
  







  



 

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

 قيام يوم الدين، آمني ربَّ العاملني. إىلٰ 

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

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

. عىلٰ  وها حكمةً  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 أحــداً عــٰىل مــواالهتم وال جيــربون فــرداً عــٰىل  ال يُكرِ

با قيِّد حـبُّهم كـلَّ مـن اسـتمع إلـيهم ويشـغف قلـبَ اتِّ عهم، يُ

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.

ار التــي هــو أحــد هــذه األرس Qواإلمــام احلســن املجتبــٰى 

حار الكثـري يف معناهـا وغفـل الـبعض عـن وجـه احلكمـة يف 

ـــدنيا غـــريهم فراحـــوا  ـــنهم ب ـــاع آخـــرون دي قراراهتـــا وب

ـــاوز  ـــي ج ـــه والت ـــرتاءات علي ـــذب واالف ـــطِّرون الك يُس



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

ــٰىل  ــبِّ ع ــد املنص ــدَّ احلق ــاوز ح ــل ومل يتج ــدَّ العق ــها ح بعض

 بيت الرسالة.

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

صــــية بكتابــــة البحــــوث والدراســــات وحتقيــــق التخ صّ

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

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

وإقامـــة جمـــالس العـــزاء وعقـــد املحـــارضات والنـــدوات 

واملســابقات العلميَّــة والثقافيَّــة التــي تثــرٰ بفكــر أهــل 

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

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

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 Qودراســات عــن شخصــيَّة اإلمــام احلســن املجتبــٰى 

 اهللا التوفيق والسداد.

 

سة                                    العتبة احلسينية املقدَّ

صية Qمركز اإلمام احلسن               للدراسات التخصّ

 كاظم اخلرسان                                        
  



 

 اإلهداء

أهــــدي ثــــواب هــــذا املجهــــود 

املتواضـــع إىل ســـيدي شـــباب أهـــل 

ــــني ــــن واحلس ــــة (احلس ) L اجلن

ــن  ــول حس ــه بقب ــأل اهللا أن يتقبل وأس

إنــه عــىل ذلــك مــن القــادرين وصــىل 

 اهللا عىل حممد وآله امليامني.



 

  



 

 

 املقدمة

ــاتم  ــىل خ ــالم ع ــالة والس ــاملني والص ــد هللا رب الع احلم

ــاملني  ــة للع ــوث رمح ــني املبع ــد األم ــلني حمم ــني واملرس النبي

ــىل  ــؤمنني وع ــري امل ــيل أم ــه ع ــيه وخليفت ــه ووص ــىل أخي وع

ولديه سيدي شـباب أهـل اجلنـة احلسـن واحلسـني وعـىل آلـه 

الغــر امليـــامني اهلـــداة املهـــديني الـــذين أذهـــب اهللا عـــنهم 

 هم تطهرياً.الرجس وطهر

مــن أتبــاع القــرآن وســنة  –إن شــاء اهللا  –أمــا بعــد فــنحن 

ــي ــاهرين N النب ــه الط ــاعهم ال  K وعرتت ــا باتب ــد أمرن وق

 غريهم.
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ــذي  ــق ال ــرتاث العري ــا ال ــن تارخين ــتلهم م ــا أن نس وعلين

، التــاريخ العــادل املحايــد K وأهــل بيتــه N تركــه الرســول

الــذي كتــب بعيــداً عــن قصــور الســلطة األمويــة والعباســية 

وأمــواهلم التــي اشــرتوا بواســطتها الكثــري مــن األقــالم التــي 

احلقـــائق لـــذلك قررنـــا بعـــد االتكـــال عـــىل اهللا أن زورت 

ــزء ــتعرض ج ــيط اً نس ــن  اً بس ــام احلس ــاة اإلم ــن حي ــداً م ج

ولنعتربها ومضـة رسيعـة تبعـد الظلمـة عـن كثـري  Q املجتبى

ظلــامً وعــدواناً. واهلــدف  Q ممــا قيــل يف حــق اإلمــام احلســن

موثقـة  Q منه جعل املفـاهيم الصـحيحة عـن اإلمـام احلسـن

مــن مصــادرها حتــى يتســنى للشــيعي الــرد عــىل هــذه 

الشــبهات أو املظــامل التــي وقعــت عــىل هــذا اإلمــام املظلــوم، 

إضافة إىل ذلك فإننـا نريـد أن نجعـل اإلمـام احلسـن املجتبـى 

ــ ــاً م ــنيقريب ــام احلس ــق باإلم ــذي تعل ــيعي ال ــن الش  Q ن ذه
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ــه  ــاً ل ــا ســوف نســتعرض  – يأنــه حســين –وهنيئ لــذلك فإنن

 .Q هم حماور الظلم التي تعرض هلا اإلمام احلسنأ

 :املحور األول: يف حياته الرشيفة

ظلـــم مـــن قبـــل أعدائـــه عـــن طريـــق املـــؤامرات  – ١

ــافة  ــحابه باإلض ــني أص ــت ب ــي روج ــتن الت والدســائس والف

كــت ضــده وهــذا كلــه يإىل حمــاوالت االغتيــال التــي ح

 لغرض إقصاء اإلمام عن حقه الرشعي يف اخلالفة.

ظلــم مــن قبــل أصــحابه عــن طريــق اخليانــات  – ٢

فوف املتكــررة لقــادة اجلــيش املتنفــذين وانتقــاهلم إىل صــ

ــاس)  ــن العب ــد اهللا ب ــة (عبي ــا خيان ــادي وأعظمه ــيش املع اجل

 .Qاإلمام قائد جيش 
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ظلم مـن قبـل أصـحابه ومواليـه بتعـاملهم معـه عـىل  – ٣

أســاس أنــه خليفــة خيطــأ ويصــيب واعرتاضــهم عــىل الكثــري 

مــن أوامــره ونواهيــه وباخلصــوص قضــية عقــد اهلدنــة 

ــلح) ونعــتهم اإلمــام ال بنعــوت ال يرضــاها اهللا و Q (الص

. حيـث يـدخل عليــه أحـد أصـحابه فيسـلم عليــه N رسـوله

 .)١(قائالً: (السالم عليك يا مذل املؤمنني)

 :Q املحور الثاين: بعد استشهاده

ظلــم مــن قبــل أعدائــه بتزويــر حقــائق التــاريخ  – ١

وقلبهــا رأســاً عــىل عقــب، التــاريخ الــذي كتــب حتــت وقــع 

 الدراهم والدنانري.

 .٢٧٤، ص٢باقر رشيف القريش: ج Q حياة اإلمام احلسن )١(
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ــن  – ٢ ــارجيني م ــالم اخل ــداء اإلس ــل أع ــن قب ــم م ظل

رقني أولئــك الــذين كــان اإلســالم عــدوهم اللــدود ـاملستشــ

فأخــذوا حيــاولون تســقيط كــل شخصــية إســالمية عظيمــة. 

ـــ ـــم املستش ـــا ه ـــمنوهنا ـوه ـــب ويض ـــون الكت رقون يؤلف

ــلطان  ــن س ــا م ــزل اهللا هب ــا أن ــار م ــات وأخب ــث ورواي أحادي

يصــف اإلمــام حتــى أن أحــدهم وهــو (دوايــت دونلدســن) 

بأنه مـزواج مطـالق وأن عـدد زوجاتـه كـان بـني  Q املجتبى

)١()٩٠٠-٣٠٠(. 

مـن مواليـه وحمبيـه مـن حيـث ذكـره  Q ظلم اإلمـام – ٣

ــ ــه الش ــل حيات ــراز مفاص ــرب ـوإب ــىل املن ــوص ع ريفة وباخلص

راً عــىل يــوم ـمقتصــيكــون ريف ـاحلســيني فيكــاد ذكــره الشــ

 والدته ويوم استشهاده.

 .٩٠عقيدة الشيعة:  )١(
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ارتأينـا نحـن جمموعـة مـن حمبـي اإلمـام احلسـن ومما تقدم 

بعـــد التوكـــل عـــىل اهللا العـــيل القـــدير واالســـتعانة بســـيد 

ـــه الطـــاهرين ـــة ـأن نشـــ K املرســـلني وأهـــل بيت رع بكتاب

ــة  ــص كاف ــة خت ــادر موثوق ــن مص ــاة م ــوث منتق ــلة بح سلس

 Q منــذ والدتــه إىل يــوم استشــهاده Q مفاصــل حيــاة اإلمــام

وث سـوف تكتـب بأسـلوب وجيب التنويـه إىل أن هـذه البحـ

بســيط وذلــك لضــامن الفائــدة ألكــرب عــدد ممكــن مــن أفــراد 

املجتمع، أما املصادر التـي تـم االعـتامد عليهـا فسـوف تـذكر 

ــي  ــوث والت ــل البح ــيل تسلس ــيام ي ــث وف ــل بح ــة ك يف هناي

 سوف يتم طباعتها تباعاً ومن اهللا التوفيق والقبول.

* * * 
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ــة  ــروف املحيط ــرق إىل الظ ــث التط ــذا البح ــاول يف ه نح

ــث  L بكــل مــن اإلمــامني اهلاممــني احلســن واحلســني وبح

ــة ــحاب األئم ــق بأص ــيام يتعل ــعف ف ــوة والض ــاط الق  K نق

وأعــدائهم وكـــذلك نحــاول إثبـــات أن طريــق اإلمـــامني 

رف كـل مـنهام بـام تقتضـيه ـواحد وغايتهام واحـدة وقـد تصـ

املصلحة اإلهليـة لغـرض رفعـة الـدين واحلفـاظ عـىل رشيعـة 

 .N سيد املرسلني

ــن ــام احلس ــرف اإلم ــان ظ ــد ك ــاً  Q لق ه ظرف ــدوّ ــن ع م

اً وفظيعاً جـداً ملـا كـان جيسـده هـذا العـدو مـن أخطـار خطري
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ـد لشـ راء ـبحكم ما تـوفر لديـه مـن طاقـات وإمكانـات ال حتُ

الضامئر وإفسـاد النفـوس وشـل حركـة اخلصـم واإليقـاع بـه 

 بال حدود.

 اً فكـــان ظرفـــاً مملـــوء Q أمـــا ظـــرف اإلمـــام احلســـني

ـــاء  ـــد والرشاســـة الرعن ـــف البلي ـــي والعن باإلرهـــاب الغب

ــدوا ــد والع ــن عب ــر ب ــان عم ــذا ك ــوح. وهل ــاري املفض ن الع

أمــري املــؤمنني  Q العزيـز يف أول شــبابه ال يعلــم إن كــان عــيلٌ 

ــدر ــل ب ــن أه ــن  )١(م ــد أحس ــة ق ــا ذاك إال ألن معاوي أو ال وم

التخطــيط. ولكــن عمــر بــن عبــد العزيــز هــذا مل يكــن جيهــل 

ألن يزيـــد مل يســـتطع اإلخفـــاء والتســـرت عـــىل  Q احلســـني

 جرائمه.

 .٥٩-٥٨، ص٤رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ج )١(
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ر ـمــر فــاملهم أن احلــوادث جــاءت تفســأومهـام يكــن مــن 

أن  Qوجتلوهــا وكــان أهــم مــا يرمــي إليــه Q خطــة احلســن

ــا  ــني م ــنهم وب ــول بي ــاة ليح ــؤالء الطغ ــن ه ــام ع ــع  اللث يرف

 من الكيد. N يبيتون لرسالة جده املصطفى

ــر  ــاء وآذن أم ــرح اخلف ــى ب ــا أراد حت ــل م ــه ك ــم ل ــد ت وق

ــتتب  ــذا اس ــاملني، وهب ــد هللا رب الع ــاجلالء واحلم ــة ب األموي

لصــنوه ســيد الشــهداء أن يثــور ثورتــه التــي أوضــح اهللا هبــا 

 الكتاب وجعله فيها عربة ألويل األلباب.

وجهـني لرسـالة واحـدة كـل وجـه مـنهام يف  L وقد كانا

ــا ويف ــعه منه ــر يف موض ــافئ اآلخ ــا يك ــن مراحله ــه م  زمان

 النهوض بأعبائها ويوازيه بالتضحية يف سبيلها.

أســخى  Q مل يبخــل بنفســه ومل يكــن احلســني Q فاحلســن

منــه هبــا يف ســبيل اهللا. وإنــام صــان نفســه ليجنــدها يف جهــادٍ 
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ــهادة  ــربالء ش ــهادة ك ــت ش ــت كان ــان الوق ــام ح ــامت فل ص

 حسنية قبل أن تكون حسينية.

أعـرف بمعـاين التضـحية مـن يـوم  )١((سـاباط)وكان يـوم 

 الطف لد أويل األلباب ممن تعمق.

ــن ــام احلس ــابر  Q ألن اإلم ــة دور الص ــن البطول ــيَ م أعط

ــت  ــد. وكان ــتكني قاع ــورة مس ــاره يف ص ــتامل املك ــىل اح ع

 Qشــهادة (الطــف) حســنية أوالً وحســينية ثانيــاً ألن احلســن

د أسباهبا.  أنضج نتائجها ومهّ

موقوفــاً عــىل جلــو احلقيقــة التــي  Q ر احلســنـكــان نصــ

بصــربه وحكمتــه، وبجلوهــا  Q جالهــا ألخيــه احلســني

ره العزيـز وفـتح اهللا لـه فتحـه املبـني ـنصـ Q ر احلسـنيـانتص

 كأهنام متفقان عىل تصميم اخلطة وهي: L وكانا

 ساباط: املكان الذي عقدت فيه اهلدنة (الصلح) عىل بعض الروايات. )١(
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ـــن ـــون للحس ـــيم  Q (أن يك ـــابر احلك ـــا دور الص منه

ــني ــدورين  Q وللحس ــن ال ــألف م ــريم، لتت ــائر الك دور الث

 خطة كاملة ذات غرض واحد).

ــادثتي  ــد ح ــاس بع ــف الن ــد وق ــف  –وق ــاباط والط  –س

ــويني  ــؤالء األم ــريون يف ه ــث ف ــر يف األحادي ــون النظ يمعن

عصبة جاهلية منكـرة، بحيـث لـو مثلّـت العصـبيات الظلـوم 

مل تكــن غــريهم، بــل تكــون دوهنــم  يف اخلطــر عــىل اإلســالم 

 ه.وأهل

ــزولقــد رأ ال عــىل  نــاس مــن هــؤالء األمــويني قــردة تن

ر لألمـــة عـــن أنيـــاب غـــول ـّتكشـــ N منـــرب رســـول اهللا

وتصافحها بأيدٍ متتـد بمخالـب ذئـب يف نفـوس تـدب بـروح 

 عقرب.
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 :L املوازنة بني ظروف احلسن وظروف احلسني

ورأ كثري مـن النـاس، أن الشـمم اهلاشـمي الـذي اعتـاد 

 Q الشــواهق كــان أليــق بموقــف احلســنيأن يكــون دائــامً يف 

 .Q منه بموقف احلسن
ــق وال  ــد إىل العم ــي تفتق ــة الت ــرة البدائي ــي النظ ــذه ه وه

يف سـائر مواقفـه  Q تستوعب الدقة، فـام كـان اإلمـام احلسـن
إال اهلاشــمي الشــامخ املجــد الــذي واكــب مثــل أبيــه وأخيــه 
معــاً فــإذا هــم مجيعــاً أمثولــة املصــلحني املبــدئيني يف التــاريخ 
ولكــل بعــد ذلــك جهــاده ورســالته ومواقفــه التــي يســتمليها 

رقة ـمن صميم ظروفه القائمـة بـني يديـه وكلهـا الصـور املشـ
للحــــق املهتضــــم  يف اجلهــــاد ويف املجــــد ويف االنتصــــار

ــام  ــرف اإلم ــتالً يف ظ ــوت ق ــاء امل ــان احتس ــوب، وك واملغص
ــني ــام  Q احلس ــروف اإلم ــلحاً يف ظ ــاة صُ ــاظ باحلي واالحتف
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ــن ــيلتني Q احلس ــاتني الوس ــق ه ــن طري ــه. ع ــدا ب ــام مه ، ب
لضامن حيـاة املبـدأ وللربهنـة عـىل إدانـة اخلصـوم، هـو احلـل 

 إىل املنطقي ملشاكل كـل مـن الظـرفني وهـو الوسـيلة الفضـىل
اهللا تعــاىل. وإن مل يكــن الوســيلة إىل الــدنيا. وهــو الظفـــر 
احلقيقــي املنــدرج مــع التــأريخ وإن كــان فيــه احلرمــان حــاالً 

 وخسارة السلطان ظاهراً.
ـــني ـــحية احلس ـــحيتان: تض ـــت التض ـــالنفس  Q وكان ب

بالسـلطان مهـا قصـار مـا يسـمو إليــه  Q وتضـحية احلسـن
ــا ــواقفهم اإلنس ــدئيون يف م ــزعامء املب ــت ال ــدة وكان نية املجاه

 L عوامـل الـزمن التــي واكبـت كـال مــن احلسـن واحلســني
يف زعامته هـي التـي خلقـت لكـل مـنهام ظرفـاً مـع أصـدقائه 
وظرفــاً مــع أعدائــه ال يشــبه ظــرف أخيــه فكــان مــن طبيعــة 
ــتالف  ــادين واخ ــكل اجله ــتالف ش ــرفني اخ ــتالف الظ اخ

 النهايتني أخرياً.
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 :من أنصارمها L ظروف احلسن واحلسني

ــني ــام احلس ــوفيني لإلم ــدقاء الك ــة األص ــت خيان  Q ومثل

خطوتـــه املوفقـــة يف ســـبيل التمهيـــد لنجاحـــه العظـــيم يف 

ــن ــه احلس ــبة ألخي ــت بالنس ــا كان ــاريخ ولكنه ــوم  Q الت (ي

عقبتــه الكــؤود التــي شــلت ميدانــه عــن  )١(مســكن واملــدائن)

 Q تطبيق عمليـة اجلهـاد، وذلـك ألن حـوادث بيعـة احلسـني

كانت قد سـبقت تعبيتـه للحـرب فجـاء جيشـه الصـغري يـوم 

وقف به للقتال منخوالً مـن كـل شـائبة تضـريه كجـيش إمـام 

 له أهدافه املثىل.

مسكن: املكان الذي عسكرت فيه القوة امليدانية بقيادة عبيد اهللا بن  )١(

 .Q نائن: مكان جتمع جيوش اإلمام احلسالعباس. املد
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ــام  ــفوف اإلم ــن ص ــه م ــذ موقع ــذي أخ ــيش ال ــا اجل أم

، ثم فـرَّ ثلثـاه ونخـرت بـه الدسـائس املعاديـة فـإذا Q احلسن

ــيش  ــذلك اجل ــرد، ف ــاض والتم ــوىض واالنتف ــن الف ــو ره ه

كــل أمــل مــن نجــاح هــذه  Q ذي فقــد بــه اإلمــام احلســنالــ

 احلرب.

ومــن هنــا ظهــر أن هــؤالء األصــدقاء الــذين بــايعوا 

ــوا  Q احلســن وصــحبوه إىل معســكراته كمجاهــدين ثــم نكث

بيعـتهم وفـروا إىل عــدوهم أو ثـاروا بإمــامهم كـانوا رشاً مــن 

 قبل أن يواجهوه. Q أولئك الذين نكثوا بيعة احلسني

ـد احل حلربـه، فكـان جيشـه جيشـاً مـن  Q سـنيوهكذا مهّ

ــه  ــاً يف طاعت ــه وتفاني ــاً يف غايت ــاريخ إخالص ــوش الت أروع جي

 وإن قلّ عدداً.
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فلــم يعــد بإمكانــه أن يســتبقي حتــى مــن  Q أمــا احلســن

شـــيعته املخلصـــني أنصـــاراً يطمـــئن إىل مجعهـــم وتوجيـــه 

ــ ــي انتش ــوىض الت ــاهتم ألن الف ــوده ـحرك ــدواها يف جن رت ع

 وقف قابلية االستمرار عىل العمل.كانت قد أفقدت امل

ــن  ــرفيهام م ــني ظ ــرق ب ــذا الف ــن ه ــم م ــرق أعظ وأي ف

 أنصارمها؟

 :من أعدائهام L ظرف احلسن واحلسني

هـو  Q هـو معاويـة وعـدو احلسـني Q كان عـدو احلسـن

يزيــد بــن معاويــة والفــرق بــني معاويــة ويزيــد مــا طفــح بــه 

ــن)  ــافرة يف (اإلب ــبالدة الس ــة ال ــن قص ــاريخ م ــرة الت والنظ

 البعيدة العمق التي زعم الناس أهنا الدهاء يف (األب).
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ومــا كــان لعــداوة هــذين العــدوين ظــرفهام املرجتــل مــع 

ولكنهـا اخلصـومة التارخييـة التـي أكـل  L احلسن واحلسـني

عليهــا الــدهر ورشب بــني بنــي هاشــم وبنــي أميــة ومل تكــن 

وهتا األموية يوماً من األيـام كفـؤاً للهاشـمية وإنـام كانـت عـد

فـيام  Q التي ختافهـا عـىل سـلطاهنا حيـث قـال أمـري املـؤمنني

ــادي  ــا وال ع ــديم عزن ــا ق ــاً (ومل يمنعن ــة جواب ــه إىل معاوي كتب

ــا  طولنــا عــىل قومــك أن خلطنــاكم بأنفســنا فنكحنــا وأنكحن

فعل األكفاء، ولسـتم هنـاك وأنّـى يكـون ذلـك كـذلك ومنـا 

ــي ومــنكم املكــذب ومنــا أســد اهللا ومــنكم أســد  N النب

ألحالف ومنا سـيدا شـباب أهـل اجلنـة ومـنكم صـبية النـار ا

ومنا سيدة نسـاء العـاملني ومـنكم محالـة احلطـب إىل كثـري ممـا 

لنــا وعلــيكم). أولئــك بنــو هاشــم الطــالعون بــالنور، وأيــن 

هؤالء من أولئـك؟ ومل يكـن مـن االحـتامل البعيـد مـا قـدره 
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وه احـتامالً قريبـاً، فـيام لـو اشـتبك مـع عـد Q اإلمام احلسـن

التــارخيي معاويــة بــن أيب ســفيان يف حــرب يائســة مثــل هــذه 

ــالم  ــة عــىل اإلس ــذيوهلا أكــرب كارث احلــرب أن جتــر احلــرب ب

وأن تبيد بمكائـدها آخـر نسـمة تنـبض بفكـرة التشـيع ألهـل 

ــت ــة  K البي ــذه اخلط ــذ ه ــازة لتنفي ــه املمت ــة قابليات وملعاوي

ـــه  ـــاريخ وهـــو يف عدائ وتصـــفية احلســـاب الطويـــل يف الت

 لعيل وألوالده ولشيعتهم. الرصيح

فـي مثـل هـذا االحـتامل حيـث كـان  Q أما احلسني فقـد كُ

ــادة املشــاكل وال  خصــمه الغــالم املــرتف الــذي ال حيســن قي

ــن  ــه م ــو ال يعني ــم ه ــط ث ــة اخلط ــارات وال حياك ــة التي تعبئ

 األمر إالّ أن يكون امللك ذا اخلزائن.

ــني ــرأ احلس ــ Q ف ــىل ـأن يمض ــاً ع ــميمه مطمئن ي يف تص

 لته وعىل أهدافه وعىل مستقبلهام من أعدائه.رسا
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ــن ــة  Q أمــا احلس ــه املعنوي ــىل نتائج ــن يطمــئن ع ــم يك فل

طمأنينــة أخيــه ويف أعدائــه (معاويــة بــن أيب ســفيان واملغــرية 

بــن شــعبة ومــروان بــن احلكــم) وخططهــم الناصــبة احلقــود 

 التي ال حد لفظاعتها يف العداوة واحلقد.

قــد اســتفاد  Q اإلمــام احلســنيوأخــرياً: يمكــن القــول أن 

من غلطات معاويـة يف غاراتـه عـىل بـالد اهللا اآلمنـة املطمئنـة 

ــن ــام احلس ــلح اإلم ــن رشوط ص ــه م ــه  Q ويف موقف ويف قتل

ــن ــام احلس ــياء  Q اإلم ــد ويف أش ــه يزي ــه البن ــم ويف بيعت بالسُ

كثرية أخر بـام زاد حركتـه يف وجـه األمـويني قـوة ومعنويـة 

ــىل و ــاً ع ــاً رصحي ــرأي وانطباق ــالمي يف ال ــر اإلس ــه النظ ج

 العام.
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اســتفاد أيضــاً مــن مزالــق الشــاب املــأخوذ بــالقرود 

رف ـواخلمــور (خليفــة معاويــة) فكانــت كلهــا عوامــل تتصــ

 معه يف تنفيذ أهدافه.

ــه ــت ظروف ــدقائه  Q وكان ــن أص ــه م ــه وظروف ــن أعدائ م

تتفقــان معــاً عــىل تأييــد حركتــه وإنجــاز مهمتــه واألخــذ إىل 

 ي فاز به يف اهللا ويف التاريخ.النرص العظيم الذ

فقــد أعيتــه ظروفــه مــن أصــدقائه  Q أمــا اإلمــام احلســن

فحالــت بينــه وبــني الشــهادة، وظروفــه مــن أعدائــه فحالــت 

ــور  ــاً أن يط ــذلك رأ لزام ــرب، ل ــاجزهتم احل ــني من ــه وب بين

 طريقة جهاده وأن يفتح ميدانه عن طريق الصلح.

ــام  ــعها اإلم ــي وض ــام الت ــت األلغ ــا كان ــنوم يف  Q احلس

الرشوط التي أخـذها عـىل معاويـة إال وسـائله الدقيقـة التـي 

 حكمت عىل معاوية وحزبه بالفشل الذريع يف التاريخ.
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 –بعـد هـذا  –وهنا نقول: أنه مـن الصـعب حقـاً أن نميـز 

ــوذاً إىل  ــد نف ــاده وأش ــراً يف جه ــرب أث ــان أك ــوين ك أي األخ

 يبــقَ خمفيــاً أن أهدافــه وأبعــد إمعانــاً يف النكايــة يف أعدائــه ومل

يف الصــلح كــان  Q تــاريخ نكبــات أميــة بعــد عمليــة احلســن

ـــن ـــام احلس ـــالً باإلم ـــعاً  Q متص ـــه خاض ـــاً بخطط مرهون

لتوجيهــه. وأن حادثــاً واحــداً مــن أحــداث تلــك النكبــات مل 

يكن ليقع كام وقـع لـو ال هـذه العمليـة الناجحـة التـي كانـت 

بيعــة مــن طبيعــة ظروفهــا أن تســتأثر بالنجــاح وكــان مــن ط

خصــومها أن يكونــوا أعوانــاً عــىل نجاحهــا مــن حيــث 

 يشعرون أو ال يشعرون.
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 :خامتة الكالم

كان الواجـب واملتعـني الـذي ال حمـيص عنـه يف الظـروف 

ــني ــا احلس ــار هب ــي ث ــارب  Q الت ــه أن حي ــاغوت زمان ــىل ط ع

ــع  ــه ودائ ــبى عيال ــحابه وتس ــو وأص ــل ه ــى يقت ــل حت ويقات

ــول اهللا ــني N رس ــو املتع ــذا ه ــان ه ــام ك ــة  ك ــن السياس يف ف

ــر  ــن األوام ــر ع ــع النظ ــع قط ــة م ــة والكياس ــوانني الغلب وق

ــب  ــني والواج ــان املتع ــذلك ك ــة ك ــيئة األزلي ــة واملش اإلهلي

ـــن ـــام احلس ـــروف اإلم ـــه يف ظ ـــيص عن ـــذي ال حم  Q ال

ــلح  ــو ال ص ــه ول ــون زمان ــع فرع ــلح م ــو الص ــاته ه ومالبس

ــام احلســن ملــا بقــي  Q وشــهادة اإلمــام احلســني Q اإلم

ــم  ــالم اس ــدلإلس ــود حمم ــل جه ــاعت ك ــم ولض  N وال رس

وما جاء بـه للنـاس مـن خـري وبركـة وهـد ورمحـة فـإن أبـا 

ــدابري  ــل الت ــروا ك ــد دب ــخله يزي ــة وس ــه معاوي ــفيان ونغل س
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ـــاس إىل  ـــالم ورد الن ـــو اإلس ـــل ملح ـــل احلي ـــوا ك وعمل

ــذه  ــل إىل ه ــز ولع ــالت والع ــادة ال ــاهليتهم األوىل وعب ج

ــي ــار النب ــة أش ــة الدقيق ــديث ا N النكت ــاهر باحل ــهور الظ ملش

: (احلســن واحلســني إمامــان N بصــحته ظهــور النــور يقــول

إمــام يف قعــوده كــام  Q قامــا أو قعــدا) لعلــه يعنــي أن احلســن

 .)١(إمام يف قيامه وهنضته Q أن احلسني

 Q ، وشـــهادة احلســـنيQ نعـــم لـــو ال صـــلح احلســـن

فضــح  Q ه، فــإن احلســنؤي عــىل اإلســالم ولــف لــواـلقضــ

ـــلمني،  ـــالم واملس ـــافر لإلس ـــداءه الس ـــر ع ـــة وأظه معاوي

ى ـبتضــحيته وشــهادته فتــك بدولــة أميــة وقضــ Q واحلســني

ــة  ــدروس اخلالّق ــى ال ــتبد وأعط ــامل مس ــل ظ ــىل ك ــا وع عليه

 ، باقر رشيف القريش: مقدمة اجلزء األول.Q حياة اإلمام احلسن )١(
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ـــان  ـــم والطغي ـــىل الظل ـــور ع ـــد أن يث ـــلح يري ـــل مص لك

 واالستغالل.

 * * 
 



 

 

 

 املصادر

 / باقر رشيف القريش.Q حياة اإلمام احلسن – ١

ـــ – ٢ ـــا عش ـــة االثن ـــر ـاألئم ـــاريخ/ املفك ـــرية وت ر س

 اإلسالمي املجاهد حممد حسن آل ياسني.

ــن – ٣ ــلح احلس ــد رايض Q ص ــام املجاه ــامحة اإلم / س

 آل ياسني.

/ Qالقــول احلســن يف عــدد زوجــات اإلمــام احلســن – ٤

 وسام برهان البلداوي.
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رجــل احلــرب والســالم/ ســيد  L احلســن بــن عــيل – ٥

 حممد عيل احللو.

ر/ هاشـــم معـــروف ـعشـــ يســـرية األئمـــة االثنـــ – ٦

 احلسني.

ــد  – ٧ صــلح اإلمــام احلســن دراســة وحتليــل/ حممــد عب

 اجلبار.

/ سلســــلة قصــــص أهــــل Q اإلمــــام احلســــن – ٨

 / أمحد احلسني.Kالكساء

 ** 
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