رشحية كانوا.
ثالثــاً: واألهــم مــن كــل ذلــك هــو أن عــىل اخلطيــب واملتحــدث أن 
ــن  ــؤال يف ذه ــكال أو س ــاك أي إش ــى هن ــكل ال يبق ــده بش ــا يقص ــني م يب

 املستمع.
ثالثــة  فمــع أخــذ هــذه النقــاط الثالثــة بنظــر االعتبــار نقــوم ببيــان

ــاً  Q مواضــيع يف حيــاة اإلمــام احلســن املجتبــى وحكومــة معاويــة مراعي

 .١٧سورة الرعد:  )١(
                                                           



 ٩ ............................................................................... مقدمة املؤلف 

االختصــار، وإن كــان يلــزم االجتنــاب عــن (اإلجيــاز املخــل) الــذي هــو 
أن ال ننســى بــأن جيــل الشــباب ، ولكــن علينــا )١(مثــل (اإلطنــاب املمــل)

رة وكــام يقــال: ـواملثقــف يبحــث عــن املواضــيع املبســطة واملختصــ اليــوم
 السندوييش).(األدب 

املوضــــوع األول: جوانــــب مــــن حيــــاة وشخصــــية اإلمــــام 
 .Qاحلسن

 Q املوضـــوع الثـــاين: كيفيـــة االســـتفادة مـــن أســـلوب اإلمـــام
 الواضح والدقيق.

 املوضوع الثالث: جوانب من حكومة معاوية.
ر مقبــوالً عنــد هــذا اإلمــام ـآمــل أن يكــون هــذا الكتــاب املختصــ

وأن يكـــون مفيـــداً للقـــراء الكـــرام إن شـــاء اهللا، واهللا  Q العظـــيم
 املستعان.

حممد –كربالء املقدسة 

 .H انظر كتاب (البالغة) لإلمام املؤلف )١(
                                                           



 

 
  



 

 

 

 Q الفصل األول: جوانب من حياة اإلمام املجتبى

 :عيد امليالد
 )١(يف النصف مـن شـهر رمضـان املبـارك للسـنة الثالثـة مـن اهلجـرة

هب نسيم لطيف مـن الرمحـة اإلهليـة عـىل املدينـة املنـورة، فأصـبح الكـل 

 ..N مبتهجاً بوالدة وليد من نسل الطاهرين يف بيت رسول اهللا

كــان املســلمون مجاعــات، مجاعــات يتوافــدون عــىل البيــت أو 

ــول اهللا ــجد رس ــباطه N مس ــميني والدة أول أس ــه وللهاش ــاركوا ل  N ليب

 .N من ابنته سيدة نساء العاملني وأمري املؤمنني عيل

ومــن املناســب جــداً إعــالن مواليــد أئمــة اهلــد K  كأعيــاد دينيــة

ـــاطق الشـــيعية  ـــدول واملن ـــل يف ال ـــدول اإلســـالمية، وعـــىل األق يف ال

طَالً رسمية.  واعتبارها عُ

 .Q باب ذكر اإلمام بعد أمري املؤمنني ٥ص ٢اإلرشاد، للشيخ املفيد: ج )١(
                                                           



 Qثورة اإلمام احلسن  ...................................................................... ١٢

وبـــأمر مـــن اهللا تعـــاىل ســـمى هـــذا املولـــود املبـــارك  N النبـــي

ع حلمه بني املسلمني. N عق ، وقد)١((حسناً)  عنه بكبش وزّ
ــن ــام احلس ــى اإلم ــول  Q ترب ــده رس ــان ج ــغره يف أحض ــذ ص من

ــراء Nاهللا ــة الزه ــه فاطم ــؤمنني P وأم ــري امل ــه أم ــذ Q وأبي ــام ذاق من ، ك
ــاهد  ــالم وش ــدر اإلس ــارات ص ــالوة انتص ــروب وح ــرارة احل ــغره م ص

 األجواء الصعبة التي رافقت انتشار الرسالة.
ــ ــاك آي ــام أن هن ــائل ك ــري إىل فض ــد تش ــرآن املجي ــدة يف الق ات عدي

ــن ــام احلس ــائ Q اإلم ــو وس ــت ره ــل البي ــاK أه ــد أش ــرآن  د، فق الق
ــائل  ــك اخلص ــدح تل ــارهم وم ــحياهتم وإيث ــهم وتض ــإيامهنم وإخالص ب

 .)٢(اإلنسانية اإلسالمية التي يتحلون هبا
ــالم ــإن نبــي اإلس ــذلك ف ــث كثــرية  N ك ــد حتــدث يف أحادي ق

 .Q رويت عنه يف املقام السامي لإلمام احلسن املجتبى
ــاة  ــب حي ــية وجوان ــن شخص ــل ع ــة مل ينق ــوص التارخيي ويف النص

وبشــكل عــام عــام يتعلــق باملعصــومني  Q اإلمــام احلســن املجتبــى
هـــذه الشـــجرة الطيبـــة، إال الفضـــيلة والتقـــوK  ، رـاألربعـــة عشـــ

ــالح،  ــل الص ــم والعم ــالق والعل ــذ انط ــه ومن ــر أن ــت للنظ ــن امللف وم

 .٣ح ١١ب ٢٣٨ص ٤٣بحار األنوار: ج )١(

يف القرآن)  K يف هذا اخلصوص يمكن الرجوع إىل كتاب (أهل البيت )٢(

 لسامحة آية اهللا العظمى السيد صادق احلسيني الشريازي (دام ظله).

                                                           



 ١٣ ............................................ Q املجتبى اإلمام حياة من جوانب: األول الفصل

ر (أرواحنـــا فـــداه) مل يـــؤثر يف ـاإلســـالم وإىل زمـــان غيبـــة ويل العصـــ
أهنــم ســئلوا ســؤاالً  Kر املعصــومنيـالتــاريخ عــن هــؤالء األربعــة عشــ

ــة ــد األئم ــواب، أو أن أح ــن دون ج ــي م ــا  K وبق ــالف م ــاب بخ أج
ن كافـة أجاب بـه إمـام آخـر، بـل إن مـا حفـظ التـاريخ اإلسـالمي هـو: أ

هم نـور واحـد ويتبعـون خطّـاً واحـداً، ولـذا فـإن خمالفـة  K املعصومني
 كمخالفة مجيعهم. K واحد من هؤالء األئمة

 :السجايا األخالقية
ــفات  ــة والص ــجايا األخالقي ــة بالس ــب التارخيي ــت الكت ــد فاض لق

.. وســنتطرق إىل ذكــر نــامذج Q احلميــدة لإلمــام احلســن بــن عــيل
 وتعامله:خمترصة من سلوكه 

 :هكذا أدبنا اهللا
قــدمت لإلمــام طاقــة  Q واحــدة مــن جــواري اإلمــام احلســن – ١

ــل ــان، فقب ــرة  Q رحي ــت ح ــا: (أن ــال هل ــل ق ــة وباملقاب ــذه اجلاري ــة ه هدي
 لوجه اهللا).

وكان أحـد األشـخاص قـد الحـظ هـذا التعامـل اإلنسـاين الرفيـع 
 بتعجــب: ملــاذا أعتقهــا يف مقابــل طاقــة رحيــان ال Q فســأل اإلمــام

تســاوي شــيئاً؟ وذلــك ألن القيمــة املاديــة جلاريــة واحــدة تعــادل مئــات 
 الدنانري من الذهب مثالً.
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معـرباً عـن رضـاه وقـال: (هكـذا أدبنـا اهللا، ألنـه  Q فتبسم اإلمـام
ــد:  ــرآن املجي ــول يف الق ــا أَوْ ﴿يق نْه ــنَ مِ سَ ــوا بِأَحْ يُّ ــةٍ فَحَ يَّ ــتُمْ بِتَحِ يِّي إِذا حُ وَ

دُّوهــا األفضــل مــن هديــة هــذه اجلاريــة هــو أن أعتقهــا  ، ورأيــت أن)١(﴾رُ
 .)٢(يف سبيل اهللا)

نعـــم إذا طبقـــت هـــذه اخلصـــلة القرآنيـــة احلميـــدة يف املجتمـــع 
اإلسالمي مـاذا سـيكون هلـا مـن نتـائج قيمـة يف تشـكيل املدينـة الفاضـلة 

 واألمة اإلسالمية املتقدمة؟
ــل  ــل أفض ــر بعم ــان اآلخ ــل إحس ــخص أن يقاب ــل ش ــر ك ــإذا فك ف

ال بجـزاء اإلحسـان باإلحسـان فقـط،  K وقـد أمـر أهـل البيـتمنه، بل 
بل حثـوا عـىل مقابلـة إسـاءة األفـراد باإلحسـان، وهـذا باإلضـافة إىل أن 
له األجـر والثـواب يف اآلخـرة فـإن الشـخص يـر األثـر احلميـد لعملـه 

 هذا يف الدنيا أيضاً.
ــخص  ــن الش ــرية م ــا يف ح ــه: أن ــامء قول ــد احلك ــن أح ــل ع ــد نق فق

ــل ــذي يتحم ــول  ال ــامع ق ــل س ــف ال يتحم ــبس كي ــن احل ــهر م ــدة أش ع
يسء؟ ومعنـى هـذه احلكمـة هـو: أنــه إذا سـمع إنسـان مـن جاهـل قــوالً 
ســيئاً فيلزمــه العفــو واإلغــامض عنــه، وإال فــإذا رد عليــه بمثلــه أو بــأكثر 

 فربام جير ذلك إىل النزاع واملخاصمة ثم ينتهي بالسجن.

 .٨٦سورة النساء:  )١(

 .١١٤ص ١٦عوامل العامل واملعارف: ج )٢(
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 :لقد أتعبتني بكالمك هذا
وقـال: إن فالنـا يقـع  Qجاء شـخص نـامم إىل اإلمـام احلسـن  – ٢

ــب  ــك. فقط ــام في ــي  Qاإلم ــد أتعبتن ــه: (لق ــال ل ــارك وق ــه املب وجه
بكالمك هـذا، فقـد أسـمعتني غيبـة شـخص مسـلم، فيجـب االسـتغفار 

ــ ــي ـلنفس ــذا، يلزمن ــال يف ك ــخص ق ــك الش ــك إن ذل ــم إن قول ي أوالً، ث
 .)١(أن استغفر له أيضاً)

 القصرية عدة نقاط ينبغي االلتفات إليها.ويف هذه القصة 
 قبح النميمة. –أ 

 قبح الغيبة واستامعها. –ب 
ــن  –ج  ــامح ع ــو والتس ــذنبني، والعف ــتغفار للم ــتحباب االس اس

 اإلنسان امليسء.
 -بغض النظر عن كونـه جمتمعـاً إسـالمياً أم ال  -إذا عمل كل جمتمع 

ة فـال شـك أنـه سـيخطو هبذه الصفات احلميدة واألخالق اإلنسانية العالي
 خطوات مؤثرة يف الرقي والتعايل وحتكيم األخالق والفضيلة.

، ومن املعلوم أن املراد من ٢١ضمن ح ١٦ب ٣٥٠ص ٤٣بحار األنوار: ج )١(

 الغيبة معناها اللغوي ال االصطالحي بحيث حيرم استامعها (إال يف املوارد املستثناة).
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 :أظنك غريباً 
كــان راكبــاً  Q ورد يف التــاريخ أن اإلمــام احلســن املجتبــى – ٣

ــرد أن  ــام، وبمج ــل الش ــن أه ــالً م ــه رج ــادف يف طريق ــه فص ــىل دابت ع
تــداعت أمامــه دعايــات الســوء لبنــي أميــة  Q وقعــت عينــه عــىل اإلمــام

 !.Q فرشع بسب ولعن اإلمام Kضد أهل البيت
ــام ــل اإلم ــود  Q فظ ــل قي ــه ك ــربه وحتمل ــم بص ــذ حيط ــاكتاً وأخ س

 الغضب، إىل أن أفرغ الرجل الشامي عقدة قلبه وسكت.
عــىل ذلــك الرجــل وابتســم بســمة  Q عنــدها ســلّم اإلمــام احلســن

ــة متــوج مــن بــني  تعــرب عــن صــفاء قلبــه، يف الوقــت الــذي كانــت املحب
ــة، ولعلــك  ــاً يف هــذه املدين ــا شــيخ أظنــك غريب ــال: ي ــي اإلمــام، وق عين
اشـــتبهت يب، فـــإن كانـــت لـــك مســـألة أعطيتـــك، وإن كنـــت ضـــاالً 
ــوتك،  ــاً كس ــت عريان ــبعتك، وإن كن ــاً أش ــت جائع ــدتك، وإن كن أرش

ة لـك فـإين أقضـيها، وتعـال معـي إىل بيتـي لتكـون ضـيفي إىل وكل حاج
 أن ترحل.

ــام ــالم اإلم ــل ك ــل مجي ــك الرج ــمع ذل ــدما س ــه،  Q عن وعذوبت
أحس بالنـدم وتأنيـب الضـمري، فـامحّر وجهـه وبـدا اخلجـل يرتسـم عـىل 
حمياه وقبـل أن يـتكلم أخـذ دمـع الندامـة يتقـاطر عـىل خديـه وقـال بكـل 

ــمُ ﴿ أرضــه وتــال قولــه تعــاىل: أدب: أشــهد أنــك خليفــة اهللا عــىل لَ اهللاَُّ أَعْ
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سـالَتَهُ  ْعَلُ رِ يْثُ جيَ ، ولقـد كنـت أنـت وأبـوك مـن أبغـض خلـق اهللا )١(﴾حَ
ــام ــع اإلم ــب م ــم ذه ــق اهللا إيل، ث ــب خل ــتام أح ــدي واآلن أن إىل  Q عن

منزلــه وكــان ضــيفه مــا دام موجــوداً يف املدينــة وأصــبح مــن حمبــي أهــل 
 .)٢( K البيت

 تعلم عدة أمور مهمة:ومن هذه القصة ن
ــق،  ــري الئ ــالم غ ــوء بك ــة الس ــبب دعاي ــل بس ــم جاه أوالً: إذا تكل

 فال ينبغي معاقبته، بل يلزم إقناعه بلسان عذب ووجه منبسط.
ــتم  ــام ي ــرد، ك ــيان والتم ــذور العص ــىل ج ــاء ع ــزم القض ــاً: يل ثاني
القضــاء عــىل جــراثيم املــرض يف بــدن املــريض، وإال فــإن احلبــوب 

أخــذ يعــدد أســباب  Q مؤقتــة، لــذلك الحظنــا أنــهاملســكنة هــي حلــول 
عــدم الرضــا ووضــع حــالً أساســياً لكــل واحــد منهــا، فــإن الســبب قــد 
ــن  ــداركها، وم ــزم ت ــر فيل ــة أخ ــوز أو أي حاج ــوع أو الع ــون اجل يك
الالئــق باملســؤولني يف كــل جمتمــع ســواء كــان صــغرياً أم كبــرياً أن 

 .Q ملجتبىيتعلموا هذه املالحظات التي أشار إليها اإلمام ا
ثالثـــاً: يلـــزم حتكـــيم األخـــالق واخلـــري والفضـــيلة يف املجتمـــع 
اإلسالمي بحيث يمكـن أن جيعـل مـن العـدو صـديقاً، وذلـك بـرد فعـل 

 .١٢٤سورة األنعام:  )١(

 .١٦ضمن ح ١٦ب ٣٤٤ص ٤٣بحار األنوار: ج )٢(
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مناســب ومــريض عنــد اهللا عــز وجــل، فــرت العــدو ال ينــدم عــىل عملــه 
 فحسب، أو يبكي عىل ذلك، وإنام يغريه إىل حمب وصديق ومضح.

ت اإلســالم الكثــرية عــىل الفضــائل ومــع قطــع النظــر عــن تأكيــدا
األخالقيـــة، إذا كـــان التعامـــل بـــني أفـــراد املجتمـــع هكـــذا، وهبـــذه 

الســامية، فكــم ســيكون ذلــك مــؤثراً يف تطــور املجتمــع  األخــالق
ــرار يف  ــحاب الق ــؤولون وأص ــان املس ــل، وإذا ك ــو األفض ــريه نح وتغي
ـــر  ـــافة إىل األج ـــيهم، فباإلض ـــع معارض ـــذا م ـــاملون هك ـــامل يتع الع

ــر ــاهتم يف األخ ــتقامة حكوم ــتقرار واس ــباب اس ــن أس ــك م ــان ذل وي، ك
 ظل احلرية والعدالة.

 :حماربة الظلم والفساد
حيـــث قـــال: (احلســـن  N هنــاك روايـــة مشـــهورة عـــن النبـــي

 .)١(واحلسني إمامان قاما أو قعدا)
ــل  ــل عم ــه وك ــىل أرض ــة اهللا ع ــام حج ــون اإلم ــافة إىل ك فباإلض

ــالح ــاىل ويف ص ــأمر اهللا تع ــو ب ــه ه ــوم ب ــإن  يق ــلمني، ف ــالم واملس اإلس
اإلنسان يمكنـه وبقليـل مـن املطالعـة والتحليـل السـيايس لـذلك الزمـان 

ـــن ـــام احلس ـــه اإلم ـــذي عاش ـــ Q ال ـــة الش ـــة ـوبمعرف رائط االجتامعي
والدينيــة والسياســية احلاكمــة يف جمتمــع ذلــك اليــوم، أن يعــرف صــواب 

 .٩٦ص ١٦عوامل العوامل: ج )١(
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ــن ــام احلس ــف اإلم ــداً  Q موق ــاً ج ــان حساس ــذي ك ــيم وال ودوره العظ
رعي بأفضـل صـورة مـن أجـل ـقـام بواجبـه الشـ Q ناسباً متامـاً، فإنـهوم

 احلفاظ عىل اإلسالم واملجتمع اإلسالمي.
وعليــه فــإذا طــرح الســؤال التــايل: هــل إن اإلمــام احلســن واإلمــام 

كــان هلــام هــدفان خمتلفــان ونمطــان متعاكســان مــن التفكــري  L احلســني
ــأن اإلمــامني  ــد ب ــا  L اهلاممــنيففــي اجلــواب نقــول: مــن دون تردي كان

ى رشائـط ـعىل هدف واحـد ولكـن قامـا بأسـلوبني خمتلفـني كـل بمقتضـ
 زمانه وحسب أمر اهللا عز وجل.

ــى ــام املجتب ــأن دور اإلم ــول ب ــن الق ــام يمك ــاً  Q ورب ــان حساس ك
 Q ، وذلــك ألن اإلمــام احلســنQ وصــعباً أكثــر مــن دور ســيد الشــهداء

ــام  ــة، وأن اإلم ــة املبارك ــاحلة للنهض ــية الص ــئ األرض ــه أن هيي ــان علي ك
ــاج أوالً  Q احلســني ــام بتلــك النهضــة احلقــة، ألن النهضــة املوفقــة حتت ق

إىل إعــداد األرضــية والتخطــيط املــنظم والــدقيق، حتــى يمكــن إجرائهــا 
ــالم ــي اإلس ــاح، فنب ــة  N بنج ــه يف مك ــداً لكن ــجاعاً جماه ــان ش ــثالً ك م

ــ ــد ق ــة ق ــع املكرم ــالمية فوض ــة اإلس ــبة لألم ــية املناس ــة األرض ام بتهيئ
 األسس يف مكة وقام بمرحلة التنفيذ والتطبيق يف املدينة.

ومــن غــري املمكــن ألي هنضــة أن تصــل إىل النتــائج مــن دون 
 اإلعداد السابق وهتيئة املقدمات وعىل سبيل املثال:
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إذا قــام شــخص ببنــاء معهــد تعليمــي ولكنــه خــال مــن الطــالب، 
ام بجمــع الطـالب ولكــن مـن دون بنــاء املعهـد، فــإن كـال العملــني أو قـ

غــري صــحيح، ولكــن إذا قــام أوالً ببنــاء املعهــد ثــم مجــع الطــالب فهــذا 
 يعد عمالً متكامالً ومفيداً.

إن النهضـة املوفقـة دائــامً حتتـاج إىل اإلعـداد الســابق، وكـان اإلمــام 
يــنهض ومل يقبــل قــد قــام هبــذا الــدور املهــم، فلــو مل  Q احلســن املجتبــى

ــك الشــ ــلح بتل ــكل عــام إذا مل ـبالص ــذكورة يف التــاريخ، وبش روط امل
 Qذلـك املوقـف املناسـب، فـإن اإلمـام احلسـني Q يتخذ اإلمـام احلسـن

ــالم أن  ــذا الك ــىل ه ــدليل ع ــة، وال ــته املبارك ــام بنهض ــن القي ــتمكن م مل ي
مل يـنهض فـوراً عنـد تسـلمه ملنصـب اإلمامـة بـل صـرب  Q اإلمام احلسني

ــىوحت ــام املجتب ــه اإلم ــهاد أخي ــد استش ــل بع ــى  Q م ــنوات حت ــع س تس
 تتهيأ وتعد األرضية الكاملة للقيام والنهوض.

ــاء ــاء واألولي ــاريخ أن األنبي ــول الت ــظ يف ط ــذا يالح ــان  K ول ك
قســم مــنهم قــد أقــدموا عــىل احلــرب واجلهــاد ضــد الطواغيــت والقســم 

كــان يتجنــب احلــرب ويســعى يف إعــداد املــؤمنني، فلــم كــان  K اآلخــر
 هذا االختالف؟

ــإذا  ــا، ف ــاة ومقوماهت ــن احلي ــارة ع ــي عب ــحيحة ه ــة الص إن النهض
كــان البنــاء واإلعــامر بحاجــة إىل مقــدمات وأســس، بحيــث إن مل يتــوفر 
ــن  ــه م ــامل، فإن ــرياً الع ــبابيك وأخ ــواب والش ــمنت واألب ــد واإلس احلدي
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اء قــد قــام وأخــذ شــكله، وهكــذا يكــون البنــاء غــري املمكــن أن تــر بنــ
 االجتامعي الصحيح.

بــأداء رســالة  L لقــد قــام اإلمــام احلســن واإلمــام احلســني
ــن ــام احلس ــد أداه اإلم ــفها ق ــن نص ــدة، ولك ــل  Q واح ــداد الكام باإلع

وهتيئـــة األرضـــية الالزمـــة، ونصـــفها اآلخـــر قـــد قـــام بأدائـــه ســـيد 
 بقيامه املقدس والدامي. Qالشهداء

كانــت مهمــة وصــعبة  Q بق أن مســؤولية اإلمــام احلســنوقــد ســ
ــني ــام احلس ــؤولية اإلم ــعب مــن مس ــام أص ــداً، رب ، وذلــك ألن Q ج

ــلح، ألن  ــام املس ــة والقي ــري النهض ــن تفج ــعب م ــداد أص ــؤولية اإلع مس
الشخص الـذي يريـد بنـاء وتربيـة جيـل عـىل املفـاهيم الصـحيحة، فمـن 

، وربــام هيــان، دون شــك وترديــد البــد مــن أن يالقــي صــعوبات عديــدة
 كام أنه حيتاج إىل برنـامج مـنظم وزمـان طويـل وخمطـط دقيـق عـىل املـد
البعيد، والكـوادر الصـاحلة والتقيـة واالحتيـاط مـن أجـل املحافظـة عـىل 

رين ـهــذا اجليــل يف حــال اإلعــداد والبنــاء، وعوامــل البقــاء خــالل عشــ
ــو بحاجــة لالســتعداد الكامــل ــني ســنة أو أكثــر، وأخــرياً فه  أو ثالث

 لتحمل الكلامت اجلارحة وأن يكون بعيداً عن كل مدح وثناء.
ر، فإنــه ـر أو انكســـأمــا اإلنســان الــذي يــنهض ســواء انتصــ

سيحصل عىل مـدح وثنـاء النـاس، ومتيـل إليـه قلـوهبم، بعكـس اإلنسـان 
ــدح  ــن دون م ــى م ــادة يبق ــه ع ــتعد فإن ــد واس ــط وأع ــذي خط األول ال
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ــت ــذرة حت ــاً كالب ــاس، متام ــل الن ــن قب ــاء م ــرك  وثن ــا تتح ــرتاب فإهن ال
وتتحـــرك إىل أن تظهـــر مـــن حتـــت الـــرتاب وتنمـــو ويشـــتد عودهـــا، 

ر ثـم تـورق وتزهـر وتعطـي ثامرهـا، والنـاس ال يـرون إال الثمـرة ـوختض
وربــام نســوا فضــل البــذرة، أمــا قبــل نموهــا فــال يظهــر يشء منهــا، فــإن 
البــذر حتــت الــرتاب ال يظهــر منــه مجــال وال رائحــة وال لــون وال نضــارة 

 ال طعم، مع أن كل هذه ترتتب عىل حركة البذرة حتت الرتاب.و
 Q ومن هنـا يعـرف مـد أمهيـة مسـؤولية اإلمـام احلسـن املجتبـى

ــة،  ــة املبارك ــن النهض ــم م ــم امله ل القس ــكّ ــان يش ــه ك ــيم، فإن ودوره العظ
ــني ــام احلس ــه اإلم ــالة أخي ــالته ورس ــن  Q وأن رس ــدة ولك ــت واح كان
ــبا ــن أس ــذا م ــل ه ــمني، وه ــن قس ــكل م ــام تتش ــن أن اإلم ــا ورد م ب م

ــة مــن اإلمــام احلســني Q احلســن كــام رصح  Q هــو أفضــل وأعــىل مرتب
ــهداء ــيد الش ــذلك س ــري  Q ب ــي خ ــال: (أخ ــث ق ــوراء حي ــوم عاش يف ي

 .)١(مني)

 ملاذا اجلهاد ضد معاوية؟
ــن ــام احلس ــان دور اإلم ــو إذا ك ــه وه ــرح نفس ــؤال يط ــا س  Q هن

ــرب  ــة بح ــة معاوي ــىل حمارب ــدم ع ــامذا أق ــورة، فل ــة للث ــداد والتهيئ االع
ــن  ــحب م ــلح وانس ــل بالص ــم قب ــاهر، ث ــب الظ ــل حس ــة بالفش حمكوم

 ميدان املعركة؟

 .Q باب ذكر اإلمام بعد احلسن بن عيل ٩٤ص ٢اإلرشاد، للشيخ املفيد: ج )١(
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 ويف اجلواب يمكن القول:
بــأن الثــوار والنهضــويني بحاجــة دائــامً إىل احلركــة والفعاليــة حتــى 

جـذب العنـارص يتمكنوا من توعيـة املجتمـع، ومـن فوائـد هـذا التحـرك 
الصــاحلة والالئقــة وكشــف معايــب العــدو، وهــذا األمــر رضوري 
بالنســبة إىل كــل هنضــة يف العــامل، فــإن كــل هنضــة تريــد أن تثبــت أسســها 

 عليها أن توفر لدهيا:
ــذا  ــاس إىل أن ه ــئن الن ــي يطم ــاحلة، ك ــارص الص ــذب العن أوالً: ج

، الشــخص أو هــذه اجلهــة هلــا القــدرة عــىل العمــل والنهــوض واحلركــة
 وبالنتيجة فإهنم سيلتحقون هبا.

ثانيــاً: أن تكشــف معايــب العــدو أو اجلبهــة املخالفــة ومــد قوهتــا 
 نوقــدرهتا، كــام يلــزم فضــحها وبيــان مســاوئها كــي يتفــرق النــاس الــذي

 التفوا حوهلا.

 :Q درس من إبراهيم
ــراهيم ــي إب ــة النب ــري إىل قص ــوذج نش ــم Q وكنم ــذي حط ــو ال ، فه

ــه  ــم بأن ــان يعل ــنام، وك ــد األص ــذرياً ل ــرياً ج ــدث تغي ــه أن حي ال يمكن
الناس، فإنه مل يمكنـه سـو مـا قـام بـه يـوم العيـد، حيـث خـرج النـاس 
بــأمجعهم إىل خــارج املدينــة للنزهــة فأخــذ بتحطــيم كافــة األصــنام 

مــن امللــك  اً بمفــرده، حيــث كــان النــاس كلهــم مــن عبــدة األصــنام بــدء
ان بمفــرده قــد ال وانتهــاء بأصــغر أفــراد رعيتــه، وكــان يعــرف أن اإلنســ
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رعة، كـام كـان يعلـم بـأن نتيجـة حتطـيم ـيمكنه تغيري الواقـع الفاسـد بسـ
 األصنام وعقوبته هي احلكم باإلعدام واملوت.

 عىل مثل هذا العمل؟ Q إذن كيف أقدم النبي إبراهيم
ــراهيم ــواب: إن إب ــة  Q اجل ــاد حرك ــذا أراد إجي ــجاع ه ــه الش بعمل

قــة وفهــم الواقــع وهــو أن األصــنام يف جمتمعــه، وتقريــب النــاس إىل احلقي
ليست هلا القدرة عـىل عمـل أي يشء حتـى الـدفاع عـن أنفسـها، فيجـب 

 التوجه إىل اهللا عز وجل اخلالق القادر املتعال.

 فضح معاوية:
، وكـان Q نعم هذه هـي اخلطـة التـي قـام بإجرائهـا اإلمـام احلسـن

ــاس يف  ــه للن ــار واقع ــة وإظه ــح معاوي ــبباً يف فض ــذا س ــه ه ــك حترك ذل
ــىل  ــة ع ــت خافي ــة كان ــة معاوي ــة، ألن حقيق ــال القادم ــت ولألجي الوق

 الناس.
ــن ــام احلس ــن اإلم ــف متك ــت وكي ــه يف أي وق ــؤال أن ــن  Q والس م

 كشف معاوية وفضح باطنه وإبراز واقعه الفاسد للناس؟
ــة  ــلح، ألن معاوي ــول الص ــد قب ــة بع ــح معاوي ــان فض ــواب: ك اجل

ــ ــد وخي ــنقض العه ــذ ي ــاحلة أخ ــد املص ــع عق ــد توقي ــبع روط ـالف الش
وصــعد عــىل املنــرب وأعلــن رصاحــة: (يــا أهــل الكوفــة أتــروين قــاتلتكم 
ــون  ــلون وتزك ــم تص ــت أنك ــد علم ــج، وق ــاة واحل ــالة والزك ــىل الص ع
وحتجــون؛ ولكننــي قــاتلتكم ألتــأمر علــيكم وعــىل رقــابكم، وقــد آتــاين 
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ــة  اهللا ذلــك وأنــتم كــارهون؛ أال إن كــل مــال أو دم أصــيب يف هــذه الفتن
 .)١(ل رشط رشطته فتحت قدمي هاتني)فمطلول، وك

إن مثــل هــذه املواقــف الــال إنســانية وامللحــدة ال تظهــر إال يف 
مهب تلـك العواصـف التـي تفضـح عـدو اهللا املتلـبس بلبـاس الصـالح، 
عندها يتبـني الصـديق مـن العـدو ويظهـر املؤمنـون مـن املنـافقني، وعـىل 

معاويــة مــع بحــرب  Q هــذا األصــل املهــم قــام اإلمــام احلســن املجتبــى
 علمه بأنه ستنتهي املعركة بالصلح يف الظاهر وأنه مل يربح امليدان.

ــن ــام احلس ــإن اإلم ــد ف ــك وتردي ــن دون ش ــافة إىل  Q وم باإلض
علم اإلمامة وارتباطه بـاهللا عـز وجـل، كـان مـن الناحيـة العاديـة يف قمـة 

ــارب ــد ح ــة، فق ــة واحلكم ــة والسياس ــة والدراي ــم واملعرف ــي  Q العل ك
 الصــاحلة واخلــرية إىل معســكر احلــق الــذين كــانوا معــه جيــذب العنــارص

 آنذاك أو من سوف يلتحـق هبـذه املدرسـة فـيام بعـد، ومـن ناحيـة أخـر
ــذلك،  ــان ك ــل فك ــة الباط ــد جلبه ــع الفاس ــف الواق ــح ويكش ــي يفض لك

 إىل نتيجتني مهمتني مها: Qوقد وصل اإلمام
ــه  –أ  ــع بأن ــام اجلمي ــحه أم ــة وفض ــد ملعاوي ــع الفاس ــف الواق كش

شــخص حمتــال، كــذاب، ونــاقض لعهــده ومليثاقــه الــذي أمضــاه، وإنــه مل 
حيــارب النــاس إال مــن أجــل الوصــول إىل الرئاســة واإلمــارة، ومل يكــن 

وذكر بعض  Q ترمجة احلسن بن عيل ١٥ص ١٦رشح هنج البالغة: ج )١(

 فضائله.

                                                           



 Qثورة اإلمام احلسن  ...................................................................... ٢٦

ريعة، بـــل إنـــه عـــدو لـــدين اهللا، باإلضـــافة إىل ـقصــده الـــدين والشـــ
ــة كقت ــن معاوي ــدرت م ــي ص ــامل الت ــد األع ــيبه ليزي ــؤمنني وتنص ــه امل ل

 الفاسق وغري ذلك.
الطــاهرة يومــاً بعــد  Q وضــوح معــامل صــورة اإلمــام احلســن –ب 

يــوم، حيــث عــرف اجلميــع أنــه الــذي يريــد حتكــيم ديــن اهللا والفضــيلة 
 Kوالتقــو واهلدايــة، وأخــرياً إنــه الــذي يســري عــىل ســرية جــده وأبيــه 

ــه  ــد للقــرآن الكــريم وأن هدف ــق الوحي ــة وهــو املطب ــة والعدال هــو احلري
 االجتامعية.

ســبباً ملعرفــة النــاس ملــنهج هــاتني  Q فكــان صــلح اإلمــام احلســن
ومدرسـة بنـي أميـة، وأن أهيـام أحـق  K املدرستني: مدرسـة أهـل البيـت

 باالتباع.
 :خالصة البحث

 يمكن أن يستفاد من البحث السابق ثالث نقاط هي:
يســريان باجتــاه  L كــان اإلمــام احلســن وأخــوه احلســني – ١

واحد ويسعيان إىل هـدف واحـد وهـو حماربـة الظلـم والفسـاد والنهضـة 
ــن ــام احلس ــن اإلم ــل، ولك ــد الباط ــدمات،  Q ض ــة املق ــه هتيئ ــان علي ك

القيــام بالنهضــة والوقــوف أمــام الطغيــان  Q وكــان عــىل اإلمــام احلســني
 حتى الشهادة.
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ــن – ٢ ــام احلس ــح  Q إن اإلم ــع وفض ــف الواق ــل كش ــن أج وم
والطغيـان، قــد قـام بإعــداد الكـوادر الصـاحلة ضــد معاويـة، كــي الظلـم 

 تعرف جبهة احلق وتفتضح جبهة الباطل عند اجلميع.
 K إن هـــذا األمـــر يالحـــظ أيضـــاً يف تـــاريخ األنبيـــاء – ٣

الـذي كـان  – Q وكنموذج عىل ذلـك مـا سـبق مـن قصـة النبـي إبـراهيم
جتمــع مــن حيــث قــام بتحــرك شــديد وتغيــري كبــري يف مــوازين امل –أمــة 

قـد كشـف واقعهـا وواقـع  Q ر األصـنام، فإنـهـخالل ما قام به مـن كسـ
مل يكـن قـادراً مـن االنتصـار عـىل ذلـك  Q نمرود وأتباعـه، وذلـك ألنـه

املجتمــع الكبــري واملخــالف ولكنــه متكــن مــن إيقــاظ ذلــك املجتمــع مــن 
 نومته وغفلته.

ــاحلة  ــارص الص ــع العن ــن مج ــن م ــاس متك ــدة يف الن ــة واح فبحرك
 ة حوله وكشف واقع نمرود الفاسد للجميع.اخلري

ــراهيم ــي إب ــع نمــرود  Q إن النب ــة مل يكشــف واق يف هــذه القص
ــاموا  ــذين ق ــاة ال ــه والقض ــيط ب ــد املح ــع الفاس ــف الواق ــل كش ــط، ب فق
بمحاكمته وكـان عـددهم ثالثامئـة قـاض، حيـث خاطـب القضـاة قـائالً: 

ــدو هنا؟.. (إذا كانــت األصــنام عديمــة الشــعور واإلحســاس، فلــامذا تعب
وا جوابـاً ريوإال فسألوها عمـن فعـل هبـا ذلـك)؟ فسـكت القضـاة ومل حيـ

 أبداً.
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 :املقابلة باملثل
ــن  ــام احلس ــان اإلم ــن بإمك ــر: أمل يك ــؤال آخ ــرح س ــد يط ــا ق هن

أن يتغلــب عــىل معاويــة عــن طريــق املقابلــة باملثــل؟ يعنــي أن  Qاملجتبــى
ــال  ــذمم بامل ــل رشاء ال ــة، مث ــا معاوي ــام هب ــي ق ــامل الت ــنفس األع ــوم ب يق

ــول اهللا ــام رس ــام ق ــأل: ك ــك ونس ــن ذل ــر م ــذهب أكث ــل ن ــريه، ب  N وغ
ــهم  ــد زوج بعض ــداء، وق ــار واألع ــن الكف ــة م ــال ملجموع ــاء امل بإعط

ملؤلفــة قلــوهبم) وقــد أعطــاهم وتــزوج مــنهم، وقســم مــن الكفــار هــم (ا
ســهامً مــن الزكــاة ومــن بيــت املــال حتــى متكــن مــن تقليــل  N الرســول

ــل ــس اإلســالم فوص ــدائهم وتثبيــت أس إىل هدفــه املبــارك، أمل  N أع
أن يقــوم بمثــل ذلــك، فــرييض وجهــاء  Q يكــن بإمكــان اإلمــام احلســن

ــتمكن مــن  ــه كــي ي ــزوجهم بنات ــزوج مــنهم أو ي الكوفــة بالعطــاء وأن يت
 م إليه وبذلك يتغلب عىل عدوه؟جذهب

إن القيـــام بمثـــل تلـــك األعـــامل بالنســـبة إىل اإلمـــام  اجلـــواب:
كــان غــري ممكــن، أمــا أنــه كيــف متكــن معاويــة مــن ذلــك ومل  Q احلســن

 ؟Q يتمكن اإلمام احلسن

مل يكــن ليقـدم عــىل احليلـة واملكــر  Q فـال خيفـى أن اإلمــام احلسـن

ــال ــي اإلس ــإن نب ــة، ف ــس معاوي ــىل عك ــداً ع ــداء  N مأب ــام بإه ــذي ق ال

األمــوال لــبعض الكفــار مل يكــن يف عملــه أي حيلــة ومكــر قطعــاً، 

روعية جبهــة احلــق دون الباطــل ويف النيــة أيضــاً، ـوالفــرق يظهــر يف مشــ
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ــإن الباطــل يمكــر بالنــاس وخيــدعهم ويبعــدهم عــن احلــق هبــذه  ف

ــة  ــعى يف هداي ــق تس ــة احل ــيح، ولكــن جبه ــذا قب ــا وه األســاليب وغريه

ــاس والت ــر الن ــن املك ــة ع ــاليب اخلالي ــذه األس ــدائهم هب ــن ع ــل م قلي

واخلديعــة بــل الســتاملة قلــوهبم إىل اخلــري، وهــذا حســن والفــرق يكمــن 

روعية احلـق دون الباطـل، ومـن هنـا يمكـن للفـرد املسـلم ـيف النية ومشـ

ــزوج  ــوب فيت ــض القل ــتميل بع ــق أن يس ــول إىل احل ــل الوص ــن أج وم

ــض ــاالً إىل بع ــي م ــزوجهم أو يعط ــنهم أو ي ــى  م ــا أعط ــل م ــار مث الكف

لصــفوان مائــة بعــري وأليب ســفيان مائــة بعــري وهكــذا، أو أن  N الرســول

يظهـــر املـــداراة مـــع الرجـــل الفـــالين أو املـــرأة الفالنيـــة، فـــإن نبـــي 

قد قام بكـل هـذه األعـامل لـدعم جبهـة احلـق مـن دون مكـر  Nاإلسالم

 أو خداع.

ــة  ــإن كاف ــل ف ــة الباط ــعى إىل إقام ــخص يس ــان الش ــا إذا ك ــذه أم ه

ــان  ــا إذا ك ــس م ــىل عك ــداع، ع ــر واخل ــن املك ــرب م ــرام، وتعت ــامل ح األع

ــاهتم (إن  ــة بني ــاس مرتبط ــامل الن ــك ألن أع ــق، وذل ــاق احل ــعى إلحق يس

.(لكل امرئ ما نو 

ومن هنا اتضـح جـواب هـذا السـؤال: كيـف كانـت هـذه األعـامل 

 ؟ فإنه يلزم القول:Q ممكنة ملعاوية وغري ممكنة لإلمام احلسن
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 :املقاومةعنارص 
إن املقاومــة العســكرية تتوقــف عــىل إعــداد اخلطــط والطبــائع 
ــع  ــة يف الواق ــيش معاوي ــان ج ــة وك ــات املنظم ــكيل اجلبه ــار وتش واألفك
قســامً مــن جــيش الــروم املــنظم والــذي كــان يتمتــع بتــاريخ يقــرب مــن 
مخســامئة عــام وكــان مركــزهم ســوريا وتركيــا وفلســطني و.. وهــؤالء ملــا 

م، وعليـه فـإن معاويـة كـان قائـداً جلـيش معـد أسلموا بقيـت معسـكراهت
ومــنظم، لــه مــن القــدم التــارخيي مخســامئة عــام، وعنــدما جــاء اإلســالم 

 تغري لونه وتبدل من املسيحي أو البيزنطي إىل اإلسالمي.
ــم اإلســالم وكــان  ــذا اجلــيش ولقيادتــه باس ــرأس معاويــة هل ت

ــا ســبق، وألســلوبه االســتبدادي والظــامل  يف القضــاء مطاعــاً يف جيشــه مل
 عىل املعارضة.

 جبهة الكوفة:
فكــان رأس جبهــة مفتتــة، وذلــك ألن  Q أمــا اإلمــام احلســن

ــة تأسســت يف عهــد عمــر ومل يمــض عليهــا  ــة حديث ــة كانــت مدين الكوف
رة ـسـو مخـس عشـ Q من ذلـك الزمـان إىل خالفـة أمـري املـؤمنني عـيل

ــات  ــم قومي ــت تض ــرية وكان ــة كب ــبحت مدين ــة أص ــم إن الكوف ــنة، ث س
فـة، ففــي تلــك املدينــة جتمــع الفــرس والعــرب وغــريهم، متامــاً مثــل خمتل

ــوس  ــدد نف ــدر ع ــان يق ــث ك ــارض بحي ــت احل ــة يف الوق ــا اجلنوبي كوري
عاصمتها (سـيئول) بثالثامئـة ألـف نفـر فقـط ولكـن بعـد حـدود ثالثـني 
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ســنة جتــاوز عــدد نفوســها األربعــة ماليــني. لــذا مل تكــن مدينــة الكوفــة 
ــرب،  ــتعدة للح ــكاهنا مس ــام وال س ــؤمنني اإلم ــري امل ــإن أم ــا ف ــن هن وم

مل يــتمكن مــن خــوض احلــرب بــاالعتامد عــىل هــؤالء، وكــذلك  Qعــيل
 .Q اإلمام احلسن

ــار ــة واملخت ــذا معاوي ــون )١(وهك ــزبري )٢(والتواب ــن ال ــعب ب  )٣(ومص

ــيهم  ــتمكن أي واحــد مــنهم مــن االعــتامد عل ــون، فلــم ي وأخــرياً األموي

ــن  ــرب مل يك ــى احل ــرتاتيجية هبــم، ألن معن ــة واس ــرب موفق وخــوض ح

ــة  يومــاً مــا هــو مجــع جمموعــة مــن األفــراد املختلفــني مــن ســكان البادي

وغريهم وخـوض املعـارك بـاالعتامد علـيهم، بـل إن احلـرب عبـارة عـن 

ــربامج ال ــط وال ــتالك اخلط ــة ام ــافة إىل معرف ــة، باإلض ــكرية الدقيق عس

هـ): ولد يف الطائف ثم جاء إىل املدينة مع أبيه، ٦٧-١املختار بن أيب عبيدة الثقفي ( )١(

وبعد  Qبيه التحق ببني هاشم ثم ذهب إىل البرصة بعد استشهاد أمري املؤمننيوبعد وفاة أ

هـ ٦٦طالب بالثأر لدمه، فنهض واستلم احلكم يف الكوفة سنة  Q استشهاد اإلمام احلسني

 وأخرياً قتل عىل يد مصعب بن الزبري. Q فانتقم من قتلة اإلمام احلسني

 Q وبعد استشهاده Q التوابون: جمموعة من أهايل الكوفة مل ينرصوا اإلمام احلسني )٢(

 حتى املوت. Q ندموا عىل فعلهم فتابوا وأقسموا باملطالبة بثأر اإلمام احلسني

هـ) قاد جيشاً من قبل أخيه ملحاربة املختار يف ٧١ – ٢٦مصعب بن الزبري ( )٣(

العراق فقتل املختار وحكم العراق ملدة ثالث سنوات وعدة أشهر إىل أن تم هزيمته 

 عىل أيدي جيش عبد امللك بن مروان ومن ثم قتله.
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الطبــائع املختلفــة، ثــم طــرح األفكــار واخلطــط املريبــة وتشــكيل اجلبهــة 

ـــاب  ـــداقات وحس ـــات والص ـــة القراب ـــافة إىل مالحظ ـــة باإلض احلق

كانــت فاقــدة  Q املتغــريات. ولألســف فــإن جبهــة اإلمــام احلســن

لــه وال للعديــد مــن هــذه العوامــل والعنــارص، ولــذا مل يــتمكن أحــد ال قب

بعده من االعـتامد عـىل أهـل الكوفـة وخـوض احلـرب املوفقـة واخلـروج 

ــاد مل  ــن زي ــاريخ: أن اب ــظ يف الت ــال نالح ــبيل املث ــىل س ــار. وع باالنتص

 يتمكن من البقاء معهم.

 .)١(وأن املختار قد خانوه عندما ترأس بعد عبيد اهللا بن زياد

يــة وكــان ســبب قدرتــه محا )٢(نعــم جــاء بعــده احلجــاج بــن يوســف

 جيش الشام له.

عبيد اهللا بن زياد بن أبيه وايل يزيد بن معاوية عىل البرصة والكوفة، قاتل  )١(

هـ أمره عبد ٦٦، ومل يكن له نظري يف الظلم وسفك الدماء، يف سنة Q اإلمام احلسني

امللك بن مروان بمحاربة املختار يف الكوفة فتحرك عىل رأس جيش قوامه ثامنون ألف 

 مقاتل فوصل إىل املوصل فقتل هناك وتفرق جيشه.

احلجاج بن يوسف الثقفي حكم العراق وخراسان من قبل عبد امللك بن  )٢(

د عرف بحبه وولعه بسفك الدماء، وشاع عنه قوله: (أكرب لذيت يف الدماء) مروان وق

فقتل أكثر من مائة وعرشين ألفاً وكان يف سجنه حني موته عىل أقل الروايات مخسون 

 فيرضب رقاهبم بالسيف Q ويتتبع شيعة عيل K ألفاً، كان مبغضاً ألهل البيت
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ولذا فـإن احلكومـة انتقلـت مـن الكوفـة إىل مدينـة أخـر، وحتـى 

ــل  ــزوا أي عم ــوا أن ينج ــا مل يتمكن ــا) وغريمه ــهيد) و(طباطب ــد الش (زي

 مع أهل الكوفة.

ــن ــام احلس ــتمكن اإلم ــذا مل ي ــة املتفرقــة  Q هل ــل اجلبه ــن جع م

املــداراة واملفتتــة جبهــة مقاتلــة يمكــن االعــتامد عليهــا، حتــى إذا مــا قــام ب

ــي ــس النب ــىل عك ــا، ع ــزويج وغريه ــزواج والت ــورة  N وال ــة املن يف املدين

 Q فقد كانـت موحـدة ويمكـن االعـتامد عليهـا، وقـد أشـار اإلمـام عـيل

إىل هــذا املعنــى بقولــه: (صــاحبكم يطيــع اهللا وأنــتم تعصــونه، وصــاحب 

ي اهللا وهـــم يطيعونـــه، لـــوددت واهللا أن معاويـــة ـأهـــل الشـــام يعصـــ

رة مــنكم وأعطــاين ـف الــدينار بالــدرهم، فأخــذ عشــصــارفني بكــم رص

 .)١(رجالً منهم)
تفــرق وتشــتت أهــل الكوفــة  Q ففــي هــذه اخلطبــة يظهــر اإلمــام

 واحتاد أهل الشام.

 عاماً أبتيل بمرض اآلكلة  ٥٣ هـ وعندما كان عمره٩٥حاالً، إىل أن حلت سنة

 ومرض الزمهرير فهلك.

 .Nيف أصحابه وأصحاب رسول اهللا Q ومن خطبة له ٩٧هنج البالغة اخلطبة:  )١(
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إذن ظهــر جــواب الســؤال الــذي ســبق: ملــاذا مل يقــم اإلمــام 

مــن أجــل احلصــول عــىل  N باســتخدام نفــس أســلوب النبــي Qاحلســن

 Qيف زمانــه -وبشــكل عـام العــراق  -ر؟ وهــو أن منطقـة الكوفــة ـالنصـ

وحتــى قبلــه وبعــده مل تكــن مســتعدة لــذلك، ومــن هنــا نــر العباســيني 

قــد وصــلوا إىل احلكــم بمســاعدة أهــل خراســان، ألن خراســان يف ذلــك 

ــة واالســتعداد وكانــت تشــكل جبهــة واحــدة  الوقــت كانــت هلــا القابلي

 من الري إىل أفغانستان.

الكوفــة فلــم يمكــن االعــتامد علــيهم مــن قبــل الــوالة،  أمــا أهــل

ــيل ــام ع ــؤمنني اإلم ــري امل ــل أم ــاً مث ــاً حمض ــان حق ــواء ك ــام  Q س واإلم

، أم كان بـاطالً حمضـاً مثـل ابـن زيـاد واحلجـاج وأمثـاهلام، ألن Q احلسن

أهــل الكوفــة كــانوا جبهــة مفتتــة ومشــتتة وأن أهلهــا كــانوا قــد جتمعــوا 

ن اجلهــاد أو املقاومــة هبكــذا جبهــة، وأن فيهــا مــن كــل مكــان، فلــم يمكــ

ــرم ــي األك ــة و N النب ــل الكوف ــاً كأه ــه أناس ــمل يواج ــن ل ــن م ذلك متك

ــالم  ــد اإلس ــاء قواع ــكني وإرس ــة املرش ــالم ومقاوم ــن اإلس ــدفاع ع ال

 بإحكام.
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 :حتى الشهادة؟ Q ملاذا مل حيارب اإلمام احلسن

ــى ــن املجتب ــام احلس ــاً لإلم ــن ممكن ــحية  Q أمل يك ــوم بالتض أن يق
والفداء يف سبيل هدفه املقـدس إىل آخـر حلظـة، كـام قـام بـه أخـوه اإلمـام 

 ؟Q احلسني
مل يـتمكن مـن االنتصـار عـىل معاويـة أو أخـذ  Q وعىل فـرض أنـه

زمام القدرة بيده، فهـل كـان القتـل يف سـبيل احلـق غـري ممكـن لـه بـنفس 
ــه أخــوه واثنــان وســبعون مــن أصــحاب ــام ب ه وأهــل األســلوب الــذي ق

 األمويني فيقتل ويقتل؟ ببيته، فيحار

نعـــم كـــان هـــذا العمـــل ممكنـــاً بالنســـبة إىل اإلمـــام  اجلـــواب:

، لكن لـو كـان قـد أقـدم عـىل مثـل هـذا العمـل كانـت نتيجتـه Qاحلسن

 Q تعني فناء اإلسـالم وطمـس آثـار النبـوة، عـىل عكـس اإلمـام احلسـني

يف فرتة حكـم يزيـد.. حيـث كانـت النتيجـة إحيـاء اإلسـالم، وذلـك ألن 

ــأن الظــروف  ــا قبــل هــذا ب ــد، وقلن ــة ويزي ــرياً بــني معاوي ــاً كب هنــاك فرق

كانــت ختتلــف  Q السياســية واالجتامعيــة يف فــرتة إمامــة احلســن املجتبــى

، ولــذا Q عــام كانــت عليــه يف فــرتة إمامــة ســيد الشــهداء اإلمــام احلســني

ــس اإل ــإن نف ــنيف ــام احلس ــة  Q م ــن معاوي ــلحاً يف زم ــاً مس ــم قيام مل يق

 عرش سنوات. Q والتي استمرت بعد أخيه اإلمام احلسن
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إن معاويـــة كـــان خبـــرياً باألســـاليب الشـــيطانية، باإلضـــافة إىل 
قدرتـــه الفكريـــة العاليـــة يف اســـتخدام احليلـــة واملكـــر للقضـــاء عـــىل 

مـن وعــاظ  معارضـيهن كـام كـان يمتلـك جبهـة فكريـة عظيمـة متشـكلة
السالطني والـذين كـانوا عـىل اسـتعداد تـام يف نسـبة األحاديـث الكاذبـة 

 يف مقابل املال، كأمثال: N إىل رسول اهللا
 ..)١(أيب هريرة

 ..)٢(وابن العاص
 ..)٣(واملغرية

مدة قصرية،  N أبو هريرة: عبد الرمحن بن صخر الدويس، صحب النبي )١(

وقد نقل ثالثة  N ويعترب من الوضاعني املشهورين بوضع احلديث عىل رسول اهللا

وأكثرها كانت من وضعه، تويف يف سنة  N آالف ومخسامئة حديث عن رسول اهللا

 هـ يف فرتة حكم معاوية.٥٨

عمرو بن العاص بن وائل، أحد مكرة العرب املعروفني ومن أشد أعداء  )٢(

أسلم بالظاهر حفاظاً عىل نفسه، ويف حرب صفني مثل معاوية يف  N رسول اهللا

ن من حرف مصري األمة اإلسالمية وأوصل معاوية إىل التحكيم وبحيل ة سياسية متكّ

ة احلكم، تويف سنة   هـ.٤٣سدّ

املغرية بن شعبة الثقفي: أحد أشد أعداء اإلسالم، أسلم يف الظاهر حفاظاً عىل  )٣(

 نفسه يف السنة اخلامسة للهجرة، توىل والية البرصة ثم الكوفة من قبل عمر، ويف
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 ..)١(وسمرة بن جندب
ــال،  ــل امل ــامئرهم يف مقاب ــاعوا ض ــذين ب ــافقني ال ــن املن ــريهم م وغ

ــن ــام احلس ــان اإلم ــوم  Q وإذا ك ــدنا الي ــل لوج ــة وقت ــارب معاوي ــد ح ق
ــول اهللا ــن رس ــة ع ــوعة واملنقول ــث املوض ــن األحادي ــيالً م ــري  N س وأم

وأنــه خــرج عــىل ديــن  Q ضــد اإلمــام احلســن Q املــؤمنني اإلمــام عــيل
وكنــا نالحــظ كيــف يتعامــل املســلمون مــع تلــك األحاديــث،  N جــده

ألحاديــث ويزعمــون صــحتها، كــام يتعــاملون اليــوم بالنســبة إىل خمتلــف ا
 املروية عندهم.

ــدرة  ــادة والق ــة املض ــك اجلبه ــك تل ــان ال يمل ــه ك ــد فإن ــا يزي أم

رعية الظاهريـة، قـد عـرف النـاس زيفـه وزيـف بنـي أميـة، ـالفكرية والش

ــبالد،  ــد وفكــره يف شــهواته وحــب ســيطرته عــىل ال وكــان كــل هــم يزي

  عزله عن منصبه، ثم أصبح جمدداً والياً عىل الكوفة يف زمن معاوية، زمن عثامن تم

 هـ.٥٠أحد مكرة العرب املعروفني ومن وضاعي احلديث، تويف سنة 

اشتغل  N وبعد وفاته N سمرة بن جندب بن هالل، أحد أعداء رسول اهللا )١(

 ة وكان ببيع اخلمور، ويف زمن معاوية توىل والية البرصة من قبل زياد وايل الكوف

اً: إذا ئيرسف يف قتل األبرياء إىل درجة أنه قتل أكثر من ثامنية آالف إنسان وكان يقول مستهز

، وأخرياً كان N كان بريئاً فيذهب إىل اجلنة!! وقد وضع روايات كثرية عىل لسان رسول اهللا

 هـ.٥٩هالكه يف سنة 
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ــب، ويف  ــو واللع ــل، والله ــوب اخلي ــه ورك ــه ورشاب ــذلك يف طعام وك

ظــروف يمكــن املحاربــة مبــارشة مــع هــذا الشــخص مثــل هــذه ال

ــاً وفضــحه أمــام العــامل وإن أود ذلــك بحيــاة اإلنســان  وحتطيمــه معنوي

 وتسبب يف قتله يف سبيل اهللا.

ومل يمكن ملثـل يزيـد أن خيـدع النـاس ويتظـاهر بالـدين ويـتهم مـن 

ــد أن  ــالً أراد يزي ــك، وفع ــاول ذل ــدين وإن ح ــىل ال ــاخلروج ع ــه ب حيارب

ــتهم اإلمــام  ــاس ظلمــه  N احلســنيي ــتمكن وعــرف الن ــه مل ي ــذلك لكن ب

 وجوره.

ــادة  ــة مض ــك جبه ــخص يمل ــة ش ــة ومقابل ــد حمارب ــت تع ويف وق

ــد  ــة، تع ــاليب اخلداع ــات واألس ــواع املخطط ــف أن ــة وخمتل ــة وقوي فعال

نوعاً من االنتحـار، ثـم يتبعهـا فنـاء وذهـاب أصـل اهلـدف، وإذا مـا قـام 

ــن ــام احلس ــة  Qاإلم ــد معاوي ــلحاً ض ــاً مس ــث قيام ــة بحي ــر حلظ إىل آخ

ــام  ــانع أم ــاك أي م ــن هن ــم يك ــيعته، فل ــاة ش ــام وحي ــاة اإلم ــؤدي بحي ي

ضــد  N معاويــة مــن وضــع األحاديــث املختلفــة عــىل لســان رســول اهللا

 وشيعته!!. Q اإلمام احلسن
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 :اختالقان تارخييان

 :فئتان عظيمتان من األمة – ١
ــن  ــاس ع ــنة بعــض الن ــذي جيــري عــىل ألس احلــديث املشــهور وال

ــي ــن Nالنب ــني م ــني عظيمت ــني فئت ــه ب ــلح اهللا ب ــيد وسيص ــن س : (احلس
أمتــي)، الظــاهر أنــه مــن أالعيــب معاويــة وأكاذيبــه، والشــخص الــذي 

بــأن  N وضــع هــذه الروايــة أراد أن يــوحي عــىل لســان رســول اهللا
ــة  ــتحارب فئ ــالمية وس ــة اإلس ــن األم ــة م ــة عظيم ــه فئ ــة ومجاعت معاوي

 الصلح بينهام. يتمكن من Qأخر منها، واإلمام احلسن
 يف هذا احلديث نالحظ كذبتان واضحتان للعيان:

ـــاهنم  ـــام زم ـــوا إم ـــذين عص ـــه (ال ـــة ومجاعت األوىل: إن معاوي
رعي وحتـى القـانوين) فئـة عظيمـة وحمسـوبة مـن األمـة اإلسـالمية، ـالش

 ..)١(: (أعداء عيل كفار)N يف الوقت الذي يقول الرسول
 ..)٢(و: (يا عيل حربك حريب)

يوم الغدير عىل اخللق  N احتجاج النبي ٦٢ص ١االحتجاج، للطربيس: ج )١(

كلهم، وفيه: (أعداء عيل هم أهل الشقاق والنفاق واحلادون وهم العادون واخوان 

 الشياطني).

 .٢ح ٨٣املجلس  ٥٦١األمايل للصدوق: ص )٢(
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ــه ــذلك قول ــة) N وك ــة الباغي ــك الفئ ــامر تقتل ــا ع ــامر: (ي ، )١(لع
 وغريها.

ــيل ــام ع ــة: إن اإلم ــان  Q الثاني ــالح، وك ــىل اإلص ــادراً ع ــن ق مل يك
 Q رورة اإلصــالح مــن قبلــهـطالــب حــرب فقــط، وقــد اقتضــت الضــ

 قد وفق إلقرار الصلح!! Q لكنه مل يستجب لذلك وأن ابنه احلسن
ــا ــد منه ــوعة والقص ــات املوض ــد الرواي ــذه أح ــفة  وه ــاء ص إعط

ــ ـــالش ــا فنص ــح فيه ــع واض ــذب والوض ــام أن الك ــة، وب رف ـرعية ملعاوي
 النظر عن التوضيح األكثر بالنسبة إىل ردها.

ــل  ــى القت ــحية حت ــو أن التض ــيل وه ــث األص ــود إىل البح واآلن نع
ولكـن  Q كانـت ممكنـة لإلمـام احلسـن Q مثل ما قـام بـه سـيد الشـهداء

ــواقعي،  ــالم ال ــاء اإلس ــة فن ــت النتيج ــام كان ــحية اإلم ــس تض ــىل عك ع
ــني ــاً  Q احلس ــيل حي ــالم األص ــىل اإلس ــاء ع ــه اإلبق ــت نتيجت ــث كان حي

ــني ــام احلس ــد، ألن اإلم ــداً إىل األب ــل  Q وخال ــارب الباط ــد ح ــان ق ك
رعية وقــد تـم حتطيمــه معنويــاً ـالـذي ال ثقافــة لـه ومل يكــن يتظــاهر بالشـ

ء وفضــحه إىل األبــد، يف الوقــت الــذي كــان معاويــة يــتمكن مــن القضــا
ــن ــام احلس ــىل اإلم ــدعايات  Q ع ــث ال ــل وب ــفيته بالكام ــكرياً وتص عس

للنيــل مــن ســمعته، حيــث كــان يتمتــع بــاملكر واخلديعــة وكــان يتظــاهر 
 باإلسالم نوعاً ما.

 عود إىل أخبار صفني. ١٠ص ٨رشح هنج البالغة البن أيب احلديد: ج )١(
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 :كثرة الزواج والطالق – ٢
ـــام  ـــؤرخني إىل اإلم ـــض امل ـــبه بع ـــذي ينس ـــر ال ـــرتاء اآلخ االف

ــن ــام Qاحلس ــرة زواج اإلم ــوع كث ــو موض ــذا  Q ه ــه، وه ــرة طالق وكث
أيضــاً مــن وضــع معاويــة وأعوانــه، ألن معاويــة كــان قــد تعلــم أســاليب 
احلكم من الرومـان فكـان فاسـقاً ال يتـورع عـن القيـام بـأي جريمـة مـن 

 .)١(رشب اخلمر والفحشاء وهتك حرمة األفراد وغريها
ــور  ــىل اجل ــيّدت ع ــي ش ــه الت ــإن دولت ــد ف ــك وتردي ــن دون ش وم

ـــيف ور ـــتبداد والس ـــد واالس ـــب التهدي ـــا إىل جان ـــراب فإهن ؤوس احل
ــد  ــذا فق ــر، ول ــليل والتزوي ــلوب التض ــتخدم أس ــت تس ــب كان والرتغي

ي عــىل ـســعى معاويــة إىل اهتــام خمالفيــه كــي خيــدش شخصــيتهم ويقضــ
حمبــتهم يف قلــوب النــاس، وكــان يطلــق اإلشــاعات والــدعايات املضــللة 

 ..)٢(بني أناس ال يميزون بني الناقة واجلمل

 .١١و ١٠ج للتفصيل راجع كتاب (الغدير) للعالمة األميني: )١(

–أصل القصة هكذا: إن شخصاً من أهايل الكوفة دخل يوماً إىل دمشق  )٢(

ومعه بعريه، فشاهده واحد من أهل دمشق وعرفه بأنه غريب،  –عاصمة معاوية 

فأمسك بجمله وادعى ملكيته وبام أن احلادثة كانت بعد واقعة صفني، فإن الشامي قد 

ادعى بأن هذا الكويف قد رسق منه ناقته هذه يف حرب صفني، فاشتد بينهام النزاع 

شاهداً من أهايل دمشق بأن  نير مخسـوكان الشامي قد أحض ورفع أمرمها إىل معاوية، 

 ى معاوية للشامي وأعطاه البعري، فقال الكويفـهذه الناقة تعود له، وهلذا فقد قض
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مجيــع احلكــام املســتبدين والطغــاة التــي تبــتيل هبــم وهــذا أســلوب 
 األمم.

وهناك احتامل آخـر يف مثـل هـذه الروايـة بأهنـا مـن وضـع منصـور 
كـــانوا يثـــورون  Q العبـــايس، ألن أوالد اإلمـــام احلســـن )١(الـــدوانيقي

باستمرار ضد حكمـه اجلـائر، فكـان يـروم إسـقاط شخصـية اإلمـام كـي 
ـــب يف  ـــام خط ـــد األي ـــدين، ويف أح ـــه املجاه ـــاس إىل بني ـــل الن ال يمي

قـال  K عىل اخلراسـانيني وذكـر كالمـاً غـري الئـق بعـيل وبنيـه )٢(اهلاشمية

 البعري مجل وليس بناقة، فقال  ملعاوية: مجيع هؤالء الشهود يكذبون ألن هذا

معاوية: قد قضيت وال يمكن نقض حكمي، وبعد ذهاب أهل الشام، أدخل الكويف 

دفع له قيمة البعري ثم قال: أبلغ عيل بن أيب طالب بأين أقاتله بأكثر من معه إىل داره و

 ).٣١ص ٣مائة ألف ال يميزون بني الناقة واجلمل (مروج الذهب: ج

أبو جعفر بن حممد بن عيل بن عبد اهللا بن عباس، ثاين احلكام العباسيني، حكم اثنني  )١(

ألنه كان يرصف  بالدوانيقي لشدة بخلههـ كان هالكه، عرف ١٥٨وعرشين عاماً، ويف سنة 

 وقتل عدداً كبرياً من العلويني. Q دانقاً دانقاً، قام بسقي السم إىل اإلمام الصادق

 Qاهلاشمية: اسم مدينة بالقرب من الكوفة قام ببنائها أمري املؤمنني اإلمام عيل )٢(

قد دفن هناك، وعىل قول بناها (السفاح) أول احلكام العباسيني وجعلها عاصمة له و

ثم قام املنصور أخوه بإكامل بنائها وفيها السجن املعروف الذي بناه املنصور وسجن 

ثم خربه عىل رؤوسهم ودفنوا هناك يف نفس مدينة  Q فيه أبناء اإلمام احلسن املجتبى

 اهلاشمية.
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ــة ويل  ــه معاوي ــىل أن جيعل ــة ع ــالح معاوي ــيل ص ــن ع ــن ب ــه: (إن احلس في
ــاء  عهــده، ــع األمــور، وتوجــه إىل النس ــلمه مجي ــة وس ــذا هــادن معاوي ول

يتزوج يومـاً هـذه ويطلـق أخـر وكـان دأبـه هكـذا إىل أن أغمـض عينـه 
 .)١(عن الدنيا)

ــي  ــات الت ــض الرواي ــة وبع ــواهد التارخيي ــن الش ــذكر م ــا ي ــا م أم
جــاءت يف كتــب الشــيعة أو الســنة هبــذا اخلصــوص فإهنــا ضــعيفة الســند 

وال يمكـــن  -عـــىل اصـــطالح علـــم الرجـــال  -أو ضـــعيفة الداللـــة 
االعتامد عليهـا، وعـىل سـبيل املثـال جـاءت روايـة يف الكـايف وعـدد مـن 
رواهتا جمهولون ومـن املعلـوم ال يمكـن االعـتامد عـىل هكـذا روايـة، كـام 

كتــاب النكــاح، عنــدها يــذكر الــراوي أن  )٢(فصــلنا ذلــك يف الفقــه
ــاً يعقــد عــىل أربــع نســاء يف Qاإلمــام  جملــس واحــد ويطلــع كــان أحيان

ــب  ــأيب طال ــرف ب ــخص يع ــراوي ش ــذا ال ــس، وه ــس املجل ــاً يف نف أربع
املكي وكان مشهوراً بـاجلنون وقـد ابتعـد النـاس عنـه وعـن أقوالـه لشـدة 
ــن يشء  ــه: (مل يك ــاء يف أقوال ــثالً ج ــع، فم ــالف الواق ــه خ ــه ونقل هذيان
ــه  ــن املــؤرخني بأن ــن عــدة م ــام ينقــل ع ــه) وك ــىل خملوقات أرض مــن اهللا ع

 .٣٠٠ص ٣مروج الذهب: ج )١(

موسوعة (الفقه): أكرب موسوعة يف الفقه االستداليل اإلسالمي الشيعي، من  )٢(

 جزء. ١٦٠مؤلفات سامحة اإلمام الراحل (أعىل اهللا درجاته) بلغت جملداهتا 
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ىص (بــأن ينثــر عــىل جنازتــه الســكر واللــوز) واملضــحك يف األمــر أن أو
 !!)١(وصيه عمل بوصيته فنثر عىل جنازته السكر واللوز

ــة  ــاهد كيفي ــتبدين ويش ــة واملس ــام الظلم ــتىل باحلك ــذي يب ــم إن ال ث
نســبة الــتهم واالفــرتاءات عــىل خمــالفيهم ويــر أســلوهبم يف االســتبداد 

ــكر وا ــل والس ــب واحلي ــق األكاذي ــويني وخل ــد األم ــة عن ــاق وخاص لنف
والعباســيني، يعــرف صــحة مــا قلنــاه، وال أقــل مــن أن حيتمــل أو تكــون 
عنده شبهة بـأن هـذه األحاديـث مـن موضـوعاهتم، وعـىل سـبيل املثـال: 

 Q بـاجلنون، ومعاويـة اهتـم عليـاً  N فإن أبا سـفيان اهتـم شـخص النبـي
 Q بــرتك الصــالة، كــام أن يزيــد بــن معاويــة اهتــم اإلمــام احلســني

ــده ــن ج ــىل دي ــاخلروج ع ــي N ب ــت النب ــل بي ــاربوا أه ــد ح ــذا فق ، وهك
 بكل أسلوب حاقد، ويف هذا يقول أحد الشعراء: K األطهار

 عبــد شــمس قــد أرضمــت لبنــي

 

 هاشم نـاراً يشـيب منهـا الوليـد 

 فابن حرب للمصطفى وابن هنـد 

 

 )٢(لعــــيل وللحســــني يزيــــد 

 *** 
 
 

 .١٠٦ص ١الكنى واأللقاب للشيخ عباس القمي: ج )١(

 .٦٢النزاع والتخاصم، للمقريزي: ص )٢(

                                                           



 

 

 

 Q الفصل الثاين: دروس من حياة اإلمام احلسن

 :االستقامة يف سبيل اهلدف

ـــان الوصـــول إىل هدفـــه، مـــن مقابلـــة الظلـــم  إذا أراد اإلنس

والطغيــان والقضــاء عــىل االســتبداد، مــاذا يمكنــه أن يســتفيد مــن هنضــة 

 يف مواجهة معاوية؟. Qاإلمام احلسن

الــذي يقــوم باملقاومــة املســلحة فقــط، والــذي ال يقــوم بأيــة 

ــن أن  ــحيح، وال يمك ــري ص ــني غ ــال العمل ــدو؟ ك ــل الع ــة يف مقاب مقاوم

 ن أي منهام أسوة صحيحة لآلخرين.يكو

ــي  ــن نب ــان م ــذ اإلنس ــزم أن يتخ ــل يل ــالم ب ــه  Nاإلس ــل بيت وأه

أســوة وقــدوة، كــام يلــزم تطبيــق ســريهتم حســب مــوازين  Kالطــاهرين 

 الزمان.
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 ولتوضيح ذلك أكثر نرضب مثاالً يف هذا املجال:
ــائرة وذلــك ألن  ــة احلــج بالط ــافر اإلنســان ألداء فريض إذا مل يس

يســافر بالطــائرة ومل يكــن هنــاك عــىل ســبيل الفــرض طريــق  مل N النبــي
آخــر، أو أن إنســاناً آخــر يــذهب إىل احلــج يف يومنــا هــذا بواســطة اخليــل 

ــي ــك ألن النب ــد  N وذل ــني ق ــال الشخص ــإن ك ــه، ف ــك يف زمان ــل ذل فع
مل يقــل أنــه بعــد أكثــر مــن ألــف ســنة جيــب  N ، وذلــك ألن النبــيأأخطــ

 امل.السفر إىل احلج بواسطة اخليل واجل
يلــزم علينــا أن نفكــر أوالً ثــم نقــدم عــىل عملنــا، كــام فعــل اإلمــام 

ــن ــحيح  Q احلس ــري الص ــد التفك ــب بع ــلوب املناس ــذ األس ــث اخت حي
الذي كان ينبـع مـن الـوحي، فقـام بـام هـو صـالح لإلسـالم واملسـلمني، 

فإننــا  Q ويف زماننــا هــذا فــإن رشائــط التحــرك اإلســالمي تشــبه بزمانــه
رق مــن ـم علينــا كــل قــو الكفــر، قــو الشــنعــيش اآلن يف وقــت هجــ

جهــة وقــو الغــرب مــن جهــة أخــر، اليهــود مــن جهــة والفســاد مــن 
ــا ال  ــاد واعتباره ــواج الفس ــن أم ــايض ع ــي التغ ــر، وال ينبغ ــة أخ جه

 يشء.
فــاليوم اخلمــور، القــامر، الســفور، الفســاد األخالقــي املنــايف للعفــة 

 ــاء، وأمثاهلــا، كلهــا حتســب كقــو ر وتشــكل ـالشــوالــذي خيــدش احلي
رنا احلــارض نحتــاج إىل أكثــر مقــدار ممكــن ـجبهــة خميفــة، ونحــن يف عصــ

ــة األوىل  ــافظ يف املرحل ــي نح ــوعي، ك ــة ال ــل، والثقاف ــم والتعق ــن العل م
 عىل أنفسنا وشبابنا ثم نطور األمة فكرياً وعملياً.
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للحفـاظ عـىل جبهتنـا فيلزم علينـا أن نالحـظ ثالثـة أشـياء وذلـك 

 مقابلة للباطل:

 مراقبة أنفسنا. – ١

 تنمية وتطوير قوانا. – ٢

ــي تواطــ – ٣ عــىل مــلء  ؤواســلب القــدرة مــن تلــك اجلهــات الت

 الدنيا بالفساد والباطل، وذلك بفضحهم وتوعية الناس.

ــ ــلمني يف العص ــاً ـإن املس ــالم غريب ــاد اإلس ــث ع ــارض، حي ر احل

يف العمـــل، وفهمـــه  Q بيـــنهم، بحاجـــة إىل أســـلوب اإلمـــام احلســـن

ــر  ــجة والفك ــول الناض ــن العق ــن م ــدر ممك ــرب ق ــة إىل أك ــه بحاج ودرك

ــايف وا ــت الك ــورة والوق ــامج واملش ــة يف والربن ــنة والدق ــالق احلس ألخ

ــالمية يف  ــة اإلس ــع احلرك ــن وض ــوا م ــي يتمكن ــتقامة، ك ــل واالس العم

ــار مســلم ــر مــن ملي ــدفاع أمــام األعــداء، وضــم أكث حتــت  )١(مســتو ال

 لواء احلكومة اإلسالمية الواحدة إن شاء اهللا تعاىل.

 حصائيات نحو مليارين.بلغ عدد املسلمني اآلن حسب آخر اال )١(
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 نامذج من العلامء الصامدين:

هنا نشـري إىل ثالثـة نـامذج مـن العلـامء الصـامدين، الـذين نجحـوا 
ــتقامة رشط  ــمود واالس ــإن الص ــلمني، ف ــري مس ــلمني وغ ــاة، مس يف احلي
أســايس مــن أجــل الســعي إلعــادة حتكــيم اإلســالم، وحتمــل الصــعاب 
ــبيل  ــتقامة يف س ــة واالس ــة العالي ــإن اهلم ــك، ف ــق ذل ــو طري ــاكل ه واملش

 ل املوفقية.الوصول إىل اهلدف من أهم عوام
 :رشيف العلامء – ١

ــامء ــف العل ــل رشي ــامل اجللي ــيعة  )١(الع ــامء الش ــرب عل ــد أك ــو أح ه
 ورضحيه يف كربالء املقدسة.

حممد رشيف بن حسن عيل املازندراين احلائري، أصله من مازندران ووالدته  )١(

يف كربالء املقدسة، نشأ يف احلوزة العلمية وحرض درس اآليات العظام يف زمانه من 

أمثال املرحوم صاحب (الرياض) واملرحوم السيد املجاهد وغريمها، حصل عىل درجة 

ل شبابه واشتغل بتدريس الفقه واألصول يف مدرسة (حسن خان) االجتهاد يف أو

وقد حرض درسه أكثر من ألف شخصية علمية من  Q بالقرب من مرقد سيد الشهداء

أمثال املرحوم الشيخ األنصاري وفاضل الدربندي وسعيد العلامء املازندراين واملئات 

إصابته بمرض الطاعون  هـ عىل أثر١٢٤٥من العلامء واملجتهدين اآلخرين، تويف عام 

 ودفن يف شارع القبلة للحرم احلسيني يف املحل املعروف بمدرسة رشيف العلامء.
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ــربالء  ــة يف ك ــوزة العلمي ــيم احل ــاً زع ــان يوم ــري ك ــامل الكب ــذا الع ه
وأستاذ علامء الشـيعة، ومتكـن مـن تربيـة جمموعـة كبـرية مـن العلـامء مـن 

ر درســه ـ، وكــان حيضــ)١( H ى األنصــاريـأمثــال املرحــوم الشــيخ مرتضــ
 أكثر من ألف عامل وجمتهد.

يقال: إن مـن أسـباب نبـوغ هـذا العـامل اجلليـل هـو أنـه ولسـنوات 
ــان  ــامً ك ــباح ودائ ــل إىل الص ــن أول اللي ــتيقظاً م ــى مس ــان يبق ــدة ك عدي
ــد أن  ــك وتردي ــن دون ش ــب، وم ــث يف الكت ــة والبح ــغوالً باملطالع مش

اليقظـة يف الليـل هـو عمـل صـعب جـداً، ولكـن هذه املـدة الطويلـة مـن 
نفس هذا العمـل الصـعب متكـن مـن إجيـاد نابغـة عظيمـة حيـث جـاء يف 

رة سـنة يقظـاً طـوال الليـل، وهلـذا أصـبح عـىل ـتارخيه أنه بقي أربـع عشـ
رأس كافــة فقهــاء القــرن األخــري وعلامئهــا، والعجيــب أنــه قــد تــويف يف 

 فرتة شبابه.

هـ ١٢١٤الشيخ مرتىض بن حممد أمني الشوشرتي األنصاري، ولد يف سنة  )١(

العلامء    سافر إىل كربالء املقدسة من أجل تكميل دراساته احلوزوية يف زمان رشيف

رشف، حرر أهم الكتب الدراسية للحوزة العلمية يف الفقه ومن ثم قصد النجف األ

واألصول، وقد حرض درسه كبار العلامء واملجتهدين من أمثال املرحوم املريزا الكبري 

الشريازي السيد حممد حسن صاحب قضية التنباك (التبغ) واملرحوم اآلخوند 

الصحن املقدس هـ ودفن يف ١٢٨١اخلراساين صاحب الكفاية وغريمها، تويف يف سنة 

 إىل جانب باب القبلة. Q ألمري املؤمنني
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ـــم  ـــل العل ـــاً مث ـــل أيض ـــمود إن العم ـــة إىل الص ـــاً بحاج متام
يء الــذي يلــزم يف ـواالســتقامة وحتمــل الصــعاب، لــذا فــإن نفــس الشــ

النبــوغ العلمــي يلــزم وجــوده يف الواقــع العمــيل أيضــاً، ألن العلــم 
ــاج إىل  ــوم حيت ــن العل ــم م ــل عل ــإن ك ــائر، ف ــاحي الط ــل جن ــل مث والعم

ا مــا شــيئني: األول ثقافــة العلــم، واآلخــر كيفيــة إجــراءه يف اخلــارج، وإذ
ــن  ــل م ــه زمــان طوي ــاس فيلزم ــدن وإصــالح الن أراد شــخص تعمــري امل
ــي  ــرق الت ــل الط ــاب أفض ــامً النتخ ــعى دائ ــيط وأن يس ــري والتخط التفك
توصــله إىل اهلــدف، ومــن ثــم عنــد إصــابته الطريــق أن يتحــرك ويعمــل 
بجـــد ويتحمـــل الصـــعاب، ومثـــل هـــذه الطريقـــة يمكـــن أن تكـــون 

 أسلوباً إلجراء حكم اهللا يف األرض.
 :ابن سينا – ٢

إنـه كـان نابغـة بـدليل أنـه متكـن مـن فـرض شخصـيته  )١(ابن سـينا

ــ ــات البش ــاط املجتمع ــة يف أوس ــه ـالعلمي ــول: بأن ــوم، يق ــذا الي رية إىل ه

أبو عيل حسني بن عبد اهللا بن سينا البخاري امللقب بالشيخ الرئيس، أبوه من  )١(

وهناك كان والدة أيب عيل يف زمان نوح بن منصور  أهل بلخ وقد هاجر إىل بخار

هـ، كان عاملاً ونابغة عظيامً يف عرصه، ويكفي عىل نبوغه كتاب ٣٧٣الساماين سنة 

(القانون) يف الطب فقد كتبه وكان عمره آنذاك ستة عرش عاماً، وكان من أجل حتصيل 

 ه بأنه يف أثناء بروزالعلوم يبقى مستيقظاً طوال الليل أو ينام قليالً وقد اشتهر عن
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قــرأ مــرة كتــاب أحــد الفالســفة فلــم يفهــم معنــاه فقــرأه مــرة ثانيــة فلــم 

يفهمــه وكــذلك يف املــرة الثالثــة وأخــرياً قــرأ الكتــاب أربعــني مــرة حتــى 

 أدرك معناه، وهبذه الطريقة متكن ابن سينا الوصول إىل هدفه.

 :اديسون – ٣

ــون ــل )١(اديس ــان قب ــة وك ــوة الكهربائي ــف الق ــذي اكتش ــو ال .. وه

ــن  ــة م ــاير رشارة كهربائي ــظ تط ــة فالح ــة فيزيائي ــام بتجرب ــد ق ــك ق ذل

جهـازه الـذي كــان حتـت التجربـة، فكــرر العمـل مـرة ثانيــة فلـم يوفــق، 

رارة يف إحــد القنــاين ـعــزم عــىل االحتفــاظ بتلــك الشــويف املــرة الثالثــة 

املختربية فلم يوفق، وهكـذا كـرر عملـه هـذا عـدة مـرات فلـم يصـل إىل 

نتيجــة، إىل درجــة أن أصــدقاءه كــانوا قــد اهتمــوه بــاجلنون، ولكنــه كــان 

ــك  ــاظ بتل ــن االحتف ــن م ــه إىل أن متك ــل جتارب ــمامً وذا إرادة فواص مص

 املشكالت العلمية كان يصيل ركعتني ويطلب من اهللا تعاىل العون عىل حلها، تويف

 عاماً يف مدينة مهدان ودفن هناك. ٥٤هـ وكان عمره آنذاك ٤٢٧سنة 

م وسط عائلة فقرية، وقد اضطر لفقره ١٨٤٧توماس الوا اديسون ولد يف سنة  )١(

أن يرتك الدراسة ويشتغل بالعمل من أجل تأمني لقمة العيش، ولكن بسبب عشقه 

وعالقته باألعامل الفيزيائية والعلوم الطبيعية خصوصاً يف جمال االلكرتيستة فقد متكن 

ة املتعددة وكان أول شخص متكن من من اخرتاع جمموعة من اآلالت االلكرتيكي

 م.١٩٣١اكتشاف الفنوغراف، تويف سنة 
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ــ ــاء يفـالش ــة، وج ــول إىل  رارة الكهربائي ــل الوص ــن أج ــه وم ــه أن تارخي

هدفـه كـرر هـذه التجربـة أكثـر مـن تسـعة آالف مـرة وكـان دائـامً يــتحىل 

 بالصرب وعدم اليأس إىل أن متكن من احلصول عىل مراده.

ــريب) ــة (الع ــداد جمل ــض أع ــرأت يف بع ــام ق ــد األي ــه  )١(يف أح بأن

ــدد  ــة وأن ع ــني قطع ــة مالي ــد ثالث ــناعي الواح ــر الص ــتخدم يف القم تس

ــر ال ــىل القم ــيطرة ع ــال والس ــناعة وإرس ــون يف ص ــذين يعمل ــامء ال عل

 )٢(الواحد يبلغ ثالثامئة ألف عامل.

درســاً يف  Q نحــن يف احلقيقــة علينــا أن نــتعلم مــن اإلمــام احلســن

كيفية اإلعداد، كـام يلـزم التحمـل والغلبـة عـىل كافـة املشـكالت بـالرغم 

ألن الثــورة  مــن كثرهتــا، وهــذا األمــر أصــعب حتــى مــن الثــورة نفســها،

عبارة عن مقابلة العـدو مـن أجـل املحاربـة، عـىل عكـس اإلعـداد الـذي 

 تظهر فيه آالف املشاكل.

 جملة علمية تصدر شهرياً يف الكويت. )١(

 راجع أيضاً كتاب (آفاق ال حتد) ملؤلفه فؤاد رصوف. )٢(
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 :الشهادة املفجعة

ــة وبواســطة (جعــدة) زوجــة اإلمــام احلســن مــن  Q متكــن معاوي
الســم القاتــل، وكانــت النتيجــة استشــهاد اإلمــام  Q ســقي اإلمــام

ــى ــ Q احلســن املجتب ــه وأم ــده وأبي ــه بج ــهيداً،  Kه والتحاق ــموماً ش مس
 وهنا يربز سؤاالن:

 ملاذا الزواج من هؤالء؟ – ١
ــن ــام احلس ــزوج اإلم ــاذا ت ــدم  Q مل ــن ع ــالرغم م ــدة ب ــن جع م

صــالحها ولياقتهــا؟ فأبوهــا األشــعث أحــد املنــافقني وكانــت لــه يــد يف 
، كـام أن أخاهـا حممـد بـن األشـعث قـد Q قتل أمري املؤمنني اإلمـام عـيل

 فيام بعد. Q احلسنياشرتك يف قتل اإلمام 
ــى ــن املجتب ــام احلس ــأن اإلم ــول: ب ــن الق ــواب يمك ــان  Q يف اجل ك

قد تـزوج هبـا قبـل أن يقـدم أبوهـا وأخوهـا عـىل تلـك اجلنايـات، ثـم إن 
 هذه اجلنايات مل تكن تتحقق بعد، وال قصاص قبل اجلناية.

بــامرأة مـن عائلـة ال تليــق بشـأنه مـع علمــه  Q ولكـن ملـاذا تـزوج
 املنافقني.بأن األشعث من 

كـــانوا مشـــعل هدايـــة ونـــور  K وجوابـــه أن األنبيـــاء واألئمـــة
ــل،  ــور للك ــث الن ــو بع ــعل ه ــة املش ــح أن وظيف ــن الواض ــع، وم للجمي
ــة  ــور أم ال، ونالحــظ ذلــك يف الســنّة الكوني ســواء اســتفيد مــن هــذا الن
ــثالً  ــب فم ــذا الرتتي ــي هب ــوين ه ــام الك ــات اهللا يف النظ ــة فمخلوق اإلهلي
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ورهـا عـىل حـدائق الـورود املعطـرة كـذلك تبعـث الشمس كـام تبعـث بن
ــاتني  ــزارع والبس ــىل امل ــر ع ــوم متط ــام أن الغي ــل، وك ــىل املزاب ــا ع بنوره

 كذلك فإهنا متطر عىل املستنقعات أيضاً.
ــاء ــاريخ األنبي ــاهتم  K ويف ت ــت زوج ــنهم كان ــدداً م ــظ أن ع نالح

ــوط ــوح ول ــان ن ــاحلات، فك ــري ص ــال  L غ ــدة، ق ــات كجع ــام زوج هل
ــاىل:  َ ﴿تع ــوطٍ رضَ أَتَ لُ ــرَ امْ ــوحٍ وَ أَتَ نُ ــرَ وا امْ ــرُ فَ ينَ كَ ــذِ ــثَالً لِلَّ بَ اهللاَُّ مَ

ـنَ  ام مِ ـنْهُ نِيـا عَ غْ لَـمْ يُ ـا فَ تامهُ ِ فَخانَ نيْ بادِنـا صـاحلَِ ـنْ عِ يْنِ مِ بْـدَ ْـتَ عَ تا حتَ كانَ
لِنيَ  اخِ ـعَ الـدَّ ـالَ النَّـارَ مَ قِيلَ ادْخُ يْئاً وَ وهـذا دليـل عـىل أن اإلمـام  )١(﴾اهللاَِّ شَ

كـان قـد عمـل بـاألمر اإلهلـي حتـى يف الـزواج كسـائر أوليـاء  Q احلسن
 .K اهللا وأنبياء اهللا العظام

 ملاذا رشب السم؟ – ٢
السـم، مـع علمـه بأنـه سـم قاتـل؟  Q كيف تنـاول اإلمـام احلسـن

 K وإذا قلت: بأنـه مل يعلـم فكيـف يمكـن االدّعـاء بـأن األئمـة األطهـار
 يعلمون الغيب بإرادة اهللا تعاىل؟

ــه ــو: أن ــواب ه ــد  Q اجل ــذلك وق ــه ب ــع علم ــم م ــد رشب الس ق
كـانوا عـىل معرفـة بــ  K وصلتنا روايات متـواترة بـأن كافـة املعصـومني

 .١٠سورة التحرمي: ) ١(
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ر (أرواحنــا فــداه)، ـإىل ويل العصــ N مــن النبــي )١((علــم املنايــا والباليــا)
ــن ــام احلس ــإن اإلم ــه ف ــالنبي Q وعلي ــان ك ــألة ك ــذه املس ــدما  N يف ه عن

ــموم ا ــم املس ــاول اللح ــان تن ــه ك ــه بأن ــع علم ــة م ــه اليهودي ــذي قدمت ل
ــه ــات فإن ــن الرواي ــة م ــىل جمموع ــاء ع ــموماً، وبن ــن  N مس ــل ع ــد رح ق

الـذي كـان يعلـم بـأن  Q الدنيا متـأثراً هبـذا السـم، ومثـل أمـري املـؤمنني
ــب إىل  ــك ذه ــع ذل ــيقتله وم ــه س ــه اهللا) وأن ــم (لعن ــن ملج ــو اب ــه ه قاتل

ع ومعرفـــة كـــان عـــىل اطـــال Q املســـجد، وكـــذلك اإلمـــام احلســـني
كــانوا يعلمــون بوجــود  K باستشــهاده يف كــربالء، وهكــذا كافــة األئمــة

م هلـم مـن قبـل أعـدائهم، ومـع ذلـك كـانوا يتنـاولون الطعـام  السم املقدّ
 أو الرشاب املسموم وما أشبه.

 ملاذا مل يعملوا بعلم الغيب؟
بعلمهــم الغيبــي  K إذا مــا ســئلنا: ملــاذا مل يعمــل األئمــة األطهــار

ــوا ﴿وأســلموا أنفســهم إىل املــوت مــع أن القــرآن املجيــد يقــول:  قُ لْ ال تُ وَ
ةِ  لُكَ مْ إِىلَ التَّهْ يكُ دِ  ؟!)٢(﴾بِأَيْ

عة، املنايا: مجع منية بمعنى املوت، والباليا: مجع بلية بمعنى احلادثة غري املتوق )١(

وهو من علوم أولياء اهللا تعاىل ومفاده العلم بكيفية موت األفراد أو اإلخبار بام 

 سيجري من حوادث عىل األفراد.

 .١٩٥سورة البقرة:  )٢(
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ــل  ــباب والعوام ــن األس ــل م ــم احلاص ــأن العل ــه: ب ــول يف جواب نق
الطبيعيــة خيتلــف مــع العلــم احلاصــل مــن األمــور الغيبيــة، وأن اهللا تعــاىل 

ــة للعــادة  ــة  -ال يعطــي علــم الغيــب والقــدرة اخلارق ــة التكويني  -الوالي
ــأمره بعــدم العمــل طبــق ذلــك إال يف املــوارد اخلاصــة  ألي إنســان إال وي

الكـون. وهكـذا يف العديـد مـن األمـور التـي يمنحهـا اهللا حفظاً ملـوازين 
ــومني  )٢(قــادراً عــىل قتــل فرعــون )١( Q كــام كــان موســى K للمعص

 بواسطة الثعابني..

قبل  ١٣٥٠موسى بن عمران: نبي من أنبياء أويل العزم ولد يف حدود سنة  )١(

 -من سالطني مرص  ةثالث ملوك الطبقة التاسعة عرش -امليالد يف عهد رامسس الثاين 

 Q والذي كان من أقدر فراعنة مرص وأكثرهم سفكاً للدماء، ثم بعث اهللا موسى

برسالته يف زمان االبن الثالث عرش لرامسس واسمه (منفتاح) وكان أكثر أهل مرص 

 من عبدة األصنام.

 اهللا، وال أعظم قوالً وال واسمه الوليد بن مصعب مل يكن فرعون أعتا منه عىل )٢(

أطول عمرا يف ملكه منه، كام مل يكن من الفراعنة فرعون أشد غلظة، وال أقسى قلباً، 

وال أسوأ ملكاً لبني إرسائيل منه، يعذهبم فجعلهم خدماً وخوالً، وصنفهم يف أعامله 

فصنف يبنون، وصنف حيرثون، وصنف يزرعون له، ومن مل يكن منهم يف صنعة له 

له فعليه اجلزية، فسامهم كام قال اهللا سوء العذاب. وقد استنكح منهم امرأة من عم

يقال هلا: آسية ابنة مزاحم، من خيار النساء املعدودات، فعمر فيهم وهم حتت يديه 

 عمراً طويالً يسومهم سوء العذاب.
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ــى ــريودوس )١( Q وأن عيس ــل ه ــىل قت ــادراً ع ــان ق ــطة  )٢(ك بواس
قـادراً عـىل قتـل الكفـار  N القدرة اخلارقـة للعـادة، وكـان نبـي اإلسـالم

ــدة ـواملشــ ــىل فعــل أي واح ــة، ولكــنهم مل يقــدموا ع ركني بالقــدرة اإلهلي
مــن هــذه األمــور مــع وجــود الباليــا التــي حتــل هبــم مــن قبــل طواغيــت 
زمــاهنم، فقــد أســلموا أمــرهم إىل اهللا يف هدايــة النــاس عــن طريــق 
األســاليب املتعارفــة وكــذلك كــانوا مــن الــذين يملكــون علــم الغيــب.. 

الوســائل والطــرق الغيبيــة ولكــنهم مل فقــد كــانوا عــىل علــم بكثــري مــن 

عيسى بن مريم بنت عمران، امللقب بروح اهللا، نبي من أنبياء أويل العزم، ولد  )١(

م) وبام أنه دعا الناس إىل عبادة ٣٩ –قبل امليالد  ٢٠ زمان هريودوس انتيباس (يف

اخلالق الواحد فقد هدد من قبل هريودوس وتم إبعاده إىل مرص ويف أثناء عودته دعاء 

الناس إىل اهللا تعاىل يف النارصة وبيت املقدس إىل أن متت حماكمته من قبل هريودوس 

تم رفعه إىل  -طبقاً ملا جاء يف القرآن الكريم  - Q ، وأنهوتتبعه ثم قام بصلب شبيه له

 Q السامء وطبق الروايات اإلسالمية فإنه سيبقى حياً إىل زمان ظهور اإلمام املهدي

 فينزل معه ويبايعه ويصيل خلفه.

 -حاكم اجلليل يف عهد املسيح  -م): ابن هريودس الكبري ٣٩ –ق.م.  ٢١( )٢(

الذي اعرتض عىل زواجه من هريودياس بعد أن طلق زوجته  Q أمر بقطع رأس حييى

األوىل، بعث إليه بيالطس البنطي بالسيد املسيح ليحاكمه ولكنه استنكف عن حتمل 

 مسؤولية إدانته وأعاده إىل بيالطس.
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ــب  ــياء بحس ــة األش ــري كاف ــاء أن تس ــاىل ش ــا، ألن اهللا تع ــاً هل ــوا طبق يعمل
ــي  ــزة، ك ــورد املعج ــامل إال يف م ــا يف الع ــي أودعه ــة الت ــوازين الطبيعي امل

 يكون هؤالء األولياء أسوة وقادة للمجتمع البرشي.

ــه:  ــد عــن النبــي بقول لْ ﴿يتحــدث القــرآن املجي عَ ــوْ جَ لَ لَكــاً وَ ــاهُ مَ ن

ـــون بِسُ لْ ـــا يَ مْ م ـــيْهِ لَ ـــنا عَ بَسْ لَلَ ـــالً وَ جُ ـــاهُ رَ ن لْ عَ ـــل )١(﴾ َجلََ ، وإذا مـــا عم

ــومون ــوة  K املعص ــوم أس ــوا الي ــدهيم، مل يكون ــذي ل ــب ال ــم الغي بعل

ــاً  ــه لــن يقتــل يف  Q وقــدوة، ولقــال النــاس مــثالً: إن علي كــان يعلــم بأن

ــي ــروب النب ــا  N ح ــدم علمن ــا لع ــا، ولكنن ــارك فيه ــان يش ــذلك ك ل

ــذا  ــالم، وهك ــداء اإلس ــد أع ــرب ض ــارك يف احل ــا ال نش ــرينا فإنن بمص

 بالنسبة إىل سائر املوارد.

ـــأن بعـــض الصـــحابة  ـــا نقـــرأ يف صـــفحات التـــاريخ ب بـــل إنن

ــل شــأنا مــن  ــذين هــم أق ــراد العــاديني وال ــواريني وحتــى األف واحل

الغيـــب الـــذي تعلمـــوه مـــن مل يعملـــوا أيضـــاً بعلـــم  K املعصـــومني

ــي ــام Nالنب ــؤمننيQ أو اإلم ــري امل ــإن أم ــال ف ــبيل املث ــىل س ــد  Q ، وع ق

 .٩سورة األنعام:  )١(
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بكيفيـة قتلـه عـىل يـد ابـن زيـاد، وعنـدما جـاء ابـن زيـاد إىل  )١(أخرب ميـثامً 

السلطة فـإن ميـثم الـتامر (عليـه الرمحـة) كـان يف مكـة، ولكـن مـع ذلـك 

ا بـاقي الصـحابة قدم إىل الكوفـة فـألقي القـبض عليـه وتـم قتلـه، وهكـذ

 الذين كانوا عىل اطالع ومعرفة بعلم املنايا والباليا.

 سؤاالن؟

يف أثنـــاء  K ربـــام يقـــول الـــبعض بـــأن األئمـــة الســـؤال األول:
رشهبم لكـأس السـم، لعلهـم كـانوا حيتملـون أن أثـره يف تلـك اللحظـة مل 
ــيل  ــىل تفص ــوظ (ع ــوح املحف ــره يف الل ــل أث ــاً، ب ــاً وال قطعي ــن حتمي يك

 مذكور يف علم الكالم) فام هو اجلواب؟

، كان Q ميثم التامر بن حييى، كردي ومن أجلة أصحاب أمري املؤمنني عيل )١(

وأعتقه، سكن الكوفة ملدة وبسبب حبه  Q المرأة من بني أسد، فاشرتاه عيلعبداً 

بحبسه  –وايل الكوفة  –فقد قام عبيد اهللا بن زياد  Q وعالقته الشديدة بأمري املؤمنني

 K رشع بذكر فضائل ومناقب آل حممد ومن ثم صلبه عىل جذع نخلة، ولكن ميثامً 

رب إىل ابن زياد أمر بقطع لسانه املبارك وكان ومعائب بني أمية وابن زياد، فلام وصل اخل

أول من أجلم يف تاريخ اإلسالم ومن ثم قاموا بطعنه بحربة وقد استشهد بذلك 

 وكانت هذه الواقعة قد حدثت يف سنة ستني للهجرة.
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ــواب: ــون  اجل ــانوا يعلم ــأهنم ك ــوادث ورد ب ــن احل ــري م أوال، يف كث
، مضـافاً ظ ومـع ذلـك أقـدموا عليـهلـوح املحفـوبأثره القطعي وأنـه يف ال

 شمويل وال وجه هلذا االحتامل. K إىل أن علمهم
رر موجــود، وال جيــوز ـعــىل فــرض ذلــك فــإن احــتامل الضــ ثانيــاً:

ــتامالً  ــان اح ــى وإن ك ــتاميل حت ــالك االح ــه لله ــرض نفس ــان أن يع لإلنس
 واحداً باملائة، إذن ال يمكن أن يكون هذا اجلواب كافياً.

ــاين: ــؤال الث ــومون الس ــان املعص ــهادهتم  K إذا ك ــم بش ــىل عل ع
ــبة إىل  ــم بالنس ــذا العل ــدة ه ــام فائ ــم، إذن ف ــوا بعلمه ــك مل يعمل ــع ذل وم

 األولياء؟
 اجلواب:

بالنســـبة إىل  K ألـــف: مـــاذا تقولـــون بقـــدرة هـــؤالء األوليـــاء
املوارد املختلفة؟ بحيـث إهنـم قـادرون عـىل القيـام بالـدفاع عـن أنفسـهم 
ــن  ــتفيدوا م ــنهم مل يس ــة ولك ــوة الغيبي ــدرة الق ــل بق ــىل الباط ــاء ع والقض

 ذلك، فام فائدهتا؟
ــواء أذن اهللا  ــان س ــان ومطلوبت ــفتان عظيمت ــدرة ص ــم والق ب: العل

درتــه عــىل رفــع الباليــا بالعمــل هبــام أم ال، وهــذا مثــل علــم اهللا تعــاىل وق
عن األولياء ومـع ذلـك قـد ال يفعـل ذلـك حتـى يمـتحن عبـاده، فيثيـب 
ــم  ــب بعضــاً نتيجــة عمله ــن مــراتبهم ودرجــاهتم ويعاق بعضــاً ويعــيل م

 وعصياهنم.
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ــد:  ــرآن املجي ــل يف الق ــز وج ــول ع ــورد يق ــذا امل ــبَ ﴿ويف ه سِ أَحَ
ـمْ  هُ ا وَ نـَّ ولُوا آمَ قُ وا أَنْ يَ كُ َ ـنْ النَّاسُ أَنْ يُرتْ ينَ مِ تَنَّـا الَّـذِ ـدْ فَ لَقَ ونَ * وَ تَنـُ فْ ال يُ

نَّ الْكاذِبِنيَ  لَمَ لَيَعْ وا وَ قُ دَ ينَ صَ نَّ اهللاَُّ الَّذِ لَمَ يَعْ لَ مْ فَ بْلِهِ  .)١(﴾قَ
*** 
  

 .٣-٢سورة العنكبوت:  )١(
                                                           



 

 
 

  



 

 

 الفصل الثالث: جوانب من حكومة معاوية

 حكومة معاوية:

ــي ــاة النب ــد وف ــة بع ــألة اخلالف ــلت  N إن مس ــد حص ــت ق وإن كان
ــول  ــة رس ــوا خليف ــث ترك ــوالت، حي ــريات وحت ــات وتغي ــا انحراف فيه

، ولكـن الثالثـة Q بالنص وهـو أمـري املـؤمنني عـيل بـن أيب طالـب Nاهللا
ــيل ــام ع ــؤمنني اإلم ــري امل ــل أم ــوا قب ــذين حكم ــاً  Q ال ــا ملك مل جيعلوه

كـاً موروثاً يرثها األبنـاء مـن اآلبـاء واألقربـاء، ولكـن معاويـة جعلهـا مل
بالوراثــة يف ظــل االســتبداد والظلــم وبــرؤوس احلــراب والســيف، وقــد 
ــن  ــون ع ــانوا يعرض ــذين ك ــامهم ال ــلمني وحك ــع املس ــن واق ــريوا م غ
امللـــذات الدنيويـــة إىل مـــن صـــار مههـــم الراحـــة والرفـــاه، والطعـــام 
والرشاب، واللهـو واللعـب، وقـد أمخـدوا كـل صـيحة تنـادي بالعدالـة. 

ــة إىل أريكــ ــة عنــدما وصــل معاوي ــدل اخلالف حتــى شــكلها  -ة احلكــم ب
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ـــوري ـــاهري والص ـــوض)  -الظ ـــك (عض ـــك يف  )١(بمل ـــام ورد ذل ك
 ويف الفـــرتة املظلمـــة حلكـــم معاويـــة )٢(ريفةـاألحاديـــث النبويـــة الشـــ

عضوض: من العض باألسنان، ويراد به الشخص املستبد املعجب بنفسه  )١(

 ير إال نفسه، وحيطم اآلخرين. الذي ال

: (يأيت عىل الناس N قال: قال رسول اهللا Q عن ابن أيب محزة، عن أيب جعفر )٢(

زمان عضوض، يعض كل امرئ عىل ما يف يديه، وينسون الفضل بينهم، قال اهللا: 

مْ ﴿ يْنَكُ لَ بَ ضْ ا الْفَ وُ نْسَ ال تَ - ١٢٦ص ١. تفسري العيايش: ج٢٣٧). [سورة البقرة: ﴾وَ

 ].٤١٤من سورة البقرة ح  ١٢٧

: Q ذات يوم ألصحابه: (أيكم أد زكاته اليوم؟). قال عيل N وقال رسول اهللا

(أنا). فأرس املنافقون يف أخريات املجلس بعضهم إىل بعض يقول: وأي مال لعيل حتى 

: (ما يرس هؤالء املنافقون يف أخريات N يؤدي منه الزكاة!. فقال رسول اهللا

: (بىل، قد أوصل اهللا تعاىل إىل أذين مقالتهم، يقولون: وأي مال Q ل عيلاملجلس؟). قا

لعيل حتى يؤدي زكاته! كل مال يغنم من يومنا هذا إىل يوم القيامة فيل مخسه بعد 

وفاتك يا رسول اهللا، وحكمي عىل الذي منه لك يف حياتك جائز، فإين نفسك وأنت 

ولكن كيف أديت زكاة ذلك؟). فقال : (كذلك هو يا عيل، N نفيس). قال رسول اهللا

ن بعدها ملك : (علمت بتعريف اهللا إياي عىل لسانك، أن نبوتك هذه سيكوQ عيل

عىل مخيس، من السبي والغنائم، فيبيعونه فال حيل ملشرتيه  عضوض وجربية، فيستوىل

 ألن نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي فيه لكل من ملك شيئاً من ذلك من شيعتي،
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ــىل  ــد ع ــت تعتم ــث كان ــتبداد حي ــة االس ــة إىل مرحل ــلت احلكوم وص
 احلراب والسيوف والسجون.

 والية عهد يزيد:

ــد  ــال.. فق ــبيل املث ــىل س ــب وع ــدما نص ــه عن ــه: أن ــاء يف تارخي ج
ــه الفاســق يزيــد خليفــة مــن بعــده وجعلــه ويل العهــد.. قــام  ــة ابن معاوي
بزيـــادة رشـــوة القـــادة واملســـؤولني الكبـــار يف احلكومـــة، ممـــا أد إىل 
ســكوهتم وعــدم إبــداء أي اعــرتاض أو انتقــاد مــنهم، ثــم أمــر الرؤســاء 

ــايعتهم  ــدهم ومب ــإعالن تأيي ــبالط ب ــال ال ــاء ورج ــىل واخلطب ــد ع ليزي
 والية العهد.

ــأجورين ــالطني امل ــاظ الس ــد وع ــام أح ــاس  )١(فق ــام الن ــاً أم خطيب
وأشار إىل معاوية وقـال: (أمـري املـؤمنني هـذا) ثـم أشـار إىل يزيـد وقـال: 
(فإذا مات فهذا) بعـدها وضـع يـده عـىل قـائم سـيفه وسـحبه مـن غمـده 

  منافعهم من مأكل ومرشب، ولتطيب مواليدهم، فال يكون أوالدهم فيحل هلم

: (ما تصدق أحد أفضل من صدقتك، وقد تبعك N أوالد حرام). قال رسول اهللا

رسول اهللا يف فعلك، أحل لشيعته كل ما كان من غنيمة وبيع من نصيبه عىل واحد من 

 ١٩٤ – ١٩٣ص ٩٣شيعتي، وال أحله أنا وال أنت لغريهم). [بحار األنوار: ج

 ].١٦ح ٢٣ب

 هو يزيد بن املقفع. )١(
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وقــال: (ومــن أبــى فهــذا)!! فضــحك معاويــة ضــحكة تــدل عــىل رضــاه 
ال لــه: (اجلــس أنــت أفضــل خطيــب ومــتكلم)، ثــم هنــض معاويــة وقــ

وبايع يزيـد عـىل أنـه ويل العهـد وخليفـة املسـلمني!! وكـان هـو أول مـن 
 .)١(يد يده ملبايعة يزيد

 Nالصــادقة، حيــث كــان قــد رأN  وبــذلك حتققــت رؤيــا النبــي
جمموعـــة مـــن القـــردة ينـــزون عـــىل منـــربه، وبعـــدما اســـتيقظ نـــزل 

نـاكَ إِالَّ فِتْنَـةً ﴿ة املباركـة هبذه اآلي Qجربائيل يْ ي أَرَ ـا الَّتـِ يَ ؤْ نَـا الرُّ لْ عَ مـا جَ وَ
آنِ  رْ ةَ يفِ الْقُ ونَ ةَ املَْلْعُ رَ جَ الشَّ  .)٢(﴾لِلنَّاسِ وَ

 ويف التفسري:
ومـن هنـا أصـبحت احلكومـة  )٣(إن الشجرة امللعونـة هـي بنـو أميـة

بعــد معاويــة يف أيــدي بنــي أميــة يتوارثوهنــا مــن فاســق إىل فاســق، ومــن 
ــه، ومــن متهتــك إىل متهتــك آخــر، إىل أن  خبيــث إىل مــن هــو أخبــث من
جاء بعدهم بنو العباس فكـانوا أكثـر ظلـامً واسـتبداداً مـن بنـي أميـة، ثـم 

عــائلتني ورثهــا واحــد بعــد آخــر، ولألســف فقــد اســتمر حكــم هــاتني ال
 الظاملتني سبعة قرون من الزمان.

 طبع بريوت. ٢٨ص  ٣مروج الذهب: ج )١(

 .٦٠سورة اإلرساء:  )٢(

 سورة اإلرساء ط بريوت مؤسسة األعلمي. ٢٦٥ص ٦تفسري جممع البيان: ج )٣(
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 األمة اإلسالمية يف زمان معاوية:

ــة  ــعون وراء الراح ــاس يس ــدلت بأن ــد تب ــالمية فق ــة اإلس ــا األم أم
والرفــاه، ويركضــون وراء ملــذات الــدنيا، وقــد أقبلــوا عــىل الشــهوات، 
وكانــت النتيجــة أن ســقطت وزالــت حالــة املســؤولية والقيــام والنهضــة 

مـن أجـل  N األمـة التـي وضـع أساسـها نبـي اإلسـالم من أوساط هـذه
إصــالح العــامل وإنقــاذ العبــاد، كــي يعــم اإلســالم مجيــع العــامل. وبــام أن 

 N العمــل بــدأ يف صــدر اإلســالم طبقــاً لتخطــيط نبــي اإلســالم العظــيم
فإن املسلمني استطاعوا يف ظـرف أقـل مـن ثلـث قـرن مـن السـيطرة عـىل 

ب املفكــرين وحــريهتم مــن ذلــك ثلــث العــامل وكــان ذلــك مــدعاة لتعجــ
 الوقت واىل يومنا هذا.

ولكن بعـد ذلـك فـإن اإلسـالم إمـا أخـذ يسـري بـبطء جـداً، وإمـا 
ــ ــع بس ــاً ويرتاج ــرياً قهقرائي ــري س ــامء ـأخــذ يس ــد عل ــال أح ــى ق رعة، حت

ــذهب ـالغــرب مصــ ــذكارياً مــن ال رحاً: (مــن اجلــدير أن نعمــل نصــباً ت
خلدماتــه ألنــه كــان الســبب  ملعاويــة ونضــعه يف ســاحات أوروبــا جتلــيالً 

 .)١(وراء توقف حركة تقدم اإلسالم الرسيعة)

) باللغة تفصيل هذا املوضوع جتده يف كتاب (معاوية رسدسته تبهكاران )١(

وقد جاء فيه: يف أثناء عقد جملس  ٤٣١الفارسية، ملؤلفه حممد وحيد الكلبايكاين ص 

 يف مدينة اسطنبول وقد حرضه أحد العلامء األملان الكبار، وكذلك أحد أرشاف
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من دون شك وترديد فإن األمة إذا كانت تعيش حيـاة بسـيطة خاليـة 

مــن التعقيــدات والــتجمالت وكانــت ال تعــري أمهيــة قصــو إىل الطعــام 

راب واملسكن وامللبس واملركب وأمثاهلا، تكون أكثر قدرة عىل التقدم ـوالش

ور من األمة التي تعري أمهية هلـذه األمـور، وهكـذا األمـر بالنسـبة إىل والتط

كان حيـذر ويقـول: (إيـاكم والتـنعم  Q القائد، ولذا فإن أمري املؤمنني علياً 

أن ال يسـعى اإلنسـان وراء  Q ، طبعاً مل يكن قصده)١(والتلهي والفاكهات)

أن عـىل تأمني معيشته وسبل راحته، بـل كـان يقصـد مـن هـذه الروايـة، بـ

ال أن  -وهو الوصـول إىل التكامـل اإلنسـاين  -اإلنسان السعي هلدف أهم 

 رف عمره يف امللذات والشهوات وكيفية الطعام والرشاب.ـيص

 مكة، فأقبل بوجهه عىل أحد احلارضين وقال: نحن األوربيني جيب أن نكون ممتنني

اً، بل من املناسب لنا نحن األمة األملانية أن نعمل نصباً من معاوية بن أيب سفيان كثري

تذكارياً من الذهب له ونضعه يف إحد الساحات الكبرية لعاصمتنا برلني، ألن 

معاوية كان قد أبدل نظام احلكم يف اإلسالم من الديمقراطية إىل العصبية اجلاهلية 

قدم بحرياته ليسيطر عىل العامل واالستبداد يف احلكم، فلو مل يفعل ذلك كان اإلسالم يت

 كله وكنا نحن األملان وسائر األمم األوروبيني مسلمني اليوم.

 .١٤٨٢باب صالة العيدين ح ٥١٦ص ١من ال حيرضه الفقيه: ج )١(
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ــد  ــة يف عه ــلت احلكوم ــد وص ــة ق ــن ناحي ــال فم ــل ح ــىل ك وع

ى درجــة مــن الســقوط واالنحــدار، ومــن ـمعاويــة وبنــي أميــة إىل أقصــ

ــود  ــن اجلم ــت يف واد م ــد انزلق ــالمية ق ــة اإلس ــإن األم ــر ف ــة أخ ناحي

ــد  ــة فق ــذه الطريق ــاه، وهب ــة والرف ــب الراح ــذات وطل ــعي وراء املل والس

.سقط عامال التقدم والتطور وأخذت األمة طريق القهقر 
ومــن ناحيــة أخــر فــإن قضــية مهمــة أال وهــي األمــر بــاملعروف 
والنهي عـن املنكـر قـد زالـت مـن بـني املسـلمني، فلـم يعـد يقـدر الفـرد 
املســلم عــىل نصــيحة احلــاكم والــوالة وإذا مــا جتــرأ شــخص وفــتح فــاه 

رب الســـياط والســـجن ـباالنتقـــاد أو االعـــرتاض.. فإنـــه جيابـــه بضـــ
والتعــذيب واإلعــدام ومصــادرة األمــوال وهــدم البيــوت، بــل مل يكتفــوا 

ت جالوزهتـم مـن مصـايص الـدماء مـن أتبـاع بنـي هبذا املقدار وإنـام كانـ
ـــتباحة  ـــالفيهم واس ـــع جـــذور خم ـــعون لقل ـــاس يس ـــي العب ـــة وبن أمي

 أعراضهم..
 .. كربالء..)١(وعىل سبيل املثال ففي وقائع اليمن

وملخص الواقعة هو أن واحداً من جالدي معاوية باسم برس بن ارطاة  )١(

ثة آالف فارس من القساة العامري كان قد وجهه معاوية إىل اليمن عىل رأس ثال

والظلمة ويف طريقه إىل صنعاء عاصمة اليمن قام بقتل مجيع أهايل القر واملدن التي 

واستباح أعراضهم،  Q كانت يف طريقه من الذين كانوا من شيعة أمري املؤمنني عيل

 وقد قتل يف هذه املجزرة أكثر من ثالثني ألف مسلم.
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ــرة ــخ)١(احل ــى يف  )٢(، ف ــيف حت ــع الس ــم وض ــد ت ــا، ق ــة وغريه املؤمل
 رقاب النساء واألطفال.

، )٣( Q ر اإلمـــام الصـــادقكـــام وأن العباســـيني قـــاموا بحـــرق دا
 وقتل العلويني بالسيف أو بالسم أو ما أشبه.

بسنة عىل  Q هـ بعد شهادة اإلمام احلسني٦٢ حدثت هذه الواقعة املؤملة سنة )١(

حيث وجهه عىل رأس جيش  -أحد جالوزة يزيد بن معاوية-يد مسلم بن عقبة املري 

عظيم إىل املدينة املنورة، واحلرة منطقة تقع بالقرب من املدينة حيث جتمع فيها 

بعدها  للدفاع عن املدينة فقتلوا بأمجعهم ومن N املسلمون وفيهم أصحاب رسول اهللا

أغاروا عىل املدينة واستباحوها ملدة ثالثة أيام واعتدوا عىل أكثر من عرشة آالف امرأة 

 مسلمة.

فخ اسم موضع عىل فرسخ واحد من مكة املكرمة حيث استشهد فيه احلسني  )٢(

مع أهل بيته عىل أيدي جنود  K بن عيل بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب

بني العباس، كام قاموا بقطع الرؤوس املقدسة والتي بلغت أكثر من مائة رأس 

 وهو أخو هارون -وسريوها مع األرس إىل بغداد عند موسى بن اهلادي العبايس 

فأمر موسى برضب أعناق األرس حتى النساء واألطفال منهم وأمر واليه  -العبايس

 رة بيوهتم وحرقها.عىل املدينة بغا

ينقل املفضل بن عمر: بأن املنصور الدوانيقي أمر واليه عىل املدينة احلسن بن  )٣(

، فقام هذا األخري بذلك (انظر بحار Q زيد بحرق دار اإلمام جعفر بن حممد الصادق

 .١٨٦ضمن ح  ٥) ب١٣٦ص ٤٧األنوار: ج
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ــوالة  ــدم ال ــغط أق ــاب والض ــن اإلره ــو م ــذا اجل ــل ه ــي مث فف
وطالب الـدنيا عـىل كـل جنايـة، وألجـل اسـتمرار حكمهـم ومصـاحلهم 

ــوا عــن أي خطــوة ظاملــة وكــان يســموهنا (باســم اإلســالم) ممــا  وامل يتوان
ــيته  ــاءة إىل قدس ــالم واإلس ــورة اإلس ــويه ص ــذا إىل تش ــم ه أد عمله
الطاهرة، وعندها تـر أنـه مل يـدخل النـاس يف ديـن اهللا أفواجـاً فقـط بـل 
أخــذوا خيرجــون منــه مجاعــات مجاعــات ويظهــرون انزعــاجهم منــه، إىل 

ــ ــام ويف حمض ــد األي ــاً يف أح ــة أن شخص ـــدرج ــد الطواغي ــرأ ر أح ت ق
ــ ــورة النص ــذا: ـس ــاس ر هك ــت الن ــتح، ورأي ـــر اهللا والف ــاء نص (اذا ج

لُونَ ﴿فقــال لــه: وحيــك اقــرأ  [خيرجــون مــن] ديــن اهللا أفواجــا) خُ ــدْ ، ﴾يَ
أمـا يف زمانـك هـذا  N فقال لـه: نعـم كـان ذلـك يف زمـان نبـي اإلسـالم

 (خيرجون).

 مشكلة املسلمني اليوم:

وعــدم اسـتقرار، هــو إن كـل مـا جيــده املسـلمون اليــوم مـن مـرارة 
فرع مما زرعـه حكـام اجلـور وسـقوه، ومـن دون أي ترديـد فـإن اإلسـالم 

ــومني ــة املعص ــادة األئم ــل بقي ــيل املتمث ــه ويف  K األص ــع جوانب بجمي
ــل  ــز وج ــا ع ــد اهللا هب ــي وع ــمولية الت ــك الش ــاة وبتل ــاالت احلي ــة جم كاف
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ــال:  ــث ق ــهِ ﴿حي لِّ ينِ كُ ــدِّ ــىلَ ال هُ عَ ــرَ ــور  )١(﴾لِيُظْهِ ــد ظه ــون إال عن ال يك
 .Q اإلمام املهدي املنتظر

نعــم يمكــن اليــوم إعــادة وإجــراء قســم مــن األحكــام اإلســالمية 
بقدر، ويوجب ذلـك السـعادة النسـبية حليـاة النـاس وذلـك بتحقـق عـدة 

 رشوط:
 :شور فقهاء املراجع – ١

حتكــيم شــور الفقهــاء املراجــع، بحيــث يكــون الفقهــاء العــدول 
روط والـذين هـم مراجـع تقليـد األمـة، عـىل رأس ـالشـ ممن تتوفر فـيهم

األمــور، حتــى يقومــوا بــإدارة زمــام احلكومــة اإلســالمية بعــد التشــاور 
فيام بيـنهم وإرشـاد األمـة وإيصـاهلا إىل السـعادة، كـام أمـر بـذلك القـرآن 

مْ ﴿املجيد  يْنَهُ ور بَ مْ شُ هُ رُ أَمْ  .)٢(﴾وَ
 :تعدد األحزاب – ٢

تعـــدد األحـــزاب واجلامعـــات واملـــنظامت احلـــرة حتـــت إرشاف 
ــأن يضــم كــل مرجــع مــن مراجــع  مراجــع التقليــد، عــىل هــذا النحــو ب
ـــالمية  ـــنظامت اإلس ـــامم إىل امل ـــراغبني يف االنض ـــباب ال ـــد الش التقلي
الصــحيحة، حتــى يمــنعهم مــن االنحــراف واالنــزالق نحــو األحــزاب 

 .٩، سورة الصف: ٢٨، سورة الفتح: ٣٣سورة التوبة:  )١(

)٢(  :٣٨سورة الشور. 
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ــي  ــاء بن ــدد نقب ــل تع ــد، ولع ــرات واملفاس ــاء واملنك ــذي ج ــل ال إرسائي
يباً ﴿ذكرهم يف القرآن  قِ َ نَ رشَ نَيْ عَ مُ اثْ نْهُ ثْنا مِ عَ بَ  من هذا القبيل. )١(﴾وَ

ــع  ــت إرشاف مراج ــي حت ــي ه ــالمية الت ــزاب اإلس ــة األح إن مهم
ــات،  ــان والفتي ــن الفتي ــباب م ــىل الش ــة ع ــافة إىل املحافظ ــد باإلض التقلي

ــل  ــن أج ــنهم م ــيام بي ــليمة ف ــة الس ــجيعهم للمنافس ــدم تش ــور والتق التط
ــك  ــاس، وذل ــر إىل الن ــدمات أكث ــي وإراءة خ ــتو االجتامع ــع املس ورف
ــد  ــزب واح ــد أو ح ــخص واح ــد ش ــدرة بي ــز الق ــتبداد ومترك ألن االس
يوجــب اســتمرار التخلــف والرتاجــع كــام نشــاهده اليــوم يف العــامل 
ــل يشء وال  ــه ك ــه وأن ــر إال نفس ــتبدادي ال ي ــام االس ــث، ألن النظ الثال

نــافس لــه، وإذا مــا واجــه انتقــاد أو اعــرتاض شــخص يعــرتف بوجــود م
 أو مجاعة فإنه يسعى لتدمريها وحتطيمها.

ــدم  ــور والتق ــتمرار التط ــامً اس ــب دائ ــارة يوج ــام االستش ــنام نظ بي
ر.. ـوالتمـدن، بحيــث نــر قسـامً منــه اليــوم فـيام يســمى بالعــامل املتحضــ

ــات  ــكرية أو حكوم ــات عس ــدوث انقالب ــدول ح ــذه ال ــمع يف ه ومل يس
بدادية تقــوم عــىل رؤوس احلــراب، أو اســتبداد شــخص أو جمموعــة اســت

خاصــة حاكمــة، بــل إن احلــزب احلــاكم دائــامً حيــاذر مــن أحــزاب 
ــة  ــر يف اإلذاع ــرأي احل ــاً ال ــك أيض ــه يمل ــك ألن منافس ــة، وذل املعارض

 والتلفزيون واملطبوعات، فإذا ما انحرف فسوف يفتضح.

 .١٢سورة املائدة:  )١(
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 :إزالة احلدود املصطنعة – ٣
ــة  ــعي إلزال ــالمية الس ــدول اإلس ــني ال ــطنعة ب ــدود املص ــة احل كاف

كي يتمكن مجيـع مسـلمي العـامل مـن العـيش حتـت رايـة حكومـة واحـدة 
 إن شاء اهللا.

 :األخوة اإلسالمية – ٤
ــة كــام  ــني املســلمني كاف ــيام ب الســعي إلعــادة األخــوة اإلســالمية ف

ةٌ ﴿جــاء ذلــك يف القــرآن املجيــد:  ــوَ ــونَ إِخْ نُ مِ ــامَ املُْؤْ وعــدم وضــع ، )١(﴾إِنَّ
ــبه،  ــا أش ــة وم ــة واإلقليمي ــة والقومي ــون واللغ ــاس الل ــىل أس ــوارق ع ف

 حيث أضاع املسلمون هذه األخوة منذ أن دخل االستعامر بالدهم.
 :احلريات اإلسالمية – ٥

الســعي إلعــادة احلريــات اإلســالمية، فقــد ذكرنــا ذلــك يف كتــاب 
 .)٢(الصياغة اجلديدة

 .١٠سورة احلجرات:  )١(

راجع (الصياغة اجلديدة لعامل اإليامن والرفاه والسالم واحلرية) يقع الكتاب  )٢(

األسلوب األمثل لصلح وأمن  H يف أكثر من سبعامئة صفحة، تناول فيه اإلمام املؤلف

 .Kالعامل مع االستدالل عىل ذلك بالقرآن الكريم والسنة النبوية وروايات أهل البيت
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مكــن تطبيقهــا إال بإعــداد ومــن اجلــدير ذكــره أن هــذه األمــور ال ي
األرضــية املناســبة إلجــراء وتطبيــق القــوانني واملقــررات اإلســالمية مــع 

 مراعاة قانون السلم والال عنف يف مجيع املجاالت.

 :مسك اخلتام

ــة كبــرية مــن  ــام نــذكر فضــيلة واحــدة قصــرية وذات دالل ويف اخلت
جـاءت عـىل لسـان أحـد أشـد أعـداء  Q فضائل اإلمـام احلسـن املجتبـى

 .Q اإلمام
ــهادته ــد ش ــه بع ــيم: أن ــام العظ ــذا اإلم ــاريخ ه ــاء يف ت ــد ج  Q فق

وكـان مـن ألـد أعدائـه وأعـداء أهـل  )١(حرض جنازتـه مـروان بـن احلكـم
ر مـروان اجلنـازة وأخـذ حيملهـا عـىل كتفـه! فكـان ـفقـد حضـ K البيت

مــدعاة لتعجــب وحــرية املشــيعني، حتــى قــال لــه ســيد الشــهداء اإلمــام 

مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية، ولد يف السنة الثانية من اهلجرة يف  )١(

بطردمها  N ، حتى قام رسول اهللاN مكة املكرمة وكان هو وأبوه من ألد أعداء النبي

من  ٤٢وجعله يف ندمائه، ويف سنة  N ن املدينة، ولكن عثامن قد أعاده بعد وفاة النبيم

من اهلجرة وبعد تنازل  ٦٤اهلجرة نصبه معاوية والياً عىل املدينة من قبله، ويف سنة 

معاوية الثاين بن يزيد عن السلطة تسلم هو زمام احلكم وبعدها قامت زوجته أم خالد 

 ضع متكأ عىل أنفه وفمه يف أثناء نومه فهلك.بقتله عن طريق خنقه بو
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الــذي جرعتــه الغصــص يف حياتــه واآلن جئــت : (أنــت Q احلســني
 لتحمل جنازته عىل كتفك).

هــذا  N هنـا جــرت الشــهادة بـاحلق عــىل لســان عـدو اهللا ورســوله
ــى ــن املجتب ــام احلس ــة اإلم ــة وجالل ــن عظم ــي ع ــول  Q لتحك ــىل ط ع

ــاريخ واىل األبــد، وكــم مــن املناســب والالئــق باإلنســان أن يمتدحــه  الت
 ه بذلك...ويثني باحلق عليه عدوه ويشهد ل

قــال: (لقــد أســأت  Q عنــدما ســمع مــروان كــالم اإلمــام احلســني
 .)١(إىل من كان صربه وحتمله يوازي اجلبال!)

ــلني  ــىل املرس ــالم ع ــفون وس ــام يص ــزة ع ــك رب الع ــبحان رب س
 واحلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا عىل حممد وآله الطاهرين.

 حممد الشريازي
* * *

 .١٢ص ١: جQ حياة اإلمام احلسن )١(
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 ٦٣ ............................ الفصل الثالث: جوانب من حكومة معاوية

 ٦٣ .................................................... حكومة معاوية:

 ٦٥ ................................................... والية عهد يزيد:

 ٦٧ ................................... األمة اإلسالمية يف زمان معاوية:

 ٧١ ............................................. مشكلة املسلمني اليوم:

 ٧٢ ....................................... شور فقهاء املراجع: – ١

 ٧٢ ............................................. تعدد األحزاب: – ٢



 Qثورة اإلمام احلسن  ...................................................................... ٨٠

 ٧٤ ..................................... :إزالة احلدود املصطنعة – ٣

 ٧٤ .......................................... األخوة اإلسالمية: – ٤

 ٧٤ .........................................احلريات اإلسالمية: – ٥

 ٧٥ ...................................................... مسك اخلتام:

 ٧٧ .............................................................. الفهرس
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