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 مقّدمة املركز

 والصمم   العممني،   رب   هلل واحلممم  الممنم،   الممن   اهلل بسمم 

 الطممنيين،   الط، بمم  وآلمم  حمّممم  أمجعمم  اخللمم  أرشف عمم ى  والسمم  

 رب   آممم  المم ،   ،مم   ق،ممني  إلى  أمجعمم  أعمم ا    عمم ى  المم ا   واللعمم 

 .العني، 

 من ممني ملك ت، مم   وأشممصني    ن ران، مم  شممص     K الب،مم  أيمم 

ممم     ُوِجممم    وألجل مممني  نممم را   تممم و    ، اخل لممم   مسمممنيُب  وإل، مممني الك 

 بم،ممهنا   اخلممر ُوِضمم    رأومم   وقلمم    ر مم  شممهنيي   م،ممني    و،نط مم  

 .مكم    وغّذويني ألسنت   رب ع ع ى  ا،عنو  ون م   ع ال   وهنان ه

 إلم،   ،نقم ى  وال السم،  عمن   ،نحم رُ ) سمنيةا  قمنية    يم ا   أن ار  

 آة  أبنمممني  أبممم ا   عممم ى  تصمممط    وممموله ي   اخل لممم  ألهممم ا  (الطمممر

 .عني  ،  وبمغنينم   سني ل   مستنج ،  متعل م 

 ات بممنيع    عمم ى  وممنةا   جيممنو  وال ممم اال   عمم ى  أممم ا   ُ،كِنيمم   ال

 رآيمم   ممم  كمم    قلمم    و،شممغ  إلمم،   اسممتم  ممم  كمم    مممب    ُ، ، مم 

 ن م   ممني وم   ُيم  العل،مني  وكلممُت   الصم   وطمن،ُ    احلم    من ج  

 .األرض وأوتنية السام  أن ار ُي  ول،  الت م  ُ، ني  مني وةو 

 مممنير التمم  األرسار يممذه وأممم  Q ا،جتبمم  احلسمم  واإلمممني 

 وبممنيع قنارا ممني يف احلكممم  وجمم  عمم  الممبع  وغهمم  معننييممني يف الكثممر

 واالوممءا ا  الكممذب ُ،سممط نو  وناممم ا غممري  بمم ن،ني ة،ممن   آخممنو 
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 ا،نصمم     مم احل ممم    ،تجمنيو  ومل الع مم  ممم    بعضم ني جممنيو  والتمم  عل،م 

 .النسنيل  ب،  ع ى 

 التصّصصمم،  لل راسممني  Qاحلسمم   اإلمممني  منكممهن ايممت    وقمم 

 بشممو  ُتعن مم ى  التمم  ا،صط طممني  وحت ،مم  وال راسممني  البحمم   بكتنيبمم 

 إلى  بنيإلضممنيو  وكتّ،بممني  كتمم  يف ونشمممنيني Q ا،جتبمم ى  احلسمم  اإلمممني 

 تنيبعمم ال االجتامعمم  الت اصمم  وصممهحني  االنءنمم  م اقمم  عمم ى  نشمممنيني

 .للمنكهن

 التممم  األُخمممن ى  واإلع م، ممم  الث نيو، ممم  النشمممنيطني  إلى  بنيإلضمممنيو 

 العمهنا  جممنيل  وإقنيمم  الهنّ،م  التصمنيم،  نشممن خم   مم  ا،نكهن  ني ،   

 التمم  والث نيو، مم  العلم، مم  وا،سممنيب ني  والنمم وا  ا،حممنيتا  وع مم 

 خل مم  لنمني تعمنيلى  اهلل ت و، مني  مم  وغريمني K الب،م  أيم  بهكمن تثن ى 

 .Qا،جتب ى  احلس  حمّم  أيب ا،ظل   اإلمني 
 تلمم  أممم  يمم  ال ممنير  عهن،ممهن  ،مم ،  بمم  الممذ  الكتممنيب ويممذا

 احلسم  اإلممني  شصصم،   ب،مني  إلى  إال    م ف ال والتم  أ،نعم  التم  الثامر

 ا،كتبمم  ولنومم   ا،شمممِنق  ون ام، ممني ا،ضمم،   أبعنيةيممني بكمم    Q ا،جتبمم ى 

 Qا،جتبم ى  احلسم  اإلممني  شصصم،   عم  وةراسمني  ببحم   اإلسم م،  
 .والس اة الت و،  اهلل وم 

س  احلس،ن،  العتب                                                  ا،   

 التصّصص،  لل راسني  Qاحلس   اإلمني  منكهن                         

 اخلنسني  كنيظ                                                        



 

 املقدمة

ورحينينتممم    N سمممبس رسممم   اهلل Q اإلممممني  احلسممم  ا،جتبممم 

وشممب،   يف ملممم  وصممنه وجمم ةه وكنممم   متمم  ل مم  بكممن،  أيمم  

  N الب،مم  لكثممن  سممصني   وكنممم   تنبمم  يف أمضممني  جمم ه رسمم   اهلل
ونشممو يف ب،مم  اإلمنيممم  يف ظمم  والمم ه أمممر ا،ممبمن  اإلمممني  عمم  بمم  أيب 

وجمممم  يف شصصممم،ت  رشف النبممم   واإلمنيمممم   ورشف   Q طنيلممم 

 النس  واحلس .

ممم  ا،حمم   ا  يممذا اإلمممني  العظمم،  واجمم  يف م،نيتمم  ا،بنيركمم  كثممر

وا،تنيعمم  وا،شممنيك  التمم  أل مم  بث ل ممني وتواريممني عمم  مسممنير األممم ا  

   وبع  ت ل،  منص  اإلمنيم  واخل و .بق

  ملنهسمموممم  أيمم  األممم ر التمم  عممنين  بسممبب ني صممن ف األ   ا

والعنمم  ا،عنمم   متمم  ممم  بعمم  أصممحنيب  ا، ممنب  يمم  صمملح  ممم  

الن مم  الشمم ،  إلبناممم  الصمملح ممم   Q احلسمم معنيو،مم   إ  واجمم  اإلمممني  

علم مم  بنيضممطناره لممذل   ب،مم  أ  ع مم  الصمملح ممم  األممم ،  مل ،كمم  
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بنيحلمم   العممنية   بمم  كممني  ممم  األممم ا  التنيرت،مم  الكممن  التمم  

 .غر  جمن  ومسنير التنير،خ

مم  معنيو،م   Q وم  ينني  ،ع  الصملح المذ  وقعم  اإلممني  احلسم 

ممم  أبممن  ا، اقمم  الس،نيسمم،  التمم  ،نبغمم  الءك،ممهن عل، ممني عنمم  ةراسمم  

مم  أيم      أل  يمذا احلم   اممني  ،عمQ السر  ا،بنيرك  لإلممني  احلسم 

األممم ا  التنيرت،مم  التمم  جيمم  ةراسممت ني ةراسمم  م ضمم ع،  وحتل،ل،مم  

وا، بسممني  التمم  سممنيت  وأة  إل ت ق،مم  كمم  ،مكمم  و مم  الظممنوف 

 معنيي   الصلح ب  الطنو .

 ا  وسمم،ب   المم   والن ممنيمل بمم  ا،ممبرخ  والكّتممنيب  مممنيو

للصملح مم  معنيو،م   وأسمبنيب    Q مستمنا  مم   ةواوم  اإلممني  احلسم 

ونتني جمم   وممنيل نا   مممذا احلمم   التممنيرت  البممنير  مل تكمم  مت او مم   بمم  

   والت ج ني  الت  ،عت    ني صنيمب ني.ختتل  بنيخت ف ا،، 

ويف يمممذا الكتمممنيب نحمممنيو  أ  نسممملس األضممم ا  عممم   تلممم  

ن  ممم  معنيو،م  بصم ر   تصم Qاألبعمنية لصملح اإلممني  احلسم  ا،جتبم 

لل بمم    Q ولكن ممني منكممهن   وب،ممني  المم واو  التمم  ةوعمم  اإلمممني  احلسمم 

تار بنيلصمملح  ووا، مم  الصمملح واخل،ممنيرا  ا،تنيممم   وو ا مم  الصمملح وأ

عمم   ال بمم   بمم   وممإ  وو مم  إل  لمم  و مم  الغني،مم  وا،طلمم ب  وإال 

وحسممب  أننمم  قمم  منيولمم   وعل،مم  أت كمم   ومنمم  أسممتم  العمم   



 11 ...................................................................................... ا،  م 

ْلااُت َوإَِلْيااِ  ُأنِيااُب  َوَماات َتااْوِِيِقال إَِِّ بِااتهلل﴿والت و،مم   ]سمم ر  ﴾َعَلْيااِ  َتَوكَّ

 [.88ي ة: 

لكتممنيب يف م،ممهنا  وختنيمممني ... أبت مم  إل اهلل تعممنيل أ  جيعمم  يممذا ا

َِ َبنُااوَ  ﴿أعممام   وإ  ،نهعنمم  بمم  يف آخممن    َُ َمااتا  َو َِ َينَعاا َِّ َيااْوَ   * إِ

تبممنير   -[  إنمم  89-88]سمم ر  الشممعنا : ﴾بَِقْلاابس َساالِيمس  َمااْن َأَتاا  اهلل

حممممس النجمممني   وغني،ممم  األمممم   و،نبممم ع الن ممم  والهممم،   -وتعمممنيل 

 والعطني .

 واهلل ا،ستعني 

 

 ال، س  عب اهلل أ  

 ال ط،  -احلل  

 يم7/1/1434اخلم،  

                    22/11/2012  

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 Q البطتقة الشخصية لإلمت  احلسن

 (. N : احلس  )سامه ب  رس   اهللاسم 
 . Q : ع  أمر ا،بمن أب ه
 . P : ونيطم  الهنينا أم 

 . N : رس   اهللج ه ألم 
 ،طل . : أب  طنيل  ب  عب  اج ه ألب، 

 : خ جي  بن  خ ،ل . ج ت  ألم 

 : ونيطم  بن  أس  ب  ينيش . ج ت  ألب، 

 . Q : اإلمني  احلس أخ ه ألم  وأب، 
 . P :  ،ن   أ  كلث  أخ ات  ألم  وأب، 

: ول  بني، ،نم  ل،لم  النصم  مم  شم ن رمضمني  سمن  ام   والةت 

  ،مم  N إل النبمم  P لل جممن   وق،مم  سممن  اانتمم   وجممني   بمم  ونيطممم 

السنيب  م  م ل ه يف خنقم  مم  من،من النم   وكمني  جن ،م  نمهن   مني إل 

النبمم   و ممني : )الل مم  إه أع،ممذه بمم  وولمم ه ممم  الشمم،طني  الممنج، (  
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ن   وسممامه مسممنني   وعمم  عنمم  موأ   يف أ نمم  ال،منمم   وأقممني  يف ال،سمم

كبشني . عنيمل م  ج ه سمب  سمن  وأشم نا   وق،م  امام  سمن   ومم  أب،م  

 .(1)وبع ه تس  سن   وقنيل ا عرش سن  ا ا  سن  

الع،نمم    (2)نبني  بحمممن   أةعمم مأبمم،  اللمم    مشمم Q : كممني صممهت 

  وكممو  (6)   ا ووممن (5)كمما اللح،مم   (4)نب م  ةق،مم  ا،سمم(3)سمم   اخلمم ، 

  بع،م  ممني بم  ا،نكبم   ربعمم   (8)  عظم،  الكمناة، (7)عن م  إبن،م  وضم 

                                                           

لبنني   الطبع   -برو ش ب  ةار األض ا   ا( مننيق  آ  أيب طنيل   اب  ش ن 1)

 .33   4   ج1991-يم1412الثنين،  

 ( ال ع  ش   س اة الع  م  سعت ني.2)

 سني   اخل ،  غر منته  ال جنت . (3)

 ( بهتح ا،،  وض  النا  الشعن ا،ست   الذ  ،وخذ م  الص ر إل الرس . 4)

 يني. ( كثر شعن5)

 ( ال ون  الشعن إل شحم  األ  .6)

وأمر  Nوض  يف الن،  واللمعني  وكذل  كنين  صه  النب   مث ( أ  7)

 .Qا،بمن 
 ( ك  عظم  الت ،ني يف مهص  و   كنةوس مث  ا،نكب  والنكبت .8)
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أمسمم  النممنيس وج ممني   وكممني   لمم،  بنيلط ،مم  وال ال صممر  مل،حممني   ممم 

 . (2)  مس  الب  (1)تض  بنيلس اة  وكني  جع  الشعن

ط،لمم  م،نيتمم   وشمم    Q : ال   أبممنيه أمممر ا،ممبمن تمم  ممم  أب،مم م،ني

 مع  منوب  الث  : الم   صه   الن نوا . 

 (. N : أب  حمم  )كننيه  ني رس   اهللكن،ت 
احلجمم   األاممر   : الت مم   الهنكمم   السممبس  السمم،   األممم  أل نيبمم 

 ا،جتب   الهناي   الن.

 : العهن  هلل وم ه. ن ش خنيمت 

: خ لمم  بنمم  منظمم ر الههنار،مم   أ  إسممحني  بنمم  أشمم ن  وجنيتمم 

ن بنمم  أيب مسممع ة األنصممنير   مطلحمم  بمم  عب،مم  اهلل الت،ممم   أ  بشمم

 جع   بن  األشعا  ين  بن  عب  الن   ب  أيب بكن. 

  عبمم  الممن    عبمم  اهلل   :  ،مم   احلسمم   عمممنو  ال نيسممأوالةه

 احلس  ا،ل   بنيألان   طلح . 

                                                           

 .سبس( الع  ض  ال1)

الطبع  لبنني    -( آ  أيب طنيل   الس،  حمس  األم   ةار امنية   برو 2)

 . 269   3   ج2002-يم1422األول
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:  ،مم  بمم  احلسمم   واحلسمم  بممم  ا،ع بمم   ممم  أوالةه اانممني 

 احلس .

  أ  سمملم   عبمم  اهلل: أ  احلسمم   أ  احلسمم   ونيطممم   أ  بننيتمم 

 رق، . 

 (. N : ق،  ب  ورقني  ا،عنوف بسه،ن  )م ل رس   اهللب اب 
 او . ب  أيب ر عب  اهلل: كنيتب 

ن،  م: ب ،مم  بنيخل ومم  بعمم  أب،مم  ،مم   المعمم  احلممنية  والعشممب،عتمم 

لل جممن . وكممني  عمممنه ،ممني ب ،مم  سممبعني   40ممم  شمم ن رمضممني  سممن  

 وا ا  سن   وب   يف خ وت  أربع  أش ن وا ا  أ،ني . 

 41: صممنيلح معنيو،مم  يف النصمم  ممم  مجممنية  األول سممن  صمملح 

لح إل ا، ،نمم  ووقممني   ممني لل جممن   وخممنج احلسمم  ممم  الك ومم  بعمم  الصمم

 عرش سن .

 50يف ،م   اخلمم،  السمنيب  مم  شم ن صمهن سمن   Q : تم يفوونيت 

لل جممن   وق،مم  سممن  تسمم  وأربعمم . وعمممنه سممبع  وأربعمم   سممن  

 وأش ن  وق،  اام  وأربع  . 

يف الب ،مم  عنمم  ج تمم  ونيطممم  بنمم   Q : ةونمم  اإلمممني  احلسمم قمنه

 أس  ب ص،  من . 

 عرش سن .  Q م   إمنيمت  : كنين م   إمنيمت 



 

 

 دواَِ الصلح

يف  Q بعمم  استشمم نية أمممر ا،ممبمن  اإلمممني  عمم  بمم  أيب طنيلمم 
 عمم  أنمم  ال ،ممنية  Q يممم بممني،  النممنيس اإلمممني  احلسمم  بمم  عمم  40عممني 

االجتامع،مم   أ  الظممنوف واألوضممنيع الس،نيسمم،  ونع،  للحكمم   إالمشممال

منار يف احلكمم   بنيالسممت Q التمم  كنينمم  سممني    مل تسمممح لإلمممني  احلسمم 

وإنممام سممنيت  تلمم  األوضممنيع يف ت ق،مم  الصمملح ممم  معنيو،مم   والتنممني   

 ع  احلك .

والسممبا  الممذ  ،هممنض نهسمم  ينممني: مممني األسممبنيب والمم واو  التمم  

لت ق،مم  معنييمم   الصمملح  والتنممني   عمم  احلكمم   Q أة  بنيإلمممني  احلسمم 

 لصنيلح معنيو، ؟! 

نوع نممذكن م،عنومم  اإلجنيبمم  ال اضممح  عمم  يممذا التسممني   ا،شمم

 : ت، األسبنيب اآل
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 تعكك املجتمَ:  -1

مم    Q ومم ر سممامع معنيو،مم  بمم  أيب سممه،ني  بنيستشمم نية اإلمممني  عمم  أ ع 

العمم   ال  ممم   وي،ممو ج،شممني  مك نممني  ممم  سممت  ألهممني  لغممهنو الك ومم   

والسمم،طن  عمم  كمم  العممنيمل اإلسمم م   م،مما كنينمم  الك ومم  وقت ممني 

 عنيصم  اخل و  اإلس م، .

  العمم و حيتممنيج إل متنيسمم  قمم   ا،جتممم  وخمم ض أ  مممنب ممم

نع، (  يف ممم  أ  ال اقمم  موتنابطمم   واصممطهنيو  ممم   )ال ،ممنية  الشمم

مل ،كمم  يف منيلمم  ،سمممح  Q االجتامعمم  العممني  يف ع مم  اإلمممني  احلسمم 

بنيلمم خ   يف مممنب رشسمم  ممم  بنمم  أم،مم   و لمم  نت،جمم  للتهكمم  

االجتامعممم   ومنيلممم  ال لممم  واالضمممطناب المممذ  أصمممنيب ا،جتمممم  

 . Q لك يف بع  ش نية  اإلمني  ع ا
ومممني،جتم  العناقممم  مل ،كممم  يف تلممم  الهمممء  جمتمعمممني  مءابطمممني  »

ومتحمم ا  ،سممممم ةه االنسممجني   بمم  كممني  مبلهممني  ممم  رشا ممح وت،ممنيرا  

ع ،مم   متننيقضمم  ب،ن ممني ال جيمع ممني أ  تهممنيي  وتنسمم،   و مم  كممني  ينممني  

نيربمم  أنصممنير احلممهنب األممم   اخلطممر  واخلمم ارج الممذ،  ، جبمم   حم

الهممن،    وا،سمملم   ا،مم ا  الممذ،  وومم وا إل العممنا  ممم  منممنيط  
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ن،  ألهمني   وأخمرا  مجنيعم  شمّكنيك   مأخن  م،ا قم  بلمع عم ةي  العشم

 ب  ع ،   انيبت  ،تورجح   ب  تو،،  يذا الت،نير و ا .

يممبال  مج،عممني  شممّكل ا ا،جتممم  العناقمم  يف تلمم  الهممء   يممذا 

،  خممس أمممر ا،ممبمن  وأيمم  التمم  تشممني نحي ممضممنيوني  إل تلمم  الشمم

 .(1)«الب، 

ويف ظممم  يمممذا التهكممم  االجتامعممم  العمممني   وضمممع  متنيسممم  

الب مم  ال اخل،مم   وتنممنيق  مك نممني  ا،جتممم   ،كمم   ممم  الصممع  

ال خ   يف ممنب ق ،م  مم  عم و مسمتع  للحمنب وا، اج م   وحت ،م  

  االنتصممنير عل،مم   بمم  إ  امهن،ممم  سممتك   مبكمم   للطممنف الممذ  ،ه مم

متنيسمم  الب مم  ال اخل،مم  ل ،مم   وا ،ممنير الممنو  ا،عن ،مم  بمم  أوممناة 

كممني  عل،مم  ال ضمم  االجتامعمم  يف ا،جتممم  العناقمم   ا،جتممم   ويممذا مممني

 ِذ.آن ِ 

                                                           

ل اسط   نرش مبسس    م    الب،ث ا    تعن، : مس  اKسر  األ م  ( 1)

 . 96يم   1423إ،نا   الطبع  األول  -  ق  اإلمني  الصنية 
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 : الاخلطر اخلترج -2

عنمم مني ،كمم   ينممني    ،مم  خممنيرج   وعمم و ،تحمم  كمم  ونصمم  

أ   ل ن ضنيض عم  بم ة ا،سملم   وإحلمني  امهن،مم   م   ومم  العبما

   لمم  ،عنمم  التضممح،  بكمم  ،مم خ  ا،سمملم   يف مممنب أيل،مم   إ  أ

مكنيسمم  وإنجممني ا  ا،سمملم   والبحمما عمم  ا،صممنيلح م مم را  و

 الشصص،  ع  مسنيب ا،صلح  العنيم . 

وقمم  اسممتع  الممنو  لغممهنو بمم ة ا،سمملم  عنمم مني وصمم  إلمم،   نبممو 

وجم،ش معنيو،م  لل تمني  ضم  بعضم ام  Q استع اة جم،ش اإلممني  احلسم 

نق،  التم  كنينم  قم  تل م  تبمني  ق ،م  مم  مأل  النو  الشم»لبع  ا

نب اإلسمم   تبمم  ماإلسم   كنينمم  تتحمم  الهنصم  ا،ننيسممب  ةا ممام  لضم

انت نيم،مم  كبممر  لكمم  تمموم  سممط ت  وسمملطت   وعنمم مني وصمم  نبممو 

ومعنيو،مم  أمممني  بعضمم ام إل قممنية   Q   اإلمممني  احلسمم ماصممطهنيف ج،شمم

ل ا عم  أوضم  ونصم  ةكنم  لتح ،م  النو   رام ا ،عت  و  أ م  مصم

أيممم او    ولمممذل  انطل ممم ا بجممم،ش جمممنار لل جممم   عممم  العمممنيمل 

اإلسمم م  ل،نت ممم ا ممم  ا،سمملم   و مم  ،ب مم  ينممني  خ،ممنير أمممني  

شصص،  مث  اإلممني  احلسم   لم  أعبمني  رسمنيل  احلهمنيإل عم  اإلسم   
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غممر الصمملح وام نمم  الممذ  وقمم  العممنيمل اإلسمم م  ممم  يممذا اخلطممن 

ر ويف يممذه الظممنوف احلنجمم   متمم  ل كممني   لمم  عمم  مسممنيب الكبمم

 الضغ ط النهس،  ول   األص قني  السذج السطح، ؟! 

وكت  ال،ع م يب ا،مبرا ا،عمنوف: ورجم  معنيو،م  إل الشمني  سمن  

يممم وبلغمم  أ  طنيغ،مم  الممنو  قمم   ممم  يف مجمم ع كثممر  وخلمم   41

 جمم  إل،مم   عظمم،   وصممنيف أ  ،شممغل  عممام حيتممنيج إل تمم بره وإمكنيممم   و

وصممنيحل  عمم  مني مم  ألمم  ة،نممنير  وكممني  معنيو،مم  أو  ممم  صممنيلح الممنو   

 .(1)يم42وكني  صلح  إ،نيي  يف أو  سن  

عم  أنم  عنم مني كمني  النمهناع مشمت ا  بم   التنيرت،م ت   يذه ال ا،   

الطممنو  يف ا،جتممم  اإلسمم م  كممني  عمم و ا،سمملم  ا،شممء  عمم  

 اإلسمم م  عنضمم  خلطممن اسممتع اة لل جمم   عل،مم  م،مما كممني  العممنيمل

م ، مم   ولمم  كنينمم  احلممنب تنمم ل  بمم  اإلمممني  و معنيو،مم   لكنينمم  

                                                           

( تنير،خ ال،ع  يب  أ   ب  إسحني  ب  جعهن ب  وي  ب  واضح ال،ع  يب 1)

   2002- يم1423لبنني   الطبع  الثنين،   –برو  البغ اة   ةار الكت  العلم،   

 .151   2ج
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ن ال م،مم  ولمم،  تممني  غممر أ  منق،  يمم  ا،نتصمممامناط ر،مم  الممنو  الشمم

يممذا اخلطممن قمم  انمم و  بحكممم  اإلمممني  وتمم بره وسممع  أومم  نظنتمم  

لشممصا اعممءض عمم  صمملح  Q   وقمم  قممني  اإلمممني  البممنيقن(1)«وتسممنيحم 

اسمك   وإنم  أعلم  بمام صمن  لم ال ممني صمن  لكمني  : »Q احلسم اإلمني  

 .(2)«أمن عظ، 

يمم  احلهممنيإل عمم  بمم ة ا،سمملم   Q  وممام كممني  إلمم  اإلمممني  احلسمم

ممم  أ،مم  أخطممنير خنيرج،مم  قمم  تممبة  إل ال ضممني  عمم  اإلسمم   وأيلمم . 

ببصمرت  الننيومذ  يف ظمم  يمذه األوضممنيع  Q ولمذل  رأ  اإلممني  احلسمم 

يمم   الصمملح ممم  معنيو،مم  للحهممنيإل عمم  عممهن معني أ  ، قمم اخلطممر  

 اإلس   وا،سلم . 

                                                           

إ،نا    -  ق  Q  م    الب،ث ا    مبسس  اإلمني  الصنية  K( سر  األ م  1)

 .93يم   1423الطبع  األول 

 .1  رق  1   44( بحنير األن ار  الع م  ا،جليس  ج2)
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 : Q اخليتنتت يف جيش اإلمت  احلسن -3

إ  أ  جمم،ش ،ن،مم  المم خ   يف معممنير  ممم  األعمم ا  بحنيجمم  

منيسمم  إل التامسمم  والممت م  واالنسممجني  المم اخ  بمم  أوممناةه  كممام أ  

 نور  أ  ،ممتح  قممنية  المم،ش بممنيإلخ   والسممم  والطنيعمم مممم  الضمم

لل ،منية  العل،مني  وأ  ،ك نم ا عم  أتم  االسمتع اة للتضمح،  والهم ا  ممم  

 أج  ال ونيع ع  احل  وال ،  وال ،نية  الرشع، . 

 Q ولألسمم  وممإ  كمم   لمم  مل ،تمم اون يف جمم،ش اإلمممني  احلسمم 
بصمم ر  عنيممم   إ  كممني  ج،شمم  مهككممني   بسممب  التع ة،مم  الع ني  ،مم   

مك نممني  ا،جتممم  العناقمم  والتبممني،  الهكممن  والث ممنييف  والتنممنيق  بمم  

ةني انعك  عم  تنك،بم  الم،ش  ةمني أو م ه االنسمجني  واالنضمبنيط المذ  

 ال ب  من  يف أ  ج،ش ،ستع  لل تني .

ال ني مم  العممني  لمم،ش اإلمممني   وةممني  اة الطمم  بلمم  يمم  انضممام 

 اهلل ب  العبنيس إل معنيو،  ومع  اامن،  آالف م نيت !  عب،  Qاحلس 

س عمم  م  ممم  اهلل بمم  العبممني عب،مم  Q إ  جعمم  اإلمممني  احلسمم »

ن ألهمني  مم  ا، منيتل  بعم  أ  تمن  الك وم  معشم  ال،ش وأرس  معم  اانم

منطل ني  إل قتني  معنيو،م   ونصم  كم   مم : قم،  بم  سمع  وسمع،  بم  

لمم  تلهنينمم  إ ا مممني  عمم  أ ممام مستشممنيرا قمم،   وتممني ممم  كبممنير أصممحنيب  

  ا .م   منية  ل ام  م  يبال  الث ا  ع  الت
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ممم ة اإلمممني  مسممر المم،ش وارنييمم  وأمممن بممو  ،صمم  جمم،ش 

معنيو،مم  أ،ممنام وجمم   وأ  ،طلعمم ه عمم   لمم  متمم  ،نطلمم  يمم  بوصمم  

 ال،ش نح ي  و،لتح     و را .

« مسممك »اهلل بمجم عتمم  وعسممكن بممورض تمم ع   انطلمم  عب،مم 

 قبني  ج،ش معنيو، . 

ل  اهلل قم  اسمت مل ،م  وقم  ط ،م  متم  أبلمع اإلممني  بمو  عب،م 

لمم،   بنو مم  اامن،مم  آالف  مل،مم   ةريمم  ممم  معنيو،مم  والتحمم  بمعسممكنه

 .(1)«م نيت 

اهلل بمم  العبممنيس ال ني مم  العممني   ن األمممن عمم  خ،نينمم  عب،مم مومل ، تصمم

  بممم  خمممني  بعممم  ر سمممني  ال بني ممم  Q لممم،ش اإلممممني  احلسممم 

وراسممل ا  Qوالشصصمم،ني  ا،نحمم ر  ممم  ع ا مم  كبممر  اإلمممني  احلسمم  

ني،ت   حلكممم  وشممجع ه عمم  ا،سممر نحمم  معنيو،مم  وأعلنمم ا عمم   مم

العممنا  رسا  واعمم ،  إ،ممنيه أ  ،سمملم ه احلسمم  م،ممني  أو م،تممني  إ ا مممني وصمم  

                                                           

إ،نا    -  ق  Qنية    م    الب،ث ا    مبسس  اإلمني  الصK( سر  األ م  1)

 .101يم   1423الطبع  األول 
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يمم  إلمم،    وورسمم  معنيو،مم  نهمم  تلمم  النسممني   إل اإلمممني   وقممني  لمم : 

 (1)ك،  ت نيتلن  وأن  تث  وتعتم  ع  يبال ؟!

 أمم  Q ومني ، ع  يمذه احل ، م  يم  ممني أجمنيب بم  اإلممني  احلسم 

ضممم  سممبال  ممم   أنمم  ،ممني ا أعنضمم  عمم   Q شمم،عت   و مم  قممني 

ا بعن م  متم  ،م وع ه ألخمذو قنيتلم  معنيو،م  واهلل لم »ال تني ؟ و مني : 

 .(2)«إل،  سلام  

ويف ظممم  يمممذه اخل،نينمممني  لكبمممنير قمممنية  الممم،ش  وكثمممر مممم  

أوممممناةه  وانضممممامم   لمممم،ش معنيو،مممم   أصممممبح جمممم،ش اإلمممممني  

تع  للممم خ   يف قتمممني  مممم  الننيم،ممم  العمل،ممم  غمممر مسممم Q  احلسممم

معن ،مممني  جممم،ش  اصمممبح مممم  عممم و قممم    وجممم،ش ممممنظ . إ  

بعممم  خ،نينممم  كبمممنير ال مممنية  العسمممكن،  ضمممع،ه    Q اإلممممني  احلسممم 

ومممم  ا،عمممنوف أ  أ  جممم،ش ال ،مكنممم  حت ،ممم  الن ممم يف ظممم  

 معن ،ني  من نير ! 

                                                           

إ،نا    -  ق  Q  م    الب،ث ا    مبسس  اإلمني  الصنية  K( سر  األ م  1)

 . 100يم   1423الطبع  األول 
 
 .4  رق 20   44( بحنير األن ار  الع م  ا،جليس  ج2)
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مل ،كمم   Q وأمممني  يممذا ال ضمم  اخلطممر يف جمم،ش اإلمممني  احلسمم 

 Qمم  معنيو،م   وقم  أوضمح اإلممني  احلسم  أمنيم  س   إمضمني  الصملح
أ للم  رقنيبنمني   N  ل  عن مني قني  لم  أمم  أصمحنيب : ،مني ابم  رسم   اهلل

 وجعلتنني معرش الش،ع  عب، ا  مني ب   مع  رج !

 و ني : وم   ا ؟

 قني : قل : بتسل،م  األمن مذا الطنيغ، .

 :Q قني 
   واهلل مممني سمملم  األمممن إل،مم  إال أه مل أجمم  أنصممنيرا   ولمم  وجمم»

أنصنيرا  ل نيتلت  لم،  و منير  متم  حيكم  اهلل ب،نم  وب،نم   ولكم  عنوم  

 إ مم  ال كممني  ونيسمم ا   أيمم  الك ومم  وبلمم     وال ،صمملح   مممن   مممني

ووممني  ممم  وال  ممم  يف قمم   وال وعمم   إ مم  ،صتلهمم   و،  لمم   لنممني: إ  

 .(1)«معنني  وإ  س، و   ،ش  ر  عل،ننيقل    

كمممني   Q أ  اإلممممني  احلسممم  ويمممذه النوا،ممم  تكشممم  ب ضممم  

مضطنا  لت ق،  الصملح بعم مني مل جيم  معم  أنصمنيرا  عم  اسمتع اة لل تمني  

والتضممح،  يف م اج مم  األعمم ا   الممذ،  ،متلكمم   النجممني  وا،ممني   

 هنب  األم  .ملل تني  م  معنيو،  و واالستع اة
                                                           

 .14  رق 147   44( بحنير األن ار  الع م  ا،جليس  ج1)
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 امللل من احلرب: -4

ل ممم  كنينممم  ممممنوب المممم  وصمممه  والن مممنوا  واحلمممنوب 

الت  نشمب  بم  قم ا  معنيو،م  وبم  مناكمهن احلم وة يف العمنا   اخلنيطه 

واحلجمني  والمم،م  بعم  التحكمم،  قمم  ولم   عنمم  أصمحنيب اإلمممني  عمم  

من،نممني  إل السممل  وا، اةعمم   و مم  مممن  علمم،    مم  سممن  ويمم  ال 

،ضممع   سمم م   ممم  مممنب إال ل،شمم نوه يف مممنب أخممن   وكممنين ا 

حيممنيرب   عشممني ني  وإخمم ا   ال ، ممنيتل   مجنيعممني  غن،بمم  عممن   وإنممام 

الممذ،  أصممبح ا اآل  يف معسممكن ممم  بممنيألم  وممم  عممنو   وعنومم ه 

 معنيو، .

وقمم  عممن النممنيس عمم  رغبممت   يف ال عمم  وكممناي،ت   لل تممني  

بتثممنيقل   عمم  مممنب الهممن  الشممنيم،  التمم  كنينمم  تغممر عمم  احلجممني  

والمم،م  وممم وة العممنا   وتثممنيقل   عمم  االسممتجنيب  لإلمممني  عمم  ممم  

 للصنوج انين،  إل صه . ةعنيي 

بنيخل ومم  بممن    Q وب ،مم  احلسمم  Q ولممام استشمم   اإلمممني  عمم 

يممذه الظممنيين  عمم  أشمم يني وبصنيصمم  ممم  ةعممنيي  احلسمم  للتج ممهن 

حلنب الشني  م،ما كنينم  االسمتجنيب  بط، م  جم ا . وعنم مني وصم  خمن 
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حتممن  جمم،ش معنيو،مم  بنيرممنيه الك ومم   أمممن اإلمممني  احلسمم  أ  جيتممم  

   قني  و، ني: (1)يني  ا  خط  خطب الننيس يف مسج 

أمني بع   ومإ  اهلل كتم  ال منية عم  خل م  وسمامه كنيمني   ام  قمني  »

وا إِ َّ اهلل﴿أليمم  ال ممنية:  ُ
ُِ ااتبِِرينَ  اْصاا ََ الصَّ . ولسممت  أإلممني النممنيس (2)﴾َماا

نممني ل  مممني حتبمم   إال بنيلصممن عمم  مممني تكنيمم  . إنمم  بلغنمم  أ  معنيو،مم  

ر إل،م  وتحمن . لمذل  ومنيخنج ا ر كم  بلغ  أنمني كنمني أ معنمني عم  ا،سم

اهلل إل معسممكنك  يف النص،لمم  متمم  ننظممن وتنظممنو   ونممن  وتممنو . 

 .(3)« ا وام تكل  من   أم  وال أجنيب  بحنف!تقني : وسك

ممم  عمم   اسممتجنيبت   ل ع تمم   إ   Q وقمم  قلمم  اإلمممني  احلسمم »

لممهن  الم،مم  الصممم  ومل ،سممتج  لمم  أممم  مممن   وال أ،مم وه بكلممم   

ني  يمذا ا، قم  مبسمهني  وحمهننمني  إل ةرجم  أ  أمم  أصمحنيب أممر وق  ك

ا،بمن  البس   المذ  كمني  ممنيتا  أنمب   ووبص م  والم م  عم  يمذا 

                                                           

إ،نا    -  ق  Q  م    الب،ث ا    مبسس  اإلمني  الصنية  Kاأل م   سر  (1)

 .94يم   1423الطبع  األول 

 .46( س ر  األنهني   اآل، : 2)
 
 . 50   44( بحنير األن ار  الع م  للمجليس  ج3)
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التثنيقمم  والتصممني   ووصممه   بممو   أبطممني  مهن،همم   جبنممني   وةعممنيي  إل 

 قتني  الشنيم،  وال ق ف م  اإلمني  جنبني  إل جن . 

والتثنيقم  المذ  وصم  إل،م   و،   يمذا األممن عم  مم   اخلمذال 

أيني  العمنا  آنمذا  م،ما  م   يف نه سم   نمنير احلمامس وال منية ومل 

 .(1)«ع  استع اة خل ض ال تني  ،ك ن ا

ني   ،خطبمم   أشممنير و، ممني إل اسممت Q وقمم  خطمم  اإلمممني  احلسمم 

وتموانه ممم  تثنيقمم  أصممحنيب  ممم  ال ممنية  وأنمم  ممم  المم واو  التمم  ةوعتمم  

  معنيو،مم  ال ،همم  ألممم  مممنك  بممام إهلل و،لكمم  وا: »Q للصمملح  قممني 

ضممممن  يف قمممت   وإه أظممم  أه إ  وضمممع  ،ممم   يف ،ممم ه ووسمممني،  مل 

  وإه أقمم ر أ  أعبمم  اهلل عممهن وجمم  N ،ءكنمم  أة،مم  لمم ،  جمم  

وممم    ولكنمم  كمموه أنظممن إل أبنممني ك  واقهمم  عمم  أبمم اب أبنممني    

ال ،ستسممم     و،سمممتطعم    بمممام جعلممم  اهلل مممم  وممم  ،سممم    و

                                                           

إ،نا    -  ق  Q  م    الب،ث ا    مبسس  اإلمني  الصنية  K( سر  األ م  1)

 .96يم   1423الطبع  األول 
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  الممذ،  ظلممم ا   وسمم،علك ،طعممم    وبعمم ا  وسممح ني  ،ممني كسممبت  أ،مم ،

 .(1)«أ  من ل  ،ن لب  

 Q يممذه المم واو  والتطمم را  يمم  التمم  ةوعمم  اإلمممني  احلسمم 

ن  خ،نيرا  آخن غر إع   الصلح!   إل الصلح م  معنيو،   ألن  مل ، 

** 

 

  

                                                           

 .1  رق  33   44( بحنير األن ار  الع م  ا،جليس  ج1)

 



 

 

 Q خيترات اإلمت  احلسن

يمذه التطم را  اخلطمر  مم   يف ظم  Q كني  أممني  اإلممني  احلسم 

،مم  اخلممنيرج   وخ،نينمم  بعمم  قب،مم : تهكمم  الب مم  ال اخل،مم   والت  

ال رابمم    ا امم  خ،ممنيراأوممناة المم،ش  والتثنيقمم  عمم  ال ممنية  ق،ممنيةا  و

 مني وي : 

 املواجهة املسلحة:  -1

يف م اج مم   Q و،عنمم  يممذا اخل،ممنير أ  ،مم خ  اإلمممني  احلسمم 

  كمم  التطمم را  السمملب،  مسمملح  ممم  احلممهنب األممم   وج،شمم   رغمم

  وكمم  ع اممم  الضممع  يف Q التمم  كممني  ، اج  ممني اإلمممني  احلسمم 

ج،شمم   ويممذا ،عنمم  المم خ   يف معنكمم  غممر متكنيو مم  ممم  الننيم،مم  

العسممكن،  والنهسمم،   ةممني سمم،بة  إل ال ضممني  عمم  الب ،مم  ا،تب ،مم  ممم  

  وأصمممحنيب  اخللممما  وانتصمممنير احلمممهنب Q جممم،ش اإلممممني  احلسممم 

نر بنيإلسم   م،عنم  خسمنير  ا ،لم  سمتلح  أكمن الضماألم    ويم  ممني 

 وأيل .
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 اِستسال  للعدو: -2

ويممذا اخل،ممنير ،عنمم  االستسمم   للحممهنب األممم   ممم  ةو  أ،مم  

رشوط مسمممب    واالنسمممحنيب مممم  ا،،ممم ا  السممم،ني  واالجتامعممم   

وتسل،  أمم ر احلكم  ،عنيو،م  بم  أيب سمه،ني  مم  ةو  أ  م نيبم   ويمذا 

أ  ، بلمم   ألنمم  تممنيل  أخ ق،ممني   Q   احلسمم اخل،ممنير ال ،مكمم  لإلمممني

وأةب،ممني  اإلسمم    كممام أنمم  ال ،نسممج  ممم  السممر  ا،بنيركمم  لأل ممم  

 األط نير. 

 الصلح برشوط: -3

)ال ،ممنية   Q   و،عنمم  ت ق،مم  معنييمم   صمملح بمم  اإلمممني  احلسمم 

نع   منع، (  ومعنيو،مم  بمم  أيب سممه،ني  ا،تمممنة عمم  احلكمم  الشمممالشمم

نوط قمنارا  مكم،ام   واخل،منير األنسم  مم  مصملح ا،شموكني  اختني  قمنار ال

م مظممم  اخل،مممنيرا  األخمممن   إال أنممم  مل ،كممم  سممم    عممم  اإلممممني  

 أ  ،تصذه أ،ضني !  Qاحلس 

لكمم  عنمم مني ن ممنأ م ، مم  األوضممنيع الس،نيسمم،  السممني    يف  لمم  

ال قمم   ومممني ،مكمم  أ  تممبة  إل،مم  اخل،ممنيرا  األخممن  ممم  خسممني ن ال 

نوط يم  اخل،منير األوضم  يف مخ،منير الصملح ا،شم ،مك  ال ب    مني  كمني 

التعممنيط  السمم،ني  ممم  ا،سممتج ا  عمم  السممنيم  اإلسمم م،  التمم  كممني  

 . Q ، اج  ني اإلمني  احلس 
** 



 

 

 وثيقة الصلح

والسممبا  الممذ  ،طممن  نهسمم  ينممني: مممني بنمم ة وا، مم  الصمملح؟ ومممني 

عم  معنيو،م  بم  أيب سمه،ني   Q نوط التم  اشمءط ني اإلممني  احلسم مالش

   ،ميض الصلح ب  الطنو ؟ ك

بنيلصمملح ممم  معنيو،مم  بعمم مني  Q ل مم  قبمم  اإلمممني  احلسمم  بمم  عمم 

  وإلمم،ك  نمما وا، مم  Q قبمم  األخممر بكمم  رشوط اإلمممني  احلسمم 

 ا،عنيي   الت  ع  أسنيس ني تصنيلح الطنوني : 

: تسممل،  األمممن إل معنيو،مم   عمم  أ  ،عممم  بكتممنيب ا،ممنية  األول

 اخللهني  الصنيحل .وبسر   Nاهلل وبسن  رس ل  

: أ  ،كم   األممن للحسم  مم  بعم ه  ومإ  مم   بم  ا،نية  الثنين،م 

 م   وألخ،  احلس   ول،  ،عنيو،  أ  ،ع   ب  إل أم .

: أ  ،ممء  سمم  أمممر ا،ممبمن  وال نمم   عل،مم  ا،ممنية  الثنيلثمم 

 بنيلص    وأ  ال ،ذكن عل،ني  إال بصر.

لك وم   ويم   سم  آالف : اسمتثنني  ممني يف ب،م  ممني  اا،نية  النابعم 

أل  وم  ،شممل  تسمل،  األممن. وعم  معنيو،م  أ  حيمم  إل احلسم  كم  

عممني  ألهمم  ألمم  ةريمم   وأ  ،هضمم  بنمم  ينيشمم  يف العطممني  والصمم   

عمم  بنمم  عبمم  شممم   وأ  ،هممن  يف أوالة ممم  قتمم  ممم  أمممر ا،ممبمن  
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،مم   الممم  وأوالة ممم  قتمم  معمم  يف صممه  ألمم  ألمم  ةريمم   جيعمم  

 .(1)خناج ةار )أبجنة(  ل  م 

: عمم  أ  النممنيس آمنمم   م،مما كممنين ا ممم  أرض ا،ممنية  اخلنيمسمم 

اهلل  يف شمممنيم   وعمممناق   ومجمممني ي  و،ممممن    وأ  ،مممبم  األسممم ة 

واأل ن  وأ  حيتمم  معنيو،م  ممني ،كم   مم  يهم ا    وأ  ال ،تبم  أمم ا  

 بام مىض  وأ  ال ،وخذ أي  العنا  بإمن .

كممنين ا  وأ  ال ،نممني  أممم ا  ممم  وعمم  أمممني  أصممحنيب عمم  م،مما 

شمم،ع  عمم  بمكممنوه  وأ  أصممحنيب عمم  وشمم،عت  آمنمم   عمم  أنهسمم   

وأمممم ام  ونسمممني    وأوالةيممم   وأ  ال ،تع ممم  علممم،   شممم، ني   وال 

،تعنض ألمم  ممن   بسم    و، صم  إل كم     مم  م م   وعم  ممني 

 أصنيب أصحنيب ع  م،ا كنين ا.

خ،مم  احلسمم   وال وعمم  أ  ال ،بممِع للحسمم  بمم  عمم   وال أل

،مم  ألممم  ممم  أيمم  ب،مم  رسمم   اهلل غني لمم   رسا  وال ج ممنا   وال ت

 .(2)أم ا  من    يف أو  م  اآلوني 

** 

                                                           

 األي ا .بهنيرس ع  م وة  وي  وال، ( 1)

( صلح احلس   الش،خ رايض آ  ،نيس   مبسس  األعلم  للمطب عني   2)

 .259    1992- يم1421 لبنني   الطبع  األول-برو 

 



 

 

 دِِت وثيقة الصلح

امتممم   بنممم ة وا، ممم  الصممملح عممم  ةالال  ة،ن،ممم  وس،نيسممم،  

واقتصنية،  جيم  ال قم ف عل، مني له م  أبعمنية الصملح وأي اوم  الن ،سم   

 : اآلت، ننكهن ع  احل ني    وم  أج  و    ل  

 وسنة رسول :  العمل بكتتب اهلل -1

عمم  معنيو،مم  بمم  أيب سممه،ني  أ  ،عممم   Qاشممءط اإلمممني  احلسمم  

يف ال ولمم  اإلسمم م،  عمم  طبمم  تعممنيل،  ال ممنآ  الكممن،  والسممن  النب ،مم  

نف يف مبنيلتصمم -مسمم  ا،عنييمم    -ن،ه   ومعنيو،مم  لمم،  مممنا  مالشمم

مطنيلمم  بنيلعممم  عمم  طبمم  يمم  لمم   وإنممام شممبو  ا،سمملم  كممام حيلمم  

 مك  اإلس   ول،  أ  يش  آخن.

ولمم  كممني  معنيو،مم  ،سممر عمم   مم  اإلسمم    وملتممهن  بتعممنيل،  

نط  و،ممني جعلمم  يف من،ه  ،ممني اشممءط عل،مم  يممذا الشمممال ممنآ  والسممن  الشمم

 -بممني،ه     -نوط لت ق،مم  معنييمم   الصمملح  و،مم   يممذا مم  ممم  الشمم

   ض   تعنيل،  وأمكني  اإلس  . ع  أن  مل ،ك  ،عم  ع
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 وِية العهد:  -2

عمم  اخل ومم  ،عنيو،مم  مل ،كمم  عمم  رضممني  Q  اإلمممني  احلسمم  تنممني ُ 

نهمم   أو قننيعمم  وكن،مم  أو س،نيسمم،  بممذل   وإنممام أجنتمم  الظممنوف 

وإال ومعنيو،مم  لمم،   -كممام أوضممحنني  -الس،نيسمم،  وغريممني عمم   لمم  

 كممن يف خطنيبمم  ،مم   م،مما  Qأيمم   للص ومم  كممام قممني  اإلمممني  احلسمم  

 االجتامع يف الك و : 

  مممني مإ  معنيو،مم   عمم  أه رأ،تمم  للص ومم  أيمم    ومل أ ر  نهسمم»

أيمم    وكممذب معنيو،مم . أنممني أول النممنيس بنيلنممنيس يف كتممنيب اهلل وعمم  

 .(1)«لسني  نب  اهلل

يممم  األمممم  بنيخل وممم   ولكممم  الظمممنوف  Q  ونيإلممممني  احلسممم

اشممءط  عمم   Qولكمم  اإلمممني   أجممن  اإلمممني  عمم  التنممني   ،عنيو،مم  

  وممإ  ممم   بمم  ممم   Qمعنيو،مم  أ  تكمم   اخل ومم  ممم  بعمم ه لمم  

  ولمم،  ،عنيو،مم  أ  ،ع مم  إل أممم  كممام نصمم  ا،ممنية  Q وألخ،مم  احلسمم 

الثنين،م  ممم  معنييمم   الصمملح عمم   لمم   يممذا ،عنمم  أ  معنيو،مم  لمم،  لمم  

  ممم  تع،مم  و  ع مم ه كممام ،شممني   وأ  األمممن حمسمم   لإلمممني  احلسمم  امم

                                                           

 .6  رق  22   44( بحنير األن ار  الع م  ا،جليس  ج1)
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نط كغممره ممم  ماإلمممني  احلسمم   لكمم  معنيو،مم  مل ،لتممهن   ممذا الشمم

نوط  بمم  اغتممني  اإلمممني  احلسمم   وعمم  ،هن،مم  بمم  معنيو،مم  ول،ممني  مالشمم

 للع   م  بع ه! وم  أب  وإ  الس،  يف انتظنيره!

 : Q التوقف عن سب أمري املؤمنني -3

أ  ،ممء  سمم  أمممر »جممني  يف البنمم  الثنيلمما ممم  معنييمم   الصمملح 

« وال نمم   عل،مم  بنيلصمم    وأ  ال ،ممذكن عل،ممني  إال بصممر Q ا،ممبمن 

ويف يممذا ةاللمم  واضممح  عمم  أ  معنيو،مم  يمم  أو  ممم  ابتمم ع )سمم  

  ولم  ،مءةة معنيو،م  Qالصحنيب ( بم  سم  أوضمل   ويم  اإلممني  عم  

  وأمممن بسممب  يف صمم   الامعمم  والممم   ويف Q يف سمم  وشممت  عمم 

 ع اة ا،ننيبن! أاخلط  م  ع  

  سمم  ا،سممل  وانت نيصمم  ممم  ا،حنمممني  يف اإلسمم    وإ ا كممني

! وقم  ورة عم  أ  سملم  أ مني قنيلم : ؟Q ني  وك،  بم  سم  اإلممني  عل،م

مم  سم  عل،مني  و م  سمبن   ومم  سمبن  »، م  :  Nسمع  رسم   اهلل 

 .(1)«و   س  اهلل تعنيل

                                                           

اهلل احلنيك  الن،سنيب ر   ةار ا،عنو    ( ا،ست ر  ع  الصح،ح   حمم  ب  عب 1)

 .121   3يم  ج1406برو   طب  عني  
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ويف صممح،ح مسممل  ممم ،ا ،مم   ب ضمم   عمم  أ  معنيو،مم  كممني  

عممنيمن بمم  سممع  بمم  أيب وقممني   عمم    وعمم  Q ومن بسمم  اإلمممني  عمم ،م

أب،   قني : أممن معنيو،م  بم  أيب سمه،ني  سمع ا  و مني : ممني منعم  أ  تسم  

  ولمم  N أبمني الممءاب؟ و ممني : أمممني مممني  كمن  ا اممني  قممنيم  لمم  رسمم   اهلل

أسممب   أل  تكمم     واممم   مممن   أممم  إ   ممم   ممن الممنع   سمممع  

 مني  لم  عم : ،مني خلهم  يف بعم  مغني ،م   و وقم  ، م   لم  Nرس   اهلل 

: Nرسمم   اهلل! خلهتنمم  ممم  النسممني  والصممب،ني ؟ و ممني  لمم  رسمم   اهلل 
نبمم    أمممني تممن  أ  تكمم   منمم  بمنهنلمم  يممنيرو  ممم  م سمم   إال أنمم  ال»

ألعطمم  النا،مم  رجمم   حيمم  اهلل »وسمممعت  ، مم   ،مم   خ،ممن: « بعمم  

اةعمم ا   »قممني : وتطنيولنممني مممني و ممني : « ورسمم ل   وحيبمم  اهلل ورسمم ل 

وو  بم  أرمم   وبصم  يف ع،نم  وةوم  النا،م  إل،م   وهمتح اهلل عل،م   « ني  عل،

ُْ َأْبنَتََناات َوَأْبنَااتَُكمْ ﴿و،ممني نهنلمم  يممذه اآل،مم :  ُقااْل َتَعااتَلْوْا َنااْد ةعممني  (1)﴾َِ

الل مم  يممبال  »مسمم،نني  و ممني : عل،ممني  وونيطممم  ومسممنني  و Nرسمم   اهلل 

  .(2)«أي 
                                                           

 .61 ( س ر  آ  عمنا : اآل، 1)

( صح،ح مسل   أب  احلس  مسل  ب  احلجنيج ب  مسل  ال شر  الن،سنيب ر   2)

  رق  914      2002 -يم 1423 لبنني   طب  عني  -ا،كتب  الع ،   برو  

6220 . 
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،م  كم  مم  ،منو  وق  وص  األمن بمعنيو،م  أنم  ،عمهن  عم  ال ال

و مم  عممهن  سممع،  بمم  العممني  عمم  إمممنير  ،ثممنب » Qسمم  اإلمممني  عمم  

ألن  امتن  مم  سم  اإلممني   وجعم  يف مكنينم  ممنوا  بم  احلكم   وقم  

ممم   Qبممنيلع يممذا يف لعمم  اإلمممني  وانت نيصمم  متمم  امتنمم  اإلمممني  احلسمم  

مضمم ر الممنيم  وكممني  ا،غممر  بمم  شممعب  ،بممنيلع يف كثممن  السمم  متمم  مل 

ن  سمب  لم  وكمني   ،منية حيمنض النمنيس عم   لم   ومم  حيا أمم  كثم

 أب  عنض  ع  الس، . 

ل مم  بممنيلع المم ال  يف لعمم  اإلمممني  متمم  جعلمم ا سممب  ممم  أجممهنا  

  اللعم  يف خطبمم  المعمم  مصم   المعمم   وبلمع احلممني  أ  بعضم   نسمم

وممذكنه ويمم  يف السممهن و ضممنيه!  وبنمم ا مسممج ا  سممم ه )مسممج  الممذكن( 

  بعنوم  ولمم  ،تنممنيو  اإلمممني  بسمم   وممونكن وخطم  يشممني  بمم  عبمم  ا،لمم

،ممني أممر ا،ممبمن   يمذا ،مم   كنينمم  »عل،م  عبمم  ا،لم  بمم  ال ل،م  قممني   : 

لمم،  مممذا »و ممني  لمم  يشممني : « اخللهممني  تسممتح  و،مم  لعمم  أيب تممناب

 «.ج نني

و،ني و  عبم  ا،لم  بم  ممنوا  جعم  يف طل،عم  م نيمم  سم  أممر 

  ن اإلسمم م،   وقمم  رمممما،ممبمن   وتعممم،  لعنمم  عمم  مج،مم  احلُضمم
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ويم  أمم  وال    نماهلل ال سم بنيلهج ر يف جملسم   وكمني  خنيلم  بم  عبم 

األممم ،  عمم  مكمم  والعممنا  جيممنيين يف لعمم  أمممر ا،ممبمن  واحلسمم  

 واحلس  وكني  ،نهنو ع  ا،نن و،   : 

الل   الع  ع  ب  أيب طنيلم  بم  عبم  ا،طلم  بم  ينيشم  صم ن »

 !«.  وأبني احلس  واحلس  ع  ابنت    Nرس   اهلل 

 ا  ،لته  إل الننيس و،    م : 

 «.  ي  كن، ؟»

أنمم  كممني  يف أ،ممني  بنمم  أم،مم  أكثممن ممم    و كممن احلممنيوس السمم، ط

و لمم  بممام سممن  ممم   Qسممبع  ألمم  منممن ،لعمم  عل، ممني ابمم  أيب طنيلمم  

 .(1)«معنيو، 

ن سممم  أممممر ا،مممبمن  ولعنممم  يف مج،ممم  األقطمممنير مل ممم  انتشممم

جسممتني  ونينمم  مل ،لعمم  عمم  مننيبنيممني إال مممن  واممم   اإلسمم م،  سمم   س

ضممطن األم ،مم   او،ممني أا األم ،مم   عمم   لمم  امتنعمم ا علمم،   متمم  

نف وا،جم  مأخرا  إل مم او ت   وبمذل  و م  ممني  أيم  سجسمتني  الشم

 وسجل  م  يذه ا،وان  بم اة م  الرشف والن ر. 

                                                           

  .334   2جال نيش  ( م،ني  اإلمني  احلس   بنيقن رش،  1)
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ن،  عمم  سمم  بطمم  اإلسمم   ومممنيم  موظمم  األم ،مم   مصمم

ن  لمم  إل أ  جممني  ةور متمم  وقمم  بممذل ا قصممنير  ج مم ةي  يف نشممم  

تمم  بممني،ن  إل مج،مم  عاملمم  عمممن بمم  عبمم  العهن،ممهن ومنمم  السمم  وك

 .(1)ووالت 

،ن مم  أصممحنيب  عمم  سمم  أيمم   Qويف ا، نيبمم  كممني  اإلمممني  عمم  

إه أكممنه لكمم  أ  تك نمم ا سممبنيب   ولكممنك  لمم  : »Qالشممني   و مم  قممني  

   كممني  أصمم ب يف ال مم    وأبلممع يف وصممهت  أعامممم   و كممنت  مممنيم

العممذر  وقلممت  مكممني  سممبك  إ،ممنيي . الل مم  ام مم  ةمني نممني وةمممني ي   

وأصلح  ا  ب،ننمني وب،من    وايم ي  مم  ضم لت    متم  ،عمنف احلم  

  .(2)«ع   ع  الغ  والع وا  م  م  ب م  ج ل  و،ن

بنيألخ ق،مممني   Kويمممذا ،كشممم  مممم   التمممهنا  أيممم  الب،ممم  

بنمم  أم،مم  كممنين ا ال ،لتهنممم   بو،مم  قمم،  أخ ق،مم  أو  الهنيضممل   يف ممم  أ 

 مث  إنسنين، . 

                                                           

 .336   2( م،ني  اإلمني  احلس   بنيقن رش،  ال نيش  ج1)

 .  206  رق  469   2(    الب غ   ج2)
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عمم  معنيو،مم  بممء   Qنط الممذ  اشممءط  اإلمممني  احلسمم  موبنيلشمم

،كمم   اإلمممني  احلسمم  قمم  أوضممح للجم،مم  أ   Qسمم  اإلمممني  عمم  

  وأ  عمم   التهناممم  Q ني  معنيو،مم  كممني  ،نتكمم  حمنمممني  بسممب  اإلمممني  عل،مم

لمنأ  العمني   وأنم  لم،  أيم   لل ومني  نط س،هضح  أكثمن أممني  ام ذا الش

 نوط  ويذا مني م   وع  ! مبنيلش

 احلقوق اِقتصتدية:  -4

 Qيف البنمم  النابمم  ممم  معنييمم   الصمملح اشممءط اإلمممني  احلسمم  

عم  معنيو،مم  أ  ،كم   لمم  )خمناج ةار ابجممنة( وةار ابجمنة ويمم  أراض 

واسممع  بهممنيرس عمم  ممم وة األيمم ا  قمم  وتح ممني ا،سمملم   عنمم    

  ا،مني  ا،موخ   مم  األرايض ا،هت مم  عنم   بمنيله    ويمذا ا،مني  و،سم

 ، ف يف ا،صنيلح العنيم  للمسلم . 

وقمم  اعتممن بعمم  البممنيمث  ا،ممنية  النابعمم  ممم  م ضمم عني  »

وبصنيصممم   Kلتشممم ،  صممم ر  أيممم  الب،ممم   العبنيسممم، األمممم ،  أو 
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ني  تتننيسمم  وشممو  اإلممم   بنيعتبممنير أ  يممذه ا،ممنية  الQاإلمممني  احلسمم  

  .(1)«وم نيم  Qاحلس  

 Qضممع،هني   وممام طنيلمم  بمم  اإلمممني  احلسمم    إال أ  يممذا الممنأ  ،عمم
يمم  ممم  م  قمم  التمم  جعل ممني اهلل تعممنيل لمم   و،بكمم  عمم  يممذه احل ، مم  

 الش،خ رايض آ  ،نيس  ب  ل : 

وأمممني ا،ممنية  النابعمم   ولمم  تكمم  يف م ، ت ممني اال اسممتثنني  متصمم   »

نييمم   تسممل،م ني ،عنيو،مم . ومعنمم   لمم  ممم  ا،نية،ممني  التمم  اشممءط  ا،ع

أ  ا،عنييمم   سمملم  ،عنيو،مم  مممني أراة ممم  ا،لمم  عمم ا ا،بممنيلع ا،نمم ه عن ممني 

يف يممذه ا،ممنية   ونيسممتوان احلسمم   ممني لنهسمم  وألخ،مم  ولشمم،عت   وكنينمم  

نف و، ممني. واختممنير ممم  مممم  م  قمم  التمم  جعمم  لمم  اهلل تعممنيل التصمم

 مم  شممب ني  ممم  ال جأبعمم ه عمم  ال -ومم،ام اسممتثن   -اخلممناج احلمم   

  .(2)«الرشع،   وي  خناج ةار ابجنة

                                                           

ا   ( أع   ام ا، : اإلمني  احلس  ا،جتب   ا،جم  العني،  ألي  الب،   ق  م إ،ن1)

 . 147   يم 1422الطبع  األول 

( صلح احلس   الش،خ رايض آ  ،نيس   مبسس  األعلم  للمطب عني   2)

 . 281    1992- يم1421لبنني   الطبع  األول  -برو 
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يمم  ممم  م  قمم  االقتصممنية،   Qإ   مممني طنيلمم  بمم  اإلمممني  احلسمم  

نف يف أممم ا  ا،سمملم  ممم  معنيو،مم  ا،سممت   عمم  مويمم  األممم  بنيلتصمم

يمم  األممم   Qاخل ومم  بغممر وجمم  رشعمم   وكممام أ  اإلمممني  احلسمم  

 Qنيلمم  بمم  اإلمممني  احلسمم  بنيخل ومم   ويمم  اإلمممني  ا،عصمم    وممإ  مممني ط
 م  األم ا  ل  ولش،عت  ي  م  أبسس احل   . 

نط أ،ضمني   بم  أممن عاملم  موم   ل  ومإ  معنيو،م  مل ،مِ   مذا الشم

  Qخممناج )ةار ابجممنة( نكني،مم  بنيإلمممني   Qبمنمم  إعطممني  اإلمممني  احلسمم  
 ورغب  يف إضعنيو  اقتصنية،ني  وس،نيس،ني  واجتامع،ني . 

 األمن العت  للشيعة:  - 5

عمم   Qيف البنمم  األخممر ممم  ا،عنييمم   اشممءط اإلمممني  احلسمم  

  وللشمم،ع  أ،ممنام كممنين ا  Kمعنيو،مم  إعطممني  األممم  العممني  أليمم  الب،مم  

   والتجمنيو  عمام ،مو   وعم   التمىلمن عم  أيم  الب،م  موالعه  عام مضم

ن أو العلمم   وأ  الشمم،ع  آمنمم   عمم  أنهسمم   وأممم ام  مسمم ا  يف السمم

   ،ت ق  ع  أ  عم  قمع . ونسني    وأوالةي   وأ

 Qني  احلسمم  ممم  اإلمولكمم  معنيو،مم  يمم  معنيو،مم   مممني إ  أمضمم
  مالصمملح متمم  بمم أ س،نيسمم  التنك،مم  والت ت،مم  والتعممذ،  النهسمم
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مم  خ،منير الصمحنيب   الع ،م   وقتم  Qوالس    و تم  اإلممني  احلسم  

وأتبممنيع أيمم  الب،مم  كحجممن بمم  عمم    وعبمم  الممن   بمم  مسممني  

   وعمممنو بمم  احلممم  اخلهناعمم   وأو  بمم  العنممهن   ورشمم،  امجممن

نم ... وغممري  ممم  ضممحني،ني مبمم  حي،مم  احلضمم وعبمم  اهللمصمم   

الع ،مم   الممذ،  قممتل   معنيو،مم  رش قتلمم   ومممنيرس التعممذ،  والسممج  

 والتنك،  بح  ك  م  ،ثب  أو ،ظ  أن  م  أتبنيع أي  الب، ! 

وبعمم   التممهنا  معنيو،مم  بكمم  رشوط معنييمم   الصمملح أصممبح مج،مم  

عمم  علمم  بهن،مم  اةعممني  معنيو،مم  ومهنبمم  األممم   أنمم  ،سممر عمم   النممنيس

 وأن  أبع  مني ،ك   ع  اإلس   وتعنيل،م .  اإلس  !ي   

ويممذا يمم  الممذ  أوجمم  األرضمم،  ا،ننيسممب  ل ،ممني  امم ر  اإلمممني  

ضمم  احلكمم  األممم    وبعمم   لمم  ت المم  االنتهنيضممني   Qاحلسمم  

 ك  األم   الظنيمل. والث را  الت  قني   ني أتبنيع أي  الب،  ض  احل

** 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 ِوائد الصلح

الصمملح ممم  معنيو،مم  بعمم مني بممذ   Q  اإلمممني  احلسمم  مأمضمم

نوط التمم  ماألخممر الع مم ة ا، ا مم  واأل،ممام  ا،غلظمم  عمم  التهناممم  بنيلشمم

لل بمم   بنيلصمملح  والسممبا  الممذ  ،طممن   Qاشممءط ني اإلمممني  احلسمم  

 نهس  ينني: مني ي  و ا   الصلح؟ 

ح بمم  أ  طممنو  إنممام ،ممت  بنممني   عمم  اله ا مم  إ  ال بمم   بنيلصممل

التمم  سممتع ة عمم  ا،تصممنيحل   و،مكمم  أ  نحمم ة أيمم  و ا مم  وأيمم اف 

 م  الصلح م  معنيو،  يف احل ني   التنيل، : Qاإلمني  احلس  

 احلعتظ عىل مبتدئ اإلسال :  -1

إ  اسمممتمنار احلمممنوب بممم  ا،سممملم  لممم   مممنيطن كبمممر  عممم  

يمم  احلهممنيإل عمم   Q  إلمم  اإلمممني  احلسمم    ومممني كممنيوأيلمم اإلسمم   

اإلسمم   وصمم،نينت  ممم  أ  حتن،مم  أو تشمم ،  أو تهنو،ممن  والتنممني   عمم  

يمم   Q،عنمم  التنممني   عمم  اإلمنيممم   ونيإلمممني  احلسمم   ا،لمم  ،عنيو،مم  ال
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نع   واإلمممني  ا،هممءض الطنيعمم  سمم ا  كممني  يمم  ا،نيسمم  مال ني مم  الشمم

 بإةار  احلك  أ  ال. 

عمم  كممني  إلممم  صمم،نين  اإلسمم   ممم  م ق Q ونيإلمممني  احلسمم 

أ   Q ومبنية مم  ممم  أ  حتن،مم  أو تشمم ،   وقمم  اسممتطنيع اإلمممني  احلسمم 
 ن اإلس   بص رت  األص،ل  ب  الننيس.م،نش

 احلعتظ عىل أتبتْ أهل البيت:  -2

مممنيو  معنيو،مم  بمم  أيب سممه،ني  ومهنبمم  األممم   أ  جيتمما أيمم  

إلممم   وأتبممنيع   ممم  عمم  وجمم  األرض  ومعنيو،مم  مممني كممني  Qالب،مم  

إراقمم  المم مني   وانت ممني  احلنمممني   و ممم  الممن ،  يمم  احلهممنيإل عمم  

 كن  احلك  وإ  كل   ل  قت  اآلالف ا،بله  م  البرش. 

أ  حيممنيوس عمم  أتبممنيع أيمم  الب،مم  ممم   Q ل مم  أراة اإلمممني  احلسمم 

ال تمم  والتنك،مم  كممام نمما  عمم   لمم  يف البنمم  اخلممنيم  ممم  وا، مم  

 الصلح.

أ  ممم  أي اومم  يمم  احلهممنيإل عمم   Q  وقمم  أوضممح اإلمممني  احلسمم

،نيلم  بم  ضممن  ،مني عنيتبم  عم   Q الب ،  البنيق،  م  ا،مبمن   و م  قمني 

 الصلح: 
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خشمم،  أ  رتثمم ا عمم  وجمم  األرض  وممورة  أ  ،كمم   للمم ،  »

 .(1)«يف األرض ننيع 

لمم ال مممني »أليب سممع،  ،ممني سممول  عمم  علمم  الصمملح أ،ضممني :  Qوقممني  

 .(2)«وج  األرض أم  إال قت أت،  ،ني تن  م  ش،عتنني ع  

وم،ممنام قممني  لمم  سممه،ني  بمم  أيب لمم، : السمم   عل،مم  ،ممني مممذ  

ممممني أ للمممت    ولكممم  كنيممم  أ  أونممم،   »لممم :  Qا،مممبمن ! و مممني  

  .(3)«وأستوص  شووت   ألج  ال ن،ني

يممذه العبممنيرا  تمم   ب ضمم   أ  الصمملح قمم  مهممس أتبممنيع أيمم  

عنم  أ  معنيو،م  قم  التمهن  ، الب،  مم  الهنمني  بنيلكنيمم   وإ  كمني  يمذا ال

بام تع   ب   بم  إنم  ممنيرس التنك،م  والتج ،م  والسمج  والت ت،م  لكم  

  لكم  -كمام أوضمحنني  لم  سمنيب ني  -م  اب  أنم  مم  أتبمنيع أيم  الب،م  

الصلح ق  سنيي  يف الت ل،م  مم   لم   وممنيوس عم  بعم  األتبمنيع مم  

 ا،امرسني  ال مع، . 
                                                           

تنمج  اإلمني  احلس   اب  عسنيكن  حت ،  الش،خ حمم  بنيقن ا،حم ة   مبسس  ( 1)

   1980-يم1400    الطبع  األوللبنني-ا،حم ة  للطبنيع  والنرش  برو 

 203. 

 . 2  رق  احل ،ا 2   44( بحنير األن ار  الع م  ا،جليس  ج2)

 . 24   44( بحنير األن ار  الع م  ا،جليس  ج3)
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 كشف القنتْ األموي:  -3

،ظ ممن للنممنيس متسممك  بنيإلسمم    والتهناممم  بممنيلع  ة  كممني  معنيو،مم  

كشممم   Q نوط  لكمم  الصممملح ممم  اإلمممني  احلسمم مه بنيلشمم وووممني

للمص وع  مم  النمنيس  ،م  اةعمني ا  معنيو،م  ومهنبم   إ  رسعمني  ممني 

أعلمم  معنيو،مم  أي اومم  احل ، ،مم  ممم  الصمملح ويمم  اسممت   السمملط   

 والتص  ع  ك  الرشوط الت  قب   ني. 

ةخمم  النينبممني  الك ومم  ب مم ا ام »نييمم   الصمملح وبعمم  ت ق،مم  مع

بعمم  إبممنا  معنييمم   الصمملح  واجتمعمم ا يف مسممج يني الكبممر والنممنيس 

كممنين ا ،نتظممنو  أ  ،ممت  التوك،مم  عمم  بنمم ة ا،عنييمم   ممم  خمم   خطمم  

،ب مم  جمممني  للشمم   قني مم   الهممن،   بمممنأ  ومسممم  مممن   متمم  ال

 حملمم  وممإ  إ،ممناة والءة،مم  يف تطب،  ممني. ومل ،كمم  يممذا الت قمم  يف غممر

اخلطبمم  كممني  جممهن ا  ممم  الصمملح  ولممذل  ارت مم  معنيو،مم  ا،نممن وخطمم  

خطب  غر أن  لم،  و مس مل ،بكم  عم  بنم ة ا،عنييم    بم  قمني  مسمتصهني  

نم  قمنيتلتك  عم  الصم   والهنكمني  واحلم  وقم  علمم  ن: أتنوومست ءا  

  أولكنمم  قممنيتلتك  ألتممومن علمم،ك  و وحتجمم  !أنكمم  تصممل   وتهنكمم   

رقممنيبك . امم  قممني : أال وإ  كمم  رشط ويش  أعط،مم  احلسمم  بمم  عمم  
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حتمم  قمم م  يممنيت . ويكممذا ةاس معنيو،مم  كمم  مممني تع مم  بمم  ورشطمم  

 .(1)«ون   معنيي   الصلح ع ن، 

و ممذا ال ضمم   ممم  معنيو،مم  اتضممح لكمم  النممنيس ممم   اسممت تنيره 

نوط  واسممتصهنيو  بكمم  يش  سمم   مبممنيلع  ة  وختل،مم  عمم  كمم  الشمم

 احلك ! 

أممم   يممذا يممهن  عن،همم  يف نهمم س ممم  كممني  ،ظمم  خممرا   وقمم 

 Q اإلمممني  احلسمم بمعنيو،مم  ومهنبمم  األممم    ةممني ةومم  بنيلنممنيس ،طنيلبمم  
مممن  أ   Q    الثممم ر   إال أ  اإلممممني  احلسممم بهسمممخ ام نممم   وإعممم مل ، 

 ال ق  مننيس  لذل . 

 تربية الكوادر:  -4

أ  ،تهمممنرت لءب،ممم  كممم اةر  Qأعطممم  الصممملح لإلممممني  احلسممم  

ن اإلسممم   بصممم رت  م،   وق،مممنيةا  ننيضمممج  قمممنيةر  عممم  نشمممرسمممنيل

. ويممذا مممني مل Kاألصمم،ل   وتعن،مم  النممنيس بهكممن وا نيومم  أيمم  الب،مم  

                                                           

إ،نا    -  ق  Q  م    الب،ث ا    مبسس  اإلمني  الصنية  K( سر  األ م  1)

 .108يم   1423الطبع  األول 
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،ك  بنيإلمكني  ال ،مني  بم  يف ظم  التهمنرت للم اج م  ا،سملح  مم  احلمهنب 

  احلممنوب تسممتنهن كمم  ال مم   والطنيقممني  واإلمكنينممني  إاألممم    إ  

و مم  الممذ  ،سمممح ببنممني   للتصمم   للعمم و. أمممني الصمملح والسمم  

ن ا،بمنية  وال م، ... ويمذا ممني قمني  بم  مال  را   وتنب،م  الكم اةر  ونشم

 بع  الت ق،  ع  معنيي   الصلح.  Qاإلمني  احلس  

** 

 

 

 

 

 

  



 

 

 تطورات مت بعد الصلح

بت ق،عمم  معنييمم   الصمملح ممم   Q اسممتطنيع اإلمممني  احلسمم  بمم  عمم 

أ   -نمم  إ  ،عنيو،مم   إ  معنيو،مم  بمم  أيب سممه،ني  أ  ،كشمم  ال جمم  احل ، مم

ن،  عنيمممني  ممم  اسممت م  م نيل،مم  ماسممتطنيع وعمم  ممم   عشمم -معنيو،مم  

األممم ر يف بمم ة الشممني  أ  ،ظ ممن بمظ ممن ا،مم او  عمم  اإلسمم    ا، نيتمم  

م  أجم  ومتح البلم ا   احلمن،ا عم  ت م   اإلسم   وا،سملم   لكم  

سمم  مممني عملمم  معنيو،مم  ومهنبمم  األممم   الممذ  امتممني  بنيل مم ر  عمم  ةنير

التضممل،  اإلع ممم   وخلمم  الشممني عني   وتشمم ،  احل ممني   قمم   يمم  

 .Qأةراج الن،ني  بع مني وق  معنيي   الصلح م  اإلمني  احلس  
ومعنييمم   الصمملح كنينمم  تممنا عمم  جمم عمم  بنمم ة م ممم   لمم  

التممهن   ممني وممإ   لمم  ،عنمم   ني،مم  احلكمم  األممم   وإل األبمم   ومم  حيمم  

  امم  Qاألمممن لإلمممني  احلسمم   ،عنيو،مم  أ  ،ع مم  ألممم  ممم  بعمم ه  وأ 

  وعل،مم  االلتممهنا  بكتممنيب اهلل وسممن  رسمم ل   وعمم   Q لإلمممني  احلسمم 
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نوط حت ، مني  مااللتمهنا   مذه الشم    و،عمK التعنض ألتبمنيع أيم  الب،م 

   ويهن،م  ،عنيو،  ومهنب . Q ألي اف اإلمني  احلس 

وم  ج م  أخمن  ومإ  عم   التهنامم  ببنم ة معنييم   الصملح ،عنم  

المنأ  العمني   وظ م ر ال نمنيع ا،هن،م  المذ  كمني  حيمنيو  أ   وضح  أمني 

 ال ،ظ ن للننيس  وأن  شصا ال ،لتهن  بو،  ع  ة  وال بو،  معنيي  ! 

مم   معنيو،مم  اخل،ممنير الثممنيه  والتمسمم  بنيلسمملط   وعمم    وقمم  و ض 

 االلتهنا  بو،  رشوط  وق  أعل   ل  ب ام  قني   :

صم   والهنكمني  واحلم  ،مني أيم  الك وم   أتنوننم  قمنيتلتك  عم  ال»

وقمم  علممم  أنكمم  تصممل   وتهنكمم   وحتجمم  ؟  ولكنمم  قممنيتلتك  

  رقممنيبك   وقمم  آتممنيه اهلل  لمم  وانممت  كممنيري  !. أال أألتممومن علمم،ك  و

  كمم  ة  أصمم،  يف يممذه الهتنمم  مطلمم    وكمم  رشط رشطتمم  وتحمم  إ

  (1)!!«ق م  ينيت  

لمذ  و ذا و   اتضمح للنمنيس  كم  النمنيس  مم   الغم ر وا،كمن ا

كممني  ،تمتمم  بمم  معنيو،مم   وأنمم  لمم،  أيمم   للع مم ة  وكممني  اإلمممني  

                                                           

الش،خ رايض آ  ،نيس   مبسس  األعلم  للمطب عني   ( صلح احلس   1)

 . 285    1992-يم1421لبنني   الطبع  األول -برو 
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،علمم   لمم   لكمم  الظممنوف الس،نيسمم،  واالجتامع،مم  أجنتمم   Qاحلسمم 

 .-كام أوضحنني  ل  سنيب ني  -ع  الت ق،  ع  معنيي   الصلح 

وبعمم  أ  اسممتل  معنيو،مم  م نيل،مم  األممم ر يف كمم  بمم ة ا،سمملم  

تعممذ،  ضمم  كمم  ممم  تنيلهمم  مممنيرس س،نيسمم  التنك،مم  واإلقصممني  وال

وقم  بلمع االضممط نية » K المنأ   أو تتلم  معم   أو حيم  أيمم  الب،م 

، ممني  لمم   نمم ،  أو كممنيون أممم  إل،مم  أ  ، ممني  ممم  النجمم  ممم ا  جعمم  

الك وم  لكثمن  مم   مني ش،ع  ع   وكمني  أشم  النمنيس بم   م،ن مذ  أيم  

  ونيسمتعم  معنيو،م  علم،    ،منية بم  سمم،  وضم  إل،م  Q م  ش،ع  ع 

ن   وكممني  ،تتبمم  الشمم،ع  ويمم   مم  عممنيرف  ألنمم  كممني  مممن   أ،ممني  مالبصمم

أخممنيو   وقطمم  األ،مم     و ممتل   حتمم  كمم  مجممن وممم ر  وQعمم  

الع،مم   وصمملب   عمم  جممذوع النصمم   وطممنةي      واألرجمم  وسممم

 ورشةي  ع  العنا   ول  ،ب   ني معنوف من  . 

وكممني  أيمم  العممنا  ال سمم،ام الك و،مم   أشمم  نكبمم  وبمم   ممم  

ل،وت،م  مم  ،ثم  بم  و،م خ   Qغري   متم  أ  النجم  مم  شم،ع  عم  

ب،تمم   و،ل مم  إل،مم  رسه وتممنيف ممم  خنيةممم  وةل كمم  وال حي امم  متمم  

 ،وخذ عل،  األ،ام  ا،غلظ  ل،كت  عل، . 
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وكتمم  معنيو،مم  إل عاملمم  يف مج،مم  اآلوممني : أال  جي،ممهنوا ألممم  ممم  

نسممص  واممم   إل شمم،ع  عمم  وأيمم  ب،تمم  شمم نية   امم  كتمم  إل عاملمم  

 مج،  البل ا : 

انظنوا م  قنيمم  عل،م  الب،نم  أنم  حيم  عل،مني  وأيم  ب،تم   ومنيحم ه »

 «  وعطني ه!م  ال ، ا  وأس ط ا ر ق  

ن  موقمم  اسممتصل   ،ممنية الممذ  و  الك ومم  سممت  أشمم ن والبصمم

ن  يف غ،نيبم  و تم  اامن،م  مسممن  بم  جنم ب عم  البصممم  كذل  تننيوبني  

لم   ،منية: يم  ختمنيف أ  تكم   قتلم  بن، مني ؟ ومنة  آالف م  الننيس  و ني 

 عل،  قني   : ل  قتل  إل،   مثل   مني خش، !

ع  وقمني  أبم  سم ار العم و : قتمم  سممن  مم  قم م  يف غم ا  سممب

 .(1)«وأربع  رج   ق  مج  ال نآ 

وقمم  يممهن  األممم ا  الني،بمم  العممناق،  يممهنا  وسمملبت   الناممم  

لحكمم  األممم   إل ممم  مممني  وال عمم   وكشممه  عمم  ال جمم  احل ، مم  ل

ويف ال قمم  الممذ  كممني  ر سممني  ال بني مم  ،نغمم و  بممام عممنية  علمم،   

معنيي   الصلح و،تمتعم   بعطني،مني وصم   معنيو،م   كمني  أيم  العمنا  
                                                           

إ،نا    -ق    Q الب،ث ا    مبسس  اإلمني  الصنية   م    K( سر  األ م  1)

 . 111يم   1423الطبع  األول 
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العممنية،   قمم  أةركمم ا طب،عمم  احلكمم  األممم   وم ، تمم   تلمم  احلك ممم  

 الظني،  ا،ستب   الت  مش ا إل، ني بوق ام   وأقنيم يني بو، إل . 

اهلل بمم   وول معنيو،مم  ا،غممر  بمم  شممعب  الك ومم   واسممتعم  عبمم 

عنيمن ع  الب   وكني  قم  عمنية إل، مني بعم  أ  غنيةريمني إبمني  قتم  عمثام   

 و ي  معنيو،  إل الشني  مست نا  يف ةمش  ، ،ن ةولت  م  ينني .

وقمم  جعمم  أيمم  العممنا  ،ممذكنو  م،ممني   أ،ممني  عمم  و،حهننمم   

تهممن،ط   يف جنمم  خل،هممت   كممني  ممم   عل، ممني و،نمم م   عمم  مممني

كممني  ممم  الصمملح ب،ممن   وبمم  أيمم  الشممني   وجعلمم ا  و،نمم م   عمم  مممني

كلام ل م  بعضم   بعضمني  ت ومم ا وم،ام كمني  وأجمنيل ا المنأ  وم،ام ،مكم  

  أعم ا  قل،لم  متم  جعلم  ووم ةي  تهم  إل مأ  ،ك    ومل تكم  متضم

 وال    ل  واالستامع من .  Qا، ،ن  لل ني  احلس  

نينمم  وممء  الصمملح الممذ  أقنيممم  اإلمممني  وممء  إعمم اة وعل،مم  ك

ت رجي  لألمم  ، اج م  احلكم  األمم   متم  حيم  ال،م   ا، عم ة  ،م   

 .(1)ا،جتم  اإلس م  مستع ا  للث ر ،ك   

                                                           

إ،نا    -   ق Qالب،ث ا    مبسس  اإلمني  الصنية    م    K( سر  األ م  1)

 . 112يم   1423الطبع  األول 
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وعنمم مني عممنف الم،مم  س،نيسمم  احلكمم  األممم   الظممنيمل  بمم أ  

أومم اج ممم  ا،سمملم  تطنيلبمم  بهسممخ  Qتممو  لإلمممني  احلسمم  بمم  عمم  

 نمم   وإعمم   ال ممنية ضمم  معنيو،مم  ومهنبمم  األممم    لكمم  اإلمممني  ام

ممن  أ  ال قمم  قمم  مممني  لممذل   بمم  أخممذ  Qاحلسمم   ببصممرت  الثنيقبمم  مل ، 

،نكهن ع  تنب،  الك اةر  و ،   الم  للثم ر  عم  مكم  بنم  أم،م   ويم  

عنمم مني أعلمم  ا رتمم  عمم  ،هن،مم  بمم   Qمممني اسممتثمنه اإلمممني  احلسمم  

 معنيو، . 

 Qعنيو،مم  اصممطهنيف النممنيس ممم   اإلمممني  احلسمم  و،ممني رأ  م
بني، ،نممم   وبعممم  حممممنيوال  ع ،ممم   مل حت ممم  أيممم او ني إلممممني  النمممنيس 

السمم   عمم   بملممذا  المم ن،ني وشمم  ا ني  وضمم  خطمم  حمكممم  لل ضممني 

 نيلهمني  بمذل  لبنم  مم  بنم ة معنييم   الصملح  Q اإلمني  احلس  بم  عم 

ال أنمم  أابمم    إK وال نيضمم،  بعمم   التعممنض ألممم  ممم  أيمم  الب،مم 

 ع   التهنام  بو،  م اا،  أو ع  ة! 

اسممت رة ممم  ملمم  الممنو   Qوممم  أجمم  اغت،ممني  اإلمممني  احلسمم  

سممام   عنيوممني  وةسمم  لإلمممني  ب اسممط   وجتمم  )جعمم   بنمم  األشممعا( 

 Qالممذ  وضممع  السمم  يف جنعمم  ممم  اللممب  وق متمم  لإلمممني  احلسمم  
 وي  صني  ! 
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وأ  ،هنوج مني وق  وعلم  )جعم  (  لم  م نيبم  م م  ألم  ةريم   

 ،هن،  ب  معنيو، !! 

أربعمم  ، مممني  بعمم  رشبمم  للممب   Qوقمم  ب مم  اإلمممني  احلسمم  

ا،سممم   متمم  حلمم  بممنيلنو،  األعمم . ويكممذا تمم ج اإلمممني  احلسمم  

ج نيةه العظم،  بنيلشم نية   ومذي  لنبم  شم ، ا  بعم مني قمنية األمم  خم   

ن سممن ا  يف ظممنوف صممعب  ومع مم   موممء  إمنيمتمم  التمم  اسممتمن  عشمم

 .للغني، 

 وس   عل،  ،   ول   و،   استش    و،   ،بعا م،ني  

 الط،ب  الطنيين،  وآل وص  اهلل ع  حمم  

* * 
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