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 إهداء وعزاء

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

والصالال و والسالال   رشالالا رسل احمردالالآل  االالي و لالال  ال ي الالل 

 .ال اهرين

 :رقي  هذه ال ضارشة احمزجاو هيية ورشزاء إىل من قال

 (1)(ما روذي ن ي مثل ما روذيت)

 Nدم  اي إىل ن ي الرمحة وبشري األمة ريب القا
 Kوإىل والي األئاة رمري احمؤمنل وويص ردول رب العاحمل 

 Pوإىل بضعة احمص فى فاطاة الزهراء 
واألئاالالالة  وإىل احلسالالالن احمى  الالالى واحلسالالالل الشالالال يي ب الالالرب 

 .Kالنى اء
إىل ال الالالب بالالذحول األن يالالاء  ،إىل إمالالا  اماننالالا ودالالاي ن ينالالا و ني الال 

إىل دالالييي ومالالوالي  ،ل ب الالرب ءوروالد األن يالالاء إىل ال الالالب بالالي  احمق الالو

  ورشىالالل اهلل رشآيالال  ورشالالا  بائالال   الل ال ليالالة والسالال )صالالاحب الزمالالا  

 :ورقول (تعاىل فرج 

                                                           

 .56ص  ،39ج ،بلار األنوار ((1
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اا﴿ ياازن َاَوااهَأ َوَُّيِهَضهَااأ از   َااأ اِزَيز  َا ِزَجااأ ز انَيااأ َُّي  اا
ِئهَااأ ب ض َ ااأَعُّز را َوج 

 َزهَأ
ق يَ َيِ  إ َن اهلل أاِزَكِيَل َوَتَصَدِق َعَضِيهَ  َفَأِوف  ي اْلِنَتَصدِّ  .                                                 (1)﴾ز 

 رش ي العزيز بن احلاج دعيي احمصيل

 .1414/شع ا  8 قم احمقيدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .88 :( دورو يودف(1



اُّ اْلركز  اقد 

 والسال   والصال و العاحمل، رب   هلل واحلاي الرحيم، الرمحن اهلل بسم

ي رمجعل اخلآق رسل رشاى   رشالاى  الاليائم والآعن ال اهرين، ال ي  ل ل و   ا 

 .العاحمل رب    مل اليين، يو  قيا  إىلى  رمجعل ررشيائ م

 من الالا مآ وتي الالة، ورشالالصاص   نوراني الالة شالالصوص   K ال يالالت رهالالل

الالالو  ، ُوِجالالالي   وألجآ الالالا  نالالالورا   ي الالاليف قو  اخل آالالالق، حسالالالاُب  وإلي الالالا ال  

، وين قالالو   بايالالزا م اخلالالري ع  ُوِضالال ررفالالة، وقآالالو م رمحالالة شالالفاه م حيالالاو 

ت رشيال ، فزانوه وها رلسن  م ربوع رشاى  احمعرفة ون ا   .ح اة   فغذ 

 إلالي م يرقالىى  وال الساليل رشالن م ينلاليرُ ) دالادا  قالادو   هالياو، رنوار  

  د  ربنالالالاء ربالالالوا م رشالالالاى  تصالالال ف   فالالالولفوهم، اخل آالالالق رلفالالالوا ،(ال الالالري

 .رشائيين وباغانا م دائآل، مس نىيين م عآ ال

 ات  الالارش م، رشالالاى  فالالردا   جيالالنو  وال مالالواال م رشالالاى  رحالاليا   ُي ِرهالالو  ال

 ر هالالم، مالالن  الالل   قآالالب   ويشالالغف إلالالي م ادالال اع مالالن  الالل   حالال   م ُيقي الالي

 نقالول مالا فالو  ُهالم العآيالا، و آاالُ  م الصالي  وطالريُق م احلالق   من ى م

 .األرض وروتاد السامء رنوار ُهم ال ولي ، من ُيقال ما ودو 

 ال ثالالري حالالار ال الالي األرسار هالالذه رحالالي Q احمى  الالى احلسالالن واإلمالالا 

  خالالرو  وبالالاع قرارا الالا يف احل االالة وجالال  رشالالن الالال ع  وغفالالل معناهالالا يف

 رشآيالال  واالفالالءاءا  ال الالذب ُيسالال  رو  فراحالالوا غالالريهم بالالينيا ديالالن م
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 رشالالاى  احمنصالالب   احلقالالي حالالي   ي ىالالاوا ومل العقالالل حالالي   بعضالال ا جالالاوا وال الالي

 .الردالة بيت

صالالية لآيرادالالا  Q احلسالالن اإلمالالا  مر الالز اهالال م   وقالالي  ال صص 

 بشالالو  ُتعن الالىى  ال الالي احمص وطالالا  وحتقيالالق واليرادالالا  ال لالالو  ب  ابالالة

 إىلى  باإلضالالافة و  ي  الالا    الالب يف ونشالالالرها Q احمى  الالىى  احلسالالن اإلمالالا 

 ال ابعالالة االج امرشالالي ال واصالالل وصالالفلا  االنءنالالت مواقالالع رشالالاى  نشالالالرها

 .لآار ز

 ال الالالي األُخالالالر ى  واإلرش مي الالالة الثقافي الالالة النشالالالاطا  إىلى  باإلضالالالافة

 العالزاء جمالال  وإقامالة الفن يالة ال صالاميم نشالالر خال ل مالن احمر ز  ا يقو 

 ال الالي والثقافي الالة العآاي الالة واحمسالالابقا  والنالاليوا  احملالالاتا  ورشقالالي

 خليمالة لنالا تعالاىلى  اهلل توفيقالا  مالن وغريهالا K ال يالت رهالل بف الر تثر ى 

ي ريب احمظآو  اإلما   .Q احمى  ىى  احلسن  ا 

 تآالال  رحالالي هالالو القالالار  رشزيالالزي يالاليي  بالالل الالالذي  الالابال  وهالالذا

 احلسالن اإلمالا  شصصالي ة بيالا  إىلى  إال    اليل ال وال الي رينعالت ال الي الثامر

 احم   الالة ولرفالالي ،احمشالالالِرقة ونواحي الالا احمضالالي ة ربعادهالالا ب الالل   Q احمى  الالىى 

 Qاحمى  الىى  احلسالن اإلمالا  شصصالي ة رشالن ودرادالا  ب لالو  اإلدال مي ة
 .السيادو ال وفيق اهلل ومن

دة احلسينية الع  ة                                                 احمقي 

صية لآيرادا  Q احلسن اإلما  مر ز                           ال صص 

 اخلردا  السيي  اي جواد  اظم                                       



 

 اْلقداُّ

يا اإلدالال مية ولالالذل  رصالال لت القضالالية احلسالالنية مالالن رهالالم القضالالا

تناوهلالالا احمف الالرو  وال  الالاب بال لالالس واليرادالالة مالالن جوانالالب رشالاليو 

 فنال   رشالالن ذلالال   الم هائالالل ورشالاليد  ثالري مالالن ال  الالب ،وبودالاليب ت آفالالة

 .وال لو  رثر  احم   ة اإلد مية

ول ن مالع  ثالرو تآال  ال  الب وال لالو  إال رننالا نالر  ر  ال لالس 

انالالب م االالة جالاليا ف نالالاج جو ،حالالول القضالالية احلسالالينية مل يسالال ول بعالالي

 . اس يف القضية احلسينية مل ت لسمؤثرو بش ل م

القضالالية احلسالالينية بالقضالالية ورهالالم تآالال  ابوانالالب هالالو ارت الالا  

 .احلسنية

فالالنغم تقالالارب القضالالي ل واحتادثالالا يف  ثالالري مالالن األمالالور  العالاليو 

إال رننالالالا مل نىالالالي  ،ا مالالالن األمالالالوراحمشالالالءج والقضالالالية ال وفيالالالة وغريهالالال

( درادالالة ريالاليينا مالالن ال  الالب وال لالالو  وقالالع حتالالتبلسالالب ت  عنالالا ومالالا )

نية وارت اط الا ارش نت بالقضالية احلسالينية مالن ج الة توثرهالا بالقضالية احلسال

 . ا وترت  ا رشآي ا
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بالالو   الالرب ء آالالام  اشالال  ر   احمقولالالة احمعروفالالة )نعالالم هنالالاج  

إال رننالا مل نىالي مالن بلالس هالذه احمقولالة  ،(ةحسنية ق الل ر  ت الو  حساليني

 .رب ءي  واقعي  ا وحقيقة حسنية  وم

: إ  درادالال نا هالالذه هالالي األوىل يف ومالالن هنالالا يا الالن لنالالا ر  نقالالول

ع حيالس إننالا دردالنا قضالية اإلمالا  نورش ا مالن حيالس احمضالاو  واحموضالو

وفآسالالف  ا وربعادهالالا مالالن ج الالة توثريهالالا رشالالا قضالالية اإلمالالا   Qاحلسالالن 

وفي الا بشال ل م الالاس وخرجنالا مالن ذلالال  بالومور م االة جالاليا  Qاحلسالل 

 .بلس القضية احلسنيةول رشني جل من غري ما هو معر

هالالو إدالالقا  األقنعالالة فالالوهم مالالا ذ الالر ألهالاليال الصالالآ  احلسالالني 

 .لآل م األموي

ول الالن  الالي يف هالالذه اليرادالالة إث الالا  ثانويالالة ذلالال  وبيالالا  مالالا هالالو 

 .احم اس يف احموقف احلسيني رهم وهو توثري الصآ  احلسني

: إ  ذلالال  هالالو اهلالاليل األ الالن لقضالالية اإلمالالا  ويا الالن لنالالا القالالول

 .Qاحلسن 
وهالالو ترتالالب القضالالية  ،ي يف هالالذه اليرادالالة مالالا هالالو رهالالمبالالل  الال

احلسالالينية رشالالا تآالال  القضالالية بالالل ر ثالالر مالالن ذلالال  ودي ضالال  هالالذا األمالالر 

شالار إىل ذلال  جآيا رشنالي درادالة هالذا ال لالس ومل نىالي رو نسالاع رحاليا ر
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 يف Q.  الالام دالال ىي ت آالالور دور اإلمالالا  احمى  الالى فضالال  رشالالن مالالن بلثالال 
 .القضية احلسينية ح ى بعي ش ادت 

فألثيالالة الصالالآ  احلسالالني وتالالوثريه احم الالاس يف احموقالالف ورشالالا  الالل 

وجعآنالالاه فصالال  مسالال ق   Qاحلسالاليني بلثنالالا صالالآ  اإلمالالا  احلسالالن 

وجعآنالالا الفصالالل الثالالاا حالالول القضالالية احلسالالينية اب الالياء مالالن وفالالاو اإلمالالا  

 تثالالر مالالن ق الالل يف ورثرنالالا فيالال  رمالالورا م االالة جالاليا مل ت لالالس ومل Qاحلسالالن 

 .القضية احلسينية

في نالاول ال لالس رشالن األحاليا  اب الياء مالن  :ورما الفصالل الثالالس

اخلالالروج مالالن م الالة وال وجالال  إىل العالالرا  ورثرنالالا  Qقالالرار اإلمالالا  احلسالالل 

ثالم رشرضالنا مالا  ،في  رهم احمشال    ال الي رثالري  رمالا  القضالية احلسالينية

 .ريا  رشنيت ب لآيل احموقف احلسينين   رشن ذل  من نظ

م عالاليدو حالالول وقالالي ام الالاا  درادالال نا هالالذه بعالالرض نظريالالا  

وألجالالالل  ،ودردالالالنا قيا  الالالا العآايالالالة باوضالالالورشية ،لقضالالالية احلسالالالينيةا

إنصالالال بعضالال ا فرضالالنا هلالالا مالالا يا الالن فرضالال  مالالن مقالاليما  ومع يالالا  

. ورشرضالنا  الل ذلال  بودالآوب  ا ر  تسال م يف إث الا  تآال  النظريالةيا ن

ورث  نالالا فيالال  رشالالي  متاميالالة تآالال  النظريالالا  ورشالالي  صالال حية  ء  ،رشآاالالي

وذلال  لعالي   ،  ا بشال ل معقالولية احلسالينية وفآسالفمن ا ل لآيالل القضال
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ارشءضال ا مالن رشق الا  ومشال     مت ن تآال  النظريالا  مالن  الاوا مالا

 .ف رية

ثالالم رشرضالالنا نظري نالالا حالالول القضالالية احلسالالينية وال الالي ارش االالينا في الالا 

بشالال ل  امالالل رشالالا الصالالآ  احلسالالني ورث  نالالا بالالذل  توقالالف القضالالية 

ياي  ا احلسينية رشا القضالية احلسالنية وارت اط الا  الا وترت  الا رشآي الا مالن بال

 . اي  ا بل توقف معقولي  ا رشآي اإىل 

إذ ر الالا تآلالالح األحالاليا   ،ونظري نالالا هالالذه هالالي رشالالال النظريالالا 

وت سالالق اتسالالاقا تامالالا مالالع مجيالالع  Qال الالي ق الالل قضالالية اإلمالالا  احلسالالل 

األحالاليا  ال الالي ا  فالالت القضالالية احلسالالينية دو  إغفالالال رو  اهالالل ألي 

 .حي  مث ل مش آة ف رية رما  حتآيآ ا وفآسف  ا

 داليىي القالار  ال الريم يف هالذه النظريالة دال قا رشآايالا دالواء يف  ام

حتآيآ الالا القضالالية احلسالالينية رو ردالالآوب رشرضالال ا رو يف ن يى  الالا وال الالي 

وتورو رشيمالالال  رشالالالا  ،متثالالالل تورو احموقالالالف احلسالالاليني رشالالالا فالالالرض

 .فرض  خر يف صورو رياضية م ردو ومنع سة

في لالالس انقالال ب ال وفالالة ورشالالرض رهالالم  :ورمالالا الفصالالل الرابالالع

 الالام دردالالنا  .هلالالا رو وج الالت   ال الالي واج الالت القضالالية احلسالالينية احمشالال 

 .يف يو  رشاشوراء Qفي  بع  اب ا  يف خ ب اإلما  احلسل 
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ف لثنالالا فيالال  رمالالورا م االالة اقءنالالت بقضالالية  :ورمالالا الفصالالل اخلالالام 

وممالالا ين غالالي  ،جالاليناها جالالييرو باإلثالالارو واالهالال ام و Qاإلمالالا  احلسالالل 

 .إلفا  القار  ال ريم إلي ا

فيردالالنا فيالال  رهالالم االمالالور ال الالي ترت الالت  :لفصالالل السالالاد ورمالالا ا

واحمىآالال  احلسالاليني  ، ال  الالاء وفآسالالف   Qرشالالا قضالالية اإلمالالا  احلسالالل 

 الام رننالا رشرضالنا فيال  رهالم الشال  ا  ال الي رثالري  حالول  ،ومننه وت وره

 .تآ  األمور ثم دردناها درادة وافية

هالالذه هالالي رهالالم معالالامل درادالال نا لآقضالالية احلسالالينية ودالاليىي القالالار  

 الالريم في الالا ابالالررو يف ال الالره ورشالالرض رهالالم احمشالال    واإلشالال اال  ال

وحآ الالا بودالالآوب  ،ال الالي واج الالت القضالالية احلسالالينية رو وج الالت هلالالا

 .رشآاي جاد

 الالام رننالالا ان  ىنالالا يف درادالال نا هالالذه احمالالن   العآاالالي وردالالآوب  يف 

ولالذل  قالي جيالي القالار  ال الريم  ،ال لس وال قياليم والعالرض واحمناقشالة

وربالالام  ررنالالا يف بعالال  احمواضالالع  ،ال لالالو صالالعوبة يف ادالال يعاب بعالال  

 .بع  األمور إما ألثي  ا رو لآ ناء رشآي ا يف مورد  خر وال ا يي  ا

ورشالالا  الالل فيرادالال نا هالالذه درادالالة رشآايالالة جالالادو وليسالالت صالالياغة 

 .تارخييا بل هي در  وحتآيل وبناء ف ريرو رشرضا  ،ردبية
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وإا ألمتنالالالى ر  ت الالالو  هالالالذه اليرادالالالة وال لالالالس   الالالاب در  

 .وتقييم ال   اب م العة وتصف وبلس 

ورخالالالريا إا ألرجالالالو ر  ر الالالو  قالالالي ردالالال ات  الالالذه اليرادالالالة 

وررجالالالو ر  ت الالالو  قالالالي  ،احم واضالالالعة بآ نالالالة يف  يالالالا  ال شالالاليع الشالالالام 

وجالالي  هلالالا موضالالعا ثاب الالا إىل جانالالب  الالل مالالن ردالال م يف ذلالال  ال نالالاء 

 .وحافح رشآي 

ويف اخل الالا  ال يفالالوتني هنالالا ر  رشالال ر  الالل مالالن دالالاهم يف ط الالع هالالذه 

يرادالالة دالالواء  الالا  باإلدالال ا  يف ال نسالاليق رو احمراجعالالة وال الاليقيق رو ال

باحمالالادو وال اويالالل فىالالزاهم اهلل خالالري ابالالزاء وجعآالال  يف ميالالزا  ررشامهلالالم 

 .يو  ال ينفع مال وال بنو  إال من رتى اهلل بقآب دآيم

 .واهلل احمس عا  وهو ويل ال وفيق رشآي  تو آت وإلي  رنيب

 صيلرش ي العزيز بن احلاج دعيي احم

 تارو  الق يف

 لآ ىرو 1422/  8/    4

  



 

 بي يدي ازيهوان

 نالالت قالالي ردالالايت هالالذه اليرادالالة )قضالالية ال الالاري   الالرب ء مالالن 

احلسن إىل احلسالل( و ثالريا مالا ي الو  العنالوا  ر الن مالن احمعنالو  وقالي ال 

رو ال ياالالت لالال  بصالالآة والقآيالالل الالالذي ي الالو  فيالال   ،حي الالي واقالالع احمعنالالو 

 .ا يا حما حيوي العنوا  م ابقا حمعنون  وح

هلالالي مالالن ذلالال  القآيالالل الالالذي  Qوإ  قضالالية اإلمالالا  احلسالالل 

ي  ابق في  العنالوا  مالع معنونال  هالذا إ  مل نقالل بو الا ر الن منال  واحم الم ر  

 ال الالاري  روقضالالية ال الالاري  أل  قضالالية  Qتسالالاية قضالالية اإلمالالا  احلسالالل 

وحيالاليو ال الالاري  رو رايالالة ال الالاري  هالالي تآالال  القضالالية ال الالي مل يعالالرل هلالالا 

 .اري  يف مسريت  ال ويآة مثي ال 

 .وقضية ال اري  هي تآ  القضية ال ي محآ ا رشظامء ال اري 

 .وقضية ال اري  هي قضية ررشظم شصصية رشرف ا ال اري 

 .وقضية ال اري  هي ال ي اب ير ال اري   ا ودول ين  ي  ا
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رما ر ا القضالية ال الي مل يعالرل هلالا ال الاري  مثالي  فينال  مل يعالرل يف 

رية ال ويالالل جم االالع رشالالاط حتالالت وطالالوو الظآالالم وابالالور الال شالال تالالاري 

رخ وليالال  ودرشالالاه لينقالالذه مالالن مصالالي    ومالالن رشالاليوه الوالعالاليوا  ثالالم اد صالال

راخ  انقآالب رشآيال  ودالل رشآيال  داليفا لال  يف الوبعي ر  ل الى نالياءه واد صال

ألرشيائالال  رشالالا  رشآيالال  اق الاليح ا لعالاليوه فوصالال   إل الالا   ورجالال  نالالارا ،ياينالال 

ال رمالل رصال   لال  فالي م ثالم رشاليا رشالا و ،بغالري رشاليل رفشالوه فيال  ،روليائ 

 .ولي  وق آ  ومث ل ب  يف صورو مل يعرل هلا ال اري  مثي 

 ،نعالالم هالالي قضالالية ال الالاري  ال الالي مل يعالالرل هلالالا ال الالاري  مثالالي 

 .ووحييو ال اري  وراي  

محآ الالا األن يالالاء  ،وهالالي قضالالية ال الالاري  إذ محآ الالا رشظالالامء ال الالاري 

وإبالالراهيم ورشيسالالى  محآ الالا  د  ونالالوه ،وب الالوا ألجآ الالا ق الالل وقورش الالا

 .Kورهل بي    N اي  و ذا ن يناوغريهم من األن ياء وب وا هلا 
وهي قضالية ال الاري  أل الا قضالية ررشظالم شصصالية رشرف الا ال الاري  

قضالية رهالل بي ال  ورشءتال  الالذين خآف الم  Nف ي قضية ردالول اهلل  االي 

 .يف رم   ورمر بال اس   م
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 ،بالالالذ رهاوهالالالي قضالالالية ال الالالاري  أل  ال الالالاري  اف الالال   مسالالالريت  

رشنالالي  ،ودالالول تن  الالي مسالالريت   الالا ريضالالا ،واحالال فح  الالا يف طالالول مسالالريت 

صالالاحب الزمالالا  وبقيالالة اهلل يف  ،خالالروج ال الالالب بالالي  احمق الالول ب الالرب ء

 .ورشا  بائ  Qررض  و خر حىى  

إ ا قضية ال الاري  ب الل مالا لآ آاالة مالن معنالى وحيالس إننالا نع قالي 

ردالالايت هالالذه  ومءت الالة رشآي الالا Qر الالا مرت  الالة بقضالالية اإلمالالا  احلسالالن 

إال رنال  ارتالو   (قضالية ال الاري   الرب ء مالن احلسالن إىل احلسالل)اليرادة 

ر ويشالالري إىل البعالال  األخالالوو األفاضالالل تسالالاية ال  الالاب بشالال ل رخصالال

 .ج ة ال لس فساي   )مت يي احلسن وقيا  احلسل(

 * * 
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 عرض اوجز:

اإلمامالالة باخل فالالة و Qروىص رمالالري احمالالؤمنل رشالاليل بالالن ريب طالالالب 

إذ قالالال  ،Nبالالل  انالالت لآلسالالن رشالالن ردالالول اهلل  Qإىل اإلمالالا  احلسالالن 

ورشالا  الل  (1) )ابنالاي هالذا  إمامالا  قامالا رو قعاليا( Kلآلسن واحلسالل 

بالالذل  تر الالة اج امرشيالالة معقالاليو م عالاليدو  Qفقالالي ور  اإلمالالا  احلسالالن 

اال اهالالا  ت آفالالة االنالال امءا  م صاالالة باالخ  فالالا  الف ريالالة ومثقآالالة 

 امرشيالالة  الالام ور  تر الالة العالالياوو األمويالالة لآص فالالة بال ناقضالالا  االج

 .Qاإلد مية خ فة رمري احمؤمنل 
نعالالم مالالع تآالال  الء الالة احمثقآالالة ب الالل تآالال  األمالالور قالالا  ربالالو  االالي 

بالالاألمر وهالالو يعالالرل ذلالال  احمى االالع معرفالالة تامالالة  Qاحلسالالن احمى  الالى 

احم ناقضالالالا  ويعالالاليال االخ  فالالالا  واال اهالالالا   جم االالالع جياالالالع بالالالل

ة واالنالالال امءا  االج امرشيالالالة احم ضالالالادو ف ىالالالي يف ذلالالال  الف ريالالالة احم  اينالالال

وي فالالانى يف خيم الال   Qاحمى االالع مالالن يع قالالي بيمامالالة اإلمالالا  احلسالالن 

والذب رشن  ب الل مالا روو و الي مالن يع قالي بيمام ال  ول الن ث ال  ورغ  ال  

إىل يف الالاليرهم والالاليينار وريضالالا  الالي مالالن حت االال  الق آيالالة فالال  ين االالي إال 

                                                           

 .211ص  ،1ج ،آل الرشائعرش ؛291 – 278ص  ،43ج  ،بلار األنوار ((1

 )احلسن واحلسل(. :وفي 
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و الالي الواقالالف إىل جانالالب  ،رو رشآيالال ارشالاليم ق يآ الال  دالالواء  الالا  مالالع احلالالق 

ف الالو خيالالال احمالالو  فاشالالاهي صالالفل  ،ل الالن يف غالالري احلالالرب Qاإلمالالا  

و الالي مالالن ال ين االالي إليالال  يف  ،واباالالل والن الالروا  ماثآالالة بالالل رشينيالال 

وريضالالا تسالالاع رشالالن مالالن يريالالي تسالالآيا  إىل  ،فالال  يع قالالي بيمام الال  ،العقيالاليو

 .نعم إن  جم اع ال ناقضا  واالخ  فا  ،معاوية بل ق آ 

واىل جانالالب ذلالال   آالال   الالي العالاليو الآالاليود لآص فالالة واإلمامالالة 

معاويالالة الالالذي ال يقالالف رشنالالي ديالالن رو رشقالالل رو إنسالالانية بالالل الغالالير من ىالال  

 .واليهاء د ح  والفىور ط ع  وابور طريق 

وقالالي ادالال فاد معاويالالة مالالن تآالال  احلالالالة االج امرشيالالة والف ريالالة 

فاشالالالء   ،لآاى االالالع ال الالالويف بان ىالالال  ودالالال ح  وط عالالال  وطريقالالال 

الضالالامئر وررشظالالم الرشالالا لالالزرشامء الق ائالالل ليقفالالوا إىل جان الال  ضالالي قضالالي  م 

 .ورشقيي م

ذلالال  احمى االالع ومالالع ذلالال   Qنعالالم ه الالذا وجالالي اإلمالالا  احلسالالن 

معاويالة يف احمقابالل حتالرج معاويالة ريضالا رشالا  حمواج الةج ز جيشالا جالرارا 

 .رر  جيال الشا 

و الالا   الال  ابيشالالل ي وقعالالا  حربالالا تودالالا طاحنالالة تفآالالق في الالا 

ومثالل هالذه الصالور ليسالت  ،وت ري األياليي وتسالقف في الا الرجالال ،هلا إ

بالغري ة رشا  ال  ابيشالل وال داليام جاليال ال وفالة الالذي خالاض ثال   
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فقالالي ان  الالت  ،إال ر  األمالالر مل ي الالن  الالام  الالا  م وقعالالا ،حالالروب طاحنالالة

احلرب ق ل ر  ت الير فقالي ا الار جاليال ال وفالة بعالي خيانالة قيادتال  احم اثآالة 

ورحالاليا  رخالالر دالالول ن عالالرض هلالالا فالاليام بعالالي  ،يف رش يالالي اهلل بالالن الع الالا 

 .بال فصيل

 Qرشالالا إثالالر ذلالال  رشالالرض معاويالالة الصالالآ  رشالالا االمالالا  احلسالالن 
وررش الالاه ورقالالة بيضالالاء قالالي خالال م في الالا ليضالالع في الالا  الالل س  يريالالي ر  

ذلالال  رشالالا جالاليال ال وفالالة يف  Qفعالالرض اإلمالالا  احلسالالن  ،يشالالءط 

 :خ  ة قال في ا

فالالي   ،ةنصالالف وال ،رال إ  معاويالالة درشانالالا ألمالالر لالالي  فيالال  رشالالزو)

وحا انالالالاه إىل اهلل رشالالالز وجالالالل بضالالال ا  ،رردتالالالم احمالالالو  رددنالالالاه رشآيالالال 

 .(1)(ورخذنا ل م الرضا ،وإ  رردتم احلياو ق آنا ،السيول

وبعالالي هالالذه احمشالالورو والعالالرض ردالالفر ابالاليال رشالالام يف خالالاطره مالالن 

فنالالاد  النالالا  مالالن  الالل  ،وربالالي  مالالا  الالا  خيفيالال  ،صالالور احلالالرب احمرورشالالة

 :جانب

 .(2)(لصآ  قية ال قية ورمىض اال)

                                                           

 .21ص ، 44ج  ،( بلار االنوار(1

 .147ص ، 44ج  ،( بلار األنوار(2



 Lمت يي احلسن وقيا  احلسل  ............................................................... 24

ورمالالا سوطالال   ،رشالالا الصالالآ  Qرقالالي  اإلمالالا  احلسالالن احمى  الالى 

رو  هلالا األثيالة ال الن  يف تفسالري الوحيالس إ  بعال  الشال ،رشا معاويالة

 .دنذ رها ب امم ا Qحر ة االما  احلسل 

 احلرب رو الصآ  رو ال ضلية

 :ث ثة رمور نثريها هنا بصورو اد ف امية

 ؟Qحماذا صال  اإلما  احلسن 
 مل حيارب؟ حماذا

 ؟Q حماذا مل يض  بنفس   ام ضلى رخوه اإلما  احلسل
 ،Qهالالذه ث ثالالة ادالال ف اما  رثالالري  حالالول قضالالية اإلمالالا  احلسالالن 

 .وباإلجابة رشآي ا يظ ر الوج  يف حتآيل احموقف احلسيني

 ؟ف ل  ا  الصآ  وظيفة خاصة ب 

رو رنالال   الالا  رمالالرا رشاديالالا م نيالالا رشالالا ردالالا  احمع يالالا  اخلارجيالالة 

 ؟Qوهي  فيآة ب لييي احموقف لإلما   ،لألحيا 
ثالالم إ   الالل ادالال ف ا  مالالن تآالال  االدالال ف اما    آالالف اإلجابالالة 

بعالالي إبالالرا   Q الالام ر  بعضالال ا وجالال  لإلمالالا  احلسالالن  ،رشآيالال  رشالالن ا خالالر

 ،بالالل مل يثالالر إال يف األامنالالة احم الالوخرو ،وبعضالال ا مل يوجالال  إليالال  ،الصالالآ 

 .Kوالظاهر رن  مل ي ره يف رش ي األئاة 



 25 ............................................................................... الفصل األول

  السال ب يف رشالالي  إثالارو هالالذا االدال ف ا  )حمالالاذا مل وال ي عالي ر  ي الالو

( يف حياتالال  لوضالالوه األمالالر لالالي  ؟بنفسالال  Qيضالال  اإلمالالا  احلسالالن 

ابايالالع بونالال  ال موجالالب لآ ضالاللية ودالالول ي  الالل ذلالال  بعالالي قآيالالل إ  

 .شاء اهلل

وق الالل ال لالالس رشالالن اإلجابالالة رشالالا ذلالال  ر  ر ثالالر مالالن   الالب رشالالن 

وهالالو )حمالالاذا مل إنالالام رجالالاب رشالالن ادالال ف ا  واحالالي  Qقضالالية اإلمالالا  احلسالالن 

 (.؟يقاتل معاوية

( ال ؟فالي  ابالواب رشالا )حمالاذا مل يقاتالل معاويالة ؟ورما حمالاذا صالال 

فعالالي   .إذ ر  هنالالاج شالالقا ثانيالالا وهالالو ال ضالاللية ،ي فالالي تعآالالي  لآصالالآ 

 .احموجب حلرب م  اف ة ال يعل الصآ  إال بنفي احموجب لآ ضلية

رو ي الالو  نعالالم حيالالس مل تثالالر قضالالية ال ضالاللية إال يف األامنالالة احم الالوخ

األمالالر دائالالرا بالالل الق الالال والصالالآ  فليالالس إ  الق الالال بالالذل  ابالاليال 

 .الصآ  م عذر في عل

فالالي  رشالالي  ( ؟بنفسالال  Qحمالالاذا مل يضالال  اإلمالالا  ) :رمالالا وقالالي رثالالري

إذ ال ضالاللية واردو  الالام  ،ال فالالاءو لآق الالال ال يعالالل الآىالالوء إىل الصالالآ 

 .Q ا  األمر بالنس ة لإلما  احلسل 
رشالالن  Qب يف صالالآ  اإلمالالا  احلسالالن وقالالي اجالالاب ال ثالالري ممالالن   الال

 .(؟وحماذا صال  ؟حماذا مل يقاتل) :السؤالل األولل



 Lمت يي احلسن وقيا  احلسل  ............................................................... 26

رجالالابوا ب لآيالالل ط يعالالة ت الالوين ابالاليال الالالذي خالالرج مالالع اإلمالالا  

ف الالو جالاليال  ،إلث الالا  رشالالي   فاءتالال  حمواج الالة جالاليال الشالالا  Qاحلسالالن 

فاالالن م اخلالالوارج الالالذين وجالاليوا يف خالالروج  ،مر الالب مالالن رشالاليو ا اهالالا 

ومالالن م مالالن  ،معاويالالة رشونالالا هلالالم رشالالا الق الالال لق الالال Qاإلمالالا  احلسالالن 

ومالن م مالن رشالرض رشالا معاويالة تسالآيم اإلمالا   ،رغب يف رموال معاويالة

رضالف إىل ذلال  خيانالة قيالادا  اباليال احم  الررو طاعالا  ،إليال  Qاحلسن 

 .ورغ ة يف األموال ال ي رشرض ا رشآي م ،يف دنيا معاوية وإغراءات 

لآاعارضالالل  Qمالالن رجوبالالة اإلمالالا   مالالوخوذووهالالذه االمالالور  آ الالا 

 .لآصآ  رو احمس ف ال رشن 

 :فنىي يف ال لار رشن دامل بن ريب ابعي رشن رجل منا قال

رذلآالت  N يالا ابالن ردالول اهلل :فقآالت Lرتيت احلسالن بالن رشاليل )

مالم  :( فقالالر الشاليعة رش ياليا مالا بقالي رجالل )معال الوجعآ نا معش ،رقابنا

 ؟ذل 

 .قآت ب سآيا  األمر هلذا ال اغية :فقال

ولالالو  ،مالالا دالالآات األمالالر إليالال  إال را مل رجالالي رنصالالارا واهلل :فقالالال

 ،وجالالي  رنصالالارا لقاتآ الال  لالالييل و الالاري ح الالى حي الالم اهلل بينالالي وبينالال 

ول نالالي رشرفالالت رهالالل ال وفالالة وبآالالو م وال يصالالآ  يل مالالن م مالالا  الالا  
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إ الالم ت آفالالو   ،إ الالم ال وفالالاء هلالالم وال ذمالالة يف قالالول وال فعالالل ،فادالاليا

 .(1)(اإ  قآو م معنا وديوف م رشآين :ويقولو 

ط يعالالة  Qففالالي هالالذا ابالالواب يظ الالر بوضالالوه م حظالالة اإلمالالا  

وهلالالذا مل ي الالن لييالال   ،فوجالاليه  عيمالال  ،ابالاليال واخ  فالال  وانقسالالامات 

رو فانالال  ال الومالالن  الالا  ظالالاهره النصالال ،رنصالالارا يع االالي رشآالالي م ويثالالق  الالم

 .وفاء ل  وال ذمة

 :وريضا يف جواب  حلىر إذ قال ل  حىر

 .(بام رح واعوا مرسورين ورج ،إنا رجعنا راغال بام  رهنا)

 :Qرجاب  اإلما  
ريال  ومالالا وال رريال  ر ،يالا حىالر لالي   الالل النالا  حيالب مالا حتالالب)

 .(2)فعآت ذل  إال إبقاء رشآي (

 :ويف هذا ابواب ث ثة رمور

 . راهية النا  لق ال معاوية رو لآق ال بش ل رشا  :روال

وال رريالال  ويف الالم ذلالال  مالالن قولالال  ) ،اخالال  ف م العقييالالة :ثانيالالا

ولالالزو   Q( ف الالم ال يع قالاليو  مالالا يع قالاليه مالالن إمامالالة ريب  االالي ريالال ر

 .طارش    اخلوارج
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 .احلفاظ رشا الثآة احمؤمنة ال اقية من الق ل :ثالثا

 :Qونر  ريضا يف خ  ة ل  
امالالا واهلل مالا رثنانالا رشالن ق الال رهالالل  :محالي اهلل ورثنالي رشآيال  ثالم قالال)

فشالاليب  ،ول الالن  نالالا نقالالاتآ م بالسالال مة والصالالن ،وال قآالالة ،الشالالا  ذلالالة

و نالال م ت وج الالو  معنالالا وديالالن م  ،والصالالن بالالابزع ،السالال مة بالعالالياوو

و نالالا ل الالم  ،وقالالي رصالال ل م ا   ودنيالالا م رمالالا  ديالالن م ،امالالا  دنيالالا م

( ثالالم رصالال ل م تصالاليو  )بالالل ،وقالالي متالالم اليالالو  رشآينالالا ،و نالال م لنالالا

وق الالي  بالالالن روا  ت آ الالو   ،ق الالي  بصالالفل ت  الالو  رشآالالي م ،ق يآالالل

 .فصاذل ورما ال الب بثائرفوما ال ا ي  ،بثورهم

فالي  رردتالم  ،لالي  فيال  رشالز وال نصالفة ،وإ  معاوية قي درشالا إىل رمالر

وإ  رردتالالم احمالالو  بالالذلناه يف  ،ضضالالنا رشالالا القالالذ غور ،احليالالاو ق آنالالاه منالال 

 .(وحا اناه إىل اهلل ،ذا  اهلل

 .(1)بل ال قية واحلياو( :فناد  القو  بومجع م)

 .(2)رمىض الصآ ( )فآام رفردوه :وذ ر ابن األثري ت اة

يف هالالذه اخل  الالة  الالي اإليضالالاه ال امالالل حلالالال ذلالال  ابالاليال 

وجزرشالال  ورشالالي   ،وح الال  السالال مة ،ورهيافالال  احمص آفالالة ،وا اهاتالال  احم  اينالالة
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ور الالم مل ي الالالادوا  ،وانقسالالام  إىل ثالالائر وخالالالاذل ،صالالنه رشالالا الق الالالال

 .( قية ال قية احلياواليساعو  رمر الصآ  ح ى تنادوا )

 ،القيالالادا  احم  الالررو  ع يالالي اهلل بالالن رش الالا  ذلالال  خيانالالةرضالالف إىل 

يف رربعالالة  الل فرشالالاه معاويالالة وقآالالب رشالالا  الالالذي رردالالآ وال نالاليي 

 :وبآغ  ذل  فقا  خ ي ا وقال ،Qاإلما  احلسل 

وقالالالي  ،وغالالالير يب وب الالالم ،ال نالالاليي توجالالال  إىل معاويالالالة)هالالالذا 

وإا  ،ورنالال م رش يالالي الالالينيا ،رخالالنت م مالالرو بعالالي رخالالر  رنالال  ال وفالالاء ل الالم

وإا ررشآالالم رنالال  دالاليفعل يب وب الالم مالالا فعالالل  ، خالالر م انالال  موجالال  رجالال 

رربعالالة ف عالالس رجالال  مالالن مالالراد يف  ،وال يراقالالب اهلل يف  وال فالالي م ،صالالاح  

بصاسالالالة  الل ومنالالالاه فقآالالالب رشالالالا ف عالالالس إليالالال  معاويالالالة ) .( الل

 .(1)احلسن(

 .و ذل  ريضا تثاقل النا  رشن الن وض مع 

  لعالالي  رشالالا معاويالالة بونالال  إنالالام صالالاحل Qوقالالي رد اإلمالالا  احلسالالن 

 :ولي  بوول من ربئ إىل مثل ذل  فقال ،النام

يقالالول  Nوقالالي دالالاعوا ردالالول اهلل  Qوقالالي تر الالت األمالالة رشآيالالا )

 .فال  ن الي بعاليي ،رنت مني بانزلة هالارو  مالن مودالى غالري الن الوو :لعيل

وهالو ياليرشوهم إىل اهلل ح الى فالر إىل  ،مالن قومال  Nوقي هالرب ردالول اهلل 
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ولالو وجالي  رنالا ررشوانالا  ،ب مالن مولو وجي رشآي م ررشوانالا مالا هالر ،الغار

وقالالالي جعالالالل اهلل هالالالارو  يف دالالالعة حالالالل  .مالالالا بايع الالال  يالالالا معاويالالالة

ومل جيالالي رشآالالي م ررشوانالالا وقالالي جعالالل اهلل  ،و الالادوا يق آونالال  ،اد ضالالعفوه

و الذل   ،يف دالعة حالل فالر مالن قومال  حمالا مل جيالي ررشوانالا رشآالي م Nالن ي 

مل نىالالي و ،رنالالا وريب يف دالالعة مالالن اهلل حالالل تر  نالالا األمالالة وبايعالالت غرينالالا

 .(1)(ررشوانا

 :من ق ل Qو  م  هذا  قول ربي  

رو رصالالن رشالالا طصيالالة  ،ف فقالالت ررت الالي بالالل ر  رصالالول بيالالي جالالذاء)

 .(2)رشاياء(

ورشالالا ذلالال  فعالالي  وجالالود النالالام الصالالاد  هالالو السالال ب يف رشالالي  

 .اليخول يف احلرب ضي معاوية

ضالالان  ،ورمالالا وجالالود جماورشالالة دالالواء قآنالالا إ الالا   الالريو ر  صالالغريو

 ،وذلال  لعالي  متيزهالا ،ء الصالاد  ف الو غالري مفيالي هنالاابيال حتال الوال

 الالذل  وجالالود  ،وريضالالا ر الالا صالالغريو جالاليا بالنسالال ة حمىاالالوع ابالاليال

 ،صالالفوف  رصالال لت ل اع الالا يف رمالالوال معاويالالة رمويالالة اهلالالو  رشنالالام يف

 ،وهالالي رشالالا ادالال عياد لفعالالل ري  ء ل لقيالالق مالالا تومالالل فيالال  وت االالع
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حيالالة   الالريو مالالن وهالذه الف الالة مالالع مالالن ي  ع الالا مالالن اهلاالال  الررشالالاع متثالالل س

 ،واخال  ل اباليال دالول يوجالي حربالا بالل اباليال نفسال  ،ذل  ابيال

وقالالي ظ الالر االخالال  ل واخليانالالة ق الالل احلالالرب فالال  معنالالى لآالاليخول في الالا 

 .هلافاهلزياة هي الن يىة احل اية 

مالن ن يىالة احلالرب  Qواألخ ر من ذل   آال  هالو مالا رفصال  رشنال  

  قآ الالا وقال الالا وهالالو تع الالي تآالال  العنالالام األمويالالة اهلالالو ،لالالو دخالالل في الالا

 :ال امعة يف معاوية تع يها ب سآيا  إلي  رو اغ يال  وقي نقل رن 

  ب ر ثالر رهالل ال وفالة إىل معاويالة فينالا معال  وإ  شال ت اخالذنا )

و  الالب مجارشالالة مالالن ر دالالاء ويف روايالالة رخالالر  ) .(وبعثنالالاه إليالال  ،احلسالالن

وادالال لثوه رشالالا  ،رالالق ائالالل إىل معاويالالة بالسالالاع وال ارشالالة لالال  يف السالال

رو  ،رشنالالي دنالالوهم مالالن رشسالال ره Qوضالالانوا لالال  تسالالآيم احلسالالن  ،احمسالالري

 .(1)الف   ب (

وال إشالال ال وال ريالالب ر  هالالذا ال ع الالي رخ الالر مالالن حالالال ابالاليال 

وذلالال  ر  ر ثالالر ابالاليال قالالي  ،بالالل هالالو ن يىالالة ح ايالالة لآلالالرب ،واخ  فالال 

فالال   ،ورغالالب يف الوجاهالالة رشنالاليه ،وطاالالع يف دنيالالا معاويالالة ،خالالال احمالالو 

 الالام ر  الف الالة احمؤمنالالة  ،ل إىل هيفالال مالالانع لييالال  مالالن فعالالل ري  ء لآوصالالو

رو الف الال  بالال  لعالالي  متالالايز  ،مالالن رخالالذه Qلالالن تسالال  يع محايالالة اإلمالالا  
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فالالي   -وقالالي دالالعي يف ذلالال   -فالالي  اغ يالالل  ،العنالالام احم ع الاليو رشن الالا

وإ  دالآم إىل معاويالة  ،درشو  ر  جيشال  ق آال  دال آة ويضاليع بالذل  دمال 

ب إىل ل ثالرو مالن   ال ،وهالذا هالو ررجال  األمالرين ،فاألمر رخ الر وررشظالم

رنالال   Qوقالالي روي رشالالن اإلمالالا  احلسالالن  ،معاويالالة بالسالالاع وال ارشالالة رسا

 :قال

واهلل لالالو قاتآالالت معاويالالة ألخالالذوا بعنقالالي ح الالى يالاليفعوا إليالال  )

رو  ،اهلل أل  ردالاحم  ورنالا رشزيالز خالري مالن ر  يق آنالي ورنالا ردالريه فالو ،دآام

ومعاويالالة ال  ،ياالالن رشالاليل ف  الالو  دالال ة رشالالا بنالالي هاشالالم إىل  خالالر الالاليهر

 .(1)ا ورشق   رشا احلي منا واحميت(ن  يزال يا

 ،وهذا بيالا  م الم جاليا لن يىالة الاليخول يف احلالرب بالذل  اباليال

فيمالالا ر  يق آالال  رو ياالالن رشآيالال  و الال  األمالالرين  ،فالالو م يسالالآاون  إىل معاويالالة

ال يا الن الق الول  الام رو احمصالري إلالي ام ولعالل هالذا هالو احمالراد مالن األمالالر 

 :اب دييريف جو Qالعظيم فيام روي رشن اإلما  ال اقر 

ومعالي ابنالي يالا داليير رذ الر  Qربالو جعفالر  :قالال :رشن ديير قالال)

 وإ   الا فالي   الا  فيال  إغالرا   ففنالاج رشنال   ،لنا رمرج الالذي رنالت رشآيال 

الال رمسالال   Qربالالو جعفالالر  :قالالال فالالذه ت رت آالالم فقالالال ،را ررشالاليناجالمقص 
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مالالن  Qرشالالن رشالاليل  Nإ  العآالالم الالالذي وضالالع ردالالول اهلل  ،ح الالى ر فيالال 

 Qثالم  الا  مالن بعاليه احلسالن ، الا   الافراومن جلاليه  ،رشرف   ا  مؤمنا
 .( يف ي و  ب آ  احمنزلة وقي  ا  ما  ا  دفع ا إىل معاوية :قآت

لالالوال مالالا صالالنع ل الالا  رمالالر  ،فينالال  ررشآالالم بالالام صالالنع ،ادالال ت :قالالال)

 .(1)رشظيم(

 .فالظاهر ر  األمر العظيم هو ررسه ثم ق آ  رو احمن رشآي 

 Qاحمى  الالى هالالذه تقري الالا رهالالم األمالالور ال الالي ذ رهالالا اإلمالالا  احلسالالن 
 ،وهالي  افيالة لإلجابالة رشالا ذلال  ،لعي  اليخول يف حالرب ضالي معاويالة

في الو  الصالآ   ،فال  ي قالى إال الصالآ  ،بل إ الا ترفالع موضالوع احلالرب

ري ادالال ف ام  يف رش الالي اإلمالالا  وهالالذا ابالالواب  الالام قآنالالا رثالال ،توريالالا

 .وقي تصي  لإلجابة رشآي  يف ر ثر من موقف ومناد ة ،Qاحلسن

إ  هالذا ابالواب يصالآ  حمالن  :م حظالة وهاليورشا  ل فآيينا هنالا 

 :رثار االد ف امل األولل فقف

 (؟حماذا صاحل ( و )؟حماذا ترج اإلما  ق ال معاوية)

 Qحمالاذا مل يضال   اإلمالا  احلسالن ) :رما وقي رثالري دالؤال ثالالس وهالو
فالي  ابالواب احم قالي  رشالن رشالي   .(؟Q ام ضاللى رخالوه اإلمالا  احلسالل 
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ف عالالي  ،احمرحآالالة الصالالآ  إذ هنالالا شالالق  خالالر ق الالال معاويالالة ال يعالالل يف هالالذه

رجلالالا  الق الالال بالال  طالالره دالالؤال ورشالالي   ،العآالالم بعالالي   فالالاءو ابالاليال

 .(؟بنفس  Qحماذا مل يض  اإلما  جييي )

 ؟حماذا اخ ار الصآ  رشا ال ضلية

و الالام قآنالالا دالالابقا فالالي  هالالذا االدالال ف ا  مل ي الالره يف رش الالي اإلمالالا  

رو رشالن مق الل اإلمالا  ح ى جييب رشآيال  بالل رثالري يف رامنالة م الوخ Qاحلسن 

وهلالالذا تالالر  تآالال  اإلجابالالا  تعالالل  ،Kورشالالن امالالن األئاالالة  Qاحلسالالل 

وقالالي صالالار األمالالر بالالل ث ثالالة  الصالالآ  إذ دار األمالالر بينالال  وبالالل الق الالال رمالالا

ال يعالالل ا خالالر  رحالاليثا( فالالي  ان فالالاء ال ضالاللية ،الصالالآ  ،الق الالالرمالالور )

ف  بالي مالن ال لالس رشالن األرجال  بالل الصالآ  وال ضاللية بعالي وضالوه 

 .رجلا  الق ال رشي 

بالو  ال ضاللية باحمآال  والصالن رشالا ذلال  ررشظالم  :وقي رجيب هنالا

 .من ال ضلية بالنف 

ول الالن هالالذا ابالالواب غالالري  الالال ل عآيالالل رشالالي  ال ضالاللية بالالالنف  

وهالالو األصالال   الالام  -وذلالال  ر  الضالاللية باحمآالال  رو السالال و  رشالالن حقالال  

 الا  معآال  ب آال  األجوبالة احم قيمالة مالن رشالي   -دول ي ض  فاليام بعالي 

ار احموثالالوقل واخالال  ل ابالاليال وهالالذا يعآالالل السالال و  رشالالن حقالال  األنصالال

رما رشالي  ال ضاللية بالالنف  فال  وذلال  ر  ال ضاللية بالالنف  ال ت وقالف 
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رشالالا وجالالود نالالام صالالاد  رو جالاليال م  الالافئ بالالل يا الالن حتقق الالا ح الالى 

مالالن بالاليو  ري نالالام فضالال  رشالالام إذا  الالا  معالال  مالالن شالاليع   اخلآ الال  ر ثالالر 

 .واب غري تا ورشآي  فذل  اب .Qرصلاب اإلما  احلسل 

ومثآالال  يف رشالالي  الصالاللة والالال ام  درشالالو  رنالال  لالالو اخ الالار الشالال ادو 

الدالال ام  بالالل يييالال  رهالالل بي الال  ورشامالالة شالاليع   احمصآصالالل وينفالالرد بعالاليه 

وي ضالال  رشالالالي  صالالل   با حظالالالة  .األمويالالو  باإلدالال   واحمسالالالآال

ومالالن اد شالال ي معال  فقالالي  الالا  الظالالرل رخ الالر  Qظالرل اإلمالالا  احلسالالل 

  وبقيالالة خاصالالة رصالاللاب  وخآالال  شالاليع   فقالالي ق الالل معالال  رشامالالة رهالالل بي الال

 .ورمالالا انفالالراد بنالالي رميالالة بالالاليين فالالي  اهلل ال خيالاليل ررضالال  بالاليو  حىالالة

را  الشال ادو الترجالا  ميسال Qو ذل  درشالو  رنال   الا  لإلمالا  احلسالل 

فقالالي رغآالالق يف وج الال  طريالالق الشالال ادو  Qوالصالالآ  ورمالالا اإلمالالا  احلسالالن 

ر رشالا الع ال  ومل ي ق رمام  إال الصالآ  ف الي ريضالا غالري تامالة فالي  األمال

 .متاما  ام دي ض  ذل  فيام نع قيه ونراه من جواب

 انالالالت  Qبالالالو  وظيفالالالة اإلمالالالا  احلسالالالن  :وقالالالي رجيالالالب ريضالالالا  

 . انت ال ضلية Q ام ر  وظيفة اإلما  احلسل  ،احمصاحلة

وهالالذا ابالالواب رش الالارو رخالالر  رشالالن حتآيالالل احموقالالف احلسالالني رشالالا 

مالالر ف بالالي مالالن ردالالا  النظريالالة الغي يالالة فليالالس إننالالا ال نالاليرج فآسالالفة األ

 .Qال سآيم بصلة االخ يار ورن  ت آيف خاص ب  
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ن وإ   نالالا نسالالآم بالالو  هنالالاج ال ثالالري مالالن ابوانالالب يف حيالالاو  الالول

ال نسالال  يع ر  نالاليرج حقيق  الالا ومالالع ذلالال  نسالالآم  الالا لعآانالالا  Kاألئاالالة 

إال ر  ذلالال  ال ينفالالي ر  ت الالو  هنالالاج رمالالور  ،Kبيمالالام  م ورشصالالا  م 

فعآالال  رشالالا ردادالال ا ال دالاليام ورحالاليا  يا الالن تفسالالري حر الالة احمعصالالو  و

رو األمالالة الإذا  الالا  ذلالال  الفعالالل رو احموقالالف لالال  األثالالر ال  الالري يف مسالال

ومصالالريها وحيا الالا بالالل يف ف رهالالا ورشقيالالي ا ومالالن الواضالال  ر  ال لالالس 

رشالالن ذلالال  لالال  ارشءاضالالا رشالالا فعالالل احمعصالالو  فسالالواء مت نالالا مالالن حتآيالالل  

ة موقف  رو مل ن ا ن من ذلال  فال  بالي مالن ال سالآيم هلالم واالل الزا  بصالل

 .دواء ث  ت الوظيفة اخلاصة ر  ال Kفعآ م لعصا  م 

ويف نظرنالالا إ  تالالرجي  الصالالآ  رشالالا ال ضالاللية مل ي الالن مالالن األمالالور 

الغي يالالة ال الالي مل  ضالالع حمىريالالا  األحالاليا  العاديالالة بالالل هالالو  ءجالالي  

لآصالالآ  رشالالا احلالالرب لالال  ردالال اب  ومع ياتالال  العاديالالة  Qاإلمالالا  احلسالالن 

بعيالالي النظالالر  الالا  يف م الالا   وليسالالت غي يالالة ور  ري قائالالي نافالالي ال صالالريو

ورشالالرض رشآيالال  الصالالآ  رو ال ضالاللية لالالرج  الصالالآ  رشالالا  Qاإلمالالا  

نفسالال  هالالو القائالالي يف هالالذه  Qال ضالاللية بالالل لالالو  الالا  اإلمالالا  احلسالالن 

الظالالرول لالالرج  الصالالآ  رشالالا ال ضالاللية ال لوجالالوب حفالالح الالالنف   الالام 
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 توهم فين  ال مورد ل  هنالا ودالول يالوو بيالا  ذلال  مفصال  رشنالي ال لالس

 .H(1)يي اخلوئي يف اح امل الس
وابالالواب الالالذي نع قالاليه ونالالراه صالالليلا لءجالالي  الصالالآ  رشالالا 

 .()رشي  وجود موضوع لآ ضلية :ال ضلية هو

ر النظالالر هنالالا رشالالا الوألجالالل توضالالي  ذلالال  فيىالالب ر  ال نقصالال

وذلالال  ر  االدالال ف ا  مل ي الالن  ،فقالالف Qظالالرول قضالالية اإلمالالا  احلسالالن 

اه ال نظالالري رشالالن تآالال  القضالالية وم بسالالا ا بالالل  الالا  االدالال ف ا  يثالالار با الال

 .Qورشي  تضلية اإلما  احلسن  Qبل تضلية اإلما  احلسل 
وظروف ا ف ل  Qورشآي  ف  بي لنا من م حظة تضلية اإلما  احلسن 

 ؟ر  ال Q رول م وفرو يف قضية اإلما  احلسن انت تآ  الظ

 Qقضالالية اإلمالالا  احلسالالل وحيالالس إننالالا دالالول ن عالالرض ل فصالاليل 
إال رننالالا إلمتالالا  ال لالالس رشالالن  ،ف الالا  األجالالير تالالوخري ال لالالس يف ذلالال 

وم بسالات  ن عىالل هنالا ذ الر مالا يفيالينا يف ذلال   Qصآ  اإلما  احلسالن 

 .بش ل ت رص ووجيز

نىالالي  Qف ا حظالالة ظالالرول قضالالية اد شالال اد اإلمالالا  احلسالالل 

وهالو ر  ابالن ايالاد  Qامرا م ام مل ي الن موجالودا يف قضالية اإلمالا  احلسالن 

                                                           

 ( يف م لس الصآ  والش ادو م ير واحي.(1
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فالالري   االد سالال  رو  الق الالال :يف اثن الالل Qر رمالالر اإلمالالا  احلسالالل الحصالال

حيس رردالل إل قيالادو جيشال  احم اثآالة يف رشاالر بالن دالعي   ابالا  ،في م رري 

 :قال في 

انظر في  نزل حسل ورصلاب  رشا ح اي واد سالآاوا فابعالس إيل )

 .(1)تق آ م ومتثل  م( ح ىفارحف إلي م  م دآام وإ  ربوا 

 :خرهاريضا يف خ     حيس قال يف   Qوبذل  رخن اإلما  احلسل 

قآالة )السالآة( رال إ  اليرشي ابن الاليرشي قالي ر الز بالل اثن الل بالل ال)

 .(2)(رو الذلة وهي ا  منا الذلة

مالالن هالالذا ي ضالال  لنالالا جآيالالا الظالالرل الالالذي ا  نالالف قضالالية اإلمالالا  

ر ابالن ايالاد األمالر الى تضاللي   واد شال اده هالو حصالالواق ضال Qاحلسل 

بيالالن ام فالالي   بالالل الق الالال رو االد سالال   ومالالن الواضالال  رنالال  إذا دار األمالالر

خي الالار الق الالال رشالالا االد سالال   وقالالي  الالا  هالالذا األمالالر واضالاللا  Qاإلمالالا  

 :ح ى لي  األرشياء فقي قال رشار بن دعي رشني ذل 

 .(3)إ  نف  ربي  بل جن ي ( ،ال يس سآم واهلل حسل)
                                                           

 .390ص، 44ج ،( بلار األنوار(1

 .237 -210 ،يادللشي  رايض  ل ا ،( صآ  احلسن(2

 .7ص، 45ج ،( بلار األنوار(3
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ر رمالالره يف قضالالي   بالالل الق الالال الالالذي الحصالال Qاحلسالالل  فالاليذا اإلمالالا 

 . ال والق ل رشا االد س  ن يى   الق ل واالد س   فاخ ار الق

فينالال  مل يصالالل رمالالره وقضالالي   إىل ذلالال  فآالالم  Qورمالالا اإلمالالا  احلسالالن 

مل خيالالء ال ضالاللية رشالالا  :ر يف الق الالال رو االد سالال   ح الالى يقالالالالحيصالال

فقالالي رشالالرض رشآيالال  الصالالآ  وبالالذل  ارتفالالع موضالالوع ال ضالاللية  ؟الصالالآ 

ومل ي الالن هلالالا موجالالب ح الالى ي لالالس رشالالن ترجيل الالا رشالالا الصالالآ  في الالو  

و الالذا ي ضالال  ب الال    .الصالالآ  لعالالي  احموضالالورشية لآ ضالاللية احم عالالل هالالو

را  الشالال ادو والصالالآ  الترجالالا  ميسالال Qرنالال   الالا  لآلسالالل )درشالالو  

فقالالي رغآالالق يف وج الال  طريالالق الشالال ادو ومل ي الالق رمامالال  إال  Qورمالالا احلسالالن 

ف الال  بالال  رو الصالالآ  حمالالا تقالالي  مالالن اخالال  ل جيشالال  وضالالام  بعضالال م ال

ر رمالالره يف القالالي حصالال Q وذلالال  ر  اإلمالالا  احلسالالل .(1)تسالالآيا  حمعاويالالة(

ورمالا الصالآ  فآالم ي الن معروضالا  ،الذلة واالد سال   رو الق الال والق الل

ر رمالالره يف الح الالى يقالالال بالالو  رمامالال  ترجالالا  ورمالالا اإلمالالا  احلسالالن فلصالال

الق الالال وال سالالآيم حمعاويالالة رو الصالالآ  وبالالذل  ي ضالال  ر   آالالي ام لالالي  

و مل ي الالن رمامالال  إال الشالال اد Qرمامالال  إال رمالالر واحالالي فاإلمالالا  احلسالالل 

لالالي  رمامالال  إال الصالالآ  لالالذل   Qإلبائالال  الذلالالة و الالذا اإلمالالا  احلسالالن 

الصالالآ  والشالال ادو م الالير )ريضالالا ودالالول يالالوو مزيالالي بيالالا  يف م لالالس 
                                                           

 .39ص ،44ج ،( بلار األنوار(1
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مل يضالال  بنفسالال  لعالالي   Qواحم الالم هنالالا ر  اإلمالالا  احلسالالن  .فالالان ظر (واحالالي

احموجالالب لآ ضالاللية ال رنالال  حتقالالق احموجالالب و الالا  حالالال جيشالال  هالالو احمالالانع 

 الشالالي  رايض  ل يادالالل يف   ابالال  صالالآ   الالام ذهالالب إىل ذلالال   يالالة اهلل

احلسن والفالر  بالل مالا ذه نالا إليال  ومالا ذهالب إليال  الشالي   ل يادالل ر  

الشي  فالرض ر  وضالع اباليال مالانع رشالن الشال ادو ف الو بالذل  يفالءض 

ي لآش ادو م لقالق ول الن هنالاج مالانع منال  رقالو  ورهالم وهالو الر  احمق ض

آشالال ادو لالالي  ي لالحالالال ابالاليال ورمالالا مالالا ذه نالالا إليالال  ف الالو ر  احمق ضالال

ر رمالره بالل اثن الل السالآة اللعالي  حصال Qاإلمالا  احلسالن با وفر يف قضية 

هلالا وغالري  رو الذلة ف  و  درشالو  وجالود احمالانع غالري صالليلة وال معنالى

انالع تالوثريه و الذا ي ضال  ريضالا رشالي صاللة مؤثرو لعي  وجالود مقال   ي

  لالالو ق الالل يف ذلالال  احلالالال ل الالا Qتعآيالالل  تالالرج ال ضالاللية ب الالو  اإلمالالا  

وذلالال  ر  هالالذا ال عآيالالل  ،وادالالام وربعالالي رشالالن الشالال ادو معنالالىرضالاليع دمالالا 

يفرض متامية احموضالوع لآشال ادو ووجالود احمالانع وهالو ضالياع دمال  وهالذه 

الاليرشو  باطآالالة لوضالوه رنالال  ال موضالوع لآشالال ادو في الو  اإلقالاليا  رشالالا 

ر فيال  الر رمالره فاليام حصالالال ضلية إلقالاء لآالنف  يف ال  آ الة ألنال  مل حيصال

ق موضالالوع الشالال ادو إال ر  ضالالياع دمالال  ال رنالال  حتقالال Qاإلمالالا  احلسالالل 

مالالانع نعالالم لالالو فالالرض رنالال  تالالرج الصالالآ  ودخالالل احلالالرب بالالذل  ابالاليال 

ره يف تينالال  اللصالاللت تآالال  الالاليرشو  رمالالا لالالو ق الالل يف فالالرض حصالال
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اخلصالالآ ل السالالآة رو الذلالالة فآالالن ي الالو  رضالاليع دمالالا وربعالالي رشالالن الشالال ادو 

 .ادام بل ل ا  ديي الش ياء ول ا  دم  رخ ر اليماء

 Qر رمر اإلما  احلسنالنقول لو ر  معاوية حص ولزيادو توضي  ذل 
بل ح ى احمنالافقل مالن جيشال   Qر في  ابن اياد رمر اإلما  احلسل الفيام حص

روا رمالره يف االد سال   رو الق الال الواحم ع يين حمعاويالة ب سالآيا  لالو حصال

 Qريفة  وخيال  احلسالل الوالش ادو الخ ار الش ادو وال ضاللية بنفسال  الشال
لال  وحما  ا  رمر جيش  واخ  ف  رو ضياع دم  مانعالا  ةقضي نا حسنيول انت 

 .(1)من ال ضلية ولو  انت بوييهيم

مالالع  -لالالو اخ الالار الق الالال رشالالا الصالالآ   Qنعالالم إ  اإلمالالا  احلسالالن 

 -ر رمالالره يف االد سالال   رو الق الالال ومالالع تآالال  الظالالرول الرشالالي  حصالال

وهالي الذلالة وتسالآف بنالي رميالة  Qاحلسالل لوقع فيام فر منال  هالو واإلمالا  

ق  الال  فينالال   الالام ذ الالر لالالو قاتالالل ألخالالذوا بعنقالال  ودفعالالوه إىل معاويالالة رشالالا ر

دآام فيمالا ر  يق آال  رو ياالن رشآيال  ف  الو  دال ة رشالا بنالي هاشالم إىل  خالر 

الالاليهر ومالالن ال  يعالالي ر  يس سالالآم شالاليع   وخآالال  رصالاللاب  ل سالالآيا  رو 

 آوا لق آ  ومن ال اليهيي رنال  لالن يقالف األمالر هنالا فقالف فنشالوو ان صالار يق

 ،ولالال  العالالرا  رشنالالوو لالالن يسالالفر إال رشالالن مودالالاو داميالالةمعاويالالة احم آالالق ودخ
                                                           

إلمتا  الفائيو يرجى م حظة بلثنا )الصآ  والش ادو م ير واحي( من هذا  ((1

 ال  اب.
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وإذا  الالا  دخولالال  العالالرا  صالالآلا مل يشالالفع حمسالالآاي العالالرا  ومؤمنيالال  

رمالالا  حنالالق معاويالالة وغآالال  ح الالى ت الال ع م بزيالالاد وراء  الالل حىالالر ومالالير 

فسالالف  دمالالائ م وقالال آ م رشالالا ال  االالة والظنالالة ف يالالف إذا دخآ الالا رشنالالوو 

 ؟حلقي يف صيرهرا ونشوو النرص تؤج  نار الغل واحلنق واالمن ص

 ؟ف ل دي  في بق ل الرجال رشن د ي النساء

 ؟رلن يفعل في م فعل ابن  يزيي يف رهل احميينة

ومالالع ذلالال   آالال  فالالي  األخ الالر يف األمالالر هنالالا ر  الآالال   يف األمالالور 

 ،ودالالول ي الالذرها النفالالا  ،والشالال  ا  دالالول تسالال ل م ،دالالول يزيالالي

يالالة ومالالن الواضالال  ر  معاو ،ويناي الالا قآالالب احلقالالائق ،ويروهيالالا ال الالذب

وإشالالارشة ر  اإلمالالا   ،وا خالالذ بقصالالب السالال ق في الالا ،فالالار  مضالالامرها

ودالالول تشالالفع  ،ق آالال  جيشالال  بالالل رصالاللاب  وشالاليع   دالال ل Qاحلسالالن 

ودالالول  الالي صالالياها لالالي  اهلاالال   ،حمعاويالالة لالالي  الغوغالالاء مالالن فعآ الال 

ومالالن  ،دالالاح   وذم الال  Qف الالنر بالالذل  مالالن د  اإلمالالا  احلسالالن  ،الررشالالاع

ور  يع الذر لال  غاليره ودهائال   ،هال  يعي ر  ينسالى حمعاويالة بغيال  وارش اليا 

 ،فالوبى فق آ ال  شاليع   وجيشال  Qبون  رشرض الصالآ  رشالا اإلمالا  احلسالن 

وبالالذل  يضالاليع دمالال  وحقالال  يف خضالالم شالال  ا  مظآاالالة بعضالال ا فالالو  

 ،واحمظآالالو  ظاحمالالا وخائفالالا ،بعالال  جيعالالل في الالا الظالالامل رشالالادال ومنصالالفا

فيصال   حقال   ،واحلالافح لآاليين مفرطالا ،وال الاغي مؤمنالا ،وال اغي  قالا
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وال شال ادو  ،وال د  لال  ي آالب ،فال  حالق لال  يالذ ر ،ودمال  هاليرا ،يعامض

وبالذل  يصال   معاويالة صالاحب الفضالل والفضاليآة دالواء يف  ،ل  تناليب

هالالذا هالالو األمالالر العظالاليم الالالذي لالالو مل والظالالاهر ر   ،ذلالال  ق آالال  رو رطآقالال 

 .الصآ  ل ا  Qيق ل اإلما  احلسن 

 .Q(1)هذا متا  ال لس رشن فآسفة صآ  اإلما  احلسن 
                                                           

بس ب دخول  يف احمعاهيو مع معاوية باحمصآ   Qرشن بع  رشن اإلما  احلسن  ((1

 ن وغفل ابايع رشن رن  ال معنى و خر برجل اإلص ه وثالس باحمصآ  األ

لإلص ه بل ال اغي واحمؤمن مع بقاء ال اغي رشا بغي  وإماره رشا جوره وغي  ور  

ق ول ال اغي رد رشا   اب اهلل يف رمره بق ال الف ة ال اغية ور  الصآ  مع الف ة ال اغية 

ي ال ي و  مع م بل الصآ  احلقيق Kخ ل    رمري احمؤمنل ودريو ديي الوصيل 

إال بفيء ال اغي إىل رمر اهلل د لان . نعم حيس  آت األمة اإلد مية رشن واج  ا  اه 

إال العقود رشن حق  والس و   Qالف ة ال اغية ور نت إلي ا فآم ي ق لي  ريب  اي 

رشن منص   إذ طفق يرت ي بل ر  يصول بيي جذاء رو يصن رشا طصية رشاياء فرر  ر  

حىى فصن ويف العل قذ  ويف احلآق شىا ير  تراث    ا. ال رن  الصن رشا هاتا ر

ييل و اري( فقي قال حمعاوية: )لو وجي  رنصارا لقاتآ   ل ،ق ل باعاوية وصاحل 

إال  اولة لغسل  Q. وما إط   ذل  العنوا  رشا اإلما  137ص 44بلار األنوار ج

َفَقأت ضنوا ن تر وا الواجب القر ا ﴿العار الذي حلق الف ة ال اغية ورشامة احمسآال الذي

 ﴾ وف لوا باب ال عذير لآ صاذل رشن ق اهلا.اَزت ي َتِضغ ي
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ونع قالالي توقالالف  Qس إ  بلثنالالا رشالالن قضالالية اإلمالالا  احلسالالل وحيالال

ومالا ربرمال  مالن رش الي مالع معاويالة  Qمعقولي  ا رشا صآ  اإلمالا  احلسالن 

رو  مالالن األثالالر الومالالا تآالال  الشالال ،Qاحم اثالالل يف سو  اإلمالالا  احلسالالن 

ومعقولي  الالالا فنالالالذ ر  Qال  الالالري يف تفسالالالري قضالالالية اإلمالالالا  احلسالالالل 

  .رو  ثم ن عرض حما هيانا من االالش

 :اْليأهد  ورشوط ازصضح بهود

ومعاويالة األثالر ال  الري يف إث الا   Qل نود احمعاهيو بل اإلما  احلسن 

بل إننا نذهب إىل ما هو ربعالي مالن  Qنظري نا و حتآيآنا لقضية اإلما  احلسل 

ال ت اد ت عقالل لالوال سو  صالآ   Qذل  فنقول إ  قضية اإلما  احلسل 

  بنينالا درشالو  تورو حر الة وبنود معاهيت  ورشالا ذلال Qاإلما  احلسن 

إ  احمقولالة  : ام دالي  ل ذلال  فاليام بعالي ومالن هنالا نقالول Qاإلما  احلسل 

( مقولالة  الرب ء حسالنية ق الل ر  ت الو  حسالينيةإ  ) :احمعروفة واحمشال ورو

نعم هي حت الاج  Qواقعية وهلا قيا  ا الف رية يف حتآيل قضية اإلما  احلسل 

واه ال ي و  دلي  بل ال بالي مالن إىل إيضاه وإث ا  فاىرد فرض ذل  ودرش

 .بيان  وإث ات  ودفع  ل ما يش ل ب  رشآي 

وألجالالل إيضالالاه هالالذه الالاليرشو  وإث ا الالا رشآيالال  االن ظالالار قآالالي  

 .بعي رشرض سو  احمعاهيو
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 :بهود اْليأهد 

تسالالآيم األمالالر إىل معاويالالة رشالالا ر  يعاالالل ب  الالاب  :ر  األولالالشالال

 .حللوبسريو اخلآفاء الصا Nاهلل وبسنة ردول اهلل 

مالن بعاليه فالي  حالي   Qر  ي الو  األمالر لآلسالن  :الرش  الثالاا

 .ولي  حمعاوية ر  يع ي ب  إىل رحي Qه احلسل وب  حاد  فوخ

والقنالو  رشآيال   Qر  يالءج دالب رمالري احمالؤمنل  :ر  الثالالسالالش

 .إال بصري Qبالصآوا  ور  ال يذ ر رشآيا 

سالة  الل ادال ثناء مالا يف بيالت مالال ال وفالة وهالو م :الرش  الرابع

رلفالالي  Qورشالالا معاويالالة ر  حياالالل إىل احلسالالن  ،فالال  يشالالاآ  تسالالآيم األمالالر

رلالالف درهالالم ور  يفضالالل بنالالي هاشالالم يف الع الالاء والصالال   رشالالا بنالالي 

يفالر  يف روالد مالن ق الل مالع رمالري احمالؤمنل يالو  اباالل ور   ،رش ي شا 

وروالد مالالن ق الالل معالال  بصالالفل رلالالف رلالالف درهالالم ور  جيعالالل ذلالال  مالالن 

 .خراج دار ربىر

رشالالا ر  النالالا   منالالو  رشالالا رنفسالال م حيالالس  :اخلالالام  ر الالشالال

 الالالانوا مالالالن ررض اهلل يف شالالالام م ورشالالالراق م وحىالالالااهم وياالالالن م ور  

ن األدالود واألمحالر ور  حي االل معاويالة مالا ي الو  مالن هفالوا م ور   يؤم 

 .ال ي  ع رحيا بام مىض ور  ال يوخذ اهل العرا  بيحنة
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ا مالن حيالس  الانوا ور  ال ينالال رحالي Qورشا رمالا  رصاللاب رشاليل 

شالاليعة رشالاليل با الالروه ور  رصالاللاب رشالاليل وشالاليع    منالالو  رشالالا رنفسالال م 

ورمالالالواهلم ونسالالالائ م وروالدهالالالم ور  ال ي عقالالالب رشآالالالي م شالالالي ا وال 

ي عالالرض ألحالالي مالالن م بسالالوء ويوصالالل إىل  الالل ذي حالالق حقالال  ورشالالا مالالا 

 .حيس  انوا Qرصاب رصلاب رشيل 

وال  Qورشالالا ر  ال ي غالالي لآلسالالن بالالن رشالاليل وال ألخيالال  احلسالالل 

خييالالف غائآالالة رسا وال ج الالرا وال  Nبيالالت ردالالول اهلل  ألحالالي مالالن رهالالل

 .(1)رحيا من م يف رفق من ا فا (

 .(2)ادو(ور  ال ي ساى رمري احمؤمنل وال يقيم رشنيه ش 

الصالاليغة ال الالي     الالا معاويالالة يف خ الالا  احمعاهالاليو فالاليام واثالالق اهلل رشآيالال  

مالالن الوفالالاء  الالا بالالام لفظالال  بلرفالال  )ورشالالا معاويالالة بالالن ريب دالالفيا  بالالذل  

هلل وميثاقالال  ومالالا رخالالذ اهلل رشالالا رحالالي مالالن خآقالال  مالالن الوفالالاء وبالالام رش الالي ا

 .(3)(ررش ى اهلل من نفس 

                                                           

 . 261 - 259 ،الشي  رايض  ل يادل ،صآ  احلسن ((1

 .249ص ،( رشآل الرشائع(2

  ل يادل.الشي  رايض  ،( صآ  احلسن(3
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 :سكوت ال صضح

 ؟حماذا الرشو  مع معاوية

هنالالا  ء م الالم البالالي مالالن ذ الالره وهالالو ر  الصالالآ  مثالالل انع افالالا 

خ الالريا يف مسالالريو األمالالة اإلدالال مية إذ مثالالل ذلالال  حتالالوال يف القيالالادو مالالن 

يالالة وي فينالالا خ الالورو هالالذا ال  الاليل يف القيالالادو اليالالي اهلاشالالاية إىل اليالالي األمو

 ر ال ع الالري بالال  رشالالا رلسالالن ال  الالاب )تنالالاال لنقالالف م الالومآل فالاليام اشالال 

 .(احلسن

 .ولنا منراتنا يف هذا ال ومل وال وقف

رو  سط الالا رشالالا الدالالآم األمالالر بشالال Qوذلالال  ر  اإلمالالا  احلسالالن 

 .ورخذ رشآي  بذل  الع ود احمغآظة لآوفاء ،معاوية

يع قالالي رو يظالالن رو حي االالل ر   Qمالالا  ول الالن تالالر  هالالل  الالا  اإل

 ؟معاوية دول يفي ل  برش  من تآ  الرشو 

 :قول  Qرمل يساع من ربي  رمري احمؤمنل 

 .(1)اوية بودهى مني ول ن  يغير ويفىر(واهلل ما مع)

 ؟رمل يعرل معاوية حق احمعرفة

 :ديفاجو رشنيما يساع من  قول  Qهل  ا  اإلما  احلسن 

                                                           

 .180ص ،2ج ،(    ال  غة(1
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ومجيع الالا حتالالت ت احلسالالن وررش ي الال  رشالالياء وإا قالالي  نالالت منيالال)رال 

 .(1)قيمي ال ريف ل  بيشء(

 :وابواب رشن ذل  بش ل موجز

احمعرفالالة باحمعرفالالة  قيعالالرل معاويالالة حالال Qإننالالا نع قالالي ر  اإلمالالا  

يء بالل ي وقالع منال  مالا هالو الالعادية ال الغي ية ويعرل بون  لالن يفالي لال  بشال

ر  ال ردالور مالالن ذلالال  وهالو االغ يالالال والغالالير وألجالل ذلالال  س  رشآيالال  

ي غالالي لالال  وال ألخيالال  غائآالالة رسا وال ج الالرا ورشآيالال  إذا  نالالا نع قالالي ر  

يء فالي  الرشاحمالا ورشارفالا باعاويالة ورنال  لالن يفالي لال  بشال Qاإلمالا  احلسالن 

ومالن هنالا  الا  ل دال ف ا   ،الرشو  مع العآم بعالي  الوفالاء ت الو  لغالوا

 Qفآالامذا دالآم اإلمالا  ،رشن فائيو االشالءا  رشالا معاويالة لال  موضالورشي  
 ؟مر واشء  رشآي  تآ  الرشو  مع رشآا  بذل إلي  األ

 :وابواب رشن ذل 

األمالالر مالالع رشآاالال  ب الالل ذلالال  مل ي الالن  Qإ  تسالالآيم اإلمالالا   :روال

رو  بالل هالو دال و  رشالن حقال  لعالي  الألجل توقع  ال زا  معاويالة بالشال

 .وجود النام واحمعل

                                                           

 .48ص ، 44ج  ،( بلار األنوار(1
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إ  تسالالآيا  لألمالالر مالالع االشالالءا  وضالالع  موضالالع النالالي يف  :وثانيالالا

ة ال موضالع الضالعيف الالذي ال ياآال  ررشوانالا ورنصالارا القوو مالع معاويال

 .بل موضع القوي الذي يشء 

وهالالالو األهالالالم إنالالال  ب عآيقالالال  تسالالالآيم األمالالالر رشالالالا الوفالالالاء  :ثالثالالالا

 -يء مالن ذلال المع رشآا  العادي بالو  معاويالة لالن يفالي بشال -رو  البالش

منالالع صالالي  ال نالالاال ورشآيالال  مل ي الالن هنالالاج تسالالآيم حقيقالالي بالالل هالالو 

قالالي  Qنالالي رشالالي  سطالال  في الالو  اإلمالالا  رو  رشالالي  رشالإذ احمشالال ،دالال و 

دالال ت رشالالن حقالال  إذ مل جيالالي ررشوانالالا وهالالذه نق الالة م االالة جالاليا يف رثالالر 

إذ فالالر    الالري بالالل تسالالآيم األمالالر م آقالالا وبالالل  ،رو  ولالالو رشقائالاليياالالشالال

تعآيق  رشا رمر مسال ليل مالن ال الرل ا خالر وهالو الوفالاء في الو  األمالر 

 .(1)﴾َتَران   َر َاَكأَنهن َفَوِوَف اِسَتقَ ﴿هنا ش ي ا بقول  تعاىل 

وقالالي رشآالالم اهلل دالال لان  وتعالالاىل ر  اب الالل لالالن يسالال قر م انالال  ور  

رو  الف الالذل  ال نالالاال رشآالالق رشالالا وفالالاء معاويالالة بشالال ،الر يالالة لالالن حتصالالل

 .الصآ  وهو لن حيصل ف  تناال يف ال ل

إنالالام دالال ت رشالالن رمالالر احمآالال  واحل الالم  Qإ  اإلمالالا  احلسالالن  :رابعالالا

ال الالي هالالي منصالالب ومقالالا  مالالن  ررشية واإلمامالالة اإلهليالالةالرمالالا اخل فالالة الشالال

ررشي ال  الالري يف الوال الالي هلالالا األثالالر الشالال Nاهلل رشالالز وجالالل ورشالالن ردالالول اهلل 
                                                           

 .143 :( دورو األرشرال(1
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االرش قالالاد ويف مسالالاءلة القالالن ورخالالذ األح الالا  وإقامالالة احلالاليود وغريهالالا 

مالالن رمالالور الالاليين ف الالذه مل ي نالالاال رشن الالا ومل يصالالال  رشآي الالا بالالل ال الالز   الالا 

 Qاحلسالالن ورم رشآي الالا ورد  رشالالا معاويالالة رشنالاليما ادرشالالى ر  اإلمالالا  
  رهالال  هلالالا فقالالي مه احمى  الالى وجالاليه رهالال  لآص فالالة ومل يالالر نفسالال

 :Qنفس 
رشالالا احمنالالن حالالل اج االالع  Lقالا  احلسالالن بالالن رشالاليل بالالن ريب طالالالب )

رهيالالا النالالا  إ  معاويالالة  :ثالالم قالالال ،فلاالالي اهلل ورثنالالى رشآيالال  ،مالالع معاويالالة

 ،و الذب معاويالة ،ي هلالا رهال الومل رر نفسال ،ارشم را رري ال  رهال  لآص فالة

فوقسالالم  Nاهلل ورشالالا لسالالا  ن الالي  ، النالالا  بالنالالا  يف   الالاب اهللرنالالا روىل

ألرش الال  م السالالامء  ،رواالورطالالارشوا ونصالال ،لالالو ر  النالالا  بالالايعوا ،بالالاهلل

وقالالي قالالال  ،وحمالالا طاعالالت في الالا يالالا معاويالالة ،واألرض بر   الالا ،ق رهالالا

ما ولت رمالة رمرهالا رجال  قالف وفالي م مالن هالو ررشآالم منال   :Nردول اهلل 

 .ح ى يرجعوا إىل مآة رش يو العىل ،فاالإال مل يزل رمرهم يذهب د

وهالالم  ،وارش  فالالوا رشالالا العىالالل ،إرسائيالالل هالالارو  وقالالي تالالرج بنالالو

وقالالي  Qوقالالي تر الالت األمالالة رشآيالالا  ،يعآاالالو  ر  هالالارو  خآيفالالة مودالالى

بانزلالالة هالالارو  مالالن  يرنالالت منالال) Qيقالالول لعالاليل  Nدالالاعوا ردالالول اهلل 

مالالن  Nوقالالي هالالرب ردالالول اهلل  ( ن الالي بعالالييمودالالى غالالري الن الالوو فالال 



 51 ............................................................................... الفصل األول

ولالالو وجالالي رشآالالي م  ،وهالالو يالاليرشوهم إىل اهلل ح الالى فالالر إىل الغالالار ،قومالال 

 .ولو وجي  رنا ررشوانا ما بايع   يا معاوية ،ررشوانا ما هرب من م

وقالالالي جعالالالل اهلل هالالالارو  يف دالالالعة حالالالل اد ضالالالعفوه و الالالادوا 

ويف دالالعة  Nوقالالي جعالالل اهلل الن الالي  ،ومل جيالالي رشآالالي م ررشوانالالا ، نالاليق آو

 م و الالذل  رنالالا وريب يف دالالعة حمالالا مل جيالالي ررشوانالالا رشآالالي ،حالالل فالالر مالالن قومالال 

وإنالام هالي  .ومل نىالي ررشوانالا ،وبايعالت غرينالا ،من اهلل حالل تر  نالا األمالة

رهيالالا النالالا  إن الالم لالالو ال اسالال م فالاليام بالالل  ،السالالنن ي  الالع بعضالال ا بعضالالا

 .(1)(ب مل  يوا من ولي ن ي غريي ورخير  واحمغرالاحمش

ري  بالالالو  الواليالالالة الففالالالي هالالالذا ال الالال   رد رشالالالا معاويالالالة وتصالالال

ة اإلهليالالة ثاب الالة لالال  ف الالو روىل النالالا  بالنالالا  بالالن    الالاب اهلل واخل فالال

ورمالالا مسالالولة احمآالال  واحل الالم خارجالالا ف الالو ي وقالالف  Nوقالالول ردالالول اهلل 

رشالالا وجالالود النالالام احم يالالع ولالالو وجالالي لقاتالالل معاويالالة رضالالف إىل ذلالال  

رمالا إنال  يالا  :ترصحي  بعي  خ فة معاوية وذلال  رشناليما قالال لال  معاويالة

فقالالالال  .يفالالالة ولسالالالت هنالالالاجحسالالالن قالالالي  نالالالت ترجالالالو ر  ت الالالو  خآ

 :Qاحلسن
ورشاالالل ب ارشالالة اهلل  Nرمالالا اخلآيفالالة فاالالن دالالار بسالالريو ردالالول اهلل )

ورش الل السالنن وا الذ الالينيا  ،لالي  اخلآيفالة مالن دالار بالابور ،رشز وجل
                                                           

 .22ص، 44ج ،( بلار األنوار(1
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ول الن ذلالال  مآال  رصالالاب مآ الالا ف ا الع منالال  قآالي  و الالا  قالالي  ،ربالا ورمالالا

ت الالارج و الالا   الالام قالالال اهلل  ،انق الالع رشنالال  فالالو م لذتالال  وبقيالالت رشآيالال  ت ع الال 

يز ﴿ :وتعاىل ِم َوَاَتأٌع إ ََل ح  ِتهٌَُّ َزكن
ي َزَيَضهن ف   .(1)﴾َوإ ِن َُّيِدر 

الصالالآ  يف غالالري  Qري  حيالاليد اإلمالالا  الوبالالذل  الالالرد وهالالذا ال صالال

ورش الالل  ،فالال ن  هالالي  الل مالن دالار بالابور ،اخل فالة صالغر  و الن 

والصالالغر  واضالاللة  ،السالالنن وا الالذ الالالينيا رمالالا وربالالا لالالي  بصآيفالالة

وهالالي معاويالالة دالالار بالالابور ف غالالى رشالالا رمالالري  ،يهييالالةومعروفالالة بالالل ب

وق الالل رشالالامرا و االالي بالالن ريب ب الالر واغ الالال مالالال   ،وقاتآالال  Qاحمالالؤمنل 

 Qل اهلل ممالن  الا  مالع رمالري احمالؤمنلاألشء وغريهم مالن رصاللاب ردالو
ر بالالن ررطالالاو فق الالل الاإلدالال مية بقيالالادو بسالالورغالالار رشالالا رطالالرال اليولالالة 

 خ ف الا فالادرشى رخالوو الشيوخ واألطفال ورش الل السالنن بالل رشاالل رشالا

)الولالالي لآفالالراط ولآعالالاهر  Nايالالاد رشالالا خالال ل ح الالم ردالالول اهلل 

(  الالام رنالال  ق الالل احمالالؤمنل وت الال ع م وراء  الالل حىالالر ومالالير وريضالالا احلىالالر

ا الالذ الالالينيا رمالالا وربالالا فآالالم ي الالن الالاليين هيفالال   الالام مه يف مقول الال  

ر  معاويالالة  :( والن يىالالة لالالذل )مالالا قالالاتآ  م ل صالالآوا إلالال  :احمشالال ورو

 .فةلي  بصآي

                                                           

 .354ص، 43ج ،( بلار األنوار(1
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ف الالم روىل  N الالام ر  اخل فالالة فالالي م بالالن  ال  الالاب وقالالول الردالالول 

النالالا  بالنالالا  لالالن    الالاب اهلل رشالالا ط الالار م ورشصالالا  م ووجالالوب 

رشالالن  Nررشية لردالالول اهلل الو الالذا  الالرج اخل فالالة الشالال ،طالالارش  م وحالال  م

رشالالا معاويالالة ر  ال  Qولالالذل  س  اإلمالالا  احلسالالن  ،دائالالرو الصالالآ 

نالاليه شالال ادو إذ ر  ذلالال  رمالالر خالالاص وال يقالاليم رش ،ي سالالاى بالالومري احمالالؤمنل

 .لآصآيفة الرشرشي

ررشية لآن الالي المعاويالالة رشالالن اخل فالالة الشالال Qوبالالذل  ربعالالي اإلمالالا  

ور ثر من ذلال  فآالم ي نالاال لال  حقيقالة وواقعالا بالل دال ت رشالن  N اي 

وقالالي  ،حقالال  ف الالو يف دالالعة مالالن احم ال الالة بلقالال  إذ مل جيالالي رنصالالارا وررشوانالالا

( وريضالا قالال ا حمالا بايع ال قال حمعاوية  ام تقالي  )ولالو وجالي  رنالا ررشوانال

مالة وبايعالت غرينالا و ذل  رنالا وريب يف دالعة مالن اهلل حالل تر  نالا األ) :ل 

 .(ومل نىي ررشوانا

مل ي نالالاال حمعاويالالة رشالالن اخل فالالة  Qواخل صالالة ر  اإلمالالا  احلسالالن 

رصال  ومل ت الن ضالان الصالآ  نعالالم دال ت رشالن حقال  يف احل الم وذلالال  

 .Qؤمنل معنى  ون  يف دعة وهو يف ذل   وبي  رمري احم
روط  تآال  مالع رشآاال  بعالي  الوفالاء ربقالى بالذل  الإنال  بشال :خامسا

رشنالالي  Qبالالاب احمواج الالة مف وحالالا رمامالال  ورمالالا  رخيالال  اإلمالالا  احلسالالل 

فآال  حالق احمصالفالة رشالا معاويالة لعالي  وفائال   ،وجود األنصالار واألرشالوا 
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ض اإلمالالا  احلسالالل  ،رو اليء مالالن الشالالالبشالال  الالذا احلالالق  Qوقالالي رشالالر 

 :ية حيس قال في ود    يف   اب  إىل معاو

وإا ال ررشآالالم ف نالالة ررشظالالم رشالالا هالالذه األمالالة مالالن والي الال  رشآي الالا )

رفضالالل مالالن  Nوألمالالة جالاليي  االالي  ،ي ولالاليينيالوررشظالالم نظالالرا لنفسالال

وإ  تر  الال  فودالال غفر  ،فالالي  فعآ الال  ف الالو قربالالة إىل اهلل رشالالز وجالالل ،ج الالادج

ألنالال  ) :وقالالال فيالال  ريضالالا  .(وردالالول  توفيقالال  إلرشالالاد رمالالري ،اهلل لالالييني

ولعاالالري مالالا وفيالالت  ،وتعرضالالت رشالالا نقال  رش الاليج قالي ر  الالت ج آالال 

 .(1)برش (

ب  ر قيدالالية بيعالالة احمى االالع اإلدالال مي حمعاويالالة بسالالال سالال :داددالالا

فآآاى االالع احلالالق يف الوقالالول ضالاليه إىل ورشآيالال   ،رو التالف الال  لآشالال

م الالى مالالا قامالالا وطال الالا  Lجانالالب اإلمالالا  احلسالالن رو اإلمالالا  احلسالالل 

 .بلق ام

آالالت رشالالا معاويالالة رو  وإ  جعالو الالذا ي ضالال  لنالالا جآيالالا ر  الشالال

إال ر  رثرهالالا يعالالود رشالالا  ،ورنالال  ال مالالن ج  الال  لآعآالالم بعالالي  وفائالال   الالا

 .بل يا الن لنالا القالول بالو  احمى االع اإلدال مي هالو احمعنالي  الا ،احمى اع

 .ودول نعرض هلذه النق ة فيام بعي ألثي  ا

                                                           

 .84ص  ، ل بلر العآو  ،مق ل احلسل؛ 214ص  ،44ج ،( بلار األنوار(1
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 :آثأر ازصضح وزوازاه

ال رريالالالي هنالالالا ر  ردخالالالل يف تفاصالالاليل  ثالالالار الصالالالآ  إذ ر  ثاالالالرو 

وتوقالالف معقولي  الالا  ،Qتظ الالر يف حتآيالالل قضالالية اإلمالالا  احلسالالل ال لالالس 

فآنالالذ ر ا ثالالار هنالالا بشالال ل  ،رورشي  ا رشالالا الصالالآ  وسوطالال البالالل ومشالال

جمال وموجز ودالول نعالود هلالذا ال لالس فاليام بعالي يف احموضالع احمنادالب 

 .إ  شاء اهلل

ثالالالر ال  الالالري يف قضالالالية اإلمالالالا  فاالالالن ا ثالالالار احم االالالة ذا  األ

 :Qاحلسل
بويالالة  Lعاويالالة يف إلالالزا  احلسالالن رو احلسالالل رشالالي  احلالالق حم :روال

 .بيعة بعيه

احمسآاو  يف حالل مالن ريالة بيعالة يعقاليها معاويالة ألحالي بعاليه  :ثانيا

 .Lغري اإلما  احلسن رو اإلما  احلسل 
إ   الالا  حيالالا  Qحيالالب رشالالا احمسالالآال م ايعالالة اإلمالالا  احلسالالن  :ثالثالالا

 .بعيه رشني ه ج معاوية Qرو اإلما  احلسل 

األمالالور مآزمالالة بايالالع احمسالالآال ح الالى ألهالالل إ  هالالذه  :رابعالالا

 .الشا  الذين هم حتت يي معاوية ودنيه
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دخالالالول احمى االالالع اإلدالالال مي بشالالال ل رشالالالا  وال الالالويف  :خامسالالالا

بش ل خاص حتالت يالي احل الم األمالوي ودالول نوضال  رثالر هالذا األمالر 

 .فيام بعي فان ظر Qيف قضية اإلما  احلسل 

ا ر  الصالالآ  ريع لآلثالالار لآ ن يالال  رشالالالرد السالالالون  فالالي  الالذا السالال

 .م اسو Qيعني قضية اإلما  احلسل 

 :!وقفُّ تيجب

بلالالس رشنالال   Qالغريالالب ممالالن   الالب وبلالالس صالالآ  اإلمالالا  احلسالالن 

 .ومل ي لس رشن  من ج ة معاوية Qمن ج ة اإلما  احلسن 

حمالالاذا اخ الالار الصالالآ  مالالع ان ظالالا  جيشالال  ومالالع رشآاالال  بلالالال جالاليال 

 ؟ادات وضعف  واخ  ف  وتعيد رهياف  وطاع قي Qاإلما  احلسن 

وطاعالالت يف رش ائالال   ،ف الالو مالالن اشالالءي ضالالامئر قيالالادا  ابالاليال

بالالل ر ثالالر مالالن ذلالال  فقالالي رشرضالالوا رشآيالال   ،ر دالالاء العشالالائر واحمنالالافقو 

 .داللة رشا ذل  Qإلي  ويف     اإلما   Qتسآيم اإلما  احلسن 

 ، الالالام ر  ال ثالالالري ي اعالالالو  يف معاويالالالة ألنالالال  يفضالالالل يف الع الالالاء

خصوصالالالا احمنالالافقل وذلالال  م آالالب لر دالالالاء العشالالائر وشالالاليوخ م و

 .Qالذين فقيوا ام يااا م السابقة رشا رش ي رمري احمؤمنل 
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شصصالالالية ربيالالال   Q الالالام ر الالالم  الالالانوا يالالالرو  يف اإلمالالالا  احلسالالالن 

يف ال سالالوية يف  Qالشالاليييو يف ذا  اهلل فينالال  دالالول يسالالري  الالم دالالريو ربيالال  

الع اء فآالن يزيالي يف رش الائ م وهالم يالرو  رنفسال م رحالق بال فضاليل مالن 

وإىل غالالري ذلالال  مالالن األمالالور ال الالي رشصالالفت وضعضالالعت  دالالائر احمسالالآال

 .Qجيال اإلما  احلسن 
لالن ي آالف معاويالة ال ثالري مالن العنالاء  Qق ال اإلمالا  احلسالن  اذ 

رشالرض تسالآيا  رشآيال  فآالو  ، ل إىل مآربالبل لعآ  لن حي الاج إىل ق الال  ليصال

ب الالل  Qوافالالق رشالالا تسالالآيا  رو ق آالال  ل فالالي رمالالر جالاليال اإلمالالا  احلسالالن 

ل  اباليال يف ف نالة رشايالاء وحالرب داخآيالة فاليام ف ات  إذ دول ياليخل بالذ

بيالالن م هوجالالاء وهالالي  فيآالالة ر  ت فيالال  رمالالر ابالاليال وق الالال  بىايالالع ف اتالال  

إذ دالول يعآالن ر   Qوينو  هو بنفسال  رشالن ت عالا  ق الل اإلمالا  احلسالن 

ورشالا  الل فآال  يف مثالل ذلال   رب ال  الناجلالة يف  ،جيش  هالو الالذي ق آال 

ووقعالالت الف نالالة  Qل صالالفل ال الالي بسالال   ا انقسالالم جالاليال رمالالري احمالالؤمن

و الاد ر  يق الل و ف الال   Qح الى شال ر  الساليول يف وجال  رمالالري احمالؤمنل 

 .تآ  الف نة الق ال بل  ف   هزياة  ققة

ألي رمالر  Q ام رن  لالن ي الو  يف حالرج مالن وجالود اإلمالا  احلسالن 

( ولالن يسال  يع نال  اهلليريي إبرامال  ال داليام رمالر ادال ص ل ابنال  يزيالي )لع

و الالي يف جالالواب األحنالالف  ،و يعالالءض رشآيالال رحالالي ر  يعارضالال  يف ذلالال  ر
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ري  بالو  لال  ذلال  لالو البن قي  حمعاويالة رشنالي إرادتال  تنصاليب يزيالي ال صال

رمالالا وقالالي ررش الالى الع الالود  ، الالا  دخولالال  العالالرا  رشنالالوو دو  رش الالي وس 

 :والرشو  رشا نفس  فآي  ل  ذل  قال ل 

فالالارشرل مالالن تسالالني إليالال  األمالالر بعالاليج ثالالم ارشالال  مالالن يالالومرج وال )

مالالع ر  رهالالل احلىالالاا ورهالالل  ،وال ينظالالر إليالال  يغالالررج مالالن يشالالري رشآيالال 

وقالالي رشآاالت رنالال  مل تفالال    ،العالرا  ال يرضالالو   الذا مالالادا  احلسالالن حيالا

العالالرا  رشنالالوو ومل تظ الالر رشآيالال  مقصالالا ول نالال  ررش يالالت احلسالالن بالالن رشالاليل 

 .(1)ما قي رشآات لي و  ل  األمر بعيج( من رش ود اهلل

وي فالالي هنالالا موقالالف األحنالالف مالالن معاويالالة وإ  مل يالالؤثر موقفالال  يف 

رو  جعالالل رشآيالال  ل الالل الدع معاويالالة إال ر  ق الالول معاويالالة الصالالآ  والشالالر

ياثالالل ثقالال   Q الال   دالال ي  ورصالال   بالالذل  وجالالود اإلمالالا  احلسالالن 

وإ  مل ي الالن مانعالالا رشن الالا ح الالى رنالال  روي  ،وحرجالالا رشالالا السيادالالة األمويالالة

ر  معاويالالة حمالالا رراد تنصالاليب ابنالال  مل ي الالن  ء رثقالالل رشآيالال  مالالن وجالالود 

 .لواا  الصآ  األخر رضف إىل ذل   Qاإلما  احلسن 

ف  الالل ذلالال  ت ضالال  رثيالالة الصالالآ  وخ الالو معاويالالة يف حسالالابات  

ول ن هلل األمر فغاليره ودهالا ه مل يسالعفاه هنالا ويف ظنالي رنال  لالو ف الن إىل 

رو تسالالآيا  ومل  Qذلالال  وال فالالت إليالال  فوافالالق رشالالا ق الالل اإلمالالا  احلسالالن 
                                                           

 .307ص ، ل يادل ، الشي  رايض( صآ  اإلما  احلسن(1
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يعالالرض الصالالآ  ل الالا  مآ الالا م آقالالا بالال  نالالي وال منالالااع ولعالالل تف نالال  

لالالذل  هالالو الالالذي حالاليا بالال  لإلرشالال   رشالالن نقضالال  احم  الالر لآصالالآ  احم الالوخر 

 .ورشي  وفائ  بالرشو 

وإ   نالالا نع قالالي رنالال   الالا  مع االاليا منالالذ الوهآالالة األوىل ال الالي رشالالرض 

يء مالن البشال Qورشالي  االل الزا  لإلمالا  احلسالن  رشالا غاليرهفي ا الصالآ  

 .سوط  في في رمر ري مقاومة   اآة

 :ايأويُّ وازرشوط

 ورص   اما  رمورهم بييه ورسرشالا  مالا مآ  معاوية رقاب احمسآال

 :رفص  رشام  ا  ي ن  يف نفس  وي ا  إلي  فقي قال بعي دخول  ال وفة

وال ل ز الالوا  ،واهلل مالالا قالالاتآ  م ل صالالآوا ول صالالوموا ول لىالالوا)

وقالي ررش الاا اهلل  ،ول نالي قالاتآ  م ألتالومر رشآالي م ،إن م ل فعآالو  ذلال 

 ،وررش ي الال  رشالالياءرال وإا  نالالت منيالالت احلسالالن  ،ذلالال  ورنالال م  الالارهو 

 .(1)(ال ريف بيشء من ا ،ومجيع ا حتت قيمي

 :وهلذه ال آام  من معاوية اح امال 

                                                           

، 16ج ،ابالن ريب احلييالي ،سه  ال  ال  غالة ؛53ص ،44ج ،( بلار األنالوار(1

 .46ص
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رنالال  رفصالال  رشالالام  الالا  ينويالال  مالالن الغالالير والن الالو  بالالالع ود  :األول

 .Qال ي ررش اها لإلما  احلسن 
ر ا  انالت تن الئ رشالن ردالف معاويالة يف إقيامال  رشالا الصالآ   :الثاا

اقالالع النالالا  يف ال وفالالة وهالالو بالالذل  رو  بعالالي ر  رر  والوق ولالال  لآشالال

فآعآالال  يرجالالع رشالالن الصالالآ  وقالالي ف الالم  Qحيالالاول إثالالارو اإلمالالا  احلسالالن 

 ،(واهلل مالالا رراد  الالا غالالريج) :وقالالال لالال  Qذلالال  بعالال  رصالاللاب اإلمالالا  

دالال ت ومعاويالالة قالالي رشالال ي رشالالا نفسالال  وهالالذا هالالو  Qول الالن اإلمالالا  

 .ررج  االح املل

ل ح الم ثم إ  معاوية دالآف ايالادا الالذي ادرشالى رخوتال  رشالا خال 

دالالآ   رشالالا العالالراقيل  (الولالالي لآفالالراط ولآعالالاهر احلىالالر) Nردالالول اهلل 

وفعالل فالي م فعالل فررشالو  يف بنالي  ،ال رصو وال وفة ف   الع فالي ام احمالؤمنل

إرسائيالالل فوخالالال ا منالالل وقالال آ م وت الال ع م وراء  الالل حىالالر ومالالير ومل 

 .نقض  سطا إاليءج 

 :وازصضح Qاإلاأم احلون 

رو  ال  الصالآ  ورشالي  وفائال  بالشالرشا رغم إرشال   معاويالة لنقضال

بقالالي مآ زمالالا بالصالالات والسالال و   Qإال ر  اإلمالالا  احلسالالن احمى  الالى 

 اه ذلال  فآالم حيالرج دالا نا  الاه احلالرب نعالم قالا  بال ع  الالردود رشالا 
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معاويالالة يف بعالال  درشاويالال  رو تالفاتالال  وألجالالل ذلالال  يالالنا االدالال ف ا  

 :حول ذل 

 ؟الع ي  ام نقض  معاوية Qحماذا مل ينق  اإلما  

وهالذا االدالال ف ا  وإ   الالا  يف الالم جوابال  ممالالا تقالالي  إال رنالال  ال بالالو  

 .من اإلجابة رشآي  هنا بش ل خاص

وهالالذا االدالال ف ا  هالالو مالالن االدالال ف اما  ال الالي رثالالري  يف حيالالاو 

وقالي رجالاب رشن الا ف عالي ر  خ الب معاويالة يف ال وفالة  Qاإلما  احلسالن 

 :بيشء بقول  Qوررشآن رشي  وفائ  لإلما  احلسن 

منيالالت احلسالالن وررش ي الال  رشالالياء  آ الالا حتالالت قالاليمي رال وإا  نالالت ))

 .(ال ريف بيشء من ا

وهالالو احمسالاليب ودالالآيام  بالالن  Qقالالال بعالال  رصالاللاب اإلمالالا  

 :مد

 ؟فام تر  :Qقال اإلما   .واهلل ما رراد  ا غريج)

فقالي نقال  مالا  الا  بينال   ،رر  ر  ترجالع إىل مالا  نالت رشآيال  :قال

 .(1)(وبين 

                                                           

 .57ص  ،44ج  ،( بلار األنوار(1
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 ا  احم قالي  وإ   الا  ذلال  االدال فف ذا العالرض هالو بنفسال  مفالاد 

البالالي مالالن م حظالالة  Qجالالواب اإلمالالا   بصالالورو رخالالر  وق الالل م حظالالة

 :بقية     احمسيب إذ قال في 

بايعالالت معاويالالة ومعالال  رربعالالو   ،ي تعى الالي منالال المالالا ينقضالال)

ورشقالاليا ظالالاهرا ررش الالاج رمالالرا فالاليام بينالال   ومل توخالالذ لنفسالال  وثيقالالة ،رلالالف

 .ثم قال ما تقي  (وبين 

احم عىالالب مل ي الالن تعى الال  يف  آالال   ومالالن هالالذا ال الال   نف الالم ر  هالالذا

وإال ف الو مناليفع  Qف و إمالا غافالل رو م غافالل رشالن حالال جاليال اإلمالا  

وجمريالالا  األحالاليا  ومالالا  ،لآق الالال بعيالالي  الالل ال عالالي رشالالن معرفالالة احلالالال

 .واألطامع ال ي مزق   وفرق   ،رشصف بابيال من األهواء

! هالالذا اخلآالاليف الالالذي مل خي آالالف رحالالي يف رشالالي  قيرتالال  دالال لا  اهلل

ض ري معر ة ضالي معاويالة يالراه احمساليب  آال  إىل جانالب اإلمالا  رشا خو

مقاتالالل مالالن ذلالال  نف الالم ر   (معالال  رربعالالو  رلالالف) :إذ يقالالول Qاحلسالالن 

مل ي الالن مالالن رشالالارل  -الرجالالوع إىل مالالا  الالانوا رشآيالال   -هالالذا العالالرض 

بالالل  ،Qبالالاألمور مآ فالالت إىل احلالالال ال الالي وصالالل إلي الالا رصالاللاب اإلمالالا  

حير ال  نقال  معاويالة فقالف بالل  فآالم .هو منيفع لآق ال ير  ابايالع مثآال 

 !الصآ  مع وجود رربعل رلف مقاتل  ا  تعى   من الر و  إىل
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 Qحمالالاذا مل يالالنق  اإلمالالا  )ذلالال  االدالال ف ا   فآنصالال وبعالالي ذلالال  
بشالال ل  خالالر يا الالن ر  ي الالو  رطروحالالة  (الع الالي  الالام نقضالال  معاويالالة

وال بالالي لنالالا ق الالل ذلالال  مالالن إثالالارو ادالال ف ا   ،باحالالس ال ادالال ن ار منالاليفع

 :ا ل  األثر هنا وهوذ رناه دابق

رو  والع الالود الحمالالاذا ررشآالالن معاويالالة رفضالال  ورشالالي  ال زامالال  بالشالال

 ؟ ذه الرسرشة

ومل ين ظالر ح الى ي عالرل رشالا  ،وذل  بعالي دخولال  ال وفالة م الاسو

 إنال  الرو  وال رقالل الذل  احمى اع ورحوالال  ثالم ي صالذ قالراره بشالو  الشال

 .يايعآن نقض  هلا  ذه الرسرشة و ذه الرصاحة وإ  خالف ا رشاآ

 :وبعي هذا فآنص  ذل  االد ف ا  بودآوب  خر فنقول

الصالالآ   Qهالالل  الالا  مالالن الصالالال  ر  يالالنق  اإلمالالا  احلسالالن )

 .(؟وييرشو إىل الق ال

رش اليه مالع معاويالة وررشآالن احلالرب رشآيال   Qتر  لو نقال  اإلمالا  

خالالا  الع الالي فالالي  قاتالالل وق الالل فالالينام  Qيشالاليع ر  اإلمالالا  احلسالالن رلالالن 

احمسالاليب رشالالا  Qجالالاب اإلمالالا  وألجالالل ذلالال  ر ،ألجالالل خيانالالة الع الالي

 :رشرض  لآق ال ونق  الصآ  بقول 

 .(1)(يب إ  الغير ال خري في  ولو ررد  حما فعآتيا مس)
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ثالالم إنالال  لالالو نقالال  صالالآل  مالالع معاويالالة ف الالل دالاليىي جيشالالا غالالري 

 ؟جيش  السابق

 ؟وهل ديى اع ذل  ابيال ل  ثانية

وخصوصالالا إذا رشآانالالا ر  مالالن م مالالن  اتالالب معاويالالة رسا وهالالو 

وبعضالال م رراد ق آالال  وقالالي ذ الالر صالالاحب  Qمالالا  احلسالالن حتالالت رايالالة اإل

 :ال لار

و  الالب مجارشالالة مالالن ر دالالاء الق ائالالل إىل معاويالالة بالسالالاع وال ارشالالة )

آيم وضالالانوا لالال  تسالال ،وادالال لثوه رشالالا السالالري نلالالوهم ،راللالال  يف السالال

 .(1)(رشني دنوهم من رشس ره رو الف   ب  Qاحلسن

قالالي ضالالانوا  -Qوهالالم حتالالت إمالالرو اإلمالالا  احلسالالن  -إذا  الالانوا 

فالام هالو احلالال وقالي صالاروا رشآنالا حتالت إمالرو معاويالة فال   ،عاوية ذلال حم

مانع ليهيم ر  جي الروا بالذل  بالل ويشال روا الساليول يف وجال  ابالن بنالت 

فالاليذا دوارشالالي السالال و  ورشالالي  ال لالالرج ال االالالت قائاالالة مل  Nردالالول اهلل 

ت غالالري بالالل ااداد  دالالوء فالال  موضالالوع لالالنق  الع الالي والرجالالوع إىل 

 .احلرب

ري  بالالنق  الدالالارع معاويالالة إلرش نالال  الصالال إنالالام :وبعالالي ذلالال  نقالالول

احمعاهالاليو حمالالا ر ه يف النالالا  مالالن طاع الالم يف رموالالال  ورغ الال  م يف رش ائالال  
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لالي   الذبا  Qور  ما    الوه إليال  مالن االدال عياد ل سالآيم اإلمالا  احلسالن 

 .وجمردا رشن الواقع بل هو واقع م

مالالن  Qفورش قالالي ر  معاويالالة ردالالف رشالالا مالالا ررش الالاه لإلمالالا  احلسالالن 

وردرج خ الالوه يف تقييراتالال  وخانالال  دهالالا ه  ،رو الق والشالالالع الالود واحمواثيالال

فآالالذل  نع قالالي رنالال  ال فالالت إىل ذلالال  فسالالارع إىل  .وروقعالال  يف ساج غالاليره

رو  يف  اولالالة منالال  الإرشالال   نقضالال  الع الالود ومه بعالالي  وفائالال  بالشالال

يغضالب إلرش نال  ذلال  ويعآالن  Qل يارج احموقالف فآعالل اإلمالا  احلسالن 

واخلآالال  مالالن شالاليع  ام  Qسالالل فيوخالالذه ويق آالال  و الالذا رخالاه احل ،احلالرب

 .ف  ي قى ألحي بعيثا يف اخل فة م اع

 Kف الالو حآالاليم  ل  االالي  -بلآاالال   Qول الالن اإلمالالا  احلسالالن 
ييرج ما وقالع فيال  معاويالة ومالا حياولال  ا   فآالم تثالره تآال   -وبعي نظره 

فقالالي رصالال   نالاليا حمعاويالالة بصالالآل  وسوطالال   ،احملالالاوال  واالدالال فزااا 

 الام رصال   صالاحب احموقالف وال آاالة  ،بيو  جيال وقالوو تآالز  معاويالة

بعالالي معاويالالة بالالل ح الالى يف حيالالاو معاويالالة فا الالى وجالالي معينالالا يالالر ن إليالال  

ونالالاما يع االالي رشآيالال  فآالال  ر  ي لالالرج أل  معاويالالة قالالي نقالال  رش الاليه 

 .وخالف صآل 

والن يىالالة ل الالل مالالا تقالالي  رنالال  لالالي  مالالن الصالالال  نقالال  الع الالي 

 .وإ  نقض  معاوية Qوالصآ  من طرل اإلما  احلسن 
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 :Nابن ازرسول  اغتيأل

مالن ال وفالالة وتوجالال  إىل احميينالة فوقالالا   الالا  Qخالرج اإلمالالا  احلسالالن 

وبقالالي دالالا  ا صالالابرا   سالال ا مآ زمالالا بصالاللآ  ورش الاليه ول الالن معاويالالة حمالالا 

رراد ر  يعقالالي ال يعالالة ليزيالالي مل ي الالن  ء رثقالالل رشآيالال  مالالن رمالالر اإلمالالا  

 الام ذ الر ذلال  ربالو الفالرج األصالف اا ودالعى لآغالير  Lاحلسن بن رشيل 

 الا   Qوقالي ذ رنالا دالابقا ر  اإلمالا  احلسالن  Qل اإلمالا  احلسالن واغ يا

بالالل  ،رشارفالالا بلقيقالالة معاويالالة ومالالا يضالالاره مالالن اخليانالالة ونقالال  الع الالي

وم وقعا  اولة اغ يالال  ومالع ذلال  صالن فالأل  يقالال غالال  معاويالة خالري 

إنال  حمالا  الا  م وقعالا ذلال  س   :من ر  يقالال ررسه ورطآقال  وقآنالا ريضالا

 :رشا معاوية

ي لآلسالالن بالالن رشالاليل وال ألخيالال  احلسالالل وال ألحالالي مالالن ر  ال ي غالال)

غائآالالة رسا وال ج الالرا وال خييالالف مالالن م رحالاليا  Nرهالالل بيالالت ردالالول اهلل 

 .(1)(يف رفق من ا فا 

 Qويف هالالذا ال نالالي وضالالوه  امالالل حمالالا  الالا  ي وقعالال  اإلمالالا  احلسالالن 
وخصوصالالا إذا وجالالي نفسالال   رجالالا مالالن وجالالود اإلمالالا   ،مالالن معاويالالة

 سط :وخصوصا  ،ومن سوط  Qاحلسن 
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مالالن بعالاليه فالالي  حالالي  بالال  حالالاد   Qر  ي الالو  األمالالر لآلسالالن )

 .(ولي  حمعاوية ر  يع ي ب  إىل رحي Qفألخي  احلسل 

رو  تسالال يرشي احمالالادو السالالابقة فليالالس إ  الإ  هالالذه احمالالادو مالالن الشالال

ولالن ياليع ال ف الري يف ال لالس رشالن طريقالة إلبعالاد  ،معاوية لن يفالي  الذه

  رشالالام إذا وجالالي نفسالال  فضالال ،ى ط عالال الإذ ذلالال  مق ضالال Qاإلمالالا  احلسالالن 

إذ هالو رمالر م وقالع  ، رجا من وجوده ولذل  فال  بالي مالن الالن  رشآي الا

 .من معاوية وهذا فع  ما حصل فقي دعى يف اغ يال  رسا

بشال ل رشآنالي لالي  لال   Qوذل  ر  الال صآ  مالن اإلمالا  احلسالن 

منراتالال  فالالربام رثالالار الالالرري العالالا  ضالاليه فال ريقالالة احمالالثا ال الالي بالالرع في الالا 

وخصوصالالا بالسالالم ول الالن  يالالف يصالالل إىل ذلالال   ،الغ يالالالمعاويالالة هالالي ا

 ؟اهليل

ال ريالالق القصالالري  Qاألشالالعس اوجالالة اإلمالالا  احلسالالن  ةوجالالي يف ابنالال

 :إلي  فوغراها باألموال وورشيها بورشود قال ربو الفرج األصف اا

إا مزوجالال  بيزيالالي ابنالالي رشالالا  :رردالالل معاويالالة إىل ابنالالة األشالالعس)

رلالالف درهالالم فق آالالت ر  تسالالاي احلسالالن بالالن رشالاليل وبعالالس إلي الالا بامئالالة 

 .(1)(ودات احلسن فسوغ ا احمال ومل يزوج ا من 
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ومل  Nنعالالم اغ الالال معاويالالة اإلمالالا  احلسالالن احمى  الالى ابالالن ردالالول اهلل 

ي الالن هالالو اهلالاليل الوحيالالي فسالالول ي الالو  اغ يالالال  طريقالالا لآالال صآ  مالالن 

وال دالاليام اإلمالالا   ،(لعنالال  اهلل) الالل احمعارضالالة احمل اآالالة ل نصالاليب يزيالالي 

دالالول  Qم رنالال  بغالاليره باإلمالالا  احلسالالن وذلالال  ألنالال  يعآالال ،Qاحلسالالل 

إىل ال آالب بيمال  وحيالس إ  الق الل  الا  غاليرا  Qيآىئ اإلمالا  احلسالل 

وغيآالالة فآالالن ي الالو  هنالالاج دليالالل مالالادي يث الالت تورطالال  يف اغ يالالال اإلمالالا  

 Qلآ آالالب بثالالور رخيالال   Qفالالوي  اولالالة مالالن اإلمالالا  احلسالالل  Qاحلسالالن 
 الا  بينال  دول يسال غآ ا معاويالة إىل جان ال  بعنالوا  نقال  الع الي الالذي 

 .Lوبل احلسنل 
فآالالن تفوتالال   Qفالاليذا فات الال  الفرصالالة يف صالالآل  مالالع اإلمالالا  احلسالالن 

ورمالالا احمعارضالالة احمل اآالالة ألهالالل العالالرا  فليالالس  Qمالالع اإلمالالا  احلسالالل 

إ  الق الل  الا  غالاليرا وغيآالة فالالي  االح ىالاج رشآالي م دالال ل فآالي  هنالالاج 

فالاليذا طالالالب اإلمالالا   ،دليالالل مالالادي رو شالالاهي رشيالالا  يث الالت تآالال  الالاليرشوو

ا االال   Q اإلمالالا  احلسالاللبيمالال  فسالالول يالاليرشي معاويالالة ر   Qل احلسالال

بق الالل رخيالال  وخالالرج رشآيالال  ونقالال  بالالذل  الع الالي والصالالآ  ومثالالل تآالال  

 .اليرشو  ليست بالصع ة رشا معاوية
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خ الالر   الالري ح الالى رشالالا اإلمالالا   Qففالالي اغ يالالال اإلمالالا  احلسالالن  اذ 

 .ودي ض  ذل  الحقا إ  شاء اهلل Qاحلسل 

بعالالي ر  رغالالر   Qحلسالالن احمى  الالى وفعالال  اغ الالال معاويالالة اإلمالالا  ا

ابنالال  األشالالعس ومناهالالا فيدالالت إليالال  السالالم الالالذي رردالالآ  معاويالالة هلالالا 

 : ام روي رشن  Qوق عت رمعاءه ح ى قال  ،فازقت رحشاءه

لقالالي دالالقيت السالالم مالالرارا مالالا دالالقي   مثالالل هالالذه احمالالرو لقالالي لفظالالت )

 .(1)(ق عة من   يي فىعآت رقآ  ا بعود معي

ءاه مالن هالم هالذه الالينيا وادال Qى نل ال  ربالو  االي الوه ذا قضال

الينيالالة وغا الالا بعالالي ر  جررش الال  رمالال  جالاليه الغصالال  والظآالالم والضالاليم 

ورش الالاءه مل ين الال  باوتالال  و الالذا  Qومالالع  الالل هالالذا إال ر  دور ريب  االالي 

 .الظآم  اه  مل ين   بعي ف و احمظآو  حيا ومي ا

 .فصآوا  اهلل ود م  رشآي  يا ربا  اي حيا ومي ا ورمح  اهلل

حياتالال  لقالالي هالالي  وفاتالال  ونعالالم الالالروه  فالالو اهلل لالال ن رشالالز )

ومل ال ت الالو   ،روه رشاالالر بالال  بالالين  ونعالالم ال الالي  بالالي  ضالالا   فنالال 

 الالذل  ورنالالت دالالآيل اهلالالي  وحآيالالف رهالالل ال قالالى وخالالام  رصالاللاب 

وربيالت يف حىالر اإلدال   وررضالع    ،رهل ال ساء غالذت   الف احلالق
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فعآيالال  السالال   ورمحالالة اهلل وبر اتالال   ،ثالاليي اإليالالام  ف  الالت حيالالا ومي الالا

 ..(1)(رنفسنا غري قالية حليات  وال شا ة يف اخليار ل  وإ   انت

 :ْلأذا االغتيأل

ألنالال   Qاحمعالالرول واحمشالال ور ر  معاويالالة اغ الالال اإلمالالا  احلسالالن 

 الالا  يريالالي ر  يع الالي إىل ابنالال  يزيالالي و الالام ذ رنالالا دالالابقا رنالال  مل ي الالن  ء 

رشالا معاويالة فالي  إليال  السالم وق آال   Qرثقل من وجالود اإلمالا  احلسالن 

 ؟Qل لرج من وجود اإلما  احلسن ول ن حماذا ا
فالالي  معاويالالة مل يالالءج سطالالا مالالن سو  الصالالآ  إال ونقضالال  قالالوال 

يف خصالوص هالذا  Qفآالامذا ي لالرج مالن وجالود اإلمالا  احلسالن  ،ورشا 

 ؟األمر

ف الالل رصالال   معاويالالة ضالالعيفا بليالالس خيالالال مالالن وجالالود اإلمالالا  

 ؟ويراه مانعا من ال يعة ليزيي Qاحلسن 

ن القالالوو بليالالس يسالال  يع ر  رصالال   مالال Qرو ر  اإلمالالا  احلسالالن 

 ؟هييد ويانع ت  ا  معاوية ورهياف 

                                                           

.  اي بن احلنفية رشا قن 366 صآ  احلسن، الشي  رايض  ل يادل، ص( (1

 .Qن احلس
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 ؟رو ر  هناج رد ابا ودوافعا رخر  لي  معاوية

رمالالا ر  معاويالالة رصالال   مالالن الضالالعف بليالالس خيالالال مالالن وجالالود 

بالظالالاهر رنالال  ال دليالالل رشالالا ذلالال  بالالل ال يالالزال يف قوتالال   Qاإلمالالا  احلسالالن 

   باسال و  قويالت شالو  Qبل يف روج الا ريضالا ورمالا ر  اإلمالا  احلسالن 

يسالال  يع ر  هيالاليد  الالا معاويالالة رو ر، يانعالال  مالالن تنفيالالذ ت  اتالال  ورهيافالال  

 Qويوقالالف تعيياتالال  فالاليا ال ررش قالالي ر  اإلمالالا  رو يالالردع  الالا تالفاتالال  
بآغت قوتال  العسال رية مالن األنصالار واألرشالوا  الثقالاو احمالومونل إىل احلالي 

 .الذي يس  يع ر  هييد معاوية رو بوقف  رشني حي

ن الالالر بالالالذل  بيايالالالة تنالالالامي قوتالالال  االج امرشيالالالة بالالالل إال رننالالالا ال ن

العس رية ريضا ولعآنا نىالي يف موقالف األحنالف بالن قالي  مالا ياليل رشالا 

 :ذل  بوضوه ففي جواب  حمعاوية قال

وال  ،ثالم ارشال  مالن يالومرج ،فارشرل مالن تسالني إليال  األمالر بعال )

مالالع ر  رهالالل احلىالالاا ورهالالل  ،يغالالررج مالالن يشالالري رشآيالال  وال ينظالالر إليالال 

وقالالي رشآاالت رنالال  مل تفالال    ،ذا مالالادا  احلسالالن حيالاالعالرا  ال يرضالالو   ال

ول نال  ررش يالت احلسالن بالن رشاليل  ،ومل تظ الر رشآيال  مقصالا ،العرا  رشنالوو

لي الو  لال  األمالر بعاليج، فالي  تالف فونالت  ،من رش الود اهلل مالا قالي رشآاالت

 ،واهلل إ  وراء احلسالالن خيالالوال جيالالادا .وإ  تغالالير تظآالالم ،رهالالل الوفالالاء

شالنا مالن غالير  الي وراءه  وإ  تالي  لال  ،وداليوفا حاليادا ،ورذررشا شيادا



 Lمت يي احلسن وقيا  احلسل  ............................................................... 72

 ،مالا رح الوج منالذ ربغضالوج ،وإن  تعآالم مالن رهالل العالرا  ،بارشا من نرص

ومالالا نالالزل يف ذلالال  غالالري مالالن  ،وال ربغضالالوا رشآيالالا وحسالالنا منالالذ رح وثالالا

وإ  السالاليول ال الالي شالال روها رشآيالال  مالالع رشالاليل يالالو  صالالفل لعالالا  ،السالالامء

 .(1)(ال ي ربغضوج  ا ل ل جوانل موالقآوب  ،رشواتق م

هالالذا ال ال   مالن األحنالالف بالن قالي  ي آقالال  ب الل ثقالالة وهنالا نىالي 

مالالن موقالالع القالالوو وال  ييالالي حمعاويالالة ولالالوال وجالالود القالالوو حمالالا وقالالف 

 .األحنف هذا احموقف من معاوية  ذه ابررو والرصاحة

ول ن الالذي نع قاليه ر  األمالر هنالا ال ي شالف رشالن تنالامي القالوو يف 

مالا ذ الره ورمالا  .إىل درجالة هياليد  الا معاويالة Qرصلاب اإلمالا  احلسالن 

األحنالالف بالالن قالالي  فنع قالالي رنالال  نالالابع مالالن ح الال  ووالئالال  أليب  االالي 

وريضالا  ،ر رشنال الوخوف  رشآيال  بالل وتفالاا يف إبعالاد السالوء والشال Qاحلسن

موقف  ذل  هالو  آاالة حالق رمالا  دالآ ا  جالائر  الام ر  شصصالي   القويالة 

يف ذا  اهلل اق ضالت منالال  ذلالال  احموقالالف و الالذل  ب ول الال  ال الالي رشالالرل  الالا 

ة  الل ذلال  روقفال  ذلال  احموقالف مالن معاويالة هالذا ورشي  خشالي   معاويال

 .روال

ولالالو نقالالل ف الالو ال  .مل يعالالرل مالالن غالالريه مثالالل ذلالال  احموقالالف :ثانيالالا

ياثالالل الالالرري العالالا  بالالل ال ياثالالل دالالو  رري اخلآالال  مالالن رصالاللاب ريب 
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ل نالالامي القالالوو شالالي ا إ   :ولالال   نضالالايق رحالاليا نقالالول .وهالالم قآالالة Q االالي 

ول الالن لالالي  إىل احلالالي مالالن ال الالوثري يف موقالالف معاويالالة رو خالالول تنامي الالا 

 .الذي متنع  من تنفيذ ت  ات  رو  يد اد قرار ح وم  

والالالذي نالالراه رنالال  السالال ب األ ثالالر وجاهالالة ل صالالول معاويالالة مالالن 

 :روال Q( مالالع وجالالود اإلمالالا  احلسالالن نالال  اهللاإلرشالال   بالع الالي ليزيالالي )لع

 Qرشالالا معاويالالة حيالالس جعالالل مالالن اإلمالالا   Qالع الالي الالالذي رخالالذه اإلمالالا  
ع الالارو رخالالر  إ  شصصالالية اإلمالالا  احلسالالن السيادالالية نالاليا حمعاويالالة نفسالال  ب

وقالالي روي رنالال  روي رنالال  حمالالا رراد ر  يع الالي إىل  ،مثآالالت ثقالال  رشالالا معاويالالة

 .Qيزيي مل ي ن رشآي   ء رثقل من وجود اإلما  احلسن 
فقالي  الا  خآيفالة ألمالري  Qرشظاالة شصصالية اإلمالا  احلسالن  :وثانيا

 الالل ذلالال   Nورشظالالم شالالون  ورشآاالال  وقربالال  مالالن ردالالول اهلل  Qاحمالالؤمنل 

جعالالل معاويالالة حيسالالب لشصصالالي   وم ان الال  االج امرشيالالة واليينيالالة حسالالابا 

 .يانع  من الع ي إىل يزيي

وهالالو األهالالم إذ مالالع  الالل مالالا تقالالي  دالالابقا فقالالي ررشآالالن رشالالي   :ثالثالالا

وقربالال   Qورشظاالالة شصصالالية اإلمالالا   Qيء لإلمالالا  احلسالالن الوفائالال  بشالال

وشصصالالي    السيادالالة  الالل ذلالال  مل يانالالع معاويالالة مالالن  Nمالالن ردالالول اهلل 

ق  سوطال  قالوال ورشاال  نعالم تآال  األمالور مالؤثرو يف اباآالة ول الن ن

ليسالالت إىل اليرجالالة ال الالي توقالالف معاويالالة رشنالالي حالالي رو متنعالال  مالالن نقالال  

الع ي والذي نع قالي رنال  السال ب احلقيقالي واألهالم هالو مالول الشصصالية 
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ال الالي اخ ارهالالا حمنصالالب واليالالة رش الاليه ووضالالارش  ا وارش قالالاد معاويالالة نفسالال  

ي  رهآي  الالا لالال  فشصصالالية يزيالالي ومالالا  الالا  رشالالي  لياق  الالا بالال  واق نارشالال  بعالال

منشغ  ب  من الآ الو والآعالب رمالر مشال ور معالرول وهلالذا األمالر رثي ال  

بالالل اخ يالالار  Qيف تالالردد معاويالالة بالالل وتوقفالال  مالالع وجالالود اإلمالالا  احلسالالن 

معاويالة ل آالال  الشصصالالية رثالار ح الالى احمقالالربل لالال  مالن بنالالي رميالالة ودالالول 

 .يوو بيا  ذل 

دالالول ي الالو  دالال  ا ل صالالفية  Qإ  اغ يالالال اإلمالالا  احلسالالن  :رابعالالا

ا معارضالالالة اإلمالالالا   الالالل احمعارضالالالة احمل اآالالالة يف احميينالالالة وال الالالي رث الالال

فالال  بالالي لالال  مالالن  Qالالالذي لالالن يسالال ت الغ يالالال رخيالال  احلسالالن  Qاحلسالالن

 .الثور بق ل قاتآ 

بالالالذل  رشنالالاليما رخالالالنه رخالالالوه  Qوقالالالي مه اإلمالالالا  احلسالالالل 

 :ب ق ع   يه قال Qاحمى  ى 

 ،رشرفالالت مالالن دهالالاا رريالالت يالالا رخالالي   الاليي يف ال سالالت ولقالالي)

 ؟ومن رين رتيت فام رنت صانع يا رخي

 .(1)(رق آ  واهلل :Qفقال اإلما  احلسل 

ممالالا  Qري  اإلمالالا  بادالال عياده لآثالالور ألخيالال  الوهنالالا نىالالي تصالال

ييخآالال  يف احمواج الالة مالالع معاويالالة وي الالو  ذلالال  طريقالالا حمعاويالالة لآالال صآ  
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ريضالالا هالالذه هالالي رهالالم ردالال اب اغ يالالال اإلمالالا   Qمالالن اإلمالالا  احلسالالل 

ومالالن الواضالال  ر  الرابالالع هالالو رخ رهالالا إذ فيالال  تصالالفية ألهالالل  Qسالالن احل

 .ودالالالول ي  ع الالالا تصالالالفية رصالالاللا م وشالالاليع  م ال الالالاقل Kال يالالالت 

ح الالى بعالالي وفاتالال   Qودي ضالال  هالالذا االمالالر ورشظاالالة دور اإلمالالا  احلسالالن 

 .يف ال لس ال حق إ  شاء اهلل

 :احلون يفدي احلوي

 .يال ورهياف ذ رنا ر  األمر الرابع هو رهم ورخ ر رد اب االغ 

 ؟وهل اد  اع ر  ينفذ ت  ات  ؟ول ن هل نى  معاوية يف ذل 

بالالل فشالالل مل يالالنى  معاويالالة يف حتقيالالق رهيافالال  رو تنفيالالذ ت  اتالال  

رشالالن اإلفصالالاه  Qت  الال  و الالا  دالال ب فشالالآ  ام نالالاع اإلمالالا  احلسالالن 

بعالالي  إهالالرا  الالالي  يف رمالالره  Qبادالالم قاتآالال  ووصالالي   ألخيالال  احلسالالل 

 :فقال ل 

. ويف خالالن .(1)(Nبالاليا ح الالى رلقالالى ردالالول اهلل ال رخالالنج بالال  ر)

إ  ي الن هالو هالو فالاهلل رشالي نقاالة منال   ؟ما تريي من ؟ تريالي ق آال ) : خر

 .(2)(وإ  مل ي ن هو فام رحب ر  يؤخذ يب بريء
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بالالاهلل رقسالالم رشآيالال  ر  ال  ريالالق يف رمالالري ) :وروي رشنالال  ريضالالا

 .(1)( ىاة من د 

ل روصالاه بعالي  مالن إخ الار رخيال  بقاتآال  بال Qام نع اإلمالا  احلسالن 

 .إراقة  ىاة من د  يف رمره

ونظالالر إىل  ،قالالي قالالي م احموقالالف بعالاليه Qوررش قالالي ر  اإلمالالا  احلسالالن 

وال فالالت إىل هالاليل  ،Qربعالالاده وخ الالورو موقالالف رخيالال  اإلمالالا  احلسالالل 

وبالالذل   ،فالالووىص رخالالاه ب آالال  الوصالالية ،معاويالالة مالالن الغالالير بالال  واغ يالالال 

رشالالا اإلمالالا   الفرصالالة رشالالا معاويالالة يف القضالالاء Qفالالو  اإلمالالا  احلسالالن 

 .Qريف فياء ألخي  اإلما  احلسل الفقي  دم  الش ،Qاحلسل 
فالالي  فاتالالت معاويالالة  ،إال ر  األمالالر مل يقالالف هالالذا احلالالي ومل ين الال  هنالالا

تآال  الفرصالالة فقالالي دالالنلت لالال  فرصالالة رخالالر  ر الالن ورخ الالر تضالالان لالال  

وذلال  ر   ،Qاإلمالا  احلسالن   حتقيق مالا فاتال  و انالت الفرصالة يف وصالي 

رو  Nوىص بيفنالال  رشنالالي قالالن جالاليه ردالالول اهلل قالالي ر Qاإلمالالا  حلسالالن 
قالال يف  .ب ىييي الع ي بال  رشالا اخال  ل يف ذلال  فقالي ورد  ال  األمالرين

 :Qوصي   ألخي  احلسل 

                                                           

 .159ص ، 44ج ،احمصير السابق ((1
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 .(1)(فيا رحق ب  وب ي   ،Nور  تيفني مع ردول اهلل )

 :Qويف رواية رخر  رشن الصاد  
 Nامحآنالالي رشالالا رسيالالري إىل قالالن ردالالول اهلل  :فقالالال يالالا رخالالي)
 .(2)(ب  رش يا ألجيد

ورشالالا  الالل فالالنعآم رنالال  هنالالاج وصالالية مالالن اإلمالالا  احلسالالن ألخيالال  

ى بىنااتالال  إىل قالالن جالاليه ردالالول باوج  الالا دالالول يالالؤت ،Lاحلسالالل 

 .لآيفن رو لآزيارو Nاهلل

وهنالالالا ادالالال فاد معاويالالالة واحلالالالزب األمالالالوي مالالالن هالالالذه الوصالالالية 

يف إحالالي  حىالالرا  بي الال   Nفليالالس إ  قالالن الردالالول  ،ادالال فادو  الالن 

فالاليا ن ادالال غ ل ذلالال  لآالالزج  الالا يف ف نالالة  ،ان منالال ولعائشالالة تسالالع الالالث

رشايالالاء وإقلام الالا يف النالالزاع اهلاشالالاي األمالالوي ف  الالو  طرفالالا يف النالالزاع 

بالالل يا الالن ر   عالالل واج الالة النالالزاع رشوضالالا رشالالن احلالالزب األمالالوي فالاليذا 

نىلالالوا يف ذلالال  حتالالول النالالزاع رشالالن واقعالال  ورشالالن طرفيالال  احلقيقيالالل بنالالي 

  النالزاع بالل بنالي هاشالم هاشم وبني رمية إىل طالرل احمالررو ورصال   بالذل
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ورمالالر  Qواحمالالررو وبالالذل  ي فالالى معاويالالة رمالالر مواج الالة اإلمالالا  احلسالالل 

 .تنير تآ  احمواج ة

ثالالم إ  ذلالال  ال الالرل ال حي الالاج إىل ال ثالالري مالالن اب الالي إلثارتالال  ضالالي 

خاصالة ف الي امالررو فيثار الا دال آة  Lبني هاشالم رشامالة وضالي احلسالنل 

 .هذا روال

لآاواج الالالة  ء مفالالالرو  ي الإ  رمالالالر ادالالال عيادها النفسالالال :وثانيالالالا

إذ ر الا قالي دخآالت  ،وهالي احموتالورو مالن م ،ف ؤالء ابنا رشاليل وفاطاالة ،رشن 

 ،مع الالم يف تآالال  احمواج الالة الياميالالة يف واقعالالة اباالالل وهزمالالت في الالا

وال االالالت حتاالالل صالالور تآالال  احمشالالاهي  ،وررشيالالي  إىل بي  الالا راغاالالة

ف الالذه الروادالالب النفسالالية ل آالال  احلالالرب  ،الياميالالة ومالالرارو اهلزياالالة

 .Qإال إىل القآيل من اإلثارو  اه ربناء رشيل  ف  حت اجموجودو 
 Nإىل جالالوار جالاليه ردالالول اهلل  Qوحيالالس إ  دفالالن اإلمالالا  احلسالالن 

ويف بي الال  رو  ييالالي الع الالي بزيارتالال  رمالالر ال يسالال يرشي ذلالال  احموقالالف مالالن 

ليقفالوا  الا يف وجال  ف  بالي هلالم مالن طريقالة وحىالة  ،بني رمية رو من احمررو

لالالن ي الالو   Qنالالع مالالن دفالالن اإلمالالا  احلسالالن إذ ر  مالالوقف م يف احم ،هاشالالم

فاالالن احمل االالل بالالل احمؤ الالي ر الالم إذا رشارضالالوا دفالالن  ،مالالنرا ويف صالالاحل م
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ومالن الواضال  ر الا لالن  ،ر  ييخآوا يف حالرب مالع بنالي هاشالم Qاإلما  

إذ ر الالم يانعالالو   ،ت الالو  يف صالالال  احلالالزب األمالالوي لالالي  الالالرري العالالا 

هاشالالم إ    الالام ر  بنالالي ،إىل جالالوار جالاليه دو  مالالنر Qدفالالن اإلمالالا  

 Qقاتآوهم فالينام قالاتآوهم دفعالا هلالم الرشءاضال م جنالااو اإلمالا  احلسالن 
 الالام ر  احلالالزب األمالالوي ال دخالالل لالال  يف  ،Nومنالالع دفنالال  يف بيالالت جالاليه 

 .Nبيت ردول اهلل 
فالال  بالالي مالالن طريقالالة مالالا لآالاليخول يف احمواج الالة مالالع بنالالي هاشالالم 

 .وبصورو  عل احموقف إىل جانب بني رمية

رو احمالالررو  الالاه دفالالن اإلمالالا  إىل إثالالا وهنالالا تالالنا احلاجالالة احمادالالة

، وهلالالا Nفليالالس إ الالا اوجالالة ردالالول اهلل  ،وضالالي بنالالي هاشالالم Qاحلسالالن

ت طريالالق ابنالالااو ومنعالالت دفالالن شصصالالي  ا احمعروفالالة فالاليذا ارشءضالال

إىل جوار جاليه ووقالف بنالو رميالة إىل جان  الا  الا  مالوقف م قويالا  Qاإلما 

 .فةومنرا رما  الرري العا  وإ   انت حى  م وحىة احمررو ضعي

والالالذي جعآنالالا نع قالالي ر  هنالالاج ت  الالا قالالي ررشالالي لالال  مسالال قا ب آالال  

هالالو تسالالارع األحالاليا  ورسرشالالة إقلالالا  احمالالررو يف  ،الصالالورو ال الالي ذ رناهالالا

واألدالالآوب الالالذي ادالال صي  إلثار الالا  ،راع ودقالالة توقيالالت ذلالال الالصالال
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ومالالا ادرشالالي لالال  مالالن لالالواا  و ثالالار مالالن ذهالالب فصالالر  ،بافاج   الالا بالالاحموقف

احمالالررو حمالالروا  الالالذي دالالنذ ره دلالالي    الالام ر  يف جالالواب ،وصالالاح  ربي الالا 

ح الى  ،ومل ي الن لاليهيا تف الري يف ذلال  ،رشا ر الا رثالري  يف ذلال  الوقالت

 (؟ومالالاذا رفعالالل) :ح الالى دالالولت مالالروا  ،رلالر الالا مل تعالالرل  يالالف ت صالال

بالالاليفن إىل جالالوار جالاليه ف الالو  Q الالام ر الالا تعآالالم بوحقيالالة اإلمالالا  احلسالالن 

دفنالال  هنالاج ال ياثالالل  إذ ر  ،وال فائالاليو هلالا يف منعال  ،رحالق ب ي ال  مالالن غالريه

 .ومنع  ال جير هلا ري مصآلة رو نفع ،ري خ ر رشآي ا رو تر

فان هذه األمور نعآالم ر  األمالر مل ي الن مالن تاليبري احمالررو بالل  الا  

 .من   يف احلزب األموي

واحم الالالم ر  احلالالالزب األمالالالوي بقالالالي م يقظالالالا حمىريالالالا  األمالالالور 

احمو الالب  ح الالى حتالالرج ،مراق الالا هلالالا بيقالالة م ناهيالالة ،ومسالال ىيا  األحالاليا 

يف مو الالب م يالالب تعآالالوه  ،اهلاشالالاي مشالاليعا ارشياالال  وإمامالال  ومودرشالالا لالال 

 .ال آبة واحلز  وحيوط  ال  اء والنليب

ويف حالالال اشالال غال  ،ويف هالالذه الآلظالالا  حتالالرج احلالالزب األمالالوي

بني هاشم بال شالييع حتالرج بشال ل رسيالع جاليا لي الو  صالاحب احموقالف 

 .ودييه
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 :حترك اروان جتأه اْلرُّي  ارسعأ

 Nمالالن شالالون  ومحآالال  لييفنالال  مالالع ردالالول اهلل  (حلسالاللا)فآالالام فالالر  )
بغآالالة ورتالالى إىل رشائشالالة  Nر الالب مالالروا  بالالن احل الالم طريالالي ردالالول اهلل 

يريالي ر  ياليفن رخالاه احلسالن مالع  Qيالا ر  احمالؤمنل إ  احلسالل ):فقال هلا

وصالالاح   رشاالالر  ،واهلل إ  دفالالن معالال  ليالالذه ن فصالالر ربيالال  Nردالالول اهلل 

 .إىل يو  القيامة

 ؟روا فام رصنع يا م :قالت

 .احلقي ب  وامنعي  من ر  ييفن مع  :قال

 ؟و يف رحلق  :قالت

و انالت تالؤا  ،فنالزل رشالن بغآ ال  ور    الا ،ار  الي بغآ الي هالذه :قال

 .(1)(وحترض م رشا منع  مما هم  ب  Qوبني رمية رشا احلسل  ،النا 

ومل ي الن مالر    ،ف ذا الالن  ي شالف ر  احموقالف  الا  ت  الا لال 

إمالالا  ،احمالالررو يف القضالالية  الالا  بنالالو رميالالة وراءه  اق لالالاور   ،ووليالالي دالالارش  

وذلالال  ر  مالالروا  مل ي الالن  ،بيشالالارو مالالن معاويالالة م الالاسو رو بالوادالال ة

القالالرارا  احم االالة ومل ي الالن لي صالالذ  ،واليالالا رشالالا احميينالالة يف ذلالال  الوقالالت

وال دالاليام قالالرار احلالالرب بالالل  الالا  ي  الالب  الالا إىل معاويالالة ومالالن  ،بنفسالال 

                                                           

 .140ص، 44ج  ،( بلار األنوار(1
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مالالع بنالالي هاشالالم لالالي  مالالن  الواضالال  جالاليا ر  إرشالال   احلالالرب واحمواج الالة

رو يو الالل رمرهالالا إىل  .(1)يالالة ال الالي ال حيالالا   الالا معاويالالة رشآالالاماألمالالور العاد

احمالررو ريضالا لالي  مالن األمالور العاديالة وقالي ذ الر  اق لا بل و ذا  ،م آقا

 :رن 

حمالالا مالالا  احلسالالن بالالن رشالاليل بعالالس مالالروا  بالالن احل الالم إىل معاويالالة )

نه قالالال وبعالالس دالالعيي بالالن العالالاص ردالالوال  خالالر خيالال .خيالالنه رنالال  مالالا 

و  الالب مالروا  خيالالنه بالالام روىص بال  حسالالن مالالن دفنال  مالالع ردالالول  ،بالذل 

 .N)(2)اهلل 
 :وروي ريضا رشن معاوية رن  قال

                                                           

)قال: جابر بن رش ي  287ص  ،13ج ،تاري  ميينة دمشق( قال ابن رشسا ر يف (1

اهلل ش ينا حسن بن رشيل يو  ما  ف اد  الف نة ر  تقع. إىل ر  قال فوبى مروا  ر  

 291ص  ،13ييرش  ومروا  يوم ذ معزول يريي ر  يريض معاوية( وذ ر ريضا يف ج 

رنصفنا بنوا فقال ما  N)وبآ  معاوية ما  انوا ررادوا من دفن حسن يف بيت الن ي 

وقي منعوا رشثام  ر  ييفن إال يف  Nهاشم حل يزرشاو  ر م ييفنو  حسنا مع الن ي 

وجعل  رقىص ال قيع، و ا  يقول إ  ي  ظني باروا  صادقا ال خيآصو  إىل ذل ،

 .نةاحميي واليةولذل  ش ره رشا فعآ   وررشاد إلي  يقول و ا مروا  رنت هلا( 

 . 128ص  ،21ج  ،سا رابن رش ،( تاري  ميينة دمشق(2
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 Nإ  صالالي  ظنالالي باالالروا  فيانعالال  مالالن دفنالال  مالالع ردالالول اهلل )
 .(1)(وجعل يقول إهيا مروا 

وهالالذه ال آالالام  تالاليل داللالالة واضالاللة رشالالا ر  معاويالالة وراء  الالل 

سالال  ورنالال  هالالو مالالن منالالع دفالالن اإلمالالا  ويالاليبرها بنفتآالال  الف نالالة حيي  الالا 

 . اغ يال ايب  اي متاما Nمع جيه ردول اهلل  Qاحلسن 

واحم الالم ر  احلالالزب األمالالوي نىالال  يف إخالالراج احمالالررو واالدالال فادو 

تالالؤا وحيالالس إ الالا مل ي الالن لالاليهيا ررشالالوا  ورنصالالار ف انالالت  ،مالالن موقف الالا

ومل ي الالن مع الالا إال بنالالو رميالالة ومالالن  ،وحترضالال م ضالالي بنالالي هاشالالم النالالا 

 .رشا ررد م مروا  بن احل مواالهم و

وبالالالذل  نىالالال  احلالالالزب األمالالالوي يف تغيالالالري رشنالالالوا  احمواج الالالة 

رصال   ا   بالالل بنالالي  ف يالالنام  الا  بالالل بنالي هاشالالم وبنالي رميالالة ،والرصالاع

! وبالذل  ينالو  احلالزب األمالوي بنفسال  رشالن ت عالا  ذلال  هاشم واحمالررو

 .احموقف

لاليفن  Nوبينام  الا  مو الب ال شالييع يسالري م وج الا إىل قالن الن الي 

ورشالالا رردالال م  ،رو ل ىييالالي الع الالي بالال  ارشءضالال  بنالالو رميالالة ،Qاحلسالالن 

                                                           

 .137ص ، 3ج  ،لقايض النعام  احمغريبا ،( سه األخ ار(1
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تريالاليو  ر  تالاليخآوا بي الالي مالالن ال ) تنالالادي:مالالروا  وبقيالالادو احمالالررو وهالالي 

 .(1)(رحب

 :وجعل مروا  يقول

 ،ى احميينالالةالريالاليفن رشالالثام  يف رقصالال (يالالا رب  هيىالالاء خالالري مالالن درشالالة)

ورنالالالا رمحالالالل  ،ال ي الالالو  ذلالالال  ربالالاليا N ويالالاليفن احلسالالالن مالالالع الن الالالي

 .(2)(السيف

وهنالا بالي  بالوادر احلالرب تآالالوه يف األفالق و الاد  الف نالة ر  تقالالع 

 .وااد األمر دوء ر  جيء بالس ه

مالالن ر   Qرو  ربالالو احلسالالن احمالاليائني ر  مالالروا  حمالالا منالالع احلسالالن )

يالاليفن رشنالالي جالاليه فالالاج اع بنالالو هاشالالم وبنالالو رميالالة وررشالالا  هالالؤالء قالالو  

 .(3)(وهؤالء قو  وجاءوا بالس ه

و الالذا احمالالررو  ،ا رشالالاامل رشالالا احلالالربوالظالالاهر ر  بنالالي رميالالة  الالانو

 :رشا الق ال قال ابن رش ا  و آ ا رشز  انت مق آة 

                                                           

 .154ص ، 44ج  ،( بلار األنوار(1

 .157ص ، 44ج  ،( بلار األنوار(2

 .142ص ، 44ج  ،( بلار األنوار(3
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رشالالا بغالالل فوق آالالت م الالادرا فالاليذا رنالالا بعائشالالة يف رربعالالل را  الالا )

 .(1)(مرجل تقيم م وتومرهم بالق ال

 :قال ابن رشسا ر

ورشقي حسل بالن رشاليل لالواء ورشقالي مالروا  لالواء ح الى  الا  بيالن م )

 .(2)(احمراماو بالن ل

 .هنا ظ ر  خ ورو احموقف احلسينيو

 ؟Qماذا رشسى ر  يفعل اإلما  احلسل فيا تر  
هالالل يالاليخل يف حالالرب مالالع بنالالي رميالالة بقيالالادو احمالالررو لالالريغا م رشالالا 

 ؟رش يا ب رو ليىيد  Nإىل جانب جيه  Qدفن اإلما  احلسن 

 ؟وهل هناج خيار  خر

وهنا ويف هالذا احموقالف اخل الري جاليا ويف مثالل هالذه احلالال واإلمالا  

ال رجالالي لالال  ري خيالالار  Qحياالالل جنالالااو رخيالال  اإلمالالا  احلسالالن  Qسالالل احل

إال الالاليخول يف حالالرب ضالالارية مالالع بنالالي رميالالة ول الالن بقيالالادو احمالالررو 

يالالالوو لالالالذل  وال دالالاليام اإلمالالالا  وواضالالال  ر  نفالالالو  بنالالالي هاشالالالم م 

 .ف و احموتور بوخي  وحرارو فقيه ال االت بل جوانل  Qاحلسل

                                                           

 .153ص ، 44ج  ،( بلار األنوار(1

 .292ص ، 13ج  ،( تاري  ميينة دمشق(2
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 .نذ رهإىل هذا اخليار بنفس   ام د Qوقي رشار 

وه الالالذا نىالالالي ر  معاويالالالة وحزبالالال  األمالالالوي نىلالالالوا بص الالالث م 

وجرر م رشا اهلل ورشالا ردالول  نىلالوا يف إذ الاء ف يالل الف نالة ونالو  هالو 

وحزبالال  بونفسالال م رشالالن ت عا الالا فادالال فادوا مالالن تقالالييم احمالالررو ووقالالوف م 

فاحمواج الالة ا   بالالل بنالالي هاشالالم بقيالالادو  ،خآف الالا ادالال فادو   الالريو وم االالة

 Qف الالي ال الالي منعالالت دفالالن اإلمالالا  احلسالالن  ،ووبالالل احمالالرر Qاحلسالالل 
ودالالول يشالاليعو  ر الالم مالالا وقفالالوا مالالوقف م هالالذا إال دفارشالالا  ،ولالالي  هالالم

 !واوجة ن ي  Nرشن حر  ردول اهلل 

ول الالن هالالل نىالال  معاويالالة يف إمتالالا  ذلالال  احمص الالف الرهيالالب القالالذر 

 ؟Nالذي رقلم في  احمررو اوجة ردول اهلل 
ل احملرجالالة يف هالالذه الآلظالالا  األخالالريو واخل الالريو واحلادالالاة بالال

ورثيالالة موقفالال  اب الالار  Qي ضالال  دور اإلمالالا  ريب  االالي احلسالالن بالالن رشالاليل 

 .إلفشال ذل  احمص ف الرهيب الذي لن يسفر رشن رشاق ة حسنة

يف رمالالر  Qنعالالم يالالوو دوره وصالالي   ألخيالال  ريب رش الالي اهلل احلسالالل 

ومع الا ي الل مالا ين غالي لال  فعآال  لالوال الوصالية  Qدفن  ويعآن الا احلسالل 

 :Qفقال احلسل 
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واهلل لالالوال رش الالي احلسالالن إيل بلقالالن الالاليماء ور  ال رهريالالق يف رمالالره )

وقالالي نقضالال م  ،لعآاالال م  يالالف توخالالذ دالاليول اهلل موخالالذها ، ىاالالة د 

 .(1)(ورب آ م ما اشءطناه رشآي م ،الع ي بيننا وبين م

ر دالالو  يف ذلالال  احموقالالف ري خيالالا Qمل ي الالن لالالي  اإلمالالا  احلسالالل 

تنفيالالذ وصالالية اإلمالالا   ول الالن يوقفالال  .(2)منالالاجزو القالالو   ائنالالا مالالا  الالا 

                                                           

 .157ص  ،44ج األنوار، ( بلار (1

)وصاه مروا  يف  292ص  ،13ج  ،( قال ابن رشسا ر يف تاري  ميينة دمشق(2

بني رمية ولف ا ول سوا الس ه، وقال مروا  ال  ا  هذا ربيا، فقال ل  احلسل يا ابن 

الزرقاء روال رنت؟ قال ال  ا  هذا ربيا، وال خيآ  إلي ، فصاه احلسل بلآف 

رو وردي وبنو جعونة بن شعوب من بني الفضول فاج اعت بنو هاشم وتيم واه

ليس، قي تآ سوا الس ه، ورشقي مروا  لواء، ورشقي حسل بن رشيل لواء، فقال 

، ح ى  ا  بين م احمراماو بالن ل، وابن جعونة يوم ذ Nاهلاشايو  ييفن مع الن ي 

شاهر ديف ، فقا  يف ذل  رجال من قريال رش ي اهلل بن جعفر بن ريب طالب واحمسور بن 

مة بن نوفل، وجعل رش ي اهلل بن جعفر يآ  رشا حسل، وهو يقول يا ابن رشم رمل تر

تساع إىل رش ي رخي : إ  خفت ر  هيريق يف   ىاة د  فادفني بال قيع مع رمي. 

ودآم، وهو يقول  Nوحسل يوبى دفن  إال مع الن ي  ،رذ رج اهلل ر  تسف  اليماء 

ر بن  زمة يا ربا رش ي اهلل اداع مني قي يعرض مروا  يل مال  وهلذا؟ قال فقال احمسو

 درشوتنا بلآف الفضول ورجاب ، تعآم را داعت رخاج يقول ق ل موت  بيو  يا
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مقالاليار  ىاالالة د  ولالالو روىص بيفنالال  ر  ال هيريالالق يف رمالالره  Qاحلسالالن

وقالي قالال ابالن  ،ألنفالذ  وصالي   رغالام رشالا مالروا  وحزبال  Nرشني جيه 

 :رش ا  حمروا 

                                                                                                                                        

  ابن ترمة إا رش ي  إىل رخي ر  ييفني مع ردول اهللN  ، إ  وجي إىل ذل  د ي

اهلل في  خال ر  هيريق يف ذل   ىاة د  فآييفني مع رمي بال قيع، وتعآم را رذ رج 

 يف هذه اليماء، اال تر  ما هاهنا من الس ه والرجال، والنا  رساع إىل الف نة قال 

وجعل احلسل يوبى، وجعآت بنو هاشم واحلآفاء يآغ و ، ويقولو  ال ييفن إال 

. قال احلسن بن  اي )بن احلنفية( داعت ريب يقول لقي رري ني Nمع ردول اهلل 

وا  ما حال بيني وبل ذل  ر  ال ر و  رراه يوم ذ وإا رريي ر  رتب رشنق مر

مس وج ا  ذل  إال را داعت رخي يقول: إ  خف م ر  هيرا  يف   ىم د  فادفني 

بال قيع. فقآت ألخي يا ربا رش ي اهلل و نت ررافق م ب  إنا ال نيع ق ال القو  ج نا رشن م، 

حم نا من  خرنا رو  Nن ي ول نا إنام ن  ع وصية ريب  اي، إن  لو قال واهلل ادفني مع ال

، ول ن  خال ما قي تر . إىل ر  قال: فوطاع حسل بعي ر  ظننت Nنيفن  مع الن ي 

  .رن  ال ي يع(

 .157ص  ،44ج  ،بلار األنوار
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فينالا مالا نريالي دفالن صالاح نا رشنالي ردالول  ،ارجع من حيس ج الت)

 ثالالم نالالرده إىل جيتالال  ،ل نالالا نريالالي ر  نىالاليد بالال  رش الاليا بزيارتالال  ،Nاهلل 

ولالالو  الالا  روىص بيفنالال  مالالع  ،فنيفنالال  رشنالاليها بوصالالي   بالالذل  ،فاطاالالة

ل نال   الا  ررشآالم  ،ر بارشالا مالن ردنالا رشالن ذلال اللعآات رن  اقص Nالن ي

باهلل وبردالول  وبلرمالة قالنه مالن ر  ي الر  رشآيال  هالي   الام طالر  ذلال  

 .(1)(غريه ودخل بي   بغري إذن 

ريف الوانالال  قالالي  دمالال  الشالال Qوهنالالا تظ الالر رشظاالالة اإلمالالا  احلسالالن 

ليضالان لال  بالذل  موقفالا منادال ا ي الو   Qاهر فياء ألخيال  احلسالل ال 

ولالي  لآلخالر فيال  ري حىالة  ،في  هو صالاحب ال آاالة احلقالة الواضاللة

يء الي شال س  الا وريضالا ال جيالالي رحالي فيال  طريقالا إىل ن الالزه وا امال  بالام يسالال

 .إىل مقام 

يف وصالي   هالذه ال بالي لنالالا  Qول الي ت ضال  رشظاالة اإلمالا  احلسالن 

بعالالاد هالالذه الوصالالية ال الالي بيرش  الالا ان فالالو  الف نالالة ر  ن حالالح مالالا هالالي ر

لالو حصالآت فالام رشسالى  (وقعالة ال غالل)وتظ الر ربعادهالا يف  .رالوان فو الش

 ؟ر  تسفر رشن 

 :وما د سفر رشن  رحي رمرين

 .واهل بي   Qاد ش اد اإلما  احلسل  :األول

 .Qان صار اإلما  احلسل  :الثاا
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ال الالي  Qسالالل ويف  الال  األمالالرين خ الالر رشالالا ردالالالة اإلمالالا  احل

 .Qحياآ ا بعي رخي  اإلما  احلسن 
فالي  بنالي رميالة إذا ق آالوه يف ذلال  احموقالف فالي م دالول  :رما األول

 ،وحرمالالة بي الال  Nيشالاليعو  ر الالم إنالالام ق آالالوه دفارشالالا رشالالن حالالر  ردالالول اهلل 

صالاحب احموقالف وال آاالة العاليالة  Qولن ي و  بالذل  اإلمالا  احلسالل 

وي  تآال  اإلشالارشة يف ذلال  بالل ي فالي تالر ،الواضلة ال ي ال شال  ة في الا

وإثالالارو الشالال  ة حالالول  Qالوقالالت إلجيالالاد الآالال   يف موقالالف اإلمالالا  

وبالالذل  فآالالن ي الالو  لالال  يف اد شالال اده يف ذلالال  الظالالرل تآالال   ،اد شال اده

وال  ،الواضالاللة ال الالي ال لالال   في الالا ،احمفصالالرو وال رامالالة رو احمظآوميالالة

 ،وفي فالي إشالارشة رنال  إنالام ق الل إلرادتال  دخالول بيالت احمالرر ،ش  ة تعءهيالا

ومالالن ال  يعالالي ر  ال يالالذ ر رحالالي حقالال   ،ودفالالن رخيالال  فيالال  دو  رضالالاها

 الام رنال  لالن يالذ ر ريضالا مالن  ،Nوحق رخي  يف بيالت جاليثا ردالول اهلل 

وقالي اب الير  فعال  بيشالارشة تآال   ،ورر   الا ال غالل ،رخرج احمررو من بي  الا

 :فقي روي رشن ا ر ا ناد  ،األمور احمررو نفس ا

 .(1)(بي ي من ال رحبترييو  ر  تيخآوا  ؟مايل ول م)

 :ويف رواية رخر  ر ا ناد 

                                                           

 .154ص ، 44ج  ،( بلار األنوار(1
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 .(1)(وال هي   رشا ردول اهلل حىاب )

و الالذا ي الالو  بنالالو رميالالة رصالاللاب احموقالالف ورصالاللاب الفضالاليآة 

ر الوتالالروي  مثالالل تآالال  اإلشالالارشة دالال ل لالاليهيم ف الالم ال الالاررشو  يف نشالال

 .األ اذيب واإلشارشا 

و الالذا ي الالو  بنالالو رميالالة رصالاللاب احموقالالف ورصالاللاب الفضالاليآة 

ر ال  مثالالل تآالال  اإلشالالارشة دالال ل لالاليهيم ف الالم ال الالاررشو  يف نشالالوتالالروي

 .األ اذيب واإلشارشا 

فويضالالا األمالالر فيالال  خ الالري  Qان صالالار اإلمالالا  احلسالالل  :ورمالالا الثالالاا

ر رشالالا اوجالالة ردالالول الرنالال  إنالالام ان صالال -إذ ر  بنالالي رميالالة دالالول يروجالالو  

و الالام ذ رنالالا رنالال  مالالن ال  يعالالي  -يف دفارش الالا رشالالن بي  الالا وحرم الال   Nاهلل 

ب يالالت جالاليه وبالالاليفن فيالال   Qيالالذ روا رحقيالالة اإلمالالا  احلسالالن  لالاليهيم ر  ال

وتروي  ذل  ريضالا دال ل رشآالي م بعالي ر  رخرجالوا احمالررو ت الالب بالذل  

ورشالالا ذلالال  فالال  سل وال ب ولالالة وال فضالاليآة يف االن صالالار رشآي الالا هالالذا 

بالالالقوو لالالن ين الالي اخلالال ل ولالالن  Qر  دفالالن اإلمالالا  احلسالالن  :وثانيالالا .روال

 .و ذا بنو رمية حيسم احموقف فاحمررو لن تس ت

                                                           

 .143ص ، 44ج  ،( بلار األنوار(1
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بشال ل م الاس  Qاد غ ل معاوية ذل  لق ال اإلمالا  احلسالل  :ثالثا

بعنوا  اليفاع رشن احمررو واالن صار هلا خصوصا رن  قي بالير  ت  آالور ربعالاد 

و    األحنف بن قي  دليالل رشالا ذلال  إذ قالال  Qسو  اإلما  احلسن 

 ،رشآيال  مقصالاوقي رشآات رنال  مل تفال   العالرا  رشنالوو ومل تظ الر ) :حمعاوية

ول ن  ررش يت احلسن بن رشيل من رش ود اهلل ما قي رشآات لي و  لال  األمالر 

ومالن  Qفليس إن  مل يف   العرا  رشنوو فاألمر بعيه لإلما  احلسالن  (بعيج

 .باوجب الرشو  Qبعيه لإلما  احلسل 

وهالالو األهالالم واألخ الالر وهالالو ر  يقالالو  معاويالالة باغ يالالال  :رابعالالا

وبالالذل   Qنسالالب ذلالال  لإلمالالا  احلسالالل ثالالم ي ،احمالالررو بوادالال ة بنالالي رميالالة

فآالالن  ،رالر  ان صالال Qحتالالي  ال امالالة ال الالن  دالالواء اد شالال ي اإلمالالا  

ودالالول ي الالو  ق آ الالا يف  ،ي الالو  صالالاحب احموقالالف وال آاالالة الفاصالالآة

 Qذلالال  احموقالالف ذريعالالة حمعاويالالة وحزبالال  لآ شالالنيع رشالالا اإلمالالا  احلسالالل 
 :ومن احمنادب ذ ره هنا ر  رشار بن العاص قال لعائشة

 نالت  :فقالال ؟مل ال ربالا لال  :فقالت .ق آت يو  ابال لودد  رن )

 .(1)(ونىعآ  ر ن تشنيع رشا رشيل ،وتيخآل ابنة ،متوتل بوجآ 

                                                           

 .322ص  ،6ج  ،بن ريب احليييا ،( سه    ال  غة(1



 93 ............................................................................... الفصل األول

فآالال ن فالالا م ذلالال  يف حالالرب اباالالل فآالالن يفالالو م يف حالالرب ال غالالل 

ومالالن  ،وهالالو ال شالالنيع بق آ الالا ،خصوصالالا بعالالي ال ن الال  ألثالالر تآالال  الف الالرو

وهالو صالاحب اخلالنو  ، اال يهيي ر  يسال غل ذلال  معاويالة في الالب باليم

 ،ودالالول يصالال   ذلالال  ال  الالل ابسالالور ،وال ىالالارب يف مثالالل ذلالال 

واحمالالاليافع رشن الالالا  Nوحالالالامي الظعينالالالة الغيالالالور رشالالالا حالالالر  الردالالالول 

 ،فعالالا الع الال  مالالن ذلالال  Qورمالالا اإلمالالا  احلسالالل  ،وال الالالب بالاليم ا

و ام ذ رنا في  تالروي  تآال  الشالائعا  دال ل رشالا معاويالة ولال  يف قآالب 

 Nفاالالث  بعالالي ر  ق الالل صالالاحب ردالالول اهلل احلقالالائق  الالارب رشييالاليو 
ر  رشالالامرا تق آالال  الف الالة ) Nر خالالن ردالالول اهلل الرشالالامر بالالن يالالارس وان شالال

ورشالالاع ر   ،وروهالالم رشالالا النالالا  األمالالر ،قآالالب تآالال  احلقيقالالة (1)(ال اغيالالة

 .واحم م ر  ذل  فن  وهو ال ارع في  ،الذي ق آ  من رخرج 

ن ومن  الل ذلال  ي ضال  ر  مثالل تآال  احلالرب لالو نشال ت في الا لال

ومالن  .و آ الا إىل جانالب بنالي رميالة ومعاويالة ،تسفر إال رشن تآال  األمالور

خ ورو ورثية تآ  األمور يال ىا لنالا رثيالة الاليور الالذي قالا  بال  اإلمالا  

ومالالا  ،ف  عالالي نظالالره وتقالالييره لألمالالور ومعرف الال  باعاويالالة ،Qاحلسالالن 

                                                           

 وغريه.  ؛168ص ، 8ج  ،( صلي  مسآم(1
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فل ا الال  يف تعامآالال  مالالع  ،يا الالن حمعاويالالة ر  يسالال فيي منالال  رو يسالال غآ 

ل ذلالال   الالا  رمالالا  نظالالر اإلمالالا   الال (تالالنر الودالاليآة الغايالالة)مصالالاحل  

فآالالذل  روىص رخالالاه ب آالال  الوصالالية ورفشالالل  الالا ت  الالا   ،Qاحلسالالن

 .هذا روال .معاوية وفض  رمره ومنع  من حتقيق رهياف 

إذ منعالال   Qقالالي  دمالال  ال الالاهر فالالياء ألخيالال  اإلمالالا  احلسالالل  :ثانيالالا

مالالن ال آالالب بيمالال  والثالالور لالال  ليضالالان لالال  موقفالالا ي الالو  فيالال  صالالاحب 

تعءيالال  دالالواء اد شالال ي  حموقالالف الواضالال  الالالذي ال لالال   فيالال  وال شالال  ةا

 .ر  ان رص

فىزاج اهلل يا ربا  اي رشن اإلد   ورهآ  ورشن رخي  رفضالل ابالزاء 

فآقي فيي   بنفس  حيا ومي ا ودافعت رشن اإلدال   وحاربالت النفالا  حيالا 

 .فس   اهلل رشآي  يو  ولي  ويو  مت ويو  ت عس حيا ،ومي ا

 Qنالا بيانال  حالول فآسالفة صالآ  اإلمالا  احلسالن الز الي هذا مالا ررد
 .(1)  اليشء يف بع  احموارد ألثي  اوربعاده وقي اد  ردنا بع

                                                           

يف  وتم ت يض  ،يف قم احمقيدة ،اله23/11/1413ذي القعيو  ،( تم ليآة األحي(1

من اهلىرو رشا م اجرها و ل   الل ال لية  ،6/1/1419ليآة األحي من  ر  احلرا  

 والس  . 
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 :Lاحلوي بيد احلون 

إىل اإلمالالا   Qتوج الالت األنظالالار بعالالي وفالالاو اإلمالالا  احلسالالن الز الالي 

فوق الالل النالالا  رشآيالال  مالالن  الالل م الالا  و ات الال  رهالالل العالالرا  يف  Qاحلسالالل 

إال ر   ، ل رشالالا معاويالالة واخلالالروج رشآيالال  حمصالف الال  الع الالي والصالالآ اخلالال

ويسالري  Qارتالو  ر  يالن    ال  رخيال  اإلمالا  احلسالن  Qاإلما  احلسالل 

رو  وإ   الالا  مالالن الرشالالا خ الالاه يف ادالال اراره بالالاالل زا  بالع الالي والشالال

 :ف  ب إلي م ،جانب وطرل واحي إىل ما بعي ه ج معاوية

احموادرشالالة ورريالالي يف ج الالاد  إا ألرجالالو ر  ي الالو  رري رخالالي يف)

ورخفالالالوا الشالالالص   ،فالصالالالقوا يف األرض ،الظآاالالالة رشالالاليا ودالالاليادا

فالي  حيالي  بال  حالي  ورنالا حالي  ،مادا  ابالن هنالي حيالا ،وال اسوا اهلي 

 .(1)(يوتي م رريي إ  شاء اهلل

 :ويف رواية رخر  رو   اب  خر

 .(2)(إ  بيني وبل معاوية رش يا ال جيوا نقض )

 .ع ي ربعاده احم اة احمؤثرو يف حر   بال Qوالل زا  اإلما  

                                                           

 .82ص  ، ل بلر العآو احلسل، ( مق ل (1

 .82ص  ،14حاشية رقم  نف  احمصير،( (2
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واحالالي ور   L الالام ر  يف االل الالزا  تو يالاليا رشالالا ر  خالالف احلسالالنل 

فقالف بالل هالو ريضالا  Qالع ي والصالآ  مل ي الن مالن ق الل اإلمالا  احلسالن 

 .Qطرل في  ومعني ب  ير  ما ر ه رخوه اإلما  احلسن 
إا ألرجالالو ر  ي الالو  رر  رخالالي يف احموادرشالالة ) :ورمالالا قولالال  احم قالالي 

 .(رريي يف ج اد الظآاة رشياو

رو ر  لالال  رريالالا رشالالا  ،ف الالو ال يعنالالي رنالال  غالالري راض رشالالن الصالالآ 

ففالالي ذلالال  الوقالالت الالالذي ربالالر  فيالال   ،Qخالال ل رري اإلمالالا  احلسالالن 

ومالالا  ،ومل ي الالن هنالالاج موضالالع لغالالريه ،الصالالآ   الالا  هالالو اخليالالار الوحيالالي

إ  بينالالي وبالالل معاويالالة ) :يف جوابالال  احم قالالي  ألهالالل ال وفالالة Qروي رشنالال  

بالل رصال    ،دليالل رشالا رنال   الا  مآ زمالا بالصالآ  ( جيالوا نقضال رش يا ال

بالل ح الى معاويالة  ،Qال رل احمعنالي بالع الي وسوطال  بعالي وفالاو رخيال  

ذ الره بالصالآ  ولالذل   ،نفس   ا  يراه ريضالا ال الرل احم الاس بعالي رخيال 

فقالالال يف   ابالال   ،رشنالاليما  ثالالر توافالالي رهالالل ال وفالالة ووجالالوده احلىالالاا رشآيالال 

 :ل 

وإ   ، الالى اهلل رش الاليه وميثاقالال  بالاليير بالوفالالاءلعاالالر اهلل إ  مالالن ررش)

وسفالال  ومنزل الال   ،رحالالق النالالا  بالوفالالاء مالالن  الالا  مثآالال  يف خ الالرج

 .(1)(ونفس  فاذ ر وبع ي اهلل رول ،ال ي رنزل  اهلل  ا
                                                           

 .212ص ، 44ج  ،( بلار األنوار(1
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وواضالال  ر  معاويالالة رراد بالع الالي تالالذ ريه باحمالالادو الثانيالالة مالالن بنالالود 

 :احمعاهيو وهي

بالال  حالالاد  ر  ي الالو  األمالالر لآلسالالن مالالن بعالاليه فالالي  حالالي  )

 .(فألخي  احلسل

 الالا  هيفالال  مالالن ال الالذ ري بالع الالي إدالال ا  اإلمالالا   فاعاويالالة وإ 

 ،ي ال يعالالة ليزيالاليالومنعالال  مالالن ال لالالرج يف حياتالال  ح الالى ياضالال ،Qاحلسالالل 

ور   ،طالالرل م الالاس يف احمعاهالاليو Qره بالالذل  بالالو  اإلمالالا  الإال رنالال  يصالال

و الل ذلال  ياليل  ،فال  بالي مالن الوفالاء ،األمر إنام يعالود إليال  بعالي ه  ال 

 الالام ر  هالالذا الالالن   ،رشالالا ر  رريالال  يف ذلالال  الوقالالت موافالالق لالالرري رخيالال 

بعالالي اإلمالالا   Qيالاليل وبشالال ل قالالاطع ر   الالو  األمالالر لإلمالالا  احلسالالل 

ر  فال  وجال  إلغفالالال اليف ذلال  الشالال Qقالي رخالذه ربالالو  االي  Qاحلسالن 

ر ثالرهم إ  مل ي الن  آ الم رشالا بع  احمؤرخل لال  خصوصالا بعالي اتفالا  

 .بالع ي Qتذ ري معاوية اإلما  احلسل 

 الالالا  مالالالن األول طرفالالالا يف  Qواحم الالالم هنالالالا ر  اإلمالالالا  احلسالالالل 

احمعاهالاليو ور  دالال وت  ريالالا  معاويالالة رغالالم تالف الال  ل الالل بنالالود احمعاهالاليو 

دليل واضال  رشالا ر  رريال  مالن األول رري رخيال  و ىال   ىال  وال يالزال 

 .مآ زما بالع ي  وخي  متاما وإ  ا  من طرل واحي
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 .  ورغ  الال  يف جماهالاليو معاويالالةورمالالا  راهي الال  لآصالالآ  وإ راهالال  رشآيالال

 ،Lف الذا ال إشال ال فيال  إال ر  هالذا األمالر ال خال ل فيال  بالل احلسالالنل 
ريضالالا  الالا   ارهالالا لآصالالآ  وم رهالالا رشآيالال  وراغ الالا يف  Qفاإلمالالا  احلسالالن 

جماهالاليو معاويالالة إال رنالال  مل جيالالي رنصالالارا وقالالي مه بالالذل  وتقالالي  ذ الالر 

 .  م  يف ال لو  السابقة

ال يالاليل  (إا ألرجالالو إلالال ) :Qسالالل ورشالالا ذلالال  فقالالول اإلمالالا  احل

نعالالم  الالا  هنالالاج صالالآ   Qرشالالا رنالال  غالالري راض بالالام فعآالال  اإلمالالا  احلسالالن 

ورريالال  يف  ،ورريالال   الالرري رخيالال  يف الصالالآ  رشالاليا ،و الالا  رشالاليا يف وق الال 

ا   ف الالو رشالالي إال  الصالالآ  رواب الالاد  الالرري رخيالال  دالالواء  الالا  يف امالالن 

 .رن  يف ذل  الوقت ال موضوع ل  لعي  النام

يريالالي ر  ي الالل ر   Qخالالر  واضالاللة إ  اإلمالالا  احلسالالل وبع الالارو ر

رري رخيالالال  ورريالالال   آالالالي ام صالالال ه ور  اخ يالالالاره لآى الالالاد ال يعنالالالي ر  

 الا  خ الو بالل  الا  رشاليا  اخ يالاره اب الاد فال   Qصآ  اإلما  احلسن 

وج  الح امل درشالو  إرادتال  ال عالري  بالصالآ  ورمالا مالا روي رشنال  مالن 

 :قول 

 .(1)(اقي  ا  صآ  وبيعة  نت هلام  اره)

                                                           

 .81ص  ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل(1



 101 ............................................................................... الفصل الثاا

يف  Qف الذا ريضالا ال ياليل رشالا اخالال  ل بينال  وبالل اإلمالا  احلسالالن 
ف الالو يالال  آم رشالالن نفسالال  ال رنالال  ينفالالي  راهيالالة الصالالآ  مالالع  ،رمالالر الصالالآ 

مالا رشسالى ر  ول الن  ،فالوخوه مثآال   الا   ارهالا لآصالآ  ،معاوية رشن رخي 

 !يفعل من مل جيي رنصارا

لآى الاد رشالا اخ يالاره  Qنعم هناج رمر م م يف تر يز اإلما  احلسل 

وهو رشآا  بقيا  حرب بين  وبالل بنالي رميالة بعالي هال ج معاويالة إذا رفال  

وقيم  احمسآاو  رشآالي م داليام رهالل العالرا  وخصوصالا مالن  ،خ فة يزيي

لنفالو  مالن يرغالب يف قيادتال  ل آال   ات   في و  تر يزه رشا اب اد  ي الة 

 .فين  رشي  ى اده ،احلرب ال تعريضا بصآ  رخي 

وإال  ،مالال  بالصالالآ  والع الالي دليالالل رشالالا ذلالال و الالام قآنالالا فالالي  ال زا

رو  فآالالامذا مل يالالن   يف حيالالاو اليء مالالن الشالالالفالالي  معاويالالة مل يالالف بشالال

 ؟Qمعاوية وقي  ات   رهل العرا  يف حيات  وبعي وفاو رخي  
فآالالي  ذلالال  إال ألنالال  يالالر  رري رخيالال  ويسالالري رشالالا  ىالال  وخ الالاه 

ت ال  بالل رلالز  مالن  ا Qفال ز  بالع ي مالن طالرل واحالي  وخيال  ريب  االي 

 .بذل  ريضا  

وال زامالال  بالع الالي هنالالا لالالي  لعالالي  النالالام بالالل أل  الع الالي ال جيالالوا 

 الام مه  Qو الام ذ رنالا ف الو طرفال  احم الاس بعالي اإلمالا  احلسالن  ،نقض 

 :بذل  يف قول 
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 .(1)(إ  بيني وبل معاوية رش يا ال جيوا نقض )

وقالالي تقالالي  تالالذ ري معاويالالة  ،ولالال   جيعالالل حمعاويالالة ري ذريعالالة رشآيالال 

 Q الام ر  ال الزا  اإلمالا  احلسالل ،بالع الي و يياليه لال  Qحلسالل لإلما  ا
فالي  قائاليهم وال  ،بالع ي يزيالي يف رفعالة شصصالي   رمالا  ذلال  احمى االع

 الالام رنالال  يزيالالي يف إيام الالم بقضالالي  م وإمارهالالم  ،بالالالع ود ح الالى لعالاليوه

رشآي ا واحلالام  هلالا وان ظالار حر الة الالزرشيم احمقيالي بالع الي الالذي مالا اال 

ولالالن جيعالالل لآ الالرل ا خالالر  ،  مالالن طالالرل واحالاليم اسالال ا بالال  وإ   الالا

وقالالي  ،رو ر  يآاالالزه رحالالي بنالالاق  رش الالي ،طريقالالا لن الالزه باصالفالالة ورشالالي

ض بذل  معاوية يف  يييه لإلما   ام ديوو إ  شاء اهلل  .رشر 

 :وفود ازيراق ووجوه احلجأز

لآنالالا  بعالالي  احلر الالة  Qمالالع  الالل تآالال  ال وصالاليا  مالالن اإلمالالا  

 ر  النالالالا  رصالالال لوا والآصالالالو  يف األرض وإخفالالالاء الشالالالص  إال

ي  الالاف و  رشآيالال  وي وافالاليو  رشالالا بي الال  ورصالال   ذلالال  ظالالاهرو واضالاللة يف 

احميينالالة ممالالا رلفالالت األنظالالار هلالالا ورثالالار  الري الالة والشالال  يف نفالال  احلالالزب 

 Qاألمالالوي  اه الالا ممالالا جعآ الالم ي ثالالو  العيالالو  حالالول اإلمالالا  احلسالالل 
                                                           

 .82ص ،14حاشية رقم  ، ل بلر العآو  ،مق ل احلسل( (1
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حمراق  الال  وم حظالالة مالالا يالاليور حولالال  ومعرفالالة حقيقالالة تآالال  الظالالاهرو ومالالا 

 ؟وما الغاية من  ؟ا ال وافي رشآي هذ

و   الالت ال قالالارير إثالالر ذلالال  ورفعالالت إىل احل ومالالة احمر زيالالة يف 

 :من ا ،الشا  وذل  رشن طريق وايل احميينة مروا  بن احل م

رما بعالي فالي  رشاالرو بالن رشالثام  ذ الر ر  رجالاال مالن رهالل العالرا  )

ورنالال  ال يالالؤمن  ،ووجالالوه رهالالل احلىالالاا خي آفالالو  إىل احلسالالل بالالن رشالاليل

وقالالي بلثالالت رشالالن ذلالال  ف آغنالالي رنالال  ال يريالالي اخل فالالة يومالال  هالالذا وثوبالال  

 .(1)(فا  ب إيل برري  والس  

إال ر  فيالال   Qويف تقريالالر  خالالر ريضالالا رشالالن وضالالع اإلمالالا  احلسالالل 

 :إثارو و ويفا حمعاوية

رمالالا بعالالي فقالالي  ثالالر اخالال  ل النالالا  إىل احلسالالل واهلل إا ألر  )

 .(2)(ل م من  يوما رشصي ا

جز ن حالح بالروا تآال  الظالاهرو توافالي النالا  يف هذا ال قريالر احمالو

بشال ل ر ثالر ور الن ح الى ر الا غالري  نظالرو وايل  Qرشا اإلمالا  احلسالل 

احميينالالة ورريالال  ف يالالنام يف تقريالالره األول خيالالالف تقيالاليم رشاالالرو بالالن رشالالثام  يف 

                                                           

 .83ص  ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل(1

 ( نف  احمصير. (2
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إنال  بلالس رشالن األمالر وإنال  ال يريالي ) :بقولال  (ورن  ال يؤمن وثوبال ):قول 

 Qرو النالالا  الوافالاليين رشالالا ريب رش الالي اهلل إال ر   ثالال ،(اخل فالالة يومالال  هالالذا
 ،ح الالى رصالال لت ظالالاهرو واضالاللة ،بشالال ل غالالري رشالالادي وادالال ارار ذلالال 

ورثالالار  يف نفالال  مالالروا  نفالال   ،ومآف الالة لألنظالالار غالالري  ذلالال  ال قيالاليم

فغالري رريال  ووافالق صالاح    ،ال وج  الالذي  الا  رشنالي رشاالرو بالن رشالثام 

مالالا واهلل إا ألر  ل الالم منالال  يو) :بالالل ااد رشآيالال  حيالالس قالالال ،الالالرري

 .(رشصي ا

ومع خ الورو  ال  ال قريالرين وال داليام الثالاا مالن ام الالذي تضالان 

إال ر  احل ومالالة احمر زيالالة يف الشالالا   Qاإلثالالارو ضالالي اإلمالالا  احلسالالل 

ورشالي  إثالارو القضالية خصوصالا إذا مل يعآالن اإلمالا  ارتو   يئالة األمالور 

وإلفالالا  نظالالر وتالالذ ري وا  فالالت ب وجيالال   ييالالي  ،اخلالال ل Qاحلسالالل 

 .بالع ي Q اإلما  احلسل

 :ورما جواب وايل احميينة من معاوية ف ا 

رمالالا بعالالي فقالالي بآغنالالي   ابالال  وف االالت مالالا ذ الالر  فيالال  مالالن رمالالر )

احلسالالل فييالالاج ر  تعالالرض لآلسالالل يف  ء واتالالرج حسالالينا مالالا تر الال  
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 ،ومل يناارشنالا دالآ اننا ،يء مالا و  ب يع نالاالفينا ال نريالي ر  نعالرض لال  بشال

 .(1)(س  فا ان رشآي  ما مل ي ي ل  صفل   وال

 :  ابا قال في  Qورردل إىل اإلما  احلسل 

إ   انالت حقالا فاليا ررغالب  ،رما بعي فقالي ان  الت إيل رشنال  رمالور)

 ،ولعاالالر اهلل إ  مالالن ررش الالى اهلل رش الاليه وميثاقالال  بالاليير بالوفالالاء ،بالال  رشن الالا

وسفالالال   ،وإ  رحالالالق النالالالا  بالوفالالالاء مالالالن  الالالا  مثآالالال  يف خ الالالرج

 ،وبع الالي اهلل رول ،ذ رونفسالال  فالالا ،ومنزل الال  ال الالي رنزلالال  اهلل  الالا

فالاتق شالق رشصالا هالذه  ،وم الى ت اليا ر اليج ،فين  م الى تن الرا رن الرج

فقالالالي رشرفالالالت النالالالا   ،ور  يالالالردهم اهلل رشالالالا يالالاليي  يف ف نالالالة ،األمالالالة

وال يسالال صفن   Nفالالانظر لنفسالال  ولالاليين  وألمالالة  االالي  ،وبآالالو م

 .(2)(النا  والذين ال يعآاو 

اهرو تالالوج  معاويالالة مالالن تآالال  الظالال Qوف الالم اإلمالالا  احلسالالل 

إليالال  مالالن إخاف الال  و الالذا تالالذ ريه بالع الالي فوجابالال  ومالالا يرمالالي  ،و ييالاليه

ب  الاب صاليره ب  يئالالة روع معاويالة مالن ج الالة اخلال ل رشآيال  والن الالوض 

 .ضيه وال زام  بالع ي

                                                           

 .212ص  ،44ج  ،( بلار األنوار(1

 . 212ص ، 44ج  ،األنوار بلار ؛ 84ص  ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل(2
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و ونال  يقالول لال   ، ام رلف ال  فيال  إىل تالفاتال  ل نالود الع الي والصالآ 

وفائالال  يالالا معاويالالة وإ   نالالت مآ زمالالا بالع الالي والصالالآ  إال ر  ذلالال  ال ل

فقالالي  ،ال .وسوطالال  والوفالالاء بالصالالآ بالال  رو ر  لالال  رشالاليل حالالق االل الالزا  

 .نقضت  ل الع ود والرشو  ومل تف بيشء

الالالالذي هالالالو رشالالال   بالث الالالت  Qوإليالالال    الالالاب اإلمالالالا  احلسالالالل 

ال الالارخيي ودالالىل بالالوهم األحالاليا  احمرورشالالة ال الالي ارت   الالا احل الالم 

 :Qاألموي بقيادو معاوية يف حق اإلد   واحمسآال فقي   ب 
رمالالا بعالالي فقالالي بآغنالالي   ابالال  تالالذ ر فيالال  رنالال  ان  الالت إليالال  رشنالالي )

فالي  احلسالنا  ال  ،ورنالا بغريهالا رشناليج جاليير ،راغالبرمور رنت يل رشن الا 

ورمالالا مالالا ذ الالر  رنالال  رقالالى إليالال   ،هيالاليي هلالالا وال يسالاليد هلالالا إال اهلل تعالالاىل

احمفرقالالو  بالالل  ،فينالال  إنالالام رقالالاه إليالال  احم قالالو  احمشالالا و  بالالالنامئم ،رشنالالي

مالالا رريالالي لالال  حربالالا وال رشآيالال   ،ب السالالارشو  الواشالالو و الالذ ،اباالالع

ومالالا  ،وريالالم اهلل إا ألخالالال اهلل رشالالز ذ الالره يف تالالرج ذلالال  منالال  ،خ فالالا

وال رشالالاذري بالاليو  ارش الالذار إليالال  فيالال ، ويف  ،رظالالن اهلل راضالاليا رشنالالي بء الال 

 ،احمآلالاليين حالالزب الظآاالالة وروليالالاء الشالالياطل ،روليائالال  القادالال ل

صاللاب  احمصالآل الصالاحلل رلست القاتل حىالر بالن رشاليي رخالا  ناليو ور

ويسالال عظاو  ال الاليع ويالالومرو   ،الالالذين  الالانوا ين الالرو  الظآالالم ،العابالاليين

وال خيالالافو   ،ويؤرثالالو  ح الالم ال  الالاب ،بالالاحمعرول وين الالو  رشالالن احمن الالر
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فق آالال  م ظآالالام ورشالاليوانا مالالن بعالالي مالالا  نالالت ررش يالال  م  ،يف اهلل لومالالة الئالالم

  بينالال  ال توخالالذهم بلالالي   الالا ،واحمواثيالالق احمؤ الاليو ،األيالالام  احمغآظالالة

رو لسالالت قاتالالل رشاالرو بالالن احلاالالق  ،وال بيحنالالة  الاليها يف نفسال  ،وبيالن م

الالالذي ربآ الال  الع الالادو  ،الع الالي الصالالال  Nاخلزارشالالي صالالاحب ردالالول اهلل 

فق آ الال  بعالالي مالالا رمن الال  وررش ي الال  مالالن رش الالود  ،فنلالالل جسالالا  واصالالفر لونالال 

ثالم ق آ ال   ،ما لو ررش ي ال  طالائرا لنالزل إليال  مالن رر  ج الل ،اهلل ومواثيق 

ايالادا بالن )رو لسالت احماليرشي  ،وادال صفافا بالذل  الع الي ،ربال جررو رشا 

 ،فزرشاالالت رنالال  ابالالن ربيالال  ،احمولالالود رشالالا فالالراط رش يالالي بالالن ثقيالالف (دالالاية

فء الالت دالالنة  (الولالالي لآفالالراط ولآعالالاهر احلىالالر) :Nوقالالال ردالالول اهلل 

دالالآ    ثالالم  ،تعاالاليا وات عالالت هالالواج بغالالري هالاليي مالالن اهلل Nردالالول اهلل 

ريالاليهيم وررجآ الالم ويسالالال  رشالالا رهالالل العالالرا  بق الالل احمسالالآال ويق الالع

 ونالال  لسالالت مالالن هالالذه األمالالة  ،ويصالالآ  م رشالالا جالالذوع النصالالل ،ررشيالالن م

رميل الالذين   الب إليال  فالي م الرو لسالت صالاحب احلضال ،وليسوا منال 

اق الل  الل مالن  الا   :ف   الت إليال  ،ر م رشا دين رشاليل ورريال  (ابن داية)

وديالن رشاليل هالو ديالن ابالن  ،فق آ م ومثالل  الم بالومرج ،رشا دين رشيل ورري 

وبالال   ،رب الرب رشآيالال  ربالالاج ويضالالالوالالالذي  الالا  يضالال ،Nاالال   االالي رش

ولالالوال ذلالال  ل الالا  رفضالالل سفالال   ،جآسالالت جمآسالال  الالالذي رنالالت فيالال 

رحآالالة الشالال اء والصالاليف الآ الالل بنالالا مالالن  ،وسل ربيالال   شالالم الالالرحآ ل
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انظالر لنفسال  ولاليين  ) :فوضالع ا رشالن م وقآالت فاليام قآالت ،اهلل رشآي م

 (ردهم إىل الف نالالةواتالالق شالالق رشصالالا هالالذه األمالالة ور  تالال Nوألمالالة  االالي 

وررشظالالم  ،وإا ال ررشآالالم ف نالالة ررشظالالم رشالالا هالالذه األمالالة مالالن والي الال  رشآي الالا

فالي   ،رفضالل مالن ج الادج Nي ولالييني وألمالة جاليي  االي النظرا لنفس

 ،وإ  تر  الال  فودالال غفر اهلل لالالييني ،فعآ الال  ف الالو قربالالة إىل اهلل رشالالز وجالالل

إا إ  رن الالرج ) :وقآالالت فالاليام قآالالت ،وردالالول  توفيقالال  إلرشالالاد رمالالري

وهالالالل رريالالال  إال  يالالالي الصالالالاحلل منالالالذ  (وإ  ر الالاليج ت الالاليا تن الالالرا

فالاليا ررجالالو ر  ال  ،ف الاليا يالالا معاويالالة مالالا بالاليال  رنالالى شالال ت ،خآقالالت

 ،ور  ي الالو  رشالالا رحالالي رت منالال  رشالالا نفسالال  رشالاليل ،را  يالاليج يفاليضالال

ولعاالالري مالالا  ،رش الاليجألنالال  قالالي ر  الالت ج آالال  وتعرضالالت رشالالا نقالال  

لقالالي و ،رشالالا رنالال  ت يالالي ف الالوقح رشالاليوج وتوبالالق نفسالال  ،ر الوفيالالت بشالال

نقضالت رش اليج بق آالال  هالؤالء النفالالر الالذين ق آال  م مالالن غالري ر  ي ونالالوا 

وتعظالاليا م  ،ومل تفعالالل ذلالال   الالم إال لالالذ رهم فضالالآنا ،قالالاتآوا رو ق آالالوا

فق آالال  م تافالالة رمالالر لعآالال  لالالو مل تقالال آ م  ،حقنالالا مالالا بالال  سفالالت ورشرفالالت

ر يالالا معاويالالة الفوبشالال ،مالالت ق الالل ر  يفعآالالوا رو مالالاتوا ق الالل ر  يالالير وا

وارشآالالم ر  اهلل تعالالاىل   ابالالا ال يغالالادر  ،لآلسالالابوادالال عي  ،بالقصالالاص

ولالالي  اهلل ت الالارج وتعالالاىل بنالالا  رخالالذج  ،صالالغريو وال   الالريو إال رحصالالاها

وق آالال  روليالالاءه بال  االالة ونفيالال  إيالالاهم مالالن دار اهلىالالرو إىل دار  ،بالظنالالة
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احلالالالي    ،ورخالالذج النالالا  ب يعالالة ابنالال  الغالال   ،الغربالالة والوحشالالة

ر  الآاالال  إال قالالي خسالالال ررش ،راب ويآعالالب بالالال  بالرب الشالالاليشالال

 (رخونالالالت)ورخزيالالالت  ،وتالالالن  دينالالال  وغششالالالت ررشي الالال  ،نفسالالال 

ورخفالت ال قالي الالورع احلآاليم  ،رمان   ودالاعت مقالالة السالفي  اباهالل

 .(1)(والس  

وه الالذا نقالالرر يف هالالذا ال  الالاب دالالى  وث  الالا تارخييالالا بالالو ن ورخ الالر 

ان  ا الالا  احل الالم األمالالوي ل نالالود الصالالآ  ممالالا جيعالالل االل الالزا  بالالذل  

غالالري مآالالز  فآالال  حالالق اب الالاد  Qطالالرل اإلمالالا  احلسالالل الصالالآ  مالالن 

 .واحمصالفة م ى شاء

ومل ي الالن معاويالالة ي وقالالع ردا   الالذا و الالذه ابالالررو رشالالا   ابالال  مالالن 

ي رشآيالال  رهالالم ورخ الالر تالفاتالال  لآصالالآ  الرو ر  حيصالال Qاإلمالالا  احلسالالل 

وال  ،Q ظالر ر  خييالف  يياليه اإلمالا  احلسالاللولعآال   الا  ين  ،ولإلدال  

إ  ):فقالالال معاويالالة ،وتظالالافر ردالال اب ج الالاده ،اتالال ر  يعالاليد رشآيالال  تالف

 .(2)(رثرنا بويب رش ي اهلل إال رديا

 :ويف رواية رخر 
                                                           

 . 84ص  ، ل بلر العآو  ،مق ل احلسل ؛214ص ، 44ج  ،( بلار األنوار(1

 ،بلالار األنالوار ؛89ص ، 34حاشالية رقالم  ، ل بلالر العآالو  ،مق ل احلسل( (2

 .214ص ، 44ج
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 .(1)(لقي  ا  يف نفس  ضب ما  نت ألشعر ب )

لالال  ربعالالاده  Qوهالالذا ال قيالاليم مالالن معاويالالة ل الال   اإلمالالا  احلسالالل 

لآوقالالول واحم ال الالة بلقالال   Qحيالالس ف الالم منالال  ادالال عياد اإلمالالا  احلسالالل 

 .حيات  بل بعي ه    ول ن لي  يف

 :رفض احلزب األاوي خالفُّ يزيد

إ  ف الالالرو ادالالال ص ل يزيالالالي مل ت الالالن م روحالالالة رشالالالا السالالالاحة 

فآالم يفءضال ا رحالي فضال   ،ح الى لالي  احلالزب األمالوي ،السيادية رباليا

بالالل ويزيالالي  الالذل  مل متالالر  ،ح الالى معاويالالة نفسالال  ،رشالالن رشرضالال ا واقءاح الالا

يف حسال ا  رحالي رباليا بالل مل ت الن  ،تآ  الف رو يف ذهنال  رو رشالا خاطرتال 

 .من اخلاصة رو العامة

مالالن رحالالوال يزيالالي  ،والظالالاهر ر  ذلالال  حمالالا  الالا  واضالاللا لالاليهيم

فضالال  رشالالن مثالالل  ،ورشالالي  حتاآالال  ألبسالالف احمسالالؤوليا  ،وادالال   اره ولع الال 

 .اخل فة

ورول من رشالرض ف الرو ادال ص ل يزيالي رشالا معاويالة هالو احمغالريو 

قالالي  إىل  ،فالالةوذلالال  حمالالا رراد معاويالالة رشزلالال  رشالالن واليالالة ال و ،بالالن شالالع ة

 ،ثالم رشالا معاويالة ،الشا  فعالرض ف الرو ادال ص ل يزيالي رشالا يزيالي روال
                                                           

 .89ص  ،( احمصير السابق(1
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 ،ووجالالي  طريق الالا إىل ذهنالال  ،وررشى الالت تآالال  الف الالرو ابييالاليو معاويالالة

 .ورخذ  موخذها من نفس 

 ؟ول ن تر  هل ديىي من يقف إىل جان   ويؤااره رشا هذا األمر

يالالاد رمالالر  الالام رشالالن ا ،وال دالاليام ر  يزيالالي ولع الال  وادالال   اره وردالالآ  

وقالي ذ الر ذلال  ريضالا اإلمالا   ،معرول ومشال ور يعرفال  العالا  واخلالاص

يف جوابال  حمعاويالة ورده رشآيال  رشناليما ام اليه يزيالي ب ال   قالال  Qاحلسل 

 :في 

وقالالي رصالال ت مالالن ذلالال  رشنالالي يزيالالي رشالالا احمنالالاظرو واحمقابآالالة مالالا )

ررشيالالاا مثآالال  رشنالالي ام ورشنالالي غالالري ام مالالع رشآاالال  بالسالالنة وقالالراءو القالالر   

 .(1)(يرج  الصم الص ب واحلآم الذي

 :ب    قال في  Qفوجاب  اإلما  احلسل 

رو  الالن رشالالام  ونالال   ، ونالال  تصالالف  ىوبالالا رو تنعالالت غائ الالا)

 .(2)(وقي دل يزيي من نفس  رشا موقع رري  ،اح وي   بعآم خاص

معالالالرول بآع الالال  مشالالال ور ب ربالالال  م ىالالالاهر بفسالالالق   اذ فيزيالالالي 

ويق الالل  ،ةفاالالن ذا الالالذي دالالول يقالالف إىل جانالالب معاويالال ،وفىالالوره

 ؟اد ص ف  ل 
                                                           

 .96ص  ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل(1

 .97ص  ،( احمصير السابق(2
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 :ولالالذل  قالالال لآاغالالريو م عى الالا ،وريالالن جيالالي مالالن يؤيالاليه رشالالا ذلالال 

يقالالف إىل جالالان ي ري مالالن يالالر  بالال  ويق آالال  منالالي ومالالن  (!ومالالن يل  الالذا)

 !في  ويسارشيا رشآي 

 :فوجاب  احمغريو

ولالي  بعالي  ،روالر في  رهالل ال وفالة، وي فيال  ايالاد رهالل ال صال)

 .(1)(هذين احمرصين من خيالف

إال  ،ي معاويالالة رغالالم قوتالال  ومت نالال  مالالن مآ الال  وتسالالآ  وه الالذا نىالال

بالل ح الى يزيالي نفسال   ،رن  يع قي رن  لن جيي رحيا يؤياليه رشالا ذلال  األمالر

فقالي قالال لآاغالريو بعالي ر  ايالالن  ،رو ر  يال م ،مل ي الن ي وقالع إم الا  ذلال 

 .(2)(! رو تر  ذل  ي م) :ل  رمر والية الع ي

حمالالا يعرفالال  مالالن م عى الالا ومسالال غربا ممالالا رشرضالال  رشآيالال  ومالالا ذاج إال 

 .نفس  وما هي مشغوفة ب  ومول شصص 

ررشالالاد بعالاليها  ،ف الالرو ادالال ص ل يزيالاليورشالالا  الالل ه الالذا بالالير  

رول  (واليالة ال وفالة)ف الا  ذلال   ،معاوية احمغالريو إىل رشاآال  رشالا ال وفالة

 .ثان دفع الد ص ل يزيي

                                                           

 . 90ص  ،( احمصير السابق(1

 . 90ص  ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل(2
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فالال  بالالي لالال  ر   ،وألجالالل ر  ي االال ن احمغالالريو رشالالا بقائالال  يف منصالال  

ور  ضالالامن  لآ وفالالة  الالا   ،ادالال ص ل يزيالالي رشاآيالالا يؤ الالي حمعاويالالة إم الالا 

روفالي مجارشالة مالع ابنال  مودالى رو رشالروو  ،ولي  جمالرد  ال   ،جييا وواقعا

فقاليموا رشالا معاويالة واينالوا  ،وررش الاهم ث ثالل رلالف درهالم ،إىل معاوية

ودرشالالوه إىل رشقالاليها ثالالم ال فالالت معاويالالة إىل ابالالن احمغالالريو وقالالال  ،بيعالالة يزيالالي

 :ل 

 ؟ء دين مب م اشء  ربوج من هؤال)

 .بث ثل رلف :قال

 .(1)(لقي ها  رشآي م دين م :فقال معاوية

ومن ذل   آ  ن اال ن بالل نق الع بالو  معاويالة نفسال  مل ي الن يف الر 

ومل ي وقالالع توييالالي  ،بالالل مل ي الالن يع قالالي رهآي الال  لالالذل  ،يف ادالال ص ل يزيالالي

 .رحي ل 

فل الى  ،وهذا فعال  مالا حصالل فينال  مل جيالي مالن يالؤااره رشالا ذلال 

 ،ورن الالر رشآيالال   خالالرو  ، يؤيالاليه بالالل رشارضالال  بعالال احلالالزب األمالالوي مل

 .ودرشاه لآءيس وإرشادو النظر يف ذل  بع   خر

                                                           

 ( احمصير السابق.(1
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 ،وي ضالال  ذلالال  بىالال ء يف  آالالام  ربالالرا الشصصالاليا  األمويالالة

فقالي رردالل معاويالة يس شالري ايالادا يف  ،ال ي هلالا شالو  يف احلالزب األمالوي

 :فقال اياد لع يي بن  عب ،تقآيي يزيي والية الع ي

وإنالال  ي صالالول  ،   الالب إيل يس شالالري يف  الالذا و الالذاإ  رمالالري احمالالؤمنل)

 ،ورش قالالة رمالالر اإلدالال   وضالالامن  رشظالاليم ،نفالالرو النالالا  ويرجالالو طالالارش  م

 ،مالع مالا قالي رولالع بال  مالن حالب الصاليي ،ويزيي صالاحب ردالآة و الاو 

رويالاليج  :وقالالل لالال  ،فالالالق رمالالري احمالالؤمنل ورد إليالال  رشنالالي فعالال   يزيالالي

 .(1)(باألمر

بونالال   ،ري اليالالي الصالالوهنالالا نىالالي نظالالر ايالالاد وتقيياالال  شصصالالية يز

ف الالو غالالري جالاليير لآقيالالا  بالالومر واليالالة  ،ردالالآة و الالاو  ولعالالب صالالاحب

الع الالي وال رهالالل هلالالا خصوصالالا ور  رش قالالة اإلدالال   ورمالالره وخ ف الال  

شصصالالية إىل  وضالالام  ذلالال  واحلفالالاظ رشآيالال  رمالالر رشظالاليم وخ الالري حي الالاج

وهالالذا مالالا تف قالاليه  ،خ الالورو رمالالر اخل فالالة ورشظالاليم شالالو اوارشيالالة تالاليرج 

إنال  ي صالول ) ،حالح ر  معاويالة فاليام نقالل رشنال  ايالاد ام ن  .شصصية يزيي

ف الالونام جعالالل ال صالالول مالالن النالالا  هالالو  (طالالارش  م نفالالرو النالالا  ويرجالالو

وبالالذل  ي الالو  قالالي فالالرض ر  رمالالر ايالالاد  ،دالال ب   اب الال  لالال  واد شالالارت 

 ،روالوإنالام رمآال  ر  يضالان لال  ال صال ،وتويييه ل  رمر مفالرو  رشنال  ومسالآم
                                                           

 . 37حاشية رقم  ،90ص  ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل(1
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الواضالال  جالاليا ر  ايالالادا مل إال رنالال  مالالن  ،ور  يالالذلل لالال  الرقالالاب بال ارشالالة

فاحمشالال آة  ،ي الالن مق نعالالا ربالاليا بشصصالالية يزيالالي ورهآي الال  لالالذل  احمنصالالب

بالل احمشال آة  ،لي  اياد ليست مالع النالا  واقنالارش م ورخالذ ال يعالة مالن م

ومعاويالة يعالرل ر  رمالر النالا  دال ل وال داليام  ،يف شصصية يزيالي نفسال 

ا رنال  ودليالل رشال ،فاخلول لي  من النالا  بالل مالن تالفالة ايالاد ،مع اياد

مل يرد اد شالارت  بالل رراد موافق ال  رنال  رمالر احمغالريو بالن شالع ة ر  يعاالل يف 

بيعالالة يزيالالي وقالالي ذ الالر ذلالال  ال الالني يف تارخيالال  وابالالن  ثالالري يف ال يايالالة 

ولالالو  الالا  يريالالي اد شالالارت  يف األمالالر حمالالا رمالالرر احمغالالريو بالسالالعي  ،والن ايالالة

ايالالادا  م هنالالا ر  الالالالواحم ،رل رري ايالالادالة يزيالالي ح الالى يعالالالوالعاالالل يف بيعالال

مل ي الالالن مق نعالالالا  -وهالالالو مالالالن ربالالالرا شصصالالاليا  احلالالالزب األمالالالوي  -

بشصصية يزيالي ف الو ال يالراه إال صال يا م امديالا يف لع ال  وهلالوه فآالي  رهال  

 .حمنصب اخل فة

ن  عالب صالاحب ايالاد رشالرض من احم الم ال ن يال  رشآيال  ر  رش يالي بالو

رشآي  نص  يزيالي باالب عالاد رشالن ردالآ   و اونال  ح الى يال م حمعاويالة تولي ال  

 .حمعاوية    قي نصي وف

ال يعالالءض رشالالا توليالالة يزيالالي  ا  وخ صالالة ف الالرو رش يالالي هالالي ر  ايالالاد

بل يعرض رشآي  ال ظالاهر باإلقنالاع رشالام هالو منشالغل بال  ح الى يالوهم رشالا 

 ،احمسالالآال رمالالره ويآالال   رشآالالي م يف شصصالالي   إىل ر  يالال م حمعاويالالة تولي الال 



 Lمت يي احلسن وقيا  احلسل  .............................................................. 116

ورردالالل حمعاويالالة يشالالري رشآيالال   ،وق الالل ايالالاد رشالالرض رش يالالي ورردالالآ  بالالذل 

إال ر  الظالالاهر ر  ايالالادا مل ي غالالري رريالال  يف يزيالالي ومل  ،س يف ذلالال بالءيالال

والسالال ب األرجالال  ر  يزيالالي مل يسالال  ع الالال صيل  ،ي  الاليل نظالالره لشصصالالي  

رشن  الاهره بآع ال  و اونال  وردالآ   ح الى باإلهيالا  وال آ الي  تالوخر رشالن 

 :تولي   الع ي ح ى ما  اياد

ل  الالفق ،و  الالب ايالالاد إىل معاويالالة يشالالري إليالال  بالالال ؤدو ورال يعىالالل)

 (1)(معاوية وتوخر ح ى ما  اياد

ف الره ايالاد ذلال  حمالا يعآالالم ) :ويف ال يايالة والن ايالة البالن  ثالري قالال

ف عالس إليال  مالن يثنالي رريال   ،من لعب يزيي وإق الال  رشالا الآعالب والصاليي

و الالا  صالالاح ا ر يالاليا  -و رش يالالي بالالن  عالالب بالالن الناالالري الوهالال ،رشالالن ذلالال 

رشالالن ايالالاد ورشالالار فسالالار إىل دمشالالق فالالاج اع بيزيالالي روال ف آاالالة  -لزيالالاد 

فالانزجر  ،فالي   تر ال  خالري لال  مالن السالعي فيال  ،رشآي  بالو  ال ي آالب ذلال 

واج االع بوبيال  واتفقالا رشالا تالرج ذلال  يف هالذا  ،يزيي رشام يريالي مالن ذلال 

فآالام مالا  ايالاد و انالت هالذه السالنة سع معاويالة يف نظالم ذلال   ،الوقت

 .(2)(واليرشاء إلي 
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اراره رشالالا وهالالذا الالالن  يؤ الالي رشالالا  راهالالة ايالالاد بيعالالة يزيالالي وادالال 

ذل  ح ى ما  بل إنال  طآالب مالن يزيالي تالرج واليالة الع الي ورشاالل رشالا 

وفعال  دال ت معاويالة ح الى مالا   ،تغيري ف رو معاويالة وثنيال  رشالن ذلال 

والظاهر ر  دال ب تالوخر معاويالة يف ال يعالة ليزيالي ح الى مالا  ايالاد  .اياد

ال رنال   الا  حيالب الءيالس يف ذلال  رو  الا   ،هو  وفال  مالن خال ل ايالاد

وحمالا بالادر  ،وإال حما رمالر احمغالريو بالعاالل رشالا بيعالة يزيالي ،ايادمق نعا بقول 

 .إىل ذل  باىرد ه ج اياد

يف رمالالر  ،ومالالن الشصصالاليا  األمويالالة ال الالي ارشءضالالت رشالالا معاويالالة

إذ رنالال  رر  نفسالال  رفضالالل  ،ادالال ص ف  ليزيالالي دالالعيي بالالن رشالالثام  بالالن رشفالالا 

 :من يزيي حيس قال حمعاوية

فالو اهلل لال عآم ر   ؟وتر  نالي يا رمري احمالؤمنل رشالا مالا ت الايع ليزيالي)

ريب خري من ربي  ورمالي خالري مالن رمال  ورنالا خالري منال  وإنال  إنالام نآالت مالا 

ورمالا  :فضالل  معاويالة ثالم رجابال  رشالن ذلال  إىل ر  قالال ،رنت فيال  بالويب

ر  ت و  خريا مالن يزيالي فالو اهلل مالا رحالب ر  داري ممآالوءو رجالاال مثآال  

 .(ودآني ررش   هذا القولول ن درشني من  ،بيزيي

 :ل دعيي بن رشثام  بن رشفا فقا

 نالالت ومالالا  ،يالالا رمالالري احمالالؤمنل ال يعالالي  يزيالالي مز يالالا مالالا دمالالت لالال )

 .(مما ررش اج اهلل فورش نيألر  ب ع  حقي دو  بع  فيذا ربيت 
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 :فقال

وصالآة  ،إ الا لال  طعاالة :ومالا خرادالا  قالال :قالال .ل  خرادالا 

 .(1)(فصرج راضيا .رحم

نالا خالري منال  ورشالي  ونىي ثقالة دالعيي واطا نانال  ب  مال  يف قولال  ر

 الام نىالي ريضالا ر  معاويالة مل يالرد رشآيال   ،رضاه ب قييا  رشآيال  وادال ص ف 

ومل جي   رشا هذه اليرشوو بالل ذ الر لال  ر  ابنال  رحالب إليال  منال  و الا  رشآيال  

رو ي ذبالال  يف  ،ر  يالالذ ر  ادالالن يزيالالي وفضالالائآ  إ   انالالت لالال  فضالالائل

 ،عاالالة الالام ر  ادءضالالاه بيرش ائالال  خرادالالا  ط ،درشالالواه رنالال  خالالري مالالن يزيالالي

وهالالو  ،دليالالل  خالالر رشالالا صالاللة   مالال  وارشءاضالال  رشالالا ادالال ص ل يزيالالي

 .ي شف رشن ارش قاده رشي  لياق   لآص فة وهذا هو احم م هنا

و الالي ر ثالالر األمالالويل غضالال ا وانفعالالاال الدالال ص ل يزيالالي مالالروا  

بن احل م الذي غضالب رشناليما رردالل إليال  معاويالة يعآاال  بواليالة الع الي 

 : ام ذ ر احمسعودي ،ليزيي

معاويالالة إىل مالالروا  بالالن احل الالم و الالا  رشامآالال  رشالالا احميينالالة  و  الالب)

يعآاالال  باخ يالالاره يزيالالي وم ايع الال  إيالالاه بواليالالة رش الاليه ويالالومره با ايع الال  

                                                           

 .192 - 191ص  ،( اإلمامة والسيادة(1
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فآالام قالرر مالروا  ذلال  خالرج مغضال ا يف  .ورخذ ال يعالة لال  رشالا مالن ق آال 

رهل بي   ورخوالال  مالن بنالي  نانالة ح الى رتالى دمشالق ونزهلالا ودخالل رشالا 

ح الى إذا  الا  منال  بقالير مالا يسالاع  صالوت  معاوية يايش بالل السالامطل 

 .(دآم وت آم ب     ثري يوب  في  معاوية

 :قال

رقالالم األمالالور يالالا بالالن ريب دالالفيا  وارشالاليل رشالالن تالالومريج الصالال يا  )

 .(وارشآم ر  ل  يف قوم  نظراء ور  ل  رشا مناور م واراء

 :فقال معاوية

 ،رنالالت نظالالري رمالالري احمالالؤمنل ورشيتالال  يف  الالل شالاليييو ورشضالاليه)

 .(1)(عي ويل رش يه وجعآ  ويل رش ي يزيي ورده إىل احميينةوالثاا ب

و الال   مالالروا  واضالال  وميالال  بونالال  ال يالالر  يزيالالي إال صالال يا مالالن 

 الام  ،الص يا  ال رهآية لال  لآص فالة وال لياقالة لال  لالذل  احمنصالب اخل الري

ويف نظالالره إىل يزيالالي ورنالال  لالالي   ،رنالال  مالالن الواضالال  رشالالي  رد معاويالالة رشآيالال 

بالل ردال    بواليالة الع الي ليزيالي  ،رشالن تالومريهإال ص يا ور  رشآي  العاليول 

 .وبذل  د ت رشن معارض   الد ص ل يزيي
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واخل صالالة مالالن  الالل ذلالال  نق الالع ر  ر و  احلالالزب األمالالوي 

ورق ابالال  رشامالالة مل ي ونالالوا يالالروا يف يزيالالي إال صالال يا مشالال غ  بآ الالوه ولع الال  

ولالالي  لييالال  ري  فالالاءو او مؤهالالل يؤهآالال  لالالذل  احمنصالالب اخل الالري و الالام 

نفسالالال  مل ي الالالن مق نعالالالا بشصصالالالية يزيالالالي ورهآي الالال   ذ رنالالالا ر  معاويالالالة

فآالالذل  مل يالالرد رشالالا معالالءض ب ص  الالة ف الالرو رو ب  الالذيب  ،لآص فالالة

بالالل  الالا  يسالال   م بالق الالائع واألمالالوال والواليالالا   ،درشالالو  يف يزيالالي

بواليالالة و خالالر  ،و خالالر بواليالالة الع الالي ليزيالالي ،فواحالالي بصرادالالا  طعاالالة

 !ال وفة

إدالال ا  والالالذي جعالالل معاويالالة ي الالذل  الالل تآالال  الواليالالا  هالالو 

رول الال  احمعارضالالل الرافضالالل خ فالالة يزيالالي ال اق نارشالال  بشصصالالية ابنالال  

وإ   –نعالم ح ال  لال   ،و فاءت  ف الو مق نالع وم اال ن بعالي  رهآي ال  لالذل 

هالالو  – الالا  رشالالا حسالالاب األمالالة اإلدالال مية ومصالالريها ومسالال ق آ ا 

 :ال ارشس ل  رشا ذل  رشا ذل  وقي قال رشني ه   

 .(1)(رحب إيل من ممل ي ق إال ابني رو ربنا هم فابني )

                                                           

 .111ص ،5ج  ،( العقي الفريي(1
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وي فينالالا هنالالا تقيالاليم احمغالالريو بالالن شالالع ة لفعآ الال  احمشالالومة وف رتالال  

لقالالي وضالالعت رجالالل معاويالالة يف غالالرا ) :الغالالادرو قولالال  رشن الالا ووصالالف  هلالالا

 .(1)(بعيي رشا رمة  اي وف قت رشآي م ف قا ال يرتق ربي

هالالذا تقيالاليم ونظالالر احلالالزب األمالالوي إىل يزيالالي وشصصالالي   ورفضالال  

 .ل  واض 

 :وضمي بييُّ يزيدرفض سأدات اْل

وهالم  ،رف  دادا  احمسآال ورهل احلل والعقي مالن م بيعالة يزيالي

 :الذين ين غي ر  ال ين  رمر دو م وبذل  قي وصف م معاوية فقال

هالالؤالء الالالرهف دالالادو احمسالالآال وخيالالارهم ال ي  الالز رمالالر دو الالم )

 .(2)(وال يقىض إال رشن مشور م

 آاالة حالق  -  هلالم وإ   الا  قالي قاهلالا رشنالي م اييتال -هذه ال آاة 

واحم الالم ر  دالالادا  احمسالالآال وخيالالارهم رفضالالوا  ،وإ  رراد  الالا بالالاط 

 Qورشالا رردال م ربالو رش الي اهلل احلسالل  ،بيعة يزيي خصوصالا بنالي هاشالم
قي رف  يزيالي وبالل  حقيقالة شصصالي   ومالا  الا  مشالغوفا ومشال ورا بال  

                                                           

 . 305ص  ، ل يادل ،( صآ  احلسن(1

 .105ص  ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل(2
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ورد رشالالا معاويالالة رشنالالي ميحالال   .مالالن الآعالالب والآ الالو والفسالالو  والفىالالور

 :ل ل يزيي فقا

 Nوديادالال   ألمالالة  االالي  ،وف االالت مالالا ذ رتالال  ليزيالالي مالالن ا  املالال )
 ونال  تصالف  ىوبالا رو تنعالت غائ الا رو  ،تريي ر  تالوهم النالا  يف يزيالي

وقالي دل يزيالي مالن نفسال  رشالا  ، ن رشام  ا  ممالا اح الوي  م بعآالم خالاص

فصالالذ ليزيالالي فالاليام رخالالذ بالال  مالالن ادالال قراء ال الال ب احم ارشالالة  ،موقالالع رريالال 

ام  السالال ق ألتالالرا ن والقينيالالا  ذوا  احمعالالاال رشنالالي ال  الالارط واحلالال

فالالام رغنالالاج ر   ،ودع رشنالال  مالالا حتالالاول ، الاليه بالالاما ،وتب احم هالالي

 .(1)(تآقى اهلل من وار هذا اخلآق بو ثر مما رنت في 

وي ضالال  لنالالا مالالن هالالذا الالالرد ر  يزيالالي  الالا  مشالال ورا ب آالال  األمالالور 

تصالالف   ونالال  :م ىالالاهرا  الالا رمالالا  احمالالأل ولالالذل  قالالال لالال  ،معروفالالا  الالا

وهالذا ال عريالف بيزيالي ي فالق متامالا مالع مالا ذ الره  . ىوبا رو تنعالت غائ الا

اياد ومالروا  مالن  ونال  صالاحب ردالآة و الاو  ومالا هالو إال صال ي مالن 

 الام ر  اإلمالا   ،الص يا  بعيالي  الل ال عالي رشالن م الام  األمالور وخ ريهالا

 .بل تآ  الردآة ال ي  ا  مش غ   ا

                                                           

رشن اإلمامة  .36ص، 3ج  ،الغيير ؛98ص  ، ل بلر العآو  ،مق ل احلسل ((1

 والسيادة. 
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رفالال  ادالال ص ل الوحيالالي الالالذي  Qومل ي الالن اإلمالالا  احلسالالل 

و الالذا  ،يزيالالي فالالابن رش الالا  ورشامالالة بنالالي هاشالالم  آ الالم ام نعالالوا رشالالن بيع الال 

ت الالاطؤا رشالالن ال يعالالة  ورهالالل احميينالالةابالالن الالالزبري وابالالن رشاالالر رفضالالا خ ف الال  

 .Qورما رهل العرا  ف ات وا اإلما  احلسل 

 :مجيع اْلقأييس تضطل خالفُّ يزيد

رع وهالالو ي اثالالل يف الالالن  الفالشالال .رع والعقالالل والقالالانو الالشالال

 .إلمجاعوا

 :اإلمجأع :األول

فقي رف  رهل العقالي واحلالل مالن دالادا  احمسالآال خ فالة يزيالي 

و الالذل  رشامالالة احمسالالآال مالالن رهالالل احميينالالة والعالالرا  ورهالالل الشالالا  ريضالالا 

فقالي روي ر  معاويالالة  ،فالي م حمالالا خالريوا اخ الالاروا رش الي الالالرمحن بالن خالالالي

 :خ ب رهل الشا  وقال هلم

رجالاليل وقالالي ررد  ر  يالالا رهالالل الشالالا  إنالال  قالالي  الالن دالالني وقالالرب )

 .ررشقالالي لرجالالل ي الالو  نظامالالا ل الالم إنالالام رنالالا رجالالل مالالن م فالالرروا رري الالم

قالالي رضالالينا رش الالي الالالرمحن بالالن خالالالي فشالالق  :فوصالالقعوا واج اعالالوا وقالالالوا

ثالالم إ  رش الالي الالالرمحن مالالرض فالالومر  ،ذلالال  رشالالا معاويالالة وررسهالالا يف نفسالال 
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معاويالالة ط ي الالا رشنالاليه هيوديالالا و الالا  رشنالاليه م ينالالا ر  يوتيالال  فيسالالقي  دالالقية 

ا فوتاه فسالقاه فالانصر  ب نال  فالام  ثالم دخالل رخالوه احم الاجر ابالن يق آ   

خالالالي دمشالالق مسالال صفيا هالالو وغالال   لالال  فرصالاليا ذلالال  الي الالودي فصالالرج 

لالالي  مالالن رشنالالي معاويالالة ف ىالالم رشآيالال  ومعالال  قالالو  هربالالوا رشنالال  فق آالال  

 .(1)(احم اجر

ف الذا الالالن  ال الارخيي الالالذي وصالف  ربالالو رشاالر يف االدالال يعاب بونالال  

ا ر   رهالالل الشالالا  رمجعالالوا رشالالا غالالري مشالال ور رشنالالي رهالالل السالالري يالالن  رشالال

وهالذا رمالر غريالب ورشىيالب مالن ج  الل مالن ج الة معاويالة نفسالال   ،يزيالي

وق الالل  Qفاالالن قاتالالل رمالالري احمالالؤمنل  ،ورخالالر  مالالن ج الالة رهالالل الشالالا 

احمالالؤمنل وررا  الالاليماء  Nاحمسالالآال و ثالالريا مالالن صالاللابة ردالالول اهلل 

وه الال  األرشالالراض وذبالال  األطفالالال يف غاراتالال  احم  الالررو رشالالا رطالالرال 

يولالالة اإلدالال مية  الالل ذلالال  طآ الالا لآريادالالة واحمآالال  ف الالل مالالن احمعقالالول ال

ورشآيالال   ،يالالءج ذلالال  احمآالال  شالالور  ألهالالل الشالالا  خي الالارو  مالالن يشالالا و 

فالرروا )فآامذا طآب معاوية مالن م ر  يالروا ررهيالم يف مالن خيآفال  فقالال هلالم 

 ؟وماذا رراد معاوية من ذل  (رري م

                                                           

 408ص  ،2ج ،نقآ  رشن االد يعاب .147ص ،7ج ،يالشي  األمين ،( الغيير(1

 . 289ص ،3ج ،ردي الغابة ؛فقال: وقص   هذه مش ورو رشني رهل السري
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  منال  فالي م الظاهر ر  معاوية إنام طآالب مالن رهالل الشالا  ذلال  رمال

ر  خي الالارو  ابنالال  رو يرجعالالو  األمالالر إليالال  فيص الالارو  مالالا خي الالار فيىعالالل 

اخ يارهم رو إرجارش م األمالر إليال  رشونالا وحىالة لال  رشالا  الل مالن خيالفال  

فسالالول يالاليرشي رنالال  مالالا اخ الالاره إال أل  رهالالل الشالالا  قالالي اخ الالاروه خآيفالالة 

واليليل رشا هذا رنال  شالق رشآيال  اخ يالارهم رش الي الالرمحن ح الى اغ الال   ،ل 

مالالع ر  الظالالاهر رنالال  مل يالالرو رشالالن رش الالي الالالرمحن رنالال   الالا  ي آالالب خ فالالة 

 .معاوية

ورما وج  الغرابالة والعىالب مالن اخ يالار رهالل الشالا  لع الي الالرمحن 

مالالع رننالالا  نع قالالي ر  معاويالالة مل يالالءج األمالالر لالالررهيم واخ يالالارهم ح الالى  -

 -رظ ر هلم رغ    يف توليالة يزيالي وم الي لال  فاثالل معاويالة ال يفوتال  ذلال  

لشالالا  مالالع وقالالوف م إىل جانالالب معاويالالة يف حربالال  ضالالي رمالالري فالالي  رهالالل ا

احمالالؤمنل وطالالارش  م لالال  معصالالي  م ر الالم ومالالوافق  م لالال  يف  الالل رمالالوره 

راء إال ر الالم هنالا حمالالا خالريهم اخ الالاروا الراء والضالالودالريهم خآفال  يف السالال

تالفالة رحالي مالن م يف ذلال  ورشآيال  فاليذا  اغري من هيو  ويريالي بالل مل يالرو

معاويالالة اخ الالاروا غالالري مالالن هيالالو    الالا  حالالاهلم معالال   الالذل  فآالالامذا

 ؟خصوصا مع ارش قادنا رشآا م برغ    وهواه
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ررش قي ر  السال ب الالذي جعآ الم خي الارو  غالري يزيالي واضال  جاليل 

ف الل هالذه األمالور  ،ولع ال  بفع تال  و الاهره بان راتال  هو اشال  ار يزيالي

ظالالاهرو معآومالالة لآص صالالة والعامالالة ف آ الالم ال يالالرو  يف يزيالالي إال صالال يا 

ومآذاتال  رشالن ربسالف األمالور فضال  رشالن مثالل منصالب قي شغآ   شال وات  

احمنصالب ف الم م ا نالو  بالل قالاطعو  بعالي  رهآيالة يزيالي لالذل   ،اخل فة

وحيالالس إ الالم اخ الالاروا غالالري  ،اخل الالري ولالالذل  مل خي آفالالوا يف اخ يالالار غالالريه

يزيي قالا  معاويالة باغ يالال  ومل يعالاود مشالاور م بالل فالرض خ فالة يزيالي 

 :نا  قائ باحمصادرشة والسيف وقا  خ ي   يف ال

فالالي  مالالا  ف الالذا  ،رمالالري احمالالؤمنل هالالذا ورشالالار بيالاليه إىل معاويالالة)

 .(1)(ربى ف ذا ورشار بيي إىل ديف  فيان ،يزييورشار بييه إىل 

واخل صالالة رننالالا إذا رضالالفنا إىل رفالال  رهالالل الشالالا  مالالا تقالالي  مالالن 

رفالال  احلالالزب األمالالوي احلالالا م بيعالالة يزيالالي واتفالالاق م رشالالا رشالالي  رهآي الال  

اتفالالا   :ذلالال  إىل ن يىالالة رشامالالة هالالي روال حمنصالالب اخل فالالة نصالالل مالالن

 . آاالال  م قاط الالة رشالالا شصصالالية يزيالالي وصالالفات  ومالالا  الالا  مشالالغوال بالال 

                                                           

 ،1ج ،رشن ال يالا  وال  يالا ، 168ص  اود ربو رية، ،( شي  احمضريو ربو هريرو(1

يف ال امالل  ؛302ص، 2ج ،رشالن العقالي الفريالي ،237ص، 10ج ،الغيير ؛300ص

 .148ص، 1ج ،مامة والسيادةإلا ؛413ص، 3ج ،بن األثريال اري ، ا
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رفالال  احمسالالآال  افالالة خ فالالة وبيعالالة يزيالالي وي لصالالل لنالالا مالالن  :وثانيالالا

رشالا رفال  بيعالة يزيالي ورشالا رشالي  رهآي ال   Nذل   آ  إمجاع رمالة  االي 

 .ةفلآص 

 :ازهص :ازثأن

ف ال خيآالالو رمرهالالا إمالالا ر  ت الالو  ريالرع الشالالالفالالي  اخل فالالة يف الشالال

رمالالا األول فينالال  مل يالاليع رحالالي ورود  ،بالالالن  وهالالو احلالالق رو بالشالالور 

بالالل الالالن   N نالال  رشالالا يزيالالي يف   الالاب اهلل رو رشالالا لسالالا  ردالالول اهلل

 Qوقالالي تقالالي  ر  اإلمالالا  احلسالالن Lباإلمامالالة واخل فالالة رشالالا احلسالالنل 
بسالالنة ادالال يل رشالالا معاويالالة بالالو م روىل النالالا  بالنالالا  يف   الالاب اهلل و

ومالالود م ونالال   ،ففالالي   الالاب اهلل قالالي روجالالب طالالارش  م ،Nردالالول اهلل 

ورشصالا  م بآيالة ال   الري و يالة احمالودو وغريهالا مالن السالنة  ،رشا ط الار م

ر الالام دالالييا شالال اب رهالالل )و (هالالذا  إمامالالا  قامالالا رو قعالاليا) :Nقولالال  

 Qو الالذل  بوصالالية رمالالري احمالالؤمنل  Lيشالالري بالالذل  إىل احلسالالنل  (ابنالالة
بالالل لالالو مل ي الالن إال نالال  رمالالري  ،وبنصالال  Nاحمل وخآيفالالة ردالالول رب العالال

ل الالا   افيالالا يف إلالالزا  القالالو  بص فالال  ام  الالام  انالالت خ فالالة  Qاحمالالؤمنل 

وثانيالالا: إ  يزيالالي  الالا  مشالال ورا وم ىالالاهرا  .غريثالالا بالالن  ممالالن ق آالال 
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فالال  يا الالن جعآالال  خآيفالالة رشالالا  ،ريف  الالام تقالالي الرع الشالالالباصالفالالة الشالال

احمن الالر ويقالاليم فالالي م احمسالالآال ليلاآالال  رشالالا الواج الالا  وي عالاليهم رشالالن 

 .حيود اهلل د لان 

ورمالالا الشالالور  فقالالي تقالالي  رفالال  دالالادا  احمسالالآال خل ف الال  

 الالام تقالالي  إمجالالاع احمسالالآال رشامالالة احمصالالالفل  ،وردهالالم رشالالا معاويالالة

لآلالالزب األمالالوي واحمالالؤالفل لالال  بالالل رق ابالال  وشصصالاليات  رشالالا رشالالي  

 .رهآي   حمنصب اخل فة

 :ازيقل :ازثأزث

ىل بيالا  وإنالام نالذ ره لآ و يالي رشالا رشالي  ف ذا رمر واض  ال حي الاج إ

رهآيالالة يزيالالي لآص فالالة بىايالالع احمقالالايي  ال إلث الالا  رفضالالآية اإلمالالا  

رشآيالال  رو مقايسالال   بالال  فوفضالالآية دالاليي شالال اب رهالالل ابنالالة رشالالا  Qاحلسالالل 

رشامالالالة احمسالالالآال رمالالالر توري ال تالالالالف فيالالال  إال ناصالالالب معانالالالي هلل 

ضالالل وات ارشالال  واحم الالم فالالي  العقالالل حي الالم بآالالزو  تقالالييم األف Nوردالالول  

وقالالي ر الالي القالالر   رشالالا هالالذا احل الالم العقالاليل وادالال ن ر رشالالا تالفيالال  قالالال 

ِا﴿تعاىل  ََ م َاان  كن
َكاِك  َ ان رشن ِل َهِل ا  ال  اهللقن اقِّ قن ي إ ََل احِلَ

اقِّ  د  ََ ِض
ي ز  ِاد  ََ

ِاَد   َن الَ َُّين 
َي إ  ََ ادِّ َتَضاَع َُّيَاان الَ  اقِّ َُّيَحاقا َُّين ين ََل احِلَ

ي إ  ِاد  ََ اِم َفاَُّيَفَمن  ََم َزكن
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ااونَ  من كن ودرشالالو  ر  الصالاللابة وال الالابعل  آ الالم هيالاليو  إىل  (1)﴾َكِيااَ  حَتِ

احلق فيصال  ات الاع ري  مالن م ليسالت بصالليلة فالي  مالن خي الئ رو جي الل 

 الام ر   ،لال  ا  ال هييي إىل احلق دائام بالل حي الاج إىل مالن هيييال  وي الو  تابعال

ف الالم  الصالاللابة وال الالابعل جيالالب رشآالالي م تقالالييم األرشآالالم واألفضالالل فالالي م

فالال  يصالال  وال جيالالوا إال ات ارشالال  وال يشالال  رحالالي يف  ،حي الالاجو  هلياي الال 

فاإلمالا   .رشالا رشامالة احمسالآال فضال  رشالن مثالل يزيالي Qرفضآية احلسالل 

فالال   Nرحالالي دالالييي شالال اب رهالالل ابنالالة بالالن  ردالالول اهلل  Qاحلسالالل 

معالال  يزيالالي اخل فالالة حل الالم العقالالل وإرشالالاد القالالر   إىل ذلالال  يسالال لق 

 .احل م

 :ازقأنون :ازرابع

 Qفالالي  القيالالادو األمويالالة ق آالالت رشالالا نفسالال ا سو  اإلمالالا  احلسالالن 
 :من ا  يوال ،يف الصآ 

 (معاويالالة)مالالن بعالاليه  Qر  ي الالو  األمالالر لآلسالالن  :ر  الثالالااالالشالال

ولالالي  حمعاويالالة ر  يع الالي بالال   Qفالالي  حالالي  بالال  حالالاد  فألخيالال  احلسالالل 

 .إىل رحي

                                                           

 .35 :( دورو يون (1
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وال حيالالق هلالالا باوجالالب هالالذا  ،فاحل ومالالة األمويالالة مآزمالالة بالوفالالاء

ولالالو خالفالالت  ،ي الع الالي باخل فالالة إىل رحالالي بعالالي هالال ج معاويالالةال نالال

فالالذل  الع الالي باطالالل وال  Lورش الالي  باخل فالالة إىل رحالالي غالالري احلسالالنل 

 .جيب الوفاء ب  بل ال جيوا ألحي من احمسآال ق ول  رو االل زا  ب 

ومالالن ذلالال   آالال  ي  الالل لنالالا ر  يزيالالي لالالي  رهالال  لآص فالالة بىايالالع 

لالالي  األمالالويل رنفسالال م ورشامالالة   الالام ر  خ ف الال  مرفوضالالة ،احمقالالايي 

احمسالالآال وخصوصالالا رهالالل احلالالل والعقالالي مالالن م وخصوصالالا بنالالي هاشالالم 

 .Qورشا ررد م ربو رش ي اهلل احلسل 

 :خالفُّ يزيد بأْلكأيد  وازقو 

رشآالالم معاويالالة ر  ابايالالع قالالي رفالال  ادالال ص ف  يزيالالي فعاالالي إىل مالالا 

 ،هالالو بالالارع فيالال  مالالن احمراوغالالة واخلالالياع والغالالير والءهيالالب والءغيالالب

ذ رنالالا جانالالب الءغيالالب الالالذي اشالالء  بالال  ديالالن رول الال  بالق الالائع و

واغ الالالال  خالالالرين دالالالواء يف ذلالالال   ،وبالالالذل  ردالالال   م ،والواليالالالا 

فومالالا احمراوغالالة واخلالالياع  .وراو  ال الالاقل ،احمالالؤالفل لالال  رو احمصالالالفل

فيظ الالرا  يف خ   الال  رشالالا ر و  احمعارضالالة يف احميينالالة بعالالي ر  مجع الالم 

 :قال
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ررحالالام م ومحالاليل مالالا  الالا   قالالي رشآاالال م دالالريو فالالي م وصالالآ ي)

مالالن م ويزيالالي رخالالو م وابالالن رشا الالم وررد  ر  تقالاليموه بادالالم اخل فالالة 

احمالالالال وتقسالالالاون  وال  وت ونالالالوا رنالالال م تعزلالالالو  وتالالالومرو  و ي الالالو 

وحيالالس مل جي الال  رحالالي إىل  .فسالال  وا (1)(يعارضالال م يف  ء مالالن ذلالال 

 :قال ،ال يعة

إا  ،إا قالالي رح  الالت ر  رتقالالي  إلالالي م رنالال  قالالي ررشالالذر مالالن رنالالذر)

نالالت رخ الالب فالالي م فيقالالو  إيل القالالائم مالالن م في الالذبني رشالالا ر و   

النا  فومحل ذلال  ورصالف  وإا قالائم باقالالة فوقسالم بالاهلل لال ن رد رشاليل 

رحالالي مالالن م  آاالالة يف مقالالامي هالالذا ال ترجالالع إليالال  غريهالالا ح الالى يسالال ق ا 

 .(السيف إىل ررد  ف  ي قل رجل إال رشا نفس 

نالالالا  ورقالالالا  رشالالالا رر   الالالل واحالالالي رجآالالالل ثالالالم خالالالرج إىل ال

 :ورخرج م مع  وخ ب النا  ثم قال

هالالؤالء الالالرهف دالالادو احمسالالآال وخيالالارهم ال ي  الالز رمالالر دو الالم وال 

ف الالايعوا رشالالا  ،وبالالايعوا يزيالالي ،ى إال رشالالن مشالالور م وإ الالم رضالالوااليقضالال

                                                           

 .105ص  ، ل بلر العآو ،( مق ل احلسل (1
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ورشنالالي معات الالة النالالا  هلالالم رشالالا دالال و م رشنالال   (1)(ف الالايع النالالا  .ادالالم اهلل

 .رجابوا  ادنا وخفنا الق ل

 :يأويُّاْلوق  بيد هالك ا

ما  معاويالة وخرجالت األمالة اإلدال مية رشامالة رشالن طارشالة احل الم 

وذلالال   Qودخآالالت حتالالت خ فالالة وإمامالالة اإلمالالا  احلسالالل  ،األمالالوي

 :رشا معاوية Qباوجب سو  اإلما  احلسن 

بعالالي هالال ج معاويالالة وبعالاليه لإلمالالا   (لآلسالالن)ر  ي الالو  األمالالر لالال  

 .ور  ال يع ي إىل رحي بعيه Qاحلسل 

إال ر  األمالالة  -الف  الالل سو  الصالالآ  وإ  خالال -فالالا  معاويالالة 

غالالري مآزمالالالة باصالف الالال  وب يع الال  ليزيالالالي وهنالالالا يالال ىا رهالالالم رهالالاليال 

رو  وربعادهالالا وهالالو خالالروج األمالالة رشالالن اليالالي األمويالالة فالال  واليالالة الالشالال

 .لآل ومة األموية رشا األمة اإلد مية وخصوصا العرا 

 ،لآل ومالالة األمويالالةقالالي رو  بع الاليه  Q الالام ر  اإلمالالا  احلسالالل 

  ال ي قالالى لآل ومالالة األمويالالة رشآيالال  ري حالالق  اه الالا فقالالي رتالالم وبوفائالال

بالالل األمالالر  ،يء مالالن ج الالة الصالالآ الورصالال   ا   غالالري مآالالز  بشالال ،رش الاليه

فعالا األمالة  ،صالار األمالر إليال  وابايالع مآالز  ب ارش ال  ،رشا الع   متاما
                                                           

 .114ص، 5ج ،العقي الفريي ؛105ص  ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل(1
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وذلالال  باوجالالب  ،اإلدالال مية ر  تسالالاع لالال  وت يالالع ح الالى بنالالي رميالالة

ن اهلل دالال لان  وتعالالاىل يف رو  رشالالا معاويالالة والالالن  مالالالالصالالآ  والشالال

رضالالف إىل ذلالال  رشالالي   ،Qورمالالري احمالالؤمنل رشالاليل  ،Nوالردالالول  ،  ابالال 

 .رهآية يزيي لآقيا  بذل  احمنصب اخل ري

تظ الالر  (بعالالي هالال ج معاويالالة)وهنالالا ويف هالالذه الآلظالالا  احلادالالاة 

رثيالالة ودقالالة احموقالالف احلسالاليني الالالذي ترتالالب رشالالا احموقالالف احلسالالني 

حالق يف اخل فالة  Qمالا  احلسالل وصآل  وسوطال  إذ لالواله حمالا  الا  اإل

قانونا ولالو يف نظالر رشامالة النالا  إذ ر  إمالا  امانال  لالو دخالل مالع معاويالة 

لالال  يف حالالر ب فوخالالذ ودالالآم إىل معاويالالة ل الالا  حمعاويالالة ر  يفعالالل مالالا حيآالالو 

 Qو الالذا لالالو دالالآم اإلمالالا  احلسالالن ألنالال  ي الالو  قالالي فالال   العالالرا  رشنالالوو 
احلالالق يف  األمالالر بالاليو  سو  حمالالا رجالالع إليالال  األمالالر ول الالا  حمعاويالالة

ورد  األحنالف رشالا معاويالة  ،االد ص ل وتقآيالي واليالة الع الي حمالن شالاء

 :شاهي رشا ذل  فقي قال ل 

ومل تظ الالر رشآيالال  مقصالالا  ،وقالالي رشآاالالت رنالال  مل تفالال   العالالرا  رشنالالوو)

ول ن  ررش يت احلسن بن رشاليل مالن رش الود اهلل مالا قالي رشآاالت لي الو  لال  

 .(1)(األمر بعيج

                                                           

 . 307ص  ، ل يادلالشي  رايض  ،( صآ  احلسن(1
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 ،اويالة ر  يع الي حمالن يشالاءرو  ألم الن حمعالورشآي  فآالوال تآال  الشال

ى الصالآ  رشآي الا ورلالز  معاويالة الرو  ومضالالول ن حيس وضالعت الشال

ال حي الالاج إىل  ييالالي  ،هالالو اخلآيفالالة باوج  الالا Qنفسالال  فاإلمالالا  احلسالالل 

بيعالالة رشالالا النالالا  وإ   انالالت احل ومالالة األمويالالة مل تآ الالز  بالالذل  في فالالي 

 ر  العرا  خرجالت بالذل  رشالن ال يعالة لألمالويل ور  رهآ الا يالرو  إمامالة

 .وخ ف   Qاإلما  احلسل 

وإلدراج احل ومالالة األمويالالة خ الالورو احموقالالف بعالالي هالال ج معاويالالة 

باخلصالالوص وذلالال   Qدالالاررشت إىل رخالالذ ال يعالالة مالالن اإلمالالا  احلسالالل 

أل الالا رصالال لت تالاليرج ربعالالاد الصالالآ  ولعالالل قالالول معاويالالة يف وصالالي   

 :ليزيي

ورمالالا احلسالالل فالالي  رهالالل العالالرا  لالالن يالاليرشوه ح الالى خيرجالالوه )

 .(1)(إل 

ر   مالن لالواا  الصالآ  وخالروج العالرا  خاصالة مالن احل الم حما رد

مالالن ر  الصالالآ  يعنالالي احمى االالع  ،وذلالال  يؤيالالي مالالا ذ رنالالاه ،األمالالوي

 :قال الشي  احمفيي ررشا اهلل مقام  .اإلد مي رشامة والعراقي خاصة

                                                           

 .311ص ، 44ج ،( بلار األنوار(1
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و  الالب يزيالالي إىل الوليالالي بالالن رش  الالة بالالن ريب دالالفيا  و الالا  رشالالا )

ل يعالة لال  وال يالرخ  لال  با Qاحميينة مالن ق الل معاويالة ر  يوخالذ احلسالل 

 (فالالي  ربالالى رشآيالال  فالالاتب رشنقالال )ويف روايالالة  (يف ال الالوخري رشالالن ذلالال 

فونفالالي الوليالالي إىل احلسالالل يف الآيالالل وادالال يرشاه وطآالالب منالال  ال يعالالة ليزيالالي 

إا ال رراج تق الالل ب يع الالي رسا ح الالى ربايعالال  ج الالرا ) :Qفارش الالذر اإلمالالا  

 .(1)(فيعرل ذل  النا 

إال ر  مالروا  بالن احل الم  Qق ل الوليالي ذلال  مالن اإلمالا  احلسالل 

 :وثب قائ 

رب الاحالال   الرجالالل وال خيالالرج مالالن رشنالاليج ح الالى ي الالايع رو تضالال)

 .(2)(رشنق 

موقفالال  الالالراف  خل فالالة يزيالالي  Qورشنالاليها ررشآالالن اإلمالالا  احلسالالل 

 :Qبعي رده رشا مروا  فقال 
وت آالالف  ،ومعالالي  الردالالالة ،إنالالا رهالالل بيالالت الن الالوو ،رهيالالا األمالالري)

 ،ويزيالي رجالل فادالق شالارب اخلاالر ، م اهللبنا فال   اهلل وبنالا خيال ،احم ئ ة

                                                           

 .325 - 324ص، 44ج ،( بلار األنوار(1
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ول الالن  ،ومالالثيل ال ي الالايع مثآالال  ،قاتالالل الالالنف  احملءمالالة معآالالن بالفسالالق

ثالالم  ،رينالالا رحالالق بال يعالالة واخل فالالة ،وننظالالر وتنظالالرو  ،نصالال   وتصالال لو 

 .Q)(1)خرج 
هالذا  .ورشا رثالر احموقالف ذلال  خالرج مالن احميينالة م وج الا إىل م الة

 .بش ل إمجايل ما جر  بعي ه ج معاوية

 :ويواج نا هنا اد فسارا 

تعىالالل إرشالال   موقفالال  مالالن بيعالالة  Qهالالل ر  اإلمالالا  احلسالالل  :األول

 ؟يزيي مما جعل احل ومة األموية ت صذ موقفا رسيعا ضيه

 ؟ر  ر  إرش ن  رف  خ فة يزيي م  را  ا  توريا

 ؟من احميينة Qحماذا خرج اإلما  احلسل  :الثاا

 ؟يزييوحماذا مل يقف بوهل احميينة ويواج  

 ؟حماذا الرف  احم  ر

فالالالة ال الالالي ررشآالالالن في الالالا اإلمالالالا  ر رشالالالن تآالالال  الوقالربالالالام يس فسالالال

ورنال  لالو رخالر ذلال  ل الا  خالريا لال   ،موقف  مالن ال يعالة ليزيالي Qاحلسل

فالالا  إرشالال   اخلالال ل م  الالرا جيعالالل احل ومالالة األمويالالة  ،ورحسالالن حلر  الال 

                                                           

 . 130ص ، ل بلر العآو احلسل، مق ل  ؛   .(  (1
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ت صالالذ مواقالالف ر ثالالر جالالررو ورشالالي مامالالة مالالن ذي ق الالل بصالال ل مالالا لالالو 

 .رخر ذل 

وحيالالس إ   الال ام  رمالالره لالال  رثالالره إىل ر  يالال م لالال  مالالا يريالالي يف العالالرا  

رو غريها رشني ذل  يعآالن اخلال ل رشآالي م فآالو ررجالئ بيانال  لوقالت  خالر 

اخلالال ل مالالن األمالالور ل الالا  رحسالالن وحيالالس إ  رفالال  ال يعالالة وإرشالال   

اخل الالريو ف الالي مثالالل  ثالالري مالالن األمالالور احم االالة واخل الالرو ال الالي حت الالاج إىل 

م فالال  تواجالال  يف بالالياي  ا وألجالالل هالالذا   ر  تالالال الال ام  وال سالالء رشآي الالا إىل

 .ي و  لذل  االد ف ا  موضورشية ورثية   ريو

 ؟رفض  احم  ر ل يعة يزيي Qفآامذا ررشآن اإلما  احلسل 

صالاللي  ر   ثالالريا مالالن األمالالور اخل الالريو  عالالل يف رول رمرهالالا يف 

طالالي ال الال ام  ح الالى حيالالل وق  الالا وهالالذا األمالالر  الالذل  ري مالالن األمالالور 

ريية إال ر  األمالر هنالا خي آالف متامالا رشالام رشالياه مالن األمالور احم اة بل احمصال

وذلال  ر  رمالر اخل فالة وال يعالة ممالا ال حي االل ال وجيالل ال داليام  ،األخر 

 :ودق   وذل  ألمور Qيف مثل ظرل اإلما  احلسل 

هالالو اخلآيفالالة سرشالالا وقانونالالا بعالالي  Qإ  اإلمالالا  احلسالالل  :روال

 .الرشو  ىضوهذا مق ه ج معاوية ف بي ور  يعرل بذل  

إنال  إذا متالت ال يعالة ليزيالي مالن رشامالة احمسالآال فآالن جيالي مالن  :ثانيا

 .يقف إىل جان   إذ قي مضت ال يعة لغريه
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ريالا  معاويالة وقالي  Qإ  رهالل العالرا   الات وا اإلمالا  احلسالل  :ثالثا

وحيالالس قالالي هآالال  فالال  بالالي ر  يعرفالالوا  ،ررجالالو األمالالر إىل مالالا بعالالي ه  الال 

 .حال 

وال حي االالل ال الالوخري وهنالالاج  ،خ الالريإ  احموقالالف حادالالم و :رابعالالا

رو ياليخل فاليام  ،فيمالا ر  ي ايعال  Qمن يسول رشالن موقالف اإلمالا  احلسالل 

 .ييخل في  النا 

إ  احل ومالالالة األمويالالالة وهالالالي ال االالالالت  خالالالذه بوامالالالة  :خامسالالالا

 .بالس و  ورشي  ال يعة Qاألمور فآن تر  من اإلما  احلسل 

رشالالا ال يعالالة  اإلن الالار Qالبالالي ور  يظ الالر اإلمالالا  احلسالالل  :داددالالا

ليزيي وال ديام ر الا يف بالياي  ا خصوصالا مالع رشآاال  بوجالود النالام رشالا 

والن يىالة لالذل   آال  ر  رمالر اخلال ل  .ذل  وديوو توضالي  هالذا األمالر

رشا يزيالي وإ   الا  مالن األمالور اخل الريو جاليا ال الي ين غالي   ام الا ح الى 

ي اإلرشالال   الت آالالف وهالالو يق ضالال Qتالال م إال ر  ظالالرل اإلمالالا  احلسالالل 

 .وقف  ح ى يعرف   ل من ين ظرهرشن م

 :وُّيهل اْلديهُّ Qاإلاأم احلوي 

 ؟بوهل احميينة Qحماذا مل يقف اإلما  احلسل 
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حتر ت احميينة ورخرجالت رشامالل يزيالي وبنالي رميالة مالن احميينالة وحمالا 

رشآاوا بيردالال ابيالوط مالن ق الل يزيالي خناليقوا حالول احميينالة وحتصالنوا 

ودخالالل ذلالال  ابالاليال  ،رفآالالم يالال ا ن مالالن م إال بعالالي خيانالالة رحالالي الثغالالو

 .بيش  ث ثة ريا وحصآت وقعة احلرو ال ي رباه يزيي احميينة في ا 

واحمالالراد هنالالا ر  هالالذه الواقعالالة تالاليل رشالالا ر  رهالالل احميينالالة  انالالت 

لالاليهيم دوافالالع الوثالالوب والوقالالول رمالالا  يزيالالي و الالا  يالاليهم االدالال عياد 

لآق الالال ضالاليه ول الالن حي الالاجو  إىل مالالن جياالالع رمالالرهم ويوحالالي  آاالال  م 

 .واحيو ويقودهم ضي يزيي حتت راية

يف  Qوإذا  الالا  األمالالر  الالذل  فآالالامذا مل يقالالف  الالم اإلمالالا  احلسالالل 
 ؟وج  يزيي بيال من اخلروج إىل م ة

 :وابواب رشن ذل  االد ف ا  واض  وذل  ألمور

إنالال  مل يعالالرض رشآيالال  رحالالي ذلالال  يف احميينالالة مالالع رشآالالم رهآ الالا  :روال

 .باصالف   يزيي

ا اهالالا  ت آفالالة بالنسالال ة ل رش قالالاد الظالالاهر ر  احميينالالة في الالا  :ثانيالالا

 ،قآيالالل Qومالالن يع قالالي بيمامالالة اإلمالالا  احلسالالل  ،يف مالالن يسالال لق اخل فالالة

وذلالال  يظ الالر مالالن رشالاليو مواقالالف من الالا رشالالي  وقالالوف م إىل جان الال  يف قضالالية 

 .ح ى ناد  بلآف الفضول Qمنع مروا  دفن اإلما  احلسن 
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لآص فالالة رشنالالي  Qومن الالا رشالالي  ذ الالرهم ادالال لقا  اإلمالالا  احلسالالل 

معاوية رو بعالي ذلال   الام ذلال   الام مل يالذ ر رشالرض رحالي مالن رهالل  جميء

 .احميينة رشا اإلما  ال يعة

ومن ا رن  مل خيالرج معال  مالن احميينالة رحالي مالن رهآ الا غالري رهالل بي ال  

 .إال القآيل

مل يعرض رشآيال  رحالي مالن احميينالة منالع جان ال  مالن دال وو بنالي  :ثالثا

 .رمية رو الوقول

رو رشالالن واقعالالة  الالرب ء قرابالالة إ  واقعالالة احلالالرو  انالالت م الالوخ :رابعالالا

دن ل فال  نسال  عي ر  ت الو  واقعالة  الرب ء جعآالت يف نفودال م ابالررو 

لآوقالالول يف وجالال  يزيالالي  ادالال عيادهمورشآيالال  فالال  دليالالل رشالالا  ،لآوقالالول

 .ق ل ذل 

إ  واقعالالة احلالالرو قضالالي  ا مل ت الالن رشقييالالة ري ر  حر الالة  :خامسالالا

رو رشالي   ،رهل احميينالة مل ت الن الرش قالادهم رشالي  ادال لقا  يزيالي لآص فالة

بالل  انالت دوافع الا ماديالة  ضالة  Qاحلسالل رو لق آال  اإلمالا   ،رخآي   هلا

 :فقي ذ ر ابن ق ي ة

ر  رشالالثام  بالالن  االالي رراد األمالالوال ال الالي  انالالت حمعاويالالة فانالالع )

ونصالي  جيالي  ،رمال ج ا  سال  ا معاويالة .ورااحال  رهالل احميينالة رشن الا .من ا

صالار رشالا ودخالل نفالر مالن قالريال واألن .من ا رلالف ودالق ودال ل رلالف
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ور   ،لقالي رشآاالت ر  هالذه األمالوال  آ الا لنالا :رشثام  ف آاوه في الا فقالالوا

معاويالة  ثالر رشآينالا يف رش ائنالا ومل يع نالا قالف درثالا فالام فوقال  ح الى فضالنا 

الزما  ونال نا احمىارشالة فاشالءاها منالا بىالزء رشالن مائالة مالن ثان الا فالوغآح 

 .(1)(رشثام  هلم يف القول ورغآظوا ل 

يف تارخيالال  ريضالالا ورشالالا إثالالر ذلالال   وذ الالر اليعقالالويب مثالالل ذلالال 

 .حيثت واقعة احلرو احمش ورو

ومن هالذا نف الم ر  قضالية احلالرو إنالام  انالت قضالية ماديالة ومل ت الن 

في الالا قضالالية رشقييالالة ودينيالالة  Qرشقييالالة بصالال ل قضالالية اإلمالالا  احلسالالل 

 .ولي  من دوافع ا ال اع يف الينيا

وه ولو تنزلنا رشن ذلال  وقآنالا إ  حالر   م إنالام  انالت ألجالل مالا رر

مالالن يزيالالي مالالن األرشالالامل احمن الالرو مالالن سب اخلاالالر وتالالرج الصالال و وغالالري 

ف الالذا رمالالر غريالالب جالاليا فالالومر سبالال  اخلاالالور واشالال غال   .ذلالال   الالام روي

باحم هي واحمعالاال وشالغف  بالالقردو مشال ور معالرول يف حيالاو ربيال  وقالي 

ذلال  و الذل  ايالاد ذ الر ردالآ   ومالروا  مل يالره  Qذ ر اإلمالا  احلسالل 

                                                           

 ،2ج ،تالاري  اليعقالويب ؛206صالاليينوري، بالن ق ي الة ا ،( اإلمامة والسيادة(1

 .250ص
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ف الالل  الالانوا غالالافآل رشالالن  الالل هالالذه األمالالور  ،إال صالال يا مالالن الصالال يا 

 !؟دابقا

ثم مالاذا لالو مل يغآالح رشآالي م رشالثام  بالن  االي القالول ودال ت رشالن 

تآ  األمالوال رو ررش الاهم إياهالا ف الل  الانوا ريضالا ينقاالو  رشالا يزيالي رو 

 ؟خيرجوا رشامآ 

 الالام ر  رهالالل احميينالالة وإ  رخرجالالوا رشامالالل يزيالالي لالالذل  إال رنالال  ال 

 .واد ش اده Qج اإلما  احلسل يعآم اد عيادهم لذل  ق ل خرو

رضالالف إىل ذلالال  رنالال  ال دليالالل رشالالا ادالال عيادهم لآوقالالول مالالع 

وق الالالوهلم قيادتالالال  يف فالالالرض قيامالالال  رو حر  الالال  يف  Qاإلمالالالا  احلسالالالل 

 Qوريضا رنال  مل يالرو ر الم رشرضالوا حالر   م رشالا اإلمالا  السالىاد .احميينة
مالالالع وجالالالوده يف احميينالالالة رو ر الالالم طآ الالالوا اإلذ  منالالال  بالالالل روي رشالالالن م 

 .اط م بابن الزبريارت 

رضف إىل ما تقالي  قآالة نفالو  رهالل احميينالة بالنسال ة إىل غريهالا مالن 

 .احمي   ال وفة  ام ر  ال وفة درش   لنرصت  ف  وج  لآ قاء يف احميينة

فاالالن جماالالوع ذلالال  نعالالرل ر  احميينالالة مل ت الالن مؤهآالالة ل ل ضالالن 

 .وتقف وراءها وتيافع رشن ا Qقضية اإلما  احلسل 



 143 ............................................................................... الفصل الثاا

 :َل اكُّإ Qاإلاأم احلوي 

خ فالالة يزيالالي وال يعالالة لالال  وررشآالالن ذلالال   Qرفالال  اإلمالالا  احلسالالل 

الالالرف  رمالالا  احماثالالل الردالالاي لآل ومالالة األمويالالة يف احميينالالة وهالالو وايل 

 .احميينة

 :ف  ب رشا إثر ذل  وايل احميينة إىل احل ومة احمر زية يف الشا 

رمالالا بعالالي فالالا  احلسالالل بالالن رشالاليل لالالي  يالالر  لالال  خ فالالة وال بيعالالة )

 .(1)( فرري  والس 

منالاليفع دو  تعقالالل رو  صالال يوجالالاء ابالالواب  الالام  الالا  ي وقالالع مالالن 

 :تقييم لألمور رو حساب لآقيم والثوابت العق نية والرشرشية

ل رشالاليل بىوابالال  وبالالل يل يف ىالالرمالالا بعالالي فالاليذا رتالالاج   الالايب هالالذا فع)

  ابالال   الالل مالالن طالالارش ي رو خالالرج رشن الالا ولالالي ن مالالع ابالالواب رر  

 .(2)(احلسل بن رشيل

فصالرج مالن احميينالة م وج الا إىل م الة  Qسالل بآ  ذلال  اإلمالا  احل

 .احم رمة ومل ي وج  إىل غريها من ال  د اإلد مية

                                                           

 .312ص، 44( بلار األنوار ج (1

 ( نف  احمصير.(2
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ويآالالة ت ىالالاوا يف م الالة فالالءو امنيالالة ط Qورقالالا  اإلمالالا  احلسالالل 

األربعالالة رشالال ر تقري الالا وهالالذه فالالءو ليسالالت بالقصالالريو وهالالي مثالالريو 

 .ل د ف ا 

تقالي  مالن  هالذه الفالءو مالع مالا Qحماذا ترج بنو رمية اإلمالا  احلسالل 

 ؟ترصحي  شصصيا وإرش ن  رف  خ فة يزيي

وابالالواب بالالو م قالالي دالالعوا يف اغ يالالال  يف م الالة ومل يء الالوه غالالري 

 الالال فالالي  ذلالال  وإ   الالا  صالالليلا إال رنالال  مالالن الواضالال  ر   اولالالة 

االغ يالال  انالت م الوخرو ق يالل خروجال  مالن م الة ريالا  احلال  يف حالل ر  

رميالالة قالالي غفآالالوا رشالالن قيومالال  إلي الالا  الالا  يف شالالع ا  وال ررش قالالي ر  بنالالي 

يف م الالالة وخ ورتالالال  رشالالالا ح الالالوم  م رو  Qوجالالالود اإلمالالالا  احلسالالالل 

تغالالافآوا رشنالال  خصوصالالا رنالال  قالالي ررشآالالن اخلالال ل رشآالالي م ورفالال  بيعالال  م 

 .وورشيوه النرصو م ى قي  رشآي م ،ودرشاه رهل ال وفة و ات وه

مالالع  ثالالرو احمص آفالالل إليالال  مالالن النالالا  واحمع االالرين مالالن  الالل رق الالار 

ي رشالالا ان شالالار خالالن تالف الال  ليزيالالي يف العالالامل العالالامل اإلدالال مي ممالالا دالالارش

 .اإلد مي برسرشة

ر يف إم الالال  هالالذه الفالالءو مالالع م حظالالة مالالا حالالي  يف الفالالام هالالو السالال

 ؟احميينة من رشي  إم ال  دو  ر  ي ايع رو يق ل  ام تقي 
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الظالالاهر ر  السالال ب يف تالالوخر األمالالويل هالالو رشالالي  وجالالود إمالالارو يف 

بالل األمالري يردالل مالع  ،مويالةف  وايل رشآي الا مالن ق الل احل ومالة األ ،م ة

ونىالالي هالالذا احمعنالالى محيالالا يف بعالال   ،احلالالاج فيسالالاى رمالالري احلالالاج

حيالالس ينقالالل لنالالا تعيالالل رمالالري لآلالالاج وتسالالي  إليالال   ،النصالالوص ال ارخييالالة

 .Qم ا  اغ يال اإلما  احلسل 
ر  يزيالالي بالالن معاويالالة رنفالالذ رشاالالرو بالالن  Qبآالال  احلسالالل  :قالالالوا)

ورمالالره  ،سالال ر رشظالاليمدالالعيي بالالن العالالاص األشالالي  الفاتالال  اب الالار يف رش

وإ  مل  ،وروصالالالاه بقالالال   احلسالالالل رسا ،واله احمودالالالم رشالالالا احلالالالاج و

 ،ورمالره ر  ينالاجز احلسالل الق الال إ  هالو نالاجزه ،ي ا ن من  يق آال  غيآالة

ورمالرهم باغ يالال  ،ود  مع احلاج ث ثالل رجال  مالن شالياطل بنالي رميالة

 .(1)(ولو  ا  م عآقا بود ار ال ع ة Qاحلسل 

ر  م الة مل ت الن  الا رمالارو ومل ي الن  ،ي ذلال من هالذا الالن  نسال في

فآالذل  رو آالت لال  تآال   ،وإنام  الا  يعالل ويردالل مالع احمودالم ،هلا رمري

 ام رنال  مل يالرد نال  تالارخيي ي لالي  رشالن موقالف ألمالارو  ،احم ا  اخل ريو

 .رو رمري يف م ة ق ل تعيل رشارو بن دعيي األشي 

                                                           

 .153ص ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل(1
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ورشالالا هالالذا فالالاألمر مالالن هالالذه اب الالة يصالال   واضالاللا هالالو رشالالي  

جالالود رمالالارو ورشالالي  وجالالود وايل في الالا تالال ا ن احل ومالالة احمر زيالالة يف و

 .الالراف  هلالا Qالشا  ر  ت لالرج بوادال     الاه وجالود اإلمالا  احلسالل 

فآالالذل  تالالوخر  تآالال  األوامالالر باالغ يالالال رو األرس رو الق الالل والق الالال 

 .إىل ريا  احل  مع وفود رمري احلاج

 Q ولعالالل هالالذا األمالالر هالالو ريضالالا الالالذي حالاليا باإلمالالا  احلسالالل
 .لآ وج  إىل م ة هذه الفءو دو  غريها من ال  د ح ى ال وفة

إذ  الالذا الوضالالع دالالول يالال ا ن مالالن تقيالاليم وضالالع   الالاه ري قالالرار 

ي صالالذه يف حر  الال  ودالالول ي الالو  هنالالاج م سالالع مالالن الوقالالت إلرشالال   

 الام ر   ،وبيا  رحقي ال  باخل فالة ورولوي ال  بقيالادو األمالة مالن يزيالي ،قضي  

ر خالن تالفالة اإلمالا  الإىل احلال  يعىالل يف نشال ثرو احمع االرين والوافاليين 

رضالالف إىل ذلالال  مالالا  ،وردالال ا ا إىل رشامالالة الالال  د اإلدالال مية Qاحلسالالل 

ت ا الالع بالال  م الالة دو  غريهالالا مالالن حرمالالة قالالي متنالالع األمالالويل مالالن إرشالال   

و الالذا دالالول ي الالو   منالالا رشالالا األقالالل ح الالى  ،احلالالرب في الالا رو الغالالير بالال 

شالالا  حي الاج إىل م سالالع وريضالا إ    يالالز جاليال مالن ال .قاليو  رمالري احلالالاج

ال داليام ر  احل ومالة األمويالة يف مرحآالة ان قاليالة بعالي هال ج  ،من الوقالت

 الالام ر الالا  .ف الالي   اجالالة إىل  الالل جنالاليي رو سطالالي يف الشالالا  ،معاويالالة
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ف الي ريضالا حت الاج إىل م سالع مالن  ،مشغولة ريضا بءتيالب ال يالت األمالوي

 .الوقت من هذه اب ة

يف  Qربالالو رش الالي اهلل وه الالذا  انالالت م الالة خالالري م الالا  ي وجالال  إليالال  
ح الى ت ضال  األمالور ويالر  مالن يقالف إىل  ،هذا الظرل اخل الري والاليقيق

 .جان   يف قضية اإلد   واليفاع رشن ا

يف م الالة ورق الالل النالالا  رشآيالال  ي عرفالالو   Qوبقالالي اإلمالالا  احلسالالل 

 :قال ابن ق ي ة ،رمره ورري  ورحيقوا ب 

و ثالالروا  ،فالالامل النالالا  إليالال  :وخالالرج احلسالالل بالالن رشالاليل إىل م الالة)

 .(1)(رشنيه واخ آفوا إلي  و ا  رش ي اهلل ابن الزبري فيان يوتي 

ر خالالن الوبالالذل  ان شالال ،ومحالالل احمع االالرو  خالالن اإلمالالا  إىل ب دهالالم

وال ي عالالي ر   ،وموقفالال  مالالن بيعالالة يزيالالي يف ا فالالا  Qاإلمالالا  احلسالالل 

قيوم  إىل م الة درشالا ال ثالري لآوفالود إليال  ليقالف رشالا حقيقالة األمالر ومالا 

 .هو رشاا  رشآي 

 Q الي  انالت تءقالب خالن اإلمالا  احلسالل  رهالم احمالي  الوحيس إ
هي ال وفة فرسرشا  مالا وصالل اخلالن إلي الا باصالف ال  ورفضال  بيعالة يزيالي 

 :وخروج  إيل م ة وتناقل النا  خن تالف   في ا

                                                           

 . 4ص ،2ج  ،( اإلمامة والسيادة(1
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وبآالال  رهالالل ال وفالالة هالال ج معاويالالة فالالورجفوا بيزيالالي ورشرفالالوا خالالن )

 .(1)(احلسل وام نارش  من بيع  

 ،ررشة يف ال وفالالة ورثالالر في الالا بشالال ل   الالريالسالالر هالالذا اخلالالن بالان شالال

  الالب ورردالالآت إىل  (ر رلالالف   الالابالاثنالالا رششالال)فالالانن  رشالالن ذلالال  

والظالالاهر ر  وصالالول ال  الالب  الالا  م  الالرا فقالالي ورد ر الالا  Qاإلمالالا 

 .(2)آت يف اليو  العاس من ش ر رمضا وص

ومما ين غالي ال ن يال  وال و يالي رشآيال  هنالا ر  هالذه الاليرشوا  وصالآت 

 .بقي إىل ريا  احل  Qحلسل م  را إال ر  اإلما  ا

 ؟فآامذا بقي يف م ة ومل خيرج إىل ال وفة

ال ي عالالي ر  ي الالو  بقائالال  يف م الالة ان ظالالارا منالال  اجالال امع احلالالاج يف 

ليق الالع العالالذر رشالالا  الالل  ،رت اللالاليعآن حر  الال  ويالاليرشوهم إىل نصالال ،احمودالالم

رو رنالال   الالا  ان ظالالارا منالال  ل لالالرج غالالري ال وفالالة مالالن الالال  د  ،مع الالذر

رو ل لالالرج ال وفالالة  ،ء درشالالوا  رخالالر  مالالن غريهالالارو جمالالي ،اإلدالال مية

رو ألجالالل تقيالاليم وضالالع احمى االالع ال الالويف  ،إليالال بنفسالال ا وخالالروج رهآ الالا 

                                                           

 .334ص ،44ج ،( بلار األنوار(1

 . 151ص ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل(2
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ورشالالا  الالل دالالول  .رو بايالالع تآالال  األمالالور ،ومالالي  مصالالياقية درشالالواه

 .فان ظر .نعرض لذل  فيام بعي

 ،وبعي تو  دا  قرابالة ث ثالة رشال ر مالن وصالول   الب رهالل ال وفالة

 ،لالالري  رشالالن  ثالالب واقع الالم ،ن رشقيالاللبعالالس إلالالي م ابالالن رشاالال  مسالالآم بالال

 ،وتفالالاني م يف قضالالية اإلدالال   وقضالالي  م ،وينظالالر مالالي  ادالال عيادهم

ورمالالره ر  ي  الالب لالال   ،ويسال صن نيالالا م ومصالالياقية مالالا جالالاء  بالال    الال  م

 .بذل 

** 
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 ازقرار احلأسم:

وإىل ال وفالالالة  ،ال وجالالال  إىل العالالالرا  Qقالالالرر اإلمالالالا  احلسالالالل 

فقالي بقالي مالا يقالرب مالن رربعالة رشال ر  ،سالريبال لييي بعي تالو  لالي  بالي

 .ودول نعرض هلا فيام بعي ،ول  يف ذل  منرات  ،يف م ة

ال وفالالة وجالال  ابالالن رشاالال  مسالالآم بالالن ول الالن ق الالل ر  ي وجالال  إىل 

ويالالر  مالالي   ،لينظالالر وضالالع احمى االالع ال الالويف رشالالن  ثالالب Qرشقيالالل

واقعي الالال  يف درشوتالالال  ومالالالي  ادالالال عياده لآوقالالالول إىل جانالالالب اإلمالالالا  

ويآلالالح بالالذل  مالالي  مصالالياقية   الال  م ومالالا  ،يف قضالالي   Qاحلسالالل 

 .Qجاء  ب  ردآ م لإلما  احلسل 
رح  مالالع قالالي  بالالن المسالالآم بالالن رشقيالالل فسالال Qدرشالالا اإلمالالا  احلسالالل 

مسال ر الصاليياوي ورشالامرو بالن رش الالي اهلل السالآويل ورش الي الالرمحن بالن رش الالي 

فالالي  رر  النالالا   ،اهلل األادي ورمالالره بالالال قو  و الال ام  رمالالره والآ الالف

ين يف ال آالالب بلقالال  رشالاليل إليالال  بالالذل  و  الالب جم اعالالل رشالالا بيع الال  جالالاد

 :رما  إردال  مسآام مع بع  الردل ال ي جاءت  من ال وفة

مالن احلسالل بالن رشاليل إىل احمالأل احمالؤمنل  .بسم اهلل الالرمحن الالرحيم)

و انالا  خالر  ،رما بعالي فالي  هان الا ودالعييا قاليما رشاليل ب  ال  م ،واحمسآال

وذ الالرتم  وقالي ف االالت  الل الالالذي قصصال م ،مالن قالي  رشالاليل مالن ردالالآ م

ومقالالالة جآ الالم رنالال  لالالي  رشآينالالا إمالالا  فوق الالل لعالالل اهلل جياعنالالا بالال  رشالالا 
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احلق واهلي  ورنا بارشس إلالي م رخالي وابالن رشاالي وثق الي مالن رهالل بي الي 

مسالالآم بالالن رشقيالالل فالالي    الالب إيل بونالال  قالالي اج االالع رري مآالال  م وذوي 

وقالالرر  يف  ،والفضالالل مالالن م رشالالا مثالالل مالالا قالاليمت بالال  ردالالآ م ،احلىالالى

فآعاالالري مالالا اإلمالالا  إال  ،وشالالي ا إ  شالالاء اهلل   الال  م فالاليا رقالالي  إلالالي م

القالالائم بالقسالالف   الالاليائن بالاليين احلالالق احلالالاب  نفسالال   ،احلالالا م بال  الالاب

 .(1)(رشا ذل  هلل والس  

وصار يال ا ذلال  ال  الاب يف  افالل احمى االع ال الويف  آالام اج االع 

ر المن م مجارشة ورق ل النالا  رشالا مسالآم ي ايعونال  ح الى بايعال  ثامنيالة رششال

 .رلف رجل

 حيالال   مسالالآم إىل وقالالت  ثالالري ل قيالاليم واقالالع ال وفالالة ومالالي  مل

بيعالال  م مصالالياقية رهآ الالا و  الال  م وردالالآ م ف الالاهم قالالي  الالاف وا ل قالالييم 

مالالوطنل بالالذل  رنفسالال م رشالالا الالاليفاع رشالالن قضالالي    Qلإلمالالا  احلسالالل 

 :Qوقضي  م ف  ب مسآم بذل  لإلما  احلسل 
 ،آالال بسالالم اهلل الالالرمحن الالالرحيم رمالالا بعالالي فالالي  الرائالالي ال ي الالذب ره)

فعىالل باإلق الال حالل  ،ر رلفالاالوقي بالايعني مالن رهالل ال وفالة ثامنيالة رششال

 .(2)(يوتي    ايب هذا والس  
                                                           

 .324ص ،44ج  ،( بلار األنوار(1

 .218ص ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل(2
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وهالو يف م الة والظالاهر رنال   Qوصل   اب مسآم إىل اإلما  احلسل 

 . ا  رشااما رشا رداء مناد  احل  ثم بعيه ي وج  إىل العرا 

احلالالاج  ر خالالنه يفالوال خيفالالى ر  حتر الال  بعالالي احلالال  وبعالالي ر  ين شالال

رضالالف إىل ذلالال   ،وقيامالال  Qدالالول ي الالو  رثالالره احم الالم يف حر الالة اإلمالالا  

و الالام ذ رنالالا  ،بالالل هالالي رشامالالة ،ر  حر  الال  ليسالالت مقصالالورو رشالالا العالالرا 

رو   الالرج األمالالة اإلدالال مية مالالن اليالالي األمويالالة إىل اليالالي الفالالي  الشالال

اخلآيفالالالة القالالالانوا  Qوبالالالذل  يصالالال   اإلمالالالا  احلسالالالل  ،اهلاشالالالاية

 ،رو الإىل غالالري ذلال  مالن لالواا  الشالال ،ميةررشي رشالا األمالة اإلدال الوالشال

وحيس إ  احلال  هالو احم الا  الوحيالي الالذي   االع فيال  األمالة اإلدال مية 

من  الل بقالاع األرض بوفودهالا وحىاج الا ي الو  ل الوخره لآلال  رثي ال  

ويق الالع بالالذل  العالالذر رشالالا ري  ،ليآ قالالي  الالم ويالاليرشوهم إىل القيالالا  معالال 

ولالالذل   ،ليزيالاليفال الالل رصالال   يعآالالم باصالف الال   ،مع الالذر بعالالي  العآالالم

 :درشى احلاج لنرصت  رشنيما رشز  رشا اخلروج بقول 

فآريحالل  ،موطنالا رشالا لقالاء اهلل نفسال  ،من  ا  بالاذال فينالا م ى ال )

 .(1)(فيا راحل مص لا رشن شاء اهلل ،معنا

                                                           

 . 367ص ،44ج ،( بلار األنوار(1
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يف م الالة  الالل  Qو الالذا جيالالاب رشالالن دالال ب تالالوخر اإلمالالا  احلسالالل 

 .إىل م ةتآ  الفءو مع ر    ب ال وفة وصآت يف رول ريا  وصول  

ل الالن  ، الالا  رشاامالالا رشالالا رداء منادالال  احلالال  Qورشآيالال  فاإلمالالا  

وري   الغالادرو الرمالريا رشالا احلالاج باومال دالعيي األشالي قاليو  رشاالرو بالن 

رو ق آالال  واغ يالالال  ولالالو  الالا  م عآقالالا  ،ردالالريا Qرخالالذ اإلمالالا  احلسالالل  -

مالن م الة ق الل ردائال   Qرشىالل خالروج اإلمالا  احلسالل  -بود ار ال ع الة 

 .حمناد  احل 

ذ الالر  بعالال  النصالالوص ر  رشاالالرو بالالن دالالعيي قالالي  رشالالا وقالالي 

وريضالالا د  ث ثالالل مالالن شالالياطل بنالالي رميالالة  ،رر  جالاليال إىل م الالة

إال رننالالا نع قالالي ر  جان الالا مالالن ذلالال  الالالن   Qالغ يالالال اإلمالالا  احلسالالل 

فالالي  ث ثالالل شالالي انا الغ يالالال  ،ال الالارخيي ياثالالل الواقالالع وا خالالر إشالالارشة

هر رنالال  لالالي  إال ورمالالا ابالاليال فالظالالا ، الالا  واقعالالا Qاإلمالالا  احلسالالل 

وثنالالي  Qشالالائعة مالالن بنالالي رميالالة إلرهالالاب احلالالاج واإلمالالا  احلسالالل 

والالاليليل رشالالا ذلالال   ،رشزيا الال  رشالالن الوقالالول رمالالا  يزيالالي واخلالالروج ضالاليه

رشنالالي خروجالال  مالالن م الالة ورخالالي  Qتالاليافع رصالاللاب اإلمالالا  احلسالالل 

فآالالو  ،رشاالالرو بالسالاليا  دو  إشالال ار السالاليول والق الالال رو ال نالالاوط  الالا

ومنعالال   Qل يف وجالال  اإلمالالا  احلسالالل  الالا  هنالالاج جالاليال لوقالالف بالسالاليو
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وقالي فعآالوا  ،وال مالانع لالي  بنالي رميالة مالن ذلال  ،من اخلروج إىل ال وفة

 .ذل  مع ابن الزبري

ورشا  ل فاحموموريالة ال الي جالاء  الا رمالري احلالاج ورراد تنفيالذها هالي 

وهالالذا فعالال  مالالا رشىالالل بصالالروج  ،رو ررسه Qاغ يالالال اإلمالالا  احلسالالل 

بالو  بنالي رميالة لالن يقفالوا  Qلعآاال   مالن احلالر  وم الة Qاإلما  احلسالل 

 .رشني حرمة ولن يانع م حرمة م ة رو بيت اهلل من اغ يال 

حمالالاذا قالالرر  احل ومالالة احمر زيالالة اغ يالالال اإلمالالا   :ثالالم هنالالا م حظالالة

 ؟رو ررسه دو  ابن الزبري مع رن  ام نع ريضا من بيعة يزيي Qاحلسل 

وجالالواب هالالذا األمالالر لعآالال  اتضالال  ممالالا تقالالي  فاألخ الالار ال الالي 

 Qر  وال قالالارير ال الالي رفعالالت  آ الالا  انالالت رشالالن اإلمالالا  احلسالالل ال شالالان
 .وإق ال النا  رشآي  من  ل م ا  هذا روال

ر  ال وفالالة ربالالي  ادالال عيادها لآوقالالول إل جانالالب اإلمالالا   :وثانيالالا

 .Qدو  ابن الزبري ف  ي اد يذ ر مع وجود اإلما   Qاحلسل 
را  دو  ر  ابالالن الالالزبري تظالالاهر بالع الالادو ولالالزو  ال يالالت احلالال :وثالثالالا

 .ر  يعرل باوقف يذ ر ب 

فآالالم ينظالالر  Qاحلسالالل  إىل اإلمالالا رنالال   الالا  فالاليان خي آالالف  :ورابعالالا

 .إلي  بذل  رن  ذو موقف منفرد
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 Qر  احل ومالالالة األمويالالالة تالالاليرج ر  اإلمالالالا  احلسالالالل  :وخامسالالالا
ور الالا رلزمالالت نفسالال ا معالال  بالصالالآ  والع الالي فآالال  حالالق  ،يسالال لق اخل فالالة

 .احم ال ة بلق 

 Qالالالزبري مل ي الالن رحالالي يعيلالال  باإلمالالا  احلسالالل ر  ابالالن  :وداددالالا
 .ذل  Qوقي ذ ر اإلما   ،ما دا  موجودا يف م ة

رنالال  رشالالا فالالرض رشالالرل باصالف الال  إال ر  تالف الال  فرديالالة  :دالالابعا

رو اج امرشالالي بصالال ل وشصصالالية ومل ي الالن هلالالا بعالالي رشقالاليي وف الالري 

 .Qاإلما  احلسل 
ورشالالالا  الالالل فالالالالفر  شادالالالع بالالالل الشصصالالالي ل وم الالالان  ام 

مثآالالت  Q اإلمالالا  احلسالاللوالسيادالالية فشصصالالية  ،رشيالالة واليينيالالةاالج ام

خ الالرا حقيقيالالا وفعآيالالا رشالالا اليولالالة األمويالالة وادالال قرارها ف لر الال  

 .بال وفة م وقع

فآاىاالالوع تآالال  األمالالور ر الالز  احل ومالالة احمر زيالالة اه امما الالا 

 .وحر    يف مجيع مراحآ ا دو  غريه Qرشا اإلما  احلسل 

خروجالال  مالالن م الالة يف خ  الالة ررشآالالن  Qثالالم إ  اإلمالالا  احلسالالل 

رت  الريفة ودرشالالى النالالا  إىل نصالالالخ   الالا يف ال يالالت نعالالى في الالا نفسالال  الشالال

 :حيس قال
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وصالالا اهلل  ،احلاالالي هلل ومالالا شالالاء اهلل وال حالالول وال قالالوو إال بالالاهلل)

خالف احمالو  رشالا ولالي  د  تالف القال دو رشالا  .ودالآم (و ل )رشا ردول  

وقالالي  ،ب إىل يودالالفومالالا روهلنالالي إىل ردالال يف اشالال يا  يعقالالو ،جيالالي الف الالاو

 الوا بووصالايل تق ع الا رشسال   الفآالوا  بالل  ،رع رنالا القيال الخن يل مص

ال  ،فالالياأل  منالالي ر راشالالا جوفالالا ورجربالال  دالالغ ا ،النالالواوي  و الالرب ء

نصالن رشالا  ،ر  اهلل رضالانا رهالل ال يالت ، ي  رشالن يالو  خالف بالالقآم

 ،حلا الال  Nلالالن تشالالذ رشالالن ردالالول اهلل  ،ب ئالال  ويوفينالالا رجالالور الصالالابرين

 .تقر  ا رشين  وتنىز هلم ورشيه ،ورشة ل  يف حظريو القي وهي جم

من  ا  باذال فينالا م ى ال  مونالا رشالا لقالاء اهلل نفسال  فآريحالل معنالا 

 .(1)(فيا راحل مص لا إ  شاء اهلل

اخلالالروج مالالن م الالة وررشآالالن ذلالال   Qوه الالذا قالالرر اإلمالالا  احلسالالل 

 .Qودرشاهم إىل نرصت  وبذل النف  دون   ،يف احلاج

                                                           

 .367ص ،44ج  ،( بلار األنوار(1
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 :َونخمذوزون ُّيم نأص

خروجالال  مالالن م الالة وبعالاليه ريضالالا  Qق الالل ر  يعآالالن اإلمالالا  احلسالالل 

و الا  ر ثرهالا يصالب  (1)آيال  ال ثالري مالن النصالائ  واإلشالارا رشرضت رش

 .هو ال قاء يف احلر  :روهلام :يف موضورشل اثنل

 .رشي  اخلروج إىل العرا  :وثاني ام

هالو تقياليم الواقالع اخلالارجي  (2)و ا  دال ب تآال  النصالائ  العالادي

وحالالال رهآ الالا و م حظالالة مالالا دالال ق مالالن م مالالن احمواقالالف ال الالي  ،لآ وفالالة

وغالاليرهم وخيالالان  م  الالم يف ر ثالالر مالالن  K آالالوا في الالا رشالالن رهالالل ال يالالت 

  فالا م ال الي رثالر  بشال ل   الري ودالآ ي يف جمريالا  و ثالرو اخ ،موقف

                                                           

  حول القضية ( ليعآم ر  بلثنا رشن النصائ  بآلاظ ما رثارت  من اد ف اما(1

ورشيم ، إذ  ا  الواجب رشا ابايع  Qاحلسنية ال بآلاظ صلة توجي  ا لإلما  

 ر  ال.  Qنرصت  دواء ارش قيوا صل  ا ر  ال ودواء ارش نى  ا اإلما  

ورشن  Nوهناج د ب  خر غري رشادي وهو نصوص موثورو رشن ردول اهلل ( (2

و انت د  ا م ام يف  Qي اهلل احلسل  آ ا  ن بق ل ريب رش  Qرمري احمؤمنل وريب  اي 

 ثري من النصائ  وال لذيرا  ال ي وج ت إلي  من اخلروج إىل العرا   ال ي رشن ر  

دآاة )ريض رشن ا( ورش ي اهلل األطرل وغريهم ومل ي ن في ا  ء جييي مل ي ن اإلما  

 رشاحما ب  ودول يوو ال لس رشن ذل  درادة بع  النظريا  فيام بعي.  Qاحلسل 
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ال ثالالري مالالن األمالالور احم االالة واخل الالريو ال الالي  الالا  هلالالا األثالالر ال  الالري يف 

ورث الالالا بالالالل  ، احمسالالالريو اإلدالالال ميةاحمنع فالالالا  ال ارخييالالالة احمصالالالريية يف

رخ رهالالا هالالو مالالا متثالالل يف حتالالول قيالالادو احمى االالع اإلدالال مي مالالن اليالالي 

 .اهلاشاية إىل اليي األموية

اإلمالالالا  مالالالن النالالالا  قالالالي نصالالال   واحم الالالم هنالالالا ر  هنالالالاج  ثالالالريا

 (1)وبعالالي  ال وجالال  إىل العالالرا  ،بعالالي اخلالالروج مالالن احلالالر  Qاحلسالالل

ورشالالار رشآيالال   ،رخالالر  وخاصالالة ال وفالالة ورشالالرض بعالال  ال وجالال  إىل بالال د

ر رشآيال  رحالي بالالذهاب إىل ال وفالة إال الومل يشال ، خر ب يعالة رهالل الضال ل

 .واحي هو ابن الزبري

مل خيالالف رشآيالال  وجالال   Qوإ   نالالا نع قالالي دالالآفا ر  اإلمالالا  احلسالالل 

الالالرري يف حر  الال  ف الالل تآالال  النصالالائ  ال حتاالالل يف طيا الالا جييالاليا ال 

ف الالو العالالارل  ،ل رشنالال رو تن  الال  إىل رمالالر هالالو غافالال ،وج الال  Qيعآالالم اإلمالالا  

اهلل لالالي  خيفالالى رشالاليل  يالالا رش الالي) :بالالاألمور وقالالي رجالالاب بعضالال م بقولالال 

ورشآي  فال لالس احلقيقالي رشالن تآال  النصالائ  هالو يف إجيا الا غي الة  (الرري

 .القضية احلسينية يف فرض صل  ا ورشيم 

                                                           

من م جابر بن رش ي اهلل األنصاري وربو دعيي اخليري وربو ليس الواقيي  ((1

 (.60حاشية رقم  ،138ص  ، ل بلر العآو  ،)مق ل احلسل
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نعالالم ربالالام وصالالف ر ثالالر الناصالاللل الالالذين نصالاللوه بعالالي  اخلالالروج 

ال وفالالة بشالال ل خالالاص    إىلمالالن م الالة بشالال ل رشالالا  رو رشالالي  ال وجالال

تآالال   الالانوا يث  الالو  اإلمالالا  وال مث  الالل ري ر الالم بنصالالائل م  باحمصالالذلل

رشالالن اخلالالروج ضالالي يزيالالي بصالال ل مالالن رشالالرض اخلالالروج ف الالو  Qاحلسالالل 

 .ناص  رمل

وهنا ال بالي لنالا ر  ن ىالرد رشالن ري ا الاه ورشاطفالة ثالم نعالرض رهالم 

تآالال  النصالالائ  وننظالالر مالالي  مصالالياقي  ا وحقيقالالة رهالاليال رصالاللا ا 

ر  نقاليم رصاللاب تآال  العالروض هالل  الانوا ناصاللل رمينالل  لنس  يع

 ؟رو مث  ل تادرشل

رشالالن رشزيا الال  رو ر   Qوهالالل  الالا  هالاليف م ثنالالي اإلمالالا  احلسالالل 

 ؟دافع م ل آ  النصائ  والعروض رمر  خر

 :ازهصأكح ازتي عرضت عىل اإلاأم

 Q انالالت هنالالاج ثالال   نصالالائ  رشرضالالت رشالالا اإلمالالا  احلسالالل 
 .و انت ت آفة متاما

ابالن الالزبري بواحاليو وابالن رشاالر بالاألخر  واج اعالت  آاالة  انفرد

 .األ ثر رشا الثالثة
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لالالالزبري فقالالالي رشالالالرض رشالالالا اإلمالالالا  وهالالالي البالالالن ا :فومالالالا األوىل

اخلالروج إىل ال وفالة و الا  الوحيالي يف ذلال  فقالي دالول اإلمالا   Qاحلسل

 :رشن ني   فقال ل  Qاحلسل 

 (؟حيثني ماذا تريي ر  تصنع)

 :Qقال اإلما  احلسل 
ي بيتيالالا  ال وفالالة ولقالالي   الالب إيل  شالاليع ي ال لقالالي حالاليثت نفسالالواهلل)

 .(ورد صري اهلل ورسل رهآ ا ا 

 :فقال ابن الزبري

 .(1)( ا مثل شيع   ما رشيلت  ارما لو  ا  يل  ا )

 ،والظاهر ر  ابن الزبري  ا  معروفا بعرض  مشال ورا بنصاليل   تآال 

زمالة لإلمالالا   نصالاليلة ابالن  فنىالي يف ،وال ي عالي ر  ذلال  ل  الالرار رشرضال 

 :حتذيرا ل  من رشرض ابن الزبري ومن قول  إذ يقول ل  Qاحلسل

إياج ر  تغالء ب  الب رهالل العالرا  ويقالول لال  ابالن الالزبري احلالق )

 .(2)( م في م ناموج

 Qو الالذل  ريضالالا نىالالي يف قالالول ابالالن رش الالا  لإلمالالا  احلسالالل 
 :رشنيما رراد اخلروج من م ة دلي  رشا ذل 

                                                           

 . 155ص  ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل(1
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ري بصروجالال  مالالن احلىالالاا و آيالال  لقالالي رقالالرر  رشالالل ابالالن الالالزب)

 .(1)(إياه وهو اليو  ال ينظر إلي  رحي مع 

فاالالن ذلالال  نع قالالي ر  ابالالن الالالزبري  الالا  ي الالرر رشرضالال  ذلالال  رشالالا 

 ،مالن رريال  Qح الى رشالرل بال  بالل ح الى حالذر اإلمالا   Qاإلما  احلسالل 

ورشالالا  الالل ف الالذه هالالي النصالاليلة األوىل ال الالي رشرضالالت رشالالا اإلمالالا  

 .Qاحلسل 
ي اهلل بالالن رشاالالر حيالالس رشالالار رشالالا اإلمالالا  وهالالي درشالالوو رش الال :الثانيالالة

وهالالذا  .بصالالآ  رهالالل الضالال لة وحالالذره مالالن الق الالل والق الالال Qاحلسالالل 

 .ريضا انفرد  ذه النصيلة والرري

وهالالي  انالالت مالالن األ ثالالر واتفقالالت  آاالال  م في الالا رشالالا  :الثالثالالة

 .وثا اإلقامة يف م ة والثاا رشي  اخلروج إىل ال وفة :رمرين

 انالالت  Q اإلمالالا  احلسالالل وروىل النصالالائ  ال الالي رشرضالالت رشالالا

مالن احميينالة و انالت مالن  االي بالن احلنفيالة قالال ألخيال   Qق يل خروجال  

 :Qاإلما  احلسل 
ولسالالت ردخالالر  ،يالالا رخالالي رنالالت رحالالب النالالا  إيل  وررشالالزم م رشالاليل)

ألنال   ،ولالي  رحالي رحالق  الا منال  ،النصيلة ألحي مالن اخلآالق إال لال 

                                                           

 . 157ص  ،106حاشية رقم  ،( احمصير السابق(1
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ج الت و  الري رهالل بي الي ومالن وري الروحالي وبصالي والمزاج مائي ونفسال

. .أل  اهلل سفالال  رشالاليل  وجعآالال  مالالن دالالادا  ابنالالة ،طارش الال  يف رشنقالالي

ثالم ابعالس ردالآ   ،تن   ب يع   رشالن يزيالي ورشالن األمصالار مالا ادال  عت

وإ   ،وادرش الالم إىل نفسالال  فالالي  بالالايعوج محالالي  اهلل رشالالا ذلالال  ،إىل النالالا 

وال رشقآالال  وال تالالذهب  ،اج اعالالوا رشالالا غالالريج مل يالالنق  بالالذل  دينالال 

را مالالن هالالذه الل رشآيالال  ر  تالاليخل مصالالإا رخالالا ،مروءتالال  وال فضالالآ 

ف ائفالالة معالال  ورخالالر  رشآيالال   ،األمصالالار فيص آالالف النالالا  فالاليام بيالالن م

فاليذا خالري األمالة  آ الا نفسالا وربالا  ،فيق  آو  ف  الو  ألول األدالنة غرضالا

 .(ورما رضيع ا دما ورذهلا ره 

 :Qفقال اإلما  احلسل 
 ؟فوين رنزل يا رخي

 :قال

وإ  ت الالن األخالالر   ،تنالالزل م الالة فالالي  اطاونالالت بالال  الالاليار فالالذاج

وهالالم رررل  ،خرجالالت إىل بالال د الالاليان فالالا م رنصالالار جالاليج وربيالال 

فالالي  اطاونالالت بالال  الالالييار  ،النالالا  وررق الالم قآوبالالا ورودالالع النالالا  بالال دا

وجالالز  مالالن بآالالي إىل بآالالي ح الالى  ،وإال حلقالالت بالرمالالال وشالالعوب اب الالال

فينال   ،تنظر مالا يالؤول إليال  رمالر النالا  وحي الم اهلل وهالو خالري احلالا ال
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 ،رريالالا ورحالالز  رشاالال  حالالل تسالال ق ل األمالالور ادالال ق اال رصالالوب مالالا ت الالو 

 .(1)(وأل  ت و  األمور رش ل رشآي  حل تس يبرها اد يبارا

والثانيالالة منالال  ريضالالا يف الآيآالالة ال الالي رراد اخلالالروج يف صالال يل  ا مالالن 

 :م ة قال

يالالا رخالالي إ  رهالالل ال وفالالة قالالي رشرفالالت غالاليرهم بوبيالال  ورخيالال  )

يالالت ر  تقالاليم فالالي  رر ،ىالوقالالي خفالالت ر  ي الالو  حالالال   لالالال مالالن مضالال

 .(2)(فين  ررشز من باحلر  ورمنع 

 :وريضا رشار رشآي  بذل  رش ي اهلل بن م يع حيس قال

فييالالاج ر  تقالالءب مالالن ال وفالالة في الالا بآالالي  (م الالة)فالاليذا رتيالالت )

واغ يالل ب عنالة  الاد  ر   ،مشؤومة ق ل في الا ربالوج وخالذل في الا رخالوج

فالالالز  احلالالر  فونالالت دالاليي العالالرب ال يعالاليل بالال  رهالالل  ،تالالوو رشالالا نفسالال 

احلىاا رحاليا وب اليارشي النالا  إليال  مالن  الل جانالب وال تفالار  احلالر  

 .(3)(فياج رشاي وخايل فو اهلل ل ن هآ ت لنسءقن بعيج

                                                           

 -327ص، 44ج ،بلار األنوار ؛136ص ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل(1
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 :وقال احمسور بن  زمة

ويقالول لال  الالزبري احلالق  الم  ،إياج ر  تغء ب  الب رهالل العالرا )

فالالا م نالالاموج إيالالاج ر  تالالنه احلالالر  فالالي  رهالالل العالالرا  إ   انالالت هلالالم 

ربو  لال   بالا  اإلبالل ح الى يوافالوج ف صالرج إلالي م الضالب  حاجالة فسي

 .(1)(يف قوو ورشيو

 :ورما رشار بن رش ي الرمحن احمصزومي فذ ر ل 

فقالالي بآغنالالي رنالال  تريالالي العالالرا  وإا مشالالفق رشآيالال  مالالن مسالالريج )

وإنالالام النالالا   ،إنال  تالالوو بآالاليا فيالال  رشاملالال  ورمالالرا ه ومع الالم بيالالو  رموالالال 

ر التآال  مالن ورشاليج النصالفال   مالن رشآيال  ر  يقا ،رش يي الالينيا والاليرهم

 .(2)(ومن رنت رحب إلي  من ر  يقاتل مع 

 :ورما ابن رش ا  فقال ل 

إ   ،إا ر الالالول رشآيالالال  يف هالالالذا الوجالالال  اهلالالال ج واالد  صالالالال)

رقالم يف هالذا ال آالي فينال  داليي رهالل  ،رهل العرا  قالو  غالير فال  تقالر م

فالالي   الالا  رهالالل العالالرا  يريالاليون   الالام ارشاالالوا فا  الالب إلالالي م  ،احلىالالاا

ر إىل الثالالم اقالالي  رشآالالي م فالالي  ربيالالت إال ر   الالرج فسالال ،رشالالامآ م فآينفالالوا

فالالي   الالا حصالالونا وشالالعابا وهالالي ررض رشريضالالة طويآالالة وألبيالال   ،الياالالل
                                                           

 .154ص  ،( احمصير السابق(1

 .154ص  ،( احمصير السابق(2
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ف   الالب إىل النالالا  وت الالس درشاتالال  فالاليا ألرجالالو ر  يوتيالال   ، الالا شالاليعة

 .(1)(رشني ذل  الذي حتب يف رشافية

و الام ذ رنالا  Qف ذه النصالائ  ال الي رشرضالت رشالا اإلمالا  احلسالل 

 .رمجعت رشا ال قاء يف احلر  ورشي  اخلروج إىل العرا ر ا 

ون حالالح ر  النسالال ة بالالل هالالذه النصالاليلة وبالالل نصالاليلة ابالالن الالالزبري 

بالاخلروج مالن احلالر  وال وجال   Qهي ال  اين ف ينام هالو يشالري رشالا اإلمالا  

ر رول الال  رشالالا ال قالالاء يف احلالالر  ناصالاللو  رو تالالذلو  الإىل العالالرا  يصالال

 :في ا من ج ا وال بيلنا من النظر  .ومث  و 

 .رد ا ا ودوافع ا :األوىل

 .مي  رجلا ا :الثانية

 .هلا Qنظر اإلما  احلسل  :الثالثة
 .م حظة ما اخ صت ب   ل نصيلة دو  رخ  ا :رابعا

 :ازهصيَُّ األوَل

 Qرمالالا األوىل وهالالي إشالالارو ابالالن الالالزبري رشالالا اإلمالالا  احلسالالل 
 .باخلروج من م ة وال وج  إىل العرا 

 .الزبري قي انفرد ب آ  اإلشارو  ابن وقي ذ رنا ر

                                                           

 .157ص  ،( احمصير السابق(1
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وربام يقالال هنالا مل ي الن ابالن الالزبري منفالردا يف ذلال  بالل  الا  معال  

إىل العالالرا  وهالالم  Qال ثالالري يشالالار ون  الالالرري يف خالالروج اإلمالالا  احلسالالل 

إىل ذلال  و الذا ال ي الو  ابالن الالزبري  Qرهل العرا  الذين درشالوا اإلمالا  

 .منفردا يف ذل 

وذلالال   .ا  وهالالو باحمغال الالا  رشالال  ول الالن هالالذا ال الال   لالالي  ب الال

 :أل  اإلشارو والنصيلة إنام جاء  لسؤال مفءض وهو

 الالاه  Qمالالا هالالو الالالرري األمثالالل واحموقالالف األرجالال  لإلمالالا  احلسالالل 

 ؟درشوو رهل العرا  و    م

 ؟هل هو اخلروج إلي م رو إغفال رمر     م ودرشو م

و الالذا ي ضالال  ر  درشالالوو العالالرا  و  الال  م ثالالا موضالالوع النصالاليلة 

 .إلشارو ف  يا ن جعآ ام نصيلة رو طرفا مؤييا لنصيلةوا

حيالالس إنالال  تقالالي  ر  وضالالع احمى االالع  :وبعالالي وضالالوه ذلالال  نقالالول

وغالاليره  ،وق آالال  Qال الالويف وتقآالالب رحوالالال  و آيالال  رشالالن رمالالري احمالالؤمنل 

جعالالل ال ثالالري ممالالن دالالاع باصالفالالة اإلمالالا   ،وطعنالال  Qباإلمالالا  احلسالالن 

 ،بعالي  اخلالروج إلالي م ليزيي و  ابالة رهالل ال وفالة لال  ينصالل  Qاحلسل 

فآالالامذا ح الالذ  .ف الالاري  ال وفالالة يف الغالالير واالخالال  ل معالالرول ومشالال ور

اخلالروج إىل ال وفالة مالع اشال  ار رمرهالا يف  Qابن الالزبري لإلمالا  احلسالل 

 ؟ذل 
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ف ل ر  ابن الالزبري  الا  جالاه  بالذل  الواقالع لآ وفالة ومالا فعآ ال  

 ؟رو رن   ا  رشاحما Qدابقا مع رهل ال يت 

 Qا فالام هالي دوافعال  يف إشالارت  رشالا اإلمالا  احلسالل وإذا  ا  رشاحمال
 ؟باخلروج إىل ال وفة

رو ر  لالال  ردالال اب  ودوافعالال   ؟ف الالل هالالي ارش قالالاده وجالالود النالالام

 ؟اخلاصة ب 

وهالالو احالال امل ج الالل ابالالن الالالزبري بالالالواقع ال الالويف ومالالا  :رمالالا األول

ف الالذا رمالالر مسالال  عي  Lفعآالال  رهآ الالا مالالع رمالالري احمالالؤمنل واإلمالالا  احلسالالن 

  مالالا جالالر  مل ي الالن قضالالية شصصالالية وخاصالالة ح الالى وذلالال  أل ،جالاليا

يا الالن اب الالل  الالا بالالل قضالالي ي ام  ان الالا مالالن القضالالايا اإلدالال مية العامالالة 

ال ي  الم  الل احمسالآال وخصوصالا مثالل ابالن الالزبري الالذي  الا  حيالي  

 ،ورشالا ذلال  فالاح امل ج آال  بالاحمى اع ال الويف مسال  عي ،نفس  باخل فالة

 .رداد نصيل   ورشرض  رشا  لفرض  وحتآيلوال جمال 

وهالو مالا إذا  الا  رشاحمالا بغاليرهم وط يعال  م فالي  ذلال   :ورما الثاا

ي ر  يشالال   يف مصالالياقية   الال  م وردالالآ م رو رشالالا رقالالل ال قالالادير اليق ضالال

 .Qيءدد يف رشرض ذل  رشا اإلما  
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 Qفالالام هالالو السالالب إذ  يف رشرضالال  وتزينالال  اخلالالروج لإلمالالا  احلسالالل 
ل رشنال  ابالن ترمالة  الام نقال (إ الم نالاموج)ح ى قال لال   ؟إىل رهل ال وفة

ف الل ذلال   (1)(رما لو  ا  يل  الا مثالل شاليع   مالا رشاليلت  الا)ويف رخر  

الرش قاده وفالائ م ب يعال  م وصالي  مالا جالاء  بال  ردالآ م وقيالا  احلىالة 

 .بورشيهم

وهالالل يا الالن فالالرض ذلالال  مالالع رشآاالال  بلالالال ال وفالالة و ثالالرو 

 ؟Lاخ  ف ا واش  ار رمر غيرها بومري احمؤمنل وبويب  اي 
اضالال  معالالرول ومشالال ور وهالالو ر  ابالالن الالالزبري ال ولعالالل ابالالواب و

يع قالالي تغالالري ال وفالالة ورهآ الالا رو صالالي    الال  م رو وفالالائ م بع الالودهم بالالل 

 ا  اليافع لال  هالو اخلييعالة واخليانالة ال النصاليلة و انالت غاي ال  إخالراج 

 :من م ة وذل  ألمور Qاإلما  احلسل 

إذ رر  إق الالال النالالا  رشآيالال  ومل  Qحسالاليه لإلمالالا  احلسالالل  :األول

 .Qوجود اإلما  احلسل  نظر إلي  رحي معي ن ي
رنالال   الالا  حيالالي  نفسالال  باخل فالالة فالال  يا نالال  ال صالاليي هلالالا  :الثالالاا

 .وتوافيوا رشآي  Qوقي رق ل النا  اإلما  احلسل 
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رنالال  يريالالي ر  ينفالالرد با الالة وي صالالي  ألمالالر اخل فالالة في الالا  :الثالالالس

بالي فال   ،Qوقالي رشآالم ر  النالا  ال يعيلونال  باإلمالا  احلسالل  ،ويثب  ا

ليالنا لال  نىالم ويظ الر لال  إدالم وينظالر  Qل  من إخراج اإلمالا  احلسالل 

نعالم البالي مالن ذلال  ولالو بالالغال يف النصاليلة واخلييعالة يف  ،إلي  النالا 

ونىالالي تآالال  الالاليوافع واألهالاليال مالالن نصالاليل   واضالاللة يف  .احمشالالورو

 :رشني خروج  فقي قال ل  Q    ابن الع ا  لإلما  احلسل 

 بصروجالال  مالالن احلىالالاا و آيالال  لقالالي رقالالرر  رشالالل ابالالن الالالزبري)

 الالام قالالال البالالن الالالزبري قالالر   (إيالالاه وهالالو اليالالو  ال ينظالالر إليالال  رحالالي معالال 

 :ثم قال ،بن الزبري رشين  يا

 لالالال  مالالالن قالالالنو باعاالالالر يالالالا

 

ي الحالالال  لالالال  ابالالالو ف يضالالال 

 ونقري ما ش ت ر  تنقري واصفري

 .(1)(هذا حسل خيرج إىل العرا  وخيآي  واحلىاا

رشالالن م الالة  Q اول الال  إبعالالاد اإلمالالا  والشالال  ار رمالالره ودوافعالال  يف 

مالالن مشالالورت  ر ثالالر مالالن واحالالي  الالام  Qا االال  يف نصالاليل   وحالالذر اإلمالالا  

 :Qتقي  يف     احمسور بن ترمة لإلما  احلسل 

                                                           

 .157ص  ،106حاشية رقم  ، ل بلر العآو  ،احلسل ( مق ل(1
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إيالالاج ر  تغالالء بوهالالل العالالرا  ويقالالول لالال  ابالالن الالالزبري إ الالم )

 .(1)(ناموج

مالالن م الالة  Qهالاليل ابالالن الالالزبري هالالو إخالالراج اإلمالالا  احلسالالل  فالاليذ 

رشن الالا ليصآالالو لالال  األمالالر في الالا ولالالي  هيفالال  النصالاليلة رو ارش قالالاده وإبعالالاده 

 .وفار رهآ ا

إىل ابالالن الالالزبري  Qواألهالالم مالالن ذلالال   آالال  نظالالر اإلمالالا  احلسالالل 

وبيانالال  غاي الال  مالالن  ،حموقفالال  مالالن خروجالال  ونصالاليل    االالينفسالال  وتقي

 :Qمشورت  فقي قال 
لالالي   ء مالالن الالالينيا رحالالب  إليالال  مالالن ر   (ابالالن الالالزبري)إ  هالالذا )

فالالالود را  ،وقالالي رشآالالم ر  النالالا  ال يعالاليلوه يب ،ىالالاارخالالرج مالالن احل

 .(2)(خرجت ح ى خيآو ل 

و  مالال  هالالذا ميالال  يف ا امالال  ابالالن الالالزبري يف مشالالورت  ورشرضالال  

ينالال  اخلالالروج إىل ال وفالالة وقالالي بالالل هيفالال  مالالن يياتالال  مالالن تزاوال فاتالال  إىل غ

مالن م الة ح الى  آالو لال  فقالي رشآالم ر   Qقول   تآ  هالو خالروج اإلمالا  

 .  ب ل النا  ال يعيو

                                                           

 .140، ص1 حاشية رقم ( تقي (1

 .156ص ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل2)
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وبعي هذا  آ  ي ض  لنالا بىال ء بالو   ال   ابالن الالزبري مل ي الن فيال  

رراد بالذل  ر   ،ناصلا رمينالا بالل  الا  فيال  حاداليا تادرشالا وغاشالا خائنالا

 . آو احلىاا ل 

 .ورشآي  ف  معنى لآ لس رشن رشرض  ورجلان  ورشيم 

قالالي  Qوهالالو ربالالام يالاليرشى ويقالالال إ  اإلمالالا  احلسالالل  :بقالالي  ء

 !رن  خرج من م ة وتوج  إىل ال وفةبري إذ رشال بنصيلة ابن الز

 Qيرشوو بعالي ر  ا االال  اإلمالا  احلسالاللال دال يل إىل تآالال  الال ول الن
وبالالل هيفالال  مالالن رشرضالال  يف   مالال  احم قالالي   الالام ر   ،نفسالال  يف نصالاليل  

رجالالاب ابالالن الالالزبري رشالالن دالال ب خروجالال  مالالن م الالة  Qاإلمالالا  احلسالالل 

 :بقول 

ام رحالالب ر  إ  ريب حالاليثني ر  هلالالا   شالالا بالال  تسالال لل حرم  الالا فالال)

 .(1)(ر و  ذل  ال  ال

ره ر  خروجالال  ألجالالل احلفالالاظ رشالالا حرمالالة م الالة ال الف نالالا يصالال

ورمالالا اخ يالالاره لآعالالرا  فآالال  ردالال اب   ،ألجالالل رشالالرض ابالالن الالالزبري وخيارشالال 

اخلاصة واحمسال قآة رشالن  ال   ابالن الالزبري وال الي نق الع بالو  ابالن الالزبري مل 

 .يير  ا ومل متر يف خآيه ودول نذ ر ذل  فيام بعي

                                                           

 .156ص  ،( نف  احمصير السابق(1
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 Qة هنالالا ر  العالالرض واإلشالالارو رشالالا اإلمالالا  احلسالالل واخل صالال
 .باخلروج إىل ال وفة مل ت ن نصيلة رمينة بل  انت غشا وتادرشة

 :ازهصيَُّ ازثأنيُّ

وهي مالا نقآال  صالاحب بلالار األنالوار رشالن الشالي  احمفيالي ررشالا اهلل 

 :مقام ام

 ،جالالاء رش الالي اهلل بالالن رشاالالر فوشالالار رشآيالال  بصالالآ  رهالالل الضالال ل)

 (وحذره من الق ل والق ال

 :(Qاحلسل )فقال 
يا ربا رش ي الالرمحن رمالا رشآاالت ر  مالن هالوا  الالينيا رشالا اهلل تعالاىل )

.. إىل .ر  رر  حيالالي بالالن ا ريالالا رهالاليي إىل بغالالي مالالن بغايالالا بنالالي إرسائيالالل

 .(1)(اتق اهلل يا ربا رش ي الرمحن وال تيع نرصو :ر  قال ل 

ولعل احمراد من صآ  رهالل الضال ل هالو ر، يصالال  يزيالي مالع قيالا  

 .ىة بوجود الناماحل

سرشالالا وقانونالالا ورشقالال  وابنالال   Nوحيالالس إنالال  خآيفالالة ردالالول اهلل 

رت  الي وجالالوب نصالالالواإلمالالا  احمفالالءض ال ارشالالة ف الالل ذلالال  يق ضالال

وال صآالالف رشنالال  والالاليفاع رشنالال  ال  ويفالال  مالالن الق الالل والق الالال رشالالز وجالالل 

                                                           

 .356ص  ،44ج  ،( بلار األنوار(1
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ويف  آا الال  دليالالل رشالالا ر  ابالالن رشاالالر يعآالالم بوجالالوب  ،رت الودرشالالاه إىل نصالال

يعنالي  (اتالق اهلل) :بالل يع قالي بال  فآالذل  قالال لال  Nنرصو ابن ردالول اهلل 

 (روالوال تاليع نصال)خف وال  الالف رمالره ف  الو  رشرضالة لنقا ال  فاتقال  

 .لنرصت  Qولذل  درشاه اإلما  احلسل 

ورشالالا  الالل ف الالذه النصالاليلة مل نىالالي هلالالا منرا الالا احمعقولالالة إال حالالب 

وخالالول ال ق الالل والق الالال والالاليرشوو إىل تالالرج األمالالر بالالاحمعرول  ،السالال مة

 .لن الالي رشالالن احمن الالر وتالالرج اإلصالال ه مالالع وجالالود النالالام وقيالالا  احلىالالةوا

من الالا واضالال  فقالالي ررشالالرض رشالالن الالالرد  Q الالام ر  موقالالف اإلمالالا  احلسالالل 

رت  واخلالروج الرشا درشوو ابن رشاالر وحالذره اهلل رشالز وجالل ودرشالاه إىل نصال

 .مع  ضي يزيي رشا خ ل رشرض 

 :ازهصيَُّ ازثأزثُّ

يف م الالة ورشالالي  باإلقامالالة  Qوهالالي اإلشالالارو رشالالا اإلمالالا  احلسالالل 

 .اخلروج إىل العرا  وقي ذ رنا ر  ر ثر الناصلل رمجعوا رشا ذل 

ولنعالالالرض هنالالالا ل آالالال  النصالالالائ  وال لالالالذيرا  بال لآيالالالل 

وهالالل  انالالت مالالن  ،واليرادالالة لنالالر  قيا  الالا العآايالالة ومالالي  واقعي  الالا

 ؟رمينلتذلل ومث  ل ر  من ناصلل 
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ا مالن تضالانت تآال  النصالائ  رشرضالا وهالو ال قالاء يف م الة وحتالذير

اخلالالروج إىل العالالرا  واخالال   بعضالال ا بعالالرض بعالال  ال الاليائل رشالالن م الالة 

 .والعرا 

 :ازضقأء يف احلرم وتقييمه

رمالالا رشالالرض ال قالالاء يف احلالالر  واإلقامالالة يف م الالة فقالالي رشالالرض رشالالا 

والثانيالالة  ،األوىل رشنالالي خروجالال  مالالن احميينالالة :مالالرتل Qاإلمالالا  احلسالالل 

 .رشني خروج  من م ة

 :فقال  اي بن احلنفية يف األوىل

 .(فانزل م ة في  اطاونت ب  اليار فذاج)

 :ويف الثانية قال

 .(في  رريت ر  تقيم يف احلر  فين  ررشز من باحلر  ورمنع )

 :وريضا ذ ر رش ي اهلل بن م يع

فالالالز  احلالالر  فونالالت دالاليي العالالرب ال يعالاليل بالال  رهالالل احلىالالاا )

وال تفالار  احلالر  فالياج  ،وي اليارشى إليال  النالا  مالن  الل جانالب ،رحيا

 .(رشاي وخايل

 :وبذل  ريضا رشار رشآي  ابن رش ا  بقول 

 .(رقم يف هذا ال آي فين  ديي رهل احلىاا)
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 .(إياج ر  تنه احلر ) :وقال احمسور

وق الالل م حظالالة األدالال اب ال الالي ذ الالر  يف تآالال  العالالروض البالالي 

لنا مالن ال ن يال  رشالا رمالر م الم وهالو رنالا ذ رنالا ر  هالذا األمالر قالي رشالرض 

مالن احميينالة والالذي رشالرض رشآيال   رشآي  مرتل األوىل  انالت رشنالي خروجال 

رشاالالل  Qذلالال  هالالو رخالالوه  االالي بالالن احلنفيالالة ونع قالالي ر  اإلمالالا  احلسالالل 

 ،فعالال  توجالال  إىل م الالة وبقالالي في الالا قرابالالة األربعالالة رشالال ر ، الالذه النصالاليلة

وممالا دالارشي رشالا ذلال  رشالي  وجالود وايل يف م الة لآل ومالة األمويالة  الالام 

 .تقي  تفصيآ 

م الالة وتالف الال  ل نالالي  ر خالالن قيومالال  إىلالوخالال ل تآالال  الفالالءو ان شالال

 .رمية ورفض  بيعة يزيي يف العامل اإلد مي

 الالام ر  تآالال  الفالالءو  انالالت  افيالالة إلردالالال ردالالآ  وبعالالس    الال  إىل 

 .من رراد ورحب درشوت  إىل نرصت  واخلروج مع 

وريضالالا ر  بقالالاءه هالالذه الفالالءو إىل يالالو  الءويالالة ال ي قالالي جمالالاال 

فينالال  يسالال  يع ر  رت  الل رش الالذار رشالالن القالاليو  رشآيالال  ف الالل مالالن رراد نصالال

 .يصل فقوافل احلىاج مس ارو و ثريو

ب آالالال  النصالالاليلة ال جمالالالال  Qوبعالالالي ر  رشاالالالل اإلمالالالا  احلسالالالل 

 .لآ ش ي  يف رجلا ا رو رمانة رصلا ا
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هالالذا بالنسالال ة حمالالا رشالالرض رشآيالال  رشنالالي خروجالال  مالالن احميينالالة وتوج الال  

 .إىل م ة

رشنالالي مالالا  ،ورمالالا بالنسالال ة لآاالالرو الثانيالالة فقالالي رشرضالالت رشآيالال  يف م الالة

وقالالي ذ الالر يف طيالالا  تآالال  النصالالائ  ردالال اب  .رشالالا اخلالالروج من الالارشالالز  

 .رشرض ا

رجالالاب رخالالاه  Qوق الالل م حظ  الالا نالالذ ر هنالالا ر  اإلمالالا  احلسالالل 

 : اي بن احلنفية رشن د ب خروج  فقال ل 

قالالي خفالالت ر  يغ الالالني يزيالالي يف احلالالر  فالالو و  الالالذي تسالال  اه بالال  )

 .(1)(حرمة هذا ال يت

ال مالالانع لالالي  اإلمالالا  ومالالن هالالذا ابالالواب نسالال  يع ر  نف الالم رنالال  

مالن ال قالاء يف م الة لالو تر ال  بالل قالي ذ رنالا رنال   الا  رشاامالا  Qاحلسل 

رشالالا احلالال  إال ر  قالاليو  رشاالالرو بالالن دالالعيي األشالالي  با ا الال  الغالالادرو 

 .Qوروامر يزيي رشىل بصروج اإلما  احلسل 
خلروجال  هالو مسالولة  Qوالس ب احم الم الالذي بينال  اإلمالا  احلسالل 

وحيالالس إذا بقالالي يف  .يريالالي ر  تسالال  اه بالال فينالال  ال  ،حرمالالة ال يالالت واحلالالر 

م ة في  بني رميالة لالن متالنع م حرمالة بيالت اهلل وسفال  وحرمالة م الة مالن 

وألجالالل  ،اغ يالالال  وق آالال  ولالالو يف ودالالف ال يالالت احلالالرا  ااده اهلل سفالالا
                                                           

 . 364ص ، 44ج  ،( بلار األنوار(1
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رحا لآق الال ودالف  الاليماء فينال  الاحلفاظ رشالا حرم ال  ور  ال ي الو  مسال

ال يالت خصوصالا رنال   رج  اخلالروج رشالا ال قالاء وال عالرض ل غ يالال يف

فالي   ،لن يوخالذ معال  السال ه فيال  وبنالو رميالة ال مالانع رشناليهم مالن ذلال 

األوامالالر  انالالت بق آالال  ولالالو  الالا  م عآقالالا بودالال ار ال ع الالة فالال  بالالي إذ  مالالن 

 .اخلروج من م ة

 :ارجَأت ازضقأء يف احلرم

 :ذ ر يف تآ  العروض رشيو مرجلا  لآ قاء يف م ة واحلر 

 .رمنع رن  ررشز من يف احلر  و :األول

 .ر  رهل احلىاا ال يعيلو  ب  رحيا :الثاا

 .تيارشي النا  إلي  من  ل جانب :الثالس

 .رن  ديي العرب وديي رهل احلىاا :الرابع

وال  ،هالالذه هالالي األدالال اب ال الالي ذ ر الالا النصالالائ  لآ قالالاء يف احلالالر 

 .بي من م حظة تآ  األد اب

م الالة ال قالالاء يف  Qهالالل تعالالل هالالذه األدالال اب رشالالا اإلمالالا  احلسالالل 

 ؟ورشي  اخلروج من ا ح ى مع م حظة جواب  ألخي   اي
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هالل ر  تآال  األدال اب تالزاحم مسالولة احلفالاظ رشالا  :وبع ارو ثانيالة

 ؟Qحرمة م ة ال ي ررادها اإلما  احلسل 
وبنالالاء رشالالا فالالرض ال الالزاحم هالالل ر  تآالال  األدالال اب رهالالم مالالن 

 ؟بليس ت قي  رشآي  ،احلفاظ رشا حرمة م ة

م وقفالالا رشالالا  Qاو اإلمالالا  احلسالالل  الالام لالالو  الالا  احلفالالاظ رشالالا حيالال

ال قاء يف م الة فينال  رهالم مالن ري رمالر  خالر وإ   الا  احلفالاظ رشالا حرمالة 

ولالالن حح تآالال   .ورشآيالال  ف بالالي مالالن إث الالا  ذلالال  ال وقالالف ،م الالة

هالالل تالاليرشي رو تث الالت  ،Qاألدالال اب ال الالي رشرضالالت رشالالا اإلمالالا  احلسالالل 

 ؟توقف حيات  الرشيفة رشا ال قاء يف م ة رو ال

مالالالن حر  الالال   Qال اإلمالالالا  احلسالالالل وهالالالل ر  حتقيالالالق رهالالالي

 ؟رو وم وقفة رشا بقائ  يف م ةالمنلص

 .وهو  ون  ررشز من يف احلر  ورمنع  :احمرج  األول

رو ق الالال  إذا مل  ،فالالي  هالالذا لالالن يانالالع بنالالي رميالالة مالالن  اولالالة اغ يالالال 

ي ا نالالوا مالالن االغ يالالال  الالام حصالالل البالالن الالالزبري و الال  األمالالرين ال 

 .هذا روال .حلرم  ا وحرمة بي  ايف م ة  Qيرييثا اإلما  احلسل 

 ونالال  ررشالالز مالالن يف احلالالر  ورمنعالال  هالالل هالالو لوجالالوده  :وثانيالالا

واخلآيفالالة بعالاليه رو  Nريف يف احلالالر  رو ل ونالال  ابالالن ردالالول اهلل الالشالال

 ؟لوجود النام احميافع رشن 
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فينال  غالري مالانع مالن االغ يالال أل  يزيالي ال يالر  لآلالر   :رما األول

اتال  وإ   انالت   ال  حرمالة ال يالت احم ي ري حرمة متنعال  مالن حتقيالق رغ 

إال ر الم  Qسف  اهلل ورشا فالرض رنال  منالع بنالو رميالة مالن اغ يالال اإلمالا  

لالالن يا نعالالوا رشالالن ق الالال  يف احلالالر  ويف م الالة بالالل يف ال يالالت نفسالال  وإراقالالة 

 .اليماء في 

واخلآيفالالة بعالاليه ف الالذا ريضالالا  N ونالال  ابالالن ردالالول اهلل  :ورمالالا الثالالاا

فقالالي قالالاتآوا رمالالري احمالالؤمنل  . الالال لالالن يانالالع بنالالي رميالالة مالالن اغ يالالال  رو ق

ووصالالي  وخآيف الال  واغ الالالوا احلسالالن  Nوهالالو رخالالو ردالالول اهلل  Qرشآيالالا

 .ووصي  وخآيف   ريضا Nوهو ابن  

فويضالالا هالالذا ال  .وهالالو وجالالود النالالام يف احلالالر  :ورمالالا الثالالالس

لنالالام إ   الالا  رشارفالالا باقالالا  فيالال  فا Qي وقالالف رشآيالال  بقالالاء اإلمالالا  

فيالال  م ى الال  موطنالالا رشالالا لقالالاء اهلل  وبوحقي الال  باخل فالالة بالالاذال Qاإلمالالا 

رت  ال ت وقالالف رشالالا بقائالال  يف احلالالر  ف الالي الفالالي  نصالال ،نفسالال  فآريحالالل معالال 

فيىالالالب رشالالالا النالالالام  Qت لقالالالق يف ري م الالالا  ي وجالالال  إليالالال  اإلمالالالا  

 .ال قاء لنرصت  Qاخلروج خلروج  وال جيب رشا اإلما  

 .ر  رهل احلىاا ال يعيلو  ب  رحيا :احمرج  الثاا
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 الالا  احمالالراد بالال  ر  رهالالل احلىالالاا ال يالالرو  ر  هنالالاج وهالالذا األمالالر إ  

ومقامالال  يف قربالال  مالالن  Qشصصالالية تالالواا  شصصالالية ريب رش الالي اهلل احلسالالل 

وإمام الال  ورحقي الال  باخل فالالة ف الالذا صالاللي  بالالل هالالو فعالال   ،Nردالالول اهلل 

مالالا حالالي  رشنالالي إقام الال  في الالا إال   هالالذا غالالري  الالال يف حر الالة اإلمالالا  

ان الال  والق الالال يف صالالف  إذ احمالالراد في الالا هالالو الوقالالول إىل ج Qاحلسالالل 

 .واليفاع رشن قضية اإلد   وقضي   بنرصت  وبذل النف  دون 

رون  وياليافعو  رشنال  ف الذا ال الوإ   ا  احمالراد مالن ذلال  ر الم ينصال

خي آف احلال في  دالواء رقالا  يف م الة رو ارحتالل رشن الا فيىالب رشالا مالن ال 

ره ويرحالالل برحيآالال  ويقالاليم بيقام الال  ورشآيالال  ف الالذا اليعيلالال  بغالالريه ر  ينصالال

 .ضا ال ي وقف األمر في  رشا بقائ  يف احلر ري

 .إق ال النا  رشآي  وتيارشي م إلي  من  ل جانب :احمرج  الثالس

رو ف الي غالري م وقفالة رشالا الوهذا  سابق  فالي   الا  ال اليارشي لآنصال

 .هذا روال .وإ   ا  ألمر  خر ف  فائيو في  ،ال قاء يف احلر 

م سالالعا مالالن الوقالالت  إ  يف بقائالال  إىل يالالو  الءويالالة يف م الالة :وثانيالالا

و فاية مالن الالزمن حمالن رراد اإلق الال رشآيال  واحمىاليء إليال  والوقالول معال  

ونرصت  وال ديام رن  قي ررشآالن خ فال  رشالا بنالي رميالة ورفضال  بيعالة يزيالي 

 .يف وقت م  ر
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وهالالو  خالالر روقالالا   ،إ  وقالالت خروجالال   الالا  يالالو  الءويالالة :ثالثالالا

قالالي  مالالع ي ر  مالالن رراد القالاليو  رشآيالال  قالالي الوذلالال  يق ضالال ،قالاليو  احلالالاج

 .قوافل احلاج ف  ي وقع قيو  رحي ر ثر ممن قي 

 .ورشا  ل ف ذا األمر  سابقي  ال يس وجب ال قاء يف م ة

 .رن  ديي العرب وديي احلىاا :احمرجع الرابع

وهالالذا ال إشالال ال فيالال  وال غ الالار رشآيالال  بالالل دالاليي احمسالالآال رشامالالة 

 وإمالالام م ف الالو ورخالالوه دالالييا شالال اب رهالالل ابنالالة وإذا  الالا  األمالالر  الالذل 

وجالالب رشالالا ابايالالع ر  يسالال ىيب ليرشوتالال  فيصرجالالوا بصروجالال  ويقالالاتآوا 

 .بني رمية –مع  ودون  وينرصوه ويقفوا مع  يف وج  ررشيائ  

واخل صالالة ممالالا تقالالي  ر  مجيالالع األمالالور ال الالي ذ الالر  ال تسالال وجب 

 Qال قالالاء يف م الالة وال ي وقالالف رشآي الالا احلفالالاظ رشالالا حيالالاو اإلمالالا  احلسالالل 
رو احلفالالاظ رشالالا حرمالالة  Qبالالل حياتالال  ليصالالل األمالالر إىل مرحآالالة ال الالزاحم 

ال ت وقالالف  Qال يالالت سفالال  اهلل  الالام ر  حتقيالالق رهالاليال اإلمالالا  احلسالالل 

 .رشا ال قاء يف احلر 

إ  ال قالالاء يف احلالالر  وغالالن  انالالت لالال  منراتالال   :وبعالالي هالالذا نقالالول

رو يف احلالالر  بالالل الومميزاتالال  إال ر  حتقالالق تآالال  احمايالالزا  ليسالالت منلصالال

 .هذا روال .يا ن حتقيق ا ح ى يف خارج احلر 
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 الالام ر  ال قالالاء يف احلالالر  لالال  منراتالال  ومميزاتالال   الالذل  لالال   :وثانيالالا

 .موانع  و اذيره وهي ه   حرمة ال يت واحلر 

 Qواخل صالالالة ر  تآالالال  احمرجلالالالا  مرت  الالالة باإلمالالالا  احلسالالالل 
تالاليور معالال  حيالالثام دار فيىالالب رشالالا الالاليرج هلالالا والعالالارل  الالا ر  يرحتالالل 

ل ونالزل فال  خصوصالية حم الة وحيالل معال  ريالنام حال Qم ى ارحتالل اإلمالا  

رو احلالالر  ح الالى ي عالالل رشالالا اإلمالالا  ال قالالاء في الالا وحيالالس إ  رمالالر احلفالالاظ 

رو يف م الالة الرت  واجالالب م آقالالا وليسالالت منلصالالالونصالال Qرشالالا اإلمالالا  

 .ف  موضع لفرض ال زاحم

وإ  مل يعاالالل  Qوبالالذل  ي ضالال  لنالالا ريضالالا ر  اإلمالالا  احلسالالل 

ة رصالالاللا ا ب آالالال  النصالالالائ  إال رنالالال  ال ألجالالالل تشالالال ي   يف مصالالالياقي

ورمالالان  م رو ا الالام م يف نصالالائل م  الالام شالال   يف إشالالارو ابالالن الالالزبري 

وا االال  يف نصالاليل   وال أل الالا ليسالالت صالالليلة بالالل ألجالالل وجالالود احمالالانع 

رو في الا وهالذا ال خيرج الا رشالن المن العال  الا ورشالي  انلصالار رمالر النصال

ودالالنعود هلالالذا األمالالر فالاليام  .رمان  الالا إىل ال صالالذيل واحمصادرشالالة وال ث الاليف

 .بعي
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 :زتَذيراتا

فقالالال  ،ورمالالا ال لالالذيرا  ف انالالت  آ الالا مالالن ال وجالال  إىل العالالرا 

 :ابن رش ا 

وقالالال ريضالالا فالالي   الالا   .إ  رهالالل العالالرا  قالالو  غالالير فالال  تقالالر م)

رهل العالرا  يرياليون   الام ارشاالوا فآينفالوا رشالامآ م ورشاليوهم ثالم رقالي  

 .(رشآي م

 :وقال احمسور بن ترمة القر 

فالالي  رهالالل  :ر  قالالال إىل .إيالالاج ر  تغالالء ب  الالب رهالالل العالالرا )

ربو   بالالا  اإلبالالل ح الالى الالعالالرا  إ   انالالت هلالالم بالال  حاجالالة فسيضالال

 .(ف صرج إلي م يف قوو ورشيو ،يوافوج

 :ورما  اي بن احلنفية فقال

يا رخي إ  رهالل ال وفالة مالن قالي رشرفالت غاليرهم بوبيال  ورخيال  )

 .(وقي خفت ر  ي و  حال   لال من مىض

 :وقال احمصزومي

وإا مشالالفق رشآيالال  مالالن مسالالريج  . فقالالي بآغنالالي رنالال  تريالالي العالالرا)

وإنالالام النالالا   ،تالالوو بآالاليا فيالال  رشاملالال  ورمالالرا ه ومع الالم بيالالو  رموالالال إنال  

ر الرش يالالي الالالينيا والالاليرهم فالال   مالالن رشآيالال  ر  يقاتآالال  مالالن ورشالاليج النصالال

 .(ورنت رحب إلي  من ر  يقاتل مع 
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 :وقال العيوي

فيياج ر  تقءب مالن ال وفالة في الا بآالي مشالؤومة ق الل في الا ربالوج )

 .(ي ا رخوج واغ يل ب عنة  اد  ر  توو رشا نفس وخذل ف

وق الالل ر  نآلالالح مالالي  مصالالياقية تآالال  األمالالور احمالالذ ورو ن الالره 

هنالالالا رشالالاليو اد فسالالالارا  م االالالة وهلالالالا   الالالري األثالالالر يف تقيالالاليم تآالالال  

 :ال لذيرا 

 الالا  رشاحمالالا بالالالعآم العالالادي ال الغي الالي  Qهالالل ر  اإلمالالا  احلسالالل 

 ؟ب ل تآ  األمور ال ي ذ روها رشن ال وفة ر  ال

يف ال وفالالة ويف مجيالالع  Qرمل ي الالن إىل جانالالب ربيالال  رمالالري احمالالؤمنل 

 ؟ابال وصفل والن روا  ،حروب 

يف حر  الال  ضالالي معاويالالة  Qرمل ي الالن مالالع رخيالال  اإلمالالا  احلسالالن 

 ؟وصآل  بل يف  ل رموره

 ؟رمل يعآم ب صاذهلم رشن ربي  وق آ م إياه واغ ياهلم رخاه ب نة

 :و ي ووه من موه Qرمل يساع من ربي  رمري احمؤمنل 

وشالاللن م صالاليري غيظالالا  ،قالالاتآ م اهلل لقالالي مألتالالم قآ الالي قيلالالا)

ورفسالاليتم رشالاليل رريالالي بالعصالاليا   ،وجررش االالوا نغالالب ال  الالا  رنفادالالا

 .(1)؟(واخلذال 
                                                           

 .74ص ،2ج ،( سه    ال  غة(1
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 ؟رمل يعرل في م الغير والنفا 

وال شالال  ر  ابالالواب رشالالن تآالال  االدالال ف اما  دالالول ي الالو  

وال  ،رحالالياث ارشالالايال ال وفالالة ومجيالالع  Qباإلجيالالاب فالالي  اإلمالالا  احلسالالل 

دالالاليام تآالالال  ال الالالي مثآالالالت احمنع فالالالا  ال ارخييالالالة اخل الالالريو يف احمسالالالريو 

 .وغريها Qاإلد مية  ال ل يم وصآ  اإلما  احلسن 

ل تآالال  األمالالور ال الالي ذ الالر   يف  رشالالامل بالال  Qفاإلمالالا  احلسالالل 

بالالل هالالو رشالالامل بالالود  تفاصالاليآ ا بالالالعآم العالالادي ال تآالال  ال لالالذيرا  

يالالادو اإلدالال مية العآيالالا يف  الالل مراحالالل الغي الالي إذ رنالال   الالا  إىل جانالالب الق

 .ت ور تآ  األحيا 

ورشالالا هالالذا فالال   ء جييالالي يف تآالال  ال لالالذيرا  مل ي الالن اإلمالالا  

 ،رشاحمالا بال  بالالعآم العالادي ف الي إذ  صالليلة ال إشال ال في الا Qاحلسل 

وإذا  انالالت  ،ور ه بنفسالال  Qبالالل هالالي واقالالع رشاشالال  اإلمالالا  احلسالالل 

وتثالالري  ،ية احلسالالينيةصالالليلة ف الالي متثالالل مشالال آة رمالالا  حتآيالالل القضالال

 :اد ف اما م ام  اه احلر ة احلسينية وهو

إىل العالالرا  مالالع رشآاالال  ب الالل تآالال  القضالالايا  Qحمالالاذا توجالال  اإلمالالا  

 ؟واألمور
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لالال  رطروحالالة رو نظريالالة يف حتآيالالل القضالالية  -وال بالالي ل الالل باحالالس 

وذلالال  باواج   الالا وحآ الالا بالالام  ،ر  ي ىالالاوا هالالذه احمشالال آة -احلسالالينية 

وجمالرد ا ام الا  رو رمي الا بال صالذيل  ،احلسالينيةة ي وافق مالع ط يعالة احلر ال

ثالالم إ  هنالالاج  .رو  اهآ الالا لالالي  حالال  وال  افيالالا ل ىااوهالالا ،وال ث الاليف

شالالي ا  خالالر يف تآالال  النصالالائ  وهالالو ر  بعضالال م رشالالرض رشالالا اإلمالالا  

ورشالالرض  خالالر رشآيالال  ال قالالاء ح الالى ت لالالرج  ،بالاليي  لآعالالرا  Qاحلسالالل 

 .ال وفة رو يوتي  رهآ ا فيصرج  م يف قوو ورشيو

 .اما ال ييل فسول نعود إلي  لآنظر في  وتقييا 

 :جهأت ُّيخر  يف ازهصأكح

رثالالار بعالال  الناصالاللل ج الالا  رخالالر  غالالري ج الالة ال لالالذير مالالن 

 :ال وفة وغيرها السابق من ا قول رشار بن رش ي الرمحن احمصزومي

 ،وإا مشالفق رشآيال  مالن مسالريج ،فقي بآغنالي رنال  تريالي العالرا )

وإنالالام النالالا   ،ومع الالم بيالالو  رموالالال  إنال  تالالوو بآالاليا فيالال  رشاملالال  ورمالالرا ه

ر ال مالن رشآيال  ر  يقاتآال  مالن ورشاليج النصال فال  ،والاليرهمرش يي اليينار 

 .(1)(ورنت رحب إلي  من ر  يقاتل مع 

                                                           

 .154ص  ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل(1



 Lمت يي احلسن وقيا  احلسل  .............................................................. 190

ولعالالل هالالذه اب الالة هالالي رهالالم مالالا تضالالان   تآالال  النصالالائ  ال الالي 

واحم حالالح في الالا ر الالا  اهآالالت مسالالولة  ،Qرشرضالالت رشالالا اإلمالالا  احلسالالل 

 Qوغالاليره بالالومري احمالالؤمنل  ، الالويف السالالابقةتقيالاليم مواقالالف احمى االالع ال
ونظالالر  إىل رمالالر  خالالر وهالالو ان ظالالا  رمالالر  Qواغ يالالال  اإلمالالا  احلسالالن 

ف الالي ال تالالزال  خالالذه بوامالالة  ،احل ومالالة األمويالالة وادالال قراره يف ال وفالالة

األمالالور يف ال وفالالة وال يالالزال األمالالري رشآي الالا تابعالالا لآل ومالالة احمر زيالالة يف 

 ذلالال  ف يم انالال  ر  يقآالالب ورشالالا ،وحتالالت يالاليه رشاملالال  وبيالالت احمالالال ،الشالالا 

فال   –فالنالا  رش يالي الاليينار والاليرهم  ،موااين األمالور بوموالال  ورشاملال 

ر فالال  يالالؤمن ر  يقاتآالال  البالنصالال Qي عالالي ساء دالاليول مالالن ورشالالي اإلمالالا  

 .وهو رحب إلي  من ر  يقاتل مع 

ولالال  قيا الال  الف ريالالة وهالالذا رري رشقالال ا لالال  موضالالورشي   وربعالالاده 

و واحم االالة وهالالو رري بعيالالي النظالالر ودقيالالق يف ال عامالالل مالالع األمالالور اخل الالري

جالاليا يف تقيالاليم وضالالع احمى االالع ال الالويف احلالالايل وال دالاليام يف مثالالل قضالالية 

الالالذي يريالالي قيالالادو شالالعب يف وجالال  حالالا م مسالال  ي  Qاإلمالالا  احلسالالل 

رشالا فاالن نافآالة القالول رنال  لالن يالولو ج اليا يف احملافظالة  ،وجائر م سآف

وألثيالالة  ،يالالببشالال ى الودالالائل وال الالي ردالال آ ا الءهيالالب والءغ ح االال 

 :لعار احمصزومي Qهذا الرري وبعي نظرو قال اإلما  احلسل 
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وقالالال لالال   .فقالالي رشآاالالت رنالال  مشالاليت بنصالال  وت آاالالت بعقالالل)

 .(1)(رنت رشنيي رمحي مشري ورنص  ناص  :ريضا

وبالالذل  ال لآيالالل ل آالال  النصالاليلة وهالالذا ال قيالاليم هلالالا مالالن اإلمالالا  

مالالا  مثآالالت بالالذل  مشالال آة رخالالر  رمالالا  حتآيالالل حر الالة اإل Qاحلسالالل 

 الالاه ال وفالالة وال دالاليام إذا رضالالفت إلي الالا قالالول احمسالالور بالالن  Qاحلسالالل 

 :ترمة القر 

ربو   بالالا  الفالالي  رهالالل العالالرا  إ   انالالت هلالالم بالال  حاجالالة فسيضالال)

وريضالالا قالالول ابالالن  (ف صالالرج إلالالي م يف قالالوو ورشالاليو ،اإلبالالل ح الالى يوافالالوج

فالالي   الالا  رهالالل العالالرا  يريالاليون   الالام ارشاالالوا فا  الالب إلالالي م ) :رش الالا 

 .(2)(ورشيوهم ثم رقي  رشآي مفآينفوا رشامآ م 

 Qوهالالذا  العرضالالا  ريضالالا هلالالام قياالال  ام يف حر الالة اإلمالالا  احلسالالل 
فالالي  ال وفالالة لالالو حتر الالت وخالالرج رهآ الالا إىل  ،ورثرثالالا احم الالاس رشآي الالا

ووافالالوه يف م الة وخالرج  الالم ل الا  خالرج إىل ال وفالالة  Qاإلمالا  احلسالل 

غيالري و ذا لالو رخرجالوا رشامالل يزيالي ل الا  ذلال   افيالا يف ت ،يف قوو ورشيو

                                                           

 .154ص ،( نف  احمصير(1

 .157ص  ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل(2
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وقآالالب  الالل احمعالالادال  ل  الالو  الن الالائ   آ الالا يف صالالال   ،مالالوااين القالالوو

ورشآيالال  ف الالذا الالالرري لالال  رثالالره ال  الالري ورثي الال   Qحر الالة اإلمالالا  احلسالالل 

 .ال الغة

 :واحم م هنا يف هذه النصائ  ر ا رشرضت رربعة رمور م اة

 .Qلزو  حر ة رهل ال وفة نلو اإلما   :األول
اه تغيالالري مالالوااين القالالو  داخالالل لالالزو  حتالالرج ال وفالالة  الال :الثالالاا

إذا  الالالانوا يريالالاليو  اإلمالالالا   ري ر  رهالالالل ال وفالالالة ،ال وفالالالة نفسالالال ا

رشآالالي م ر  خيرجالالوا األمالالري الالالذي مالالن ق الالل يزيالالي ورشاملالال   Qاحلسالالل

 .ويرفعوا رييهيم رشن بيت احمال

وهالالالي احمشالالال آة ال الالالي رثار الالالا النصالالاليلة األوىل وهالالالي  :الثالالالالس

 .اح امل ساء النفو  والوالء باألموال

 .ر  ي  ب إلي م بيخراج رشامل يزيي ثم يقي  رشآي م :لرابعا

ومالالن الواضالال  جالاليا ر  الث ثالالة األمالالور إذا مل ي لقالالق ري من الالا فالالي  

ال قالالاء يف احلالالر  وقالالي مه  Qاألمالالر الثالالالس م وقالالع فيآالالز  رشالالا اإلمالالا  

رو رشالالي  ال وجالال  إىل العالالرا  وهالالو ررشالالم مالالن ال قالالاء يف  ،يف بعضالال ا بالالذل 

 .نن إىل غري العرا احلر   واخلروج من  ول 
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 :ول الالن ق الالل م حظالالة تآالال  األمالالور واإلجابالالة رشآي الالا نقالالول

الظالالاهر ر  تآالال  اب الالا  ال الالي رثار الالا تآالال  النصالالائ  وإ  مل يالالذ ر يف 

إال ر الالا  Lبعضالال ا غالالير ال وفالالة بالالومري احمالالؤمنل وريب  االالي احلسالالن 

 .ارش اي  يف رشرض ا رشا ذل  ارش امدا  آيا

فالال  تالالومن ر  يقاتآالال   ف الالي ت صالالول الغالالير رشنالالي رشالالرض األمالالوال

من ورشيه النرص ور  يقاتآ  مالن هالو رحالب إليال  مالن ر  يقاتالل معال  وهالي 

 الالالذا تشالالال   يف مصالالالياقية تآالالال  الالالاليرشوا  وت صالالالول رشالالالي  وفالالالاء 

بال  رشنالي الءهيالب والءغيالب ولالي  ذلال  إال حمالا  لال  وغاليرهمرصلا ا 

 .د ق من م

ورمالالا الثانيالالة فويضالالا واقع الالا درشالالوو إىل رشالالي  تصالالييق ال وفالالة يف 

ان ظالالار حر الالة ال وفالالة  Qب  الالا فآالالذل  رشرضالالت رشالالا اإلمالالا  احلسالالل   ا

ق ل حر  ال  إلالي م وال معنالى لالذل  ريضالا إال رشالي  تصالييق م يف   ال  م 

و الالذا تنضالالم هاتالالا  النصالاليل ا   ،رو ردالالآ م وال شالال ي  يف وفالالائ م  الالا

 .إىل ال لذيرا 

وابالالواب رشالالن الا  تآالال  األمالالور األربعالالة احم قيمالالة وهالالو ال قالالاء يف 

 :م ة

قالالي رشاالالل  الالذه النصالاليلة  Qقالالي تقالالي  ر  اإلمالالا  احلسالالل  :روال

 .وبقي يف م ة ومل خيرج ح ى اليو  الثامن من ذي احلىة
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رنالال  ال يا نالال  ال قالالاء ا   يف احلالالر  حمالالا ذ الالره ألخيالال   االالي  :الثالالاا

 :بن احلنفية قال

قالالي خفالالت ر  يغ الالالني يزيالالي بالالن معاويالالة يف احلالالر  فالالو و  الالالذي )

 .(1)(تتس  اه ب  حرمة هذا ال ي

ورشآي  ف  بالي لال  مالن اخلالروج مالن م الة دالواء حتر الت ال وفالة ر  

ورشآيالالال  فالالالي  تآالالال  النصالالالائ  وإ   انالالالت قياالالالة ل الالالن ال  ،مل ت لالالالرج

ورشالا هالذا  ،موضورشية هلا حيس إنال  ال يريالي ر  تسال  اه بال  حرمالة ال يالت

يسالال  يع ال قالالاء واالن ظالالار يف م الالة ورشآيالال   ف الالو مضالال ر إىل اخلالالروج وال

االرش  الالار مالالن حيالالس ال ام الالا وهالالو ال قالالاء يف  تسالالقف تآالال  النصالالائ  رشالالن

 .احلر 

 .فآذل  رمر  خر ؟ورما ماذا يفعل رو إىل رين ي وج 

ورمالالا خصالالوص مسالالولة ال وجالال  إىل العالالرا  ورشالاليم ا مالالع م حظالالة 

صلة تآ  النصالائ  وال لالذيرا  فسالول يالوو احلالييس رشن الا فاليام بعالي 

 .إ  شاء اهلل

 :ش ل خاصورما ابواب رشن األمور األربعة احم قيمة ب

 :فوما األول والثاا فابواب رشآي ام واحي

                                                           

 .159ص  ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل(1
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بقالالي يف م الالة مالاليو غالالري قصالالريو وال  Qر  اإلمالالا  احلسالالل  :روال

مانع مالن ر  ي الو  تالوخره ألجالل مالا ذ الر مالن احال امل حتالرج ال وفالة رو 

إضالافة إىل مالا تقالي  مالن ان ظالار وصالول مالن يرغالب يف  ،جميء رهآ ا إليال 

 الالام تقالالي  فينالال   الالا  رشاامالالا رشالالا و ،النرصالالو رو م ات الالة مالالن يرجوهالالا منالال 

احلالال  لالالوال خوفالال  مالالن تعرضالال  ل غ يالالال ف سالال  اه بالال  حرمالالة م الالة 

 .احم رمة

يف   الال  م  Qإ  رهالالل ال وفالالة قالالي ورشالاليوا اإلمالالا  احلسالالل  :ثانيالالا

 :بال لرج وقي رشآقوا حتر  م رشا رن اء شصوص  إلي م

ح الى  (رشامالل يزيالي)ولو قي بآغنا رنال  قالي رق آالت إلينالا رخرجنالاه )

 .(1)(بالشا  إ  شاء اهللنآلق  

إ  رهالالل ال وفالالة قالالي ررشآنالالوا العصالاليا  احمالاليا فعالال  وقالالي  :ثالثالالا

 :ذ روا ذل  يف     م فقالوا في ا

ر اإلمالالارو لسالالنا نى االالع معالال  يف مجعالالة الوالالالنعام  بالالن بشالالري يف قصالال)

 .(2)(وال نصرج مع  إىل رش يي

                                                           

 .332ص، 44ج ،( بلار األنوار(1

 ( احمصير السابق.(2
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امالالا  األمالالور قالالي رفآالالت مالالن يالالي بنالالي رميالالة يف  الظالالاهر ر  :رابعالالا

 :فءو واليليل رشا ذل    ابة بع  احمنافقل إىل يزييتآ  ال

إ  ي الالن لالال  يف ال وفالالة حاجالالة فابعالالس إلي الالا رجالال  قويالالا ينفالالذ )

رمالالرج ويعاالالل مثالالل رشاآالال  يف رشالاليوج فالالي  الالالنعام  بالالن بشالالري رجالالل 

 .(1)(ضعيف رو هو ي ضارشف

ر الخامسالالا: إ  مسالالآم بالالن رشقيالالل قالالي   الالب لالال  با ايع الال  ثالالاما رششالال

مالالن االدالال عياد إلخالالراج الالالنعام   Qإلمالالا  رلالالف وهالالذا يؤيالالي مالالا    الالوه ل

 .و  ابة هذا العيد يؤيي رشي  ان ظا  رمور بني رمية يف ال وفة

وهالالذا  الالال لإلجابالالة رشالالا ذلالال  ور  بنالالي رميالالة ليسالالوا  خالالذين 

 .بوامة األمور

ر  ذلالال  ال لالالذير ياثالالل يف الواقالالع حتالالييا ألهالالل ال وفالالة  :داددالالا

ذ رنالالا دالالابقا ر الالم وقالالي  Qوقالالير م رشالالا بآالالورو مالالا    الالوا بالال  لإلمالالا  

ي وقعو  مواج الة شاليييو مالع بنالي رميالة ويفالءض ر الم وطنالوا رنفسال م 

 .رشا ذل 

وهالالي احمشالال آة ال الالي رثار الالا النصالاليلة األوىل وهالالي  :ورمالالا الثالالالس

 .اح امل ساء النفو  والوالء باألموال

                                                           

 .337ص ،44ج ،( بلار األنوار(1
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فىوا الالا واضالال  واحمفالالروض ر الالا ال متثالالل ري مشالال آة يف حتآيآنالالا 

اه ال وفالالة بنالالاء رشالالا نظري نالالا ا و ذ رهالالا  الال Qحلر الالة اإلمالالا  احلسالالل 

وذلالال  ر  ال ىربالالة ال وفيالالة مالالع بنالالي رميالالة  الالا  ردادالال ا والسالال ب 

احلقيقي هلا الرغ ة يف األمالوال ارشال امدا رشالا ورشالود بنالي رميالة هلالم وطاعالا 

وإذ مل جيالاليوا مالالن م قآالالي  وال  ،يف طريقالالة معاويالالة يف ال فضالاليل يف الع الالاء

فيفالالءض ر الالم ال يثقالالو   الالم وال   ثالالريا إال دالاليف ايالالاد فنفالالروا مالالن م

 .بورشودهم مرو رخر 

نعالالم هالالي ومالالا دالال ق  .ودي ضالال  ذلالال  ر ثالالر رشنالالي رشالالرض نظري نالالا

 .متثل مش آة ل ع  النظريا  ودول نعرض هلا بال فصيل

وهالو ال  ابالة إلالي م بنفالي رشالامل يزيالي فالي م ورشاليوه  :ورما الرابالع

ولالو قالي )بون  م ى مالا بآغ الم قيومال  رخرجالوهم مالن ال وفالة فقالي قالالوا 

بآغنالالا رنالال  قالالي رق آالالت إلينالالا رخرجنالالاه ح الالى نآلقالال  بالشالالا  إ  شالالاء 

وقالالي   الالب إلالالي م يف ال ريالالق خيالالنهم بقيومالال  في الالو  قالالي رشاالالل  .(1)(اهلل

 .ب آ  النصيلة

                                                           

 .332ص، 44ج  ،( بلار األنوار(1
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واخل صالالة احم االالة ر  تآالال  النصالالائ   آ الالا صالالليلة وهلالالا قيا  الالا 

ورشآيالال  فآالم ت الالن مالن مث  الالل  ،لالالو حتققالت Qيف حر الة اإلمالالا  احلسالل 

 .ذلل وتادرشلرو ت

ورمالالا ال لالالذيرا  ال الالي وج الالت إليالال  ف الالي  الالام ذ رنالالا ليسالالت 

فقالالي رشايشالال ا  آ الالا وهالالي صالالليلة  Qبالغري الالة رشالالا اإلمالالا  احلسالالل 

 .و ن رشن الواقع ف   ذب في ا وال خياع وال تث يف

واحم الالم هنالالا ر  هالالذه ال لالالذيرا  ريضالالا صالالادقة ال  الالذب في الالا 

 ،حلالالب وال الالذ ريوالسالال ب يف رشرضالال ا هالالو ا ،فآيسالالت مالالن تالالذلل

وال الالذ ري باألحالاليا  السالالابقة ليع الالن  الالا رو ي فالالاد  الوقالالوع في الالا لالالي  

 رول الال وهالذا ال يعنالالي رشالي  ارش قادنالالا لالزو  خالالروج  .خاليارشا وال  الالذي 

دالواء  انالت نصالالائل م  Qالناصاللل رو احملالذرين مالع اإلمالالا  احلسالل 

 .Qوخ و  ل من  آف رشن ر     ،صليلة رو مل ت ن صليلة

 :فرتضُّ عن ازكوفُّازضداكل اْل

ثالالم إنالال  وقالالي رراد اخلالالروج مالالن م الالة فالاليىل ري بآالالي ي وجالال  ومجيالالع 

وال وفالالة فقالالف هالالي  ،الالال  د بيالالي بنالالي رميالالة وحتالالت دالال و م ودالالي ر م
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إلي الالالا  Qاحميينالالالة الوحيالالاليو ال الالالي ررشآنالالالت العصالالاليا  ودرشالالالت اإلمالالالا  

 .وورشيت  بيخراج رمريها إ  رقى إلي ا خن شصوص 

يف تآالال  النصالالائ  رشالاليو  Qوقالالي رشالالرض رشالالا اإلمالالا  احلسالالل 

 ،روهلالا  الا  ال قالاء يف م الة ،خيارا  مثآالت باليائل مفءضالة رشالن ال وفالة

وثالث الالا الآلالالو  بالرمالالال  ،وثاني الالا الالاليان ،وقالالي تقالالي  ال لالالس فيالال 

 .وشعب اب ال

 .رما اليان فقي رشرض ا  اي بن احلنفية وابن رش ا 

 ؟فام هي مميزا  اليان

 ؟هلا ال وج  Qوهل تس وجب رشا اإلما  احلسل 

 ؟وهل تآ  احمايزا  ترجل ا رشا ال وفة

 :فآن حح تآ  األمور قال األول

وإ  ت الالن األخالالر  خرجالالت إىل الالاليان فالالي م رنصالالار جالاليج )

 .(وربي  وهم رررل النا  وررق م قآوبا

 :وقال الثاا

وهالالالي ررض  ،فالالالي   الالالا حصالالالونا وشالالالعابا ،ر إىل الالالاليانالفسالالال)

نالالا  وت الالس درشاتالال  وألبيالال   الالا شالاليعة ف   الالب إىل ال ،رشريضالالة طويآالالة

 .(فيا ألرجو ر  يوتي  رشني ذل  الذي حتب يف رشافية
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ويف  الال  العرضالالل نىالالي دالال  ا جامعالالا وهالالو وجالالود الشالاليعة ألبيالال  

 .في ا

وادالال قل ابالالن احلنفيالالة ب عآيالالل  خالالر وهالالو  الالو م رررل النالالا  

وررق الالم قآوبالالا ورمالالا ابالالن رش الالا  فقالالي رشالالار إىل ميزا الالا الق اليالالة وفائالاليو 

وهالالالي ررض طويآالالالة  ،  حصالالالو  وشالالالعابال وجالالال  إلي الالالا ف الالالي ذا

 .هذا روال .رشريضة

 .ال  ابة إىل النا  وإردال اليرشاو :وثانيا

إ  رهم ما ذ رنالاه هالو وجالود الشاليعة ألبيال  وبقيالة األمالور ت وقالف 

ي وجالالود النالالام وإذا وجالالي فينالال  الوذلالال  ر  وجالالودهم يق ضالال ،رشآيالال 

يسالال  يع ر  يقاتالالل  الالم ف  الالو  لآايالالزا  الق اليالالة لالالألرض اليانيالالة 

 .ضوعمو

إال ر  الالالذي نع قالاليه ر  تآالال  ال الالي ذ الالر  لآالاليان ليسالالت ردالال ابا 

 :إلي ا وذل  Q افية لي وج  اإلما  احلسل 

إلالالي م  Qر  وجالالود الشالاليعة ال ثاالالرو فيالال  إذ مل يالاليرشوا اإلمالالا   :روال

بالالل مل يالالرو ر الالم رردالالآوا ردالالوال واحالاليا رو    الالوا   ابالالا مالالع رشآا الالم 

 .ألمويلآل م ا Qالق عي باصالفة اإلما  احلسل 
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ر  الالاليان مل ي الالن هلالالا ري رثالالر يالالذ ر يف جمريالالا  األحالاليا  يف  :ثانيالالا

نعالالم هنالالاج تالالوثري خلصالالوص  ،Qالع الالود السالالابقة رشالالا اإلمالالا  احلسالالل 

وهالالذا ال يسالال يرشي ال وجالال  إىل  ،احموجالالودين يف ال وفالالة مالالن رهالالل الالاليان

 .اليان بل إىل ال وفة

آقالالا الظالالاهر ر  الالاليان مل ت الالن م  االالة بالالومر اخل فالالة م  :ثالثالالا

وبص فالالة يزيالالي بشالال ل خالالاص ولالالذل  مل يالالذ ر هلالالا ري خالال ل رو 

 .موقف

الظالالاهر ر  ق رش الالا وشالالعا ا وطالالول ررضالال ا مل ت الالن  افيالالة  :رابعالالا

ل ىعآ الالا يف مسالال و    الالري مالالن احمنعالالة والقالالوو بليالالس تسالال  يع مواج الالة 

وقضالالية  ،القالالوا  الشالالامية احم وقعالالة رشنالالي احمصالفالالة وق رهالالا وهزيا  الالا

ر ابالالن ررطالالاو دليالالل رشالالا ذلالال  رشنالالي اللع الالا  وبسالالربنالالاء رش يالالي اهلل ابالالن ا

 .Qم امج   هلا يف رش ي رمري احمؤمنل 
ر   و م رررل النا  وررق م قآوبا لي  هو احم آوب فقالف  :خامسا

فالاحم آوب جم االع ياليرج خ الر األمالويل رشالا  Qيف قضية اإلما  احلسل 

 .واإلحسا  بالواجب  اه ذل  ،اإلد   واحمسآال

بالالالة قالالالي حصالالالآت فعالالال  يف م الالالة فالالال  معنالالالى إ  ال  ا :داددالالالا

 .و ذل  قي رردل مسآام ،لآذهاب لآيان ألجل ذل 
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إ  وقالالول رهآ الالا إىل جان الال  لالالي  معآومالالا بالالل هالالو جمالالرد  :دالالابعا

 .اح امل ورمل من ابن رش ا  وابن احلنفية رضوا  اهلل رشآي ام

ر  ال وفالالة قالالي    الالت إليالال  بالالل بايع الال  رشالالا يالالي مسالالآم فالال   :ثامنالالا

 وجالال  إىل بآالالي مل ي  الالب إليالال  منالال  رحالالي ومل ييرشالال  إلي الالا معنالالى لء  الالا وال

رت  من الا رحاليا رشالا الرحي ومل ي ايع  ريضا من الا رحالي بالل مل يفالي إليال  لنصال

 .الظاهر

ر  بعالالالي موقع الالالا ابغالالالرايف رشالالالن ال آالالاليا  اإلدالالال مية  :تادالالالعا

بصالال ل  Qرو اإلمالالا  الاألخالالر  قالالي ال يشالالىع رشالالا ال وجالال  إلي الالا لنصالال

امل اإلدالال مي وهالالذه ميالالزو لآ وفالالة رشالالا ال وفالالة الواقعالالة يف قآالالب العالال

 .اليان يف موقع ا ابغرايف

احمايالالزا  ال افيالالة فاالالن مجيالالع ذلالال  نعآالالم بونالال  لالالي  يف الالاليان 

ويعالرض نفسال  رشالا رهآ الا ورشآيال  فال   Qلي وج  إلي الا اإلمالا  احلسالل 

 .مرج  هلا

 :وهو من ابن احلنفية قال :ورما ال ييل الثالس

ال وجالالز  مالالن بآالالي إىل بآالالي وإال حلقالالت بالرمالالال وشالالعوب اب الال)

 .(ح ى ننظر ما يؤول إلي  رمر النا  وحي م اهلل وهو خري احلا ال

وهذا رشرض غريب جاليا مالن مثالل ابالن احلنفيالة وإ   نالا نق الع رنال  

إال رنالال  حمالالا  الالا  هالاليل اإلمالالا   ،Qرشالالا اإلمالالا   الالا  رشالالن حالالب وشالالفقة 
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يف حر  الالال  اإلصالالال ه يف رمالالالة جالالاليه فعآيالالال  ر  ي وجالالال  إىل  Qاحلسالالالل 

تا  مالالن ال آالاليا  ذا  ال ىاعالالا  السالال انية ليصالالآ  مالالا رفسالاليه احلالالا

الظالالالاحمو  ال ر  هيالالالرب إىل الصالالاللاري والرمالالالال ويآىالالالو إىل ر و  

ر  تالف ال  ليزيالي إنالام  انالت ل آالب  Qفقي ن  اإلمالا  احلسالل  ،اب ال

اإلصالال ه يف رمالالة جالاليه وليالالومر بالالاحمعرول وين الالي رشالالن احمن الالر فالال  معنالالى 

 الالال رو هيالالرب مالالن بآالالي إىل بآالالي مالالع يآلالالق بالرمالالال وشالالعب ابأل  

 .وجود من ورشي بالنرص بل وررش ى ال يعة ل 

واحلاصالالل ممالالا تقالالي   آالال  ر  تآالال  ال الاليائل ال الالي رشرضالالت رشوضالالا 

 Qرشن ال وفة إمالا ر الا ليسالت مؤهآالة الح ضالا  قضالية اإلمالا  احلسالل 
 .وإما ر ا ال موضورشية هلا

وبعالالي اتضالالاه  الالل مالالا تقالالي  نؤ الالي هنالالا رشالالا ر  تآالال  العالالروض 

لنصالالائ  وال لالالذيرا   انالالت مالالن ناصالاللل رمينالالل ومل ت الالن مالالن وا

تالالذلل رو تالالادرشل رو مث  الالل  الالام رنالال  لالالي  رحالالي ممالالن ذ رنالالا مالالن 

حم ايعالالة يزيالالي بالالل رشالالا الع الال   Qالناصالاللل درشالالا اإلمالالا  احلسالالل 

فالالاأل ثر درشالالاه إىل اخلالال ل رشآيالال  ودرشالالوه لآوقالالول ضالالي يزيالالي ول الالن يف 

صاليلة مالالن رشالار رشآيالال  بالالالذهاب احلالر  رو يف غالالري ال وفالة بالالل ا الالم يف ن

 .إىل ال وفة
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 :Qازهصأكح وازهأصَي يف نظر اإلاأم احلوي 

نفسالالال  ل آالالال   Qورخالالالريا فآننظالالالر إىل تقيالالاليم اإلمالالالا  احلسالالالل 

النصالالائ  والناصالاللل رنفسالال م ف الالل ودالالا م باحمصالالذلل رو احمث  الالل ر  

 .ش ر نصيل  م

 :قال حملاي بن احلنفية

نصالاللت ورشالالفقت ورس  يالالا رخالالي جالالزاج اهلل رشنالالي خالالريا فقالالي )

 .(1)(بالصواب وررجو ر  ي و  رري  ديييا موفقا إ  شاء اهلل

 :وقال لعار بن رش ي الرمحن احمصزومي

 ،جالالزاج اهلل خالالريا يالالا ابالالن رشالالم فقالالي رشآاالالت رنالال  مشالاليت بنصالال )

وت آاالالت بعقالالل وم الالام يقالال  مالالن رمالالر ي الالن رخالالذ  برريالال  رو تر  الال  

 .(2)(فونت رشنيي رمحي مشري ورنص  ناص 

 :رش ا  وقال البن

 .(3)(إا ألرشآم رن  ناص  مشفق)

                                                           

 - 327ص  ،44جاالنوار، بلار  ؛137ص ، ل بلر العآو  ،حلسل( مق ل ا(1

329. 

 .154ص ،( احمصير السابق(2

 .157 ،( احمصير السابق(3
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نفسالال  ال ي قالالى ري  Qوبعالالي هالالذه ال آالالام  مالالن اإلمالالا  احلسالالل 

جمالالال لآ شالال ي  يف مصالالياقية الناصالاللل ونصالالائل م ور الالم ناصالاللو  

ومشالالفقو  وليسالالوا تالالذلل رو تالالادرشل نعالالم رشالالا الع الال  متامالالا مالالن 

ل رشالالرض رشآيالال  اخلالالروج مالالن احلالالر  وال وجالال  إىل العالالرا  فقالالي ا االال  رهالال

 .نفس  Qالعقل والنص  بل ا ا  اإلما  احلسل 

وبعالالالي ر  ت الالالل لنالالالا صالالاللة تآالالال  النصالالالائ  وال لالالالذيرا  

باخلصوص ودآانا بو الا نابعالة رشالن معرفالة و ربالة مالع احمى االع ال الويف 

مالالن اخلالالروج إىل  Qنقالالول رال ين غالالي ر  ت الالو  مانعالالة لإلمالالا  احلسالالل 

 ؟العرا 

 ؟ال وفة إىل Qورشآي  فآامذا ي وج  اإلما  احلسل 

 ؟رهآ او يف ير ن إلي ا ويثق بورشود 

 :اشكضُّ تقييم ازكوفُّ

رثالالار تقيالاليم الواقالالع اخلالالارجي حلر الالة احمى االالع ال الالويف و الالذل  

ال  يعالالالة النفسالالالية لالالالذل  احمى االالالع مشالالال آة ف ريالالالة رمالالالا  احملآآالالالل 

 .وتفسري تآ  احلر ة Qواحمف رين يف قضية اإلما  احلسل 

ء االج امرشيالالة من الالا رو فالاليذا  انالالت رش قالالا  ذلالال  احمى االالع دالالوا

السيادية بل ح الى اليينيالة م نيالة رشالا ردالا  ال االع واحمصالال  الينيويالة 
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وإذا  انالالت  ،ورهالالياف م بالالل ضالاليها Kف الالي تالفالالة لف الالر رهالالل ال يالالت 

ال  يعالالة النفسالالية لالالذل  احمى االالع هالالي الغالالير و انالالت تآالال  النصالالائ  

 صالالادقة فال لالالذيرا  ت الالو  يف  آ الالا وال دالاليام ر  ال قيالاليم  الالا  واقعالالا

نفسالال  ألجالالل  الالل  Qمعاشالالا لآناصالاللل بالالل قالالي رشاشالال  اإلمالالا  احلسالالل 

إلالالي م لثق الال   Qتآالال  األمالالور يالالنا هالالذا االدالال ف ا  هالالل توجالال  اإلمالالا  

 ؟ م

 ؟ م مع معرف   بلاهلم Qو يف يثق اإلما  

 ؟و يف ارش اي رشا     م وصي  ردآ م

وإذا مل يثالالق  الالم ومل يع االالي رشالالا   الال  م ومل يصالالي  ردالالآ م فآالالامذا 

 ؟إىل ال وفةتوج  

وحيالالالس إ  ال لالالالذيرا   انالالالت مالالالن ط يعالالالة حر الالالة احمى االالالع 

اخلارجيالالة وط يعالالة النفسالالية فاخلارجيالالة دالالول ت  الالرر وال  يعالالة النفسالالية 

احميالة لآغالير لالن ت غالري فال  يا الن لعاقالل ر  يالر ن حمثالل ذلال  احمى االع 

وخصوصالالا إذا  الالا  هالالو قالالي رشالالام ورشالالايال تآالال  ال ىالالارب ال الالي 

االن  الالاع وحيالالس  انالالت ن ائى الالا ررش الالت رشالالن م تآالال  الصالالورو وذلالال  

 Nرضالالف إىل ذلالال  مالالا روي رشالالن الن الالي  ،الق الالل والغالالير واالغ يالالال
 :احم قي 

 .(ال يآسع احمؤمن من جلر مرتل)
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 Qورضالالف ريضالالا إىل جانالالب ذلالال   آالال   آالالام  رمالالري احمالالؤمنل 
 الام رنال  قالي ت ابقالت  راء  ،وتوحم  وتنمال  مالن ذلال  احمى االع واخ  فاتال 

 .م ورشا تآ  ال لذيرا العق ء رشا ذل  ال قيي

نعم مثالل ذلال  الواقالع لآاى االع ال الويف مشال آة   الريو يف حتآيالل 

 .القضية احلسينية ورشق ة صع ة رما  ري تفسري لآقضية احلسينية

ول الالي يصالال   ري حتآيالالل معقالالوال وري نظريالالة مق ولالالة فعآي الالا ر  

رشق الالة ) يالالب رشالالن تآالال  احمشالال آة وت ىالالاوا تآالال  العق الالة وال الالي نسالالاي ا 

خصوصالا بعالالي ر  رث  نالا صالالل  ا وصالي  نوايالالا  (ل لالالذيرا النصالائ  وا

اإلجابالالة رشالالن ذلالال  االدالال ف ا  احم قالالي  بالالام ينسالالىم ورشآي الالا  ،رصالاللا ا

 :وصلة تآ  النصائ 

إىل ال وفالالة مالالع رشآاالال  ب الالل تآالال   Qحمالالاذا توجالال  اإلمالالا  احلسالالل 

 ؟األمور

وقالالي ظ الالر  لإلجابالالة رشالالن ذلالال  رشالاليو تفسالالريا  وطرحالالت رشالاليو 

احلر الالة احلسالالينية بشالال ل  امالالل يف مجيالالع نظريالالا  حالالاول بعضالال ا حتآيالالل 

 ،ر بعالال  رشالالا حتآيالالل خصالالوص موقفالال  يف  الالرب ءالواق صالال ،مراحآ الالا

 ومالا ترتالب ،رها رشالا ردالا  خصالوص مالا لالز  رشن الاالوبع   خالر فسال

 رشآي ا.
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ورشالالالا  الالالل فاإلجابالالالا  وال فسالالالريا  ال الالالي حآآالالالت القضالالالية 

احلسالالنية بشالال ل  امالالل منالالذ الوهآالالة األوىل ال الالي حتالالرج في الالا اإلمالالا  

ورمالالا  ،إىل ر  اد شالال ي بصالالورو منهنالالة ارش نناهالالا نظريالالا  Q احلسالالل

ر  رشالالا حتآيالالل خصالالوص البالنسالال ة لآ فسالالريا  األخالالر  وال الالي اق صالال

موقف  يف  رب ء رو ر ا مل ت الن بصالورو منهنالة فيننالا مل ن عالرض هلالا نعالم 

ر التآال  الف الرو ال ل و الا متثالل نظريالة تفسالربالام رشرضالنا بعضال ا ألثيالة 

 .ع مراحآ ا وت ورا ااحلر ة احلسينية بىاي

رنا يف بلثنالالا رشالالا األف الالار ال الالي مثآالالت الواخل صالالة رننالالا اق صالال

 .حتآي  شام  لآقضية احلسينية

وحاولنالالا بقالالير احمسالال  اع صالالياغ  ا بصالالورو رشآايالالة ورشرضالالنا 

ردل  الالا بشالال ل مفصالالل  الالام رننالالا افءضالالنا أل ثالالر النظريالالا  مالالا يا الالن 

رشرضالالنا ورت نالالا  الالل ذلالال  بصالالورو مقالاليما  ثالالم  ،فرضالال  إلث ا الالا

 الام ذ رنالا احال امال لآساليي  .ليراد  ا فنن   لنا رشالن ذلال  مال  نظريالا 

وريضا فرضنا ل  مالا يا الن فرضال  مالن ردلالة ودردالنا ذلال  ثالم  Gاخلوئي 

 .رشرضنا نظري نا وهي داددة النظريا 
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 :Qازهظريأت اْلفرس  حلركُّ اإلاأم احلوي 

تفسالالالري احلر الالالة احلسالالالينية رشالالالا ردالالالا  إقامالالالة  :النظريالالالة األوىل

 .ىةاحل

وهالالي النظريالالة الغي يالالة وهالالي تع االالي يف تفسالالري  :النظريالالة الثانيالالة

 .احموقف احلسيني رشا ردا  الوظيفة اخلاصة احمعآآة باب ة الغي ية

ر احلر الالة الوهالالي تفسالال Gنظريالالة السالاليي الصالالير  :النظريالالة الثالثالالة

ول الالن ال بعنوانالال  بالالل بعنالالوا  إقامالالة  ،احلسالالينية رشالالا ردالالا  االد شالال اد

 .احل م اإلد مي

نظريالالة الشالالي  م  الالري وحتآالالل هالالذه النظريالالة  :لنظريالالة الرابعالالةا

ويع قالالي صالالاح  ا ر   الالل  ،القضالالية احلسالالينية رشالالا ردالالا  رشوامالالل ث ثالالة

رشالالالن ا خالالالر يف حر الالالة اإلمالالالا   رشامالالالل من الالالا مالالالؤثر بشالالال ل مسالالال قل

 .Qاحلسل
ر حر الالة الالنظريالالة ال  يعيالالة وهالالذه النظريالالة تفسالال :النظريالالة اخلامسالالة

ا  األحالالاليا  ال  يعيالالالة رشالالالا ردالالالا  مع يالالال Qاإلمالالالا  احلسالالالل 

 .والظرول اخلارجية

ر احلسالالينية رشالالا الوهالالي نظري نالالا وهالالي تفسالال :النظريالالة الساددالالة

 .ردا  القضية احلسنية وما لز  رشن ا
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 :نظريُّ إقأاُّ احلجُّ :ازهظريُّ األوَل

ر هالالذه النظريالالة احلر الالة احلسالالينية  الالاه ال وفالالة رشالالا ردالالا  التفسالال

ول الن حيالس  ،ئ م لال إقامة احلىة رشا رهآ الا ح الى مالع رشآاال  بعالي  وفالا

إ م درشوه ف بالي ر  يالذهب هلالم ال الرش قالاده وفالاءهم بالل ليق الع رشآالي م 

والظالالاهر ر  دالال ب ظ الالور هالالذه النظريالالة  ،رت الدالال ل االرش الالذار رشالالن نصالال

هالو ارش امدهالا بشالال ل  امالل رشالالا صاللة النصالالائ  وال لالذيرا  احموج الالة 

ي رشالالي  الوثالالو  بوهآ الالا في الالو  الوحيالالس إ  صالالل  ا تق ضالال Qلإلمالالا  

ال وفالالة إذا إلقامالالة احلىالالة رشالالا رهآ الالا وذلالال  ر  الالاليرشوا  توج الال  إىل 

 Kاحموج الالة إليالال  مثآالالت وجالالود النالالام ظالالاهرا وحيالالس إ  األئاالالة 
ي عالالامآو  مالالع النالالا  يف ر ثالالر رمالالورهم حسالالب الظالالاهر ال دالاليام األمالالور 

احمرت  الالة بعامالالة النالالا  بشالال ل م الالاس فالال  ي الالو  رشآا الالم بالالالواقع مانعالالا 

آيال  وواضال  ا  ن يىالة ذلال  هالو رشن األخالذ بالظالاهر رو ترتيالب األثالر رش

ول الالن ال الرشالال امده رشالالا   الال  م وردالالآ م رو  ،لالالزو  ال وجالال  إىل ال وفالالة

ر م بالالل إلقامالالة احلىالالة رشآالالي م وق الالع الالوثالالو  بورشالالودهم رو توقالالع نصالال

فقالي رق الل إلالي م فال  حىالة هلالم يف ال صالاذل رشالن  ،د ل األرشذار رشآالي م

 .نرصت 
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 :تقييم ازهظريُّ ودراستهأ

لنظريالة يف رشاليو نقالا  متثالل مع يالا  هلالا يا ن لنا تآصالي  تآال  ا

 .Qحلر ة اإلما  احلسل  ن يى  ا وتفسريهاوت و  ردادا هلا يف 
 الالا  يف حر  الال  مالالن  Qر الالا تآ الالز  بالالو  اإلمالالا  احلسالالل  :األوىل

 .م ة م وج ا إىل ال وفة

تع قالالالي بصالالاللة مجيالالالع تآالالال  النصالالالائ  وال لالالالذيرا   :الثانيالالالة

 .وصي  نوايا رصلا ا

 الال ع  مالالن نصالالل  ال  Qو  اإلمالالا  احلسالالل تآ الالز  بالال :الثالثالالة

 .ي وقع الوفاء من رهل ال وفة بل ي وقع الغير ب 

ر    ابالالة رهالالل ال وفالالة وردالالآ م مثالالل وجالالود النالالام  :الرابعالالة

 .ظاهرا

ي عامالالل مالالع النالالا  وقضالالاياهم  Qر  اإلمالالا  احلسالالل  :اخلامسالالة

 .بلسب الظاهر والعآم العادي ال بالعآم الغي ي

لالالو مل ي وجالال  هلالالم ل انالالت هلالالم  Qاحلسالالل ر  اإلمالالا   :الساددالالة

بونالا درشونالاه وضالانا  –احلىة رشآيال  رمالا  اهلل دال لان  وتعالاىل واالرش الذار 

 .ل  النرصو فآم جي نا
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هالالذه هالالي رهالالم النقالالا  ال الالي ارش االالي  رشآي الالا تآالال  النظريالالة 

ولآ وقف وال ومالل في الا ويف بعال  مع يا الا جمالال وادالع فالنآلح تآال  

 .النقا 

في الالا بنالالاء رشالالا ر  خروجالال   الالا  ادالال ىابة  فالال  إشالال ال :رمالا األوىل

ليرشوا  رهالل ال وفالة ولالو بلسالب الظالاهر و الذه النق الة باخلصالوص 

ينالاليفع رشن الالا مالالا يالالرد رشالالا غريهالالا مالالن إشالال ال إردالالال مسالالآم بالالن رشقيالالل 

 .إلي ا وال ياثل ذل  هلا ري مش آة

فقالالي تقالالي  ال لالالس رشن الالا ور الالا تامالالة وال  :رمالالا النق الالة الثانيالالة

 .إش ال في ا

 الال ع  مالالن نصالالل  ال ي وقالالع  Qر  اإلمالالا  احلسالالل  :ثالالةرمالالا الثال

 .الوفاء من رهل ال وفة بل ي وقع الغير ب 

فاإلشالال ال رشآي الالا واضالال  فالالي  توقالالع رشالالي  الوفالالاء رو توقالالع الغالالير 

 .هذا روال .يق يض رشي  الذهاب ولو إلقامة احلىة

وال دليالل رشآي الا بالل  (توقالع الغالير)ر  ذلال  جمالرد درشالو   :وثانيا

 .ودن ين  رشني رشرض نظري نا ،ل  متامااليليل رشا رش   ذ

ر    ابالة رهالل ال وفالة ودرشالو م مثآ الا وجالود النالام  :رما الرابعالة

رو الوذلالال  ر  وجالالود مالاليرشي النصالال ،ظالالاهرا فآيسالالت ب امالالة وال صالالليلة

احمعالالرول بالغالالير  عيمالال  فضالال  رشالالن   اب الال  وورشالاليه وهالالذا لالالي  ح الالام 
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 بالغيالالب بالالل هالالو رمالالر رشق ئالالي ولالالذل  وج الالت ال لالالذيرا  لإلمالالا 

 .من ق ل العق ء Qاحلسل 

ي عامالالالل مالالالع النالالالا   Qر  اإلمالالالا  احلسالالالل  :ورمالالالا اخلامسالالالة

 .وقضاياهم بلسب الظاهر ال بالعآم الغي ي

ف ذا األمالر صاللي  يف نفسال  ول الن مسالول نا ليسالت مالن مصالاديق 

فقضالالايا ال وفالالة ومواقالالف رهآ الالا  ،العآالالم الغي الالي وال عامالالل بلسالال  

الوثالالو  بورشالالي الغالالادر  ورشالالي  ،معآومالالة ل الالل رحالالي بالالالعآم العالالادي

 ،بالالل هالالو رمالالر رشق ئالالي ،واحمصالالادع لالالي  تعالالام  بلسالالب العآالالم الغي الالي

مل يثالالق بورشالالودهم وال   الال  م ومل  Qورشالالا هالالذا فآالالو ر  اإلمالالا  احلسالالل 

يذهب إلالي م لغاليرهم احمعالرول رشالن م مل ي الن ذلال  تعالام  منال  مع الم 

والالاليليل رشالالا  ،بلسالالب العآالالم الغي الالي بالالل هالالو تعامالالل بالالالعآم العالالادي

ر  ال ثالري نصالالل  بعالي  الالذهاب إلالالي م مالع رنال  مالالن احمسالآم رشالالي   ذلال 

ورشآيالالال  ف عامآالالال  مالالالع النالالالا  بلسالالالب الظالالالاهر ال  ،رشآا الالالم بالغيالالالب

 .يض رشيمالالالالالال الي ال وجالالالالالال  إىل ال وفالالالالالالة بالالالالالالل يق الالالالالالاليق ضالالالالالال

لالو مل ي وجال  هلالم ل انالت هلالم احلىالة  Qر  اإلما  احلسالل  :رما الساددة

درشونالالاه وضالالانا لالال   بونالالا)رشآيالال  رمالالا  اهلل دالال لان  وتعالالاىل واالرش الالذار 

 .(النرصو فآم جي نا
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 Qف الالذا األمالالر ريضالالا لالالي  ب الالال ل لآيالالل قضالالية اإلمالالا  احلسالالل 
ر   Qوتوج الال  إىل ال وفالالة ورشالالا ردادالال  وذلالال  ر  لإلمالالا  احلسالالل 

يع ذر إلالي م بونال  ال يا نال  الوثالو   الم وبعالودهم ل قارشسال م رشالن ربيال  

 .هذا روال .وق آ  وغيرهم بوخي  وطعن 

 .(ال يآسع احمؤمن من جلر مرتل) Nوي رشن الردول بام ر :وثانيا

بو  رهل العقل والنص  واحمعرفة بلالال ال وفالة حالذروه مالن  :وثالثا

غير رهآ ا ومن ال وج  إلي م وبع ارو رخر  ر  رشالي  الوثالو   الم ورشالي  

منال  ولذل  حذره  ،ال وج  هلم بناء رشا صلة تآ  ال لذيرا  رمر رشق ئي

و ذه األمالور يا الن لال  االرش الذار  .عرفة باألمورمن رهل العقل واحم ال ثري

وبالذل  ال ت الو  هلالم  ،رشني اهلل رشز وجل ورشني العق ء ورشني رهل ال وفالة

 .حىة رشآي  بل احلىة ل  رشآي م حما فعآوه دابقا

ورشآيالال  ف الالذه النظريالالة غالالري صالالليلة فن يى  الالا غالالري تامالالة وال 

 .رشا رداد ا Qيا ن تفسري حر ة اإلما  احلسل 

ذه النظريالالة يف احلقيقالالة تعالالود لآنظريالالة الثانيالالة وهالالي  الالام ر  هالال

وذلال  ر  إقامالة احلىالة مالع م حظالة تآال  األمالور ومالع  ،النظرية الغي ية

رشالالي  وجالالود النالالام الثقالالة ال موجالالب هلالالا إذ احلىالالة بنفسالال ا قائاالالة لالال  

وهالالي رشالالي  وجالالود النالالام وواضالال  ر  احمعالالرول بالغالالير وجالالوده 

 .ءجع لآنظرية الثانية عيم  إال ر  ييرشي ر  هناج وظيفة خاصة ف
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 :ازهظريُّ ازغيضيُّ :ازهظريُّ ازثأنيُّ

وهالالي النظريالالة ال الالي تع االالي يف تفسالالريها رشالالا ردالالا  الوظيفالالة 

 .اخلاصة احمعآآة باب ة الغي ية

 :ونع قي ر  هذه النظرية تع اي رشا ث ثة رمور

ر  تآالالال  النصالالالائ  وال لالالالذيرا  صالالالليلة وال إشالالال ال  :األول

 .رشآي ا رو رشا رصلا ا

معصالالومل فالال  خي  الالو  وال يشالال   و  وال  Kر  األئاالالة  :ااالثالال

 .يغفآو 

 .ر  ل ل إما  صليفة يعال بام في ا :الثالس

حمالا دالآانا بصاللة تآال  النصالائ   الام تقالي   :وتقول هالذه النظريالة

ي رشالالي  ال وجالال  إىل ال وفالالة ورشالالي  الر الالو  إىل رهآ الالا الور الالا تق ضالال

خي الالئ وال  معصالالو  ال Qوورشالالودهم وحيالالس إننالالا نعآالالم ر  اإلمالالا  

فنق الالع ر  مجيالالع تآالال  األمالالور احمالالذ ورو يف النصالالائ   ،يشالال    وال ينسالالى

وهالالي واضالاللة رشنالاليه  ،معآومالالة لييالال  بالالالعآم العالالادي ال العآالالم الغي الالي

 ،ماثآالالة رمامالال  فآالالم ينسالال ا ومل يغفالالل رشن الالا ومالالع ذلالال  ي وجالال  إىل ال وفالالة

وحيالالس إننالالا مل  ،فالال  بالالي إذ  مالالن وجالالود ردالال اب ودوافالالع مل نالالير  ا

رمالالالورا معقولالالالة تالالاليرشو اإلمالالالا  نالالاليرج بف رنالالالا القالالالام نسالالال  ع ر  
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ي توج الال  الومالالا نير الال  من الالا ال يق ضالال ،لآ وجالال  إىل العالالرا  Qاحلسالالل

فآالذل  نق الع ر  حتر ال  نلالو العالرا   الا   ،ذلال إلي ا بل هو يانع مالن 

وظيفالالة خاصالالة بالال  ومل يع االالي في الالا رشالالا مع يالالا  خارجيالالة ط يعيالالة بالالل 

 .ا ومل ن آع رشآي امع يا ا ورد ا ا رمور غي ية مل نير  

 الالالومري  Kويؤيالالالي هالالالذه النظريالالالة موقالالالف غالالالريه مالالالن األئاالالالة 

 :Qالذي صن ومل حيرج دا نا إذ مل جيي رنصارا  ام قال  Qلاحمؤمن
وطفقالالت ررت الالي بالالل ر  رصالالول بيالالي جالالذاء رو رصالالن رشالالا طصيالالة )

فرريالالت ر  الصالالن رشالالا هاتالالا رحىالالى فصالالن   –إىل ر  قالالال  –رشايالالاء 

 .(1)(شىا رر  تراثي   ا ويف العل قذ  ويف احلآق

صالالن وصالالال  معاويالالة إذ مل جيالالي  Qو الالذل  رخالالوه ربالالو  االالي 

 :رنصارا وقي قال حمعاوية

 .(2)  رنصارا لقاتآ   لييل و اري(لو وجي)

فالاليذا مل يوجالالي النالالام الصالالاد  فالالي  الوظيفالالة ال  يعيالالة هالالي 

ر احمعالالرول بالغالالير ف الالام ذ رنالالا ر  الورمالالا وجالالود الوارشالالي بالنصالال ،الصالالن

 .ف  بي من الصن ، عيم  وجوده

                                                           

 .152ص ،1ج  ،( سه    ال  غة(1

 .137ص ،44ج  ،( بلار األنوار(2
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فالالال لرج مالالع العصالالاة واألمالالر ه الالذا ي الالو  دلالالي  رشالالا ر  هنالالاج 

وج   الالا غي يالالة مل نالالير  ا وإال  ،Qوظيفالالة خاصالالة باإلمالالا  احلسالالل 

 .هذا روال .لصن  ام صن غريه

 :ما ورد من ر  ل ل إما  صليفة يعال بام في ا :وثانيا

ياج مالالا رقالالل جعآالالت فالال :Qقآالالت أليب رش الالي اهلل  :رشالالن حريالالز قالالال)

بقالالائ م رهالالل ال يالالت ورقالالرب  جالالال م بعضالال ا مالالن بعالال  مالالع حاجالالة 

رشالن ل الل واحالي منالا صالليفة في الا مالا حي الاج إليال   :فقالال ،النا  إلي م

ى مالا في الا ممالا رمالر بال  رشالرل ر  رجآال  الفاليذا انقضال ،ر  يعال ب  يف ميتال 

ينعالى إليال  نفسال  ورخالنه بالام لال  رشنالي اهلل وإ   Nفوتالاه الن الي  ،رالقي حض

ر لال  مالالا يالوو بنعالالي وبقالالي القالالرر صالليف   ال الالي ررش ي الا وفسالال Q احلسالل

 .(1)(في ا رشياء مل تق  فصرج لآق ال إل 

وواضالال  ر  العاالالل ب آالال  الصالالليفة وظيفالالة خاصالالة باإلمالالا  

وريضالالا ر  تآالال  الوظيفالالة ال تع االالي يف العاالالل  الالا رشالالا  Qاحلسالالل 

مع يالالالا  األحالالاليا  اخلارجيالالالة بالالالل هالالالي ت آيالالالف خالالالاص باألئاالالالة 

 .Kال اهرين 

                                                           

 . 283ص، 1ج  ،( ال ايف(1
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قي غفالل رو اشال    رو  Qال يا ن فرض رو اح امل ر  ي و  اإلما  و

ف ل ذل   ال ال يا ن ر  يفرض يف حق من رشصالا م  ،رخ و يف حسابات 

 .اهلل من الزلل ورذهب رشن م الرج  وط رهم ت  ريا

 :دراسُّ ازهظريُّ وتقييمهأ

مالالن الواضالال  جالاليا ر  هالالذه النظريالالة ارش االالي  بشالال ل  امالالل رشالالا 

مالالن ال وجالال   Q وفالالة وحتالالذيرهم اإلمالالا  احلسالالل تقيالاليم الناصالاللل لآ

فليالالس إ  تآالال  النصالالائ   انالالت صالالادقة ورمينالالة فالال  يا الالن أل   ،إلي الالا

يع االالي رشالالا رهالالل ال وفالالة رو يالالر ن إلالالي م فالاليذا توجالال  إلالالي م يف ذلالال  

 .الفرض فيعآم ر  ذل   ا  ت آيفا خاصا ب 

رمالالا بالنسالال ة لآاقالاليما   ،ولآنظالالر يف تآالال  النظريالالة جمالالال وادالالع

فالالو ثر مالالا تث  الال   ،ر  ف الالي ال تنالال   وال تث الالت الوظيفالالة اخلاصالالةال الالي ذ الال

ورشالالي  العآالالم رمالالر  ،Qرشالالي  العآالالم بودالال اب حر الالة اإلمالالا  احلسالالل 

والوظيفالالة اخلاصالالة رمالالر وجالالودي  ،رشالاليمي ال يث الالت األمالالر الوجالالودي

 ،ورمالالا الروايالالة فسالاليوو ال لالالس في الالا ،حي الالاج يف إث ا الالا إىل دليالالل خالالاص

دي ول نالال  دقيالالق يصالالعب بيانالال  رو  الالام رنالال  حي االالل ر  حر  الال  ألمالالر رشالالا

وإذا وجالالي االحالال امل  ،يصالالعب ف االال  وادالال يعاب  رو إقنالالاع ا خالالرين بالال 

 .ب ل االد يالل
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واحلاصالالل ر  رشالالي  العآالالم ال يث الالت الوظيفالالة اخلاصالالة وال يعين الالا 

هالذا مالن ناحيالة ومالن ناحيالة رخالر  فالي  هالذه  ،وال ي  ل ذل  االحال امل

دالالال ف اما  النظريالالالة غالالالري واضالالاللة ف الالالي تثالالالري العييالالالي مالالالن اال

 :واإلش اال  حوهلا فان ا

 ؟ماهي تآ  الوظيفة اخلاصة :فووال

 ؟هل هي ال وج  إىل ال وفة

 ؟رو ر ا ال وج  إىل  رب ء ل د ش اد

فينال  يعالءض رشآي الا بيردالال مسالآم بالن رشقيالل  :في   انالت األوىل

 .إىل ال وفة

 ؟فآامذا يردآ  إىل ال وفة

ع ررهيالالم رشآيالال  ف الالابق مالالا وحمالالاذا يالالومره بال  ابالالة إليالال  إ   الالا  اج االال

 ؟جاء  ب      م

فين  ال مالنر لالذل  إذا  الا  هنالاج وظيفالة خاصالة فسالواء صاليقت 

ودالالواء   الالب مسالالآم إليالال  بصالالي  ذلالال  ر    الالب لالال   ،ردالالآ م رو  الالذبت

 .في  ذل  لن يغري الوظيفة اخلاصة إ   انت ،بص ف 

 Qهالالل ر    الالاب مسالالآم لالال  رثالالر يف حر الالة اإلمالالا  احلسالالل  :ثانيالالا
وبع الالارو رخالالر  هالالل تقيالاليم مسالالآم لآوضالالع ال الالويف  ؟ ا رو الإجيابالالا ودالالآ

 ؟ر  ر  تقييا  ورشيم  دواء Qل  موضورشية لي  اإلما  احلسل 
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ري رنالال  حالالذره مالالن  ،فآالالو  الالا    الالاب رشالالن الوضالالع ال الالويف دالالآ يا

القالاليو  إىل ال وفالالة وذ الالر فيالال  تفالالرق م رشنالال  واخالال  ف م ورشالالي  صالالي  

 ؟ي وج  هلم Qر ا  اإلما  احلسل  ،    م مث 

ره بالالو  دالال ب إردالالال مسالالآم هالالو ال عالالرل رشالالا حالالاهلم الرمل يصالال

 ؟وواقع ما جاء  ب  ردآ م وما تضان       م

 :فقي قال يف   اب  ألهل ال وفة

فالالالي    الالالب إيل بونالالال  قالالالي اج االالالع رري مآالالال  م وذوي احلىالالالى )

والفضل من م رشالا مثالل مالا قاليمت بال  ردالآ م وقالرر  يف   ال  م فاليا 

 .(1)(رقي  إلي م وشي ا إ  شاء اهلل

 :وبامذا يا ن ل آ  النظرية ر  توج  قول  حمسآم

في  رري  م جم اعالل رشالا بيع الي فعىالل رشاليل بالاخلن ح الى ررشاالل )

 .(2)(رشا حساب ذل  إ  شاء اهلل تعاىل

و الالذل    ابالال  إىل رهالالل ال وفالالة بعالالي وصالالول   الالاب مسالالآم لالال  

 :الذي قال في 

                                                           

 .335ص ، 44ج  ،( بلار األنوار(1

 .216ص  ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل(2
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ب مالالن احلسالالل بالالن رشالاليل بالالن ريب طالالال :بسالالم اهلل الالالرمحن الالالرحيم)

دال   رشآالي م فاليا رمحالي إلالي م اهلل  ،إىل إخوان  مالن احمالؤمنل واحمسالآال

رما بعالي فالي    الاب مسالآم بالن رشقيالل  جالاءا خيالنا  ،الذي ال إل  إال هو

 ،رنا وال آالالب بلقنالالاالواجالال امع مآالال  م رشالالا نصالال ،فيالال  بلسالالن رري الالم

ور  يثيالال  م رشالالا ذلالال  ررشظالالم  ،فسالالولت اهلل ر  حيسالالن لنالالا الصالالنيع

ت إلالي م مالن م الة يالو  الث ثالاء لالثام  مضالل مالن شصصال وقالي ،األجر

فاليذا قالي  رشآالي م ردالويل فان اشالوا يف رمالر م  ،ذي احلىة يالو  الءويالة

والسالال    ،فالاليا قالالاد  رشآالالي م يف ريالالامي هالالذه إ  شالالاء اهلل تعالالاىل ،وجالاليوا

 .(1)(رشآي م ورمحة اهلل وبر ات 

ري  بونالال   الالا  مع االاليا يف الو الالي يف هالالذا ال  الالاب ومالالا ق آالال  ال صالال

  رشالا   الاب مسالآم وتقيياال  لوضالع ال وفالة ومالي  صالي    ال  م حتر 

 .وردآ م

ميالال  يف ر  حتر الال   (ح الالى ررشاالالل رشالالا حسالالاب ذلالال ) :فقولالال 

و الذل  يف ال  الاب  ،نلو ال وفة  الا  مناطالا ب  ابالة مسالآم رشالن ال وفالة

ور  تقيياالال  هلالالم  ،حيالالس مه بوصالالول   الالاب مسالالآم إليالال  ،الثالالاا

وصال  إلالي م رشالا جماليء ذلال  ورنال  رتالب رمالر شص ،ولآ وفة  ا  إجيابيالا

 .ال  اب ورشا ما تضان  من ال قييم
                                                           

 .179ص  ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل(1
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واخل صالالة ر   الالل هالالذه األمالالور متثالالل إشالال اال  ورشق الالة رمالالا  

وال ررش قالالي ر الالا  ،رشالالا ذلالال  السالالا  Qحتآيالالل قضالالية اإلمالالا  احلسالالل 

 .قادرو رشا اإلجابة رشآي ا رو  اواها

وألجالالل  الالل ذلالال  ممالالا تضالالان   تآالال  ال  الالب واحمرادالال   نق الالع 

  لآ وفالالة  الالا  مءت الالا رشالالا مع يالالا  خارجيالالة اق ضالالت حتالالره ر  توج الال

 .نلو ال وفة ال رن   ا  وظيفة خاصة

هالالذا  آالال  إذا  انالالت الوظيفالالة اخلاصالالة هالالي ال وجالال  إىل  الالرب ء 

وارد  Qل د شالال اد فاإلشالال ال بيردالالال مسالالآم وم ات الالا  احلسالالل 

ريضالا بالل هالالو هنالا روضالال  إذ ال موضالوع وال معنالى هلالالا إذا مل ي الن يريالالي 

 ال وفة.  إىل ال وج

فآالالامذا يردالالل مسالالآام إىل ال وفالالة إذا  انالالت وظيف الال  اخلاصالالة هالالي 

 ؟ال وج  إىل  رب ء

 ؟وحماذا ي آب من  ال  ابة إلي 

وحمالالالاذا ي  الالالب إىل رهالالالل ال وفالالالة ويعالالاليهم بقيومالالال  الوشالالالي  

 ؟رشآي م

 ؟وحماذا مل ي آب من رهل ال وفة ال وج  إىل  رب ء

إىل  الالرب ء حت الالاج  الالام ر  رصالالل الالاليرشو  وهالالي ر  توج الال   الالا  

إىل دليالالل بالالل الالاليليل رشالالا خ ف الالا قالالائم وهالالو ال وجالال  إىل ال وفالالة ومالالا 
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وإردالال  مسالآام إىل رهآ الا فيال  داللالة  Qتقي  مالن   الب اإلمالا  احلسالل 

 .ذل   افية رشا

ورمالالا الروايالالة ال الالي اد شالال ي  الالا ومحالالت رشالالا ر  ل الالل إمالالا  

ة في الا مالا إ  ل الل واحالي منالا صالليف) :ة يعال بام في ا حيالس قالالصليف

ى مالا في الا ممالا رمالر بال  رشالرل الحي اج إلي  ر  يعال بال  يف ميتال  فاليذا انقضال

 .(ر  رجآ  قي حرض

فالال  داللالالة في الالا رشالالا الوظيفالالة اخلاصالالة رو رشالالي  وجالالود ردالال اب 

ي ذلالال  احموقالالف رو ر الالا تعآالالل مالالا في الالا الخارجيالالة ط يعيالالة رشاديالالة تق ضالال

ر  يعاالل بال  بومور غي ية بل ما نصالت رشآيال  هالو رنال  في الا مالا حي الاج إليال  

 .والعا  ال يث ت اخلاص هذا روال ،وهو ررشم

لالالو  انالالت تالاليل رشالالا الوظيفالالة اخلاصالالة رو ال عآيالالل بالغيالالب  :وثانيالالا

 ،وظالالائف خاصالالة  الالم Qلوجالالب االل الالزا  بالالو  مجيالالع رمالالور احمعصالالومل 

ل الل واحالي منالا صالليفة في الا مالا حي الاج )وذل  ألن  قالي ذ الر في الا رنال  

ومالالن  Kال مجيالالع احمعصالالومل ف الالذا يشالال (بالال  يف ميتالال إليالال  ر  يعاالالل 

ورفعالالاهلم وظالالائف  Kالواضالال  رنالال  لالالي  مجيالالع رمالالور احمعصالالومل 

 .خاصة

مالن الواضال  ريضالا رنال  ال تعالارض بالل هالذه الروايالا   رن  :وثالثا

وغريها ممالا ت نالي حتالرج احمعصالو  يف مالوارد  ثالريو رشالا ردالا  مع يالا  
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 ط يعيالالة رشاديالالة  لربالال  ودالالآا  خصوصالالا بعالالي ر  بينالالا رنالال  ال نالال  في الالا

 .رشا الوظيفة اخلاصة

ف شال ل  ،ورما ما هالو الوجال  يف بيالا  الصاللائف والعاالل  الا في الا

ر الظالاهر رنال  لالردع احمعالءض رشالا رفعالاهلم غالري احمعآومالة السال ب الت ص

 .لعامة النا  ولزو  ال سآيم هلم

ودالالول يالالوو مزيالالي بيالالا  هلالالذا رشنالالي م حظالالة درشالالو  اباالالع بالالل 

 .(1)رلنظرية والنظرية ال  يعية فان ظهذه ا

مالالع رشآاالال  بلالالال وط يعالالة  Qقالالي يقالالال إ  توجالال  اإلمالالا  احلسالالل 

احمى اع ال ويف هو الوظيفالة اخلاصالة فال  توقالف لال  رشالا إردالال  مسالآام 

 .رو جواب 

بالالو  حرتالال  نلالالو  Qري  اإلمالالا  الول الالن بعالالي اتضالالاه بالالل تصالال

فالالي  )م وقفالالة رشالالا   ابالالة مسالالآم وتقيياالال  لقولالال  يف   ابالال  األول ال وفالالة 

اج االالع رري مآالال  م وذوي احلىالالى والفضالالل مالالن م   الالب إيل بونالال  قالالي 

رشالالا مثالالل مالالا قالاليمت بالال  ردالالآ م وقالالرر  يف   الال  م فالاليا رقالالي  إلالالي م 

ور  قيومالال  رشآالالي م  الالا  بسالال ب إجيابيالالة تقيالاليم  (وشالالي ا إ  شالالاء اهلل

فالي    الاب مسالآم بالن )مسآم حلاهلم و  اب ال  إليال  لقولال  يف   ابال  الثالاا 
                                                           

 من هذا ال لس. 264( راجع صفلة (1
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 ،رناالع مآال  م رشالا نصالالرشقيالل جالاءا خيالنا فيالال  بلسالن رري الم واجالال ام

فاليا )وقولال   (وقالي شصصالت إلالي م مالن م الة)وقولال   (وال آب بلقنا

ال معنالالى لآفصالالل بالالل حر  الال  و  ابالال  حمسالالآم  (قالالاد  رشآالالي م يف ريالالامي

 .و  اب  مسآم إلي  وال معنى إللغاء ترصحي  بارش امده رشا   اب  مسآم

وبالالذل  يظ الالر لنالالا رشالالي  صالاللة هالالذه النظريالالة لعالالي  مت ن الالا مالالن 

تآالال  اإلشالال اال  ال الالي ارشءضالال  ا بالالل ظ الالر بسالال   ا إشالال اال   الالاوا 

 .رخر 

ول ن اإلنصالال رنال  مالع ورود  الل مالا تقالي  مالن اإلشال اال  إال 

إن  إذا مل حتالل قضالية تقياليم وضالع احمى االع ال الويف فينال  ال يا الن حتآيالل 

القضالالية احلسالالينية إال بالالاالل زا  بالالو   الالل تآالال  األمالالور  انالالت وظالالائف 

وإال ف الالي رمالالور ال نعآالالم الوجالال  في الالا  خاصالالة إ   الالا  دليالالل رشالالا ذلالال 

 .Kونعءل بقصورنا رشن إدراج ال ثري من رمور احمعصومل 
ورشالالا  الالل حالالال ف الالذه النظريالالة مآىالالو رخالالري يف تفسالالري حر الالة 

 الالي رشق الالة ال قيالاليم والنصالالائ  ، فالاليذا مل نالال ا ن مالالن  Qاإلمالالا  احلسالالل 

 .وال لذيرا  وغريها ف  بي من االل زا   ا
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 :Gظريُّ ازويد ازصدر ن :ازهظريُّ ازثأزثُّ

وتآ الالز  هالالذه النظريالالة بشالال ل  امالالل بصالاللة تآالال  النصالالائ  

ربعالالي ف الالي تقالالول إ  اإلمالالا   بالالل تالالذهب إىل مالالا هالالو ،وال لالالذيرا 

ورشالا هالذا األمالر يعآم ح ى بالالعآم العالادي رنال  دالول يق الل  Qاحلسل

وتنسالب هالذه النظريالة إىل احمف الر اإلدال مي ال  الري  .ت  ني هالذه النظريالة

 :قال Gقر الصير السيي  اي با

 الالا  رشاحمالالا ح الالى بالالالعآم العالالادي العالالريف ال  Qإ  اإلمالالا  احلسالالل )

ور  يف هالالذه الشالال ادو  ،رشآالالم احمعصالالو  رنالال  دالاليق ل وينالالال الشالال ادو

بيالالي رنالال  ال يا الالن ر  يعنالالو  ثورتالال   :.. إىل ر  قالالال.مصالالآلة لإلدالال  

أل  هالالذا دالاليفقيها رثرهالالا يف  يالالي  رشنالالام الثالالورو يف  ،بعنالالوا  الشالال ادو

وذلالال  لغآ الالة طالالابع االن لالالار وإلقالالاء الالالنف  يف  ،  احمسالالآالرشالالرو

ثورتالالالال  ورشاآالالالال   Qولالالالالذل  رشنالالالالو  اإلمالالالالا  احلسالالالالل  ،ال  آ الالالالة

قالالال  (وهالالو هالاليل إقامالالة احل الالم اإلدالال مي ،االد شالال ادي بعنالالوا   خالالر

وبالالذل  يآغالالي الشالال يي الصالالير مظالالاهر ال عالالارض )ناقالالل هالالذه النظريالالة 

بعآاالالال   Qمالالالا  ره يف بعضالالال ا اإلاليف النصالالالوص ال ارخييالالالة ال الالالي يصالالال

 .(1)(ويف بعض ا ا خر ب آب إقامة احل م اإلد مي ،بش ادت 

                                                           

 .59ص  ، 1991 لسنة 12رشيد  ،( جمآة احمودم(1
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 :دراسُّ ازهظريُّ وتقييمهأ

قي ذ رنالا ر  هالذه النظريالة تع االي بشال ل  امالل رشالا صاللة تآال  

 .النصائ  بل ر ثر من ذل 

والالالذي نالالراه فعالال  ر  هالالذه النظريالالة تف قالالر إىل الالاليليل ف الالي متثالالل 

 .ت اثل يف مسة افءاضا  رشيو درشاو  افءضت دو  إث ا  وهي

يعآالالم بالالالعآم العالالادي العالالريف رنالال  يق الالل ال  Qر  اإلمالالا   :األول

 .بعآم احمعصو 

 ر  ق آ  مصآلة لإلد  . :الثاا

 اليل  -وهالو الشال ادو  -رنال  رشنالو  ثورتال  بغالري رشنوا الا  :الثالس

 . يي  رشنام الثورو يف رشرو  احمسآال

 الالم اإلدالال مي فالالرارا مالالن رشنالالو  ثورتالال  بعنالالوا  إقامالالة احل :الرابالالع

 .غآ ة طابع االن لار وإلقاء النف  يف ال  آ ة

ب آالال  األمالور تالالم إلغالاء ال عالالارض بالل النصالالوص ال الالي  :اخلالام 

ره ب آالالب الواألخالالر  ال الالي تصالال ،في الالا بشالال ادت  Qره اإلمالالا  اليصالال

 .إقامة احل م اإلد مي

 ،هذه هي النقالا  ال الي افءضالت وال الي ت اثالل في الا تآال  النظريالة

ال بالي  Q  ت الو  هالي ال فسالري احمعقالول حلر الة اإلمالا  احلسالل وألجل ر
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مالن ال الاليليل رشالالا  الالل نق الالة مالن تآالال  النقالالا   الالام ر  رشآي الالا ر  ت ىالالاوا 

 . ل العق ا  ال ي يا ن ر  تعءض ا

 .ولن حح تآ  النقا  لنر  مي  واقعي  ا وصل  ا

ر  الالذه النظريالالة حر الالة الر  يفسالال Gف الالل ادالال  اع السالاليي الصالالير 

 ؟تفسريا معقوال Q اإلما  احلسل

 ؟وهل حل بذل   ل احمش    ال ي تثار حوهلا

حالالول واالدالال ف اما   ،رو رنالال  بالالذل  رثالالار بعالال  اإلشالال اال 

 ؟القضية احلسينية

يعآالالم ح الالى بالالالعآم  Qقولالال  بالالو  اإلمالالا  احلسالالل  :فالنق الالة األوىل

ولعآالال  ادالال فاد هالالذا مالالن بعالال  النصالالوص ال ارخييالالة  ،العالالادي رنالال  يق الالل

ررش  مثالل تآال  ال الي  انالت الباصال Qاإلمالا  احلسالل  ال ي ذ ر  إخ الار

حيالالس رراهالالا موضالالع ق آالال  ومثالالل  ،مالالع ر  احمالالؤمنل ر  دالالآاة يف احميينالالة

 :حيس قال في ا ،خ     ال ي ررشآن في ا خروج  من م ة

 الالالوا بووصالالالايل تق ع الالالا رشسالالال   الفآالالالوا  بالالالل النالالالواوي  )

 .(1)(و رب ء

فآعآالال   Qآالال  ره في الالا بق الإىل غالالري ذلالال  مالالن الروايالالا  ال الالي يصالال

 .رراد مثل هذه الروايا 
                                                           

 .367 - 366ص  ،44ج  ،( بلار األنوار(1
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إث الالا  ر  ذلالال   الالا  بالالالعآم العالالادي ال بالالالعآم ول الالن احم الالم هنالالا 

 .الغي ي

الفالالالر  بالالالل العآالالالم الغي الالالي والعالالالادي ر   الواضالالال  ر ومالالالن 

ويفالالءض يف  ،احم قالاليما  احمن ىالالة لالالألول ال ت الالو  معآومالالة رو حاصالالآة

 ىالالة لالال  قالالي العآالالم العالالادي ر  مجيالالع مع ياتالال  ومقيماتالال  العاديالالة واحمن

تالالوافر  بليالالس ال خيالال   احمعصالالو  بعآالالم ذلالال  ري رنالال  لالالو اطآالالع رشالالا 

 .تآ  احمقيما  رشامة النا  حلصل هلم العآم ب آ  الن يىة

ورشالالالا ذلالالال  ف ل الالالاج هالالالذه النظريالالالة إىل إث الالالا  تالالالوافر تآالالال  

 .احمع يا  واحمقيما  العادية احمن ىة ل آ  اليرشو 

ابق يوجالب العآالم نعم ال بالي مالن إث الا  ر  الظالرل احلالايل رو السال

ر  ذلالال  اإلخ الالار  الالا  بالالالعآم ليث الالت بالالذل   Qبق الالل اإلمالالا  احلسالالل 

 العادي وال نع قي ر  رحيا يس  يع إث ا  ذل .

وألجالالالل إنصالالالال تآالالال  النظريالالالة نفالالالءض هلالالالا نلالالالن بعالالال  

بق آالال  وال الالي يا الالن ر   عالالل يف احمقالاليما   Qاحمقالاليما  غالالري إخ الالاره 

 :هي ت اثل يف مسة رمورواحمع يا  العادية احموج ة لآعآم بق آ  و

 .تالف   ليزيي وإرش ن  رف  ال يعة ل  :األول

طآالب يزيالي رردال  مالع جالواب وايل احميينالة رشالا   ابال  وقالي  :الثاا

 .تقي  ذل 
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 . اولة االغ يال يف م ة :الثالس

 .توقع انق ب ال وفة و اذهلم رشن نرصت  :الرابع

   االالالي بالالالن احلنفيالالالة رشالالالن لسالالالا قولالالال  هالالالو ألخيالالال  :اخلالالالام 

 :Nالردول
وبالنسالال ة إىل  (يالالا حسالالل اخالالرج فالالي  اهلل شالالاء ر  يالالراج ق الالي )

 .(1)(إ  اهلل شاء ر  يراهن د ايا)نسائ  

يف تصالالورنا هالالذه احمع يالالا  يا الالن لنالالا ر  نفءضالال ا ليسالال يل  الالا 

فالي  مالن رشالرل شصصالية يزيالي يعآالم بونال  لالن يالءدد يف ق الل  ،رشا ذلال 

ق آالال  دالالواء يف احميينالالة   الالام ر  دالالعي  يف . الالل مالالن يالالرف  بيع الال  وخ ف الال 

رو يف م ة دليل رشا ذل  ريضالا و الذا خروجال  ألهالل ال وفالة مالع رشآاال  

بلالالاهلم فاالالن  الالل تآالال  األمالالور يعآالالم رنالال  مق الالول وقولالال  ذلالال  يالاليل 

 .بوضوه رشا رشآا 

ول الالن هالالذه الفالالروض ريضالالا قالالامو رشالالن إث الالا  ذلالال  احمالاليرشي 

 .Qوهو ر ا توجب العآم العادي بق ل اإلما  احلسل 
ال  ، الت العآالم العالادي ب آالب الق الل وهالذا رمالر معآالو نعم هي تث

 .بيعالة يزيالي وإرش نال  اخلال ل رشآيال  Qديام بعالي رفال  اإلمالا  احلسالل 

ف آب الق الل ثابالت باحمقاليما  الالث   األول فينال  حمالا رفال  بيعالة يزيالي 
                                                           

 . 364ص  ،44ج ،( بلار األنوار(1
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وإذ مل يالال ا ن منالال  يف احميينالالة دالالعى يف اغ يالالال  يف  ،رمالالر بق آالال  يف احميينالالة

 .م ة

إشالال ال فيالال  ف الالو ثابالالت إال رنالال  ال يث الالت وال  وهالالذا احمقالاليار ال

يق الل ري ر  يزيالي دالول  Qيوجالب العآالم العالادي بالو  اإلمالا  احلسالل 

 .ي ا ن من ق آ 

لالالي  دالال  ا  افيالالا لآعآالالم بق آالال  ف الالو إنالالام  :وذلالال  ر  األمالالر األول

 الام تع اليوا لال  بالذل  ور الم  ،خالف لوجالود األنصالار بلسالب الظالاهر

 .ال يسآاوه

فالالي  جمالالرد طآالالب يزيالالي رردالال  رو دالالعي  يف  :سورمالالا الثالالاا والثالالال

اغ يالالال  ال يعنالالي رنالال  مالال ا ن مالالن ذلالال  ا   رو يف احمسالال ق ل القريالالب رو 

 .هذا روال .ح ى ال عيي

معآنالالو   -إىل وقالالت خروجالال  مالالن م الالة  -إ  رهالالل ال وفالالة  :وثانيالالا

 .الوقول إىل جان  

رشالي  مت الن يزيالي مالن ق آال  يف احميينالة وم الة رغالم دالعي  يف  :وثالثا

دليل  خر رشالا ر  جمالرد طآالب ق آال  رو اغ يالال  ال يعنالي مت نال  منال   ،ذل 

 .ا   رو يف احمس ق ل فض  رشن ر  ي و  معآوما ومسآام

وذلالال  ر  رهالالل ال وفالالة إنالالام  ،ف الالو مسالال  عي :ورمالالا األمالالر الرابالالع

وهالذا األمالر مل  ،حما رصالا م مالن الال  ء رشالا يالي بنالي رميالة Q   وا لإلما  



 Lمت يي احلسن وقيا  احلسل  .............................................................. 232

واحلاصالالل ر  ردالال اب  ،بعالالي ح الالم يزيالالي ي  الاليل بالالل ربالالام يالالزداد دالالوء

 الالام ر  طاالالع رهالالل  ،فعالال  لالالي  ذلالال  احمى االالع موجالالودواالنقالال ب غالالري 

ال وفة فيام يف رييي بنالي رميالة قالي انق الع ومل ي الق هلالم رمالل فالي م بالوفالاء 

واحم الم  .وداليوو ايالادو توضالي  هلالذا فاليام بعالي فالان ظر .بوي ورشي جييالي

دالال مي رشامالالة واحمى االالع ر  الظالالرل احلالالايل الالالذي يعيشالال  احمى االالع اإل

ال ويف خاصالة ي عالي ف الرو احال امل االنقال ب رو الغالير ح الى يسال وجب 

 .العآم العادي بق آ 

فالالي  نسالال ة اإلشالالاءو إىل اهلل هالالو إخ الالار رشالالن  :رمالالا األمالالر اخلالالام 

وهالو ال يث الت  ،وهالذا مالن رشآالم الغيالب ،اهلل د لان  وما    ال  رشآيال رشآم 

ح الى يسال آز   ،ن احلالاترو يس آز  تالوفري ردال اب ق آال  خارجالا يف الالزم

نعم مالا رخالن بال  دالول حيالي  ول الن م الى و يالف  ،العآم العادي بق آ 

وريالالن فالالي  احمع يالالا  اخلارجيالالة العاديالالة ال تالاليل رشآي الالا بالالل تالاليل رشالالا 

 .خ ف ا

يعآالالم بالالالعآم  Qورشالالا  الالل حالالال فالاليرشو  ر  اإلمالالا  احلسالالل 

 .العادي رن  ديق ل درشو  ب  دليل

فالي  ق آال  مل ي الن م وقعالا  ، بل نقالول إ  الاليليل رشالا خال ل ذلال

ونىالالي ذلالال   ،ح الالى لييالال  بلسالالب العآالالم العالالادي بالالل  الالا  مسالال  عيا

 :محيا يف جواب  لآلر رشني ما خوف  من الق ال قال احلر
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يالالا حسالالل إا رذ الالرج اهلل يف نفسالال  فالاليا رشالال ي لالال ن قاتآالالت )

 .(ل ق آن

 :Qفقال ل  اإلما  احلسل 
 .(1)(تق آواوهل يعيو ب م اخل ب ر   ؟رف احمو   وفني)

ظالالالاهرا  (وهالالالل يعالالاليو ب الالالم اخل الالالب ر  تق آالالالوا) :Qفقولالالال  

وال دالاليام مالالن  ،وواضالال  يف ادالال  عاد ف الالرو الق الالل رو ح الالى اح املالال  مالالن م

 االالام رنالال  مالالن  ،روالرهالالل ال وفالالة الالالذين قالالي درشالالوه وضالالانوا لالال  النصالال

الواضالالال  ر  االدالالال ف ا   الالالا  ادالالال ن ارا رو تعى الالالا وثالالالا يفيالالاليا  

ال رنالال   Qمسالال  عي رشنالالي اإلمالالا  احلسالالل  فالالومر الق الالل إذ  .االدالال  عاد

 .فض  رشن ر  ي و  معآوما رشنيه بالعآم العادي ،ي وقع  من م

رشالن ال يعالالة  Qو الي يف رد الوليالي رشالالا مالروا  رشنالالي ام نالاع اإلمالالا  

 :ليزيي رشنيما قال ل  مروا 

رب الاحالال   الرجالالل وال خيالالرج مالالن رشنالاليج ح الالى ي الالايع رو تضالال)

 .(رشنق 

 :فرد رشآي  الوليي

إنالال  قالالي اخالالء  يل ال الالي في الالا هالال ج  ،يالالا مالالروا  ويالال  غالالريج)

واهلل مالا رحالب ر  يل مالا اطآعالت رشآيال  الشالا  وغربالت رشنال  مالن  ،ديني
                                                           

 . 378ص  ،44ج  ،( بلار األنوار(1
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يالالا دالال لا  اهلل ررق الالل حسالالينا  ،ناورا ق آالالت حسالالي ،مالالال الالالينيا ومآ  الالا

واهلل إا ألظالالن ر  امالالرا حيادالالب بالالي  احلسالالل خلفيالالف  ،ر  قالالال ال ربالالايع

 .(1)(احميزا  رشني اهلل يو  القيامة

وهالالذا ال الال   مالالن الوليالالي مالالع م ان الال  السيادالالية يف احل ومالالة 

وذلالال  يف  ،منالال  Qومالالع طآالالب يزيالالي رر  اإلمالالا  احلسالالل  ،األمويالالة

مالن  Q  اب  الذي رردآ  ل  ي آالب منال  رخالذ ال يعالة مالن اإلمالا  احلسالل 

 :ربناء ريب ب ر ورشار والزبري فقي   ب ل 

ورش الالي  ورش الالي اهلل بالالن رشاالالر (رشالاليل)رمالالا بعالالي فصالالذ احلسالالل بالالن )

لالي  فيال   ،الرمحن بن ريب ب الر ورش الي اهلل بالن الالزبري بال يعالة رخالذا شاليييا

وابعالالس إيل برردالال   ،فاالالن ربالالى رشآيالال  مالالن م فالالاتب رشنقالال  ،رخصالالة

 .(2)(والس  

فاالالن  ،Qفاالالع  الالل تآالال  األمالالور مل ياالالر يف خآالاليه ق الالل اإلمالالا  

رين رشامالالا الوان ظالالر قيامالال  قرابالالة رششالال ،روالاألوىل باالالن درشالالاه وورشالاليه النصالال

ولالالي  لييالال  ري  ،خصوصالالا رنالال  لالالي  بعالاليو لالال  ،يقالالي  رشالالا ق آالال ر  ال 

ورشآي  فيننالا نق الع بالالعآم العالادي العق ئالي بعالي  ق آال  بالل  ،د ب لق آ 

 .نس  عي رشي  نرصو فض  رشن الوقول إىل جانب رشيوه رو ق آ 
                                                           

 .130ص  ، ل بلر العآو احلسل، ( مق ل (1

 . 126ص  ،( نف  احمصير(2
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فينال   ،ونىي يف  ال   احلالر لعاالر بالن دالعي دلالي   خالر رشالا ذلال 

 :Qاإلما  احلسل قال البن دعي حما ر  رشز  رشا ق ال 
 ؟رمقاتل رنت هذا الرجل ،ري رشار)

ره ر  تسالالقف الالالر و  وت الالي  الريسالال ،إي واهلل ق الالاال شالاليييا :قالالال

 ؟رفامل م فيام رشرض  رشآي م رضا :قال .األييي

رمالالا لالالو  الالا  األمالالر إيل لفعآالالت، ول الالن رمالالريج قالالي  :قالالال رشاالالر

 .(1)(ربى

رنالاه دليالل رشالا مالا ذ  (رما ل م فاليام رشرضال  رشآالي م رضالا) :فقول 

فضال  رشالن  ،Qمن رن  ال يالر  ري موجالب لق الال القالو  لإلمالا  احلسالل 

ر  ي و  احموجب معآوما بالل ح الى رشاالر بالن دالعي لعنال  اهلل مل ي الن رمالر 

فقالالي روي ر، رشاالالر بالالن  ،وق آالال  معآومالالا ومسالالآام رشنالاليه Qق الالال اإلمالالا  

يرجالع مالن حيالس رتالى  Qدعي رشرض رشا ابالن ايالاد ر  اإلمالا  احلسالل 

 .ين  ي األمر ول ن ابن اياد ربى و ا  يرجو بذل  ر 

واضالال  يف رنالال  ال  (رمالالا لالالو  الالا  األمالالر إيل لفعآالالت) :وقولالال  لآلالالر

وهالالو قائالالي لآىالاليال فعالال  فاالالن  Qيوجالالي لييالال  ري دافالالع لق الالال اإلمالالا  

 .األوىل رشي  وجود ذل  من ق ل

                                                           

 .10ص  ،45ج  ،( بلار األنوار(1



 Lمت يي احلسن وقيا  احلسل  .............................................................. 236

رو  Qنعالالم حمالالا ر  جالالاء شالالار ب آالالب اد سالال   اإلمالالا  احلسالالل 
 :دعي ق ال  من ق ل ابن اياد قال رشار بن

 .(1)(إ  نف  ربي  ل ل جن ي  ،ال يس سآم واهلل حسل)

 ،نعم هنالا ويف هالذا الوقالت بالالذا  بعالي ر  غالير رهالل ال وفالة بال 

حصالالآت مقالاليما  العآالالم العالالادي  ،ر رمالالره بالالل السالالآة والذلالالةالوحصالال

فقالالي قالالال رشاالالر بالالن  ،فآالالذل  ادالال ن ى  هنالالا ح الالى غالالري احمعصالالو  ،بالق الالل

يف الواقالالالع ادالالال ن اج مسالالال ق وهالالالذا  ،واهلل ال يس سالالالآم حسالالالل :دالالالعي

 Qوقالي قالال اإلمالالا   ،وهالو غالالري االد سال   Qالخ يالار اإلمالا  احلسالل 
 :يف جواب ذل  احلرص

بالالل السالالآة  :رال وإ  الالاليرشي ابالالن الالاليرشي قالالي ر الالز بالالل اثن الالل)

وحىالالور  ،يالالوبى اهلل وردالالول  واحمؤمنالالو  ،وهي الالا  منالالا الذلالالة ،والذلالالة

  نالؤثر طارشالة الآ الا  مالن ر ،ونفالو  ربيالة ،ورنالول محيالة ،طابت وط ر 

 .(2)(رشا مصارع ال را 

آم بق آالال  هنالالا الومالالن الواضالال  جالاليا ر  هالالذا احمقالاليما  احموج الالة لآعالال

رشنال  ووقالوف م إىل جانالب بنالي و الاذهلم  ،هي مسالولة انقال ب ال وفالة -

واألهالالم مالالن ذلالال   آالال   ،إىل  الالرب ء وتالالآارهم رشالالا ق الالال  وإبائالال  ،رميالالة
                                                           

 .389ص ،44ج ،( بلار األنوار(1

 .379ص  ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل(2
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 –الد سالال   رو الق الالال ر رمالالره يف االوحصالال ،رشالالي  ق الالوهلم تر الال  يرجالالع

 آ الا ال داليام األخالريو من الالا مل ت الن معآومالة بالالالعآم العالادي ألحالي ق الالل 

خروجالال  مالالن م الالة بالالل ح الالى لالالو اح اآنالالا  الالاذل رهالالل ال وفالالة رشنالال  

فآالالذل  ادالال  عيها  ،وتوقعنالالاه إال ر  احالال امل ر  يق آالالوه مسالال  عي جالاليا

نفسال  ح الى بعالي إرشال   احلالر رنال  خالارج رشآيال  ولالي   Qاإلما  احلسل 

 .ع م

مل ت الالن م وقعالالة ح الالى لييالال   Qواحم الالم ر  مسالالولة ق الالل اإلمالالا  

وخالالروج خآالالق  ثالري معالال  مالالن م الة دليالالل رشالالا  .بلسالب العآالالم العالادي

 .رشق ئية اد  عاد ق آ 

 (واهلل لالال ن قاتآالالت ل ق الال آن) :Qورمالالا قالالول احلالالر لإلمالالا  احلسالالل 

ولالالذل  رجابالال  اإلمالالا   ،إنالالام  الالا   ويفالالا ال رشزمالالا رشالالا ق الالال  وق آالال 

 (؟رف احمو   وفني) :بقول  احم قي  Qاحلسل 

راحة بعالي  توقالع ق آال  قالول احلالر البل  ي ر ثالر مالن ذلال  يف الصال

 :بعي ر  ارشءل بذن   قال Qرشنيما رشيل إىل اإلما  احلسل 

وال  ،مالالا ظننالالت ر  القالالو  يالالردو  رشآيالال  مالالا رشرضالال   رشآالالي م)

 ي آغو  منال  هالذه احمنزلالة واهلل لالو رشآاالت ر الم ين  الو  بال  إىل مالا رر 

 .(1)(ما ر  ت مثل الذي ر  ت
                                                           

 .11ص ، 44ج ،( بلار األنوار(1
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وهالالو  Qوهنالالا  الالي رنالال  مل ي الالن يف خآالاليه ر  يصالالل األمالالر إىل ق الالال  

فاالالع خروجالال   ،وروهلالالم Qخرجالالوا ضالالي اإلمالالا   القالالواد الالالذينرحالالي 

مالالع  الالل ذلالال  وهالالو ال ي وقالالع بالالل ال  Qورشالالي    اب الال  لإلمالالا  احلسالالل 

رو الفالالام بالالال  باالالن  ات الال  وورشالاليه بالنصالال Qيظالالن ق الالال القالالو  اإلمالالا  

 ؟ اه بيع  وررش

والغريب هنا ر  احلالر وهالو مالن قالواد يزيالي مل يعالرض رشالا اإلمالا  

بالل ادال ن ر رشالا القالو   ،م ايعة يزيي ولالو لآلفالاظ رشالا دمال  Qاحلسل 

ألجالالل  Qو الالو  مسالالولة ق الالال اإلمالالا   Qمالالوقف م مالالن اإلمالالا  احلسالالل 

 الام ر الا مل ت الن واردو رشنالي غالريه  الام  ،رف  ال يعالة ليسالت واردو رشناليه

 .   الوليي وابن دعيتقي  يف  

مالالن جماالالوع ذلالال   آالال  وغالالريه نق الالع بالالو  مسالالولة ق الالل اإلمالالا  

فضالال  رشالالن ر  ت الالو  معآاالالة  ،مل ت الالن يف حسالال ا  رحالالي Qاحلسالالل 

ودالالول نعالالود  ،رو ر  ردالال ا ا قالالي تالالوافر  يف اخلالالارج ،العالالاديبالالالعآم 

إذ ر  هلالالا رثالالرا   الالريا يف إ الالامل اإلمالالا   .هلالالذه النق الالة بالالالذا  فالاليام بعالالي

 .مسريت  Qاحلسل 

وهذه النق ة بالالذا  هالي رهالم الر الائز ال الي تع االي رشآي الا نظريالة 

فالاليذا ث الالت رشالالي  صالالل  ا بالالل  ،ومالالا يا الالن فرضالال  هلالالا Gالسالاليي الصالالير 

وغالالري  ،ث الالت الالاليليل رشالالا خ ف الالا ت الالو  النظريالالة ب امم الالا غالالري تامالالة

 .صاحلة ليفرس الفعل احلسيني رشا رداد ا
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آي الالا هالالذه ومالالع ذلالال  فآالالن حح بقيالالة األمالالور ال الالي بنيالالت رش

 .النظرية

ف الالذه ريضالالا  (ر  ق آالال  مصالالآلة لإلدالال  )وهالالي  :النق الالة الثانيالالة

 يالالف ال  Gدرشالالو  بالال  دليالالل بالالل هالالي غري الالة مالالن مثالالل السالاليي الصالالير 

مصالالآلة  Nردالالول اهلل ت الالو  غري الالة جالاليا وهالالي  قالالول القاتالالل إ  ق الالل 

بالالل و الالذا  الالل  ،Qو الالذا ق الالل رمالالري احمالالؤمنل واإلمالالا  احلسالالن  ،لإلدالال  

إىل  Nبعالالي وفالالاو ردالالول اهلل  Kر  رشالالا رهالالل ال يالالت احمصالالائب ال الالي جالال

إ  احمف الر بعقالل منصالف لالري  ويق الع بالو  ق الل  (Qغي ة اإلما  احلىالة 

وإ   الالالا   ،خسالالالارو  الالالن  لإلدالالال   واحمسالالالآال Qاإلمالالالا  احلسالالالل 

 .بصنه رشا الق ل ورشي  اد س م  قي نال ررشا مراتب الش ياء

إلدالال   فالالوي مصالالآلة ل الالاليرشو !العىالالب  الالل العىالالب يف تآالال  

 ؟يف ق آ 

بالالل يوجالالب  ،وإذا  انالت احمصالالآلة يف ق آالال  فآالالامذا ال يالومر اهلل بقآ الال 

 ؟حفظ  وبذل النف  دون 

 ؟وحماذا جعآ  اهلل إماما

وحماذا روجالب طارش ال  رشالا النالا  وفالرض رشآالي م ات ارشال  والاليفاع 

 ؟رشن 
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بق آالال  حتيالالي نفالالو  رنالال   ،إ  احمالالراد باحمصالالآلة يف قآ الال  :ربالالام قيالالل

وتن عالس فالي م روه  ،ال الي ق آ الا ال االع يف ح الا  الالينيااحمسآال احمي الة 

اإليام  ال الي خ الت بالاخلول مالن احمالو  فيالير و  رثالر ال غالي وال غيالا  

 .إىل اليين واإليام  ويق آعو  ابور والعيوا 

إال ر  هالالذا ال الال   رشالالا ل اف الال  وحسالالن صالالياغ   يا الالن ر  يصالال  

لنسالالال ة وإحيالالالاء رمالالالره با Qتعآالالالي  الدالالال ارار ذ الالالر اإلمالالالا  احلسالالالل 

رمالالا بالنسالال ة لالالذل  احمى االالع الالالذي  ،رشالالن رش الاليه احم الالوخرو اعالالا  لآاى

رشاشالال  وحتالالرج يف امنالال  ثالالم  الالا رشنالال  وغالالير بالال  ف الالذا ال الال   ال يفالالي 

ري رنالال  ال ي الالل الظالالرول العظياالالة لسالاليي  ،فيالال  Qب لآيالالل حر  الال  

ورشآيالالال   ،را حلر  الالال اليف قضالالالي   ال ي الالالو  معآالالال  ومفسالالال Qالشالالال ياء 

إىل احمصالالالياقية و  وخيالالالال يف قالالالر في الالالو  ذلالالال  ال الالال   جمالالالرد درشالالال

والواقعيالالة يف حتآيالالل القضالالايا احم االالة واخل الالريو  الالام رنالال  حي الالاج إىل برهالالا  

واضالال  ودليالالل دالالاطع وقالالاطع ف الالذا ال يفالالي ب لآيالالل حر الالة اإلمالالا  

 .هذا روال .احلسل

إن  يفالءض ر  ال ىربالة ال وفيالة مالع بنالي رميالة  افيالة ل عالس  :ثانيا

واحمفالروض ر الم وجاليوا  ،لنفالو وإحيالاء ذلال  يف تآال  ا ،تآ  الالروه

ن يىالالة الثقالالة يف ورشالالي ال الالاغي ورروا ات الالاع ال الالاغي واخل الالو يف تالالرج رهالالل 

 .اليين والغير بوهل اإليام 
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ف عالالي ق الالل  ،ثالثالالا: ر  األمالالر صالالار بعالالي ق آالال  رشالالا الع الال  متامالالا

الثقالالة يف ذلالال  احمى االالع  Kمل يعالالي لالالي  رهالالل ل يالالت  Qاإلمالالا  احلسالالل 

والغالالير  Qرشالالن اإلمالا  احلسالالل   ب صاذلالال  فقالالي مصالياقي  ،وال يف ورشالوده

وال ثاالالرو  ،Qفالال  قياالالة حليالالاو تآالال  النفالالو  بعالالي ر  ق الالل اإلمالالا   ،بالال 

فالالا  األوا  ورشالالرل ذلالال  احمى االالع بالغالالير  ر  بعالاليل آالال  احليالالاو 

 .واخلذال  فقي د ق السيف العذل

رد درشالالوو  Qرابعالالا: إ  اإلمالالا  رشالاليل بالالن احلسالالل ايالالن العابالاليين 

 :اد م وذل  حينام قالوا ل رهل ال وفة ومل يق ل قي

غالالري ااهالاليين  ،نلالالن  آنالالا دالالامعو  م يعالالو  حالالافظو  لالالذمام )

 ،فارنالالا بالالومرج يرمحالال  اهلل فينالالا حالالرب حلربالال  ،فيالال  وال راغ الالل رشنالال 

 .(لنوخذ  يزيي وننر ممن ظآا  وظآانا ،ودآم لسآا 

 :فوجا م رشا الفور وقال هلم

ل شالال وا  هي الالا  رهيالالا الغالاليرو احم الالرو حيالالل بيالالن م وبالالهي الالا  )

!  الال  ورب توا إيل  الالام ج الال م إىل ريب مالالن ق الاللرنفسالال م رتريالاليو  ر  تالالو

 .(1)(الراقصا  في  ابره حما ينيمل إل 

                                                           

بالالن يف قالال ا ال فالالول، السالاليي االآ الالول  ؛113ص ،45ج  ،( بلالالار األنالالوار(1

 . 159ص  ،طاوو 
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ودالول نالذ ر ذلال  يف  ثالار  Kو ذل  جآ  بالاقي رهالل ال يالت 

 .القضية احلسينية

ال  ا الالم الثالالورو ألجالالل الثالالورو بقالالير  Kإ  رهالالل ال يالالت  :خامسالالا

 ،ي لالالرج والر الالائز ال الالي رشآي الالا يع االاليمالالا  الالم العقيالاليو ال الالي ألجآ الالا 

والوديآة ال الي  الا ي وصالل وبع الارو واضاللة إ  تغيالري الواقالع اخلالارجي 

لآ ي الالل القيالالادي رو إجيالالاد دوافالالع ال غيالالري رو خآصآالالة ذلالال  بالالوي نلالالو 

 الالا  وري طريقالالة وألي هالاليل وحتالالت ري قيالالادو  الالل ذلالال  لالالي  بالالذي 

بالالل هالاليف م  Kولالالي  هالالو هالاليف م  Kقياالالة لالالي  رهالالل ال يالالت 

ل  إىل اهلل هالالو دالالو  احمى االالع اإلدالال مي نلالالو الالاليين وإيصالالا Kناأل الال

ال ر  هالاليف م ر   ،إال  الالم وحتالالت قيالالاد مدالال لان  وال ي الالو  ذلالال  ربالاليا 

 ،رو حتالالت قيالالادو غالالريهم ،يق آالالوا لي لالالرج احمى االالع  اىيالالة دو  قيالالادو

 ،ف الاليو  قيالالاد م لالالن يصالالل ري جم االالع إىل احلالالق م الالام حالالاول وج الالي

ق آالوا فال  فائاليو و الام تقالي  فالي م م الى  ،روافاحلق مع م ياليور حيالثام دا

يف حتالالرج احمى االالع وال ثاالالرو لوجالالود رشنالالام الثالالورو لييالال  وخصوصالالا 

بعالي ر  ن الس رش اليه ونقال   Qاحمى اع الذي  الا رشالن اإلمالا  احلسالل 

 Kبيع الال  ورشالالرل بالغالالير وفقالالي مصالالياقي   فالال  يا الالن ألهالالل ال يالالت 
 .االرش امد رشآي  والقيا  ب  م ام  ا  األمر
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مصالالآلة لإلدالال   وبنالالو رميالالة  Q يالالف ي الالو  ق آالال   :داددالالا

قويالالت شالالو   م ومل يعالالودوا هيالالابو  رحالاليا  الالام مه  Qبقالال آ م اإلمالالا  

 .بنفس  Qبذل  اإلما  احلسل 

رما إن الم لالن تق آالوا بعاليي رش اليا مالن رش الاد اهلل ف  الابوا ق آال  بالل )

 .(1)(هيو  رشآي م رشني ق آ م إياي

 ؟ج من م ةلإلد   فآامذا خير ق آ  مصآلةوإذا  ا  

 ؟؟؟؟وحماذا وحماذا ؟وحماذا مل ي ق يف احميينة

وخيانالالالة رشظاالالالى  ،ثآاالالالة  الالالن  Qإ  ق الالالل اإلمالالالا  احلسالالالل 

وقالالي  ،وخسالالارو لالالن تعالالوض ،وجرياالالة خ الالريو لالالن تغ فالالر ،لإلدالال  

ف الالي احمصالالي ة ال الالي ا الالي هلالالا ر الالن  ،يف خ   الال  إىل ذلالال  Qرشالالار اإلمالالا  

وغضالالب بسالال   ا  ،را  احمسالال قيمالورشالاليل  الالا رشالالن الصالال ،الالاليين القالالويم

 .الرب العظيم

 ،ف اوتالال  ماتالالت النفالالو  احليالالة ،إ  األمالالر رشالالا الع الال  متامالالا

وال  ،فآالم يعالي بعاليه هنالاج نفال  تاليرج ،وباوت  ماتت القآالوب النابضالة

ورش آالالت  ،ورحييالالت ال يرشالالة ،وباوتالال  رمي الالت السالالنة ،قآالالب ينالال  

ورصالالال لت  ،وان االالال  العالالاليل وظ الالالر ابالالالور والظآالالالم ،األح الالالا 

                                                           

 . 52ص  ،45ج ،( بلار األنوار(1



 Lمت يي احلسن وقيا  احلسل  .............................................................. 244

 Qال الالي مالالا االالالت تن ظالالر بقيالالة اهلل  ،   ال الالن مصالالي ة اإلدالال Qمصالالي   
ويؤيالالي  الالل مالالا  ،ورشىالالل اهلل تعالالاىل فرجالال  ال الالالب بالالي  احمق الالول ب الالرب ء

 Qذ رنالالاه مالالا ورد يف ايالالارو الناحيالالة احمقيدالالة احمنسالالوبة لإلمالالا  احلىالالة 
 :Qخياطب ب  جيه اإلما  احلسل 

ونقضالالوا  ،لقالي ق آالالوا بق آالال  اإلدالال   ورش آالالوا الصالال و والصالاليا )

 ،وحرقالالوا  يالالا  القالالر   ،وهالاليموا قوارشالالي اإليالالام  ،ن واألح الالا السالالن

مالالن رجآالال   Nلقالالي رصالال   ردالالول اهلل  ،وثآىالالوا يف ال غالالي والعالاليوا 

وغالالودر احلالالق إذ ق الالر   ،ورشالالاد   الالاب اهلل رشالالز وجالالل م ىالالورا ،موتالالورا

 ،وال لالالالريم وال لآيالالالل ،وفقالالالي بفقالالاليج ال   الالالري وال  آيالالالل ،مق الالالورا

 ،واإلحلالالاد وال ع يالالل ،ال  الالييلوظ الالر ال غيالالري و ،وال نزيالالل وال وويالالل

 .(1)(والف ن واألباطيل ،واألهواء واألضاليل

ي ضالال  جآيالالا رنالال  ال  Qوبعالالي هالالذه ال آالالام  مالالن اإلمالالا  احلىالالة 

معنالالى ل آالال  الالاليرشو  ر  ق آالال   الالا  مصالالآلة لإلدالال   بالالل بق آالال  ق الالل 

اإلدالال   وقالالي تضالالان  ثالالري مالالن الروايالالا  والزيالالارا  هالالذا احمعنالالى فالال  

 آالال  احمقالاطع مالالن ايالارو الناحيالالة احمقيدالة بالاليرشو  رثالر لالالرد االد شال اد ب

 .Qرشي  متامية نس ة الزيارو احمذ ورو لآلىة 
                                                           

 .322ص  ،44ج ،( بلار األنوار(1
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وهالالي رنالال  رشنالالو  ثورتالال  بغالالري رشنوا الالا وهالالو  :ورمالالا النق الالة الثالثالالة

الشالال ادو  الاليل  يالالي  رشنالالام الثالالورو يف رشالالرو  احمسالالآال ف الالذه ريضالالا 

 .هذا روال . سابق ي ا درشو  ب  دليل

وحر  الال  مالالا  Q الالن يف قضالالية اإلمالالا  احلسالالل رنالال  إذا مل ي :وثانيالالا

 .يؤثر يف رشرو  احمسآال واقعا في  العنوا  لن يؤثر إذ رن  ال واقع ل 

 انالالت ردادالالا م نيالالة رشالالا  Qإ  حر الالة اإلمالالا  احلسالالل  :وثالثالالا

 ،حتالالرج ذلالال  احمى االالع واحمفالالروض وجالالود  الالل دوارشالالي ال لالالرج لييالال 

ر الة ضالي احل الم بعنالام الثالورو واحلوبع ارو رخر  إ  مجيالع مالا يسالاى 

رو  ،دالالواء  الالا  مالالن ج الالة القيالالادو ،األمالالوي  الالا  م الالوفرا لالالي  احمى االالع

وقالالي هيالالو  ،رو مالالن ج الالة احل ومالالة القائاالالة ،مالالن ج الالة احمى االالع نفسالال 

 ، الالل ذلال  بصالالآل  وسوطالال  رشالا احل ومالالة األمويالالة Qاإلمالا  احلسالالن 

وبذل  حتقق لي  احمى االع الاليافع الالذاو لآ غيالري بالورشي تالا  نالات  رشالن 

فالالاق نع  ،ليمويالالة ال الالي راه حتالالت وطو الالا مالاليو ح الالم معاويالالةال ىربالالة ا

واالنضالالواء  ،ولالالزو  إرجالالاع احلالالق إلالالي م ،Kبآالالزو  الرجالالوع  ل  االالي 

وقالي  ،بالوي ثاالن  الا  ولالو ب الذل احم ال  وخالوض الآىال  ،حتت رايال  م

وهالذا  ،Q الام    الوا بالذل  لإلمالا  احلسالل  ،وطنوا رنفس م رشالا احمالو 

فالال  حاجالالة الد شالال اد  ،ر رشآيالال األمالالر واضالال  ال إشالال ال فيالال  وال غ الالا
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ف الالي موجالالودو  ،إلجيالالاد تآالال  العنالالام رو ل  ييى الالا Qاإلمالالا  احلسالالل 

 .فض  رشن تقنيع اد ش اده بغري واقع  ورشنون   بغري رشنوان  ،وم يوو

 ،رابعا: لو تنزلنا وفرضالنا جاليال رنال  بعالي ق آال  نال   قآالب باحليالاو

مالالا  فائالاليو ذلالال  وقالالي ق الالل اإلورشالالرل رنالال  البالالي مالالن ال غيالالري فالالام 

 ؟Qاحلسل
 ؟ف ل ديىي ل  من يقوده من رئاة احلق

 ؟وغير ب  Qوهل ديصيق  رحي بعي ر  خذل اإلما  احلسل 

 ؟وهل بقي رشذر حمع ذر

رليسالالالت ال ىربالالالة ال وفيالالالة  افيالالال  ل ليالالالي يف نفالالالو   :خامسالالالا

مالن تآال  العنالام بليالس يثالورو  ضالي بنالي رميالة ويقفالو  رول   شي ا 

 ؟Qإىل جانب اإلما  
تآالال  ال ىربالالة شالالي ا مالالن تآالال  العنالالام وهالالي واقالالع  فالاليذا مل حتالالي

 ؟!ف ل دول حييي ا رشنوا  ال واقع ل رشاش  رهل ال وفة 

 ؟رو ر  يثور بعيه ؟ما هو الضام  حلياو احمى اع بعي ق آ  :داددا

 ؟فآامذا ال حي ال ر  ي و  األمر رشا الع  

قالالي يزيالالي ررشالالياءه وحشالالية وإمارا رشالالا  Qفق الالل اإلمالالا  احلسالالل 

ي حر الالة وإمالالاد ري ثالالورو إذ القائالالي الالالذي يا الالن ر  هيالالابوا مواج الالة ر

 جان   ور  جي اع النا  إلي  قي ق ل وهذا ما حصل فع .
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بالالل قالالي يزيالالي األمالالر دالالوء إذ يصالال   األمالالر م آقالالا يف يالالي بنالالي رميالالة 

فالال  توجالالي هنالالاج شصصالالية خيالالال جان  الالا األمويالالو  وهالالذا ريضالالا قالالي 

ق فآالالم ي لالالرج رضالالف إىل ذلالال   آالال  ر  ذلالال  اهلالاليل مل ي لقالال .حتقالالق

احمى اع اإلد مي يف وجال  بنالي رميالة بقصالي إرشالادو احلالق إىل رهآال  بالل مل 

تالالنى  ري حر الالة وثالالورو يف إبعالالاد بنالالي رميالالة وإرشالالادو احلالالق إىل رهآالال  وإ  

رفالالع يف بعضالال ا شالالعار مظآوميالالة رهالالل ال يالالت وال آالالب بلق الالم إال رنالال  مل 

 .يرجع احلق إىل رهآ 

 ثار ذلال  مالن لال  ورضف إىل ذلال  مالا هالو الضالام  رشالا ر  ال يسال

 الالابن الالالزبري وبنالالي  Kهالالو  يف اخل فالالة وإ   الالا  تالفالالا ألهالالل ال يالالت 

 ؟الع ا 

ودرشو  ر  احم الم هالو ر  اليولالة األمويالة قالي دالق ت بسال ب ق الل 

ومالا ترتالب رشالا ذلال  مالن حر الا  وثالورا  توالالت  Qما  احلسالل اإل

رشالالا تآالال  اليولالالة األمويالالة إىل ر  دالالق ت وذلالال  هالالو هالاليل اإلمالالا  

 .Qاحلسل 
 الالي غالالري جمييالالة هنالالا وذلالال  ر  دالالقو  اليولالالة األمويالالة بسالال ب ف

ومالالا ترتالالب رشآيالال  مالالن حر الالا  وثالالورا  وإ   Qق الالل اإلمالالا  احلسالالل 

 الالا  صالالليلا إال ر  ذلالال  الا  لق آالال  ال رنالال  دالال ب حتر الال  وقيامالال  

وال لالالس يف تفسالالري الفعالالل احلسالاليني وتعآيآالال  يف ردالال اب  ودوافعالال  ال يف 
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ال يفيالالي يف إث الالا  ر  هالاليل  وبع الالارو رخالالر  إ  ذلالال  ، ثالالاره ولواامالال 

 ،ذلال  يعنالي ر  يق الل ل سالقف اليولالة األمويالة وفقالف Qاإلما  احلسالل 

فالالي  ذلالال  تغيالالري  ،وبالالوي قيالالادو ،ت عاقالالب رشآي الالا الثالالورا  بالالوي طريقالالة ،ر

بالالل هيفالال  هالالو  ،ال غيالالري ألجالالل ال غيالالري Qولالالي  هالاليل اإلمالالا  احلسالالل 

األمالالة  رجالالوع األمالالة إىل اخلالالف اإلهلالالي الالالذي فرضالال  اهلل دالال لان  رشالالا

ودالالريها يف ر الالا م وحتالالت  ،Qإىل رئاالالة رهالالل ال يالالت  Nوبينالال  ردالالول  

ورمالالا  (طآالالب اإلصالال ه يف رمالالة جالاليه)ال وهالالو مالالا رشالالن رشنالال  بالال ،قيالالاد م

 ،ذهالالاب ظالالامل وقيالالا  ظالالامل  خالالر فآالالي   الاليل حلر الالة اإلمالالا  وقيامالال 

دالالق ت دولالالة األمالالويل وقامالالت دولالالة الع ادالاليل وااداد ال غيالالا  

 ؟Kاحمى اع اإلد مي رو رهل ال يت  والظآم فام الذي اد فاده
واخل صالالة رنالال  وإ  دالالق ت اليولالالة األمويالالة إال ر  ذلالال  لالالي  

بالالل غالالاي  م رجالالوع األمالالة إىل  Kهالالو احم آالالوب والغايالالة  ل  االالي 

واخل فالالة إىل رئاالالة رهالالل  ،وإرجالالاع احلالالق إىل رهآالال  ،را  احمسالال قيمالالصالال

دولالالة  وات الالاع قالالوهلم ورمالالرهم وإدالالقا  ،واالل الالزا  بالالن ى م ،Kال يالالت 

ال ر  يق آالالوا  ،وإقامالالة دولالالة احلالالق بزرشالالام  م ،الظالالاحمل حتالالت قيالالاد م

 .لي لرج النا  بس ب ق آ م
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وهالالي رنالال  رشنالالو  ثورتالال  بغالالري رشنوا الالا بالالل  :رمالالا النق الالة الرابعالالة

بعنالالوا  إقامالالة احل الالم اإلدالال مي فالالرارا مالالن غآ الالة طالالابع إلقالالاء الالالنف  يف 

 :وذل  ألمور .ف ذه ليست بصليلة ،ال  آ ة

بالالل الالاليليل  ،ر  ذلالال  ريضالالا جمالالرد درشالالو  ال دليالالل رشآي الالا :األول

 .رشا خ ف ا ودول يوو فيام بعي

ر  العنالالوا  لالالن يغالالري الواقالالع إذا  الالا  الواقالالع هالالو إلقالالاء  :الثالالاا

 .النف  يف ال  آ ة

رنال  إ  رشنالو  حر  ال  لآنالا  بالذل  فال م يعنو الا رمالا  اهلل  :الثالس

 ؟رشز وجل

ة باألح الالالا    ومالالال Qوبع الالالارو رخالالالر  ر  حر الالالة اإلمالالالا  

وخالرج مالن م الة  ،الرشرشية، فآذل  هرب مالن احميينالة حمالا رحال  بالاخل ر

ف الالل مراحالالل  ،حمالالا رريالالي اغ يالالال  يف احلالالر  حفاظالالا رشالالا حرمالالة م الالة

ف يالالف يقالالي  رشالالا  ،ررشيالحر  الال   انالالت خاضالالعة واقعالالا لآل الالم الشالال

 ؟ال  آ ة دو  موجب سرشي دو  تغيري رشنوا  حر   

رشالالالذر  (احمسالالالآال  يالالالي  رشنالالالام الثالالالورو يف رشالالالرو )وهالالالل ر  

 سرشي يع ذر ب  رما  اهلل جآت قيرت  !؟

إذا  الا  األمالر  -م الى  الا  رهالل ال يالت ي صالذو  اإلرشال    :الرابع

 ؟طريقا حلر   م وقيام م -خ ل الواقع 
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 !!؟ف الذي ال حي ي الواقع من ىا هلموم ى  ا  اإلرش   احمزي

 يالالف ذلالال  وقالالي ررشآالالن يف مالالن  الالا  معالال  ومالالن ت عالال  خالالن ق الالل 

ر ح الالى الوهالالانئ ورش الالي اهلل بالالن يق الالر وخالالذال  مالالن ورشالاليه النصالالمسالالآم 

 ،فاليذا مل خيالف مثالل تآال  األن الاء ،رو مالن رمالرهمالي و  ابايع رشالا بصال

 ،مع ما  ا  هلالا مالن األثالر يف تفالر  ر ثالر مالن اج االع إليال  مالن األرشالراب

 !؟في ما هو ررشظم ورخ ر رشا ابايعف ل خي

احلقيقالالي  إذا مل ي الالن إقامالالة احل الالم اإلدالال مي هيفالال  :اخلالالام 

 ؟والواقعي فآامذا رردل مسآام و اتب رهل ال وفة

 !؟ا  إرش ما رجوفا خاليا من الواقعر ل ذل   

 :رقول  د   اهلل رشآي  ألهل ال وفة بعي وصول   اب مسآم

 .(1)(فيا قاد  رشآي م يف ريامي هذه إ  شاء اهلل)

 ؟ر ا  ريضا إرش ما دو  واقع

 :رلي  هو القائل

 ،   الالذبا مالالذ رشآاالالت ر  اهلل ياقالالت رشآيالال  رهآالال فالالو اهلل مالالا تعاالالي)

 .(2)(ويرض ب  من اخ آق 

                                                           

 .369ص  ،44ج ،( بلار األنوار(1

 .372ص  ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل(2
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احلقيقالالالي هالالالو إقامالالالة  Qإ  هالالاليل اإلمالالالا  احلسالالالل  :السالالالاد 

وي فينالالا هنالالا ال الاليليل  ،ور  توج الال   الالا  إىل ال وفالالة ،اليولالالة اإلدالال مية

رشا ذل  بيردال مسالآم وغالريه و  اب ال  ألهالل ال وفالة وبيالا  مالا ين غالي 

 .ا رش ل ب  رشا هذالإلما  ودول يوو رد م

واخل صالالة هنالالا ر  هالالذه النظريالالة  الالذا ال لآيالالل وهالالذه الصالالورو 

رو تنسالالب  Qر  الالا حر الالة اإلمالالا  الليسالالت بصالالليلة وال يا الالن ر  يفسالال

 .Qإلي  يف حر    
ورمالالا درشالالو  اباالالع بالالل الروايالالا  ورفالالع ال عالالارض بين الالا ب آالال  

وبالالذل  يآغالالي الشالال يي الصالالير مظالالاهر )النظريالالة بقالالول ناقالالل النظريالالة 

 Qره يف بعضالال ا اإلمالالا  الل عالالارض يف النصالالوص ال ارخييالالة ال الالي يصالالا
 .(ويف بعض ا ب آب إقامة احل م اإلد مي ،بعآا  بش ادت 

فليس إ  رهم ر ائز تآال  النظريالة بالل مجيع الا غالري تامالة فال  مجالع 

 .في ا

إنالال  ال تعالالارض بين الالا ح الالى حت الالاج إىل اباالالع  الالام  :بالالل نقالالول هنالالا

 .دي ض  ذل  إ  شاء اهلل
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إ  تآالال  النظريالالة ليسالالت بنظريالالة مسالال قآة  :ذلالال   آالال  نقالالولوبعالالي 

مقابالالل النظريالالة الغي يالالة بالالل هالالي يف واق الالا راجعالالة هلالالا إ  مل ت الالن هالالي 

وهالذا ال يغالري نفال  النظريالة. ول يالا   ،بنفس ا بزيالادو بعال  ال لآالي  

 :هذه اليرشو  نقول

يعآالالم ح الالالى  Qذ الالر ر  اإلمالالا  احلسالالل  Gإ  السالاليي الصالالير 

والظالالاهر رنالال  ارش االالي يف ذلالال  رشالالا تقيالاليم  ، الاللبالالالعآم العالالادي رنالال  يق

وحتالالذيرا م وحيالالس إنالال  مل يسالال  ع  الالاوا  Qالناصالاللل لإلمالالا  احلسالالل 

 حقيقالالةوهالالي ر  توج الال  وخروجالال   ،تآالال  العق الالة ادرشالالى تآالال  الالاليرشو 

ورشآيالال  فاالالن الواضالال  ر  تآالال  ال لالالذيرا   ،لالالي  إال إىل االد شالال اد

مالالا خالالرج إىل م الالى  Qر ثالالر مالالا ت وقعالال  هالالو اد شالال اد اإلمالالا  احلسالالل 

 .ال وفة

  :في وج  إلي  السؤال ال ايل

 ؟حماذا إذ  توج  إىل ال وفة وهو يعآم بذل 

 ؟من رهل م ة Nحماذا مل هيرب  ام هرب ردول اهلل 

 ؟حماذا مل يس ت  ام د ت ربوه من ق ل
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مالالالالا  وال ررش قالالالالي ر  لالالالالي  تآالالالال  النظريالالالالة جوابالالالالا إال ر  اإل

اد و الالذا ي ضالال  لييالال  وظيف الال  اخلاصالالة وهالالي االد شالال  Qاحلسالالل

 .رجوع هذه النظرية إىل النظرية الغي ية

 .هذا متا  ال لس يف هذه النظرية

 :نظريُّ ازشيخ اطهري :ازهظريُّ ازرابيُّ

خالالرج مالالن احميينالالة  Qوتقالالول هالالذه النظريالالة إ  اإلمالالا  احلسالالل 

وبعالالي إرش نالال   ،بالالاحمعرول وين الالى رشالالن احمن الالريالالومر  ،رافضالالا بيعالالة يزيالالي

 ،رالونال  لآصالروج إلالي م وورشاليوه بالنصالذل    ب لال  رهالل ال وفالة ييرش

ورمالالا احالال امل غالاليرهم بالالل ح الالى العآالالم بالال  فينالال  ال  ،لالالذل  خالالرج إلالالي م

وإقامالة  ،ورمالره بالاحمعرول و يال  رشالن احمن الر ،يانع من رفض  ل يعالة يزيالي

 .احلىة رشآي م

ى م  الالري     الا ورشرضالال ا بشالال ل الوهالذه النظريالالة لآشالي  مرتضالال

 .مفصل يف   اب  احمآلاة احلسينية

لنظريالالة ارش االالي  ث ثالالة رشوامالالل جعآ  الالا األدالالا  يف وهالالذه ا

ورشالالا ردادالالا تآالال  العوامالالل الث ثالالة جعآالالت  Qحر الالة اإلمالالا  احلسالالل 

 :ج ا  م عيدو Qحلر ة اإلما  احلسل 
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ليزيالالالي  Qطآالالالب ال يعالالالة مالالالن اإلمالالالا  احلسالالالل  :العامالالالل األول

 .ورفض  هلا وتوج   إىل م ة

 .راألمر باحمعرول والن ي رشن احمن  :العامل الثاا

 .  ابة رهل ال وفة ل  وهذا بعي رفض  ال يعة ليزيي :العامل الثالس

جعالالل الع مالالة م  الالري هالالذه العوامالالل الث ثالالة هالالي  الالور احلر الالة 

ثالم  ،مالن احميينالة Qورتالب رشالا ذلال  خالروج اإلمالا  احلسالل  ،احلسينية

رن  وج الت لال  الاليرشوا  مالن رهالل ال وفالة فادال ىاب ل آال  الاليرشوا  

و الالذه العوامالالل الث ثالالة حالالاول  ،ىالالة رشآالالي مإذ ال بالالي لالال  مالالن إقامالالة احل

 .Qالشي  م  ري  اوا العق ا  احم اة يف حر ة اإلما  احلسل 
فاشالال آة ال قيالاليم  اواهالالا بعالالي  انلصالالار الالاليوارشي لآالالذهاب إىل 

بالالل هنالالاج رشالالام    خالالرا  وثالالا رفضالال   ،ال وفالالة يف االدالال ىابة ألهآ الالا

 .ن روالثاا األمر باحمعرول والن ي رشن احم ،بيعة يزيي

وبالذل  ريضالالا  الاوا احمشالال آة األصالعب رال وهالالي مواصالآة احمسالالري 

 .بعي رشآا  باق ل مسآم وغير ال وفة ب 

ويؤ الالي رشالالا ر  العالالامآل األولالالل ثالالا األهالالم يف إمتالالا  مسالالريو 

بالالل  ،وارش الالن ر  رشامالالل درشالالوو ال وفالالة مل ي الالن األهالالم ،Qاإلمالالا  احلسالالل 

 :ل ويس يل رشا ذل  بقو ،رشا الع   ف و األقل رثية



 255 .............................................................................. لسالفصل الثا

وإال لالالو  الالا  األمالالر غالالري ذلالال  فالالي  ت الاليل وضالالع ال وفالالة  الالا  ]

وي ىال   ،لآال صيل رشالن دالائر رهيافال  األخالر  Q في  بالو  ياليفع اإلمالا  

ويال صا رشالن موضالورش   ،نلو احمصالاحلة مالع النظالا  ويوافالق رشالا احم ايعالة

 .(1)[مر باحمعرول والن ي رشن احمن راأل

 :دراسُّ ازهظريُّ وتقييمهأ

بشالال ل  امالالل رشالالا تعالاليد العوامالالل يف ارش االالي  هالالذه النظريالالة 

بليالس إ   ،وادال ق لية  الل رشامالل رشالن ا خالر Qحر ة اإلمالا  احلسالل 

ري رشامالالل تعءضالال  مشالال آة ال يسالال  يع  اواهالالا فالالي  العامالالل ا خالالر 

 .ي ىاواها وال تؤثر يف اد ق لي  

 :وت ش ل تآ  النظرية من رشيو نقا 

 .Qاألوىل: تعيد العوامل يف حر ة اإلما  احلسل 
 .ر  العوامل ث ثة :لثانيةا

ر  رشامالالل درشالالوو ال وفالالة م الالوخر رشالالن رشامالالل رفالال  م ايعالالة  :الثالثالالة

 .يزيي

                                                           

احمآلاة احلسينية القسم الرابع جوهر القضية احلسينية وهذا مآص  ما رفاده  ((1

 هناج. 
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ادالال ق ل  الالل رشامالالل رشالالن ا خالالر يف ال الالوثري يف القضالالية  :الرابعالالة

 .احلسينية

 .ر  رشامل م ايعة ال وفة رقل العوامل رثية :اخلامسة

هالالذا  ،دليالالل رشالالا ال عالاليد Qر  رشالالي  رجالالوع اإلمالالا   :الساددالالة

 .روال

 .رشا رثية غري رشامل ال وفة :وثانيا

 ،وحت اج هذه النظريالة إىل النهنالة رشالا  الل نق الة مالن تآال  النقالا 

 ،إال ر  الع مالالة م  الالري ومل يالالنهن رشالالا تآالال  النقالالا  بشالال ل مفصالالل

وإال لالو ) :واليشء الذي ذ ره  اليليل بشال ل جماالل رشالا ذلال  هالو قولال 

 .( ا  األمر غري ذل  إل 

ذلالال  ال يصالالآ  دلالالي  رشالالا تآالال  النظريالالة إال رنالال  مالالن الواضالال  ر  

 ،Qإذ ر  ذلالال  رحالالي اإلشالال اال  احم روحالالة يف حر الالة اإلمالالا  احلسالالل 
فالال  يا الالن ر  جيعالالل يف مجآالالة ردلالالة ري نظريالالة رو حتآيالالل لقضالالية اإلمالالا  

بالل ت الو  تآال  النظريالة فرضالية لآفالرار مالن مواج الة ذلال   ،Qاحلسل 

 .اإلش ال ومن ال يهيي ر  ال ي و  ذل  دلي  رشآي ا

 :واحم م ا   م حظة تآ  النقا 

 .فسي  ل رمرها بعي م حظة النقا  األخر :رما األوىل
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 وهي ر  العوامل ال ي ذ رها ث ثة :ورما الثانية

فالام ذ الره لالي  ث ثالة بالل هالو يف احلقيقالة  ،فالظاهر ر ا ليست تامة

وذلالال  رنالال  جعالالل رفالال  بيعالالة يزيالالي رشالالام  مسالال ق  مقابالالل  ،رشالالام  

وذلال  لالي   ،وهالو األمالر بالاحمعرول والن الي رشالن احمن الر ،العامل الثالاا

فالالي  ال يعالالة  ،أل  ذلالال  العامالالل مالالن مصالالاديق العامالالل الثالالاا ،بصالاللي 

ورشآيالال   ،ودرشالالى إىل رفضالال  ،Qليزيالالي من الالر رفضالال  اإلمالالا  احلسالالل 

في الالو  رفالال  ال يعالالة قسالالام مالالن األمالالر بالالاحمعرول والن الالي رشالالن احمن الالر ال 

و الذا ي ضال  رشالي  متاميالة تثآيالس  ، هذا إ  مل نقل رنال  هالو بنفسال ،قسيام ل 

 .العوامل احمذ ورو ف  و  رشوامل تآ  النظرية اثنل ال ث ثة

ر  رشامالالل درشالالوو ال وفالالة م الالوخر رشالالن رشامالالل  :ورمالالا النق الالة الثالثالالة

 رف  م ايعة يزيي.

 ،هلالالا فرضالالا  Qففي الالا ر    ابالالة ال وفالالة ودرشو الالا لإلمالالا  احلسالالل 

و رخالالر  بعالالي  ،يالاليتالالارو ق الالل هالال ج معاويالالة وق الالل رفالال  م ايعالالة يز

رمالالا بعالالي هالال ج معاويالالة وبعالالي رفالال  احم ايعالالة فاسالالآم ر  رهالالل  ،ه  الال 

ول الالن هالالذا ال يفيالالي هالالذه  ،يف م الالة Qال وفالالة  الالات وا اإلمالالا  احلسالالل 

 ،إذ ر  ث الو  ال  ابالة احم الوخرو ال تنفالي تقالي  ال  ابالة رشالا ذلال  ،النظرية

لال  ر  وذ ،وما يفييها هو إث الا  نفالي تقالي  ال  ابالة رشالا رفال  احم ايعالة

هيل هذه النظرية من ذ الر هالذا العامالل هالو جعالل رفال  ال يعالة رشالام  
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يف ورثالر هالذا يظ الر لاليهيا  ،مس ق  غري مع اي رشالا رشامالل درشالوو ال وفالة

ورشآيال  فالاألمر احمالؤثر هالو إث الا   ،Qتعيد ج ا  حر الة اإلمالا  احلسالل 

 ،رو إث الالا  انلصالالار ال  ابالالة فالاليام بعالالي الالالرف  ،رشالالي  تقالالي  ال  ابالالة

ذا جمالالرد درشالالو  مالالن الع مالالة م  الالري مل يالالورد رشآي الالا ري واحم الالم ر  هالال

رو  ،دليالالل دالالواء  انالالت الالاليرشو  هالالي انلصالالار ال  ابالالة بالالام بعالالي الالالرف 

 الالا  نفالالي ال  ابالالة ق الالل الالالرف    وهالالذه الالاليرشو  قضالالية تارخييالالة حت الالاج 

بالالل تف قالالر يف إث ا الالا إىل نالال   ،وال  ضالالع إىل جمالالرد ال صالالور ،إىل دليالالل

ورشالا  الل فالي   ،ظريالة مسال نيها يف ذلال تارخيي   ومل تذ ر لنالا تآال  الن

في الالا تث الالت تقالالي   ،النصالالوص ال ارخييالالة تث الالت خالال ل تآالال  الالاليرشو 

ور الا  انالت يف حيالاو معاويالة بعالي وفالاو  ،احم ات ة رشالا رفال  بيعالة يزيالي

 .بل يف حيات  ريضا Qاإلما  احلسن 

 Qرجالالالاب اإلمالالالا  احلسالالالل  Qففالالالي حيالالالاو اإلمالالالا  احلسالالالن 
 :م ات   م

بيعالة  نالت هلالا  ارهالا فالان ظروا مالادا  هالذا  قي  ا  صآ  و انت)

 .(حيا في  هيآ  نظرنا ونظرتم (يعني معاوية)
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 .(1)(ال  ذري فآم ي ن  ء رحب إىل الشيعة من ه ج معاويةقال 

 :Qوريضا رجاب م ات   م ل  بعي وفاو اإلما  احلسن 
إا ألرجالالو ر  ي الالو  رري رخالالي يف احموادرشالالة ورريالالي يف ج الالاد )

ورخفالالالوا الشالالالص   ،فالصالالالقوا يف األرض ،ياداالظآاالالالة رشالالاليا ودالالال

فالي  حيالي  بال  حالي  ورنالا حالي  ،وال اسوا اهلي  مالا دا  ابالن هنالي حيالا

 .(2)(يوتي م رريي إ  شاء اهلل

 ام  الي ريضالا يف تقالارير وايل احميينالة ريالا  حيالاو معاويالة دلالي  رشالا 

وقالالي تقالالي  ذلالال   آالال   ،ر ثالالر مالالن احم ات الالة وهالالو  ثالالرو احمص آفالالل إليالال 

 .فراجع

 Qآيالال  فاسالالولة تقالالي  م ات الالة رهالالل ال وفالالة رشالالا رفالال  اإلمالالا  ورش
و  الالاب  م  ،فقالالي نقآالال  احمؤالالالف واحمصالالالف ،ل يعالالة يزيالالي رمالالر ق عالالي

 .احم وخرو رشن ال يعة ال تنفي احم قيمة

 .اد ق ل  ل رشامل رشن ا خر :النق ة الرابعة

وق الالل تقيالاليم هالالذا النق الالة البالالي مالالن ال ن يالال  رشالالا رثي  الالا لالالو ث  الالت 

ر  ادال ق لية  الل رشامالل يعنالي تعاليد اب الا  يف حر الة  وذلال  ،صل  ا

                                                           

 .81ص  ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل(1

 .82ص  ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل(2
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والثاالالالرو احم االالالة لالالالذل  ت ضالالال  يف مت الالالن هالالالذه  ،Qاإلمالالالا  احلسالالالل 

 Qفليالالس إ  اإلمالالا   ،النظريالالة مالالن  الالاوا رشق الالة الناصالاللل واحملالالذرين
بالل هنالاج  ،مل ت ن حر    مع ايو بشال ل  امالل رشالا درشالوو رهالل ال وفالة

تآالالال  النصالالالائ   وهالالالو العامالالالل الثالالالاا فصالالاللة ،مالالالؤثر  خالالالر في الالالا

إذ ر  األمالالر بالالاحمعرول والن الالي رشالالن  ،وال لالالذيرا  ال متثالالل ريالالة مشالال آة

بالالل تسالال  يع هالالذه  ،احمن الالر ي الالو   افيالالا يف حتريالال  اإلمالالا   الالاه ال وفالالة

النظريالالة ر  ت ىالالاوا العق الالة األصالالعب واحمشالال آة األ الالن يف حتآيالالل قضالالية 

حر  ال  بعالي رشآاال   Qوهالي مشال آة مواصالآة اإلمالا   Qاإلما  احلسالل 

ق الل مسالآم بالن رشقيالل وهالانئ بالن رشالروو وردالولي  ا خالرين إىل رهالالل با

فاليذا فقالي رحالي العوامالل رثالره بالانق ب ال وفالة فالعامالل ا خالر  ،ال وفة

 .مؤثر

 ،وألجل رثيالة هالذه النق الة بالالذا  ف الي حت الاج إىل دليالل واضال 

وال ي فالالي ال الالاليليل رشالالا تعالالاليد العوامالالل إلث ا الالالا الخالال  ل ج الالالة 

إث الا  ادال ق لية  الل مالن تآال  العوامالل يف  بالل ال بالي مالن ،موضورشي ام

 .Qال وثري يف قضية اإلما  احلسل 
وهالالذا مالالا مل تث  الال  تآالال  النظريالالة ويا ننالالا ر  ن  فالالي بالالذل  لالالرد 

 .لعي  اليليل رشآي ا ،تآ  النق ة

 .وث و  اليليل رشا خ ف ا ،ول ننا نيرشي هنا ب   ا
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  الالام رنالال  لالالو ث الالت رشالالي  تعالاليد العوامالالل ل فالالى رشالالن إث الالا  رشالالي 

 :اد ق لية  ل من تآ  العوامل وإلث ا  ذل  نقول

بالل هالو  ،قي تقي  ر  رفال  بيعالة يزيالي لالي  رشالام  مسال ق  :روال

يرجالالع يف احلقيقالالة إىل رشامالالل األمالالر بالالاحمعرول والن الالي رشالالن احمن الالر إ  مل 

ودرشالالا  ،تغيالالريه Qإذ احمن الالر الالالذي رراد اإلمالالا  احلسالالل  ،ي الالن هالالو نفسالال 

يالالة وخ فالالة يزيالالي، إذ ر   الالل الظآالالم األمالالة إىل رفضالال  هالالو بيعالالة بنالالي رم

واحم الم ر  رفال  بيعالة يزيالي ليسالت رشالام   ،وابور والق الل وغالري ذلال 

رو دالال  ا منفالالردا رشالالن األمالالر بالالاحمعرول والن الالي رشالالن  تالالوثريهمسالال ق  يف 

ورشالالا فالالرض رننالالا تنزلنالالا ودالالآانا بونالال  رشامالالل مقابالالل العالالامآل  ،احمن الالر

بالل ناليرشي ر   ،غالريهإال رننالا ال نسالآم بونال  رشامالل مسال قل رشالن  ،ا خرين

رفالال  بيعالالة يزيالالي( ورشامالالل األمالالر بالالاحمعرول والن الالي رشالالن احمن الالر )

 .يع ايا  رشا العامل الثالس وهو درشوو ال وفة

وذلالال  ر  األمالالر بالالاحمعرول والن الالي رشالالن احمن الالر لوجالالو ام س  

وح الى احمصالفالة رشالا يزيالي ريضالا ت وقالف رشالا ذلال   ،وهو وجود النام

ف الالام ال جي الالا  إال إذا تالالوفر ذلالال   ، الالةوإال  انالالت إلقالالاء لآالالنف  يف ال  آ

ورشا ذل  ف  بالي مالن إث الا  حتققال  بشال ل مسال قل رشالن رشامالل  ،الرش 

 ؟درشوو ال وفة ل  م تآ  الفرضية ورنى هلا ذل 
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ومالالن الغريالالب جالاليا ر  الشالالي  م  الالري اد شالال ي باق الالع مالالن 

رشالالا لالالزو  األمالالر  Qخ  الالة اإلمالالا  رمالالري احمالالؤمنل رشالاليل بالالن ريب طالالالب 

ن ر  قيالالا  احلىالالة ل لقالالق سط الالا وهالالو وجالالود وغفالالل رشالال ،بالالاحمعرول

 :Qالنام قال 
ومالا رخالذ  ،وقيالا  احلىالة بوجالود النالام ،لوال حضالور احلالات)

وال دالالغب مظآالالو   ،اهلل رشالالا العآالالامء ر  ال يقالالاروا رشالالا  ظالالة ظالالامل

 .(1)(ولسقيت  خرها ب و  روها ،أللقيت ح آ ا رشا غار ا

فقالالي رشآالالل رمالالري ويف هالالذا احمق الالع نىالالي ابالالواب ال الالايف والالالوايف 

 .احمؤمنل قيا  احلىة رشآي  بوجود النام

ورشا هالذا فالي  األمالر بالاحمعرول والن الي رشالن احمن الر خصوصالا يف 

فالال  تقالالو   ،ي وقالالف رشالالا وجالالود النالالام Qمثالالل ظالالرل اإلمالالا  احلسالالل 

في الالو  ذلالال  احمق الالع مالالن خ  الالة رمالالري  ،حىالالة رشآيالال  إال مالالع وجالالوده

ودلالالي  رشالالا مالالا  ،لالال ال شالالاهيا  ،احمالالؤمنل شالالاهيا رشالالا الشالالي  م  الالري

 .ذ رناه

ومالالا رخالالذه اهلل رشالالا العآالالامء ر  ال يقالالاروا رشالالا  ظالالة )ورمالالا قولالال  

وقالالي  ،ف الالذا احمق الالع مقيالالي بوجالالود النالالام (وال دالالغب مظآالالو  ،ظالالامل

                                                           

 .31ص ،1ج ،اخل  ة الشقشقية ،سه  اي رش يه ،(    ال  غة(1
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رشالالن احم ال الالة بلقالال  ق الالل هالالذا ال الال    Qتقالالي  ارش الالذار رمالالري احمالالؤمنل 

 بقول :

وطفقالالت ررت الالي  ،وطويالالت رشن الالا  شالاللا ،فسالاليلت دو الالا ثوبالالا)

 الالر  في الالا  ،رو رصالالن رشالالا طصيالالة رشايالالاء ،ل ر  رصالالول بيالالي جالالذاءبالال

وي الاليه في الالا مالالؤمن ح الالى يآقالالى ربالال   ،ويشالاليب في الالا الصالالغري ،ال  الالري

ويف احلآالق  ،فصالن  ويف العالل قالذ  ،فرريت الصالن رشالا هاتالا رحىالى

 .(1)(شىى رر  تراثي   ا

يف هالذا احموضالوع رنال  رشنالي مالا مل  Qنعم  ي ترصالي  رمالري احمالؤمنل 

ودالقف رشنال   ،وهالو يالر  حقال  يف يالي غالريه ،النام صن رشالا الال  ءجيي 

 .األمر باحمعرول والن ي رشن احمن ر لعي  وجود النام

هنالالا مثآالال  فالالي  مل ي الالن هنالالاج نالالام لالال  فالال   Qواإلمالالا  احلسالالل 

بالالل ح الالى  ،موضالالوع لوجالالوب األمالالر بالالاحمعرول والن الالي رشالالن احمن الالر

يذا مل يوجالي فآالي  لييال  احمصالفة رشا يزيالي ال موضالوع هلالا إال بالنالام فال

 .إال الصن

و الذا  ،ورشا هذا ت الو  درشالو  ادال ق لية هالذا العامالل غالري تامالة

 .رف  بيعة يزيي حت اج إىل النام ف  ت و  ريضا مس قآة
                                                           

 ( احمصير السابق.(1
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فالال  ي قالالى ل آالال  النظريالالة إال ر  تالالرجع ام إىل رشامالالل درشالالوو رهالالل 

فعناليها يالومر  ،و الم ي الو  قالي حصالل رشالا النالام ،Qال وفالة لإلمالا  

ذلالال  فالالالذي  ورشالالا ،يزيالاليفالالريف  بيعالالة  ،حمعرول وين الالى رشالالن احمن الالربالالا

ين غالالي ر  يالاليرشي ر  تآالال  العوامالالل مءت الالة يف الوجالالود و الالل واحالالي منالالا 

 .م وقف رشا ا خر ال مس قل رشن  يف ال وثري

وي الو  هالذا العامالل  ،وجالود النالام وهالم رهالل ال وفالة :فاألول

 .رهم العوامل ل وقف العامآل ا خرين رشآي 

وجالوب األمالر بالاحمعرول والن الي رشالن احمن الر لقيالا  احلىالة  :الثاا

 .بوجود النام

 ،رفالال  بيعالالة يزيالالي ال الالي هالالي مصالاليا  لآثالالاا  الالام تقالالي  :الثالالالس

 .وذل  لوجود النام ريضا

بل يا الن لنالا ر  ناليرشي نلالن رنال  ال يوجالي رشوامالل م عاليدو يف مالا 

وهالالو  ،فالال  يوجالالي يف احلقيقالالة إال رشامالالل واحالالي ،ذ الالره الع مالالة م  الالري

ورمالا رفال  بيعالة يزيالي ف الي راجعالة  ،األمر باحمعرول والن ي رشن احمن الر

ورمالا درشالوو رهالل ال وفالة ف الي يف احلقيقالة ليسالت بعامالل  ،إلي   الام تقالي 

إذ  ،بالالل هالالي س  رشامالالل األمالالر بالالاحمعرول والن الالي رشالالن احمن الالر ،مسالال قل

 ،مالالن الواضالال  ر الالام ال جي الالا  إال إذا حتقالالق سط الالام وهالالو وجالالود النالالام

ورشآيال   ،ر المتثالل حتقالق ذلال  الشاليا ر  درشالوو ال وفالة ومن الواض  جال
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بالالل هالالي س  لالالذل   ،فل الالى درشالالوو ال وفالالة ال متثالالل رشالالام  مسالال ق 

 ،فا الى مالا حتققالت وجالب األمالر بالاحمعرول والن الي رشالن احمن الر ،العامل

ر  ر ثالالر ل وقالالف الو الالذا ريضالالا ت ضالال  لنالالا رثيالالة هالالذا الشالال .وإال فالال 

 .فارشآية ذل  العامل رشآي 

 :ي   آ  رن  اتض  لنا مسة رمور م اةواخل صة مما تق

ر   الالل رشامالالل مالالن العوامالالل الث ثالالة لالالي  مسالال ق  بال الالوثري  :األول

 .فيذا فقي رحيها ام نع توثري ال اقي Qيف حر ة اإلما  احلسل 

ارشال امد العالامآل ا خالرين بشال ل  امالل رشالا رشامالل درشالالوو  :الثالاا

 .ال وفة

هالالو  Qاحلسالالل  ر األهالالم يف حر الالة اإلمالالا ال الالو  العنصالال :الثالالالس

 .درشوو رهل ال وفة

ر  مسولة درشوو ال وفة ليسالت رشالام  بالل هالي س  لعامالل  :الرابع

 .ورشامل رف  ال يعة يرجع ل  ،األمر باحمعرول والن ي رشن احمن ر

رنالال  لالالي  يف تآالال  النظريالالة إال رشامالالل واحالالي هالالو األمالالر  :اخلالالام 

 .وهذا األمر الا  األمر الرابع ،باحمعرول والن ي رشن احمن ر

ف الالاألمر الثالالالس جيالالاب رشالالن النق الالة اخلامسالالة وهالالي ر  درشالالوو 

فقالالي رث  نالالا با حظالالة  ،ال وفالالة هالالي األقالالل رثيالالة يف العوامالالل الث ثالالة

أل الالا متثالالل  ،ارشالال امد العالالامآل ا خالالرين رشالالا درشالالوو ال وفالالة ر الالا األهالالم
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وهالذا ي  الل  ،ف  وقالف فارشآيالة العالامآل ا خالرين رشآي الا ،وجود النالام

 .تآ  اليرشو 

وهالالالي  ،لرابالالالع واخلالالالام  جيالالالاب رشالالالن النق الالالة األوىلوبالالالاألمر ا

وهالالو  ،درشالالو  تعالاليد العوامالالل فالال  يث الالت يف احلقيقالالة إال رشامالالل واحالالي

ورمالالا رشامالالل درشالالوو ال وفالالة  ،رشامالالل األمالالر بالالاحمعرول والن الالي رشالالن احمن الالر

ويؤيالالي هالالذا  ،ال رنالال  رشامالالل بنفسالال  ،ف الالو يف الواقالالع س  ذلالال  العامالالل

خيال   االي بالن احلنفيالة يف أل Qاألمر بل ييل رشآيال  قالول اإلمالا  احلسالل 

 :وصي   رشني خروج  من احميينة

وإنالالالام  ،وال مفسالالاليا وال ظاحمالالالا ،را مل رخالالالرج رسا وال ب الالالرا)

 مالالر بالالاحمعرول ور الالى رشالالن  ،خرجالالت ل آالالب اإلصالال ه يف رم الالي جالاليي

 .(1)(احمن ر

ره خروجالالال  وحر  الالال  يف طآالالالب اإلصالالال ه واألمالالالر الفلصالالال

ج لقضالالية اإلمالالا  وهالالي ر  احملالالر ،بالالاحمعرول دليالالل رشالالا تآالال  الالاليرشوو

يف خروجال  رشامالل واحالي فقالف هالو األمالر بالاحمعرول والن الي  Qاحلسل 

 .رشن احمن ر

ون يىة ما تقالي  هالو رشالي  صاللة تعاليد العوامالل يف حر الة اإلمالا  

فالالاحملرج لالال  هالالو  ،فضالال  رشالالن درشالالو  ادالال ق لية  الالل من الالا ،Qاحلسالالل 
                                                           

 .328ص، 44ج ،( بلار األنوار(1



 267 .............................................................................. لسالفصل الثا

األمالالر بالالاحمعرول والن الالي رشالالن احمن الالر وبالالذل  يث الالت رشالالي  صالاللة تآالال  

 .يف حتآيآ ا القضية احلسينيةالنظرية 

 : ام رن  تنا رمام ا رشنيئذ مش آ ا 

 .مش آة النصائ  وال لذيرا  :األوىل

 Qاإلشالال الية ال الالي رثار الالا مواصالالآة اإلمالالا  احلسالالل  :والثانيالالة
 .مسريو  اه ال وفة بعي رشآا  بانق ب ال وفة وق ل مسآم

احمشالال آة في الالا تعءضالال ا  ،فعالالا فالالرض ر الالا  الالاوا  العق الالة األوىل

مع االيا يف مسالريو رشالا وجالود النالام فآالامذا  Qالثانية فاليذا  الا  اإلمالا  

 ؟مل يرجع بعي  اذل النام

وال يا ن تعآيآ ا بوجوب األمر باحمعرول بعي ث و  توقالف فعآيال  

 .واحمفروض انق ب  و آي  رشن ورشيه ،رشا حتقق سط  وهو وجود النام

ور الالا  ،ابالالواب رشآي الالاورمالالا اإلجابالالة بيقامالالة احلىالالة فقالالي تقالالي  

 .فراجع ،ليست بصليلة بل ال موضوع هلا

ورشالالا فالالرض صالالل  ا ف الالي مم نالالة الفالالرض ق الالل العآالالم بالالانق ب 

ووصول خن ق الل مسالآم رمالا بعالي ذلال  فال  موضالوع إلقام  الا  ،ال وفة

 .ذل  واض  والوج  يف

األقالالل ورمالالا قالالول م  الالري رشنالالي ارش  الالاره رشامالالل درشالالو  ال وفالالة 

 :ول رثية مس يال رشا ذل  بق
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وإال لالالو  الالا  األمالالر غالالري ذلالال  فالالي  ت الاليل وضالالع ال وفالالة  الالا  )

وي ىال   ،لآال صيل رشالن دالائر رهيافال  األخالر  Q في  بالو  ياليفع اإلمالا  

ويال صا رشالن موضالورش   ،ويوافالق رشالا احم ايعالة ،نلو احمصاحلة مالع النظالا 

 .(األمر باحمعرول والن ي رشن احمن ر

آالالم بالاليافع ف الالذا ال دليالالل فيالال  رشالالا  ء بالالل دليالالل رشالالا رشالالي  الع

ال رنالال  يث الالت فرضالالية تعالاليد  ،يف ادالال ارار حر  الال  Qاإلمالالا  احلسالالل 

طآالالب تر الال   ،Q الالام رنالال  جيالالاب رشالالن ذلالال  ر  اإلمالالا  احلسالالل  ،العوامالالل

وقالالي  ،رو ر  ي وجالال  إىل ثغالالر مالالن ثغالالور احمسالالآال ،يرجالالع مالالن حيالالس رتالالى

وهالذا ريضالا ياليل رشالا ر  رشامالل درشالوو ال وفالة  ،ت رر منال  هالذا ال آالب

فليالالس انقآ الالوا ارتفالالع موضالالوع  ،Qاإلمالالا  احلسالالل  هالو احملالالرج لقضالالية

 .رشامل األمر باحمعرول والن ي رشن احمن ر لعي  النام

ويف ارش قادنالالا ر  ذلالال  ال الال   ياثالالل الصالالعوبة ال الالي تواج  الالا 

هالالذه النظريالالة يف   الالي تآالال  احمشالال آة ال الالي رثار الالا مواصالالآة اإلمالالا  

 .مسريه ح ى ال ىو  إىل تآ  اليرشو  ل  ىاواها Qاحلسل 

وتالالزداد احمشالال آة ال الالي تواج  الالا هالالذه النظريالالة صالالعوبة ووضالالوحا 

بش ل ر ن بعالي إث الا  رشالي   الو  األمالر بالاحمعرول والن الي رشالن احمن الر 

ورشآيال   ،بالل هالو يع االي رشالا وجالود النالام ،رشام  مس ق  بنلو م آالق
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فالالذل  ال الال   يف الواقالالع إشالال ال رشالالا نظريالالة الشالالي  م  الالري ال دليالالل 

 .هلا

رضالية لآفالرار مالن ذلال  اإلشال ال فالرض و ام رن  فالرض تآال  الف

 .غريه الوظيفة اخلاصة ألن  واج  تآ  احمش آة بعين ا

والن يىالالة ل لثنالالا هالالي ر  هالالذه النظريالالة ريضالالا مل تسالال  ع حتآيالالل 

القضالالالية احلسالالالينية دو  ر  تعءضالالال ا مشالالالا ل ف ريالالالة مل تسالالال  ع ر  

ورشآيالال  فآالالم  ،ففرضالالي  ا غالالري صالالليلة ورشوامآ الالا غالالري تامالالة ،ت ىاواهالالا

مالن مالا ذ رنالا مالن  ،الفعالل احلساليني تفسالريا معقالوال تفسالري مالنت ا ن 

 .االش  اه رو الغفآة يف م حظة النصوص ال ارخيية

 :ازهظريُّ ازطضيييُّ :ازهظريُّ اخلأاوُّ

رشالالا ردالالا   Qر هالالذه النظريالالة حر الالة اإلمالالا  احلسالالل الوتفسالال

وتالالوفر الظالالرول اخلارجيالالة العاديالالة  ،مع يالالا  األحالاليا  ال  يعيالالة

ويفالالءض ر  تع االالي  ،ل  تنفالالي العامالالل الغي الاليوبالالذ ،لآن الالوض والقيالالا 

 ،Qهالالذه النظريالالة بشالال ل ردالالاة رشالالا درشالالوو ال وفالالة لإلمالالا  احلسالالل 
ر القضالالية احلسالالينية رشالالا هالالذا األدالالا  هالالو الوالظالالاهر ر  رول مالالن فسالال

فقالالي رشآالالل خالالروج اإلمالالا   ،يف   ابالال  تنزيالال  األن يالالاء Hى الالسالاليي احمرتضالال

ال وفالالة  وهالالو ر  درشالالوو ،رشالالا ردالالا  رشالالادي وط يعالالي Qاحلسالالل 
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 ،وغآ الالة الظالالن توجالالب القيالالا  ،توجالالب غآ الالة الظالالن بالوصالالول إىل حقالال 

ل قيالاليم لآاى االالع ال الالويف فالالي  ورمالالا مسالالولة ا ،فوجالالب رشآيالال  ذلالال 

ال الالي  -مالالع رنالال   الالا  يف صالاليد ابالالواب رشالالن تآالال  اإلشالال اال   Gالسالاليي

رثالري  رمالالا  القضالالية احلسالالينية مالالن ج الة الناصالاللل واحملالالذرين لالال  مالالن 

آة احمسالري االن ق آال  وريضالا إشال ال مواصالغالير ال وفالة بال   الام غالير  ب

قالالي ) :إال رنالال  رجالالاب رشالالن ذلالال  بقولالال  - J مالالع العآالالم بالغالالير باسالالآم

رشآانا ر  اإلما  م الى مالا غآالب رشالا ظنال  رنال  يصالل إىل حقال  والقيالا  بالام 

 .(1)(فوض إلي  برضب من الفعل وجب رشآي  ذل 

واحم الالم رنالال  يا الالن لنالالا ر  نقالالول إ  هالالذه النظريالالة ارش االالي  يف 

ومالالن  ،وهالالو غآ الالة الظالالن بالوصالالول إىل احلالالق ،رشالالا رمالالر رشالالاديحتآيآ الالا 

إذ  ،الواضالال  ر  ال عآيالالل بغآ الالة الظالالن يعنالالي درشالالو  ط يعيالالة احموجالالب لالال 

من الواضال  رنال  ال معنالى لفالرض رشآي الة الوظيفالة اخلاصالة احمعآآالة بى الة 

فالالال لرج  الالاه حتقيالالق الوظيفالالة اخلاصالالة وام ثاهلالالا ال  ،غي يالالة لغآ الالة الظالالن

 ،ة مالالن اطا نالالا  رو ظالالن رو شالال   الالاه موضالالورش ايالالرت ف باحلالالالة النفسالالي

ورشآيال  ف بالي ر  ي الو   ،فيىب مع الا االم ثالال ح الى لالو ظالن بالاخل ل

ولالالي  يف ال الالل مالالا يا الالن فرضالال  إال  ،احموجالالب لغآ الالة الظالالن رمالالرا رشاديالالا

                                                           

 . 97 - 96ص، 45ج ،( بلار األنوار(1
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ورمالالا األمالالر بالالاحمعرول والن الالي رشالالن احمن الالر ف الالو  ،درشالالوو رهالالل ال وفالالة

ل وفالالة بلسالالب ورشآيالال  فالاليرشوو رهالالل ا ،م وقالالف رشالالا وجالالود النالالام

الظالالاهر روج الالت غآ الالة الظالالن بوجالالود النالالام احموجالالب لغآ الالة الظالالن 

حصالالل لالال  ذلالال   Qوحيالالس إ  اإلمالالا  احلسالالل  ،بالوصالالول إىل احلالالق

رو حصالالل لالال   ،وإ  مل حيصالالل لغالالريه ذلالال  الظالالن ،وجالالب رشآيالال  القيالالا 

و الالذا  ،ي ال ظالالن غالالريهالفاحلىالالة بلسالالب ظنالال  الشصصالال ،الظالالن بص فالال 

 ،رشالالن إشالال ال احملالالذرين والناصالاللل Gال يالالا  يا الالن ر  جييالالب السالاليي 

إال ر   ،فينالال  وإ  مل حيصالالل هلالالم ذلالال  الظالالن رو حصالالل هلالالم ظالالن بص فالال 

ال غآ الالة ظالالن  ،وهالالي احلىالالة رشآيالال  ،رع غآ الالة ظنالال الاحملالالرج لآا شالال

و الالذا ريضالالا يا الالن لالال  ر  جييالب رشالالن مسالالولة مواصالالآة احمسالالري  ،ا خالرين

هالالذا مالالا يا الالن لنالالا تقريالالب  الال    ،ح الالى مالالع العآالالم بالالانق ب ال وفالالة

وهو ريضالا مالا يا الن ر  يقالرب بال  النظريالة ال  يعيالة بشال ل  ،ب  Gالسيي 

نعالم يا الن فالرض إجيالاب درشالوو رهالل ال وفالة لغآ الة ظالن العقال ء  ،رشا 

 .بالوصول إىل احلق ول ن  بعيي وديوو بيا  الوج  يف ذل 

 :دراسُّ ازهظريُّ

 :ت ضان هذه النظرية رشيو رمور

 .نر  موضوع احل م الرشرشي هو غآ ة الظ :األول
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ررشي هالالو الر  غآ الالة الظالالن الالالذي هالو موضالالوع لآل الالم الشالال :الثالاا

 .غآ ة الظن الشصيص ال النورشي وال رشنو بظن الغري

ر موجالالب لغآ الالة الظالالن الإ  ورشالالي رهالالل ال وفالالة بالنصالال :الثالالالس

ره بال  الساليي فاليام نقآال  رشنال  الوهالذا األمالر وإ  مل يصال ،بالوصول إىل احلق

آ الة الظالن باالن صالار إال رنال  لالي  هنالاج مالا يوجالب غ ،صاحب ال لالار

رشالالا بنالالي رميالالة والوصالالول إىل احلالالق إال ورشالالي رهالالل ال وفالالة وهالالو ياثالالل 

 .وجود النام

 .اد ارار غآ ة الظن مع العآم بق ل مسآم :الرابع

مثآت هالذه النقالا  مقاليما  مءت الة  الن  وصالغر  رمالا ال الن  

غآ الالة الظالالن هالالو ) (ررشي هالالو غآ الالة الظالالنالموضالالوع احل الالم الشالال)ف الالي 

ررشي هالالالو غآ الالالة الظالالالن الموضالالالوع احل الالالم الشالالال)=  (يالالشصصالالال

ضالالوع احل الالم تنىالالز احل الالم ووجالالب و آالالام حتقالالق مو (يالالشصصالال

ي بالوصالالول إىل احلالالق وجالالب ال آالالام غآالالب الظالالن الشصصالال)= الفعالالل

 آالام درشالت ال وفالة اإلمالا  حصالل غآ الة الظالن )والصالغر  هالي  (القيا 

 .(الشصيص بالوصول إىل احلق

 .(ا درشت ال وفة اإلما  وجب القي آام )والن يىة 
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رمالالا األوىل فالالي   الالا   ،وهالالذه احمقالاليما  ال  آالالو مالالن إلشالال ال

مراده مالن  الو  غآ الة الظالن هالو االطا نالا  والوثالو  الالذي هالو م الاخم 

وإ   الا   ،لآعآم وما بل ا  مالن حيالس تنىالز احموضالوع بال  فال  إشال ال

احمراد ما هالو ظالاهر مالن الآفالح وهالو الظالن الغالالب والالذي ياثالل تالرا ام 

ولالالي  هالالو  ،جالالة االرشالال امد رشآيالال  لالالي  العقالال ءاح امليالالا ال يصالالل إىل در

بالالل تآالال  االحالال امال  بل الالم  ،اطا نانالالا وال وثوقالالا   فآالالي  بلىالالة

ورشالالا ذلالال  فالال  يعآالالم حتقالالق  ،الشالال  يف رشالالي  إم الالا  االرشالال امد رشآي الالا

 ،ال  آيالالف إنالالام هالالو بالالالعآم ب لقالالق احموضالالوع رو الوثالالو  واالطا نالالا  بالال 

و  لآعآالالم والشالال  فيالال  مسالالا ،ومالالع رشالالي  ذج فالالال  آيف مشالال وج فيالال 

 .بالعي 

ر  غآ الالة الظالالن الالالذي هالالو موضالالوع لآل الالم  :ورمالالا النق الالة الثانيالالة

 . ال النورشي وال رشنو بظن الغريالرشرشي هو غآ ة الظن الشصيص

 ،رمالالرين األول هالالو مالالا ذ الالر الواقالالع إىل تنلالالل يفوهالالذه النق الالة 

 .هو ظن شصيص Qوالثاا ر  ما  ا  لي  اإلما  احلسل 

رنالال  مسالالآم يف اباآالالة ور  احمالالوخوذ يف رمالالا األمالالر األول فالظالالاهر 

إذ رنال  مالن  ،ي ال النالورشيالررشي هالو األمالر الشصصالالموضوع احل الم الشال
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ي ال ق الالع غالالريه الالواضالال  ر  احملالالرج لآا آالالف هالالو ق عالال  الشصصالال

وحيس إ  احمالراد مالن الظالن هالو احم الاخم لآعآالم ري الوثالو  واإلطا نالا  

رشالالنو في الالا غالال  يف بعالال  احمالالوارد ابزئيالالة ال الالي ال  ،ف الالو بل الالم العآالالم

ورشآيالال  فالال  رشالالنو بعالالي  ظالالن ا خالالرين رو  ،يالبالالالظن رو الق الالع الشصصالال

 .بظن م بالعي 

ي ال الورمالالا األمالالر الثالالاا فالالي  الوجالال  يف محالالل الظالالن رشالالا الشصصالال

هالو  Qرنال  لالو  الا  احمالراد مالن الظالن يف قضالية اإلمالا  احلسالل  (1)النورشي

  ري ر  االحالالال امال  احمءا االالالة ال الالالي مالالالن شالالالو ا ر -الظالالالن النالالالورشي 

ل الا  األمالر  -توجب رجلالا  الفعالل لالي  رشامالة العقال ء رشنالي حتقق الا 

                                                           

( ليعآم ر  بلثنا هنا إلزامي ري ر  من ال ز  بصلة النصائ  ومل يس  ع ابواب (1

نورشي حما ذ رناه، خصوصا بعي ر   Qما  احلسل رشن ا فين  ال يا ن  درشو  ر  ظن اإل

رث  نا ر  رشامة النظريا  ترجع إىل النظرية الغي ية، رما بالنس ة لنا فليس إننا اد  عنا 

رشنينا م نية رشا ردا   Qبنظري نا  اوا رشق ة النصائ  ف  و  حر ة اإلما  احلسل 

إلي  دول  االل فا ي رشق ئي ولي  شصيص غي ي نعم حي اج إىل بيان  إىل دقة وبع

بل برضور ا ودول يوو بيا  ذل   Qحي م  ل رشاقل بعق ئية حر ة اإلما  احلسل 

 رشني بيا  نظري نا فان ظر. 
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إذ  الل األمالور احموجالودو احموج الة لآظالن لالي  رشامالة  ،رشا الع ال  متامالا

ري ر الالا توجالالب الظالالن بعالالي   ،العقالال ء  انالالت رشالالا خالال ل ذلالال 

فآالالو  الالا  الظالالن هالالو الظالالن النالالورشي ألوجالالب رشالالي   ،الوصالالول إىل حقالال 

احم نيالالة رشالالا حالالال ال وفالالة  فصالاللة ال لالالذيرا  والنصالالائ  ،اخلالالروج

رشامالالالة ال الالالاحثل حالالالري   ،رصالالاللا ا Qالسالالالابق وام الالالياه اإلمالالالا  

ر الفعالالل احلسالاليني رشالالا الولالالذل  فسالال ،واحمف الالرين يف القضالالية احلسالالينية

 ،رو الوظيفالالة اخلاصالالة رو غريثالالا مالالن النظريالالا  ،ردالالا  إقامالالة احلىالالة

وبنيالالت رشالالا ردالالا  غي الالي مرجعالال   ،ال الالي بالالرا  رشالالا السالالاحة الف ريالالة

  مت الالن احمف الالرين والعقالال ء مالالن إدراج احملالالرج العالالادي لإلمالالا  إىل رشالالي

وذلالال  يعنالالي ر   ،او ر  احمالاليرج هلالالم يوجالالب رشالالي  قيامالال  ،Qاحلسالالل 

وإذا رضالفنا لالذل  مالا تقالي  مالن ر   ،غآ ة ظالن م موجالب لعالي  اخلالروج

وال حظنالالا ر  هالالذا احلالالييس مالالن  ،احمالالؤمن ال يآسالالع مالالن جلالالر مالالرتل

ذلال  ف الل هالذه األمالور متنالع مالن  ورشالا ،األمثال الن ويالة وهالو رشق ئالي

بالالل ال ت عالالي درشالالو   ،فضالال  رشالالن درشالالو  غآ  الال  ،حصالالول ظالالن بالالذل 

ورشآيالال  ف بالالي ر  ي الالو  احمالالراد مالالن ذلالال  الظالالن  ،إجيا الالا الظالالن بالالاخل ل

وررش قالي رنال  قالي اتضال  الوجال  الالذي ألجآال  قربنالا  .الشصيص ال النورشي

 .    السيي رشا ردا  الظن الشصيص
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ي ف ل الالاج هالالذه النظريالالة إىل الالشصصالالوإذا  الالا  احمالالراد هالالو الظالالن 

بنالالى حر  الال  رشالالا ردالالا  غآ الالة ظنالال   Qإث الالا  ر  اإلمالالا  احلسالالل 

بالوصالالول إىل حقالال  إذ ال ي فالالي جمالالرد اح املالال  لي الالو  دلالالي  رشآي الالا 

 هذا روال. .خصوصا بعي رشي  انلصار ال عآيل يف ذل 

ي بالذل  يف الوثانيا: ر  هذه اليرشو  ري االرش امد رشا الظالن الشصصال

وذل  رن  م ى ما  انالت  ،ي يف الواقع رش ارو ثانية رشن النظرية الغي يةالقيا  ه

ي بلسالب الالن   العق ئالي يف ال ف الري رو الظالن الجمريا  األحيا  تق ض

ي الالنورشي رشالي  وصالول  إىل حقال  ومالع ذلال  حصالل لال  الظالن الشصصال

رو ر   ،فاعنى ذل  هو رشي  العآم العادي بس ب القيا  ،بالوصول إىل احلق

ي رشي  القيا  وهذا هو بعينال  تفسالري القضالية احلسالينية رشالا ال ضما يعآم يق

 ،إذ تقي  ر  ظ ور تآ  النظرية إنام  ا  بس ب ذلال  ،ردا  النظرية الغي ية

وال فر  يف ذل  بل درشو  الوظيف اخلاصالة ورشاليم ا بعالي ر   الا  رشالي  

 .العآم بالوج  يف القيا  هو ردا  برواها وظ ورها رشا الساحة الف رية

 –ي الغآ الالة الظالالن هالالو الظالالن الشصصالال –صالالة ر  درشالالو  واخل 

ارش االالي يف خروجالال  رشالالا  Qمسالالآاة يف اباآالالة إال ر  درشالالو  ر  اإلمالالا  

ذل  يآز  من  حتآيالل القضالية احلسالينية رشالا ردالا  اب الة الغي يالة وهالذا 

 .خ ل فرض وجود احمقيما  العادية وال  يعية
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لالال   ر  احمعصالالو  هالالو دالاليي العقالال ء فالال  يا الالن ر  حيصالالل :وثالثالالا

نعالالم  ،ي حصالالول الظالالن لالالي  رشامالالة العقالال ءالظالالن مالالن ردالال اب ال تق ضالال

مالالن العصالالاة نعآالالم لالالو فالالرض حصالالول ذلالال  ر  هنالالاج رمالالورا خفيالالة رو 

روج الالت  ،رو مل يآ ف الالوا إلي الالا ،دقيقالالة مل ي آالالع رشآي الالا رشامالالة العقالال ء

وألوج الالوا  ،ولالالو اطآعالالوا رشآي الالا حلصالالل هلالالم ذلالال  ،حصالالول ذلالال  لييالال 

  االل الالزا  بالالذل  هالالو يف الواقالالع ومالالن الواضالال  جالاليا ر ،رشآيالال  القيالالا 

الوجالالال  يف حر الالالة رش الالالارو رخالالالر  رشالالالن االرشالالالءال بعالالالي  العآالالالم ب

 .ون يىة ذل  هو ال لآيل رشا ردا  غي ي ،Qاحمعصو 

هالالذا بالنسالال ة لآاقيمالالة ال الالن  ورمالالا الصالالغر  وهالالي النق الالة 

 :الثالثة فويضا غري تامة وذل 

إ  درشالالو  حصالالول غآ الالة الظالالن بالوصالالول إىل احلالالق بسالال ب  :روال

فالال  يق الالل  ،بالالل هالالي خالال ل ال  الالع العق ئالالي ،رشالالي الغالالادر ممنورشالالةو

ال عآيالالل  الالا خصوصالالا بعالالي تالفالالة رشامالالة العقالال ء هلالالا وحتالالذيرهم اإلمالالا  

ونصالالل م لالال  بص ف الالا وبعالالي إث الالا  صالاللة تآالال   ،من الالا Qاحلسالالل 

فالال  تق الالل  ،هلالالا وألصالاللا ا Qوام الالياه اإلمالالا  احلسالالل  ،النصالالائ 

ذلالال  رنالال  مل ينصالالل  رحالالي  رضالالف إىل ،درشالالو  حصالالول الظالالن بص ف الالا

بالالل  ،بالالاخلروج إىل ال وفالالة إال ابالالن الالالزبري وقالالي تقالالي  ا امالال  يف نصالاليل  
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ورشآيال   ،وبالل  دال ب مشالورت  ،نفسال  ا اال  في الا Qح ى اإلما  احلسالل 

 .ال يا ن االرش امد رشآي  يف حتآيل احموقف احلسيني Hفام ذ ره السيي 

يفع تآالال  مالالن الواضالال  ر  االل الالزا  بغآ الالة الظالالن ال يالال :وثانيالالا

 ،وال يآالالز  منالال  خ الالو احملالالذرين رو الناصالاللل رو غفآالال  م ،اإلشالال اال 

وذلالال  ر  تآالال   ،Qوريضالالا ال يث الالت ط يعالالة حر الالة اإلمالالا  احلسالالل 

والغالالير باإلمالالا   Qالنصالالائ  وال لالالذيرا  مالالن ق الالل رمالالري احمالالؤمنل 

 آ الالا تسالال وجب  ،و الالو  احمالالؤمن ال يآسالالع مالالن جلالالر مالالرتل ،Qاحلسالالن 

ورشآيالال  فال عآيالالل  ،ال الظالالن بالوصالالول إىل حقالال الوثالالو  بعالالي  الوفالالاء لالال  

إىل  Jبغآ الالة الظالالن ال حيالالل اإلشالال ال ورمالالا إذا رضالالفنا خالالن مق الالل مسالالآم 

 .هذه األمور فين  يوجب العآم بالغير

ثم إ  بع  من مال إىل هالذه النظريالة رغفالل تآال  احمشال    ال الي 

وا الالم  خالالر احملالالذرين والناصالاللل بالالال ث يف  ،وج الالت لآقضالالية احلسالالينية

وربام نقل رشن بع   خر ممن اخ ار هذه النظرية اإلشارو بالغاز  ،صذيلوال 

 .يف تقييا  حسابا  ومع يا  حرت  Qإىل اإلما  احلسل 

إال ر  إغفالالالال رمالالالر النصالالالائ  و اهالالالل ال لالالالذيرا  رو رمالالالي 

فالالالي   ،رصالالاللا ا بال صالالالذيل وال ث الالاليف لالالالي  حالالال  ل آالالال  احمشالالال آة

ولالالو مل ي الالن إال  ،وال إشالال ال في الالا ،نصالالائل م وحتالالذيرا م صالالليلة
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 يالف وهالي واقالع قالي رشاشال   ،هلالا ل الا   افيالا Qام ياه اإلما  احلسالل 

 .ف  يا ن  اهآ ا رو ا ا  رصلا ا ،نفس  Qاإلما  احلسل 

فالال  بالالي مالالن مواج الالة تآالال  احمشالال آة وغريهالالا ريضالالا وحتآيآ الالا رشالالا 

 .Qردا  ي فق مع ط يعة حر ة اإلما  احلسل 
س ارش االالي  رشالالا درشالالو  ورشالالا  الالل حالالال ف الالذه النظريالالة حيالال

ف الالي بالالذل  تواجالال  صالالعوبا  ر الالن يف  ،وجالالود احمع يالالا  اخلارجيالالة

وحيالالس إ الالا  الالذا احمقالاليار مل تسالال  ع  ،إث ا الالا و  ي الالا ل آالال  احمشالال   

 . اوا ذل  ف ي إذ  ال تفي ب لآيل احلر ة احلسينية حتآي  معقوال

 :شضهُّ اخلطأ يف احلوأبأت وردهأ

يف تقيالاليم حسالالابات   Qا  احلسالالل ورمالالا اإلشالالارو بالالالغاز إىل اإلمالال

يف حر     الام نقالل رشالن بعال  ممالن مالال إىل هالذه النظريالة ف الو رمالر غالري 

بالنقالالل والعقالالل مانعالالة مالالن  Qفالالي  العصالالاة الثاب الالة لإلمالالا   ،مق الالول

ومل نىالالي فعالال   ات الالا ذ الالر ذلالال  لنالالر   ،اح املالال  فضالال  رشالالن ال عآيالالل بالال 

حلسالابا  دالو  األمور ال ي ارش االي رشآي الا و يالل ر الا دال ب اخل الو يف ا

 :ورقىص ما يا ن فرض  هلذه اليرشوو ث ثة رمور .ما تناقآ   األلسن

مالن  Qهو ر  القالرائن  آ الا تاليل رشالا رشالي  مت الن اإلمالا   :األول

 . ام ر  ال وقعا   آ ا جماعة رشا غير ال وفة بل ق آ  ريضا ،احل م
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يف م الالة تآالال  الفالالءو  Qهالالو مسالالولة تالالوخر اإلمالالا  احلسالالل  :الثالالاا

إىل م الالة  Qفقالالي ذ الالر احمؤرخالالو  ر  وصالالول اإلمالالا  احلسالالل  ،ال ويآالالة

ووصالالآ   ر ثالالر   الالب رهالالل ال وفالالة وردالالآ م يف  ، الالا  يف شالال ر شالالع ا 

وبالالذل   ،ول نالال  تالالوخر يف خروجالال  إىل شالال ر احلالال  ،ذلالال  الوقالالت تقري الالا

ممالالا غالالري  ،دالال ق  بالالاخلروج إلي الالا ابالالن ايالالاد وح ا الالا بيالالي مالالن حييالالي

ىالالة انق  الالا ضالالي اإلمالالا  ف انالالت الن ي ،مالالوااين القالالو  داخالالل ال وفالالة

ابالن ايالاد ل انالت  آ الا حتالت  Qولالو دال ق اإلمالا  احلسالل  ،Qاحلسل 

فضالال  رشالالن تغيالالري مالالوااين  ،يزيالالي دخوهلالالاومل يسالال  ع ابالالن ايالالاد رو  ،يالاليه

رشالالا  Qول انالالت الن يىالالة هالالي ان صالالار اإلمالالا  احلسالالل  ،القالالو  في الالا

 .يزيي وابن اياد ال ش ادت 

م بالالن رشقيالالل ابالالن ايالالاد يف هالالو رشالالي  اغ يالالال مسالالآ :واألمالالر الثالالالس

 .Q حلسم األمر لصال  اإلما  احلسل دار هانئ بن رشروو فآو اغ ال 
ى مالالا يا الالن فرضالال  يف القضالالية احلسالالينية الهالالذا يف تصالالورنا رقصالال

 .ول ن  آ ا ليست بصليلة ،ل آ  اليرشوو

منالالالا يف درادالالالة نظريالالالة السالالاليي  فقالالالي تقالالالي  :رمالالالا األمالالالر األول

مت الالن يزيالالي مالالن ق آالال   يف  اث الالا  رشالالي  وجالالود ري دليالالل رشالالا Gالصالالير

ورمالا بعالي انقال ب ال وفالة  ،وفالة و الذا ق الل انقال ب ال ،احميينة ويف م ة
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ورمالا خصالوص توقالع انقال ب ال وفالة  ،فقي تقالي  إث الا  ادال  عاد ق آال 

فويضالالا غالالري صالاللي  وذلالال  حمالالا دالاليوو  ،بسالال ب معرفالالة رهآ الالا بالغالالير

انالالت تفصالاليآ  يف نظري نالالا مالالن ر  تآالال  ال قيالاليام  رو ال وقعالالا   آ الالا  

ورمالالا بعالاليثا فالال   ،وال ىربالالة ال وفيالالة Qق الالل صالالآ  اإلمالالا  احلسالالن 

 الالام رننالالا رث  نالالا هنالالاج ر  مجيالالع القالالرائن  ،تشالالاآ ا وليسالالت بصالالليلة

 .وظفالالره Qاحلاليالالة  آ الالا تالاليل رشالالا نىالالاه حر الالة اإلمالالا  احلسالالل 

 .ودول يوو بيا  ذل  وتفصيآ  فان ظر

آالة رشالن فآالي  بصاللي  بالل هالو نالابع مالن الغف :ورما األمالر الثالاا

 Qوردالالا  حر الالة اإلمالالا  احلسالالل  ،ربعالالاد القضالالية احلسالالينية وفآسالالف  ا
وابالالواب رشالالن ذلالال  ف نالالا ء رشالالا النظريالالة الغي يالالة  ،وردالال ا ا وررسارهالالا

 .ولالالو ال زمنالالا في الالا بالوظيفالالة اخلاصالالة فالالاألمر روضالال  ،فالالابواب واضالال 

ر القضالالية احلسالالينية رشالالا الو الالذا بالنسالال ة لآنظريالالا  األخالالر  فاالالن فسالال

حلىالالة رو الشالال ادو رو ر  الشالال ادو روىل مالالن ال قيالالة  الالام ردالالا  إقامالالة ا

وق الالل بنالالي رميالالة لالال  وانقالال ب  Qدالاليوو فالالي  اد شالال اد اإلمالالا  احلسالالل 

 Qومل ت الالن حر الة اإلمالالا  احلسالالل  ،ال وفالة لالاليهيا رمالالور ق عيالة معآومالالة
رشني تآ  النظريا  م نيالة رشالا مالوااين رشاديالة   وقالع وفالاء رهالل ال وفالة 

ا بين الال  تآالال  النظريالالا  وقالالي تقالالي  يف بالالل حمالال ،ح الالى يالالرد ذلالال  اإلشالال ال
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 Qال لالالس رشن الالا ورمالالا بنالالاء نظري نالالا فنقالالول إ  ل الالوخر اإلمالالا  احلسالالل 
 :رد ابا وج ا  م عيدو

رشالالا معاويالالة بعالالود األمالالر إليالال   Qإ  س  اإلمالالا  احلسالالن  :األول

 Qجعالالل مالالن اإلمالالا  احلسالالل  Qإ   الالا  حيالالا وإال فالاليىل رخيالال  احلسالالل 
ف بالالي ور   ،انوا رشالالا مجيالالع احمسالالآالررشي والقالالالاخلآيفالالة الفعالاليل الشالال

ي تالالوخره حمودالالم احلالال  اليوجالال  درشوتالال  إىل رشامالالة احمسالالآال وهالالذا يق ضالال

 .ليآ قي  م

رشامالالالة وليسالالالت خاصالالالة  Qإ  قضالالالية اإلمالالالا  احلسالالالل  :ثانيالالالا

بالل هالي قضالية إدال مية  ، ام ر الا ليسالت خاصالة ب ائفالة معينالة ،بال وفة

ر الالة ل غيالالري وذلالال  ل و الالا يف صالاليد احل ،رشامالالة  الالم  الالل احمسالالآال

وإرشاد الالا إىل رهآ الالا وموضالالع ا الالالذي جعآ الالا اهلل  ،الزرشامالالة اإلدالال مية

ي تاط الالة رشامالالة احمسالالآال ودرشالالو م الوهالالذا األمالالر ريضالالا يق ضالال ،فيالال 

 .وهذا ريضا يق يض ال وخر يف م ة حمودم احل  ،لإلد ا  يف ذل 

 ،ثالثالالا: إ  درشالالو  دالال ق ابالالن ايالالاد إىل ال وفالالة ليسالالت بصالالليلة

 .د ق  إلي ا بااثآ  الشصيص مسآم بن رشقيل Q فاإلما  احلسل

 Qر الا قالي بايعالت اإلمالا  احلساللإ  ال وفالة يفالءض في الا  :رابعا
 .رشا يي ممثآ  الشصيص مسآم ف  وج  لآصول من قيو  ابن اياد
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وهو مالن رهالم األمالور بنالاء رشالا نظري نالا يف  ربالة ال وفالة  :خامسا

ل ال وفالالة درودالالا فيفالالءض ر  ال ىربالالة ال وفيالالة ررش الالت رهالال ،ون يى  الالا

رشاق الالة الوقالالالول إىل  اوررو ،يف ن يىالالة الوثالالو  ب نالالي رميالالالة وبورشالاليهم

ورشآيالال  فيفالالءض رنالال  ال يالالؤثر فالالي م الءهيالالب والءغيالالب مالالن  ،جالالان  م

وال يقفالالوا إىل جان الال   ،وال يثقالالوا بالال  وال بورشالالوده ،ابالالن ايالالاد م الالام بآغالالا

 .م ام  انت الن ائ  لذل 

بسالال ق  إىل  Q ر اإلمالالا  احلسالاللالداددالالا: رشالالي  انلصالالار نصالال

ره ر  خيالالرج إليالال  من الالا ح الالى مالالع البالالل يا الالن حمالالن يريالالي نصالال ،ال وفالالة

وقالالي تقالالي   ،فقوافالالل احلالالاج م الالوفرو يف ذلالال  الوقالالت ،وصالالول ابالالن ايالالاد

 .Qهذا يف بع  النصائ  ال ي رشرضت رشا اإلما  
دالالابعا: لالالو تنزلنالالا وقآنالالا إ  ابالالن ايالالاد دالال ق إىل ال وفالالة فيفالالءض 

احموقالف مالن تالفالة بنالي رميالة ودرشالوو  ر  رهل ال وفة قي ردر الوا خ الورو

 ،ومالالالا دالالاليءتب رشآالالالي ام مالالالن مواج الالالة م وقعالالالة ،Qاإلمالالالا  احلسالالالل 

 ،Qواحمفالالروض ر الالم وطنالالوا رنفسالال م رشالالا احمالالو  دو  اإلمالالا  احلسالالل 
 .ورشآي  فيفءض رن  ال رثر لس ق ابن اياد

لالال  األثالالر يف قآالالب احمالالوااين دالالآانا ر  دالال ق ابالالن ايالالاد  :ثامنالالا

إال رنال  بيم الا   الل مالن مالال معال  خوفالا العاليول  ،بالءهيب والءغيالب
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 الام فعالل احلالر وغالريه ممالن رشاليل رشالن  ،Qإلي  رشني قيو  اإلمالا  احلسالل 

 .Qجيال ابن دعي إىل جيال اإلما  احلسل 
إ  السالال ب احلقيقالالي يف انقالال ب احمالالوااين يف ال وفالالة لالالي   :تادالالعا

طاالالع رهالالل ال وفالالة يف ترغيالالب ابالالن ايالالاد  بالالل هالالو ،هالالو دالال ق ابالالن ايالالاد

وخالوف م احمالو  الالذي رشاشالوا مالا  ،يفءض رن  انق الع منال  رمآ الم الذي

 ،والغالالير الالالذي وشالالىت رشآيالال  رصالالوهلم ،هالالو ردالالور منالال  مالالع بنالالي رميالالة

ورشآي  في  قيو  ابالن ايالاد مث الل اخ  الارا حقيقيالا ألهالل ال وفالة ووفالائ م 

فلسالالابات  يف حر  الال  دقيقالالة  Qال خ الالو يف حسالالابا  اإلمالالا  احلسالالل 

 .جيا  ام دي  ل يف نظري نا

 Qرنالال  ال دليالالل رشالالا وفالالاء رهالالل ال وفالالة لإلمالالا  احلسالالل  :رشالالاسا
 Qومالالا فعآالالوه باسالالآم واإلمالالا  احلسالالل  ،ح الالى لالالو وصالالل هالالو بنفسالال 

 .ورصلاب  ورهل بي   يو  رشاشوراء يث ت ذل 

ر  ر ثالالر مالالن حالالذر اإلمالالا  مالالن ال وفالالة نصالالل   :رالحالالادي رششالال

وهالالذه النصالالائ  مالالن رشالالصاص رشقالال ء  ،ألثيالالة م الالة ،بال قالالاء يف م الالة

يف  Qورشآيالال  في الالو  تالالوخر اإلمالالا  احلسالالل  ،ارفل بعواقالالب األمالالوررشالال
 .م ة رمرا رشق ئيا ال خ و يف احلسابا  وتقيير األمور
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رمالالا األمالالر الثالالالس فسالالول يالالوو ابالالواب رشنالال  مفصالال  يف بلالالس 

 .(ماذا لو غير مسآم بابن اياد)االنق ب 

حمودالالم احلالال   Qواخل صالالة ل الالل ذلالال  ر  تالالوخر اإلمالالا  احلسالالل 

فقالالي حيالالرج ر ثالالر مالالن ميينالالة  ،ي الال  وخ ورتالال  رشالالا مالالوااين القالالو لالال  رث

فضالال  رشالالن رنالال  قالالي يفالالي   ،مالالن احمالالي  اإلدالال مية ضالالي الظآالالم األمالالوي

وهالالذا ي فالالي يف تشالال يت قالالو   ،جيشالالا جالالرارا مالالن احلىالالاج Qلإلمالالا  

وررش قالالالي ر   ،خصوصالالالا ور الالالا يف مرحآالالالة ان قاليالالالة ،اليولالالالة األمويالالالة

فآالالذل  دالالعوا يف  Qحلسالالل األمالالويل قالالي ردرج خ الالورو بقالالاء اإلمالالا  ا

ولعالالل إشالالارشة خالالن  ،اغ يالالال  يف احلالالر  ولالالو  الالا  م عآقالالا بودالال ار ال ع الالة

ر القيو  جيال من الشالا  بقيالادو رشاالرو بالن دالعيي األشالي    و الذا نشال

هيفال  هالو إخالراج اإلمالا   ،رية الغالادرو ال الي جالاء  الاالخن احمومورية السال

ويف م مالالن احلالر  بالالوي ثاالالن  الا  وإبعالالاده رشالن احلىالالاج و الال Qاحلسالل 

واحم الم رنال  مالن  الل ذلال  اتضال   ،إليال  والوقالف إىل جان ال  االنضام من 

ور  تقييراتالالال  يف حر  الالال   انالالالت  ،يف احلالالالر  Qرثيالالالة تالالالوخر اإلمالالالا  

بشال ل ت  الر  الل  ،ور  حسالابات  يف  ضال    انالت دقيقالة جاليا ،صليلة

وخصوصالا بنالاء رشالا مالا دالول ن ينال  يف نظرتنالا مالن  ، آل ل آ  القضية
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 ،حلسالالينية رشالالا القضالالية احلسالالنية بصالالورو رياضالالية دقيقالالةترتيالالب القضالالية ا

 .فراجع

نعالالم احمى االالع احمسالالآم بشالال ل رشالالا  وال الالويف بشالال ل خالالاص حظالال  

 Qونفسالال  ظآالالم ب صآيالال  رشالالن اإلمالالا  احلسالالل  ،ونصالالي   ضالاليع ،رخ الالو
 .رو اش    يف تقييرات  ،رخ و يف حسابات  Qال ر  اإلما   ،وغيره ب 

 :ختطئُّ ابن خضدون

 Q مقيم الال  محآالالة حر الالة اإلمالالا  احلسالالل نقالالل رشالالن ابالالن خآالاليو  يف
فالالرر  احلسالالل اخلالالروج رشالالا يزيالالي م عالالل  :قالالال .رشالالا ردالالا  االج  الالاد

وظن الالا مالالن نفسالال   ،مالالن رجالالل فسالالق  ال دالاليام مالالن لالال  القالاليرو رشالالا ذلالال 

ورمالا شالو     ،فومالا رهآي ال  ف انالت ل الام ظالن وايالادو ،بوهآي   ولشالو   

 ،رنالال  يف رمالالر دنيالالويثالالم قالالال ف  الالل غآالالف احلسالالل إال  .فغآالالف يرمحالال  اهلل

ألنالال   ،ررشي فآالالم يغآالالف فيالال الورمالالا احل الالم الشالال ،ره الغآالالف فيالال الوال يضالال

ولقالالي رشذلالال  ابالالن رش الالا   ،و الالا  ظنالال  القالاليرو رشالالا ذلالال  ،منالالو  بظنالال 

ورمالا غالريه مالن  .ومل يرجالع رشالام هالو بسال يآ  حمالا رراده اهلل ،وغآ   يف ذلال 

الصالاللابة الالالذين  الالانوا باحلىالالاا ومالالع يزيالالي بالشالالا  والعالالرا  ومالالن 

 ابعل هلم فرروا ر  اخلالروج رشالا يزيالي ال جيالوا حمالا ينشالو مالن ذلال  مالن ال
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و الالذا رشالالي  تالالوثيا م بالال صآف م رشالالن  ،وارش الالذر هلالالم باج  الالادهم ،اهلالالرج

 .ثالم غآ الف ماليرشي االج  الاد يف ق آالة احلسالل ،ريضالا الج  الادهم ،اإلما 

ثالالم قالالال وال تقالالولن إ  يزيالالي وإ   الالا  فادالالقا ومل جيالالز هالالؤالء اخلالالروج 

وارشآالم رنال  إنالام ينفالذ مالن ررشالامل الفادالق  ،نيهم صالليلةرشآي  فوفعال  رش

وق الالال ال غالالاو رشنالاليهم مالالن سطالال  ر  ي الالو  اإلمالالا   ،رورشاالمالالا  الالا  مشالال

 ،فالال  جيالالوا ق الالال احلسالالل مالالع يزيالالي ،العالالادل وهالالو مفقالالود يف مسالالول نا

 .(1)(وهو رشا حق واج  اد ،واحلسل في ا ش يي مثاب

 :وهذا ال    في  خآف وخ ف وفي  درشاو  رشيو

 .احلسل جم  ير  اإلما   :وىلاأل

 .رن  رخ و يف ظن  الشو ة :الثانية

 .ر  ابن رش ا  رشذل  وغآ   :الثالثة

مل يالالروا  Qالصالاللابة وال الالابعل غالالري اإلمالالا  احلسالالل  :الرابعالالة

 .جواا اخلروج رشا يزيي حما ينشو من اهلرج وإراقة اليماء

رشالالي  تالالوثيم الالالذين خالالالفوه الج  الالادهم ف الالم ر ثالالر  :اخلامسالالة

 .مع يزييالصلابة و انوا 

 .ر  رشي  جواا ق ال احلسل لفقي اإلما  العادل :الساددة

                                                           

 بن خآيو .ارشن مقيمة  ،241ص ،4ج ،( خ صة رش قا  األنوار(1
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 :ومجيع هذه النقا  ليست بصليلة

إ  نسالالال ة االج  الالالاد باعنالالالى احالالال امل اإلصالالالابة  :النق الالالة األوىل

خالال ل مالالا قامالالت رشآيالال  األدلالالة مالالن  Qواحالال امل اخل الالو لإلمالالا  احلسالالل 

ودو و لالييس الثقآالل ف آ الا ا يا  والروايالا   آيالة ال   الري و يالة احمال

ومتنالالع احالال امل اخل الالو يف رفعالالال  ورقوالالال   Qتالاليل رشالالا رشصالالاة اإلمالالا  

دالالواء من الالا اليينيالالة رو الينيويالالة وال دالاليام ال الالي يءتالالب رشآي الالا رمالالور 

 .سرشية م اة وخ ريو  اسولة اخلروج والقيا 

فالالي  ابالالن خآالاليو   .درشالالو  غآ الالة يف ظالالن الشالالو ة :النق الالة الثانيالالة

مالالن ر   ،لالال  رشالالا رمالالور خياليالالة نسالالى ا مالالن ف الالروبنالالى ارش قالالاده يف ذ

 ،وهالي ال ت الا  و الا شالو ة يزيالي يوم الذ ،ر ت  الع بنالي رميالةالرشص ية مض

وغآالالف ابالالن خآالاليو  يف ارش قالالاده وخ الالوه واضالال  ل الالل مالالن رشالالرل 

فالي  دال ب مت الن يزيالي مالن ق الل  ،م بسا  األحيا  وجمريالا  األمالور

ال وفالالة  الالام  يالالل بالالل غالالير  ،مل ي الالن لقالالوو شالالو    Qاإلمالالا  احلسالالل 

وضالالعف إيام الالم بالالاهلل  ،رو  الصالالآ الورشالالي  وفالالاء النالالا  ومعاويالالة بشالال

وخالالوف م مالالن ورشيالالي ابالالن  ،ورشالالي  خالالوف م مالالن نالالاره وورشيالاليه ،وورشالاليه

نعالالم ضالالعف م رمالالا  الءهيالالب والءغيالالب  ،ايالالاد وطاع الالم يف ورشالالوده

وخوف م احمو  الالذي رشاشالوه مالع بنالي رميالة هالو دال ب  الاذهلم فسال ب 

لغالالير والنفالالا  ال قالالوو شالالو ة يزيالالي هالالو ا Qق الالل يزيالالي اإلمالالا  احلسالالل 
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رضالالف إىل ذلالال  ر  تآالال  الشالالو ة والعصالال ية ال الالي  .رالورشصالال ية مضالال

 ،ادرشاها مل ت ن ح ى حمعاويالة فضال  رشالن يزيالي وواقعالة صالفل خالري دليالل

والغالالالير  ،فآالالالم ت الالالن شالالالو ة معاويالالالة في الالالا إال يف  شالالالف السالالالو  

ومجالالع الغالاليرو حولالال   ،وجنالالود العسالالل ،واخلييعالالة   ورفالالع احمصالالاحف

 ،ريب مودالالى األشالالعري حمالالا وصالالل إىل احمآالال  انصالالياعولالالو ال  ،فقلواحمنالالا

و الالل ذلالال  دليالالل رشالالا غآالالف ابالالن خآالاليو  يف مالالا نسالالى  مالالن خيالالال 

ورشالالا رشالالي  معرف الال  باىريالالا  األحالاليا  وفآسالالفة األمالالور  ،وتصالالور

 .وغفآ   رشن ا رو تغافآ 

ف الالذا  الالذب وافالالءاء رشالالا  ،ر  ابالالن رش الالا  غآ الال  :النق الالة الثالثالالة

وقالال لال   ، الا  درشالاه لآاصالفالة ول الن يف احلالر فالي  ابالن رش ،ابن رش ا 

ورشالالرض رشآيالال  ال وجالال   ،رقالالم يف هالالذا ال آالالي فينالال  دالاليي رهالالل احلىالالاا

نعالم  الا  م صوفالا رشآيال   ،لال  يف تالف ال  ال   الوو لال  تويياليوذل   ،لآيان

وقالالي بلثنالالا  ،وهالالذا رمالالر  خالالر غالالري ال ص الالوو احمزرشومالالة ،غالالير ال وفالالة

 بيالالا  ن يىالالة ال ىربالالة موضالالورشية ال صالالول رشآيالال  ورشالاليم ا مالالن ال وفالالة يف

 .فراجع

وقالي تقالي   ،وهالي ريضالا  سالابق  ا  الذب وافالءاء :النق ة الرابعالة

بالالل بىايالالع  ،قيالالا  إمجالالاع األمالالة رشالالا رشالالي  رهآيالالة يزيالالي حمنصالالب اخل فالالة

وفالاليام ر ثالالر  ،وقالالي رفضالالت العالالرا  خ ف الال  و الالذا احميينالالة ،احمقالالايي 

  ذلال  حمالا ورمالا تعآيآال .الصلابة الذين مل يالروا جالواا اخلالروج رشالا يزيالي



 Lمت يي احلسن وقيا  احلسل  .............................................................. 290

فالاألمر رشالا الع ال  متامالا فالي  خ ف ال   ،ينشو مالن اهلالرج وإراقالة الاليماء

 .والق ول  ا نشو من ا اهلرج وإراقة اليماء

 Qرشالالي  تالالوثيم الالالذين خالالالفوا اإلمالالا  احلسالالل  :النق الالة اخلامسالالة
وهذا رمالر غريالب جاليا بعالي ارشءافال  بفسالق يزيالي، رال جيالب  ،الج  ادهم

ووقالالوف م مالالع يزيالالي  ،والن الالي رشالالن احمن الالررشالالا ابايالالع األمالالر بالالاحمعرول 

وهالالل الوقالالول مالالع الفادالالق وقاتالالل الالالنف   ،بعالالي االرشالالءال بفسالالق 

 !وهاد  ال ع ة اج  اد ،وم ي  احميينة ،احملءمة

واألرشىب من ذلال   آال  قولال  و الا  احلسالل يس شال ي  الم وهالو 

ويقالالول دالالآاوا جالالابر بالالن رش الالي اهلل  ،يقاتالالل يف  الالرب ء رشالالا فضالالآ  وحقالال 

وايالي  (دالعي)يري ورنال  بالن مالال  ودال ل بالن دالعيي وربا دالعيي اخلال

احلسالالن واحلسالالل  Nرراد مالالا رووه يف شالالون  رشالالن ردالالول اهلل  ،بالالن ررقالالم

فاليذا  ،ف الذه حىالة رشالا ابالن خآاليو  ورشآالي م ،دييا شال اب رهالل ابنالة

فآالالامذا تر الالوا  ،يف حقالال  وحالالق رخيالال  Nدالالاعوا ذلالال  مالالن الردالالول 

 ؟اخلروج مع 

 ؟وحماذا قعيوا رشن نرصت 

 ؟ر هلم باالج  ادوحماذا يع ذ

داليي شال اب رهالل  ،وإذا  انوا يعرفو  لإلمالا  ذلال  احمقالا  العظاليم

ابنة يعني ر  رمر ابنالة بياليه ف الل يع قالي ابالن خآاليو  رو هالم ر  ياليخل 

 .اهلل ديي ش ا اابنة رحي دو  ر  ممن جعآ  
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إ  قولالال  وق الالال ال غالالاو رشنالاليهم مالالن سطالال  ر   :النق الالة الساددالالة

وهالالذا تسالالآيم ضالالاني  .مفقالالود يف مسالالول ناي الالو  اإلمالالا  رشالالادل وهالالو 

وإنالالام مل جيالالوا ق الالال  ،بالالال غي رشالالا ا مالالر بالالاحمعرول النالالاهي رشالالن احمن الالر

 .أل  يزيي فادق Qاإلما  

وهالالذا   الالا  رشظالاليم وقالالول اور باطالالل ف الالل جيالالوا نعالالت مالالن يالالومر 

 !؟باحمعرول وين ى رشن احمن ر بال غي

ال  وإذا مل ي الالن ابالالن خآالاليو  يقصالالي ذلالال  ف الالا  رشآيالال  نفالالي ال غالالي

و الالو   ،ونفالالي حتقالالق س  ق الالال ال الالاغي ،ال سالالآيم لالال  رو السالال و  رشنالال 

بالالل  الالا  رشآيالال  ر  ي الالل ر  ال الالاغي هالالو يزيالالي  ،مسالالولة ال غالالي تامالالة رشنالاليه

ور  الف الة ال اغيالة مالن ق الل رشالامرا ورشالا رردال ا  ،ومن واله واليالة الع الي

 .من قآيه خ فة احمسآال

إلمالالالا  ويص رمالالالري احمالالالؤمنل واف الالالو  Qورمالالالا اإلمالالالا  احلسالالالل 

وقالي ررش الى معاويالة اهلل رشالا  ،واخل فة لال  بعالي هال ج معاويالة Qاحلسن

ومالالن  ،فال الالاغي مالالن خالالا  الع الالود واحمواثيالالق ،ذلالال  الع الالود واحمواثيالالق

آيالال  فالال  جيالالوا ق الالال اإلمالالا  ورش ،ق الالل رش الالي ال الالاغي ف الالو بالالا  مثآالال 

 .ألن  طالب حق وجيب ق ال يزيي ألن  با  وفادق Qاحلسل

 Q   الالة ابالالن خآالاليو  لإلمالالا  احلسالالل واخل صالالة ممالالا ذ رنالالا ر  
يف خروجالال  منشالالوها اخليالالال واخالال  ل األمالالور وتزويرهالالا وحتريالالف 

إىل  ثالالار  ال فالالتاحلقالالائق وتغيريهالالا وال عالالذير لآاعالالايص وتنيرهالالا ولالالو 
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وال ىربالالة ال وفيالالة ون يى  الالا ألوجالالب رشالالا  Qصالالآ  اإلمالالا  احلسالالن 

 اخلالالروج ورشالالرل قصالالوره وج آالال  وألدرج خ الالوه يف Qاإلمالالا  احلسالالل 

جررتالال  رشالالا    الالة مالالن روجالالب اهلل رشآيالال  ورشالالا  الالل موحالالي مودتالال  

 .وطارش  

 :Hاحتَمل ازويد اخلوكي 

 ترك ازتقيُّ ُّيعظم اصضَُّ:

ر  القضالالية احلسالالينية رشالالا ردالالا  ر  تالالرج ال قيالالة ررشظالالم الفسالال

 Qويفالالءض هالالذا ال لآيالالل اب الالياء ر  موقالالف اإلمالالا  احلسالالل  ،مصالالآلة
رو  ،ة ررشظالم مالن ال قيالةإال رنال  حيالس  انالت هنالاج مصالآل ،يق يض ال قية

 Qر  هنالالاج مفسالاليو يف ال قيالالة ر ثالالر مالالن تر  الالا حتالالرج اإلمالالا  احلسالالل 
 .وترج ال قية

 الال ا  توجيالال  القضالالية  Gوهالالذا الفالالرض ذ الالره السالاليي اخلالالوئي 

يف ال لالس رشالن  –وقالي ذ الره يف بلثال  رشالن ال قيالة  ،احلسينية رشالا ردادال 

 :ال قية احملرمة قال

وبالالام إذا  ،بالق الالل  الالام مالالر والصالاللي  ر  ياثالالل لآ قيالالة احملرمالالة)

 انالالت احمفسالاليو احمءت الالة رشالالا فعالالل ال قيالالة رشالالي وررشظالالم مالالن احمفسالاليو 
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رو  انالالت احمصالالآلة يف تالالرج ال قيالالة ررشظالالم مالالن  ،احمءت الالة رشالالا تر  الالا

 الالام إذا رشآالالم بونالال  إ  رشاالالل بال قيالالة ترتالالب  ،احمصالالآلة احمءت الالة رشالالا فعآ الالا

تالالروي  وظ الالور ال اطالالل و ،وانالاليرا  الالاليين احلنيالالف ،اضالالال ل احلالالق

رو ق آال  مالع  ،اب ت وال اغو  وإذا تالرج ال قيالة ترتالب رشآيال  ق آال  فقالف

 ،وال إشالال ال حين الالذ يف ر  الواجالالب تالالرج العاالالل بال قيالالة ،مجارشالالة  خالالرين

أل  احمفسالاليو الناشالال ة رشالالن ال قيالالة ررشظالالم ورشالالي  ،وتالالوطل الالالنف  لآق الالل

 .من مفسيو ق آ 

   الالام إذا  الالا ،نعالالم ربالالام ت الالو  احمفسالاليو يف ق آالال  ررشظالالم ور ثالالر

 ،العامالالل بال قيالالة ممالالن يءتالالب رشالالا حياتالال  تالالروي  احلالالق بعالالي االنالاليرا 

ول نالال  رمالالر  خالالر  ،وإنىالالاء احمالالؤمنل مالالن احملالالن واالبالال  ء ونلالالو ذلالال 

 .وال قية بام هي تقية م صفة باحلرمة يف تآ  الصورو  ام رشرفت

ورصالاللاب  رضالالوا  هلل رشآالالي م  Qولعآالال  مالالن هنالالا رقالالي  احلسالالل 

وتر الوا ال قيالة رشالن  ،وا رنفسال م لآشال ادوورشرضال ،لق ال يزيي بالن معاويالة

بالالل بعالال  رشآامئنالالا  ،Qو الالذا بعالال  رصالاللاب رمالالري احمالالؤمنل  ،يزيالالي

األبالالالرار قالالالي  اهلل ررسار ررواح الالالم وجالالالزاهم رشالالالن اإلدالالال   خالالالريا 

 .(1)( الش ييين وغريثا

                                                           

 .257ص  ،4جالوثقى، ( ال نقي  يف سه العروو (1
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 :دراسُّ هذا االحتَمل وتقييمه

بنالالى هالالذا االحالال امل رشالالا ردالالا   Hالظالالاهر ر  السالاليي اخلالالوئي 

 ،Qوال لالالذيرا  ال الالي رشرضالالت رشالالا اإلمالالا  احلسالالل  صالاللة النصالالائ 
ومالالن الواضالال  جالاليا رنالال  بنالالاء رشالالا صالالل  ا ال ي الالو  لالالي   اإلمالالا  

ف الالا  رشآيالال  ر  يصالالن وي قالالي  ،رنصالالار يا الالن الوثالالو   الالم Qاحلسالالل 

فال  بالي ر   ،فيذا خرج واحلالال هالذه رشآانالا بونال  قالي تالرج ال قيالة ،بني رمية

 ،مالن احلفالاظ رشالا الالنف ي و  خروج  ألمر رهالم وررشظالم مالن ال قيالة و

ولعآالال  لالالو حفالالح نفسالال  ورشاالالل بال قيالالة ي الالو  يف ذلالال  انالاليرا  الالاليين 

وحيالالس إ  احمفسالاليو الناشالال ة رشالالن ال قيالالة ررشظالالم مالالن  ،وظ الالور ال اطالالل

ورقالالي  رشالالا الشالال ادو هالالو  ،مفسالاليو ق آالال  فآالالذل  رشالالرض نفسالال  لآق الالل

 .ورهل بي   ورصلاب 

 :وي فينا هنا رد هذا الفرض باعارض   باالح امل ا خر

 الالام إذا  الالا  العامالالل  ،ر  ت الالو  احمفسالاليو يف ق آالال  ررشظالالم ور ثالالر)

وإنىالالاء  ،بال قيالالة ممالالن يءتالالب رشالالا حياتالال  تالالروي  احلالالق بعالالي االنالاليرا 

 .(ونلو ذل  ،احمؤمنل من احملن واالب  ء

إذ مالن الواضال   ،Qبل هالذا هالو احم عالل يف قضالية اإلمالا  احلسالل 

ي الالالو  إال بليالالالاو  وإنىالالالاء احمالالالؤمنل ال ،ر  انلفالالالاظ الالالاليين وتروجيالالال 
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 ،وانالالير  الالاليين وظ الالر ال اطالالل ،ور  باوتالال  اضالالالل احلالالق Qاإلمالالا  

وقالي ردرج  ،ومل يعالي بنالو رميالة هيالابو  رحاليا بعاليه ،واد لآت احلرمالا 

رشالالا اإلدالال    Qبعالال  خ الالورو ق الالل بنالالي رميالالة اإلمالالا  احلسالالل 

 :واحمسآال فقال ل 

هلل فالالو ا)ويف روايالالة رخالالر   (فالالو اهلل لالال ن هآ الالت لنسالالءقن بعالاليج)

 .(1)(ل ن ق آ  هؤالء القو  لي صذوننا خوال ورش ييا

ويؤيالالي ذلالال  مالالا ورد يف ايالالارو الناحيالالة احمقيدالالة احمنسالالوبة لإلمالالا  

 :Qاحلىة 
 ،ورش آالالالوا الصالالال و والصالالاليا  ،اإلدالالال  لقالالالي ق آالالالوا بق آالالال  )

وحرفالالوا  يالالا   ،وهالاليموا قوارشالالي اإليالالام  ،ونقضالالوا السالالنن واألح الالا 

مالالن  Nلقالالي رصالال   ردالالول اهلل  ،ا وثآىالالوا يف ال غالالي والعالاليو ،القالالر  

وغالالودر احلالالق إذ  ،ورشالالاد   الالاب اهلل رشالالز وجالالل م ىالالورا ،رجآالال  موتالالورا

وال لالالالريم  ،وفقالالالي بفقالالاليج ال   الالالري وال  آيالالالل ،ق الالالر  مق الالالورا

واإلحلالالاد  ،وظ الالر ال غيالالري وال  الالييل ،وال نزيالالل وال وويالالل ،وال لآيالالل

 .(2)(والف ن واألباطيل ،واألهواء واألضاليل ،وال ع يل

                                                           

 .142ص  ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل(1

 .241ص  ،98ج االنوار، بلار  ،ايارو الناحيةمق ع من ( (2
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ي ضال  لنالا رنال  مل ت الن  Qل آالام  احمنسالوبة لإلمالا  احلىالة و ذه ا

بالالل  الالا  يف ق آالال  تآالال  احمفادالالي  Qمصالالآلة اإلدالال   واحمسالالآال يف ق آالال  

 .اخل ريو

فال  ي الو   Qوربام قيالل بعالي  ث الو  نسال ة تآال  الزيالارو لآلىالة 

 ،نسال يل  الا بالل هالي مؤياليه إننالا ملويالرد هالذا القالول  ،االد يالل  ا تا 

فالي  تآال  احمعالاا ال الي  Qيث الت نسال   ا لإلمالا  احلىالة  ثم إن  ح ى لو مل

وال ين رهالالا إال م الالابر وقالالي تضالالانت معاني الالا  ،تضالالان  ا  آ الالا صالالليلة

ورشالا  الل  ،والروايالا  Q ثري مالن الزيالارا  اخلاصالة باإلمالا  احلسالل 

هالالذا  .فضالال  رشالالن احمالالؤمنل Kرذل رشزيالالز  ل  االالي  Qفالالي  يالالو  احلسالالل 

 .روال

ورصالاللاب   Qن هنالالا رقالالي  احلسالالل ولعآالال  مالال) :إ  قولالال  :ثانيالالا

ورشرضالالالوا رنفسالالال م  ،رضالالالوا  اهلل رشآالالالي م لق الالالال يزيالالالي بالالالن معاويالالالة

 .(وتر وا ال قية رشن يزيي ،لآش ادو

هالالو درشالالو  ر  اإلمالالا   Hإ  رهالالم مالالا يف  الال   السالاليي اخلالالوئي 

ض نفسالال  لآشالال ادو Qاحلسالالل  إذ مالالن الواضالال  ر  بقيالالة   مالال   ،قالالي رشالالر 

  نفسال  لآشال ادو بصروجال  رشالا وذلال  ر  تعالري ،ي  ني رشا هالذا األمالر

و الذا مسالولة تقالييم تالرج ال قيالة رشالا حفالح  ،يزيي هو واقالع تالرج ال قيالة

 Gورشآيالال  فالالالذي حي الالاج السالاليي اخلالالوئي  ،الالالنف  ريضالالا م نالالي رشالالا ذلالال 
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ض  Qإىل إث ات  هالو هالذا األمالر ر  اإلمالا  احلسالل  قالي تالرج ال قيالة ورشالر 

 .نفس  لآش ادو

اهي رو دليالالل رشالالا هالالذا مل يالالذ ر ري شالال Hإال ر  السالاليي اخلالالوئي 

ح الالالى مالالالورد واحالالالي تالالالرج اإلمالالالا  ومل يالالالذ ر  ،الفالالالرض واالحالالال امل

ض نفسالال  لآشالال ادو Qاحلسالالل بالالل رردالالآ ا إردالالال  ،ال قيالالة فيالال  ورشالالر 

 Qولعالالل ذلالال  أل  بلثالال  مل ي الالن يف قضالالية اإلمالالا  احلسالالل  ،احمسالالآام 
 .وإنام ذ ر ذل  اد  رادا

ال اليليل ورشا  الل فاليا ن لنالا اال  فالاء بالرد هالذه الاليرشو  لعالي  

 .هذا روال .رشآي ا وباعارض  ا باالح امل احم قي 

لآق الل هالو  Qإ  احمالورد الالذي تعالرض فيال  اإلمالا  احلسالل  :وثانيا

وقالالي طآالالب مالالن م ر   ،ره يف  الالرب ءالبعالالي انقالال ب ال وفالالة وبعالالي حصالال

رو ر  يالالذهب إىل ثغالالر مالالن ثغالالالور  ،يالاليرشوه يرجالالع مالالن حيالالس رتالالى

 ،السالال و  رشالالن حقالال وهالالذا ال آالالب يف احلقيقالالة هالالو رشالالرض  ،احمسالالآال

 ،وهالالو رشاالالل بال قيالالة وفيالال  حفالالاظ رشالالا نفسالال  بعالالي ر  غالالير النالالام

ورشآيالال   .يالالوو إث الالا  معقوليالالة طآالالب الرجالالوع بالالل تر الال  يرجالالعودالالول 

نفسالال  لآق الالل  Qفالال  يوجالالي موقالالف واحالالي رشالالرض فيالال  اإلمالالا  احلسالالل 

 .ليص  تفسري احموقف احلسيني رشا ذل  االح امل
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وارد ال الي يا الن ر  ومع ذلال  لنفالءض مالا يا الن فرضال  مالن احمال

 .لآ قية وتعري  نفس  في ا لآش ادو Qييرشى ترج اإلما  احلسل 

ث ثالالة األول  ،إ  احمالالوارد ال الالي يا الالن ر  نفءضالال ا لالالذل  :فنقالالول

والثانيالالة يف  ،نفءضالال  يف احميينالالة وذلالال  رشنالاليما ررشآالالن رشالالي  م ايع الال  يزيالالي

 .م ة والثالثة يف  رب ء

يما طآالالب منالال  الوليالالي رمالالا احمالالورد األول يف احميينالالة فالالذل  رشنالال

م ايعالالة يزيالالي فالالورشآن رفضالال  مالالع ر  رامالالة رمالالور اليولالالة بيالالي يزيالالي، ورشالالا 

و الذا  ،مالع جالواب   ابال  لآوليالي Qإثر ذل  طآالب يزيالي رر  احلسالل 

ض نفسالال  يف ذلالال  احموقالالف لآشالال ادو  Qي الالو  اإلمالالا   تالالرج ال قيالالة ورشالالر 

 . ام هو واض 

ررشآالالن فومالالا رنالال   ،ول الالن هالالذا ال الال   لالالي  بصالاللي  رشالالا إط قالال 

وهالو مالروي  ،رفض  ل يعة يزيالي وطآالب يزيالي رردال  ف الذا تالا  وصاللي 

وقالالي تقالالي  ذ الالره إال ر  هالالذا ال يث الالت تر الال   ،يف   الالب السالالري ومشالال ور

 الالام هالالو احمالاليرشي بالالل األمالالر هنالالا رشالالا  ،ال قيالالة وتعالالري  نفسالال  لآشالال ادو

مل يالالذهب إىل دار  Qوذلالال  ر  اإلمالالا  احلسالالل  ،خالال ل ذلالال  متامالالا

ده لآاواج الالة وتو الاليه مالالن ر  الوليالالي ال يالال ا ن الوليالالي إال بعالالي ادالال عيا

مل يالذهب لآوليالالي وحاليه بالل مل يالالذهب  Qمنال  وذلال  ر  اإلمالالا  احلسالل 

إال وهو يف قالوو ومنعالة مسال عي ألدالوء االحال امال  ولالذل  رمالر غآامنال  
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ومواليالال  ر  حياآالالوا السالال ه ويالالوتوا معالال  ليانعالالوا جان الال  لالالو رراد الوليالالي 

ي روي رنالال  حمالالا هآالال  معاويالالة رخالالذه رو ق آالال  وروي ذلالال  مفصالال  فقالال

وابالالن الالالزبري وابالالن رشاالالر وابالالن ريب  Qرردالالل الوليالالي إىل اإلمالالا  احلسالالل 

ورمالالا  ،رمالا ابنالالا ريب ب الر ورشاالر فقالالاال ناليخل دورنالا ونغآالالق ربوابنالا ،ب الر

 .ابن الزبري فقال واهلل ال ربايع يزيي ربي

 :فقال Qورما اإلما  احلسل 

هالالذه السالالارشة ألنظالالر مالالا رنالالا البالالي يل مالالن الالاليخول رشالالا الوليالالي يف )

 .(يقول

 :Qقال اإلما  احلسل 
رمجالالع ف يالالاا السالالارشة ثالالم  ،ال  تيالال  إال ورنالالا قالالادر رشالالا االم نالالاع)

 .(رميش إلي  ورجآس م رشا ال اب وردخل

وهالالذا فعالال  مالالا حالالي  فقالالي رق الالل يف ث ثالالل فالالردا مالالن مواليالال  

 :وغآامن  ورمرهم بلال الس ه وقال هلم

ف ونالالالوا معالالالي فالالاليذا  :ر  قالالالالإىل . .إ  الوليالالالي قالالالي ادالالال يرشاا)

دخآت رشآيال  فاجآسالوا رشالا ال الاب فاليذا درشالوت م رو دالاع م صالوو قالي 

 .(1)(رش  فادخآوا رشيل بومجع م ل انعوه رشني

                                                           

 . 129-128ص  ، ل بلر العآو  احلسل، ( مق ل(1
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 Qوذ رنالالا  ذلالال  الالالن  ب ولالال  لي ضالال  جآيالالا ر  اإلمالالا  احلسالالل 
ومل ي الن م ا نالا مالن ق آال   ، ا  يف منعالة وقالوو رشنالي دخولال  رشالا الوليالي

 الالام ر  جمالالرد طآالالب يزيالالي رردالال  ال يعنالالي رنالال   ،اءو إليالال رو ح سالال  رو اإلدالال

رو يقالالال إ   ،ال قيالالة Qح الالى جيالالب رشالالا اإلمالالا   ،مالال ا ن مالالن ذلالال 

وخصوصالالا بعالالي قولالال  ال  تيالال  إال ورنالالا  ،رشالالرض نفسالال  لآق الالل Qاإلمالالا 

و الالذا ي ضالال  رشالالي  وجالالود مالالورد لآ قيالالة ح الالى  ،قالالادر رشالالا االم نالالاع

 ،ادر رشالا االم نالاعفآالم يعآالن اخلال ل إال وهالو قال ،تصي  درشو  تر  الا

وقيرت  رشا االم نالاع مالن الوليالي بىاالع ف يانال  دليالل واضال  رشالا رنال  مل 

بالالل ي الالو  قالالي اح الالا  لآلفالالاظ رشالالا نفسالال   ،يعالالرض نفسالال  لآشالال ادو

 .الرشيفة رشني اح امل تعرض ا لآق ل رو احل   واألذ 

 ؟ورما حماذا ررشآن اخل ل ومل ي ايع يزيي

فراجالع  الام رنال   (1)(حم  الرحمالاذا الالرف  ا)فقي تقي  يف ال لالس رشالن 

 .دول يوو ت اة ال لس رشني رشرض نظري نا إ  شاء اهلل فان ظر

إذ ر  يزيالالي مل  ،ورمالالا احمالالورد الثالالاا يف م الالة فالالاألمر فيالال  روضالال 

يف قالالوو  Qبالالل  الالا  اإلمالالا  احلسالالل  Qيالال ا ن مالالن اإلمالالا  احلسالالل 

وخالالروج  ،رو اغ يالالال  Qورمالالا قضالالية طآالالب يزيالالي ررس اإلمالالا   ،ومنعالالة

ف الذا ريضالا ال يعنالي مت الن يزيالي منال   ،من م ة ل   يق الل رو يغ الالاإلما  
                                                           

 . 111ص ( (1
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خالالرج ألنالال  مل يالالرد ر  تسالال  اه  Qوذلالال  ر  اإلمالالا  احلسالالل  ،يف م الالة

إذ ر  ري  اولالالة ل غ يالالال رو األرس دالال ؤدي  ،حرمالالة م الالة بالق الالال  الالا

وإال فقالالي  ،Qوهالالذا مالالا ال يريالاليه اإلمالالا  احلسالالل  ،إىل الق الالال يف احلالالر 

 ،ورنال  ال يعاليل بال  رحالي ،ورنال  ررشالز مالن فيال  ،اء يف احلر رشرض رشآي  ال ق

 ،رردالآ م رشاالرو بالن دالعيي ليانعالوه مالن اخلالروج ن ام رن  ام نع رشالا مال

مل ي الالن يف  Qو الالل ذلالال  يالاليل بشالال ل واضالال  رشالالا ر  اإلمالالا  احلسالالل 

 ،حالال مالالن رحوالالال  تآالال  يف حالالال ضالالعف رو خالالول ل ىالالب رشآيالال  ال قيالالة

و الالو  رامالالة األمالالور  ،دوح الالى يقالالال إنالال  تر  الالا رو رشالالرض نفسالال  لآشالال ا

فينال   الا  يف منعال  وقالوو  ،بيي بنالي رميالة ال ياليل رشالا ر الم قالادرين رشآيال 

ظالالرل الالالذي ررشآالالن فيالال  اإلمالالا  بالالل يا الالن لنالالا القالالول إ  ال ،مالالن م

 ،خ فالال  رشالالا يزيالالي  الالا  يعآالالم فيالال  بضالالعف اليولالالة األمويالالة Qاحلسالالل

ج وحت الالا ،ف الالي يف حالالال  ان قاليالالة ،ورشالالي  مت ن الالا مالالن  يالالوو جالاليال لقاتآالال 

إىل فالالءو امنيالالة لءتيالالب روضالالارش ا يف الشالالا  خصوصالالا إذا ال ف نالالا إىل 

فآالالي  مالالن السالال ل رشآيالال    يالالز  ،شصصالالية يزيالالي ومالالا  الالا  منشالالغ  بالال 

ولالالذل  تالالوخر يف  ،ررشةال الالذه السالال Qجالاليال لق الالال اإلمالالا  احلسالالل 

دالالواء يف م الالة رو ال وفالالة بالالل مل  Qمواج الالة حر الالة اإلمالالا  احلسالالل 

 .بعي غير ال وفة وخيانة رهآ ا ي ا ن من مواج   ا رشس ريا إال
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ولو تنزلنا جاليال وقآنالا إ  تآال  احمالوارد موج الة لآ قيالة مالن اإلمالا  

نفسالال  لآق الالل والشالال ادو  Qإال ر الالا ال تث الالت تعالالري  اإلمالالا   Qاحلسالالل 

بالالاخل ر رو بالالاحم ر الالالذي يالالراد رشنالاليما رشآالالم وذلالال  رنالال  خالالرج من الالا  ،في الالا

ن خروجالال  وهالالو يف وقالالي روي رشنالال  قولالال  أليب اهلالالر  رشنالاليما دالالول  رشالال ،بالال 

 :طريق  إىل ال وفة

وطآ الوا مالايل  ،شال اوا رشالريض فصالن  ،فقال وحي  يالا ربالا اهلالر )

 .(1)(وطآ وا دمي ف ربت ،فصن 

إنالالام  الالا  لألمالالر بالالاحمعرول  Qرضالالف إىل ذلالال  ر  خالالروج اإلمالالا  

 ،وإ  قضالالي   خارجالال  موضالالورشا رشالالن ال قيالالة متامالالا ،والن الالي رشالالن احمن الالر

 وجالال  يزيالالي ج الالادا لقيالالا  احلىالالة  الالا  خروجالال  يف Qوذلالال  ر  اإلمالالا  

 :ويؤيي ذل  جواب  البن رشا  ابن رش ا  ،رشآي  بوجود النام

ول الالن رامعالالت ورمجعالالت رشالالا  ،إا ألرشآالالم رنالال  ناصالال  مشالالفق)

وقالي وجالب رشاليل  إجالاب  م  ،وهالذه   الب رهالل ال وفالة وردالآ م ،احمسري

 .(2)(وقا  هلم العذر رشني اهلل د لان 

 :و ذا جواب  ألهل ال وفة قال في 

                                                           

 .  368ص  ،44ج ،بلار األنوار ؛218ص  ،( رمايل الشي  الصيو (1

 .157ص  ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل(2
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إا ألرجالالو ر  ي الالو  رري رخالالي يف احموادرشالالة ورريالالي يف ج الالاد )

 .(1)(الظآاة رشيا ال 

و  اب الال  إلالالي م بقيومالال   ،و الالذل  إردالالال مسالالآم ورخالالذ ال يعالالة لالال 

خارجالة موضالورشا  Qوغري ذلال  ممالا ياليل رشالا ر  قضالية اإلمالا   ،رشآي م

رر ال يالالاليخآ ا يف الواحالالال امل الق الالالل والضالالال ،رشالالالن ال قيالالالة ورح ام الالالا

 .  اب اد م ني ردادا رشا الرضر واح امل الق لأل ،موضوع ال قية

 ام رن  يرد رشالا الساليي اخلالوئي مالا ورد رشالا غالريه مالن لالزو  إلغالاء 

وإلغالالاء ري رثالالر هلالالا يف  Qر ثالالر األحالاليا  احم االالة يف حر الالة اإلمالالا  

قيسالالا ورش الالي اهلل  وإردالالال  ردالالولي  ،   ابالالة مسالالآم لالال  ،جمريالالا  األمالالور

 .ا ن االل زا  بذل و  اب   ألهل ال وفة وغريها وال ي

إم الالا  االرشالال امد رشالالا ورشالالود رهالالل ال وفالالة ورمالالا درشالالو  رشالالي  

 .فسول توو اإلجابة رشا ذل  رشني رشرض نظري نا فان ظر

فالذل  االحال امل يع االي  ،ولو فرض جاليال رشالي  متاميالة مالا ذ رنالاه

 ،Qرشالالا صالاللة النصالالائ  وال لالالذيرا  ال الالي قالاليمت لإلمالالا  احلسالالل 
 ،رشن الا فالي  النظريالة الغي يالة هالي احم عينالة وتقي  رنال  إذا مل يا الن اإلجابالة

ف الالي وظيف الال  ولالالو مل  ،وهالالي ال ت وقالالف رشالالا حصالالول موج الالا  ال قيالالة

                                                           

 .82ص  ،( نف  احمصير(1
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 الالام  ،ولالالو ب وج الال  إىل ري بآالالي رخالالر  ،ي الالن بنالالو رميالالة قالالادرين رشآيالال 

 .رشرض رشآي  ذل 

ورمالالا احمالالورد الثالالالس يف  الالرب ء فويضالالا مل يعالالرض نفسالال  لآق الالل 

ي وجودهالا ومتسال    الا بالل لعالي  والش ادو ومل يءج ال قيالة ال ألنالا ناليرش

 .وجود مورد موضوع لآ قية

فوما رشالي  تعالري  نفسال  لآشال ادو فينال  مل يقالي  إىل  الرب ء ت الارا 

 .هذا روال .ودول يوو ذل  ،بل مآىو

إنالال  مل ي الاليرهم بق الالال ح الالى ي الالو  قالالي رشالالرض نفسالال   :وثانيالالا

 .لآش ادو

وثالثالالا: رشالالرض رشآالالي م فالالي  طآ الال  ذلالال  هالالو يف الواقالالع دالال و  

ودالالول يالالوو ر  هالالذا ال آالالب مالالن اإلمالالا   ،قالال  ورشاالالل بال قيالالةرشالالن ح

معقالول وي وقالع ق الوهلم بال  رشالا رغالم احلصالار الالذي فالرض  Qاحلسل 

 .الق ال واالد س   رمره بلإال ر  ابن اياد حرص  ،رشآي 

ومن ال يهيي رن  لالو تالرج لالء  م وحمالا رم رشالا الق الال بالل مل ي الق 

بال قيالة وحفالح نفسال  ودال ت ولعاالل  ،موضوع لآق ال  الام داليوو بيانال 

ول الالن حيالالس رفضالالوا طآ الال   ،إذ تالالرج Qرشالالن حقالال   وبيالال  رمالالري احمالالؤمنل 

وذلالال  ر  ال قيالالة إنالالام تفالالءض يف  ،فالالي  ال قيالالة ال مالالورد هلالالا وال موضالالوع
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 الام لالو دار رمالره  ،وحفالح الالنف  مالع ال رامالة ،مورد ترجى في  الس مة

الالنف   فالي  رجورشال  ترجالى فيال  السال مة وحفالح ،بل الرجوع والق الال

جالالع وقاتالالل ل الالا   الال   السالاليي فآالالو تر الالوه ير ،دو  ذلالالة رو م مالالة

صالالليلا ولالال  مالالورد ووجالال  ورم الالن القالالول إنالال  تالالرج ال قيالالة  Gاخلالالوئي

 .ألمر رهم من ا

روا رمالالره بالالل احمالالو  رو الول الالن حيالالس مل يء الالوه يرجالالع وحصالال

 .لآ قية بل ال معنى لفرض ا هنااالد س   ف  مورد 

فينال  ال  ،رو رشآم ما هالو ردالور منال  ،لق لفان الواض  رن  م ى رشآم با

فآالو  ،بل ي و  األمر دائرا بل  ذورين ،موضوع لآ قية وال معنى لفرض ا

وإذا  ا  رحاليثا رشالي دالوء ور ثالر ترا مالن  ، انا م ساويل ل ا  تريا

وتعالل ا خالر مالن بالاب تعالل رهالو   ،ا خر وجب  ن ال  بل الم العقالل

يف  Qر رمالر اإلمالا  الفي  ابن اياد حصال وقضي نا من هذا الق يل ،ررينالالض
فقالي رردالل ابالن ايالاد إىل  ،رمرين الق ال رو االد س   والنزول رشا ح ا 

 :رشار بن دعي ب  اب يقول في 

انظر في  نزل حسل ورصلاب  رشا ح اي واد سآاوا فابعس  الم )

 .(1)(وإ  ربوا فااحف إلي م ح ى تق آ م ومتثل  م ،إيل دآام

                                                           

 . 390ص ،44ج ،( بلار األنوار(1
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الد سالال   والنالالزول رشالالا ح الالم ابالالن ايالالاد ومالالن الواضالال  ر  ا

وثالالا مالالا يوباثالالا اهلل  ،ردالالور حالالاال مالالن الق الالل إذ ذاج هالالو العالالار والذلالالة

 :Qوقي قال  Kواحمؤمنو   ل  اي  Nوردول  
بالالل السالالآة  ،رال وإ  الالاليرشي ابالالن الالاليرشي قالالي ر الالز بالالل اثن الالل)

 ،يالالوبى اهلل لنالالا ذلالال  وردالالول  واحمؤمنالالو  ،وهي الالا  منالالا الذلالالة ،والذلالالة

مالالن ر  تالالؤثر  ،ونفالالو  ربيالالة ،ورنالالول محيالالة ،حىالالور طابالالت وط الالر و

 .(1)(طارشة الآ ا  رشا مصارع ال را 

ره الفليس إ  ابن ايالاد مل يعالرض رمالرا  خالرا بالل ر الز رمالره وحصال

فالال  مالالورد لآ قيالالة هنالالا ح الالى يفالالرض تالالرج  ،بالالل اثن الالل السالالآة رو الذلالالة

 ة روري الالالذي ال شالال الإذ مالالن الواضالال  بالالل الضالال ،هلالالا Qاإلمالالا  احلسالالل 

إذ  ،ف الالو احم عالالل ،ررين هنالالاالفيالال  وال شالال  يعءيالال  ر  احمالالو  رهالالو  الضالال

قالالول  Qهالالو روىل مالالن ر الالوب العالالار وهالالو االد سالال   وقالالي ار الالز 

 :الشارشر

 وب العالالاراحمالالو  روىل مالالن ر الال

 

 والعالالار روىل مالالن دخالالول النالالار 

لالي  تقيالة  الام  Kفاالد سال   حمثالل بنالي رميالة مالن مثالل  ل  االي  

بالالل  ،وإنالالام ذلالال  ال ل الاليم ال اطالالل يف احلالالق ،يا الالن ر  نفالالرض وت صالالور

احم قالاليمل مالالن م واحم الالوخرين و الالذا ررش قالالي رنالال   Kهالالو الذلالالة  ل  االالي 

                                                           

 .97ص ،البن طاوو  ،( الآ ول(1
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ر  اإلمالالا   Hقالالي اتضالال  رشالالي  صالاللة رصالالل درشالالو  السالاليي اخلالالوئي 

 الام رتضال  ريضالا رشالي  صاللة مالا افءضالناه  ،قالي تالرج ال قيالة Qاحلسل 

 . اال قية في Qالح امل  من موارد يا ن فرض ترج اإلما  

 :ازصضح وازشهأد  اضدُّي واحد

 Qوحيالالس وصالالل بنالالا ال الال   إىل مسالالولة ر  إقالاليا  اإلمالالا  احلسالالل 
وهالالي ر   ،بالالل لقضالالية رشقآيالالة ،رشالالا احمالالو  مل ي الالن بعنالالوا  تالالرج ال قيالالة

فال  بالو  ب يالا   ،وثالا اد سال م  رو الق الال ،قضي   دائرو بالل  الذورين

امل م االالالة يف قضالالالي ي اإلمالالال هالالالذا ابانالالالب حمالالالا ي ضالالالان مالالالن ررسار

دالواء  ،Qفنقالول إ  مسالولة حت الم بنالي رميالة يف رمالر اإلمالا   ،Lاحلسنل

وإ  شالالاءوا  ،فالالي  شالالاءوا ق آالالوه - الالا  باد سالال م  ر  ب سالالآيا  إلالالي م 

رمالر ال يا الن احمصالري إليال  م الام  - فيآزمال  العالار والسال ة والذلالة ،رطآقوه

 . ا  الثان

هالالي  (Qحت الاليم بنالالي رميالالة يف رمالالر اإلمالالا  )وهالالذه احمسالالولة بالالالذا  

وقالي  ،Lمن األمالور احمشالء ة بالل قضالي ي اإلمالامل احلسالن واحلسالل 

حيالالنام رشالالرض رشآيالال  الصالالآ  رو  Lرفضالال ا ربالالو  االالي احلسالالن بالالن رشالاليل 

 :الق ال بان رشرض تسآيا  رشا معاوية فقال
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واهلل لالالو قاتآالالت معاويالالة ألخالالذوا بعنقالالي ح الالى يالاليفعوا إليالال  )

رو  ،آنالي ورنالا ردالريهفالو اهلل أل  ردالاحم  ورنالا رشزيالز خالري مالن ر  يق  ،دآام

ومعاويالالة ال  ،ياالالن رشالاليل ف  الالو  دالال ة رشالالا بنالالي هاشالالم إىل  خالالر الالاليهر

 .(1)(ورشق   رشا احلي منا واحميت ،يزال يان  ا

و الالام ذ رنالالا دالالابقا لعالالل ذلالال  هالالو األمالالر العظالاليم الالالذي لالالو مل 

 :Kباقر األئاة   ام روي رشن ،يصال  ل ا  وحصل
يالا داليير اذ الر  ،ومعالي ابنالي Qربالو جعفالر  :قالال :رشن ديير قال)

وإ   الا   ،فالي   الا  فيال  إغالرا   ففنالاج رشنال  ،لنا رمرج الذي رنالت رشآيال 

الال رمسالال   Qربالالو جعفالالر  :فالالذه ت رت آالالم فقالالال :قالالال ،را ررشالاليناجالمقص 

مالالن  Qرشنالالي رشالاليل  Nإ  العآالالم الالالذي وضالالع ردالالول اهلل  ،ح الالى ر فيالال 

ثالالم  الالا  مالالن بعالاليه  ،ومالالن جلالاليه  الالا   الالافرا ،رشرفالال   الالا  مؤمنالالا

دفع الا  ،و  ب آال  احمنزلالة وقالي  الا  مالا  الا  يالف ي ال :قآالت ،Qاحلسن

 ؟إىل معاوية

لالالوال مالالا صالالنع ل الالا  رمالالر  ،فينالال  ررشآالالم بالالام صالالنع ،ادالال ت :قالالال

 .(2)(رشظيم

                                                           

 .20ص ، 44ج ،( بلار األنوار(1

 .1ص  ،44ج ،( بلار األنوار(2
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ثالالم ق آالال  صالالنا رو  ،ونع قالالي ر  األمالالر العظالاليم هالالو تسالالآيا  حمعاويالالة

وهالذه هالي  ،إط ق  في الو  طآيقالا لآ آقالاء وربنالاء ال آقالاء رشالا ال اطالل

 Nإ  ردالالول اهلل  ،هلالالا رو الق الالول  الالا ربالاليا الذلالالة ال الالي ال يا الالن احمصالالري
ورمالالا هنالالا فاالالن الواضالال  ر الالا  ،رطآالالق قريشالالا رشالالا احلالالق والالاليرشوو إىل اهلل

حالي م  Kوحمالن   الا معاويالة وبنالو رميالة رشالا  ل  االي  ،ت و  رشا ال اطل

وهالذا هالو العالار نفسال   ،N الام قالال ربالو  االي  ،ومي  م إىل يالو  القيامالة

 .Qالذي رباه اإلما  احلسل 
ريضالالا مل يعاالالل بال قيالالة  Qوباحمنادالال ة هنالالا نقالالول إ  اإلمالالا  احلسالالن 

الصالآ  رو ر  يسالآ م  ،بل  الا  رمالره دائالرا بالل  الذورين ريضالا ،يف قضي  

ررين فالاليل م العقالالل بوجالالوب تقيياالال  الحمعاويالالة فالصالالآ  رهالالو  الضالال

ورشآيالال  فقضالالية  ،وتالالرج الق الالال الالالذي يعآالالم معالال  تسالالآيا  إىل معاويالالة

ل  الذورين ال بالل مصالآلة و الذور بالل بالل دائالرو بال Qاإلما  احلسالن 

الصالآ  مالالع ال الالاغي رو العالالار وإذا دار األمالر بيالالن ام ح الالم العقالالل ب قالالييم 

والن يىالالة ر  قضالالية ريب  االالي دائالالرو بالالل  .رين وهالالو الصالالآ الرهالالو  الضالال

 . ذورين واحلا م في ا العقل

وموقالالف ريب  Qو الالذا ي ضالال  ر  موقالالف ريب رش الالي اهلل احلسالالل 

اخ الار الصالآ  رشالا الق الال لال    Qفالوبو  االي  ،حاليوا Q اي احلسالن 

وربالالو رش الالي  ،فيوخالالذه ردالالريا فيق آالال  رو ي آقالال  ،يوخالالذ فيسالالآم إىل معاويالالة
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ريضالالا اخ الالار الشالال ادو رشالالا اإلد سالال   لالال   يوخالالذ فيسالالآم ليزيالالي  Qاهلل

 .فيوخذه ردريا فيق آ  رو ي آق 

ر   ال  احمالوقفل مل ت الن مسالولة حفالح الالنف   ،و ذا ي ضال  جآيالا

واخ الالار هالالذا  ،فاخ الالار ذاج حفالالح الالالنف  رشالالا الشالال ادو ،ا فالالي امطرفالال

ورشآيالال  فآالالم  ،الشالال ادو رشالالا حفالالح الالالنف  بالالل  الالا  العالالار هالالو ال الالرل

ال قيالالة  Qوتالالرج ربالالو رش الالي اهلل  ،بال قيالالة فصالالال  Qيعاالالل ربالالو  االالي 

 .بل مل ي ن لآ قية موضع يف    احموردين ،وقاتل

بعالالي  Q ولزيالالادو توضالالي  ذلالال  فآالالي حح موقالالف رمالالري احمالالؤمنل

فينالال  حمالالا مل جيالالي رنصالالارا وتالالرج دالال ت رشالالن حقالال   ،Nوفالالاو ردالالول اهلل 

ول الالن مالالاذا لالالو  ،وذلالال  ألنالال  مل يفالالرض رشآيالال  رمالالر  خالالر ،وصالالن واتقالالى

ف الالالل  ،فالالالرض رشآيالالال  االد سالالال   لآقالالالو  والنالالالزول رشالالالا ح ا الالالم

 ؟اد س م  وتر   دواء

ف الي  ،وبع ارو رخالر  إ  ال قيالة في الا حفالح الالنف  ول الن ب رامالة

ورمالالا االد سالال   والنالالزول رشالالا ح الالم  ،و  رشالالن حقالال دالال و  احمعصالال

ف الالي  ،وظالرفي ام Lمعاويالة رو يزيالالي يف مثالل قضالالي ي اإلمالامل احلسالالنل 

دالواء  ،الذلة ال ي ال يا الن احمصالري إلي الا مالن دالييي شال اب رهالل ابنالة

ف الالي الذلالالة  ،رو مل ي الالن فقالال   صالالنا ، الالا  في الالا حفالالح الالالنف  فوطآقالالا

 .مةوالس ة رشا بني هاشم إىل يو  القيا
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ر  قالالاطع إ  حر الالة الوبعالالي اتضالالاه  الالل ذلالال  نقالالول هنالالا وبضالال

يف  الال  القضالالي ل  انالالت رشالالا ردالالا  م الالير  Lاإلمالالامل احلسالالنل 

واخ يارثالالا واحالالي واحلالالا م يف قضالالي  ام  ،بالالل قضالالي  ام واحالاليو ،واحالالي

 .وهو العقل ،واحي

فومرثالالا دائالالر بالالل  الالذورين العالالار رو الصالالآ  يف قضالالية اإلمالالا  

وتالالرج  الالل  ،Qلشالال ادو يف قضالالية اإلمالالا  احلسالالل والعالالار رو ا ،Qاحلسالن 

واخ الار  الل مالن ام رشالل مالا اخ الاره  ،من ام رشل ما تر   ا خر وهالو العالار

 .ا خر وهو رهو  الرضرين

ر بالالل العالالار والذلالالة واحمنالالة والسالال ة الوال شالال  ة ر  األمالالر إذا حصالال

الالالذين  الالم رخالالرج  ،Nر  رامالالة وقيادالالة وفصالالر  االالي و ل  االالي الو سالال

ة مالن الظآالام  إىل النالور وبالل الصالآ  ح الم العقالل بآالزو  اهلل هذه األم

و الذل  إذا دار األمالر بالل  ،ووجالب تقيياال  رشالا تآال  األمالور ،الصآ 

وهالالذه الن يىالالة  ،تآالال  األمالالور رو الشالال ادو ح الالم العقالالل بآالالزو  الشالال ادو

احمالالو  روىل مالالن ر الالوب ) Qهالالي رشالالل مالالا مه بالال  اإلمالالا  احلسالالل 

ومعناهالالا لالالزو  األوىل  ،رشقآيالالةالواضالال  ر  األولويالالة هنالالا ومالالن  (العالالار

 .وتعين  ال ال صيري بين  وبل غريه

ر رمالالره مالالع اللالالو حصالال Qو الالام ذ رنالالا دالالابقا ر  اإلمالالا  ربالالا  االالي 

 ،معاويالالة بالالل االد سالال   وبالالل الق الالال واإلقالاليا  رشالالا الشالال ادو واحمالالو 
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الخ الالار الشالال ادو واحمالالو  رشالالا االد سالال   لعيالالنن مالالا اخ الالاره اإلمالالا  

 .Qاحلسل 
يظ الالر لنالالا جآيالالا وي الاليو واضالاللا  الشالالا  يف  ومالالن  الالل ذلالال 

رائعالالة الن الالار رشظالاليم شالالو   الالريم  ل  االالي ريب  االالي احلسالالن ودالاليي 

يف صالالآ   Lالشالال ياء ريب رش الالي اهلل احلسالالل دالالييي شالال اب رهالالل ابنالالة 

وت ضالال  رشظاالالة مالالوقفي ام يف احلفالالاظ رشالالا قيادالالة  ،األول وشالال ادو الثالالاا

 Kال الالاهرين وفصالالر رهالالل بي الال   Nهالالذا الالاليين و رامالالة دالاليي احمردالالآل 
ورشزو شاليع  م احمالؤمنل ورشامالة احمسالآال مالن ر  ي ونالوا طآقالاء لآ آقالاء 

ول آالال  الشالالىرو احمآعونالالة يف القالالر   رو ر  ي الالو  هلالالا  ،وربنالالاء ال آقالالاء

 .فضل رو من رشآي م يف موقف ولو بال اطل

وي ض  ريضا فضآ ام رشا هذا اليين ورشا  ل من يف صر بان سالاب  إىل 

ورشالن  Kورهل بي ال   Nفىزاثا اهلل رشن ردول   Nي رمة ديي احمردآل  ا

 .شيع  م ورشن اإلد   واحمسآال خري جزاء احملسنل

ومالالا ذ رنالالاه هنالالا ورث  نالالاه مالالن وحالاليو قضالالي ي اإلمالالامل احلسالالن 

واحلالالا م فالالي ام   ممالالا مل نىالالي لالال  رشينالالا  ،ووحالاليو م الاليرهيام ،Lواحلسالالل 

 ،القضالية احلسالينيةوال رثرا فاليام    ال  رو بلثال  مف الرو القضالية احلسالنية و

وألجالالل ذلالال  يا الالن لنالالا ر  نع الالن ر   ،ف الالو ممالالا مل يسالال قنا إليالال  باحالالس

ووحالاليو احلالالا م  ،القضالالي ل احلسالالنية واحلسالالينيةفالالرض وحالاليو م الالير 
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و الالذا حتآيالالل قضالالية اإلمالالا   ،نظريالالة جييالاليو ،والنهنالالة رشالالا ذلالال  ،فالالي ام

وال اليليل رشالا  ،رشالا ردالا  دورا  األمالر في الا بالل  الذورين Qاحلسن 

ريضالالا رطروحالالة ونظريالالة جييالاليو يف حتآيالالل وفآسالالفة  ،وإث اتالال  ذلالال 

وذلالال  ر  ال فسالالري السالالائي لالالي  رشامالالة احمف الالرين  ،القضالالية احلسالالنية

 ،وال الالاحثل يف القضالالية احلسالالالنية م نالالي رشالالا ردالالالا  حفالالح الالالالنف 

ورمالا نلالن فآالم ت الن مسالولة حفالح الالنف  لاليينا  ،وترجيل  رشا الق الال

وليسالالت رشالالام   ، صالالآل يف Qرا ردادالاليا  ر الالا لإلمالالا  احلسالالن الرشنصالال

ال عآيالل بيدالقا  األقنعالة  ،بالل هالي رمالر ثالانوي ومثآال  ، وريا يف قضالي  

 Qرا  األدادالاليا  احملر الالا  لالال  الفالعنصالال ،وتقالالي  بيانالال  ،رشالالن معاويالالة
 الالام  (وهالالو تسالالآيا  حمعاويالالة فيق آالال  رو ي آقالال )جعآناثالالا الصالالآ  والعالالار 

وهالذا  ،K وال اليليل رشآيال  بروايالا  رهالل ال يالت ،تقي  بيانال  وتوضاليل 

 .طره جييي يف حتآيل القضية احلسنية

ور   ،رنالال  ال موضالالوع لآ قيالالة هنالالا ،واخل صالالة مالالن ذلالال   آالال 

وإنالالام  الالا  لألمالالر بالالاحمعرول  ،مل خيالالرج لآشالال ادو Qاإلمالالا  احلسالالل 

 الام رنال  مل يعالرض نفسال  لآشال ادو بالءج ال قيالة ألمالر  ،والن ي رشن احمن الر

ردا ح الالى يقالالال فآالالم ي الالن هنالالاج موضالالورشا هلالالا وال مالالو ،رهالالم وررشظالالم

بالل  Gألجالل مالا ذ الره الساليي  Qورشآي  فآالم ي الن اد شال اده  ،تر  ا في 

وح الالم العقالالل  ،حمالالا ذ رنالالا مالالن دورا  رمالالره بالالل االد سالال   والق الالال
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الشال ادو رشالا الذلالة واحمنالة والسال ة ررين وهالو البآزو  اخ يار رهالو  الضال

 .فاحمو  روىل من ر وب العار ،والعار

 :دفع وهم

و الالو   ،مالالا ذ رتالال  مالالن لالالزو  العالالار والذلالالة ربالالام يالاليرشى ويقالالال إ 

فالالي   ،يفعآالالو   الالم مالالا يشالالاءو  ،يف يالالي بنالالي رميالالة Kالالاليين و ل  االالي 

 ،لالالو اتقالالى حلصالالل ذلالال  وهالالو ردالالوء مالالن الق الالل Qاإلمالالا  احلسالالل 

الساليي فآذل  تالرج ال قيالة ورشالرض نفسال  لآشال ادو ولعالل هالذا مالا رراده 

 .H اخلوئي
بالالل وال يف  Hرنالال  لالالي  يف بلالالس السالاليي اخلالالوئي  :روال :قآالالت

 .بلس غريه مما ذ رنا رشل وال رثر

 الام إذا رشآالم )ر  ما ذ الره الساليي اخلالوئي واضال  وهالو قولال   :ثانيا

بون  إ  رشاالل بال قيالة ترتالب اضالال ل احلالق واناليرا  الاليين احلنيالف 

وظ الالور ال اطالالل وتالالروي  اب الالت وال الالاغو  وإذا تالالرج ال قيالالة ترتالالب 

 إشالال ال حين الالذ يف ر  رشآيالال  ق آالال  فقالالف رو ق آالال  مالالع مجارشالالة  خالالرين وال

أل  احمفسالاليو  ،الواجالالب تالالرج العاالالل بال قيالالة وتالالوطل الالالنف  لآق الالل

 .الناش ة رشن ال قية ررشظم ورشي من مفسيو ق آ 

وقآنالالالا بالالالو   ،وقالالالي تقالالالي  رشالالالي  صالالاللة هالالالذا الوجالالال  يف نفسالالال 

وتالالروي   ،وظ الالور ال اطالالل ،اضالالال ل احلالالق وانالاليرا  الالاليين احلنيالالف
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ور  بلياتالال   ،Qإلمالالا   الالل ذلالال  حيصالالل بق الالل ا ،اب الالت وال الالاغو 

وتقالالو  شالالو ة  ،وت ضالال  معالالامل سيعالالة دالاليي احمردالالآل ،حييالالى الالاليين

احمالالؤمنل وإ   الالا  يف دولالالة الفادالالقل   وحتالالت دالال وو احمنالالافقل وح الالم 

احمعآنالالل بالالالفىور والشالالاربل اخلاالالور   ودلآنالالا رشالالا هالالذا ابالالائرين رو 

ويؤيالاليه ريضالالا  ،باخلصالالوص ب آالالب الرجالالوع وريالاليناه بالالام تقالالي  ذ الالره

وشاليو  ،رشالا  ثالرو ابالور وال غيالا  Kو  بالاقي األئاالة ال الاهرين د 

 .الظآم والعيوا 

يف مورد لو رشال بال قية  Hثالثا: وهو احم م هنا ر      السيي اخلوئي 

وهالي ال قيالة  ،فييور األمر ليي  بل حفالح الالنف  ،ل ا  في ا حفح النف 

رفالا   وإذا رما نلن فآم نفرض حفح النف  ط ،وبل الش ادو وحفح اليين

هلا ورشآيال  فالام فالرض  وال مورد ،مل ي ن هناج حفح النف  ف  تقية يف ال ل

فال   ،وذل  ر  اد عامل لفظالة ال قيالة يف مثالل فرضالنا خ الو ،رش   باحمغال ة

 .معنى حلال     السيي رشآي 

وبع ارو رخالر  واضاللة إ  الساليي اخلالوئي فالرض األمالر تالارو بالل 

وتالالرج  ،مفسالاليو تالالرج ال قيالالةو ،مفسالاليتل مفسالاليو اضالالال ل الالاليين

فليالالس إ  حفالالح الالالنف  واجالالب فء الال   ،الواجالالب وهالالو حفالالح الالالنف 

وتالالارو رخالالر  بالالل مصالالآل ل  ،إال ر  احمفسالاليو األوىل رشالالي ،فيالال  مفسالاليو

فلفالالح  ،مصالآلة ظ الالور الالاليين وقوتالال  ومصالآلة ال قيالالة وحفالالح الالالنف 

وحقيقالالة  ،ر ردالالاة يف فرضالالي الالالالنف  لالالي  السالاليي اخلالالوئي رشنصالال
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بالل الواجالب وهالو مالا فيال  احمصالآلة  الاليورا  األمالر فرضي  يرجعا  إىل

رو  ،وهالالو حفالالح الالالنف  وبالالل مالالا  فيالال  احمفسالاليو وهالالو اضالالال ل الالاليين

ورمالالا فرضالال  دورا   ،بالالل واج الالل ثالالا حفالالح الالالنف  رو حفالالح الالاليين

األمر بل احملذورين ف الو م نالي رشالا ر  تالرج الواجالب فيال  مفساليو ف الو 

 .حرا  وهو  ل نظر بل منع

ضالنا األمالر بالل العالار وهالو االد سال   البالن ايالاد ورما نلالن ففر

 ،وهالالذا مالالن دورا  األمالالر بالالل احملالالذورين فقالالف ،وبالالل احمالالو  والشالال ادو

و الالذا  آالال  ي ضالال   ،و  ثالالا ت آالالف متامالالا رشالالام ذ الالره السالاليي اخلالالوئي

 ،ومالالا ذه نالالا إليالال  (ررشالالا اهلل مقامالال )اخالال  ل مالالا اح اآالال  السالاليي اخلالالوئي 

 .ي إىل ما ذ رناه وبيناهورشي  رجوع   م  من قريب رو بعي

إمالا ر   Qإ  فرض السيي اخلوئي  ا  يف رصل خروج اإلمالا   :رابعا

 .رو ي قي وحيفح نفس  فيس ت ،خيرج رشا يزيي فيس ش ي وحيفح اليين

ر رمالالالره يف الق الالالال رو الورمالالالا فرضالالالنا هنالالالا ففالالالي مالالالورد حصالالال

 ،ومن الواضال  رشالي  رجالوع فرضال  هلالذا ورشالي  ارت اطال  بال  ،االد س  

 . رشي  صلة رصل فرض   ام تقي مضال إىل

مل ت الالن م نيالالة  Qوالن يىالالة ل الالل ذلالال  ر  حر الالة اإلمالالا  احلسالالل 

 .رشا ردا  ترج ال قية وتعري  نفس  لآش ادو

ورما خصوص اد ش اده يف  رب ء فقي بل د    اإلمالا  نفسال  ب الل 

وقالي تقالي  رنال  لالو مل  ،ر رمره بل االد سال   والق الالالوهو حص ،وضوه
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ض نفس  لآش ادو والق لر رمره فالحيص بالل  ،ي ام بو  ق ل من  ر  يرجع حما رشر 

 .ث و  طآ   الرجوع ي في يف ب    رصل تآ  اليرشو 

 :عود  إَل كالم ازويد اخلوكي

و الالذا ) :ثالالم إنالال  قالالال :Hولنعالالي إىل بقيالالة  الال   السالاليي اخلالالوئي 

بالالل بعالال  رشآامئنالالا األبالالرار قالالي  اهلل  Qبعالال  رصالاللاب رمالالري احمالالؤمنل 

 .( م وجزاهم رشن اإلد   خريا  الش ييين وغريثاررسار ررواح

فينالال  بعالالي ر  اتضالال  رنالال  ال موضالالوع لآ قيالالة يف موقالالف اإلمالالا  

رشالا  Qرمالري احمالؤمنل فال  معنالى ل لآيالل مواقالف رصاللاب  Qاحلسل 

رمالالا  ،حيالالس إنالال  ال مالالورد لآ قيالالة فيالال  Qردالالا  موقالالف اإلمالالا  احلسالالل 

ر  جيالري في الا مالا ذ الر  فاليا ن ،بالنس ة حمواقف م فآآ قيالة موضالورش ا فيال 

 .هذا روال .من تقييم احمصآلة يف الق ل رشا احمفسيو ال امة رشن 

م عالالل فيالال  اخ يالالار الشالال ادو  Qإ  مالالورد اإلمالالا  احلسالالل  :وثانيالالا

 Qرمالالري احمالالؤمنل ورمالالا مالالوارد رصالاللاب  . الالام ظ الالر ممالالا تقالالي  تفصالاليآ 
ر ال قيالالة فيالال  جالالائزو  الالام ذ الال بالالل ،فآالالي  احم عالالل فيالال  احمالالو  والشالال ادو

يف احمالالوارد ال الالي ادالال ثناها األصالاللاب رشالالن وجالالوب )فالاليام بعالالي  Hالسالاليي

 Qالرابالالع مالالا إذا ر الالره رشالالا ال الالني مالالن رمالالري احمالالؤمنل ) :قالالال (ال قيالالة
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وادالال يل بروايالالة رش الالي  .(1)(واخ الالار فيالال  جالالواا العاالالل بال قيالالة ال تعين الالا

 :اهلل بن رش ا رشا ذل 

 ،رجالال   مالالن رهالالل ال وفالالة رخالالذا :Qقآالالت أليب جعفالالر  :قالالال)

فالن  واحالي مالن ام وربالى ا خالر  Qابريالا رشالن رمالري احمالؤمنل  :فقيل هلالام

رمالا الالالذي  :فقالالال .فقالالال ا خالر .فصاليل دال يل الالالذي بالر  وق الالل ا خالر

 .(2)(ورما الذي مل ينر فرجل تعىل إىل ابنة ،بر  فرجل فقي  يف دين 

ول الالن يا الالن لنالالا ر  نسالال فيي مالالن هالالذه الروايالالة ر  ال قيالالة روىل مالالن 

ا تاليل رشالا ابالواا م آقالا  الام ادال فاده الساليي اخلالوئي مالن ال ر  ،رشيم ا

يف الالم من الالا  -فرجالالل فقيالال   -Qفقالالول اإلمالالا  ال الالاقر  ،هالالذه الروايالالة

ويؤيالي ذلال  بالل ياليل رشآيال  مالا رواه  االي بالن مالروا   ،تقييا  رشا غريه

 :قال

فالو اهلل  ؟مالا منالع ميالثم رمحال  اهلل مالن ال قيالة Qقال يل ربو رش الي اهلل )

إال مالالن ر الالره وقآ الال   :يالالة نزلالالت يف رشالالامر ورصالاللاب لقالالي رشآالالم ر  هالالذه ا 

 .(3)(م ا ن باإليام 
                                                           

 .260 - 259ص  ،4ج ،( ال نقي  يف سه العروو الوثقى(1

 من ربواب األمر والن ي. 29ب ،( الودائل(2

 ( نف  احمصير. (3
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وإ   ،وداللالالة هالالذه الروايالالة رشالالا رولويالالة ال قيالالة ظالالاهر وواضالال 

 . ا  خ ف ا جائزا دواء قرء منع م ني لآاعآو  رو لآاى ول

واحم الالم ر  اخ يالالار الشالال ادو  الالا  جالالائزا يف مالالورد رصالاللاب رمالالري 

ريضالالا رو ر الالا ررجالال  رشالالا مالالا ادالال فيناه   الالام ر  ال قيالالة جالالائزو Qاحمالالؤمنل 

بلثالال  رشالالا ال سالالاوي رم يف تقريالالر  Hوإ   الالا  السالاليي  ،مالالن الالالرواي ل

إال ر  ذلالال  ال يالالؤثر فالاليام هالالو احم الالم مالالن ر  الشالال ادو وال قيالالة  آالالي ام  انالالا 

وبالالذل  خي آالالف موضالالورش م  ،جالالائزا ومل ت الالن الشالال ادو م عينالالة رشآالالي م

ل االد سالال   والعالالار إذ ال تسالالاوي بالال Qرشالالن موضالالوع اإلمالالا  احلسالالل 

 .وبل الق ل واحمو  روىل من ر وب العار

ال سالاوي هنالا ي نالا  مالع مالا ذ الره  H ام ر  اخ يالار الساليي اخلالوئي 

دابقا مالن ر  احمصالآلة يف الق الل ررشظالم مالن احمفساليو يف قولال  ولعآال  مالن 

إذ مالالن الواضالال  ر  تسالالاوي ال قيالالة والشالال ادو  اشالالف  ،هنالالا رقالالي  إلالال 

و الذا ريضالا خي آالف مالوردهم رشالن  ،حمفساليو فالي امرشن اد واء احمصآلة وا

 ذي فالالرض فيالال  تعالالن بالالل وجالالوب الشالال ادو الالال Qقضالالية اإلمالالا  احلسالالل 

مصالالآلة  Qرشالالا فالالرض ال سالالآيم بوصالالل الالاليرشو  ر  يف ق الالل اإلمالالا  

ورمالالا إذا قآنالالا إ  ال قيالالة يف  ،G الالام اح اآالال  السالاليي  ،ررشظالالم مالالن ال قيالالة

مالالالة فالالالاالخ  ل مالالالواردهم روىل  الالالام ادالالال فيناه مالالالن الروايالالالا  احم قي
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ورمالا مالا ذ الره بالنسال ة لألصاللاب  الشال ييين فآعالل مالوقف م  ،روض 

 .ألمر اق ضاه اج  ادهم

يالالال  ون ينالالال  ر  قضالالالية اإلمالالالا  واحم الالالم الالالالذي نريالالالي ر  نصالالالل إل

ت آفالالة  الالل االخالال  ل رشالالن  ،فريالاليو يف نورش الالا وموضالالورش ا Qاحلسالالل

 فآالالذل  ردالالايناه ،تآالال  القضالالايا ال الالي رشرف الالا ال الالاري  قالالييام وحالالييثا

وهالالذا ال يعنالي رشالالي  إ  الار مواقالالف رصالاللاب  ،قضالية ال الالاري  وواحيتال 

إال ر   (رضالالوا  اهلل رشآالالي م)وررشالال   احمالالذهب والالاليين  Qرمالالري احمالالؤمنل 

موضالالورشا  Qذلالال  ال يث الالت ادالال واء قضالالاياهم وقضالالية اإلمالالا  احلسالالل 

 .وح ام

خارجالالة  صصالالا  Qوالن يىالالة ممالالا تقالالي  ر  قضالالية اإلمالالا  احلسالالل 

 رنال  يشالاآ ا ثالم رجلالت احمصالآلة رشالا احمفساليو ال ،من موضالوع ال قيالة

 .بل ليست داخآة يف ذل  احموضوع ،ل و ا ررشظم

وإذا خرجالالت رشالالن موضالالوع ال قيالالة ورح ام الالا فالالام ذ الالر مالالن 

وال يا الالالن االرشالالال امد رشآيالالال  يف حتآيالالالل القضالالالية  ،ال وجيالالال  لالالالي  ب الالالا 

 .احلسينية

 .يف فرض  واح امل  Hهذا متا  ال لس مع السيي اخلوئي 
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 :Qُّيخر  حلركُّ اإلاأم احلوي توجيهأت 

إنالالام  الالا  ي لالالرج مالالن  Qثالالم إنالال  ذ الالر بعالال  ر  اإلمالالا  احلسالالل 

و الذا ياليفع إشال ال ق الال اباليال بالذل  العاليد  ،موقع اليفاع رشن نفسال 

وتقالالي  بعالال  مالالن ال يقالالو  رشالالا الق الالال إذ ر  الالاليفاع ال حي الالاج  ،القآيالالل

 .إىل ال  افؤ دواء يف العيد رو العيو والقوو

ر  هالالذا ال وجيالال  يعآالالل موقفالال  الق الالايل يف  الالرب ء ومالالن الواضالال  

وإردالالال   ،وخروجالال  مالالن م الالة ،رمالالا إرش نالال  رفالال  بيعالالة يزيالالي ،فقالالف

ف الل  ،ومواصالآ   احمسالري ح الى بعالي رشآاال  باق الل مسالآم ،مسآام وغالريه

 .هذه األمور ال يفرسها موقع اليفاع رشن النف 

ف الالو ال يعآالالل إرشالال    ،ومالالا ورد مالالن قولالال  طآ الالوا دمالالي ف ربالالت

و الالذا ال يعآالالل غالالريه مالالن  ،ل يعالالة يزيالالي ل قيمالال  رشالالا خروجالال الالالرف  

 .احمواقف واألمور ال ي ا  نفت القضية احلسينية يف مجيع مراحآ ا

ورما ال لآيل رشالا ردالا  ال  الاء رو الثالواب ورمثالال ذلال  ممالا هالو 

ف آ الا لالالواا  لآقضالية احلسالالينية ن ىالالت  Qم الوخر رشالالن اد شال اد اإلمالالا  

ردال اب قيامال  فال  يصال  ال عآيالل  الا  ال Qرشن مظآومية اإلمالا  احلسالل 

 .وحتآيل القضية احلسينية رشا رداد ا
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هالالذه تقري الالا رهالالم النظريالالا  ال الالي طرحالالت وافءضالالت رو يا الالن 

 .Qر  ت ره وتفءض ل لآيل قضية اإلما  احلسل 
إال رنالالال  ال يا الالالن االرشالالال امد رشالالالا  ء من الالالا يف تفسالالالري وحتآيالالالل 

ف الالي  ،ف قالالر إىل الالاليليلإمالالا أل الالا ت ،وقضالالي   Qحر الالة اإلمالالا  احلسالالل 

رو لعالي  مت ن الا مالن  الاوا مالا  ،وإمالا لعالي  صاللة ردل  الا ،جمرد درشاو 

 .رو بايع ذل  ،ارشءض ا من اإلش اال  والعق ا 

 ، ام رن  مالن احم حالح رجالوع ر ثرهالا إىل النظريالة الغي يالة بالل  آ الا

ورشالالا ذلالال  فالال  ي الالو  لالاليينا يف الواقالالع مالالن مجيالالع تآالال  النظريالالا  إال 

و فقالالالف هالالالي الغي يالالالة واالخالالال  ل يف طالالالر  رشرضالالال ا نظريالالالة واحالالالي

 .وصياغ  ا وردآوب ال يليل رشآي ا ال يغري حقيق  ا

 :تذكري

نالالذ ر هنالالا بونالالا إذا مل نالال ا ن مالالن طالالره نظريالالة رخالالر  ل لآيالالل 

و الالالاوا مجيالالالع تآالالال  العق الالالا   ،وإث ا الالالا Qقضالالالية اإلمالالالا  احلسالالالل 

رو الحمفسالالفينالال  ال منالالاص مالالن االل الالزا  بالنظريالالة الغي يالالة ا ،واإلشالال اال 

لآقضالالية احلسالالينية رشالالا ردالالا  الوظيفالالة اخلاصالالة احمعآآالالة باب الالة الغي يالالة 

وإ   انالت ال  آالو مالن  ،لو  ا  هنالاج دليالل رشآي الا ري الوظيفالة اخلاصالة



 323 .............................................................................. لسالفصل الثا

اإلشالال اال  ل الالن ال مفالالر مالالن ذلالال  ف الالي احمآىالالو األخالالري رو االرشالالءال 

بالقصالالور رشالالن إدراج حقيقالالة احلر الالة احلسالالينية وردالال ا ا ودوافع الالا  الالام 

 .ا دابقاذ رن

 :ع بي ازهظريتياجلم

بالالو   ،ادرشالالى بعالال  اباالالع بالالل النظالالري ل الغي يالالة وال  يعيالالة

الس ب يف ظ الور النظريالة الغي يالة وتفسالري احموقالف احلساليني رشالا ردالا  

وإحاط الال   Qين آالالق مالالن ال صالالور حالالول رشآالالم اإلمالالا   ،الوظيفالالة اخلاصالالة

  الالام ر  وجالالود روايالالا  تالاليل رشالالا ر  ل الالل إمالالا  ،ب الالل مسالالائل احليالالاو

 Qورشآيالال  فالالي  اإلمالالا   ،صالالليفة يعاالالل بالالام في الالا تعالالل  الوظيفالالة اخلاصالالة
 الالام  ،رال وهالالي ال ضالاللية بنفسالال  ، انالالت لالال  م االالة ووظيفالالة إهليالالة خاصالالة

رنالال  يا الالن فالالرض حتقالالق  الالل احمع يالالا  احموج الالة لآصالالروج واالد شالال اد 

و الالذا يا الالن اباالالع بالالل النظالالري ل ال  يعيالالة  ،مالالع الوظيفالالة اخلاصالالة

 .(1)(والغي ية

إ  ذلال  ال عآيالل لظ الور النظريالة الغي يالة لالي  ب الا  وذلال   :رقول

 ُّيِحَصااِيهَأهن يف  ﴿رشالالاحمو  ب الالل  ء ر الالم  -ر  تآالال  العقيالاليو 
ءز ِ َْ ااَل  َوكن

                                                           

 مع اخ صار منا. 121 - 119ص ،( احلسل يف مو ب اخلاليين(1
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ض ايز  يسالآم  الا صالاحب النظريالة  -رشالا تنالوع مصالادر رشآا الم  (1)﴾إ َاأمز ان

وغالريه وإال مالن شالذ ممالن ال يع نالى  Jى الال  يعية ريضالا  الساليي احمرتضال

إال ر  اإليالام  ب آال  العقياليو  ،ل لعآ الا مالن توريالا  احمالذهببال ،برري 

 .ال ينالال   لالالزو  تفسالالري حر الالة احمعصالالو  رشالالا ردالالا  الوظيفالالة اخلاصالالة

 .هذا روال

ي رشآا الالم بودالال اب الإ  شالالاول رشآا الالم ل الالل  ء يق ضالال :وثانيالالا

مالالو م ومالالن الواضالال  ر  العآالالم بالسالال ب ون يى الال  ال يعالالل  الوظيفالالة 

عآالالم بودالال اب االخ يالالار واالخ يالالار ال وبع الالارو روضالال  ر  ال ،اخلاصالالة

 .هذا روال .يوجب ين   الوظيفة وال يعين ا

ال يث الالت ريضالالا رشالالي  ط يعالالة تآالال  األدالال اب وط يعالالة  :وثانيالالا

 .االخ يار نفس 

إ  السالالال ب احلقيقالالالي يف ظ الالالور ال لآيالالالل رشالالالا ردالالالا   :ثالثالالالا

وإال فاالع العآالم  ،الوظيفة اخلاصالة هالو اب الل بودال اب حر الة احمعصالو 

هالالذا بالنسالال ة  .آالالل رفعالالاهلم رشالالا ردالالا  الوظيفالالة اخلاصالالة الالا ال تع

 .لآ عآيل يف ظ ور ال لآيل رشا ردا  الوظيفة اخلاصة

ورمالالا ال وفيالالق بالالل اال الالاهل بالالو  بعالال  الروايالالا  تالاليل رشالالا ر  

وريضالالا تالالوفر  هنالالا  ،ل الالل إمالالا  صالالليفة يعاالالل بالالام في الالا ف الالي وظيف الال 
                                                           

 .12 :( دورو يادل(1
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ع بالالالل و الالالذا جياالالال Qالظالالالرول ال  يعيالالالة حلر الالالة اإلمالالالا  احلسالالالل 

 .النظري ل

 ؟ف و مجع غريب جيا وذل  رن  مل ي ل حماذا اباع وال وفيق

ف الالل هنالالاج تنالالايف رو رشالالا األقالالل مالالا ظالالاهره ال نالالايف بالالل تآالال  

 ؟النظري ل

 ام رنال   الا  ين غالي ر  ي الل ردال اب ظ الور نظالري ل رشالا السالاحة 

 .الف رية

ر  هالالو  Qف الالل هالالو لوجالالود ميردالال ل يف حتآيالالل فعالالل احمعصالالو  

 ؟  رشي  صلة ال عآيل رشا ردا  تآ  النظريةليرشو

 !؟م وقف رشا فرض حتقق احمع يا  فقفوهل ر  اباع 

 Qر  رنالال  حي الالاج إىل إث الالا  تالالوفر تآالال  احمع يالالا  وارشالال امد اإلمالالا  
 .يف حر    رشآي ا

ى ال لالس العآاالي هالو بلث الا الف ل تآال  األمالور مل ت الل ومق ضال

 . ا  بين ام تنالثم ال عرض حملاولة اباع بل النظري ل إذا 

وال لقيالالالق يف ذلالالال  إ  الروايالالالا  اليالالالالة رشالالالا ر  ل الالالل إمالالالا  

وال ر  احمالالراد  ،صالالليفة يعاالالل بالالام في الالا ال نظالالر هلالالا إىل النظريالالة الغي يالالة

 .بالعال بام في ا إث ا  الوظيفة اخلاصة احمعآآة بى ة غي ية
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فالالي  مالالا يف الصالالليفة والعاالالل بالال  ال يعنالالي رنالال  ال خيضالالع لألمالالور 

مع يالالا  األحالاليا  اخلارجيالالة رو ر الالا ال تالاليرج ربعادهالالا ال  يعيالالة و

وردالال ا ا بالالل قالالي ت الالو  ردالال ا ا ومقالاليما ا واضالاللة ل الالل رحالالي وقالالي ال 

 .ت و  معآومة بل ي و  الظاهر يق يض خ ف ا هذا روال

ر  روايالالا  الصالالليفة مل ت عالالرض لالالذل  ري لغي يالالة مالالا  :وثانيالالا

ا رشنالوا  الوظيفالة وريضالا مل تالن  رشال ،Qتضان   ممالا حي الاج إليال  اإلمالا  

 .اخلاصة

أل   ،و الالذا ت الالو  روايالالا  الصالالليفة ررشالالم مالالن النظريالالة الغي يالالة

ال الالي مل  Kالنظريالالة الغي يالالة تآلالالح خصالالوص رفعالالال األئاالالة احمعصالالومل 

رو ر  مالالالا  ،ومل تعالالالرل دوافع الالالا ،ومل تعآالالالم مع يا الالالا ،تالالاليرج ردالالال ا ا

ي خ فالال  ف وجالال  رشالالا ردالالا  اليالاليرج ويعآالالم من الالا فالالي  الظالالاهر يق ضالال

 .ورما معآو  الوج  ف  تآلظ  وإ   ا  من ت صا  اإلما  ،يغي 

 الالام نقالالول ريضالالا: إ  تآالال  الروايالالا  ليسالالت يف صالاليد حتآيالالل رو 

وليسالالت  ،رشالالا ردالالا  غي الالي رو رشالالادي ط يعالالي Kتعآيالالل رفعالالال األئاالالة 

رو  ،بالالل هالالي يف صالاليد رد مالالن يعالالءض رشآالالي م ،نالالاظرو إىل ذلالال  ربالاليا

َضاأٌد ﴿رو غريهالا فالي م  ،ة من الادالواء احمعآومالة اب ال ،خي   م يف رفعالاهلم ع 
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ه  َيِيَمضناونَ  ام ب اَأِار   َوهن
وَنهن ب اأِزَقِول  وَن اَل َيِواض قن ِكَران ف الل مالا يفعآونال   (1)﴾اا

ريفة الالواردو يف شالو  الوشال ي   الذا ا يالة الشال ،هو ما يرييه اهلل رشالز وجالل

اا﴿ Nردالالول اهلل  ااَو إ اَل َوِحااٌي ين ااَو   إ ِن هن ااقن َعاان  اِ َ
 (2)﴾وَحىَوَاااأ َيهط 

ومالا روحالاه ف الذا  ،هالي مالا يرياليه اهلل جالل ورشال  Nف و  رقوال  ورفعال  

ال يعنالالي ر الالا ال  ضالالع ألحالاليا  ط يعيالالة م آقالالا ف عضالال ا خيضالالع هلالالا 

ورشالا ذلال   ،واحم م هالو ال سالآيم لال  وات الاع رقوالال  ورفعالال  ،و خر غي ي

فالروايالالالا  نالالالاظرو إىل لالالالزو  ال سالالالآيم ورشالالالي  االرشالالالءاض رشآالالالي م يف 

قضالية   Qفال  داللالة هلالا رشالا ر  قضالية اإلمالا  احلسالل  ،م ورقواهلمرفعاهل

ويؤيالي هالذا بالل ياليل رشآيال  ر  تآال  الروايالة  ،رو وظيفة خاصالة بال  ،غي ية

 Kبالالل هالالي شالالامآة ل الالل األئاالالة  ،Qليسالالت خاصالالة باإلمالالا  احلسالالل 
إ  ل ل واحالي منالا صالليفة في الا مالا حي الاج إليال  ر  يعاالل )فقي ورد في ا 

 Kواضالال  رنالال  ليسالالت مجيالالع رفعالالال احمعصالالومل ومالالن ال (بالال  يف ميتالال 
 .وظائف خاصة  م رو ر ا معآآة بى ة غي ية

ورشآيالال  فالالاباع بالالل الروايالالا  وبالالل النظريالالة ال  يعيالالة ال يسالال آز  

 .اباع بل النظري ل واال اهل يف حتآيل القضية احلسينية

                                                           

 .26 :( دورو األن ياء(1

 .4 :( دورو النىم(2
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ال تنالالايف بالالل الروايالالا  وبالالل  الال  النظالالري ل رغالالم ال نالالايف  الالام رنالال  

فالروايالالا  تقالالول إنالال  ل الالل إمالالا  صالالليفة  ، النظالالري ل فالاليام بيالالن امبالالل

فالال ع  مالالا في الالا غي الالي ال يعآالالم النالالا  وج الال  و خالالر  ،يعاالالل بالالام في الالا

ط يعالالي خيضالالع حمقالاليما  خارجيالالة ط يعيالالة رشاديالالة دالالواء رشآاالالت ر  مل 

 .تعآم

ول ن الالا ال تث الالت بالالذل   الالو  رمالالر مالالا غي يالالا فالال  خيضالالع لآعوامالالل 

  الوقالالت هالالو غالالري غي الالي فيصضالالع ويف نفالال ،اخلارجيالالة يف وجالالوده

لآعوامالالل اخلارجيالالة ح الالى يفالالرض فيالال  رنالال  مالالورد لآ نالالايف مالالع  آ الالا 

 .النظري ل

 ام ر ا ال تث ت رمرا معينا رو قضية ما ر ا غي ية رو غري غي يالة ف  الو  

 .معارضة ألحي النظري ل ف ي  ام تقي  بيان  ررشم من  آ ا النظري ل

  وجالالود الظالالرول ال  يعيالالة  الالام ر  اباالالع بالالل النظالالري ل بالاليرشو

ووجالالود الوظيفالالة احمعآآالالة باب الالة الغي يالالة  Qحلر الالة اإلمالالا  احلسالالل 

وذلال  ر  ظ الور النظريالة الغي يالة احمعآآالة لآوظيفالة اخلاصالة  ،غريب جاليا

رو ر   ،إنالالام  الالا  بسالال ب وجالالود الفعالالل غالالري احمعآالالل باحمع يالالا  الظاهريالالة

تالاليرشي رشالالي  ف الالي  الالذا  ،ي خ فالال الاحمع يالالا  الظاهريالالة اخلارجيالالة تق ضالال

وحيالالس إنالال   ،Qوجالالود احمع يالالا  احمعقولالالة حلر الالة اإلمالالا  احلسالالل 
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والنظريالالة ال  يعيالالة تالاليرشي  ،معصالالو  فالال  بالالي مالالن وجالالود وظيفالالة خاصالالة

تالالوفر احمع يالالا  اخلارجيالالة احمعقولالالة والعاديالالة احمير الالة فالال  ت الالو  حر  الال  

 .وظيفة خاصة

فالالاباع بالالل النظالالري ل مجالالع بالالل احم نالالافيل   إذ ت الالو  ن يىالالة 

خاضالالالعة لآظالالالرول ال  يعيالالالة  Qع ر  قضالالالية اإلمالالالا  احلسالالالل اباالالال

و الالل احمع يالالا  تق ضالالي ا ويف نفالال  الوقالالت هالالي غالالري  ،احمير الالة احمعقولالالة

ي المعقولالالة والظالالرول ال  يعيالالة حمىريالالا  األحالاليا  احمير الالة ال تق ضالال

فلرتالال  بالالذل  وظيفالالة خاصالالة غالالري مير الالة  ،Qحر الالة اإلمالالا  احلسالالل 

ظرول احمعقولالالة احمير الالة وهالالذا تنالالال واضالال  فالالال ،األدالال اب والالاليوافع

 .موجودو غري موجودو

ف آالال  الالاليرشو   ،ويفالالءض يف اباالالع رنالال  يرفالالع ال نالالايف ال ر  يث  الال 

 .ال زا  باحم نافيل ومجع بل احم ناقضل

ي لآلر الالة ال الوربالالام ادرشالالي ر  رشالالي  العآالالم بالالالظرول احمق ضالال

 .إال ر  هذه اليرشو  ال تفيي هنا ،يس آز  رشي  وجوده

ريالة الغي يالالة يع االالي ردادالا يف تفسالالريه رشالالا وذلال  ر  صالالاحب النظ

رشالالي  إدراج تآالال  الظالالرول اخلارجيالالة رو رشالالا ر  احمالاليرج مالالن األحالاليا  

فآالالذل  يوجالال  فعالالل  ،Qي خالال ل فعالالل اإلمالالا  الاخلارجيالالة يق ضالال
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ال ر  النظريالالة الغي يالالة متنالالع مالالن  ،احمعصالالو  رشالالا ردالالا  تآالال  النظريالالة

 .هذا روال .وجود رمور يف الواقع ت و  هي رد اب احلر ة

إنالال  ال مالالانع لالالي  النظريالالة الغي يالالة مالالن االل الالزا  بصالاللة  :وثانيالالا

 ،الفعالالل احلسالاليني وإ  مل توجالالي لالال  منراتالال  اخلارجيالالة العاديالالة وال  يعيالالة

رمالر إذ ت  في بيليل العصالاة تعآالي  ألي فعالل  الام ي  فالي في الا بوجالود 

دو  لالالزو  وجالالود ظالالرل يف الواقالالع  ،إهلالالي ياثالالل الوظيفالالة اخلاصالالة

وهلالا يف ذلال  ردل  الالا  ، الا  معآومالا ر  غالري معآالو مقال   لآفعالل دالواء 

 .وغريها Qوذب  ابن   Q  قضية ن ي اهلل إبراهيم ،احمسآاة

رشآي الا يف  Qرنال  رشآيال  ريضالا ر  يث الت ارشال امد اإلمالا  احلسالل  :ثالثا

حر  الال  فاىالالرد فالالرض وجالالود ذلالال  رو فالالرض إم انالال  ال يث الالت شالالي ا يف 

 .اخلارج والواقع

  الل مالا يعالءض تآال  النظالري ل جيالب رشآيال  ر  جييالب رشالا :رابعا

إذ السالال ب احلقيقالالي يف بالالروا وظ الالور تآالال   ،مالالن إشالال اال  ورشق الالا 

النظريالالا  هالالو دفالالع ورفالالع مالالا ي صالالور ويفالالءض رنالال  رشالالائق رشالالن تعقالالل 

مالالع ال الالذ ري هنالالا بالالو  احمشالال    ال الالي  ،القضالالية احلسالالينية وت ورا الالا

 .تعءض  ل نظرية غري ما تعءض األخر 
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إلمالالالا  ىل ال وفالالالة وم ات الالالة افاالالالث  إردالالالال مسالالالآم وغالالالريه إ

ألهالالل ال وفالالة وإخ الالارهم بقيومالال  ال ياثالالل ري مشالال آة  Qاحلسالالل

 .ول ن ياثل مش آة رما  النظرية الغي ية ،بالنس ة لآنظرية ال  يعية

 Qو الالذا ريضالالا النصالالائ  وال لالالذيرا  وتوجالال  اإلمالالا  احلسالالل 
ال  ،و الالذا ادالال اراره يف احمسالالري بعالالي رشآاالال  باق الالل مسالالآم ،نلالالو ال وفالالة

ف الي وظيفالة خاصالة   ول الن  ، ري مشال آة بالنسال ة لآنظريالة الغي يالةتثري

 .متثل مش آة رما  النظرية ال  يعية ورشآي ا  اواها

ورشا  الل فاليرشو  اباالع بالل النظالري ل دو  م حظالة  الل تآال  

 :ف ي  قول القائل ،األمور درشو  جزافية لي  هلا قياة رشآاية

 .إنني رل ز  باج امع النقيضل لرفع تعارض ما

 نظريتهأ:

 بَوث متهيديُّ:

 .Qرشودو إىل سو  اإلما  احلسن  -1
 لآصآ  نورشا  من ا ثار. -2

  ثار الصآ  احمقصودو. -3

  ثار الصآ  غري احمقصودو )ال ىربة الصع ة(. -4

 ن يىة ال ىربة. -5
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 :عود  إَل رشوط ازصضح

 ا رهالل ال وفالة رشالن حتاالل احمسالؤولية  الاه قضالية اإلدال    :قآنا

 ،Qرال وهي ق الال الف الة ال اغيالة بعالي مق الل رمالري احمالؤمنل رشاليل  ،ال ن 
 ،بالالل خالالانوه وغالاليروا بالال  ،ور ثالالر مالالن ذلالال  ررادوا اخليانالالة بيمالالام م

و الالل ذلالال  مل ي الالن  ،رو الف الال  بالال  ،وررادوا تسالالآيا  لعالاليوهم ورشالاليوه

 ،رو رشظالاليم شصصالال  ومقامالال  ،Qج الال  مالالن م بيمامالالة اإلمالالا  احلسالالن 

 ي الالن ذلالال  الرش قالالادهم بيمامالالة وريضالالا مل ،Nوقربالال  مالالن ردالالول اهلل 

رو طاعالالا مالالن م يف  ،بييامنالال  ورشيال الال  مانصالاليارش رو  ،معاويالالة وخ ف الال 

ف الالل ذلالال  معآالالو  رشنالالي  ،رو ج الال  مالالن م ب غيالال  وغالاليره ،وررشالال  ورشيلالال 

ول الالن م غالاليروا  ،واضالال   الشالالا  يف رائعالالة الن الالار ،رهالالل ال وفالالة

يف  Qخوفالالا مالالن دالالريه رشالالا  الال  ربيالال  رمالالري احمالالؤمنل  Qباإلمالالا  احلسالالن 
و الالو  القالالوي  ،واإلنصالالال والعالاليل يف القضالالاء ،ال سالالوية يف الع الالاء

رشنيه ضعيف ح ى يوخالذ احلالق منال  والضالعيف رشناليه قالوي ح الى يوخالذ 

ورشالالي   ،فالالام مالالالوا إىل معاويالالة إال رغ الالة يف ظآاالال  يف القضالالاء ،احلالالق لالال 

وبالالارشوا ديالالن م  ،ف اعالالوا يف دنيالالاه ومالالالوا إىل هالالواه ،تسالالوية يف الع الالاء

ومالالا تر الالوا ق الالال  إال خوفالالا مالالن احمالالو  وحالالب يف  ،رمالال  يف رش ايالالاه

وال النصالالاليارش م بيينالالال    ،ال ج الالالل بوجالالالوب ق الالالال ال غالالالاو ،السالالال مة

 .بل لظن الس مة مع  ،وتقواه
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ورح الالت السالال مة  ،و الالل رمالالة طاعالالت يف الالالينيا ور نالالت إلي الالا

 ،وحظ الالا ي الالو  األقالالل ،فالالي  رمرهالالا يعالالود إىل األدالالفل ،ودالالعت إلي الالا

وين  الالب خريا الالا رهالالل الغالالير  ، الاللوي االالع في الالا رهالالل ال غالالي واب

 .وتعود حيا ا جاهآية حي ا ا قانو  الغاب ،واخل ل

 ،فآالالم يقومالالوا بالالواج  م ،وهنالالا وقالالي  الالا احمسالالآاو  رشالالن قضالالي  م

فالالارتفع بالالذل   ،بالالل تعالالاونوا مالالع رشالاليوه ورشالاليوهم ،روا إمالالام مالومل ينصال

وال موضالالع لآ ضالاللية حيالالس رشالالرض الصالالآ   الالام  ،موضالالوع اب الالاد

خ الالورو احموقالالف يف  يفيالالة ال عامالالل مالالع هالالذا الظالالرل وهنالالا تالالوو  ،تقالالي 

 .. خصوصا مع مثل معاوية.احمس ىي

ريضالا رشالن ذلال  احمى االع  الام  الا  Qف ل يال صا اإلمالا  احلسالن 

فيسالالآم األمالالر إىل معاويالالة م آقالالا دو   ،احمى االالع رشالالن قضالالي   وواج اتالال 

 ؟قيي رو س 

ح الالى يوخالالذ مالالا يريالالي  ،إ  معاويالالة مل يفالال   العالالرا  رشنالالوو وبالالالقوو

بالالل رشالالرض الصالالآ    ففالال   بالالذل   ،ويفعالالل مالالا يشالالاء ،بشالال ل م آالالق

دالال ه معاويالالة فيالال  الالاليهاء والغالالير ال اخليالالل  ،ميالاليا  حالالرب جييالالي

ف الالا  اإليالالام  وال قالالو   Qورمالالا دالال ه اإلمالالا  احلسالالن  ،واحلييالالي

 ،والنظالالر لألمالالور ب صالالريو ونظالالر ثاقالالب بعيالالي ،والالاليين والعقالالل واحلآالالم

وبالالوهم ردالالآل   يف  ،العنيالاليورهالالم مالالن ذلالال   آالال  معرف الال  ال امالالة بعالاليوه 

 .احمييا  ابييي
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واخ آفالالت  الالام  ،وبالالاخ  ل احميالاليا  اخ آالالف هالاليل احم لالالاربل

ف الالا  هالاليل معاويالالة مالالن الق الالال هالالو احلسالالم  ،ذ رنالالا ردالالآلة ال الالرفل

رمالالا ا   ف يفالال  خالالياع اإلمالالا   ،وح الالم العالالراقيل بالالالقوو ،العسالال ري

اثيالالق ثالالم وإرش ائالال  رشالالا ذلالال  الع الالود واحمو ،بق الالول ري س  Qاحلسالالن 

 .نقض ا

 ، الالذل  اخ آالالف ريضالالا هيفالال  يف هالالذه احمرحآالالة Qواإلمالالا  احلسالالن 

فقي  انت غاي ال  األوىل يف احمياليا  السالابق هالي ق الال الف الة ال اغيالة ح الى 

وإرادو  ،وخيانالالة قيادتالال  ،ول الالن بعالالي غالالير جيشالال  ،يفالاليء إىل رمالالر اهلل

بالل ح الى احلفالاظ  ،تسآيا  لعاليوه مل يعالي باإلم الا  حتقيالق ذلال  اهلاليل

 احل الالم رصالال   مسالال لي  يف ظالالل األحالاليا  احمسالال ىيو   ومل يعالالي رشالالا

ومالا رشرضال  معاويالة مالن ق الول  ،رمام   الام قآنالا دالابقا إال ق الول الصالآ 

 .ري س  يشءط  رشآي 

ولالي  هالو ممالن ين ظالر  ،ول ن ماذا رشسالى ر  يشالء  رشالا معاويالة

فالالي  رهالالم جنالاليه وردالالآل   الغالالير  ،ر المنالال  الوفالالاء بشالال Qاإلمالالا  

رشآيالال  سوطالالا ين ظالالر منالال   Qف الالل يشالالء  اإلمالالا   ،والالاليهاء واحم الالر

 !؟الوفاء  ا مع معرف   ال امة ب 
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ورشآيالال  فالال  معنالالى لإلشالالءا  رشالالا معاويالالة ليآ الالز  بورشالالي رو يفالالي 

ول الالن حيالالس إ  السالال ب يف هالالذا  ،ر  فالن يىالالة معآومالالة دالالآفاالبشالال

فاالالن الواضالال  رنالال  مل حيسالالم األمالالر  ،احموقالالف لالالي  هالالو قالالوو معاويالالة

ورشالي  وفالائ م  ، اليل احمسالآال رشالن قضالي  م بالل السال ب هالو ،رشس ريا

ومالالالن  ،ورمآ الالالم يف رش ايالالالاه ،وطاع الالالم يف ورشالالالود رشالالاليوهم ،ب يعالالال  م

ووفالالوا  ،ورجعالالوا إىل إمالالام م ،الواضالال  ر الالم م الالى اق نعالالوا بص الال  م

 Qودالالول يسالال  يع اإلمالالا   ،ر دالالي و  حآالاليف مالفالالي  النصالال ،ب يعالال  م
 .ق ال الف ة ال اغية  م

 ؟ول ن  يف يا ن إرشاد م

وليسالالت هنالالاج قالالوو  ،ل يف معاويالالة ليفالالي بورشالالي رو س وال رمالال

و يفيالالة ال عامالالل مالالع مثالالل  ،وهنالالا تالالنا خ الالورو الصالالآ  ،تآزمالال  بالوفالالاء

 .معاوية يف هذا الظرل اليقيق

ف الالل يرجالالع تآالال  الورقالالة ال يضالالاء  الالام رردالالآ ا معاويالالة بيضالالاء 

 ؟خالية من ري س  رو رش ي لعآا  العادي بعي  وفاء معاوية

 .رخر  لآرشو  غري وفاء معاويةرو ر  هناج فائيو 

رنالال  قالالي ادرشالالي ر  رهالالم الفوائالالي  ،قالالي تقالالي  يف بلثنالالا رشالالن الصالالآ 

رشا معاوية فضالل  رمالا  احمال  م الى مالا نقال  رش اليه ومل يآ الز   ل شءا 

 .بورشيه ومل يفي برشوط 
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فالي  احمى االع العراقالي  ،وقي قآنالا دالابقا إ  هالذا الوجال  لالي  ب الا 

ومل ت الالن ميولالال  إليالال  إال  ،معاويالالةمل ي الالن منصالاليرشا بالالييام   الالا  يظ الالره 

 الالام ر  معاويالالة قالالي مه بونالال  ال يفالالي لإلمالالا   ،طاعالالا يف رش ايالالاه ورشياتالال 

فآالالم ي الالن خيشالالى ر  يعالالرل بغالالير رو  ،يء رمالالا  النالالا البشالال Qاحلسالالن 

 ،ومل ي الالن إرش نالال  رمالالرا مسالال غربا رشنالالي مالالن طاالالع يف رموالالال  ،ن الالس رش الالي

ر  خالالر نعالالم هنالالاج رثالالرا رشقالاليي ل نالال  رثالالر ألصالالل االشالالءا  وهالالو رمالال

 .ودول نعود ل  فيام بعي

رصالال لت غاي الال  ابييالاليو  Qوالالالذي نع قالاليه ر  اإلمالالا  احلسالالن 

وتن الالي  م  ،هالالي إيقالالاظ العالالراقيل خاصالالة واحمسالالآال رشامالالة مالالن دالال ا م

 ،وإرشالالاد م إىل رشالاليهم ،وق الالع رمآ الالم مالالن ررشالاليائ م ،مالالن رح م الالم

 ،ف الاليو  هالالذا األمالالر ال يا الالن إرشالالادو احل الالم وق الالال الف الالة ال اغيالالة

وط الالع  ،ر الالز رشالالا دوافالالع رصالاللاب  ،هالالذه الغايالالة Qق اإلمالالا  وليلقالال

مالالا حصالالآت فا الالى  ،فوصالال   هيفالال  بنالالاء دوافالالع احمواج الالة بيالالن ام ،رشالاليوه

ونفالالر مالالن معاويالالة  ،ادالال يقح احمى االالع مالالن دالال ات  وت صالالر  رح مالال 

ودالول نعالود هلالذا األمالر بزيالادو بيالا  مالع إقامالة الاليليل رشآيال   ،وراالم 

 .والنها 

 الالي يا الالن ر  حتقالالق هالالذا اهلالاليل رو  الالول الالن مالالا هالالي الشالال

 ؟احمس ىي
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جالالواب  رمالالا ؟رو الالشالالوهالالل دالاليق ل معاويالالة هالالذا النالالوع مالالن 

قآنالا إ  نق الة ضالعف معاويالة هالي ارشال امده رشالا غاليره  :االد ف ا  الثالاا

وهالالذا  فيالالل بق ولالال  ري س  دو  تقيالاليم ألبعالالاده  ،ورشالالي  وفائالال  بورشالاليه

ن يفالالي بيشالالء ورنالال  لالال ،رو المالالادا  رنالال  يع قالالي رنالال  احمعنالالي بالشالال ،و ثالالاره

 .من ا

يف حتييالالي  Qفينالال  البالالي لإلمالالا  احلسالالن  :ورمالالا االدالال ف ا  األول

وإرشاد الالا  (احمى االالع واحل الالم) :رو  مالالن ال ف الالري يف رمالالرين م االاللالالشالال

إذ ال يا الالالن  ،والثالالالاا م وقالالالف رشالالالا األول ،إىل موضالالالع ام الصالالاللي 

وحيالالس إ  احمى االالع  ،إرشالالادو احل الالم إىل موضالالع  بالاليو  احمى االالع النالالام

فآالالن يقالالف يف  ،راغ الالا يف رمالالواهلم وصالال  م ،معالالا يف بنالالي رميالالةرصالال   طا

ولالالالن يقالالالاتآ م إال إذا اق نالالالع بصالالال ل ذلالالال  وهنالالالا تظ الالالر  ،وج  الالالم

 .احمش آة

ره فالالورشامه رشالالن الوقالالي ررششالالى ال االالع بصالال ،ف يالالف يا الالن إقنارشالال 

ورشالا دالائر  Qوتعييال  وبغيال  رشالا رمالري احمالؤمنل  وخيارشال غير معاوية 

 ؟احمسآال

ل مل تقنالالع ذلالال  احمى االالع هالالذا وهالالو مالالع فالالاليين واحمن الالق والعقالال

ورمالالا إذا دخالالل حتالالت ح الالم معاويالالة  ،وحتالالت راي الال  Qاإلمالالا  احلسالالن 
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وإ   –دو  قيالالي رو س  فالالاألمر روضالال  فينالال   ،وبايعالال  بشالال ل م آالالق

فقالي مضالت  ،اق نع رشني ذلال  ر  لالي  وراء بنالي رميالة إال الظآالم وابالور

ظآا الم لالن يسال  يع الال صآ  مالن بنالي رميالة و –بيع   ل  بشال ل م آالق 

ورشالالاد إىل حا ايالالة رهالالل  ،إال إذا خالالرج مالالن تسالالآ  م ورفالال  ح ا الالم

ودالالآم هلالالم رمالالره وقيالالاده ودالالار يف ر الالا م وحتالالت  ،وقالاليم م Kال يالالت 

 .راي  م

ومعاويالالالة لييالالال  القالالاليرو  ،ول الالالن  يالالالف يا الالالن حتقيالالالق ذلالالال 

 ؟العس رية احمنض  ة حتت لوائ 

هالالذا واألمالالر  Qوال ي الالاد يالالذ ر رحالالي حتالالت رايالالة اإلمالالا  احلسالالن 

ر   الالل اليولالالة ف يالالف إذا صالالار األمالالر بيالالي معاويالالة وصالالا ،بيالاليه

 !اإلد مية حتت ح ا 

األمالالر م آقالالالا حل الالالم احلالالالزب  Qف الالل يالالالءج اإلمالالالا  احلسالالالن 

 ؟األموي

وهالالل هنالالاج خيالالار ل غيالالري ذلالال  وقالالي رصالال   دخالالول اليولالالة 

 ؟اإلد مية حتت يي األمويل رمرا   وما ال يش  في 

 ؟ا  إال الصآ فآامذا يا ن فعآ  وقي ارتفعت  ل اخليار

 ؟ف ل يا ن تيارج  ء ب 
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 ؟وهل بقي  ء يا ن حفظ  رو تيار  

فالاليذا رم الالن تالاليارج  ء لصالال ه ديالالن هالالذا احمى االالع ف بالالي مالالن 

ر وت ضالال  رثيالالة موقالالف اإلمالالا  تيار الال  ولالالو مسالال ق   وهنالالا تظ الال

وحمالالاذا يشالالءط  ومالالا نورشي الال   ،ورثيالالة ري س  يشالالءط  ،Qاحلسالالن

وحيالالس إ  هيفالال   ،يفالال  مالالن اشالالءاط ومالالا ه ،(رمنالالي -مالالادي  -دينالالي )

 ،رهالورفالالع الغشالالاوو رشالالن بصالال ،هالالو إرشالالادو ذلالال  احمى االالع إىل رشالاليه

بالالرغم ر  احمى االالع  -وإقنارشالال  بص الالو اخ يالالاره   ورده إىل جالالادو احلالالق 

وضالع ث ال  يف احلفالاظ رشالا ديالن م  -العراقي هالو الالذي رب ال  إىل ذلال  

وهلالالذا  ، وإرشالالاد م إىل ال ريالالق الصالاللي ،Kوانالال امئ م إىل رهالالل ال يالالت 

رو  وإ  جعآالالالت رشالالالا معاويالالالة إال ر  احمقصالالالود هالالالو القآنالالالا إ  الشالالال

فالالذل  مالالا ال  ،واألثالالر احمالالراد من الالا لالالي  وفالالاء معاويالالة ،احمى االع العراقالالي

ول لقيالالق ذلالال  س  رشالالا  ،مالالن مثالالل معاويالالة Qين ظالالره اإلمالالا  احلسالالن 

معاويالالة مالالا جيعالالل احمى االالع العراقالالي  افالالة يف حالالال مواج الالة مالالع احل الالم 

بفالالرض ذلالال  احمى االالع طرفالالا يف الصالالآ  فىعالالل لالال  وذلالال   ،األمالالوي

ودالالول  .سوطالالا ريضالالا رشالالا معاويالالة دو  النظالالر إىل واقعالال  و اذلالال 

نعالالود ل وضالالي  هالالذه النق الالة بالالالذا  يف طيالالا  هالالذا ال لالالس والوجالال  

 .في ا
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ترب  الالا  اب الالة ال الاليومالالا هيانالالا فعالال  مالالن الصالالآ  وسوطالال  هالالو 

م الالاس وهالالي ومالالا يالالؤثر في الالا بشالال ل  Qم الالاسو بقضالالية اإلمالالا  احلسالالل 

 .رربعة رمور

رشالالن  Qر  ذلالال  الصالالآ   الالا  دالال وتا مالالن اإلمالالا  احلسالالن  :األول

 .حق  لعآا  بعي  وفاء معاوية بيشء

بوضالالع  سوطالالا رشالالا معاويالالة ألهالالل  Qر  اإلمالالا  احلسالالن  :الثالالاا

والامال  احلفالاظ رشالا هويالة احمى االع  ،ال وفة حافح رشالا ثنائيالة ال الرفل

وبقالالالاء مرت زاتالالال   ،دالالال مية احلقالالالةالعراقالالالي يف ان امئالالال  إىل اخل فالالالة اإل

فيالال  رو وق الالع السالال ل رشالالا ري  اولالالة ل عايالالق الف الالر األمالالوي  ،الف ريالالة

 .ص ره يف بوتق  

إقنالالاع احمى االالع ال الالويف بص  الال  و ي  الال  لآرجالالوع إىل  :الثالالالس

 .وقياد م ولو بعي حل Qرحضا   ل  اي 

 .Qوهو رشود األمر إلي   :الرابع
نالال  ورنالال  دالال و  لعالالي  النالالام فقالالي تقالالي  ال لالالس رش :رمالالا األول

وتعآيالالق  ،بشصصالالية معاويالالة Qولالالي  بصالالآ  حمعرفالالة اإلمالالا  احلسالالن 

ف الالو يف الواقالالع  ،رو  تعآيالالق رشالالا احملالالالالالصالالآ  رشالالا وفائالال  بالشالال

بالال  فالاليام بعالالي مالالن طالالرل  Lورمالالا ال الالزا  احلسالالنل  ،دالال و  ال صالالآ 

 .هذا روال .واحي فقي تقي  ال لس رشن 
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ذل  بالالاب ج الالاد معاويالالة تالالرج بالال Qإ  اإلمالالا  احلسالالن  :وثانيالالا

بعاليه م الى رراد القيالا  والن الوض  Qمف وحا رمامال  ورمالا  رخيال  احلسالل 

وقالالي ذ الالر  ،رو الضالالي معاويالالة لنقضالال  الع الالود واحمواثيالالق وتالف الال  الشالال

 :حمعاوية ذل  يف جواب   اب  Qاإلما  احلسل 

 ،Nانظالالر لنفسالال  ولالاليين  وألمالالة  االالي  :وقآالالت فالاليام قآالالت)
وإا ال ررشآالالم ف نالالة  (ر  تالالردهم إىل الف نالالةو ،واتالالق شالالق رشصالالا هالالذه األمالالة

ي الوررشظالالم نظالالرا لنفسالال ،ررشظالالم رشالالا هالالذه األمالالة مالالن والي الال  رشآي الالا

فالالي  فعآ الال  ف الالو  ،رفضالالل مالالن ج الالادج Nولالالييني وألمالالة جالاليي  االالي 

وردالالول  توفيقالال   ،وإ  تر  الال  فودالال غفر اهلل لالالييني ،قربالالة إىل اهلل رشالالز وجالالل

 ، الاليجوحترضالالت رشالالا نقالال  رش :وقالالال فيالال  ريضالالا .إلرشالالاد رمالالري

 .ولقالي نقضالت رش اليج بق الل هالؤالء النفالر ،ر الولعاري مالا وفيالت بشال

 .(1)(إل 

هنالالا باخليالالار إ  شالالاء جاهالالي  Qورشالالا هالالذا فاإلمالالا  احلسالالل 

فال الالاب مف الالوه لالال  بسالالب  ،وإ  شالالاء رتالالم الع الالي مالالن طرفالال  ،معاويالالة

 .تعآيق الصآ  رشا الوفاء بالرشو 

                                                           

 .214ص ، 45ج ،( بلار األنوار(1
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احم ال الالة  ولالال  احلالالق يف Qثالثالالا: إ  اخل فالالة ت الالو  لإلمالالا  احلسالالل 

 ،ى جوابالال  احم قالالي الوهالالذا مق ضالال ،رو المعاويالالة بالشالال الالا لعالالي  وفالالاء 

اخل فالة بعالي هال ج معاويالة قانونالا رشالا  Qو ذا ي الو  لإلمالا  احلسالل 

 .ويف معاوية بالرشو  رو مل يف ، ل حال

و الالذه النقالالا  اتضالال  ارت الالا  هالالذا األمالالر م الالاسو بالقضالالالية 

 .احلسينية

بوضالالع  سوطالالا ألهالالل  Qاحلسالالن إ  اإلمالالا   :ورمالالا األمالالر الثالالاا

 ،ال وفالالة رشالالا معاويالالة حالالافح رشالالا طالالرفي  م إىل ج  الال  يف نزارشالال  معالال 

والامالال  احلفالالاظ رشالالا هويالالة احمى االالع العراقالالي يف ان امئالال  إىل اخل فالالة 

وق الالع  ،ورصالالول  العقييالالة ،وبقالالاء مرت زاتالال  الف ريالالة ،اإلدالال مية احلقالالة

ا ي الالو  و الالذ ،السالال ل رشالالا ري  اولالالة ل عايالالق الف الالر األمالالوي فيالال 

 .قي حقق ث   ج ا  Qاإلما 

رو  ألهالالل الباشالالءاط  تآالال  الشالال Qر  اإلمالالا  احلسالالن  :األوىل

وإ   الالانوا م قارشسالالل رشالالن  ، الالام دي ضالال  ررشالالادهم إىل خنيقالال  ،ال وفالالة

 ،رو  طرفالا وخصالام معال  ضالي معاويالةالفقي جعآ الم ب آال  الشال ،نرصت 

فآالالوال تآالال   ،رشالالا خالال ل مالالا  الالانوا يسالالريو  فيالال  وراء رطامرش الالم
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ومل ينظالالروا لالال   ،رو  النقالالادوا إىل خنالالي  معاويالالة  لالالا م هلالالمالالشالال

 .رو ر م طرل يف الصآ  ، صصم مآز  ر  يفي هلم بيشء

ر  يث الالت ردادالالا حم الالاد  ادالال  اع  Qو الالذا ي الالو  اإلمالالا  احلسالالن 

وبالال  ي قالالى األمالالل يف  ،اخ  فالال  مالالع معاويالالة يف نفالالو  احمى االالع ال الالويف

 .حل م األمويناو هذا األدا  إىل درجة الوقول يف وج  ا

جعالالل لعامالالة احمى االالع حقالالا ماديالالا رشالالا  Qر  اإلمالالا   :الثانيالالة

وذلالال  ر   ،وهالالذا ممالالا انصالاليع معاويالالة فيالال  ارشالال امدا رشالالا غالاليره ،معاويالالة

معاويالالة  اتالالب بعالال  األفالالراد يف احمى االالع العراقالالي   وورشالاليهم بالع الالاء 

يء بعالالي ر  الوقالالي ال يفالالي ألي مالالن م بشالال ،Qإ  غالاليروا باإلمالالا  احلسالالن 

رمالالا إذا  ،رفالالراد معالاليودو  وال رثالالر لنقاالال  م لالالو حصالالآتف الالم  ،يالال ا ن

فالالاألمر خي آالالف  ، الالا  الورشالالي لعامالالة احمى االالع ول افالالة ط قاتالال  احمص آفالالة

فاشالالءا  اإلمالالا   ،وهالالذا مالالا مل يالالرده معاويالالة ومل يآ فالالت إليالال  ،متامالالا

 ،روط اللآىايالالع ول الالن بشالالرو  جعالالل الورشالالي التآالال  الشالال Qاحلسالالن

ولالالن يفيالاليه  ،بىايالالع ط قاتالال فالاليذا مل يالالف هلالالم نقالالم رشآيالال  رشامالالة احمى االالع 

 .حين ذ وفا ه ل عض م

رو  ألهالالل الباشالالءاط  تآالال  الشالال Qر  اإلمالالا  احلسالالن  :الثالثالالة

 ،ال وفة ث  الت يف نفودال م ردال  االنال امء ألهالل ال يالت يف  الل حالاال م
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فينال  جعالالل احمى االالع  الالا ين ظالالر الوفالالاء مالالن معاويالالة مالالن ج الالة الصالالآ  ال 

 ،يءالز  معاويالالة بشالالفالالي م يعآاالالو  ر  جمالالرد ال االالع ال يآالال ،طاعالال 

رو  الورشآيالال  ف الشالال ،بصالال ل ان ظالالار الع الالاء مالالن ج الالة اإلشالالءا  رشآيالال 

رنالال  ين االالي  ،رصالال   احمى االالع ال الالويف ي لالالرج يف طآ الال  مالالن واقالالع مرت الالز

ومالالالن ال  يعالالالي ر  يقالالالو   ،يف صالالالآل  وسوطالالال  Qلإلمالالالا  احلسالالالن 

 ،ويناالالو هالالذا احمرت الالز واإلحسالالا  إىل درجالالة ال صالالنيف االج امرشالالي

الالالذي فرضالال   ،رشالالا ردالالا  ال قسالاليم اإلن امئالالي واإلنقسالالا  الف الالري

رو  ف الو الف الل مالن ين ظالر الوفالاء مالن معاويالة بالشال ،الصآ  وسوطال 

وإىل ف الالره رغالالم  ونالال   ،وين االالي إليالال  Qمالالن رصالاللاب اإلمالالا  احلسالالن 

قالالي بنالالى يف نفالالو  ذلالال   Qو الالذا ي الالو  اإلمالالا   ،حتالالت قيالالادو معاويالالة

وإىل صالالآل  مالالن  احمى االالع الشالالعور بالالاالن امء إليالال  وإىل ف الالره وقيادتالال 

 .حيس ال يشعر

 ،ومالالن ال  يعالالي ر  يناالالو هالالذا الشالالعور رشنالالي غالالير معاويالالة  الالم

فاالالن  ،يء فضالال  رشالالام إذا دالالام م دالالوء العالالذابالورشالالي  وفائالال  هلالالم بشالال

 .ال يهيي ر  يقو  ذل  اإلحسا  ويعاق  الرغ ة يف االن قا 

احلفالالاظ رشالالا ال الالابع  Qو الالذه اب الالة ادالال  اع اإلمالالا  احلسالالن 

وإفشالالال ت  الالا  معاويالالة احم نورشالالة يف  ،وفالالة باخلصالالوصالعالالا  هلويالالة ال 
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 ،باص آالالف ط قا الالا وا اها الالا Kالقضالالاء رشالالا ان امئ الالا ألهالالل ال يالالت 

 ،فقي دالعى معاويالة يف تغيالري تر ي الة احمى االع ال الويف الف ريالة والعقييالة

بالل رصال   يق الل رشالا ال  االة  ،Qفومر بق ل  ل من  الا  رشالا ديالن رشاليل 

ومنالع مالن  ،وراء  الل حىالر ومالير Qمنل والظنة وت  ع شاليعة رمالري احمالؤ

ورمالر بشال ا  رشالا احمنالابر ح الى صالار دالنة اليولالة  ،نرش فضائآ  رو ذ رها

 .األموية

وتالالوثري هالالذه اب الالا  الالالث   رشالالا القضالالية احلسالالينية بشالال ل 

 .فاألوىل حافظت رشا اخلصومة مع احل م األموي ،م اس واض 

 .والثانية بذر  رد اب النفرو واحمواج ة

حالاليد  وج الالة ال وفالالة إىل اإلمالالا  احلسالالل بعالالي اإلمالالا   والثالثالالة

و ي  الال   ،إقنالالاع احمى االالع ال الالويف بص  الال  :األمالالر الثالالالس Qاحلسالالن 

ون الالالذ بنالالالي رميالالالة  ،وقيالالالاد م Kلآرجالالالوع إىل رحضالالالا   ل  االالالي 

ل لقيالالق هالالذا األمالالر رشالالا ثالال    Qفقالالي ارش االالي اإلمالالا   ،و الالارب  م

 .ر ائز

وتفالالالاا  ،معاويالالالة ردالالال اب ميالالالول رصالالاللاب  إىل :الر يالالالزو األوىل

 .رو تسآيا  إلي  Qبعض م يف ال قرب إلي  ولو بق ل اإلما  احلسن 

 ،واقالالالع معاويالالالة وخآيف الالال  الثقافيالالالة والف ريالالالة :الر يالالالزو الثانيالالالة

واألحقالالاد اليفينالالة دالالواء القيياالالة  ،القائاالالة رشالالا ردالالا  الغالالير واخليانالالة
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من الالا رو ابييالاليو  احم ولالاليو مالالن صالالفل فآالالن ينسالالى ألهالالل العالالرا  

ولالالن  Qهم يف صالالفل ومالالواقف م إىل جانالالب رمالالري احمالالؤمنل مشالالاهي

ح الالى دالالآم  Qرو  الالاذهلم رشالالن اإلمالالا  احلسالالن  ،يشالالفع هلالالم ميالالوهلم إليالال 

 .األمر إلي 

وال الي رشالرل  Q ربالة ال وفالة مالع رمالري احمالؤمنل  :الر يزو الثالثالة

ودالالري ام فيالال  لالالو  Lرهآ الالا  الالا مالالن   ابنيالال  ريب  االالي وريب رش الالي اهلل 

 .ح امه

 الالائز الالالث   متثالالل ردادالالا م الالام ومن آقالالا ف ريالالا ألي وهالالذه الر

 الالام ر  تعالالارض الر يالالزتل األوىل والثانيالالة  ،N االالي  يشالالءط  ربالالوس  

 ،طاالالع رصالاللاب  يف دنيالالا بنالالي رميالالة وظالالن م السالال مة مع الالم مالالن ج الالة -

وغير معاويالة وم الره وان قامال  ممالن وقالف ضاليه ألحقالاده اليفينالة ال الي 

رورو الرجالالوع إىل القنالالارش م بضالال فيالالل بي -لالالن ينسالالاها مالالن ج الالة رخالالر  

ول وضالالي  هالالذا  Lدالالريو رمالالري احمالالؤمنل وتقالالييم احلسالالن واحلسالالل 

 :األمر نقول

إرشالالادو احمى االالع ال الالويف إىل دالالفينة  Qإنالال  حمالالا  الالا  هالالم اإلمالالا  

وحيالس إنال  يعآالم حالال  ،فال  بالي مالن إقنارشال  بص  ال  يف اخ يالاره ،النىاو

 ،ي رميالالة ال ديالالن مرصالاللاب  ور الالم إنالالام فعآالالوا مالالا فعآالالوه رغ الالة يف دنيالالا بنالال

وقالالي ررشاالالى ال االالع  ،ظنالالا مالالن م ر  بنالالي رميالالة دالالول يع الالو م دنيالالاهم
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الالى طالالول األمالالل قآالالو م  ،بصالالائرهم فورششالالاهم رشالالن احلالالق احم الالل وقس 

ودرشالالاهم احلالالرص رشالالا الالالينيا إىل  ،را  احمسالال قيمالفوضالالآ م رشالالن الصالال

بال   Qفآالن يسال  يع اإلمالا  احلسالن  ،Qال صيل رشالن  ال  رمالري احمالؤمنل 

وال  ،احف الالم وراء رح م الالمولالالن يالال ا ن مالالن إيقالالال  ،مجالالاه طاع الالم

فآالالم يالالوقظ م مالالن دالال ا م مالالن اهلل دالال لان   ،ق الالع رمآ الالم مالالن ررشالاليائ م

ومل  ،ومل ي اع الالالم يف رمح الالال  وثوابالالال  منالالال  ترغيالالالب ،ورشذابالالال  ترهيالالالب

ومل  ،فآالالم حيالالذروا خيارشالال  وم الالره ،تالالنفع م معالالرف  م باعاويالالة وغالاليره

إىل مواثيقالال  واطاالالونوا  ،فالالانىرفوا وراء ورشالالوده ،خيالالافوا دهائالال  وبغيالال 

وان صالالاره  الالم  ،فوصالال   انضالالوا هم حتالالت راي الال  معآومالالا ،ورش الالوده

فال  بالي مالن ال عامالل مالع  ،ودخول ال وفة حتالت ح اال   سالوما ،  وما

فالالوي مواج الالة بالالالقوو ألطالالامع احمى االالع  ،هالالذا الوضالالع بلالالذر وجالالي

ولالن متنالع  ،ولالن ترجالع حقالا ،ال ويف و مالال  ورح مال  لالن  اليي نفعالا

ولالالن تالالوقح دالال ا م ولالالن توقالالف  ،ر الالا لالالن تق الالع رمآ الالم الالام  ،ظآالالام

 ،بالالل دالالول تزيالالي احموقالالف دالالوءا ،انىالالراف م وراء رساب رطامرش الالم

ويف خضالالم هالالذه األحالاليا  رشالالرض  ،والنالالار اتقالالادا واألمالالر تعقيالاليا

و الام تقالي  ر  القالو  تنالادوا ال قيالة ال قيالة رشنالي مشالاورو  ،معاوية صالآل 

 ،ل الالي ينشالاليو افقالالي وجالاليوا يف الصالالآ  الضالالالة ا ،هلالالم Qاإلمالالا  

ولعآال  حيفالح هلالم  ،ف الو يقالر م مالن رطامرش الم ،والقشة ال ي ي عآقو   الا
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و الام قآنالا  ،شي ا من مالاء وجالوه م ل صالاذهلم وتقارشسال م رشالن واج الا م

وادال عي   ،دابقا إن  قالي ادال ىي بعالرض الصالآ  مياليا  حالرب جييالي

 الام ادال ىي  معال   ،بقوو الف ر والاليهاء دال حا رشالن الساليف واحلييالي

اإلمالالا   ،فوطرافالال  رصالال لت ث ثالالة ،وتعالاليد  فيالال  رطرافالال  ،رهيافالال 

 .ومعاوية نفس  ،ورهل ال وفة ال امعل يف معاوية Qاحلسن 

ورهالالم احمشالالا ل احمسالال ىيو يف ميالاليا  الصالالآ  غايالالة رشامالالة رهالالل 

و الذا ال قالوا مالع  ،وهالو االنضالواء حتالت رايالة معاويالة ،ال وفة وهاليف م

ويالالي ب شالال   ،بغيالال بالالل رصالال لوا دالاليف غيالال  و ،معاويالالة يف غاي الال  وهيفالال 

ول لقيالالالق  مالالالاهلم  ،فصالالالاروا لفعالالالل ري  ء مسالالال عيين ،وظآاالالال 

رو تسالالآيا   Qورطامرش الالم م فالالانل ولالالو  الالا  بق الالل اإلمالالا  احلسالالن 

ورمالالا فالالرض حسالالم رمالالرهم رشسالال ريا فغالالري وارد بعالالي ر  مل  ،لعالاليوه

 الالام رنالال  دالالول ت الالو   ،ي ونالالوا منلالالااين وم ايالالزين رشالالن دالالائر ابالاليال

هالالذا إ  مل  ،يالالة رشالالا رقالالل ال قالالاديرو الالروا  ثان ،هنالالاج صالالفل رخالالر 

فالالاليوارشي االنضالالالام  إليالالال  موجالالالودو  ،ينضالالالاوا إىل معاويالالالة ماحالالالة

ريضالا  ،Qومثل هالذا رش  الا  خالر يف الصالآ  ف الل يشالء  اإلمالا   ،رشنيهم

رشا احمى اع ال الويف ر  يعالود إليال  ويرجالع حتالت راي ال   الام اشالء  رشالا 

 ؟معاوية رشود األمر إلي 
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لالن يفيالي ولالن ي الو  لال  ري  ر الومن الواض  ر  مثالل ذلال  الشال

نظالر  خالر  Qومالن هنالا  الا  اإلمالا  احلسالن  ،ولن يقالنع م بص ال  م ،رثر

وحآاالال  رشآالالي م و الالاواه  ،بنالالاه رشالالا ردادالالل إمام الال  و و الالا ل الالف  الالم

ورشآالالو ثالالة  ،فالالانن  رشالالن ام بنفالالوذ بصالالريو ورشاالالق ف الالرو ،رشالالن مالالوقف م

 راحة يفالوحتاالالل خالالذال م بالصالالن واحلآالالم ر  جينالال  م الصالال ،وبعالالي نظالالر

وذلالالال  بق الالالول  ،رو احمىالالالاهرو باالنليالالالاا لعالالاليوه ومقال الالال  ،مواج  الالال 

ول نالال  مل يالالءج احمى االالع ال الالويف  ،والسالال و  رشالالن حقالال  ،الصالالآ  معالال 

بالالل دالالعى يف خآالالق بوارشالالس احمواج الالة مالالع معاويالالة يف  ،وبنالالي رميالالة م آقالالا

بعالالي ر  رما الالا ال االالع وحالالب السالال مة وخالالول  ،نفودالال م مالالن جييالالي

وال يا الالن  ،احمى االالع ال الالويف بص  الال  قآنالالا إنالال  مل يا الالن إقنالالاع ،احمالالو 

فالال  بالالي مالالن  ،وال موضالالوع لآشالال ادو  الالام تقالالي  ،محآالال  رشالالا احلالالق بالالالقوو

والعاالالل رشالالا ردالالا   ،الصالالن والسالال و  رشالالن حقالال  يف الوقالالت احلالالات

واالدال فادو مالن مالا دالول تفالراه احلق الة القادمالة ال الي  ،الر ائز احم قيمالة

وهالالي ح الالم  ال مفالالر منالالا بالالل رصالال لت توريالالة يف ظالالل الوضالالع القالالائم

وذلال  با حظالة الر يالز  ،معاوية لآاى االع احمسالآم احم صالاذل رشالن احلالق

الثانيالالة ومالالا د ع سالال  رشالالا  الال  معاويالالة يف ح االال  مالالن الغالالير والظآالالم 

ومالالا يا الالن ر  يع سالال  ذلالال  رشالالا احمى االالع  ،يءالورشالالي  الوفالالاء هلالالم بشالال

و يفيالالة اإلدالال فادو مالالن ن الالائ   ،مالالع م حظالالة مضالالادت  لآر يالالزو األوىل



 Lمت يي احلسن وقيا  احلسل  .............................................................. 350

 بالالي مالالن ادالال عامل العقالالل و يالالوو نفودالال م لآارحآالالة ورشآيالال  فالال  ،ذلالال 

 .ال اليالالة وهالالي االدالال فادو مالالن تآالال  الن الالائ  وإ   انالالت بعيالاليو احمالالي 

وبع الالارو رخالالر  ر  هنالالاج ادالالءاتيىية ذا  بعالاليين ادالال عاآ ا اإلمالالا  

األوىل قري الالة والثانيالالة بعيالاليو رمالالا األوىل ف انالالت مالالع فالالءو  ،Qاحلسالالن 

وهنالالا  ، ضالال  هالالذا األمالالر قري الالاوالثانيالالة بعالاليها ودالالول ي ،ح الالم معاويالالة

ونفالوذ بصالريت  يف سوطال   ،تظ ر رشظاالة احموقالف احلسالني يف بعالي نظالره

فاشالالء  لآاى االالع يف الوقالالت احلالالات وهالالو ال عالالي األول  ،رشالالا معاويالالة

رشالا خال ل  ،ما بذر يف نفودال م بالذرو اخلصالومة واحمواج الة مالع معاويالة

ي اعالالو  وذلالال  باشالالءا  رقالالل ممالالا  الالانوا  ،مالالا  الالانوا يسالالريو  ويرغ الالو 

ورمالا ال عالي الثالاا ذو األثالر ال عيالي ف الو  ،في  من معاويالة األمالن والع الاء

والضالالامن ل لقق الالا هالالو الر يالالزو  ،النفالالرو واحمواج الالة بيالالن م وبالالل معاويالالة

غالاليره وجشالالع  خصوصالالا إذا  الالا  الع الالاء  ،وهالالي ط الالع معاويالالة ،الثانيالالة

فاالالن ال  يعالالي ر  يصالال ي  حق الالم  ،ل افالالة ط قالالا  احمى االالع  الالام تقالالي 

ومالالن الواضالال   الالذا ال يالالا  ر   ،رو  مالالع غالاليره وجشالالع اللشالالبسالال ب ا

الغالالادرو رصالال لت هالالي مف الالاه  Qط يعالالة شصصالالية رشالاليو اإلمالالا  احلسالالن 

بالل نفرتال   ،بل الضام  لرجالوع احمى االع ال الويف إىل ورشيال  وانق الاع رمآال 

وهالالذا ال لآيالالل حيالالل لنالالا رصالالعب اإلشالال اال  يف  ،مالالن معاويالالة وحزبالال 

األمالالور اخل الالريو يف صالالآ   الالام يءتالالب رشآيالال  رهالالم  ،القضالالية احلسالالنية
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وهالالو رشالالي  وجالالود قالالوو مآزمالالة حمعاويالالة  ،وسوطالال  Qاإلمالالا  احلسالالن 

وحتاآالال  رشآي الالا وتضالالان رشالالي  تالف الال   ،رو التفالالرض رشآيالال  الوفالالاء بالشالال

و الا  هالذا األمالر منشالو اإلشال ال رشالا  ،رو تن صف من  رشنالي تالف ال  ،هلا

ر  يضالالع سوطالالا  Qف يالالف يا الالن لإلمالالا   Qصالالآ  اإلمالالا  احلسالالن 

دو  ر   -وهالو يعآالم ر  ط عال  الغالير و ىال  احم الر  -معاويالة رشا مثالل 

 ؟ت و  ليي  قوو تضان ال زا  معاوية ب لقيق الرشو 

هالالل  الالا  اإلمالالا  )وقالالي رج نالالا دالالابقا رشالالن مثالالل هالالذا االدالال ف ا  

يء اليع قالالي رو يظالالن رو حي االالل ر  معاويالالة دالالول يفالالي لالال  بشالال Qاحلسالالن 

 ؟من تآ  الرشو 

 ؟و  رشا معاويةوإ   ا  ال يع قي ذل  فآامذا الرش

دالال و  ال )وقالالي رج نالالا دالالابقا رشالالن هالالذا االدالال ف ا  يف بلالالس 

 الالام رنالال  دالالول يالالوو ر  لآصالالآ  نورشالالا  مالالن  ،بشالال ل مفصالالل (صالالآ 

 الام قالي اتضال  يف طيالا  هالذا ال لالس  ،ا ثار مقصالودو وغالري مقصالودو

رو  وإ  جعآالالت رشالالا معاويالالة إال ر  الغايالالة من الالا تث يالالت ردالال  الر  الشالال

محايالالة احمى االالع مالالن الالالذوبا  يف ال وتقالالة و Kاإلنالال امء ألهالالل ال يالالت 

األموية و اولة إقنالاع ذلال  احمى االع بص الو اخ يالار وميولال  وإرشالادو بنالاء 

روه احم الالادرو ل نالالاء احمى االالع احمسالالآم بالاليوافع إيامنيالالة ذاتيالالة ال حير  الالا 

 .ال اع وال يعاي ا ابشع
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و الالذا ومالالا تقالالي  نىيالالب هنالالا بالالو  ذلالال  األمالالر مل يعالالي ياثالالل ري 

وذلالال  رنالال  ال ين ظالالر  ،وصالالآل  Qو  اإلمالالا  احلسالالن مشالال آة رمالالا  س

الوفاء مالن معاويالة ح الى حي الاج حمثالل تآال  القالوو رو الضالام  بالل رصال   

 Qضالام  ل لقالق مالا رراد اإلمالا  احلسالنغير معاوية ورشالي  وفائال  ثالا ال
 . ام تقي  بيان  رشني م حظة الر يزتل األوىل والثانية

ظالالة نورشيالالة وبيالالا  هالالذا األمالالر بشالال ل واضالال  نقالالول رشنالالي م ح

يف رهالالل  Qجان الالا مالالن دالالريو رمالالري احمالالؤمنل رو   الالي ر الالا متثالالل الالشالال

رشاالن قاتآال   Qففالي ابانالب األمنالي  الي صالف  رمالري احمالؤمنل  ،العرا 

 ،ومل يوخالذهم بيحنالة ،يءالفآالم ي عقالب رحالي مالن م بشال ،يف واقعة اباالل

ورمالالالا ابانالالالب  ،فوصالالال لوا  منالالالل يف رنفسالالال م ورمالالالواهلم وررشراضالالال م

  رمالري احمالؤمنل يقسالم  الل مالا يوتيال  مالن رمالوال اخلالراج يف احمادي فقي  ا

 الالام  الالا   ،وال يالاليخر منالال  لنفسالال   ثالالريا وال قآالالي  ،احمسالالآال بالسالالوية

مل ورهالالل العالالرا   ، الالاف  ل الالل روالد مالالن ق الالل معالال  يف اباالالل وصالالفل

وهالذا مالا لالن يسالري رشآيال   ،ومل يصالنوا رشآيال  ،يرضوا بذل  ومل يقنعوا بال 

و لالالن ينالالالوا منالال   ،يء ممالالا ورشالاليهم بالال الهلالالم بشالال فآالالن يفالالي ،معاويالالة ربالاليا

وهالالذا  فيالالل بيقنالالارش م بص الال  م يف الر الالو  إىل الغالالادر  ،قآالالي  وال  ثالالريا

فالاليذا مل  ،فالاليام هالالو ر ثالالرال دالاليام ر  طاع الالم  ،والوثالالو  بورشالالود احمالالا ر
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فادالال وثر بالالالفيء وجعآالال  دولالالة بالالل  ،يع  الالم مالالا  الالانوا حيصالالآو  رشآيالال 

وصالالب  ،  بيظ الالار دفالالائن رحقالالادهوإذا رردل ذلالال ،األغنيالالاء واب الالارين

ف عالالارض غالاليره ورحقالالاده مالالع رطامرش الالم  ،رشآالالي م نالالار غضالال   وان قامالال 

فالذل   الال لي آ الوا  ،بالل مالع رقالل حقالوق م ومالا اشالء  هلالم ،و ماهلم

وتناالالو  Lويرجعالالوا إىل احلسالالن واحلسالالل  Qدالالريو رمالالري احمالالؤمنل 

وتءرشالالرع يف نفودالال م  الالل ردالال اب وموج الالا  احمواج الالة والوقالالول يف 

 الام ر  ادال ارار ظآاال  ح الى  ايالة فالءو الصالآ   ،عاويالة وح اال وج  م

وتقالالويم مالالن مل يقومالال  ورشالالي  ، فيالالل بيقنالالاع مالالن مل يقنعالال  العقالالل والالاليين

 .وورشح من مل يعظ  الن  و ارب ا خرين ،ورشيي رب العاحمل

هالالي إقنالالاع  Qإ  احمشالال آة ال الالن  ال الالي بالاليل  الالا اإلمالالا  احلسالالن 

وإيقالالال  ،وإف الالا  احم غالالايب ،ر احم عالالاميوإبصالالا ،وإيقالالاظ احم نالالاو  ،احمعانالالي

ورموا  ،فالاليذ مل ينفالالع النصالال  واإلرشالالاد ،وتقالالويم احمنلالالرل ،احمنىالالرل

وظ الالالور ابالالالور  ،الظآالالالم والفسالالالاد ف سالالالآف ،والعنالالالادرشالالالا ال االالالع 

وإبصالالارهم وإف الالام م وإيقالالال انىالالراف م  ،واألحقالالاد  فيآالالة بييقالالاظ م

 .وتقويم إرشوجاج م وانلراف م

 ،مالالن مت الالن معاويالالة مالالن ال وفالالة Qمالالا  وهالالذا مالالا  الالا  ي وقعالال  اإل

ويعآالم ر الم م الى مالا مت نالوا  ،ف و يعرل بنالي رميالة وظآا الم ورحقالادهم
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وم الالى مالالا ح االالوا ظآاالالوا ورخآفالالوا  ،تفررشنالالوا ونقضالالوا رش الالودهم

 ،وم الالى مالالا تسالالآ وا جالالاروا ورظ الالروا ضالالغائن م ورحقالالادهم ،ورشالالودهم

را  الولالالن هي الاليوا إىل الصالال ،ور الالم لالالن ير  الالوا طريالالق احلالالق القالالويم

 ،وي صالالذو  رش يالاليه خالالوال ،ودالالول جيعآالالو  مالالال اهلل دوال ،حمسالال قيما

 ،ولالالن يرمحالالوا صالالغريا ولالالن يالالوقروا   الالريا ،فآالالن يع الالوا  ثالالريا وال قآالالي 

 :Qوقي قال اإلما  احلسن 
خفضالالا مالالا  انالالت دالالاد م  Nوريالالم اهلل ال تالالر  رمالالة  االالي )

ولقالي وجال  اهلل إلالي م ف نالة لالن تصاليوا رشن الا ح الى  ،وقاد م يف بني رمية

فعنالالي اهلل  ،وانضالالوائ م إىل شالالياطين م ،طالالواغي  م ل الالارش  م ،آ الالوا 

 .(1)(وحيف حآا م ،وما ين ظر من دوء رغ   م ،رح سب ما مىض

وهالالو  ،مالالن ح الالم بنالالي رميالالة Qهالالذا مالالا ين ظالالره اإلمالالا  احلسالالن 

إذا  -إذ رنالال  دالالول ي الالو   افيالالا  ،ابانالالب احم الالم جالاليا يف ح ا الالم

ودالالول ي الالو   ،ارهمإلقنالالاع رهالالل ال وفالالة بص الال  م يف اخ يالال -صالاللح

 ،وق الالع رمآ الالم رشالالام يف ريالاليهيم ،ريضالالا  افيالالا لنفالالر م مالالن بنالالي رميالالة

ور  حالالالب  ،ودالالالي و  دالالال  ا  افيالالالا الق نالالالارش م بن الالالذهم و الالالارب  م

ور  الوثالالو   ،السالال مة مالالع ال الالاغي لالالن جيآالالب ال اونينالالة والسالال  

                                                           

 نق  رشن سه ابن احلييي. ؛42ص ،44ج ،( بلار األنوار(1
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ومالالن الواضالال  ر   ،بالغالالادر لالالي  وراءه إال الضالالياع والظآالالم والظالال  

وادالال ارار الظآالالم دالاليزيي يف  ،تزيالالي بوارشالالس ان قالالام مطالالول احمالاليو دالالول 

وريضالالا ذلالال   الالال يف إقنالالارش م  ،قالالوو انفىالالارهم يف وجالال  رشالاليوهم

 ،بعالالود األمالالر إليالال  Qر  اإلمالالا  احلسالالن الرورو ال اسالال  بشالالالبضالال

ودرشالالوو احلسالالن رو  ،Qوالرغ الالة يف الرجالالوع إىل دالالريو رمالالري احمالالؤمنل 

إلمالالا  ذا األمالالر رشالالا حر الالة او الالذا اتضالال  تالالوثري هالال ،Lاحلسالالل 

ور  الصالالآ  وسوطالال  نالالاظرو إىل  ي الالة احمى االالع ال الالويف  Qاحلسالالل

 .لآرجوع إلي  والوقول إىل جن   ب ل قوو وحز 

حيسالب حسالابا هلالذه األمالور يف وضالع   Qورشا  الل ف الا  اإلمالا  

رو  وإ  الوررش قالالي رنالال  اتضالال  رنالال  اتضالال  قولنالالا إ  الشالال ،رو اللآشالال

وإقنالالارش م  ،ل وفالالةوضالالعت رشالالا معاويالالة إال ر  احمقصالالود  الالا هالالم رهالالل ا

وألجالالل  ،رشنالالي إدرا  الالم خ الالوهم ،بص الال  م وفالال   بالالاب األمالالل رمالالام م

واالق صالالادي واألمنالالي  ،وتنورشالالت إىل الالالييني ،رو الذلالال  تعالاليد  الشالال

 .(اإلدءاتيىي)و

 :ازرشوط وهتيئُّ اْلجتمع

يف وضالالع سوطالال  هالالي  سالالب  Qذ رنالالا ر  غايالالة اإلمالالا  احلسالالن 

ارش م لآرجالالوع إىل وال الالويف خاصالالة وإقنالال ،احمى االالع اإلدالال مي رشامالالة
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ولنالالالير  هنالالالا  ،ور  ال بالالالييل هلالالالم ربالالاليا Kحا ايالالالة رهالالالل ال يالالالت 

 :Qريب  اي  حتقق غايةرو  من هذه الناحية ف ل الالش
رشالالا ر   :ر  اخلالالام  مالالن بنالالود الصالالآ الالشالال)وهالالو  :فالالاألمني

يف شالالام م  ،النالالا   منالالو  رشالالا رنفسالال م حيالالس  الالانوا مالالن ررض اهلل

ور   ،ألدالالالود واألمحالالالرور  يالالالؤمن ا ،ورشالالالراق م وحىالالالااهم وياالالالن م

 ،ىالور  ال ي  الالع رحالاليا بالالام مضالال ،حي االالل معاويالالة مالالا ي الالو  مالالن هفالالوا م

 .ور  ال يوخذ رهل العرا  بيحنة

ور  ال ينالالال رحالاليا مالالن  .ورشالالا رمالالا  رصالاللاب رشالاليل حيالالس  الالانوا

 ،ور  رصالاللاب رشالاليل وشالاليع    منالالو  رشالالا رنفسالال م ،شالاليعة رشالاليل با الالروه

وال  ،رشآالالالي م شالالالي اور  ال ي عقالالالب  ،ورمالالالواهلم ونسالالالائ م وروالدهالالالم

ورشالا مالا  ،ويوصالل إىل  الل ذي حالق حقال  ،ي عرض ألحالي مالن م بسالوء

 .(رصاب رصلاب رشيل حيس  انوا

وال  ،وال ألخيالال  احلسالالل ،ورشالالا ر  ال ي غالالي لآلسالالن بالالن رشالاليل

غائآالالة رسا وال ج الالرا وال خييالالف  Nألحالالي مالالن رهالالل ال يالالت ردالالول اهلل 

 .(رحيا من م يف رفق من ا فا 

هيفالالال  جعالالالل رصالالاللاب رمالالالري ر  الوواضالالال  ر  هالالالذا الشالالال

ألنالال  ي وقالالع مالالن  Qوإنالالام رخالالذه اإلمالالا  احلسالالن  ،يف رمالالا  Qاحمالالؤمنل

 ،يف صالالفل Qمعاويالالة ر  ال ينسالالى مواقالالف رصالاللاب رمالالري احمالالؤمنل 
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ولالن خيفالي ضالغائن صاليره  ،ورن  لن ي ال   مجالاه حقاليه وحنقال  رشآالي م

ر  الوهالالذا الشالال ،فآالالن يعالاليال معالال  رحالي مالالن م يف رمالالا  ،دو  الثالور مالالن م

ومالالل احلالالرب وارش قالالي ر   ،نالال  يالالوفر السالال مة حمالالن رغالالب في الالايفالالءض ر

و الالذا رصالال لت الرغ الالة النفسالالية  ،الر الالو  إىل معاويالالة دالاليوفرها لالال 

ف الالم ين ظالالرو  منالال  حتقيق الالا بشالال ل  ،رشنالاليهم سطالالا هلالالم رشالالا معاويالالة

 .دو  جمالالرد ال االالع في الالا ،رو المالالن ج الالة لالالزو  الوفالالاء بالشالال ،مآالالز  لالال 

فآالن يالروا مالع معاويالة إال  ،امالاهالو الع ال  مت Qول ن ما ي وقع  اإلمالا  

وال رمانالا يف رنفسال م رو  ،فالي م لالن يالروا رمنالا ،ما هالو رشالي مالن احلالرب

وق آال   ،ودالول ت ضالارب رطامرش الم مالع ف  ال   الم ،رمواهلم وررشراضال م

وإشالالارشة اخلالالول والظآالالم  ،خيالالارهم وت الال ع م وراء  الالل حىالالر ومالالير

ن ويفالالءض ر  اقالالءال معاويالالة لالالذل  دالالول يقالالنع م ر  ال رمالال ،فالالي م

ور  حالالب السالال مة مالالع الغالالادر لالالي  احلالالل  ،وال رمالالا  مالالع بنالالي رميالالة

بالالل إبعالالاد الظآالالم وابالالور وإرجالالاع احلالالق إىل رهآالال  هالالو  ،لآعالاليال بسالال  

 .ال فيل ب وفري األمن والس  

ادالال ثناء مالالا  :ر  الرابالالعالالشالال) :ورمالالا االق صالالادي ف الالو احم اثالالل يف

ورشالا  ،مالروهالو مسالة  الل فال  يشالاآ  تسالآيم األ ،يف بيت مال ال وفالة

ور  يفضالالل بنالالي  ،رلفالالي رلالالف درهالالم Qمعاويالالة ر  حياالالل إىل احلسالالن 

ور  يفالر  يف روالد  ،هاشم يف الع الاء والصال   رشالا بنالي رش الي شالا 
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وروالد مالن ق الل معال  بصالفل  ،يالو  اباالل Qمن ق ل مع رمالري احمالؤمنل 

 .(ور  جيعل ذل  من خراج دار ربىر ،رلف رلف درهم

لالالة احماديالالة ألصالاللاب رمالالري وهالالذا  سالالابق  هيفالال  حتسالالل احلا

 ،ويفالالءض رنالال  ي وافالالق ومالالا يصالال وا إليالال  احمى االالع ال الالويف ،Qاحمالالؤمنل 

ف الالم بالالذل  ين ظالالرو  الع الالاء  ،مالالن وراء جريالال  خآالالف معاويالالة وورشالالوده

ومالن ج الة  ،مالن ج الة ر الو م إىل معاويالة طاعالا يف رش ائال  :من ج  الل

ر  هالالو رقالالل الومالالن الواضالال  ر  هالالذا الشالال ،هلالالم Qس  اإلمالالا  احلسالالن 

وطاع الم  ،ومل يقنعالوا بال  ،Q انوا حيصالآو  رشآيال  مالع اإلمالا  احلسالن  ما

ر  الومالن ال  يعالي ر  ي اسال وا بشال ،ورمآ الم فيال  ر الن ،يف معاوية ر ثالر

طريقالالا ل لقيالالق رطامرش الالم إذ ر  جمالالرد ال االالع واألمالالل  Qاإلمالالا  احلسالالن 

ومالالن الواضالال  ر  يصالالنف م  ،يء  الالاه ماليف رش الالاء معاويالالة ال يآزمالال  بشالال

وإ   الالانوا  Qرو  يف رصالاللاب اإلمالالا  احلسالالن الهالالذا ال اسالال  بالشالال

فالالالاحم م ر  ال  ،وطالالالامعل يف رشالالاليوه ومالالالائآل إليالالال  ،م صالالالاذلل رشنالالال 

و الذا ت لقالق  ،ي لر وا يف حيالا م رشالا ردالا  ر الم رصاللاب معاويالة

 .وهي رهم ما حقق  جعل الرشو  هلم ، ل تآ  اب ا  احم قيمة

باحمعرفالالة يعالالرل معاويالالة معرفالالة تامالالة  Qوحيالالس إ  اإلمالالا  احلسالالن 

بالل ح الى هالذا  ،يء ممالا ورشاليهمالورن  لن يفالي هلالم بشال ،العادية ال الغي ية
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فآالالن يالالروا معالال  إال  ،احمقالاليار الالالذي سطالال  هلالالم لالالن يع الالي م منالال   ء

 ،و الذا ت صالاد  رطامرش الم مالع غالير معاويالة ،رييالالرجوع والفقالر وال شال

فينقاالالو  رشآيالال  ويودالالفو   ،وتالال ل م رمالالاهلم رمالالا  ظآاالال  وجشالالع 

ويعرفالالو   ، وتفالالري  م يف قيادتالال ،Qاإلمالالا  احلسالالن ل صالالاذهلم رشالالن 

ويعالالودو  إىل رشالاليهم   ويق نعالالو  بالالو  ال االالع يف  ،رشنالاليها خ الالوهم

ور  احليالالاو مالالع  ،رضالالا اهلل دالال لان  روىل مالالن ال االالع يف الغالالادر وورشالاليه

رو احمالالو  مع الالام ب رامالالة رفضالالل مالالن احليالالاو مالالع  ،بقنارشالالة Lاحلسالالنل 

ومالالالن  ،ابالالالور والالالال  ءفآالالالي  وراءه إال الظآالالالم و ،ال الالالاغي واخلالالالائن

مالن معاويالة ر   Qاإلمالا  احلسالن  هرين ظالال  يعي رنال  م الى مالا حتقالق مالا 

رو  ،إ   الالالا  موجالالالودا Qينفالالالروا منالالال  ويرجعالالالوا إىل اإلمالالالا  احلسالالالن 

 ،ويآى الالوا إليالال  ليصآصالال م مالالن  نالال  م Qاإلمالالا  احلسالالل   خواالريس صالال

 .وينقذهم من ن    م ودوء اخ يارهم

ر  الالشالال :ا ي لقالالق باشالالءا ف يفالال  رشقالاليي وهالالذ :ورمالالا الالالييني

 ،والقنالالو  رشآيالال  بالصالالآوا  Qر  يالالءج دالالب رمالالري احمالالؤمنل ) :الثالالالس

 .(ور  ال يذ ر رشآيا إال بصري

ور  ال ي سالالالاى رمالالالري )ر  اخلالالالام  الو الالالذه الفقالالالرو مالالالن الشالالال

 .(وال يقيم رشنيه ش ادو ،احمؤمنل



 Lمت يي احلسن وقيا  احلسل  .............................................................. 360

 Qررشية موقالالف رمالالري احمالالؤمنل الوهالالذا رلالالز  معاويالالة االرشالالءال بشالال
ر  ال )ورمالالا تآالال  الفقالالرو  ،ولالالذل  ال جيالالوا حمعاويالالة دالال   ،مالالن ق الالال 

فقالي تقالي  ر الا تآالز  معاويالة بالاالل زا  بعالي  سرشيالة  (ي ساى رمالري إلال 

 الالام تقالالي  ريضالالا ر  اخل فالالة  ،ذلالال  احمنصالالب الالالذي رخالالذه بالالالقوو

رشالالا  Qوقالالي رد اإلمالالا  احلسالالن  ،ررشية ليسالالت داخآالالة يف الصالالآ الالشالال

وقالالي تقالالي   ،آص فالالة ومل يالالر نفسالال معاويالالة رشنالاليما ادرشالالى رنالال  ر ه رهالال  ل

 .ذل 

 ،فقالالي تقالالي  رنالال  رشآقالال  رشالالا احملالالال ،ورمالالا س  تسالالآيم األمالالر إليالال 

فالال   ،ورشيمالال  يسالال وجب رشالالي  ال سالالآيم ،رو الوهالالو وفالالاء معاويالالة بالشالال

وهالو م الره رشآيال   الام  ،صآ  بل هو دال و  رشالن حقال  إذ مل جيالي نالاما

 .تقي  تفصيآ 

ر  ) :وذلالال  باشالالءا  .ف الالو رشالالود األمالالر إليالال  :ورمالالا األمالالر الرابالالع

فالالي  حالالي  بالال  حالالاد  فألخيالال   ،مالالن بعالاليه Qي الالو  األمالالر لآلسالالن 

 (ولي  حمعاوية ر  يع ي ب  إىل رحي ،Qاحلسل 

ر  السالالياة الالالييني الر  بالشالالالفالاليا ن لنالالا ر  نسالالاي هالالذا الشالال

 Qر  جعالالل مالالن اإلمالالا  احلسالالن الوذلالال  ر  هالالذا الشالال (االدالالءاتيىي)
 .هذا روال .اوية بق ول نيا حمعاوية من دو  جيال رو قوو تآز  مع
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إ  معاويالالالة ارش قالالالي ر  موضالالالورشية هالالالذا  :وثانيالالالا وهالالالو األهالالالم

ول نالال  غفالالل رشالالن ر   ،بالال  Qر  تع االالي رشالالا وفائالال  لإلمالالا  احلسالالن الالشالال

ور  موضالالورشية  ،إنالالام رراد بالال  احمى االالع ال الالويف  الالام تقالالي  بيانالال  Qاإلمالالا  

وهالو وقالت ال غيالري إذا رفالا  رهالل ال وفالة  ،ر  بعالي هال ج معاويالةالالش

 ،رو بلسالالن دالالري م فالالي م ،ن دالال ا م وحآا الالم بوفالالاء بنالالي رميالالة هلالالممالال

فآالي   ،بالل وفالا ه  الا  مسال  عيا ، ام ر  رشي  وفاء معاويالة  الا  م وقعالا

فآالالذل  مل  ،Qإلرش نالال  بالغالالير األثالالر ال  الالري يف حسالالابا  ريب  االالي 

 الالام ر  هلالالذا   ،يفاجالالو حمالالا دالالاع إرش نالال  الغالالير ورشالالي  الوفالالاء  الالام تقالالي 

واحم الم  ،  م االة جاليا دالنذ رها فاليام بعالي بال فصاليلر   ثارا رخالرالالش

ر  هيفالال  األدالالا  هالالو رجالالوع األمالالر إىل الهنالالا ذ الالره ر  هالالذا الشالال

ول الالن لالالي  مالالن ج الالة معاويالالة فاالالن احمق الالوع بالال  رنالال  لالالن  Lاحلسالالنل 

بل من ج ة احمى االع ال الويف حيالس إنال  مالن احم وقالع بالل احم اليقن ر   ،يفي

عاويالالة مالالع معرف الال  ويق نالالع بص  الال  يف طاعالال  يف م ،يعالالود إىل رشالاليه

 ،Qويآىالالو لإلمالالا   ،ويرفضالال  وينفالالر منالال  ،فينق الالع رمآالال  منالال  ،بغالاليره
و الالذا ي الالو  الشالالءا  رشالالود  ،في الالو  يف حالالل مالالن ري بيعالالة ل نالالي رميالالة

األمالالر رثي الال  ال الالن  رشالالا احمالالي  ال عيالالي رشنالالي ت الاليل موقالالف احمى االالع 

 .ال ويف ول ل ذل  ردايناه بالرش  اليين السياة
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ر  ت وقالالف رشالالا الر  موضالالورشية هالالذا الشالال ثالثالالا: إنالال  مالالن الواضالال 

لآعآالالم  Qإذ مالالع رشيمالال  لالالن يرجالالع األمالالر إىل اإلمالالا   ،وجالالود النالالام

فالاليذا اق نالالع احمى االالع ال الالويف بص  الال  ورجالالع  ،يالبعالالي  وفالالاء معاويالالة بشالال

ودالالول ي الالو  هالالو  ،ر  موضالالورشيةالدالالول ي الالو  هلالالذا الشالال Qلإلمالالا  

  والثانيالالة و الالذه النق الالة بالالالذا ،ر الاحمآالالز  احل ومالالة األمويالالة  الالذا الشالال

رو  رشالالا معاويالالة مالالع النىيالالب بى الالة رخالالر  رشالالن ادالال ف ا  حمالالاذا الشالال

 .؟العآم بعي  وفائ 

رو  وإ  وضالعت رشالا معاويالة ل الن احمالراد  الا احمى االع الالشالفي  

وبسالال    ي الالو  احمى االالع غالالري مآالالز  بويالالة بيعالالة  ،ال الالويف  الالام بينالالاه دالالابقا

 ودالول ي ضال  هالذا األمالر ر ثالر رشنالي رشرضالنا ،Lألحي غالري احلسالنل 

 . ثار الصآ  بنورشي  احمقصودو وغريها

 ،رو  ورثيالالة  الالل س الممالالا تقالالي  رشرفنالالا دوارشالالي وضالالع الشالال

وررش قي رن  قي اتضال  ممالا قاليمناه مالن احمياليا  ابييالي واهلاليل ابييالي يف 

ر  حيقالالق مجيالالع  Qوالالالذي ادالال  اع فيالال  ربالالو  االالي  ،مواج الالة معاويالالة

يف النالالزاع ال الالي رث الالا احلفالالاظ رشالالا طرفيالال  احمى االالع ال الالويف  ،رهيافالال 

وإ   الالانوا حتالالت  ،ورب  الالم بصالالآل  لي الالو  طرفالالا فيالال  ضالالي معاويالالة

والثانيالالالة إقنالالالارش م بآالالالزو  الرجالالالوع إىل  ،وطالالالامعل يف قيادتالالال  ،إمرتالالال 
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والثالثالالة وهالالي األهالالم لالالزو  تصالالييق م رشنالالي  Kحا ايالالة رهالالل ال يالالت 

ال  ذلالال  هالالو الن يىالالة  ،ودرشالالو م إيالالاهم Kرشالالود م إىل  ل  االالي 

ودالول يالوو بيالا  رثيالة النق الة الثالثالة بالالذا   ،احل اية حل م بني رميالة

 .ورثرها احم اس يف نظري نا

 Qإ  معقوليالالة قضالالية اإلمالالا  احلسالالل  :وحيالالس إننالالا قآنالالا دالالابقا
ف الالي مالالع  ،وصالالآل  Qوحر  الال  ت وقالالف رشالالا قضالالية اإلمالالا  احلسالالن 

ئىال  احمرجالالوو وهالي اق نالاع احمى االالع ال الويف بالالالرجوع إىل  ل الصالآ  ون ا

وبيونالال  ودو   ،عالاليل هلالالم ت الالو  توريالالةورجالالورش م الف K االالي 

 ،بالل هالي رشال   باالن لاريالة ،ن ائى  احم وقعالة ال وجال  وال موضالورشية هلالا

 :وألجل توضي  ال وقف نقول ،رشن ذل  Qوجيل اإلما  احلسل 

 :زضصضح نوعأن ان اآلثأر

غالالري مقصالالودو وإنالالام هالالي رثالالر لالالألوىل  :والثانيالالة .مقصالالودو :األوىل

ثاالالرو األوىل ورثي  الالا رشالالا مالالا يءتالالب رشالالا  وتظ الالر ،والا  غالالري بالالل  هلالالا

ت وقالالف رشالالا الثانيالالة  وموضالالعي  االالال ا  غالالري احمقصالالود بالالل رثالالر األوىل 

 :رما األوىل .ون ائى ا
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ومالالا  ،رو  احمنصالالوص رشآي الالا ولواام الالاالف الالي مالالا متثالالل يف الشالال

ر  الثالالاا مالالن سو  الصالالآ  و ثالالاره مالالن ج الالة الهيانالالا فعالال  هالالو الشالال

 .واحمى اع Lاحلسنل 

فالالي   –ري معاويالالة  –مالالن بعالاليه  Q  األمالالر لآلسالالن ر  ي الالو)

ولالالي  حمعاويالالة ر  يع الالي بالال   Qحالالي  بالال  حالالاد  فألخيالال  احلسالالل 

 .(ألحي

 الالو  األمالالر بعالالي معاويالالة  :ر  يف ظالالاهره سطالالا الوهالالذا الشالال

رشالالي  احلالالق حمعاويالالة  :والثالالاا ،Qوبعالاليه لآلسالالل  Qلإلمالالا  احلسالالن 

 .بالع ي باألمر إىل رحي بعيه

ورحالاليثا الا   ،ل ثالالا س  واحالاليول الالن األمالالر لالالي   الالذل  بالال

ال حيالالق حمعاويالالة ر  يع الالي  Qلآلخالالر إذ باشالالءا  رشالالود األمالالر لآلسالالن 

 .باألمر إىل رحي

 .Qول ن ألثية هذا ال ا  ن  رشآي  

 :Qآثأر ازرشط اْلقصود  زإلاأم 

هالالو  Qتقييالالي الصالالآ  بليالالاو معاويالالة فاإلمالالا  احلسالالن  :األول

 .Q فألخي  اإلما  احلسل وإال ،اخلآيفة بعيه واألمر ل  إ   ا  حيا
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ال  الال  ال وفالالة  Lإ  خ فالالة اإلمالالا  احلسالالن رو احلسالالل  :ثانيالالا

بالل تشالال  افالة الال  د اإلدال مية  ،والنواحي ال ي  انالت حتالت ح اال 

 .ح ى ما  ا  من ا حتت يي معاوية  الشا  ومرص

رجالالالوع األمالالالر إليالالال  ال حي الالالاج إىل م ايع الالال  جييالالاليو رو إىل  :ثالثالالا

بالل رجالوع األمالر إليال  بالنف  رحقي ال  السالابقة رشالا  ،شور  رو غري ذل 

 .الصآ  باخل فة و ذا الرش 

ورشالالا ذلالال  ي الالو  احمى االالع اإلدالال مي  افالالة وال الالويف خاصالالة 

فالال  جيالالوا ألحالالي ر   Lمآزمالالا بعالالي معاويالالة بصالال ل وطارشالالة احلسالالنل 

 .ي صآف رشن طارش  ام

ال صالاليي رشاآيالالا ألمالالور اخل فالالة بعالالي  Lإ  لآلسالالنل  :رابعالالا

وهلالالام احم ال الالة بلق الالام والالاليفاع رشنالال  إذا وجالاليا رنصالالارا  ،ةهالال ج معاويالال

 .وررشوانا

غالالري مآالالزمل بالالوي بيعالالة رو رش الالي يع الالي  Lإ  احلسالالنل  :خامسالالا

 .ب  معاوية ألحي من بعيه

 الال ج معاويالالة خيرجالالا  رشالالن ري رش الالي ترتالالب رشالالا  :داددالالا

 .الصآ 
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وهالالذا األثالالر لالال   ، ايالالة احل الالم األمالالوي  الال ج معاويالالة :دالالابعا

 .Qضية اإلما  احلسل رثي   يف ق
حتييالالالي مورشالالالي احلر الالالة بالالالل احمى االالالع والقيالالالادو  الالال ج  :ثامنالالالا

 .معاوية

القيالالا   Lإذا قالالا  احمى االالع بوظيف الال  وجالب رشالالا احلسالالنل  :تادالعا

 .بوظيف  ام

ر  مالالن ج الالة اإلمالالامل الهالالذه رهالالم األمالالور ال امالالة لالالذل  الشالال

 .Lاحلسنل 
 قيمالة ول الن ورما من ناحيالة احمى االع ف قري الا هالي نفال  ا ثالار احم

 .من ج ة احمى اع نفس 

وال  Lاحمى االالالع اإلدالالال مي مآالالالز  بص فالالالة احلسالالالنل  :األول

 الال ج  Lبالالل هالالو ي لالالول إىل خ فالالة احلسالالنل  ،حي الالاج إىل  ييالالي بيعالالة

 .معاوية

جالالل ذلالال  بالاربالالة مالالن حاربالال  ي الالو  احمى االالع مآزمالالا أل :ثانيالالا

 .ومصاحلة من صاحلاه Lاحلسنا 

اإلدالال مي الدالاليام ال الالويف ل نالالي رميالالة  تن  الالي بيعالالة احمى االالع :ثالثالالا

 .  ج معاوية
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ال حيالالق لآاى االالع اإلدالال مي إرش الالاء ال يعالالة ألحالالي بعالالي  :رابعالالا

 .Lمعاوية إال لآلسنل 
ال يآالالز  احمى االالع اإلدالال مي بالالوي رش الالي رو خ فالالة مالالن  :خامسالالا

وال فالالر  يف ذلالال  بالالل رخالالذها يف حيالالاو معاويالالة  ،ق الالل معاويالالة ألي رحالالي

 .رو بعي ه   

 مي القيالالالا  بواج اتالالال  مالالالع رشالالالا احمى االالالع اإلدالالال :داددالالالا

فيىالالب رشآيالال  تقالالييا ام وتسالالآيم  N صآيف الالل لآن الالي  االالي  Lاحلسالالنل

 .األمر هلام

جيالالب رشآيالال  الالاليفاع رشالالن ام ورشالالن إمالالام  ام ورد  الالل مع الالي  :دالالابعا

 .رشا مقام ام

 الال ج  Lقيادتالال  لآلسالالنل حتييالالي مورشالالي تسالالآيم احمى االالع  :ثامنالالا

 .معاوية

ع اإلدال مي وال الويف خاصالة ر  ي وقالع حربالا رشالا احمى اال :تادعا

 .Lتودا مع بني رمية م ى رفض م وقي  احلسنل 
هالالذه األمالالور هالالي رهالالم الآالالواا  وا ثالالار احمقصالالودو مالالن هالالذا 

 .الرش 
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ولالالربام قيالالل إ  هالالذه ا ثالالار والآالالواا  تءتالالب لالالو ال الالز  معاويالالة 

 :رما وقي ررشآن غيره ونقض  هلا ب رصحي  ،بالوفاء بالع ي والصآ 

ومجيع الالا حتالالت  ،وررش ي الال  رشالالياء ،رال وإا  نالالت منيالالت احلسالالن)

 .(1)(قيمي ال ريف ل  بيشء من ا

فالالام فائالاليو هالالذه ا ثالالار والآالالواا  إذا مل يالالف بنالالو رميالالة ومل يآ زمالالوا 

ال دالاليام ر الالم مالالا االالالوا  خالالذين بوامالالة األمالالور وبيالالو   ،يء من الالاالبشالال

 ؟األموال حتت رييهيم وموااين القو  مع م

ي وقعالالا   Lلي  ووارد لالالو  الالا  احلسالالنا  وهالالذا االرشالالءاض صالال

 .الوفاء من معاوية هذا روال

وثانيا: رشا فرض صالل   ف الو مالن ناحيالة بنالي رميالة ومالن واالهالم 

واحمى االع العراقالي فآالي  بصاللي   Lورمالا مالن ناحيالة احلسالنل  ،فقف

 .بل ل  األثر ال  ري وذل  أل  الصآ  والرشو  هلام ج  ا 

يا الالا وفائالالي ا مالالع العآالالم بعالالي  ج الالة معاويالالة وقالالي تقالالي  ب :األوىل

 .وفائ   ا و ذل  األثر العقيي هلا

واحمى االع  Qوهالي األهالم هالي ج الة اإلمالا  احلسالن  :ورما الثانيالة

رو  إنالالام قصالالي  الالا احمى االالع العراقالالي حيالالس الوذلالال  ر  الشالال ،ال الالويف

                                                           

 . 48ص، 44ج ،( بلار األنوار(1
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ويعالالود ريضالالا احمى االالع العراقالالي  ،Lباوج  الالا يعالالود احلالالق لآلسالالنل 

وي فالالي هالالذا األثالالر ولالالو يف نظالالر  ،سالالينيةحتالالت القيالالادو احلسالالنية رو احل

واحم وقالالع  ،ر  وهالالم احمالالرادو الإذ هالالم احمقصالالودو   الالذا الشالال ،العالالراقيل

ف الالم مالالن دالالول حيقالالق تآالال  األمالالور  ،Lوقالالوف م إىل جانالالب اإلمالالامل 

ورشالالا  الالل هالالذا  .ودي ضالال  ذلالال  فالاليام بعالالي بشالال ل ر ثالالر ،ال معاويالالة

 .الرش رشرض رسيع ألهم  ثار الصآ  احمقصودو واحمرادو من ذل  

 :(ازتجربُّ ازصيضُّ)آثأر ازصضح غري اْلقصود  

ورمالالا النالالوع الثالالاا مالالن ا ثالالار لآصالالآ  ف الالو دخالالول احمى االالع 

 .اإلد مي رشامة، وال ويف خاصة حتت احل م األموي

تسالآيم األمالر )رو  المالع رنال  مالن الشال –و و  األثر غالري مقصالود 

 الم ولالي  معنالى هالذا إال دخالول احمى االع اإلدال مي حتالت احل (حمعاوية

 :يا ن ر  يراد ب  –األموي 

ت الالارا في الالا بالالل  الالا   Qر  الصالالآ  و ثالالاره مل ي الالن اإلمالالا   :األول

 .فآم يرد الصآ  وال  ثاره ،مآىو إلي ا وم رها رشآي ا

وذلال  ر  اإل الراه رشالا رمالر رو  ،وهذا الوجال  ال خيآالو مالن إشال ال

 .اإلباء إلي  ال يانع من صي  رشنوا  القصي رشآي 
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يالاليه حقيقالالة مالالن قولنالالا غالالري مقصالالودو ر  احمالالراد وهالالو مالالا نر :الثالالاا

 ،مالالن دخالالول احمى االالع حتالالت احل الالم األمالالوي هالالو الا  ح ا الالم العالالادي

وهالالو رشالالي  وفالالاء معاويالالة بالصالالآ  يف  ربالالة دمويالالة صالالع ة مآي الالة بالالالظآم 

ري ر  يظآالالم احمى االالع  -وهالالذا األمالالر ط عالالا لالالي  مقصالالودا  ،وابالالرائم

ضالال  ذلالال  بعالالي نعالالم الامالال  هالالو احمقصالالود ودي  -ولالالو مالالن بنالالي رميالالة 

 .قآيل

وهالالذه النق الالة بالالالذا  لن يى  الالا األثالالر ال  الالري يف فارشآيالالة وتالالوثري 

 .ا ال ت و  هلا ري رثر رشايل الآواا  احمقصودو إذ بيو

ول يا  هذا األمالر نقالول إ  احمى االع ال الويف  الام تقالي   الا   ارهالا 

و الالا  ذلالال  هالالو  ،لآلالالرب وطامعالالا يف رمالالوال بنالالي رميالالة ورش ايالالاهم

وخصوصالالا شالاليوخ  ،Qآيالال  رشالالن اإلمالالا  احلسالالن السالال ب احم الالم يف  

و خالر  Qبالل إ  بعضال م رشالرض ق الل اإلمالا   ،العشائر ور داء الق ائالل

 الالل ذلالال  طآ الالا لآوجاهالالة واحلظالالوو رشنالالي معاويالالة  الالام  ،تسالالآيا  لعالاليوه

 .تقي 

إ  احمى االالع ال الالويف مل ي الالن ميولالال  إىل  :ومالالن هنالالا قآنالالا دالالابقا

مل ي الالن منصالاليرشا و ،معاويالالة طاعالالا يف إيامنالال  ورشيلالال  رو تقالالواه ووررشالال 

رو  والصالآ  هالي الإ  ثاالرو تآال  الشال :بيشء من ذل  رباليا ح الى يقالال

 . شف حقيقة معاوية وبني رمية وإدقا  رقنع  ا
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فالالي  معاويالالة مل ي الالن مالالن األشالالصاص الالالذين ي سالالءو  بالالال قو  

ورهالالل العالالرا  باخلصالالوص يعرفونالال   ،رعالرو اإليالالام  والشالال ،والالالورع

 (1) اإلدالال   مالالن العظالالائمومالالا فعآالال  يف ،حالالق احمعرفالالة بيهائالال  وغالاليره

 ،ر بالالن ررطالالاو رشالالا رقالالاب احمسالالآالالوتسالالآي   بسالال ،وان  الالاج لآالالالار 

وذبالال   ،وادالال  اه األرشالالراض واألمالالوال ،فق الالل احمالالؤمنل ورخالالال ا منالالل

اغ يالال  وطريقالة  ،وقضالية ابنالي رش يالي اهلل بالن رش الا  ،الشيوخ واألطفالال

ي ول نال  يغالير واهلل مالا معاويالة بالودهى منال)وقول رمالري احمالؤمنل  ،األشء

بالل نقالول إ  رهالل  ،وغري ذلال  ممالا هالو معالرول ومشال ور بال  (2)(ويفىر

ال وفالالة مل يايآالالوا حمعاويالالة إال طاعالالا يف ظآاالال  وجالالوره فالالومآ م ر  يقالالي  

ويفضالالآ م رشالالا دالالائر احمسالالآال وإ   ،شالاليوخ رششالالائرهم رشالالا احمالالؤمنل

فال  يعاليل بيالن م وبالل دالائر النالا  يف  ، انوا مالن الفادالقل واحمنالافقل

وحيالالس إ   ،وال يسالالوي بيالالن م وبالالل رشامالالة احمسالالآال يف الع الالاء ،لقضالالاءا

اإلما  يعالرل معاويالة وط عال  ف الو ال ين ظالر مالن معاويالة وفالاء ال لال  وال 

بغالير معاويالة ورشالي   Qومن هنالا قآنالا دالابقا ريضالا إ  رشآالم اإلمالا   ،هلم

 .وفائ   ا  رشآام رشاديا ولي  غي يا

                                                           

 .180ص ،1ج ،ابن األثري ،( ردي الغابة(1

 .180ص، 2ج ،(    ال  غة(2
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النالالا  ح الالى  ورشآيالال  فالال   ء يف شصصالالية معاويالالة ال يعرفالال 

 .هذا بالنس ة ألهل العرا  .يفضل  الصآ  وي شف  هلم

لالال  رثالالر م الالم يف  ي الالاد ي الالو ورمالالا ان شالالاف  ألهالالل الشالالا  فالال  

جمريالالا  األحالاليا  مالالع العالالرا  بالالل ثار الالا مالالا تقالالي  مالالن إقنالالاع رهالالل 

نعالالم هنالالاج  ،العالالرا  بص الال  م يف طاع الالم يف الغالالادر ووثالالوق م بورشالالوده

وهالالو دخالالول الشالالا  حتالالت ح الالم  ،ةرثالالر قالالانوا يآالالز  احل ومالالة األمويالال

 ،إال ر  ذلالال  ال رثالالر لالال  رشاآيالالا ،بعالاليه Lاإلمالالا  احلسالالن رو احلسالالل 

ول الالن ذلالال   ،ره والوقالالول إىل جان الال الال ين ظالالر مالالن م نصالال Qفاإلمالالا  

 .مما يآز  رشن الصآ 

هنالاج مالن هالو غافالل رشالن جالرائم  هنالا فآعاللورشا  الل ال نضالايق 

 .احل م األموي ف اصالف   لآرشو  ين شف ل 

 الالم ر  األثالالر غالالري احمقصالالود هالالو ر  احمى االالع ال الالويف دالالول واحم

يالاليخل مالالع بنالالي رميالالة يف  ربالالة مظآاالالة صالالع ة مل يردهالالا لالال  اإلمامالالا  

 .بل ررادها هو لنفس  Lاحلسنا  

رو وال وفالالة حتالالت الاب الالير  تآالال  ال ىربالالة بضالالم العالالراقيل ال صالال

فق الالل خيارهالالا وادالال  قى  ،دال وو دالاليف ايالالاد فقالي دالالآ   معاويالالة رشآي الا

وجعآالال   ،وادالال وثر بالالالفيء ،ورخالالال ا منالالل ،ومثالالل بالالاحمؤمنل ،رسارهالالا

فآالم جيالي احمى االع ال الويف  ،إىل غالري ذلال  ،دولة بالل األغنيالاء واب الابرو
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وميولالال  إلالالي م ووقوفالال   ،مالالا  الالا  يصالال و إليالال  مالالن طاعالال  يف بنالالي رميالالة

 ،وال ن يالالل والالال  ء ،مل جيالالي إال السالاليف ودالالف  الالاليماء والالاليمار ،مع الالم

 .واخلول وال رشيي

حتالت ح الم بنالي رميالة رشالاط  ،نعم ه الذا رشالاط احمى االع العراقالي

يف  Qاحلسالالن فآىالالؤوا إىل اإلمالالا   ،اخلالالول والق الالل رشالالا ال  االالة والظنالالة
فالع الي  ،ول الن قالي فالا  األوا  ،إذ ر  معاويالة قالي نقضال  ،نق  الع الي

 ،فالال  بالالي مالالن إمتامالال  Qربالالر  وال يا الالن ر  ينقضالال  اإلمالالا  ربالالو  االالي 

وريضالالا  ،Qوا ريضالالا إىل اإلمالالا  احلسالالل وبالالؤ ،واحمورشالالي هالال ج معاويالالة

وادالال ار  ال ىربالالة مالالا يقالالرب مالالن  ،Qرجالالا م بىالالواب اإلمالالا  احلسالالن 

 ،رشرشين دنة قادالى في الا احمى االع العراقالي رشالي رنالواع الال  ء واإلهانالة

 ،ورقسالالالى الظالالالرول رشالالالرل في الالالا خ الالالوه ،واالدالالال صفال واإلذالل

ورقالال  مضالالىع  ردالالف  وردرج مالالن خالال ل  ،وادالال يقح في الالا مالالن حآاالال 

ورشظاليم تقصالريه يف القيالا   ،Kرب    ثالري تفري ال  يف حالق رهالل ال يالت  

ومالالن رش ايالالاهم  ، الالام يالالو  مالالن دنيالالا بنالالي رميالالة ،بالالواج  م رشآيالال 

وريقالالن ر  لالالي  ورائ الالم دنيالالا وال  ،وانق الالع رمآالال  مالالن م ،وورشالالودهم

ح الى احمنالافقو   ،نعم يو  مالن م ومل ي الق لال  فالي م م االع وال رمالل ،دين

 .Qوا من م و ات وا حسينا الذين وقفوا إىل جان  م نفر
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واحم الالالم ال و يالالالي رشآيالالال  ر  دخالالالول احمى االالالع العراقالالالي يف هالالالذه 

مل ي الالن مقصالالودا مالالن  -حتالالت هالالذا الظآالالم وابالالور والالال  ء  -ال ىربالالة 

ري مل ي ن ظآم بنالي رميالة لآاى االع احمسالآم مقصالودا مالن إبالرا   ،الصآ 

وإ   الالا   Qومل ي الالن ريضالالا مقصالالودا رو مالالرادا لإلمالالا  احلسالالن  ،الصالالآ 

 .ي وقع  من بني رمية Qما  اإل

 ،فنورشيالالة ال ىربالالة بنفسالال ا مالالن الظآالالم وال ن يالالل ليسالالت مقصالالودو

 :وهو ن يى  ا وهي ،وإنام ما د سفر رشن  هذه ال ىربة هو احمقصود

ودالالعي م  ،رضالالا احمى االالع ال الالويف بل الالم بنالالي رميالالة هلالالم ورشيمالال )

 .(ورشيم ا Qخل فة اإلما  احلسل 

  فآالالن يآىالالؤوا إىل اإلمالالا  وق آالالوا بالال ،فالالي  رضالالوا بالالاحل م األمالالوي

 ،وإ  مل يرضالالوا بل ا الالم ومل يق آالالوا بالالال  ،ولالالن يالاليرشوه ،Qاحلسالالل 

ويعرضالالو   ،وييرشونالال  لآص فالالة Qورفضالالوه فسالالول يسالالعو  لإلمالالا  

 .نرص م رشآي  والوقول إىل جان  

ورشالالي  دالالعي م نلالالو  ،ورشالالا ذلالال  فرضالالاهم بالالاحل م األمالالوي

 Q م لإلمالالا  ورمالالا رفضالال م لالال  ودالالعي ،ياثالالل دالالآي ة الن يىالالة Qاإلمالالا  
فيجيابيالالة الن يىالالة رو دالالآ ي  ا ت وقالالف رشالالا نورشيالالة  ،فياثالالل إجيابيالالة الن يىالالة

رشالالا رفاهي  الالا رو  ،ال ىربالالة ال الالي دالالول يعيشالال ا احمى االالع ال الالويف

فنورشيالالة ال ىربالالة احمن ظالالرو ليسالالت مقصالالودو وإنالالام احمقصالالود هالالو  ،دموي  الالا
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ن يى  الالا فنورشيالالة ال ىربالالة دالالول تالالؤثر رشالالا تقيالاليم احمى االالع هلالالا ورشالالا 

بالالل رشالالا  ،ورشالاليم ا Qبالالل رشالالا حر  الال   الالاه اإلمالالا  احلسالالل  ،ن يى  الالا

 الالاه ال وفالالة وصالاللة إرشالال امده رشالالا تآالال   Qحر الالة اإلمالالا  احلسالالل 

 .الن ائ 

إ  ن يىة هالذه ال ىربالة هالي ال الي دالول حتاليد لنالا موقالف اإلمالا  

 آ الا ت وقالف رشالالا  ،ر  احم قالي  و ثالالارهالو الذل  فائالاليو الشال ،Qاحلسالل 

ريضالالا  Qمعقوليالالة حر الالة اإلمالالا  احلسالالل  بالالل ،ن يىالالة هالالذه ال ىربالالة

إجيابيالالة فالالي  حر الالة اإلمالالا   فالالي   انالالت ،ت وقالالف رشالالا هالالذه الن يىالالة

وال يا الالن لالال  إال اخلالالروج إىل  ،دالالول ت الالو  توريالالة Qاحلسالالل

فينالالال  ال معنالالالى  ،ال ىربالالالة دالالالآ ية ن يىالالالة تآالالال وإ   انالالالت  ،ال وفالالالة

وي الالو  األمالالر رشالالا الع الال  فعالالي   ،وال موضالالوع لقيامالال  ،خلروجالال 

 .ة هو الرضورياحلر 

 Qودالول ن الالل رشنالالي رشالالرض نظري نالالا رشالالن حر الالة اإلمالالا  احلسالالل 
 .وج  الرضورو ودي ض  هناج وج  ال وقف ر ثر

ون يىالالالة  ربالالالة احمى االالالع  Qر  اإلمالالالا  احلسالالالن الورشآيالالال  فشالالال

العراقالالي مالالع بنالالي رميالالة ثالالا احمالالؤثرا  بشالال ل م الالاس يف تورو حر الالة 

 بل الالم بنالالي فالالي  ريض احمى االالع ال الالويف ،ورشالاليم ا Qاإلمالالا  احلسالالل 

ولالالن يالاليرشوه ولالالن  ،Qرميالالة فآالالن يقالالف إىل جانالالب اإلمالالا  احلسالالل 
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فسالالول  ،ونقالالم رشآالالي م ،وإ  مل يالالرض بل ا الالم ،رت  رشآيالال اليعالالرض نصالال

 Qفيعيالالي األمالالر إىل اإلمالالا  احلسالالل  ،يسالالعى ل لقيالالق سو  الصالالآ 
 .وقف إىل جان  

ر  ولواامالال  إىل احمقصالالودو من الالا الورشالالا هالالذا ف  لآيآنالالا لالالذل  الشالال

ودو ي ضالال  لنالالا قالالوو ارت الالا  القضالالي ل احلسالالنية واحلسالالينية وغالالري احمقصالال

بشالال ل  Qيف قضالالية اإلمالالا  احلسالالل  Qوتالالوثري صالالآ  اإلمالالا  احلسالالن 

ودالاليوو مزيالالي  ،ور الالا ت  نالالي بشالال ل  امالالل رشآيالال  ،وتوقف الالا رشآيالال  ،م الاس

 .شاء اهللبيا  وتوضي  لذل  رشني إث ا  نظري نا إ  

 :نتيجُّ ازتجربُّ

األمالالوي ح الالم في الالا معاويالالة حمالالا دخآالالت ال وفالالة حتالالت احل الالم 

وق الل الزهالاد، والقالراء  ورخالال الع الاد ،فصالرب الال  د ،بالظآم وابالور

واألخيالالار مثالالل حىالالر ورصالاللاب  ورشاالالرو بالالن احلاالالق اخلزارشالالي صالالاحب 

وادرشالى رخالوو ايالاد بالن دالاية احمولالود رشالا فالراط رش يالي  ،Nردول اهلل 

الولالالي لآفالالراط ولآعالالاهر ) :Nرشالالا خالال ل ح الالم ردالالول اهلل  ،الثقفالالي

وي   الالع احمالالؤمنل  ،يق الالل احمسالالآال ،ثالالم دالالآ   رشالالا العالالراقيل (1)(ىالالراحل

ويصالالآ  م رشالالا جالالذوع  ،يق الالع ريالاليهيم وررجآ الالم   ويسالالال ررشيالالن م

                                                           

 .492ص  ،5ج  ،( ال ايف(1
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وفعالالل فالالي م فعالالل فررشالالو  يف بنالالي  ،ودالالام م دالالوء العالالذاب ،النصالالل

 ،نعالالم ق الالل األخيالالار وادالال  قى األسار ورشالالاع اخلالالول بيالالن م ،إرسائيالالل

وادال وثر  ،وحال   رشالا ال  االة ،ظنالةفق الل رشالا ال ،وح م بالالظآم فالي م

 .بالفيء وجعآ  دولة بل اب ارين واألغنياء

إىل معاويالالة احم قالالي  يف بلالالس  Qو الالي يف   الالاب اإلمالالا  احلسالالل 

إحصالالائي بالالوهم تالفالالا  احل الالم األمالالوي  (Lاحلسالالل بعالالي احلسالالن )

رو  ال الالالي الول الالالل الشالالال ،Nلإلدالالال  ، و  الالالاب اهلل ودالالالنة ردالالالول  

ويف   الالاب ألهالالل ال وفالالة وج الالوه  ،Qسالالن اشالالءط ا رشآيالال  اإلمالالا  احل

 :يصفو  حاهلم مع ح م معاوية قالوا في  Qلإلما  احلسل 

الالالذي  ،رمالالا بعالالي فاحلاالالي هلل الالالذي قصالالم رشالاليوج اب الالار العنيالالي)

وتالالومر رشآي الالا  ،فاب زهالالا رمرهالالا وغصالال  ا في  الالا ،ان الالز  رشالالا هالالذه األمالالة

اهلل وجعالالل مالالال  ،ثالالم ق الالل خيارهالالا وادالال  قى رسارهالالا ،بغالالري رضالالا من الالا

 .(1)(ف عي ل   ام بعي  ثاود ،دولة بل ج ارهيا ورغنيائ ا

وه الذا رشالاط النالا  يف  ،نعم ه ذا  انالت ال ىربالة مالع بنالي رميالة

 .ظل ذل  احل م

 ؟فام رشسى ر  تسفر رشن  تآ  ال ىربة

                                                           

 . 288ص  ،( معايل الس  ل(1
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 ؟وما رشسى ر  ت و  ن يى  ا

وبالالوي صالالورو دالالول خيالالرج احمى االالع ال الالويف مالالن تآالال  ال ىربالالة 

 ؟ح ا مال ويآة رشن بني رمية و

 تر  هل ديوالو  بني رمية ويآقو  هلم باحمودو؟

 ؟ر م دياق و م وينفرو  من مرو 

 الام رق الل مالن  الا  قال آ م رشالا رمالري  Qهل ديق آو  رشا احلسالل 

 ؟Qاحمؤمنل 
وحم حظة ن يىة تآ  ال ىربالة ال بالي لنالا مالن ال ن يال  رشالا رمالر م الم 

بالالل  الالام  ،زمنرو غالالري  الاليدو بالال ،ر  هالالذه ال ىربالالة ليسالالت م آقالالة :وهالالو

وذلالال  بسالال ب س  اإلمالالا   ،ردالالآفنا ر الالا مقيالاليو ومؤق الالة  الال ج معاويالالة

وإال  ،بالالو  ي الالو  األمالالر لالال  بعالاليه إ   الالا  حيالالا ،رشالالا معاويالالة Qاحلسالالن 

 ،ولالالي  حمعاويالالة ر  يع الالي ألحالالي مالالن بعالاليه ،Qفألخيالال  اإلمالالا  احلسالالل 

د بالالذل  الزمالالا  ولالالو مالالن ج الالة ر  ريضالالا  الاليالو الالذل  فارشآيالالة الشالال

 .Qاإلما 
بالالي لآن يىالالة ل  الالو  ذا  رثالالر فارشالالل يف ذلالال  ر  تظ الالر ق الالل  وال

مالالن ا الالاذ احموقالالف  Qوذلالال  ليالال ا ن اإلمالالا  احلسالالل  ،هالال ج معاويالالة

 .احمنادب رشني ه   
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إذ لالالو تالالوخر ظ ورهالالا إىل مالالا بعالالي هالال ج معاويالالة فآالالن ي الالو  

 ،بل لالن ي الو  هنالاج م سالعا مالن الوقالت ل قياليم الن يىالة ،ال لرج د  

ي ال يعالالة الإذ ر الالا إذا تالالوخر  ح الالى متضالال ،بوا الالاذ احموقالالف احمنادالال

فالالي  األمالالر  ،وادالال قر  لالال  األوضالالاع ،وادالال ن ت لالال  األمالالور ،ليزيالالي

دالالاليام إذا مل يعآالالالن اإلمالالالا   ،دالالالول ي الالالو  رصالالالعب ور ثالالالر تعقيالالاليا

إذ يا الن ر   ،اخلال ل رشالا يزيالي بعالي هال ج معاويالة م الاسو Qاحلسل

 .قيام يشاع رن  قي بايع في ايع من  ا  يسول رشن رري  وين ظر 

م اة ومؤثرو  -مسولة توخر ظ ور الن يىة  -و ذا ت و  هذه النق ة 

إذ ال يعآالم م الى  ،وهي يف نف  الوقت متثل مش آة يف القرار وا الاذه ،جيا

ف ي مرهونة بودآوب تعامالل احل الم األمالوي مالع احمى االع  ،تظ ر الن يىة

ف رشالا وريضالا ت وقال ،وفائ  وغيره ،ظآا  ورشيل  ،شيت  وارش يال  ،ال ويف

و الل ذلال   ،مي  تق ل احمى اع ل  ورشا ج ا  تقيياال  لآل الم األمالوي

 .ف  بي هلام ر  ين ظرا Lخارج رشن يي احلسنل 

 ،في الالا لالالن ت الالو  ذا  رثالالر فارشالالل ،و الالذل  لالالو ظ الالر  م  الالرا

وهالالذه ريضالالا  ،وذلالال  أل  احموقالالف احمنالالا  بظ ورهالالا مقيالالي  الال ج معاويالالة

 .مش آة رخر 
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ال قالالالي  يف ظ الالالور الن يىالالالة ال ال الالالوخر و :ول الالالن  الالال  األمالالالرين

بشصصالالية  Lوذلالال  حمعرفالالة احلسالالنل  ،ياالالث   ري مشالال آة حقيقالالة

في الالا تع الالي القنارشالالة ال امالالة بالالو  ري جم االالع مالالؤمن ال يا الالن ر   ،معاويالالة

فادالال  انة بنالي رميالالة بوح الالا   ،يعاليال طالالوي  بصالري ودالال   حتالالت ح اال 

م و الالذا حالال  م الالالينيا وت الالال   ،وبع الالاد اهلل وحالالرم  م ،اهلل رشالالز وجالالل

 ،ولالالن ت الالوخر طالالوي  ، الالل ذلالال  دالالول يعىالالب بظ الالور الن يىالالة ،رشآي الالا

بالل هالو م اليقن حمالن رشالرل  ،فعي  توخرها وظ ورها م  الرا  الل اطا نالا 

ورمالا ظ ورهالا م  الرا فال  ياثالل ري مشال آة ريضالا بالل  ،رحوال بني رميالة

مالالن  Lفظ ورهالالا م  الالرا دالاليا ن احلسالالنا   ،األمالالر رشالالا الع الال  متامالالا

ودالاليع ي ا وق الالا  افيالالا ل قيالاليم  ،احمورشالالي حتييالالي احموقالالف احمنادالالب ق الالل

 .هذا روال .الن يىة ومي  مصياقي  ا

ظ الالور الن يىالالة م  الالرا قالالي ال ي الالو  باسالال و  النضالال   :ثانيالالا

فقالالي  ،بليالالس يا الالن االرشالال امد رشآي الالا م آقالالا ،والالالورشي الالال ا  ،ال الالايف

 ،رو الغفآالالة رو العاطفالالة ،ي الالو  ظ ورهالالا م  الالرا ن يىالالة االنالاليفاع السالالابق

 الالام إذا  الالا  رد فعالالل  ،يظ الالر رسيعالالا ويالالزول  الالذل  رو غالالري ذلالال  ممالالا

 ،ولالي  ل ق نالاع بآالزو  تغيالري احل الم ،ل ع  األحاليا  احمؤحمالة واحمثالريو

رو إدراج تورو الرجالالوع إىل حا ايالالة  ،ورشالالي  رهآيالالة بنالالي رميالالة لالال 
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ورشآيالال  فالال  بالالي مالالن االن ظالالار ح الالى  ،Lاإلمالالامل احلسالالن واحلسالالل 

ورشالالا  الالل فليالالس إ   ،ت  آالالور الن يىالالة  بشالال ل  الالال وواع ومسالالؤول

رمالالر ال لالالرج وحتييالالي احموقالالف منالالو   الال ج معاويالالة ف بالالي لآ ىربالالة ر  

وي حظالالا  الن يىالالة  ،ا  يسالال  ا ويصالالنا Lوال بالالي لآلسالالنل  ،تسالال ار

رو  ،واإلمار والث الالا  رشآي الالا ،إجيابالالا ودالالآ ا ومالالي  متسالال  ال وفالالة  الالا

 .تغيريها و آي ا رشن ا

وج الن يىالالة مالالن ورشآيالال  فادالال ارار ال ىربالالة  فيالالل بيث الالا  نضالال

فا الالى ادالال ار اإلمار رشآي الالا وال اسالال   الالا يق الالع اإلنسالالا   ،رشالاليم ا

ور الالا رشالالن ورشالالي وشالالعور باحمسالالؤولية  الالاه  ،بو الالا صالالادقة وناضالالىة

 .القضية احمرادو ال النيفاع رو رشاطفة

فقالالي نفالالر النالالا   ،وفعالال  ظ الالر  الن يىالالة م  الالرا وبشالال ل إجيالالايب

فرفضالوا بنالي رميالة  ،ظآاال  وجالوره ر   المبعالي ر   ،من معاويالة وغاليره

وحنالالالوا إىل  ل  االالالي  ،وهربالالالوا مالالالن دالالاليف م وح ا الالالم ،وحالالالز م

 Qفعرضالالوا رشالالا اإلمالالا  احلسالالن ،Lفالالال ىؤوا إىل احلسالالنل  ،ورش ف الالم
وذلالال  بعالالي وفالالاو  Qو الالذل   الالات وا اإلمالالا  احلسالالل  ،نقالال  الع الالي

وإ   الالا   ،ارتويالالا الوفالالاء بالع الالي Lإال ر  احلسالالنل  Qاإلمالالا  احلسالالن 

إرجالالاء اإلمالالر إىل هالال ج معاويالالة  L الالا  جالالا ام ف ،مالالن جانالالب واحالالي

 :Qفقال احلسن 
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 .(1)(ولو ررد  حما فعآت ،الغير ال خري في )

وقالي تقالي  دالابقا ريضالا ال لالس يف لالزو   ،ف  بي مالن إمتالا  الع الي

 :فوجا م Qورما اإلما  احلسل  ،إمتام  خصوصا يف مراحآ  األوىل

مالالا  ،اهلالالي وال اسالالوا  ،ورخفالالوا الشالالص  ،الصالالقوا يف األرض)

 .(2)(دا  ابن هني حيا

 :وقال يف جواب يف  خر

 .(3)(إ  بيني وبل معاوية رش يا ال جيوا نقض )

وريضالالا  الالي فالاليام تقالالي  مالالن تقريالالر مالالروا  رشالالن وضالالع اإلمالالا  

 :Qاحلسل 
إ  رجاال من رهل العرا  ووجودها من احلىاا خي آفو  إىل احلسل )

 .(4)(اخل فة يوم  هذا ف آغني رن  ال يريي)إىل ر  قال  ،Qبن رشيل 

يف جوابالال  ل  الالاب  Qبالالل  الالي ذلالال  محيالالا مالالن اإلمالالا  احلسالالل 

 :ف و مآ ز  بع يه ،وال رشآي  خ فا ،معاوية من رن  ال يريي ل  حربا

                                                           

 .57ص ،44ج ،( بلار األنوار(1

 .82ص  ، ل بلر العآو احلسل، ( مق ل (2

 .14حاشية رقم  ،( احمصير السابق(3

 ( نف  احمصير السابق.(4
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 .(1)ما رريي ل  حربا وال رشآي  خ فا()

نف الالم ر  نورشيالالة ال ىربالالة ال الالي خاضالال ا  ،واخل صالالة مالالن هالالذا  آالال 

شالالي ا ودموي  الالا قالالي دالالاررشت بظ الالور احمى االالع ال الالويف مالالع بنالالي رميالالة 

فقالالي  ،و الالام  الالا  م وقعالالا هلالالا يف إجيابيالالة ،وبشالال ل رسيالالع جالاليا ،الن يىالالة

 .هذا روال .رف  رهل ال وفة بني رمية

 .Lر م درشوا احلسنل  :وثانيا
 .ر ا ظ ر  م  را :وثالثا

 ،رشآي الالا ورمواوهالالو احم الالم هنالالا ر  رهآ الالا متسالال وا  الالا  :ورابعالالا

 ثالالار النضالالوج  ،احمسالال ار وال اسالال  الالاليائم و الالي ريضالالا مالالع اإلمار

واإلدراج ال امالالل حمالالا  ،ر الوالالالورشي ال الالا  حمالالا  الالا  يالالراد مالالن ذلالال  الشالال

ودالن ل ذلال  قري الا إ   ،  حيالي  بسالب احمصالفالة رشالا بنالي رميالةايا ن 

 .شاء اهلل

قالالراره احلادالالم  Qاإلمالالا  احلسالالل  الن يىالالة ا الالذوبنالالاء رشالالا تآالال  

زيالي وبنالي رميالة يف الوقالت احمنادالب احم م واخل ري فالورشآن اخلال ل رشالا ي

و الالل ذلالال  بعالالي إرشالال   ال وفالالة ادالال عيادها  ،بعالالي هالال ج معاويالالة

 .لآوقول إىل جان   وورشيها ل  بالنرصو

                                                           

 .214ص ،44ج ،( بلار األنوار(1
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اخلالال ل  Qر  إرشالال   اإلمالالا  احلسالالل ] إ  درشالالو  :وربالالام يقالالال

رشالالا يزيالالي  الالا  مع االاليا فيالال  رشالالا تآالال  الن يىالالة ومسالال ني إلي الالا ورشالالا 

مالالا هالالي إال جمالالرد درشالالو   ]ي وج الالت إليالال   احمءت الالة رشآي الالا ال الالالالاليرشوا

 .تف قر إىل اليليل

رو  ،إال رننالالا نع قالالي ر  تآالال  الالاليرشو  ال حت الالاج إىل مزيالالي بيالالا 

ر  الوذلالال  ر  رشالالود اإلمالالر إليالال  بشالال ،فالاليليآ ا مع الالا ،ت آالالف برهالالا 

وقيالالا  احلىالالة بوجالالود النالالام  الالال إلث الالا  ارشالال امد  ،Qاإلمالالا  احلسالالن 

 ،وصالالآت إليالال لالاليرشوا  ال الالي وا ،رشالالا تآالال  الن يىالالة Qاإلمالالا  احلسالالل 

 Qوبعالالي هالال ج معاويالالة رصالال   اإلمالالا  احلسالالل  ، الالا وجالالي النالالام إذ
 .هذا روال .Qاخلآيفة الفعيل باوجب س  اإلما  احلسن 

نفسال  قالالي ذ الر رنال  إنالام ررشآالن رريالال  يف  Qر  اإلمالا  احلسالل  :ثانيالا

راخ م الواد صالال ،اخلالال ل رشالالا بنالالي رميالالة ألجالالل درشالالوو رهالالل ال وفالالة لالال 

 :ي قال يف خ     يف يو  رشاشوراء مس ن رافق ،إياه

دالالآآ م  ،فومخنالالا م مالالوجفل ،رخ اونا واهلالاللالرحالالل اد صالال)

 .(رشآينا ديفا لنا يف ريامن م

و  مالال  هالالذا واضالال  يف ر  قيومالال  رشآالالي م إنالالام  الالا  ادالال ىابة 

 :وريضا قال في ا مؤن ا هلم ،الد رصاخ م
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م ف الال  ل الالم الالالوي   إذ  ره اونالالا تر  اونالالا والسالاليف مشالالي)

 .(1)(والرري حما يس صلف ،وابوط طامن ،()ري مل يش ر

وإنالالام مل يس صالاللف رريالال  ق الالل هالال ج معاويالالة إذ رنالال  ررجالالو إرشالال   

 :فقي قال يف جواب  هلم ،رري  هلم بعي ه   

مالالا  ،وال اسالالوا اهلالالي  ،ورخفالالوا الشالالص  ،فالصالالقوا يف األرض)

  إ ،فالالي  حيالالي  بالال  حالالي  ورنالالا حالالي يالالوتي م رريالالي ،دا  ابالالن هنالالي حيالالا

 .(2)(شاء اهلل

ومل يس ن ضالالالالالوه  ،ومل يالالالالاليرشوه Qفآالالالالالو تر الالالالالوا اإلمالالالالالا  

والوقالالول إىل جان الال  حمالالا رظ الالر  ،رت الومل يضالالانوا لالال  نصالال ،رخوهالويس صالال

وهالالذا  ،إذ ال موضالالورشية إلرشالال   اخلالال ل مالالع رشالالي  النالالام ،رريالال 

 .واض 

اخلالال ل رشالالا بنالالي  Qورشآيالال  فالاليرشوانا ر  إرشالال   اإلمالالا  احلسالالل 

ودرشالالوو رهالالل ال وفالالة لالال   ،ىالالة تآالال  ال ىربالالةرميالالة  الالا  م نيالالا رشالالا ن ي

ودالالول يالالوو مالالا يالاليل رشالالا ذلالال  محيالالا يف خ  الالة اإلمالالا   ،صالالليلة

 .يف رصلاب احلر Qاحلسل 

                                                           

 .83ص ، 45ج ،( بلار األنوار(1

 .82ص ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل(2
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 ،ورشالالا  الالل فقالالي  الالا  رهالالل ال وفالالة ين ظالالرو  هالال ج معاويالالة

وهالالذا مالالا حصالالل فعالال  هآالال   ،موقفالال  Qوإرشالال   اإلمالالا  احلسالالل 

 .موقف  Qمعاوية فورشآن اإلما  احلسل 

فالالذ روا  ،الشالاليعة يف بيالالت دالالآيام  بالالن مد اخلزارشالاليواج اعالالت 

 :ومحيوا اهلل ورثنوا رشآي  فقال دآيام  ،ه ج معاوية

 ،وإ  حسالالينا قالالي نقالال  رشالالا القالالو  بيع الال  ،إ  معاويالالة قالالي هآالال )

فالي   نال م تعآاالو  رن الم  ،ورنال م شاليع   وشاليعة ربيال  ،وقي خرج إىل م ة

والالالوهن  ،شالاللفالالا  خفالال م الف ،وجماهالاليو رشالاليوه فالالا   وا إليالال  ،نالالاموه

 .(ف  تغروا الرجل يف نفس 

 .(فا   وا إلي  .بل نقاتل رشيوه ونق ل رنفسنا دون  .ال) :قالوا

 :ف   وا إلي 

لآلسالالل بالالن رشالاليل مالالن دالالآيام  بالالن  .بسالالم اهلل الالالرمحن الالالرحيم)

وح يالالب بالالن  ،واحمسالاليب بالالن نص الالة ورفارشالالة بالالن شالالياد الالال ىيل ،مد

دال    ،ن رهالل ال وفالةوشاليع   احمالؤمنل واحمسالآال مال ،مظاهر األداليي

 .فينا نلاي اهلل الذي ال إل  هو ،اهلل رشآي 

الالالذي  ،رمالالا بعالالي فاحلاالالي هلل الالالذي قصالالم رشالاليوج اب الالار العنيالالي

وتالالومر رشآي الالا  ،وغصالال  ا في  الالا ،فاب زهالالا رمرهالالا ،ان الالز  رشالالا هالالذه األمالالة
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وجعالل مالال اهلل  ،وادال  قى رسارهالا ،ثالم ق الل خيارهالا ،بغري رضالا من الا

 .ف عيا ل   ام بعي  ثاود ،غنيائ ادولة بل ج ارهيا ور

 ،فوق الالل لعالالل اهلل ر  جياعنالالا بالال  رشالالا احلالالق ،إنالال  لالالي  رشآينالالا إمالالا 

وال  ،ر اإلمالالارو لسالالنا نى االالع معالال  يف مجعالالةالوالالالنعام  بالالن بشالالري يف قصالال

ح الى  ،ولو قالي بآغنالا رنال  قالي رق آالت إلينالا رخرجنالاه ،نصرج مع  إىل رشيي

 .(1)(نآلق  بالشا  إ  شاء اهلل

 :ريضا و   وا إلي 

 ،إنالال  إ  مل تصالالل إلينالالا فونالالت  ثالالم لوجالالود األنصالالار رشالالا احلالالق)

ويف  ،ورهآالال  ومعينالال  ،فينالال  رصالالآ  ورشاالالوده ،ومت نالال  مالالن القيالالا 

ر الصالال و مالالع الولسالالنا نلضالال ،رشآيالال  ح سالالنا رنفسالالناإنالالا قالالي  (القاقالالا )

فقالي فشالا فينالا ابالور ورشاالل  ،فوقالي  رشآينالا فالنلن يف مائالة رلالف ،الوالو

 ،ونرجالالو ر  جياعنالالا اهلل بالال  رشالالا احلالالق ،دالالنة ن يالال فينالالا بغالالري   الالاب اهلل و

وربيال  الالذي  ،فونالت رحالق  الذا األمالر مالن يزيالي ،وينفي رشنالا بال  الظآالم

 ،ولعالالالب بالالالالقردو وال نالالالابري ،وسب اخلاالالالور ،غصالالالب األمالالالة في  الالالا

 .(2)(وت رشب باليين

                                                           

 .333ص  ،44ج ،لار األنوار( ب(1

 .228ص ،( معايل الس  ل(2
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وذلالال   ،رشرضالالنا هالالذين ال  الالابل مالالع طالالوهلام حمالالا هلالالام مالالن األثيالالة

ونضالالوج يف الف الالرو  ،تالالا  باىريالالا  األمالالورر الالام إنالالام    الالا رشالالن ورشالالي 

وذلالال  ر الالام قالالي  ،خصوصالالا لالالي  دالالآيام  بالالن مد واحمسالاليب بالالن نص الالة

نقالال  الع الالي بعالالي إرشالال   معاويالالة  Qرشرضالالا دالالابقا رشالالا اإلمالالا  احلسالالن 

ورمالالا  ،وقآنالالا هنالالاج إ  ذلالال  العالالرض  الالا  نابعالالا رشالالن انالاليفاع ،نقضالال  لالال 

تالالنم  رشالالن  ،ور يالالة لألمالالور بوضالالوه ،هنالالا فنىالالي تقيالاليام لآوضالالع صالالليلا

 ،وف الالر ناضالال  ودالالييي   وادالال فادو مالالن ال ىالالارب احماضالالية ،نظالالر بعيالالي

فالي   نال م تعآاالو  رن الم نالاموه وجماهاليو رشاليوه  :ره بقولال الف نا يص

 .وإ  خف م الفشل والوهن ف  تغروا الرجل يف نفس  ،فا   وا إلي 

ورث الالالا تن ي الالال  رشالالالا  ،وهالالالذا ال الالال   لالالال  ربعالالالاده وميلوالتالالال 

وهالي تعنالي رفالع يالي  ، قائالي وخآيفالة Qاحلسالل م  آ ا  درشوو اإلمالا  

وبالالال  ع ر الالا دالالول تسالال يرشي حتر الالا رشسالال ريا  ،بنالالي رميالالة رشالالن ال وفالالة

ف بالالي هلالالم مالالن  ،ممالالا دالاليؤدي إىل حالالرب ومواج الالة مع الالم ،مالالن م حمنعالال 

ف ل الالاج الالاليرشوو إىل  ،والعآالالم بن يىالالة درشالالو م ،إدراج خ الالورو مالالوقف م

 . واليفاع رشن  واحمو  دون ،النرصو وجماهيو رشيوه

ال  :وقولالال  . الالام رنالال  إ   الالا  ثاالالة  الالول رو تراجالالع فاالالن ا  

دالول  Qتغروا الرجل يف نفسال  إلفالا  هلالم بالو  حتالرج اإلمالا  احلسالل 
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فال  بالي هلالم مالن  ،ر م رشآيال الورشالرض نصال ،ي و  م نيا رشا   اب  م إليال 

 ،تقييم وضالع م بىالي وجالررو   ومعرفالة ن يىالة   الاب  م بعقالل وح االة

ي  ادالال عيادها بواقعيالالة وماحالالة   ومالال ،وم حظالالة حالالال رنفسالال م

ودرشوتالال  لآوقالالول يف وجالال  بنالالي رميالالة هلالالا  Qفال  ابالالة إىل اإلمالالا  احلسالالل 

رو  الالول مالالن احمالالو  ومالالن مواج الالة  ،ورشآيالال  فالالي  ثاالالة تالالردد ،م  آ ا الالا

رو غالالري ذلالال  مالالن ردالال اب الالالوهن والفشالالل فعآالالي م ر  ال  ،بنالالي رميالالة

مالري احمالؤمنل في  احموقف هنالا رصالعب ورحالرج مالن احموقالف مالع ر ،ي   وا

لالالي  لييالال  دولالالة رو  Qوذلالال  ر  اإلمالالا  احلسالالل  ،Qواإلمالالا  احلسالالن 

ودوافع الم احم عاليدو  ،قوو يع االي رشآي الا دالو  قالوو موقالف رهالل ال وفالة

ورشآيال   ،وهالي الضالام  لآوثالو   الم  الام داليوو ،لآ لرج ضالي بنالي رميالة

إال ر  احموقالف  ،فين  وإ   الا  رشاليوهم يف هالذه احلالال رقالل قالوو ممالا دال ق

بالل حي الاج إىل تالوطل الالالنف   ،حي الاج إىل ر ثالر مالن إبالياء االدال عيادهنالا 

وقالالي  ،وتوقالالع حالالرب تو  قالالي ت الالو  طويآالالة ،رشالالا لقالالاء اهلل دالال لان 

رو الونصال ،ف الذا ي وقالف رشالا صاليق م يف ج الاد رشاليوهم ،ت و  قصالريو

نىالي  ،ونق الل رنفسالنا دونال  ،فقالوهلم ال بالل نقاتالل رشاليوه ،ابن بنت ن ي م

  آ الالا  احمرحآالالة القادمالالة مالالن إرشالال   اخلالال ل فيالال  إدرا الالا تامالالا مالالن م حم

 ،وحمالا يا الن ر  حيالي  بالل احم وقالع حيوثال  وهالو احلالرب ،رشا بني رميالة

فألنال  روىل  الم مالن  (نق الل رنفسالنا دونال )ورمالا قالوهلم  ،وق الال بنالي رميالة
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وهالالذا يف الواقالالع تالالوطل الالالنف  رشالالا لقالالاء اهلل  Qرنفسالال م إلمام الال  

 ،را الالا لواقالالع تآالال  ال ىربالالة احمالالرو الالام  الالي يف  الال  ال  الالابل إد .دالال لان 

وجعالالل مالالال اهلل  ،فيقالالول األول )ثالالم ق الالل خيارهالالا وادالال  قى رسارهالالا

ويف الثالاا ريضالا مالا هالو قريالب مالن ذلال   (دولة بالل ج ارهيالا ورغنيائ الا

ونرجالو  ،Nفقي فشا فينا ابالور ورشاالل فينالا بغالري   الاب اهلل ودالنة ن يال  )

وهالالذا واقالالع  (ظآالالمر  جياعنالالا اهلل بالال  رشالالا احلالالق وينفالالي رشنالالا بالال  ال

 ،فالالودر وا طغيالالا  بنالالي رميالالة ،ال ىربالالة ال الالي رشاشالال ا احمى االالع ال الالويف

 .Kولالالزو  إبعالالادهم والرجالالوع إىل رهالالل ال يالالت  ،وشالاليو خ الالر ح ا الالم
وهالالي  Qونىالالي يف األول ريضالالا إدرا الالا ألبعالالاد س  اإلمالالا  احلسالالن 

ف االو   (إنال  لالي  رشآينالا إمالا ) :خروج ال وفة من بيعة بنالي رميالة فقالالو

 :و الالذل  الثالالاا ريضالالا إذ قالالالوا فيالال  ،رجالالوا مالالن رش الالي ال يعالالةمعاويالالة خ

 ،فونت رحق  ذا األمر من يزيالي وربيال ( بالل نىالي يف الثالاا مالا هالو ر ثالر)

وهالالو لالالزو  القيالالا  وال لالالرج وال وجالال  إلالالي م لقيالالا  احلىالالة بوجالالود 

 .النام

ح الالى بآغالالت اثنالالي  Qوه الالذا توالالالت ال  الالب رشالالا ريب رش الالي اهلل 

و  إليال  وتوافاليهم رشآيال  ح الى رصال لت رشرش رلف   اب غالري ردالل القال

ورشآيال  فقالي حقالق  . ثرو الوافيين إليال  ظالاهرو مآف الة لألنظالار  الام تقالي 

 ل مالا  الا  يرنالو إليال  يف احمى االع ال الويف مالن االنال امء  Qاإلما  احلسن 
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ورشالالي  االنصالال ار يف بوتقالالة الف الالر األمالالوي ومالالن  Kإىل رهالالل ال يالالت 

ابالالادو احمسالال قياة  تنايالالة بوارشالالس النفالالر مالالن بنالالي رميالالة ورجورشالال  إىل

وال ريقالالة القوياالالة بعالالي ر  ردرج ذلالال  احمى االالع خ الالوه يف الالال صيل رشالالن 

 .ور ون  إىل بني رمية Kرهل ال يت 

وبالالذل  ظ الالر  إجيابيالالة الن يىالالة بالالرف  بنالالي رميالالة ودرشالالوو اإلمالالا  

 .Qاحلسل 
 :ي قى هنا  ء واحي م م وهو

ر رلالالف الاثنالا رششال)هالل ر    ابالة تآال  ال  الالب بالذل  ال الم اهلائالالل 

هالل  الا  يقصالي  الا  Qالردل ال ي وفالي  رشالا اإلمالا  احلسالل  ( اب 

 ؟الغير ب  وال صيل رشن 

 ؟رو ر  رهآ ا  انوا صادقل يف   ابا م تآ 

ثالالم إ  مالالا    الالوه هالالل  الالا  حقالالا ر  بالالاط   الالذبوا بالال  رشالالا اإلمالالا  

 ؟Qاحلسل 
وبا حظالالة ال  الالب احم قيمالالة نق الالع ر  ال  الالب مل ت الالن بقصالالي 

بالل  انالت ن يىالة ل آال  ال ىربالة األلياالة مالع بنالي  ،الغير ب  وال صيل رشن 

وقيامالال   ،Qف انالالت رشالالن ورشالالي تالالا  باحلاجالالة إىل اإلمالالا  احلسالالل  ،رميالالة

بالالل  الالا  واقعالالا رشاشالال  رهالالل  ، الالام ر  مالالا    الالوه مل ي الالن  الالذبا ،وإمام الال 

وال نل الالاج يف اإلجابالالة رشالالا ذلالال  إىل ر ثالالر مالالن م حظالالة مالالا  ،ال وفالالة
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لال ع  احمنالافقل الالذين  الات وا نعالم  الا  مالن بين الا   الب  ،تقي  ف حظ 

فالالوي الفالالريقل ظفالالر رجالالوا ر   ،و الالات وا يزيالالي ريضالالا ،Qاإلمالالا  احلسالالل 

وإ   الالا  ذلال  رشالالا حسالالاب الالاليين ول الالن م  ،ت الو  هلالالم احلظالالوو رشنالاليه

 .األقل

وإ   نالالا ال ناآالال  دلالالي  محيالالا رشالالا   ابالالة خصالالوص مالالن   الالب 

لسالآ ة رو مالن احمقالربل مالن ا ،و الو م مالن رصاللاب السالوابق ،ل  ليزيي

رو احمىالالامآل هلالالا ال ينفالالي ر  ي ونالالوا وجالاليوا فرصالالة يف حالالالة  ،احلا االالة

 ،االنفالالال   األمنالالالي الالالالذي رشاشالالال   ال وفالالالة ليقولالالالوا ال آاالالالة احلقالالالة

 Qورشآيالال  ف  الالاب  م لإلمالالا   ،وليعالالنوا رشالالن الواقالالع الالالذي يعرفونالال 
وحمعالرف  م بوحقي ال   ، انت مالن من آالق الظآالم الالذي خاليم رشالا ال وفالة

وفضالالآ  رشالالا رشامالالة احمسالالآال  ،N الال  مالالن ردالالول اهلل وقراب ،باخل فالالة

وهالالذا يؤيالالي مالالا دالالنذ ر مالالن  الالو  قضالالية اإلمالالا   ،فضالال  رشالالن مثالالل يزيالالي

ودرشوتالال  مثآالالت حالالالة ف ريالالة منصالالفة لالالي   افالالة احمسالالآال  Qاحلسالالل 

باخل فالالة ف الالي ليسالالت  Qردر الالوا مالالن خ هلالالا رولويالالة اإلمالالا  احلسالالل 

 .قضية شيعية فقف

يزيالي إليال  خيالنه بقاليو  مسالآم  نعم قي ورد رن    الب بعال  شاليعة

رو ور  ال شالري بالن نعالام  رجالل ضالعيف  ،Qوقي بايعال  الشاليعة لآلسالل 
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إال رنال  ال دليالل رشالا ر  هالؤالء هالم مالن الالذين  الات وا اإلمالا   ،ي ضارشف

 .Qاحلسل 

 :نظريتهأ

ونظري نالالا هالالذه نع االالي في الالا بشالال ل م الالاس رشالالا صالالآ  اإلمالالا  

 :فنقول و ثاره بل نذهب إىل ما هو ربعي Qاحلسن 

إنالال  ال يا الالن حتآيالالل القضالالية احلسالالينية وفآسالالف  ا بصالالورو تامالالة 

بالالل ال يا الالن  ،وصالالليلة إال رشالالا ردالالا  القضالالية احلسالالنية ولواام الالا

 .تعآق ا دو ا

وإننالالا نالالر  رنالال  مالالن اإلشالال اال  احم االالة رشالالا  الالل النظريالالا  ال الالي 

حاولالالت حتآيالالل القضالالية احلسالالينية  افالالة إثاهلالالا تالالوثري القضالالية احلسالالنية 

رغالالم تقالالارب القضالالي ل  ،وتوثرهالالا  الالارشالالا القضالالية احلسالالينية وصالالآل ا 

و الذا األنصالار  ،فالعاليو فالي ام واحالي ،واحتادثالا يف رمالور  ثالريو ،الزمني

 .واحم ا 

مرت  الالة بقضالالية  Qإ  قضالالية اإلمالالا  احلسالالل  :وبعالالي ذلالال  نقالالول

ومءت الالة رشآي الالا ترتالالب الالال ا  رشالالا  ،بشالال ل م الالاس Qاإلمالالا  احلسالالن 

ف الالي األدالالا  الالالذي  ،الصالالآ  و ثارهالالاوخصوصالالا سو   ،احمآالالزو 

 Qورشآي الالا بنالالى ربالالو رش الالي اهلل احلسالالل  ،Qوضالالع  ربالالو  االالي احلسالالن 
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 الالام ر  القضالالية احلسالالنية  ،في الالا حتقالالق هلالالذه احلر الالة موضالالورش ا ،حر  الال 

 ،وم ا الالا ورنصالالارها وررشالالياءها ،حالاليد  لآقضالالية احلسالالينية اما الالا

آيالالا وان نالالت رشآي الالا ريضالالا تورو حتقق الالا ودالالول ي  الالل هالالذا األمالالر ج

 .بعرض نظري نا ور ائزها

 :وتع اي نظري نا رشا رربع مقيما  هي

ومالالن بعالاليه  ،رشالالود األمالالر إليالال  Qس  اإلمالالا  احلسالالن  :األوىل

 .ور  لي  حمعاوية ر  يع ي ب  ألحي ،Qلإلما  احلسل 

 .نورشية ن يىة ال ىربة ال وفية ال ي لزمت رشن الصآ  :الثانية

 .وقت ه ج معاوية :الثالثة

تالالوثري الن يىالالة إجيابالالا ودالالآ ا رشالالا تورو حر الالة اإلمالالا   :الرابعالالة

 .ورشيم ا Qاحلسل 

 ،وهالالذه احمقالاليما  األربالالع هالالي الر الالائز ال الالي تقالالو  رشآي الالا نظري نالالا

مالن  :ونيرشي ر الا هالي ال الي حتاليد تورو رحالي رمالري القضالية احلسالينية

ف الالالي إمالالالا ر   ،رو تورو رشالالاليم ا Qتورو حر الالالة اإلمالالالا  احلسالالالل 

وإمالالالا ر  توجالالالب السالالال و  والصالالالن  ،توجالالالب احلر الالالة والقيالالالا 

وبيالا   ،والبالي لنالا مالن بيالا  رثيالة تآال  األمالور وم حظ  الا ،وابآو 

 :توقف نظري نا رشآي ا فنقول



 395 .............................................................................. لسالفصل الثا

ومالالن  ،بعالالود األمالالر إليالال  Qس  اإلمالالا  احلسالالن  :احمقيمالالة األوىل

 .ورن  لي  حمعاوية ر  يع ي ب  ألحي ،Qبعيه لإلما  احلسل 

تالالب رشآيالال  مالالن نالالزع الصالالفة ر  ت ضالال  فالاليام ترالرثيالالة هالالذا الشالال

 ،الردالالالاية رشالالالن ادالالال ص ل يزيالالالي لالالالي  احمى االالالع اإلدالالال مي رشامالالالة

 .بعالالي ر  مل ت الالن خ ف الال  ذا  صالالفة سرشيالالة ،واحمى االالع ال الالويف خاصالالة

 .هذا روال

فآالالي   ،ر قيدالالية ال يعالالة ال الالي رخالالذها معاويالالة ليزيالاليال سالال :وثانيالالا

ي فالي  اخل فالة بعال ،ي ال يعالة ليزياليالألحي مالن احمسالآال ر  يع الذر باضال

 .Qلإلما  احلسل معاوية 
يف األمالالر يف نظالالر  الالل  Qاحلالالق لإلمالالا  احلسالالن رو احلسالالل  :ثالثالالا

 .احمسآال ح ى من مل يع قي إمام  ام لوجوب الوفاء بالع ود

وهالالذه نق الالة م االالة إذ  عالالل موضالالورشية ل  الالب مالالن ال يع قالالي 

 .باإلضافة إىل ما دن ين  فيام بعي من الآواا  هلذا الرش  ،إمام  ام

ر  ريضالالا من الالا ر  القالالي  امالالور رخالالر  تسالال فاد مالالن هالالذا الشالالوقالي ت

بعالالود األمالالر إليالال  بعالالي هالال ج معاويالالة ال رثالالر لالال   Qس  اإلمالالا  احلسالالن 

ال ين ظالالر منالال  ر  يالال م لالال  رش الاليا رو  Qفاإلمالالا   ،رشاآيالالا مالالن ج الالة معاويالالة

 .هذا روال .ر  يفي ل  بورشود
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 ر  إرجالاع األمالر حي الاج إىل رنصالار بعالي الق الع بعالي  وفالاء :وثانيا

 .معاوية

 .ر  األنصار احم وقعل هم حتت ح م بني رمية :وثالثا

ر  ح الالم بنالالي رميالالة هلالالم ين  الالي باوجالالب الصالالآ  رشنالالي  :ورابعالالا

 .ه ج معاوية

ر  خالروج م مالن ح الم بنالي رميالة دالول حياليد مالوقف م  :خامسا

 .وبني رمية Q اه اإلما  احلسل 

واألخالالري من الالا هالالو الالالذي دالالول حيالاليد  ،وهالالذه األمالالور واضالاللة

وي وقالف رشآيال  ريضالا حتييالي موقالف اإلمالا   ،ة الن يىة إجيابالا ودالآ انورشي

 .وتورو حر     اه ال وفة ورشيم ا Qاحلسل 

نورشيالالة ن يىالالة ال ىربالالة ال وفيالالة ال الالي لزمالالت  :رمالالا احمقيمالالة الثانيالالة

وتوصالالآنا فيالال  إىل رشالاليو رمالالور  ،فقالالي تقالالي  ال لالالس حوهلالالا ،رشالالن الصالالآ 

 :مآصص ا

 .ر  الن يىة قي ظ ر  م  را :روال

فقالي رفال  رهالل  ،ر الا  انالت إجيابيالة  الام  الا  م وقعالا هلالا :وثانيالا

 .ال وفة بني رمية ونفروا من م بل نقاوا رشآي م
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 ،وورشالالي اج امرشالالي ،ر الالا  انالالت رشالالن نضالالوج ف الالري :وثالثالالا

فآالالم  ،Kرورية يف الرجالالوع إىل  ل  االالي الوإدراج تالالا  لآلاجالالة الضالال

دامالت قرابالة بالل  انالت ن يىالة  ربالة  ،رو ردو فعالل ،ت ن ولياليو السالارشة

 .رشرشين دنة

 .ودرشوه لقياد م Qر م  ات وا اإلما  احلسل  :ورابعا

وإرجالالاء  ،ومالالع ظ الالور الن يىالالة م  الالرا -ر  رهالالل ال وفالالة  :خامسالالا

فقالالي متسالال وا  الالا ورموا  -بيالالا  رريالال  ح الالى هالال ج معاويالالة  Qاإلمالالا  

 .رشآي ا فءو طويآة

ودرشالالالو م  ،إدراج رهالالالل ال وفالالالة حم  آ الالالا  حالالالر   م :داددالالالا

 .وما ديآز  من رف  بني رمية Qما  احلسل اإل

ر  تآالال  الفالالءو الزمنيالالة ال ويآالالة  فيآالالة باخ  الالار صالالي   :دالالابعا

 .و شف حقيق  ا وإبراا وإظ ار ري تردد رو توقف وتراجع ،النوايا

ومل ي الالن اهلالاليل من الالا  ،ر  تآالال  الن يىالالة  انالالت صالالادقة :ثامنالالا

 .الغير

ل ال وفالالالة تالالالوثري ال ىربالالالة ونورشي  الالالا رشالالالا ف الالالر رهالالال :تادالالالعا

ونفودالال م ورهالالياف م وانع ادالال  رشالالا الن يىالالة وتقيالاليم وضالالع احمى االالع 

 .ال ويف
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 (ن يىالالة ال ىربالالة)هالالذه األمالالور تقري الالا خ صالالة بلثنالالا احم قالالي  

وحالالل رهالالم احمشالال     ،وحيالالس إ  هلالالا رثالالرا م الالام يف وضالالوه نظري نالالا

ومل تسالالال  ع حآ الالالا و اواهالالالا  ،ال الالالي واج الالالت النظريالالالا  األخالالالر 

 . خلصناها يف هذه النقا

 :ورثية تآ  األمور ت ض  فيام ييل

 ،يف انع ادالال ا بشالال ل م الالاس رشالالا النصالالائ  وال لالالذيرا  :روال

ميالالول وتوثريهالالا في الالا بشالال ل يغريهالالا متامالالا حمالالن ال فالالت إلي الالا إىل دوارشالالي 

وحمالالن الحالالح ال ىربالالة ون يى  الالا ودالالول  ،رهالالل ال وفالالة إىل معاويالالة

 .(صائ نظري نا ورشق ة الن)نوض  هذا األمر يف ال لس ال حق 

 .ر  إجيابي  ا حتقق موضورشا لآاقيمة األوىل :وثانيا

ومالالا ين غالالي رشآيالال  فعآالال   Qوثالثالالا: حتالاليد موقالالف اإلمالالا  احلسالالل 

 .وهذا ما دن ين  يف ال لس رشن احمقيمة الرابعة

 .وقت ه ج معاوية :احمقيمة الثالثة

رشالا  Qوادال فينا هالذا احمقيمالة ورثي  الا مالن س  اإلمالا  احلسالن 

و الالذا ي الالو  اإلمالالا   .يع الالي بالالاألمر مالالن بعالاليه إىل رحالالي معاويالالة ر  ال

 ،حقال  باقاليار حيالاو معاويالة والسال و  رشالنقي قيالي الصالآ   Qاحلسن 

 ،وإ   الالا  مالالن طالالرل واحالالي ،وبن اي  الالا ي الالو  قالالي و  حمعاويالالة بع الاليه

 .وهذه ترد رشا من ارش قي ر  الصآ  ال رمي وال وقت
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 ،Qلت يفالءض رشالود األمالر لإلمالا  احلسالورشآي  ففي ذلال  الوقال
وهلالذا  الا  لالذل  الوقالت  ،وفي  ريضا  رج ال وفالة مالن احل الم األمالوي

 ،Qرثي الالال  اخلاصالالالة وخ ورتالالال  ال  الالالريو يف قضالالالية اإلمالالالا  احلسالالالل 
وخصوصالالا بعالالي تعآيقالال  بيالالا  رريالال  يف القيالالا  بالالاألمر ورشيمالال  رشالالا هالال ج 

رضالالف إىل ذلالال  رنالال  يف ذلالال  الوقالالت إذا  انالالت الن يىالالة إجيابيالالة  ،معاويالالة

ورشالالود  ،فالالارش  (ر  ي الالو  األمالالر إلالال )Q  احلسالالن يصالال   س  اإلمالالا

وت الالو   ،األمالالر احمفالالءض ي الالو  لالال  موضالالورشي   ويصالال   فعآيالالا وواقعالالا

 ،رشالالا ردالالا  ال صالاليي لآص فالالة واألمالالر Qحر الالة اإلمالالا  احلسالالل 

 ،رت الالنالالا  إىل نصالال Qوهالالذا ي الالل الوجالال  يف درشالالوو اإلمالالا  احلسالالل 

ت ضالال  رثيالالة  ورشآيالال  ف  الالذه األمالالور ،وإردالالال  مسالالآم ورخالالذ ال يعالالة لالال 

وقالي تقالي  يف ال لالس رشالن  ثالار الصالآ   .وخ ورو وقالت هال ج معاويالة

ورهالالم مالالا يالالرت ف  ،لالال   ثالالار م االالة Qاحمقصالالودو ر  س  اإلمالالا  احلسالالن 

 :من ا ب لييي وقت ه ج معاوية ويءتب رشآي 

بعالالي هالال ج معاويالالة هالالو اخلآيفالالة  Qر  اإلمالالا  احلسالالن  :األول

 .Qما  احلسل وإال فوخوه اإل ،واألمر ل  إ   ا  حيا
ر  خ ف الال  يف ذلالال  الوقالالت ال حت الالاج إىل م ايعالالة جييالاليو رو  :ثانيالالا

بالالل رجالالوع األمالالر إليالال  رشنالالي هالال ج معاويالالة  ،إىل شالالور  رو غالالري ذلالال 

 .وبالوصية و ذا الرش  ،بنف  رحقي   السابقة رشا الصآ 
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وال الالويف خاصالالة  ،ورشالالا ذلالال  ي الالو  احمى االالع اإلدالال مي  افالالة

فالال  جيالالوا ألحالالي ر  ي صآالالف  ،Lحلسالالنل مآزمالالا بعالالي معاويالالة ب ارشالالة ا

 .رشن طارش  ام

ال صالاليي رشاآيالالا ألمالالور اخل فالالة بعالالي  Lثالثالالا: ر  لآلسالالنل 

وهلالالام احم ال الالة بلق الالام والالاليفاع رشنالال  إذا وجالاليا رنصالالارا  ،هالال ج معاويالالة

 .وررشوانا

بالالوي بيعالالة رو رش الالي يع الالي بالال  غالالري مآالالزمل  Lر  احلسالالنل  :رابعالالا

 .معاوية ألحي بعيه

اويالالة خيرجالالا  رشالالن ري رش الالي ترتالالب رشالالا  الال ج مع :خامسالالا

 .الصآ 

قالالالي حالالاليد  ايالالالة احل الالالم  Qر  س  اإلمالالالا  احلسالالالن  :داددالالالا

 .األموي   ج معاوية

فالال   ،Qوهالالذا األثالالر لالال  رثي الال  ال الالن  يف قضالالية اإلمالالا  احلسالالل 

فقالالي ان  الالت احل ومالالة األمويالالة  ،رو ح ومالالة ،ي الالو  قيامالال  ضالالي دولالالة

ذا ترتيالالب م الالم مالالن وهالال ،ورصالال   هالالو صالالاحب األمالالر ،باالالو  معاويالالة

و الذا يالرد رشالا  الل مالن ادرشالى  ،Lاإلما  احلسن لقيا  اإلمالا  احلسالل 

قالالي خالالرج رشالالا خآيفالالة  Qسرشيالالة خ فالالة يزيالالي، رو ر  اإلمالالا  احلسالالل 
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باالالو   Qوذلالال  ر  اإلمالالا  احلسالالل  ،دالالواء رشالالادال  الالا  ر  فادالالقا

 ،سرشالا N الام رنال  خآيفالة ردالول اهلل  ،معاوية ي الو  هالو اخلآيفالة قانونالا

فآالالي  هنالالاج  ،قيامالال  قيامالالا بلقالال  ال خروجالالا رشالالا خآيفالالة امانالال  في الالو 

رشالالن  الالل  Qو الالذا ام الالاا  قضالالية اإلمالالا  احلسالالل  ،خآيفالالة غالالريه

 .Qو ل ذل  بس ب سو  اإلما  احلسن  .الثورا  واحلر ا 
حتييالالي مورشالالي احلر الالة بالالل احمى االالع والقيالالادو  الال ج  :دالالابعا

 .معاوية

وجالالب رشالالا  ،ظيف الال إذا قالالا  احمى االالع يف ذلالال  الوقالالت بو :ثامنالالا

 .القيا  بوظيف  ام Lاحلسنل 

ر  رشنالي وقالت هال ج الهذه هالي رهالم األمالور ال امالة لالذل  الشال

 .Lمعاوية من ج ة اإلمامل احلسنل 
وحيالالس إ  رشالالود األمالالر معآالالق رشالالا هالال ج معاويالالة فالصالالآ  معآالالق 

ومالالن احم الالم ال ن يالال  رشالالا ر  ذلالال  يالالنع   م الالاسو رشالالا ال ىربالالة  ،رشآيالال 

و الالذا ت الالو  ال ىربالالة ال وفيالالة ريضالالا ليسالالت  ،يهاوحيالاليد رمالال ،فيقيالاليها

فالال  بالالي مالالن ادالال ارار  ،بالالل هالالي مؤق الالة  الال ج معاويالالة ،م آقالالة الوقالالت

و الالام تقالالي  ر   ،وم حظالالة ن ائى الالا ،ال ىربالالة إىل حالالل ان  الالاء وق  الالا

ررجالالو إرشالال   رريالال  ألهالالل ال وفالالة إىل وقالالت هالال ج  Qاإلمالالا  احلسالالل 

 ،ر ورثيالالة رخالالر ف الالذا ريضالالا يع الالي ذلالال  الوقالالت بعالاليا  خالال ،معاويالالة
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ورشآيال  ف عالي ه  ال  ال بالي  ،Qفال ل ين ظر هال ج معاويالة ليعالرل رريال  

بالالل  ،وإظ الالار موقفالال  حمالالن ين ظالالره ،مالالن إرشالال   رريالال  Qلإلمالالا  احلسالالل 

األوىل مالالن ج الالة الصالالآ   :يصالال   إرشالال   رريالال  توريالالا مالالن ج  الالل

حيالالس  ،والثانيالالة مالالن ج الالة ورشالاليه حمالالن  ات الال  يف حيالالاو معاويالالة .وسطالال 

 :     قال يف بع 

فالالي   ،وال اسالالوا اهلالالي  مالالادا  ابالالن هنالالي حيالالا ،ورخفالالوا الشالالص )

 .(1)(حيي  ب  حي  ورنا حي يوتي م رريي إ  شاء اهلل

مالالن  الالل تآالال  األمالالور تالال ىا لنالالا رثيالالة وخ الالورو وقالالت هالال ج 

ومالالن الواضالال  جالاليا توقالالف  الالل تآالال  األمالالور رشالالا نورشيالالة  ،معاويالالة

 .الن يىة

ابالالا ودالالآ ا رشالالا تورو وهالالي تالالوثري الن يىالالة إجي :احمقيمالالة الرابعالالة

 .ورشيم ا Qحر ة اإلما  

ولعآ  اتض  لنالا ممالا تقالي  بنلالو إمجالايل تالوثري ن يىالة ال ىربالة رشالا 

 :احموقف احلسيني ول يا  هذا األمر نقول

 ،إ  رهالالل ال وفالالة وبسالالوء اخ يالالارهم دخآالالوا حتالالت احل الالم األمالالوي

وخرجالوا من الا بصالورو دالي ة  ،فيذا ان  الى وقالت ال ىربالة  ال ج معاويالة

فقالف بغضال م بالل النفالرو ولالي   ،تاليرشوهم ل ن قالا  مالن م ،بني رمية رشن
                                                           

 .82ص ، ل بلر العآو احلسل، ( مق ل (1
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ودرشالالوا اإلمالالا   ،مالالن م والوقالالول يف وج  الالم   ورشالالزهلم وق الالع ريالاليهيم

وحتقالالالق بالالالذل  موضالالالوع س   ، انالالالت الن يىالالالة إجيابيالالالة Qاحلسالالالل 

 ]معاويالالة[مالالن بعالاليه  Qر  ي الالو  األمالالر لآلسالالن ) Qاإلمالالا  احلسالالن 

لالي  حمعاويالة ر  يع الي بال  و ،Qفي  حالي  بال  حالاد  فألخيال  احلسالل 

ر  ال تع االالي رشالالا وفالالاء الإذ قآنالالا دالالابقا إ  فارشآيالالة هالالذا الشالال (إىل رحالالي

بالالل تع االالي بشالال ل م الالاس رشالالا  ،احل ومالالة األمويالالة بع ودهالالا ومواثيق الالا

وإجيابيالالة ال ىربالالة هالالي  ،Kوجالالود النالالام العالالارل بوحقيالالة رهالالل ال يالالت 

 ف  الالو   ثالالار الصالالآ  احمقصالالودو ،رش الالارو رخالالر  رشالالن وجالالود النالالام

ومالالن  ،بالالومر اخل فالالة Qفارشآي  الالا، وحقيقالالة رشالالود األمالالر هالالو قيالالا  اإلمالالا  

واخل صالالة ر   ،الواضالال  جالاليا رنالال  ال رثالالر لآقيالالا  بالالاألمر دو  نالالام

القيا  باألمر ي وقف رشالا خالروج احمى االع ال الويف مالن  رب ال  نالاقام رشالا 

في آالب بال  حقالا  ،Qورشالا وقوفال  إىل جانالب اإلمالا  احلسالل  ،بني رميالة

 ،وبالالال زا  احمى االالع بص ف الال  ،ويقالاليم دالالنة ويايالالت بيرشالالة ،ويالاليفع بالالاط 

ي لقالالق رشالالود األمالالر إىل اإلمالالا   ،وارش ائالال  ال يعالالة ،وترتي الال  األثالالر رشآي الالا

في الالو  اخلآيفالالة  ،إىل جانالالب ث وتالال  لالال  سرشالالا ورشقالال  ،ردالالايا Qاحلسالالل 

 .هذا روال .لي  رشا ال وفة فقف ،رشا األمة اإلد مية

 رشنقالالال  بيعالالالة ل نالالالي رميالالالة إ  احمى االالالع ال الالالويف لالالالي  يف :وثانيالالالا

دليالل ال الزام م  (إنال  لالي  رشآينالا إمالا )ر  وقالوهلم الباوجب ذلال  الشال
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رت الال   Qوهالالذا رمالالر م الالم جالاليا يف حالالر   م مالالع اإلمالالا  احلسالالل  ،بالالذل 

ر  ي ونالالوا حالالل يؤوبالالو  إىل رشالاليهم  ،Qهلالالم س  اإلمالالا  احلسالالن 

وي الالال و  بلقالال  وحق الالم  ،ويقفالالو  إىل جان الال  ،ويرجعالالو  إىل إمالالام م

 .وقي ردر وا ذل  ال عي لآرش  ،رشنق م بيعة ألحي لي  يف

رنالال  لالالي  احمى االالع ال الالويف  الالل دوارشالالي الوقالالول يف وجالال   :وثالثالالا

 .والناقم رشآي م ،ف و احموتور من م ،بني رمية

لقيادتالال  بقولالال   Qرنالال  وجالال  الالاليرشوو إىل اإلمالالا  احلسالالل  :رابعالالا

وغريهالالا مالالن ال  الالب  (فوق الالل لعالالل اهلل ر  جياعنالالا بالال  رشالالا احلالالق)

 .الردلو

قيالا  احلىالة رشآيال  بوجالود النالام احمىالرب ن يىالة تويياليه  :خامسا

النالالاد   ،والال صيل رشالالن احلالق ورهآال  ،ال الاغي والوثالو  بالغالالادر وال الاغي

واحموتالالور مالالن م  ،رشالالا دالالوء فعآالال  واخ يالالاره احمنق الالع رمآالال  مالالن بنالالي رميالالة

 ،بالالل ت الالو  توريالالة ،فالال  بالالي مالالن احلر الالة احلسالالينية ،والنالالاقم رشآالالي م

فالال  معنالالى لرجالالوع األمالالر إال  Qس  اإلمالالا  احلسالالن ى الف الالي مق ضالال

ورشرفالالوا  ،رو رجالالع رهالالل ال وفالالة إلالالي ام ،القيالالا  بالال  إذا وجالالي رنصالالارا

ف قالالو  بالالذل  احلىالالة رشآيالال   ،Kخ الالوهم ب صآالالي م رشالالن رهالالل ال يالالت 

 :والعذر هلم وقي قال البن رش ا  يف جواب 
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وقالالالي وج الالالت رشالالاليل   ،وهالالالذه   الالالب رهالالالل ال وفالالالة وردالالالآ م)

 .(1)(لعذر رشني اهلل د لان وقا  هلم ا ،إجاب  م

قالالي تقالالي  منالالا رشالالي  ق الالول نظريالالة إقامالالة احلىالالة يف تفسالالري خالالروج 

لالال  احلىالالة  Qومعارضالال  ا بالالو  اإلمالالا  احلسالالل  Qاإلمالالا  احلسالالل 

، وغالاليروا بالالويب Qفقالالي ق آالالوا رمالالري احمالالؤمنل  ،ال الغالة إذا مل يسالال ىيب هلالالم

ف يالالف يقالالول  ،واحمالالؤمن ال يآسالالع مالالن جلالالر مالالرتل ، االالي وطعنالالوه

وقالا  هلالم العالذر رشنالي  ،هنالا قالي وج الت رشاليل إجالاب  م Qما  احلسل اإل

 ؟اهلل د لان 

وابالالواب بنالالاء رشالالا نظري نالالا واضالال  ودالالول ن ينالال  يف ال لالالس 

حيالالس إ   :ون عىالالل هنالالا ذ الالر اخل صالالة فنقالالول ،ال حالالق إ  شالالاء اهلل

 ،فالذاقوا وبالال رمالرهم ،رهل ال وفة دخآالوا تآال  ال ىربالة مالع بنالي رميالة

 ،فنالاليموا وردالالفوا ورشرفالالوا خ الالوهم ،خ يالالارهموحصالاليوا ن يىالالة دالالوء ا

وج الالت رشآيالال   Qورجعالالوا إىل اإلمالالا  احلسالالل  ،وردر الالوا تقصالالريهم

ونؤ الي هنالا ر  قيالا  العالذر هلالم لالي  حمىالرد  ،إجاب  م و قالا  هلالم العالذر

وخالالروج م من الالا ت آالال  الن يىالالة  ،درشالالو م بالالل لالاليخوهلم تآالال  ال ىربالالة

وهالالي  ،آالال  األمالالوري  الالل تالورشآيالال  فيجيابيالالة الن يىالالة تق ضالال ،اإلجيابيالالة

بالالل ي الالو  قيامالال  توري حم الالا  س   ،بالالاألمر Qتعالالل قيالالا  اإلمالالا  
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هالذا  آال  إذا  .مالن وضالع ا ت ضال  تورو القيالا  ر ثالر Qاإلما  احلسالن 

 . انت الن يىة إجيابية

ورمالالا إذا خالالرج احمى االالع ال الالويف مالالن  رب الال  بصالالورو حسالالنة رشالالن 

 Qحلسالالل بنالالي رميالالة وح ا الالم فاالالن ال  يعالالي ر الالم يالالن يالاليرشوا اإلمالالا  ا
ره والالاليفاع الرو يضالالانوا نصالال ،فضالال  رشالالن ر  يعالاليوه بالالالوقول إىل جان الال 

 الام  ،وواضال  رنال  ال موجالب لآلر الة مالع رشالي  النالام ،رشن  لالو حتالرج

ومالاليافع  ،دو  نالالام هلالالا ،رنالال  ال رثالالر لعالالود األمالالر وخ ف الال  الردالالاية

ويسال ت  الالام  ،Qفال  بالالي ر  يصالن  الالام صالن ربالالوه رمالري احمالالؤمنل  ،رشن الا

فالالاألمر بالالاحمعرول والن الالي رشالالن  ،مالالن ق آالال  Qبالالو  االالي دالال ت رخالالوه ر

رو ردالالول اهلل ودالالريو رمالالري الوالسالالري بسالال ،احمن الالر حي اجالالا  إىل رنصالالار

فالاليذا مل توجالالي رو وجالالي  ثالالم انقآ الالت مل  ،حي الالاج إىل رجالالال Lاحمالالؤمنل 

جيالب رشآيالال  اإلصال ه واألمالالر بالاحمعرول والن الالي رشالن احمن الالر وقالي تقالالي  

ر  حياتالال  لآالاليين رهالالم وررشظالالم مالالن  الالام تقالالي   ،رنالال  ال موضالالوع لآشالال ادو

وادال يلآنا رشالا ذلال   Hش ادت  ولالذل  مل نق الل احال امل الساليي اخلالوئي 

مالالن جالاليال يزيالالي ر  ييرشالال  يرجالالع  Qبالالام ورد مالالن طآالالب اإلمالالا  احلسالالل 

رو ي وجال  إىل ثغالالر مالالن ثغالور احمسالالآال   فيسالال ت رشالالن  ،مالن حيالالس رتالالى

 الال  ون الالس بيع ،إذ انقآالالب رشالالا رردالال  النالالام ،ويصالالن رشالالن رمالالره ،حقالال 

بالالل لالالو  ،فالالارتفع وجالالوب األمالالر بالالاحمعرول والن الي رشالالن احمن الالر ،احلالات
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حتالالرج مالالع رشالالي  النالالام ل الالا  إلقالالاء بنفسالال  إىل ال  آ الالة فالصالالن 

 .توري

تالالوثري الن يىالالة إجيابالالا  :و الالذا ي ضالال  ر  احمقيمالالة الرابعالالة وهالالي

ورشالالا تورو  ،وفعآي الال  Qودالالآ ا رشالالا فارشآيالالة س  اإلمالالا  احلسالالن 

 .صلي  وتا  ،ورشيم ا Qحر ة اإلما  احلسل 

يعالود األمالالر باوج الال   Qر  اإلمالالا  احلسالالن الورمالا حالالييس رنالال  بشال

 .واليفاع رشن  م آقا ألن  حق  ،فآ  احم ال ة ب  Qلإلما  احلسل 

ف الالذا رمالالر صالاللي  يف نفسالال  فالالي  اخل فالالة لالال  ومالالن حقالال  احم ال الالة 

إال رنالال  إذا مل ت الالن هنالالاج تآالال  ال ىربالالة فينالال  لالالن  ،والالاليفاع رشن الالا ، الالا

و الالذا إذا مل ت الن ن يىالالة ال ىربالالة  ،ع ر  يع االالي رشالا درشالالوو ال وفالةيسال  ي

ولالالن ي الو  هنالالاج رنصالالار  ،إجيابيالة فآالالن ي الو  هنالالاج درشالالوو مالن ال وفالالة

في الالالب بلقالال  رو يالاليافع رشنالال  ف الالو بالالل  ،ي لالالرج  الالم ويع االالي رشآالالي م

 .هذا روال .رو يصن رشا طصية رشاياء ،رمرين إما ر  يصور بيي جذاء

مالالن ق الالل  الالام  الالا   Qي  الالا  ثاب الالا ألخيالال  إ  هالالذا احلالالق قالال :وثانيالالا

ولالال  فالالي ام قالاليوو  ،وحيالالس مل جيالاليا رنصالالارا صالالنا Qثاب الالا ألمالالري احمالالؤمنل 

 .ورشآي  ف  معنى لآصروج لآا ال ة بلق دو  نام ،حسنة

مالالن موقالالف بونالال   ر ثالالرقالالي مه يف  Qر  اإلمالالا  احلسالالل  :ثالثالالا

مسالالآم وقالالي مه يف   الالاب  ،بنالالى خروجالال  رشالالا   ابالالة ال وفالالة ودرشو الالا
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 ،هلم بان ظاره ن يىة تقياليم مسالآم لصالي    ال  م ومالا جالاء  بال  ردالآ م

 :فقي   ب هلم

في    الب إيل بونال  قالي اج االع رري ذوي احلىالى مالن م رشالا مثالل )

وقالالرر  يف   الال  م فالاليا رقالالي  وشالالي ا إ   ،مالالا قالاليمت رشالاليل بالال  ردالالآ م

 .(1)(شاء اهلل

 :حمسآم Qو ذا قول  

رشاليل بالاخلن ح الى ررشاالل في  رري  م جم اعالل رشالا بيع الي فعىالل )

 .(2)(رشا حساب ذل 

 :وقول  يف خ     رشا احلر ورصلاب 

وقالاليمت رشالاليل  ،رهيالالا النالالا  إا مل  ت الالم ح الالى رت نالالي   الال  م)

فالالي   نالال م  :.. إىل ر  قالالال.ر  رقالالي  رشآينالالا فآالالي  رشآينالالا إمالالا  ،ردالالآ م

رفت رشالالالن م إىل احم الالالا  الالالالذي ج الالالت منالالال  الحمقالالاليمي  الالالارهو  انصالالال

 .(3)(إلي م

رضالالف إىل ذلالال  إث اتنالالا  ،احم قالالي  البالالن رش الالا  ومثآالال  جوابالال 

وريضالا  ،رشالا ن يىالة ال ىربالة Qليرشوانا احم قيمالة ارشال امد اإلمالا  احلسالل 
                                                           

 .335ص ، 44ج ،( بلار األنوار(1

 .216ص  ، ل بلر العآو احلسل، ( مق ل (2

 .376ص ،44ج ،( بلار األنوار(3
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  مالالن إث الالا  ارشالال امد اإلمالالا  مالالا يالالوو يف ابالالواب رشالالن رشق الالة النصالالائ

ف الل ذلال  يث الت ارشال امد اإلمالا   ،رشا  ربة ال وفالة ون يى  الا Qاحلسل

 .فة ون يى  ايف خروج  رشا  ربة ال و Qاحلسل 

ودالالول نعالالرض  ،نعالالم يالالنا إشالال ال رشق الالة الناصالاللل واحملالالذرين

وإ   (نظري نالالا ورشق الالة النصالالائ )لالال  فالاليام بعالالي بشالال ل مفصالالل يف بلالالس 

 . ا  قي ظ ر جواب  من جمال ما تقي 

بعالالي اتضالالاه تآالال  احمقالاليما  نقالالول حيالالس إ  الن يىالالة  الالام تقالالي  

 ، الويف بنالي رميالةإذ رفال  احمى االع ال - ام هالو م وقالع هلالا  ، انت إجيابية

بالالرا  هنالالا فارشآيالالة س   - Qودرشالالا اإلمالالا  احلسالالل  ،ونقالالم رشآالالي م

 Qو الال ج معاويالالة حتققالالت فعآي الال  فاإلمالالا  احلسالالل  Qاإلمالالا  احلسالالن 
 Qورمالري احمالؤمنل  Nخآيفة سرشالا باوجالب الالن  رشآيال  مالن الردالول 

وا   رصالال   صالالاحب األمالالر ردالالايا وقانونالالا باوجالالب صالالآ  اإلمالالا  

إذ  الال ج معاويالالة  ،بيعالالة ل نالالي رميالالة يف رشنقالال  وال ،وسطالال  Qاحلسالالن 

وهالال ج  ،Qين  الالي احل الالم األمالالوي باوجالالب س  اإلمالالا  احلسالالن 

 الالام ورشالالي رهالالل  ،رريالال  Qمعاويالالة هالالو وقالالت إرشالال   اإلمالالا  احلسالالل 

حالالاد  يالالوتي م رريالالي إ   ]ابالالن هنالالي  [فالالي  حيالالي  بالال  )ال وفالالة بالالذل  

مالالنن والقيالالا  ضالالي بنالالي رميالالة  ،وهالالو ريضالالا مورشالالي احلر الالة ،(شالالاء اهلل
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وقالالي تقالالي  ذ الالر ا ثالالار هلالالذا  ،Qاحمى االالع ال الالويف واإلمالالا  احلسالالل 

 .الرش  بش ل مفصل

رنصالالالارا ال بيعالالالة يف  Qورشآيالالال  فليالالالس وجالالالي اإلمالالالا  احلسالالالل 

نالاقال رشآالي م  ،رشنق م ريضالا ل نالي رميالة موتالورين مالن رشاليوه ورشاليوهم

منق الالع  ،ونؤ الالي رشالالا ر الالم موتالالورو  مالالن بنالالي رميالالة نالالاقاو  رشآالالي م -

دي ضالال  مالالا هلالالذه الصالالفا  مالالن األثالالر يف اإلجابالالة رشالالن و ،رمآ الالم مالالن م

واخلالالروج إلالالي م  ،وجالالب رشآيالال  إجالالاب  م -النصالالائ  وال لالالذيرا  

بسال ب إجيابيالة ن يىالة ال ىربالة رشنالي  -ورشآيال  ت الو  حر  ال   ،والقيا   م

ر وبصالالياغة الف  الالو  نظري نالالا بشالال ل ت صالال .توريالالة -هالال ج معاويالالة 

 :رياضية يف ش ل معادلة

تورو قيالالالا   =إجيابيالالالة ال ىربالالالة + Qس  اإلمالالالا  احلسالالالن [

 ]Qاإلما  احلسل 

 Qرشود األمر إىل اإلما  احلسل  = Qس  اإلما  احلسن 
 إجيابية ال ىربة = رف  احمى اع احمسآم حل م بني رمية

وحيالالس إ  رشالالود األمالالر ورفالال  احمى االالع ح الالم بنالالي رميالالة مقيالاليا  

 بوقت ه ج معاوية في و  ليينا:

 ×(احمى االالع حل الالم بنالالي رميالالة رفالال  +Qس  اإلمالالا  احلسالالن )
 .ظرول ه ج معاوية
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وحيالالس إ  فارشآيالالة  الالل ذلالال  وفعآي الال  مالالرت ف بوقالالت هالال ج 

 :معاوية ف لصل لنا معادلة  ال ايل

ظالالرل هالال ج  ×(إجيابيالالة ال ىربالالة +Qس  اإلمالالا  احلسالالن )[

= تورو حر الالالالة اإلمالالالالا   ]ظالالالالرل هالالالال ج معاويالالالالة] ×[معاويالالالالة

 .]Qاحلسل

رشالالالود األمالالالر إىل اإلمالالالا  = Qفليالالالس إ  س  اإلمالالالا  احلسالالالن 

 Qاحلسل 
ظالالرل هالال ج معاويالالة = خ فالالة  ×Qرشالالود األمالالر لإلمالالا  احلسالالل 

احمى االالع حل الالم إجيابيالالة ال ىربالالة = رفالال  )اإلمالالا  الفعآيالالة وحيالالس إ  

 بني رمية(.

ظالالرل هالال ج معاويالالة = وجالالود  ×رفالال  احمى االالع ل نالالي رميالالة 

 النام.

 :وبال عوي  ت و  احمعادلة  ال ايل

ظالالرل هالال ج  × (النالالاموجالالود  +Qسالالل خ فالالة اإلمالالا  احل)

 .معاوية = تورو القيا  باألمر وقيادو احمى اع

 :ولو  انت ن يىة ال ىربة دآ ية ل انت الن يىة تورو رشي  احلر ة

وذلالال  ر  دالالآ ية ن يىالالة ال ىربالالة = رضالالا احمى االالع احمسالالآم بل الالم 

 بني رمية



 Lمت يي احلسن وقيا  احلسل  .............................................................. 412

ومالالن الواضالال  رنالال  م الالى مالالا ريض احمى االالع بالالاحل م األمالالوي فآالالن 

 :ولن ي و  هناج رنصار رشني ه ج معاوية Qاإلما   ييرشو

ظالالرل هالال ج معاويالالة = رشالالي   ×رضالالا احمى االالع بل الالم بنالالي رميالالة

 .وجود النام

ظالالالرل هالالال ج  ×دالالالآ ية ال ىربالالالة  +Qس  اإلمالالالا  احلسالالالن [

= تورو رشالالالي  حر الالالة اإلمالالالا   ]ظالالالرل هالالال ج معاويالالة] ×[ معاويالالة

 .احلسل

 :وبال عوي  ت و  احمعادلة ليينا  ال ايل

ظالالرل  × (النالالامرشالالي  وجالالود  + Q فالالة اإلمالالا  احلسالالل خ)

 .ه ج معاوية = تورو الصن والس و  رشن حق  ورشي  القيا 

معاويالالالة يعالالالود األمالالالر لإلمالالالا  إذ مالالالن الواضالالال  رنالالال  باالالالو  

ودالالآ ية الن يىالالة تعنالالي رضالالا احمى االالع  ،في الالو  هالالو اخلآيفالالة Qاحلسالالل

ع بالالذل  ومالالن ال الاليهيي رنالال  م الالى مالالا ريض احمى االال ،ال الالويف ب نالالي رميالالة

ولالالن ي ايعالال  فضالال  رشالالن ر   ،Qاحل الالم فآالالن يالاليرشو اإلمالالا  احلسالالل 

ومالالع هالالذا فآالالن ي الالو  لعالالود اخل فالالة ري  ،ره رو يقالالف إىل جان الال الينصالال

ورشآيالال  ف  الالو  رشالالي   ،فارشآيالالة ورثالالر ورشآيالال  ف بالالي ر  يصالالن ويسالال ت

وحيالالس إ  الن يىالالة  انالالت إجيابيالالة  ،توريالالة Qحر الالة اإلمالالا  احلسالالل 



 413 .............................................................................. لسالفصل الثا

وهالالالي تورو القيالالالا  واحلر الالالة  الالالاه  ف  عالالالل ن يىالالالة الفالالالرض األول

 .ال وفة

وخروجالال   Qواخل صالالة ل الالل مالالا تقالالي  ر  قيالالا  اإلمالالا  احلسالالل 

 ،ورشالالا نورشيالالة ال ىربالالة ال وفيالالة ،Qمءتالالب رشالالا صالالآ  اإلمالالا  احلسالالن 

رشالالود  ،Qر  اإلمالالا  احلسالالن الون يى  الالا ال الالي حققالالت موضالالورشا لشالال

 Q، ورشالالا هالالذا فصالالروج اإلمالالا  احلسالالل Qاألمالالر إىل رخيالال  احلسالالل 
رو االد شالال اد رو غريهالالا مالالن األمالالور ال الالي ذ ر الالا  ،لالالي  إلقامالالة احلىالالة

وال الالي اتضالال  ب   الالا خصوصالالا بعالالي رشالالرض  ،النظريالالا  احم قيمالالة

صاللة وواقعيالة وررش قالي بالذل  رنال  قالي اتضال   ،وال يليل رشآي الا ،نظري نا

وإ   الالا   (ر   الالرب ء حسالالنية ق الالل ر  ت الالو  حسالالينية :تآالال  احمقولالالة

حسالالنية احم  الالياء حسالالينية  Qاإلمالالا  احلسالالل األصالال  يف نظرنالالا ر  قضالالية 

 .(1)(مت يي احلسن وقيا  احلسل)احمن  ى ولذل  ردايناها 

ر  احمالالؤمن ال يآسالالع مالالن )ورمالالا إشالال ال النصالالائ  وال لالالذيرا  و 

 .(جلر مرتل
                                                           

وتوقف ا رشا  Q يا  ارش امد حر ة اإلما  احلسل ونش ر اهلل د لان  ر  وفقنا ل ((1

وهذا مما مل نىيه يف بلس حول القضية  Qصآ  وسو  اإلما  ريب  اي احمى  ى 

 يس قنا إلي  باحس وصا اهلل رشا  اي و ل  روال و خرا.  مما ملاحلسينية وهو 
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فالالي  ابالالواب رشآيالال  بنالالاء رشالالا نظري نالالا هالالذه دالال ل وذلالال  بعالالي 

 .تسآيانا بصلة تآ  النصائ  وال لذيرا 

 ،إ  صالالل  ا إىل مالالا ق الالل ال ىربالالة وظ الالور ن يى  الالا :ول الالن نقالالول

وقي ذ رنالا ذلال  يف بلالس ال ىربالة الصالع ة بشال ل جماالل ونعالرض لال  

 .يف ال لس ا و بنلو مفصل

 :نظريتهأ وعقضُّ ازهصأكح

رهالالالم  Q انالالالت النصالالالائ  ال الالالي وج الالالت إىل اإلمالالالا  احلسالالالل 

العق الالا  ال الالي واج الالت النظريالالا  ال الالي حاولالالت حتآيالالل احموقالالف 

ولالالذل  قآنالالا إ الالا  ،ومل تسالال  ع ر ثرهالالا ر  ت ىاواهالالا ،سالالينيةواحلر الالة احل

 .بنيت  آ ا رشا ردا  ال لآيل الغي ي

وحيالالس إننالالا رث  نالالا صالالي  النصالالائ  وال لالالذيرا  وصالالل  ا فالال  

 .يا ن ا ام ا رو  اهآ ا رشني حتآيل القضية احلسينية

 ،وألجالالالل ذلالالال  فالالال  بالالالي لنظري نالالالا ر  تواجالالال  تآالالال  العق الالالة

نسالال  يع ر  نع نهالالا النظريالالة الصالالليلة ل لآيالالل  وت ىاواهالالا وإال فآالالن

 .القضية احلسينية

 .وقي رج نا رشن تآ  النصائ  بش ل ت رص
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إ الالا صالالليلة ول الالن إىل مالالا ق الالل ظ الالور ن يىالالة ال ىربالالة  :قآنالالا

وردالالفر   ،رمالالا وقالالي دخالالل احمى االالع ال الالويف تآالال  ال ىربالالة ،ال وفيالالة

احمى االع بالام ال ىربة رشن ن يى  ا اإلجيابيالة فال  يا الن احل الم رشالا ذلال  

بالالل إ  رول الال  الناصالاللل واحملالالذرين لالالو ال ف الالوا إىل ال ىربالالة  ،دالال ق

 .Qال وفية ون يى  ا ألوج وا اخلروج رشا اإلما  احلسل 
 :وتوضي  ذل 

 (رشالالود األمالالر إليالال ) Qر  اإلمالالا  احلسالالن الإنالال  ال فعاليالالة لشالال :قآنالالا

 .وريضا إ  وجود النام ي وقف رشا ن يىة ال ىربة ،دو  النام

ل ذلالال  قآنالالا إ  ن يىالالة ال ىربالالة هالالي ال الالي حتالالي تورو وألجالال

فالاليذا خالرج احمى االالع ال الويف راضالاليا  ،ورشاليم ا Qحر الة اإلمالا  احلسالالل 

 Qرشالالن بنالالي رميالالة فآالالن ت الالو  هنالالاج حر الالة مالالن ق الالل اإلمالالا  احلسالالل 
 ،فال  رثالر لعالود األمالر إليال  باليو  النالالام ،وذلال  لعالي  وجالود النالام

ا إذا  انالالت الن يىالالة ورمالال ،وال رثالالر ل آالالب حقالال  دو  وجالالود النالالام

 .الرف  ل ني رمية فاحلر ة تورية

فالنق الالة احم االالة هالالي ال ىربالالة ال وفيالالة ونورشي  الالا ومالالا دالال ق ا مالالن 

في  احمى االع ال الويف رقلالم نفسال  يف تآال  ال ىربالة طاعالا يف دنيالا صآ  

ولالالي  طاعالالا يف ديالالن معاويالالة رو  ،وتفضالاليآ م يف الع الالاء ،بنالالي رميالالة

رو  ،  بشصصالالي   ودهائالال  وغالاليره الالام رنالال  لالالي  ج الال  منالال ،وررشالال  ورشيلالال 
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وظالالن  ،بالالل طاعالالا يف رموالالال  والوجاهالالة لييالال  ،غفآالالة رشالالن تعييالال  وبغيالال 

لالالذل   الالاذل رهالالل ال وفالالة رشالالن اإلمالالا   ،السالال مة معالال  وحتالالت ح االال 

ول الالن مالالا إ  دخالالل حتالالت ح الالم بنالالي رميالالة ح الالى دالالآف  ،Qاحلسالالن 

فسالالام م دالالوء العالالذاب فق الالل احمسالالآال وردالالال  ،معاويالالة رشآيالال  ايالالادا

وصالالآ  م رشالالا  ،  الالع احمالالؤمنل وق الالع ريالاليهيم وررجآ الالموت ،ررشيالالن م

وديالن  ، ام رمر معاوية بق الل  الل مالن  الا  رشالا ديالن رشاليل ،جذوع النصل

وغالري  ،فق الل رشالا الظنالة ورخالذ بال  االة ،Nرشيل هو دين ابن رشاال   االي 

 Qذلالال  مالالن العظالالائم وال امالالا  ال الالي رحصالالاها رشآيالال  اإلمالالا  احلسالالل 
 .يف   اب  إلي 

ار  بصالال ل مالا  الالا  يومالالل رهالالل ال وفالالة يف واحم الم ر  األمالالور دالال

وانق الع رمآ الم ممالا  ،وفالروا مالن ظآاال  ،فقي اد غاثوا مالن جالوره ،معاوية

 Qوادالالالالال غاثوا باحلسالالالالالل  ،Qففزرشالالالالالوا إىل احلسالالالالالن  ،يف يييالالالالال 
 ،ر م رشآالالي ام والوقالالول إىل جالالان  امالورشرضالالوا نصالال ،رخوهالواد صالال

ا  انالالت حتالالت نظالالر اإلمالالامل و الالل تآالال  الفالالءو ومالالا جالالر  في الال

فقالالي  انالالا مالالراق ل ل الالل صالالغريو و  الالريو مالالن رفعالالال بنالالي  Lنلاحلسالال

احم ضالالان  –حمعاويالالة  Qو الالام تقالالي  فالالي    الالاب اإلمالالا  احلسالالل  ،رميالالة

 Qو الالام تقالالي  فالالي    الالاب اإلمالالا  احلسالالل  ،أل ثالالر ان  ا الالا  بنالالي رميالالة
 ،بنالالي رميالالة لإلدالال   واحمسالالآال احم ضالالان أل ثالالر ان  ا الالا  –حمعاويالالة 
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ورشآيالالال  ف  الالالو   .دليالالالل رشالالالا ذلالالال  –وألخ الالالر تعالالالييا م ورفظع الالالا 

راخ م واقالالع وحقيقالالة نالال   رشالالن ظآالالم الواد صالال ،ادالال غاث  م صالالليلة

رشاحمالالالا  بالالالود  تفاصالالاليل تآالالال  الفالالالءو  Lواحلسالالالنا   ،ومعانالالالاو

ورشآيالال  فيىالالب تصالالييق  ،مراق الالا  ل الالل مالالا جالالر  في الالا ،وم بسالالا ا

فقالالالي رروا ن يىالالالة  ،وال بالالالي مالالالن إغالالالاث  م وإنقالالالاذهم ،راخ مالاد صالالال

 ،فالال  يا الالن تالالر  م لسالالابق تقصالالريهم ،رشالاليهمغالاليرهم ورجعالالوا إىل 

 .فقي انق ع من بني رمية رمآ م

مل يضالالع  Qبالالل نقالالول ر ثالالر مالالن ذلالال  فالالي  اإلمالالا  احلسالالن 

فالال  يا الالن  ،وإقنالالارش م بص الال  م ،إىل صالالوا مرو  إال إلرشالالاد م الالشالال

وخصوصالالا  ،وال جيالالوا ر  يالالردهم إذا رجعالالوا ،ر  ال يثالالق  الالم إذا نالاليموا

 ،ونالاليم م بعالالي شالاليو ورشنالالاء ،ول بالال ءإذا رشآانالالا ر  ردالالف م بعالالي طالال

توضالالي  هالالذا األمالالر نل الالاج إىل ال الالذ ري بالال ع  مالالا ردالالآفناه يف  جالاللوأل

رشالالالودو إىل سو  اإلمالالالا  )يف بلالالالس  ،بلوثنالالالا ال ا يييالالالة لنظري نالالالا

يف وضالالالع   Qقآنالالالا دالالالابقا إ  اإلمالالالا  احلسالالالن  :فنقالالالول (Qاحلسالالالن

ء رث الالا احلفالالاظ رشالالا انالال ام ،رو  رشالالا معاويالالة الحالالح رمالالورا م االالةاللآشالال

ومنالالع انصالال اره يف  ،احمى االالع ال الالويف إىل اخل فالالة اإلدالال مية احلقيقيالالة

وطاعال  فيال  ورمآال   ،بوتقة الف ر األموي رغالم ح اال  لال  وجربال  خآفال 

قالالي وضالالع ل لقيالالق ذلالال  سوطالالا  Qوذ رنالالا ريضالالا ر  اإلمالالا   ،بالال 



 Lمت يي احلسن وقيا  احلسل  .............................................................. 418

الالق  ،لآاى االالع ال الالويف رشالالا معاويالالة و الالا  هالالذا األمالالر مالالن رهالالم مالالا رشا 

فقالالي جعآالال  طرفالالا يف  ،Qىل اإلمالالا  احلسالالن انالال امء احمى االالع ال الالويف إ

و الالالذا ي الالالو   ،روط الين ظالالالر وفالالالاء معاويالالالة بشالالال ،الصالالآ  إىل جان الالال 

قالالي ررشالالاد احمى االالع ال الالويف إىل خنيقالال  رغالالم  اذلالال  رشنالال  هالالذا  Qاإلمالالا 

 روال.

يف وضالالالع   Qواألمالالالر الثالالالاا الالالالذي الحظالالال  اإلمالالالا  احلسالالالن 

جالالوع إىل و ي  الال  لآر ،هالالو اقنالالاع احمى االالع ال الالويف بص  الال  ،رو اللآشالال

ارش االالي لالالذل  ثالال   ر الالائز  Qوذ رنالالا ريضالالا هنالالاج ر  اإلمالالا   ،قيادتالال 

 .رد اب ر و  رصلاب  إىل رشيوه : انت األوىل

 .واقع رشيوه وخآيف   الثقافية ورداد ا ور ائز ف رها :الثانية

وال الي لالن يسالري رشآي الا  Q ربة ال وفالة مالع رمالري احمالؤمنل  :الثالثة

 .رشيوه

 يالالزتل األوىل والثانيالالة  فيالالل باقنالالاع وقآنالالا ريضالالا إ  تعالالارض الر

بوضالالالع  تآالالال   Qوإ  اإلمالالالا  احلسالالالن  ،احمى االالالع ال الالالويف بص  الالال 

ور  الضالالامن ل لقيقالال  هالالو  ،رو  تالاليقن مالالن حتقالالق ذلالال  ال عالالارضالالشالال

وخآفي  الالا الثقافيالالة القائاالالة رشالالا ردالالا   ،شصصالالية رشالاليوه العيوانيالالة

 والن يىالالة احل ايالالة لالالذل  ال عالالارض ،احلقالالي واحلسالالي وال غالالي والغالالير

هالالو نفالالرو احمى االالع مالالن معاويالالة ونيمالال  رشالالا ال فالالريف يف  الال  رمالالري 
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وإدرا الال   Lوردالالف  رشالالا الالال صيل رشالالن احلسالالن واحلسالالل  ،Qاحمالالؤمنل

 .خ    ودعي  إلص ه وضع 

 ،واخل صالالة هنالالا ر   الالل ذلالال   الالا  ردالالا  الصالالآ  وسوطالال 

وإرجارشالالال  إىل ال ريالالالق  ،والغايالالالة منالالال  هالالالو اقنالالالاع احمى االالالع ال الالالويف

رنالال  م الالى مالالا رجالالع وردرج خ الالوه فالالي  صالالير  ومالالن الواضالال  ،الصالاللي 

ونورشيالالة  رب الال  مالالع  ،وحآاالال  ورشفالالوه يشالالاآ  ،الرحالالب يسالالع  Qاإلمالالا  

إليال  رو رشيوه  فيآالة ب غيالريه وق الع رمآال  منال  ورشالي  تف الريه يف الرجالوع 

 .الوثو  ب 

وفعالال  اق نالالع احمى االالع ال الالويف بص  الال  يف طاعالال  وثق الال  بورشالالي 

فرجالالع إىل  ،Nيف  ل  االالي  وتفري الال  ،و آيالال  رشالالن ق الالال ال الالاغي ،الغالالادر

وهالالذا مالالا  الالا  هيالاليل إليالال  اإلمالالا   ،Qو اتالالب احلسالالل  Qاحلسالالن 

ر  يق نالالع رهالالل ال وفالالة ر  بنالالي رميالالة لالالن يفالالوا  ،مالالن سوطالال  Qاحلسالالن 

فريجعالالوا إليالال  فيلققالالوا هلالالم سطالال   ،فينق الالع رمآ الالم فالالي م ،يءالهلالالم بشالال

  رو ا ،ال رنالال   الالا  ين ظالالر مالالن معاويالالة ر  يفالالي لالال  بالال  ،رشالالود األمالالر إليالال 

غاليره وم الره  ،ي ض  ألهل ال وفة مالا  الانوا جي آالو  مالن واقالع معاويالة

بالل مل ي اعالوا فيال  إال لعالي   ،ف الم رشالاحمو  ب الل ذلال  ،وخيارش  ودهائال 

ورشآيالال  فالالي  مالالا ت الالل هلالالم  ،ورشالالي  انصالالاف  يف القضالالاء ،تسالالوي   يف الع الالاء
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مالالن  الالرب  م هالالو ر  لالالي  وراء ال االالع يف وفالالاء الغالالادر وال الالاغي إال 

 .ولي  يف ات اع احمصادع وال اغي إال العناء والني  ،ملال  ء واأل

بعي ر  اتضال  ذلال  نقالول إ  تآال  ال قياليام   آ الا  انالت رشناليما 

ق الالل ر  حي ا الالم يف رنفسالال   ، الالا  احمى االالع ال الالويف طامعالالا يف بنالالي رميالالة

فعآالالم ر  ال دنيالالا وال ديالالن  ،رمالالا ا   وقالالي جالالر م ،ورموالالال  وررشراضالال 

ورصال   ذلال   ،فصالاروا ررشالياءه ،مالن م ورصال   موتالورا ،وراء بني رميالة

ودارشالالى  ،ودارشيالالا لق الالاهلم والوقالالول ضالاليهم ،احمى االالع نالالاقام رشآالالي م

ف نالالا ال بالالي ل الالل رشاقالالل ر  يع قالالي ) ،لآن الالوض بالال  Qاإلمالالا  احلسالالل 

 (بالالو م قالالي تغالالريوا وخصوصالالا بعالالي ر   ررشالالوا ن الالائ  دالالوء اخ يالالارهم

ي راخا  والالاليرشوا  ال الالالنعالالم ال بالالي لنالالا ر  نصالالي   الالل تآالال  االد صالال

فالالام    الالوه لالال  مالالن ظ الالور الظآالالم وابالالور  ،Qوج الالت لإلمالالا  احلسالالل 

وغالالري ذلالال   ،والق الالل رشالالا الظنالالة وال  االالة ،واالدالال  ثار بالالالفيء ،فالالي م

وحقالالا إ الالم رصالال لوا  ،ور الالم فعالال  رشايشالالوها ، آ الالا رمالالور صالالليلة

ال  ،ردينالومظآالالومل وخالالائفل مشالال ،بالالذل  موتالالورين مالالن بنالالي رميالالة

ف الي احلقيقالة احمالرو  ،فيال  وال خالياع ف الذا  آال  ال  الذب ،رمالل هلالم فالي م

وال الالويف خاصالالة يف ظالالل ح الالم  ،ال الالي رشاشالال ا احمى االالع اإلدالال مي رشامالالة

فالالوثر  فيالال  فرضالالت رشآيالال  إرشالالادو حسالالابات  يف ارت اطاتالال   ،بنالالي رميالالة



 421 .............................................................................. لسالفصل الثا

فيفالالءض ر  تآالال  احليالالاو مالالع الظالالاحمل  ،وان امءاتالال  الف ريالالة ،اإلداريالالة

 .غريت 

بالالو   ،صالالللر  جييالالب النا Qوبالالذل  يا الالن لإلمالالا  احلسالالل 

ول الالن ق الالل ر  يالاليخل احمى االالع ال الالويف تآالال   ،تآالال  النصالالائ  صالالليلة

رمالالا ا   وقالالي  ،وق الالل ر  ي الالو  موتالالورا مالالن األمالالويل ،ال ىربالالة الياميالالة

فال  ين غالي احل الم رشآالي م بالام  ،جر م فآم ي ق لال  فالي م رمالل وال م االع

 .بل ين غي تصييق درشواهم ،د ق

ين غالالي ر  ي وصالالل نعالالم ين غالالي تصالالييق م أل الالم توصالالآوا إىل مالالا 

 ،فآالم جيالي منال  مالا ي االع فيال  ،إلي   ل طامع يف شالص  دالآم إليال  رمالره

فالاليذا  الالات وا اإلمالالا   ،بالالل وجالالي منالال  الغالالير والالال  ء والن الالال وابفالالاء

ورنالال   ،وذ الالروا ر الالم رفضالالوا بنالالي رميالالة لظآا الالم وتعالاليهيم ،Qاحلسالالل 

وذلال  بعالي هالال ج ر الم رفضالوا بنالي رميالة لظآا الالم  ،لالي  رشآالي م إمالا 

إذ  ،وذلالال  بعالالي هالال ج معاويالالة ،ورنالال  لالالي  رشآالالي م إمالالا  ،موتعالاليهي

فاالع رخالذ ال يعالالة ليزيالي يف حيالالاو  ،   ال  خيرجالو  رشالالن احل الم األمالالوي

وهالالذا يف الواقالالع  ،رحو  ر  ال إمالالا  رشآالالي مالمعاويالالة رشآالالي م إال ر الالم يصالال

وإدراج مالالن م ر الالم هالالم  ،Qر  اإلمالالا  احلسالالن الال الالزا  مالالن م بشالال

يالاليرشو العاقالالل احمآ فالالت ل آالال   ف الالل ذلالال  ،ر الاحمعنيالالو  بالالذل  الشالال
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رين دالالنة إىل تصالالييق م الومالالي ا ال الالي دامالالت رششالال ،ال ىربالالة ونورشي  الالا

 .وق ول درشوا م واالرش امد رشا ورشودهم

و الذل   ،نعم البي مالن تصالييق م فالي  ظآالم معاويالة  الا  م وقعالا

 :قول  Qفقي روي رشن اإلما  احلسن  ،نفور احمى اع ال ويف ريضا

واهلل ليسالالومون م  ،بالاليا مالالع بنالالي رميالالةفالالويم اهلل ال تالالرو  فرجالالا ر)

 .(1)(دوء العذاب

بعالالود األمالالر إليالال  ريضالالا لالالي  إال  Q الالام ر  س  اإلمالالا  احلسالالن 

وحمالا  ،لعآا  العادي بام يا الن ر  يفعآال  بنالو رميالة إذا مالا مت نالوا وح االوا

وهنالالا يظ الالر  ،ين ظالالره مالالن نفالالور احمى االالع ال الالويف مالالن م ونقا الال  رشآالالي م

 ،ا الال  وحآاالال  يف سوطالال  وغايا الالاوح  Qبعالالي نظالالر اإلمالالا  احلسالالن 

يء مالالن ورشالالودهم الورشالالي  وفالالائ م بشالال ،فالاليذا  الالا  ي وقالالع ظآالالم بنالالي رميالالة

 ،بالالل يق الالع ر الالم دالالول يصالال و  رشآيالال  العالالذاب صالال ا ،لالالذل  احمى االالع

فاالالن ال  يعالالي ر  تصالال ي  رطالالامع و مالالال  ،دالالوء العالالذابويسالالومون  

وتالالؤثر شالاليو ظآا الالم وطالالول ب ئ الالم  ،احمى االالع ال الالويف بواقالالع بنالالي رميالالة

 ،ف غالالري رط الالارش م وال دالاليام غالاليرهم ألنالال  دالال ب مصالالي   م ،نفودالال ميف 

ولالالن يثقالالوا  ،ولالالن يالالومآوا فالالي م ،رو رشالالا رقالالل تقالاليير فآالالن ي اعالالوا  الالم

                                                           

 .44ص ،44ج ،( بلار األنوار(1
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 الالام ر  ذلالال  ريضالالا  افيالالا أل  يالاليفع م لآرجالالوع  ،بورشالالودهم مالالرو رخالالر 

ور  ال ي صآالالوا رشالالن م ورشالالن مالالن ى م م الالام  انالالت  ،Kإىل  ل  االالي 

 .الن ائ 

هالالذه  غاي  الالا حتقيالالق الالا   Qمالالا  احلسالالن وقالالي تقالالي  ر  سو  اإل

فالاليذا حصالالآت ف الالل ين غالالي ق وهلالالا ر  ال بالالل ال بالالي مالالن احل الالم  ،الصالاللوو

 .؟رشآي م بسابق ررشامهلم

 .؟هل من العقل ر  يق آ  ويف   ل  باب رشفوه وصفل 

والبالالي مالالن تر الال  لآقالالير الالالذي اخ الالاره  ،ر  رنالال  ال ين غالالي تصالالييق 

 .؟لنفس 

هالالالي يف جالالالواب هالالالذا  إ  ابالالالواب احلقيقالالالي ل آالالال  النصالالالائ 

 االد ف ا 

 ،إ  اخ يالالار الشالالق األخالالري هالالو واقالالع تآالال  النصالالائ  وال لالالذيرا 

وهالذا يعنالي رنال   ،ود ب فرض  واخ ياره هو مالا بين ال  مالن الغالير السالابق

 .ال يا ن ق ول توبة ري تائب م ام  ا  د   ا

 ،ورمالالا اخ يالالار الشالالق األول ف الالو يعنالالي ر  بالالاب ال وبالالة مف الالوه

وهالذا يعنالي رنال  ال ين غالي لالذل  احمى االع ر   ،يال فاالن تالاب تالاب اهلل رشآ

وذلالال  بعفالالو  ،ور  بالالاب رشفالالوه مف الالوه ،يقالالنف مالالن رمحالالة اهلل دالال لان 

 .وق ول  رجورش م وتوب  م Qاإلما  
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رع وهالالو مالالن   الوحيالالس إ  هالالذا هالالو مالالا يالاليرشوا إليالال  العقالالل والشالال

ففالال   صالاليره واظ الالر  ،حآاالال  Qفآالالذل  قالالي  اإلمالالا   ،K ل  االالي 

 ،فعظالالم صالالنه و ظالالم غيظالال  ،ل وح االال ونظالالر لألمالالور بعقالال ،رشفالالوه

ومآىالالو  ،وجعآالال  بابالالا يع االالي طالالالب اخلالال ص رشآيالال  ،ووضالالع سطالال 

ف الالو طريالالق اخلالال ص مالالن بنالالي  ،ورمالالل ي عآالالق بالال  ،يآىالالئ احمى االالع إليالال 

احمى االالالع مالالالن لقالالالنف ذلالالال   Qفالالالول ال س  اإلمالالالا  احلسالالالن  ،رميالالالة

وحمالالا وجالالي بابالالا لآصالالروج مالالن ظآا الالم  ،اخلالال ص مالالن بنالالي رميالالة

رو يف األوبالالة رشالالن اخل الالو م االالع  ،  لالال  يف ال وبالالة رمالاللوحمالالا  الالا ،وجالالورهم

 .و ل

فاالالع مالالا فعآالال  معالال   Qوهنالالا تظ الالر رشظاالالة اإلمالالا  احلسالالن الز الالي 

احمى االالع ال الالويف مالالن الظآالالم ح الالى حالالاول ق آالال  وربالالوه إىل الصالالآ  مالالع 

وال  ،رشالاليوه الآالاليود وتسالالآيم األمالالر إليالال  مالالع  الالل ذلالال  فآالالم ي صالالل رشنالال 

فآالالذل  مل  ،حم وقالالع رشآيالال اال يف الالر يف صالال ح  وخ صالال  مالالن الظآالالم ا

بالالل س  رشآيالال  رجالالوع األمالالر  ،يسالالآم األمالالر حمعاويالالة دو  س  رو قيالالي

ور  لالالي  حمعاويالالة ر  يع الالي بالالاألمر  Qومالالن بعالاليه ألخيالال  احلسالالل  ،إليالال 

 .ألحي بعيه

ر  لي قالى بالاب األمالل يف اخلال ص مالن بنالي رميالة الوضع هذا الشال

  ور ثالالر مالالن ذلالال ،مف وحالالا حمالالن رراد الفالالرار مالالن ظآا الالم وجالالورهم
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ر  قالالي حالاليد  ايالالة احل الالم األمالالوي باالالو  معاويالالة  الالام الف الالذل  الشالال

 .تقي 

هالالي ر   Qواخل صالالة هنالالا ر  مالالن رهالالم  ثالالار س  اإلمالالا  احلسالالن 

ال ينقف ذلال  احمى االع وال يفقالي األمالل يف اخلال ص مالن بنالي رميالة فينال  

فال  بالي مالن  Kوبعي  رب   م ى مالا ررشآالن النالي  ورجالع إىل رهالل ال يالت 

 .  وإقالة رشثرت ق ول  وتصييق توب 

نفسالال  لالالو  الالا  حيالالا بعالالي هالال ج  Qوهالالذا يعنالالي ر  اإلمالالا  احلسالالن 

 ،فينالال  ديصالاليق م ،و ات الال  رهالالل العالالرا  بعالالي تآالال  ال ىربالالة ،معاويالالة

ف الو ي وقالع بالذل   ،ر الوهلالذا وضالع ذلال  الشال ،ويع اي رشالا درشالوا م

 .وجود النام العارل بلق  ورحقي  

ة ويضالالع سوطالال  مل يآلالالح األمالالور احم قيمالال Qإ  اإلمالالا  احلسالالن 

 ،تآالال  الر الالائز إال ليعيالالي احمى االالع ال الالويف إىل رشالاليهرشالالا ردالالا  

ف الالل مالالن احما الالن ا  يالالرده م الالى مالالا  ،ويق الالع رمآالال  ،ويوقظالال  مالالن حآاالال 

رو ر  ال  ،؟رو يء الال  إذا مالالا رمآالال  يف بنالالي رميالالة انق الالع ،؟تالالاب ورجالالع

 ؟يس ىيب ل  م ى اد يقح من حآا  ورشاد إىل رشيه

مالالا قيا  الالا ومالالا فائالالي ا!   وهالالل رو  الحمالالاذا إذا  الالل تآالال  الشالال

!، ورشآي  فينال  م الى مالا جالرب ح الم بنالي رميالة وخالرج وضعت إال لذل 

منالال  نالالاقام رشآالالي م موتالالورا مالالن م ورشالالرل بالالذل  خ  الالاه وتقصالالريه 



 Lمت يي احلسن وقيا  احلسل  .............................................................. 426

 ،مالن قيادتال  Qفال  مالانع لالي  اإلمالا   Kوتفري   يف حالق رهالل ال يالت 

 .والقيا  ب  والوقف مع  يف وج  رشيوه

وردرج  Qسو  اإلمالالا  احلسالالن ورشآيالال  ف الالل رشاقالالل ال فالالت إىل 

وال فالالت ريضالالا إىل تآالال  ال ىربالالة  ،ورشالالرل رهالالياف ا وربعادهالالا ،فآسالالف  ا

وهالالذا مالالا نؤ الالي رشآيالال  االل فالالا  إىل ال ىربالالة اهالالل ال وفالالة ونورشي  الالا  -

 الا   Qوحيالس إ  اإلمالا  احلسالل  ،ف  بالي لال  مالن تصالييق م -ومي ا 

ن يىالالة تآالال  و الالا  ريضالالا م وقعالالا  ،طرفالا يف ذلالال  الصالالآ  رشارفالالا بوبعالالاده

 . ا  رشآي  ر  يصي  ذل  احمى اع ،ال ىربة وما ين غي ر  تسفر رشن 

يالالو  رشاشالالوراء  Qو الالي دلالالي  واضالاللا يف خ  الالة اإلمالالا  احلسالالل 

ومالا ين غالي ر  تسالفر  ،رشا رن  ارش االي فعال  رشالا تآال  ال ىربالة ون يى  الا

 :ورن  إنام رتب خروج  رشا تآ  الن يىة فقال ،رشن 

فومخنالالالالا م  ،ل م لالالالالريينرخ اونا وهلالالالالالرفلالالالالل اد صالالالال)

وحششالال م رشآينالالا نالالارا  ،دالالآآ م رشآينالالا دالاليفا لنالالا يف ريامن الالم ،مالالوجفل

فوصالال ل م إل الالا ألرشالاليائ م رشالالا  ،اق الاليحناها رشالالا رشالاليونا ورشالاليو م

وال رمالالل  ،بغالالري رشالاليل رفشالالوه فالالي م ،وبالاليا رشآالالي م ألرشالاليائ م ،روليالالائ م

وخسالالي  رشالاليال  ،إال احلالالرا  مالالن الالالينيا رنالالالو م ،رصالال   ل الالم فالالي م

ف ال  ل الم  ،وال رري تفيالل رشنالا ،مالن غالري حالي   الا  منالا ،فيال  طاع م
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 ،وابالالوط طالالامن ،الالالوي   إذ  ره اونالالا تر  اونالالا والسالاليف مشالاليم

و الالاف م  ،ول الالن ررسرشالال م هلالالا   الالريو الالاليبا ،والالالرري حمالالا يس لصالالف

 .(1)(رشآي ا    افت الفراط ثم نقض اوها

ره في الالا بال ىربالالة ال الالي الف الالذه ال آالالام  مالالن دالاليي الشالال ياء يصالال

رخ  ضالالي الومالالا ردالالفر  رشنالال  ح الالى اد صالال ،ضالال ا احمى االالع ال الالويفخا

ف الالو رشالاليو  ،ومالالن رصالال   رشالاليوهم ريضالالا بسالالب  الالرب  م معالال  ،رشالاليوه

ري  منالال  بالالو  حر  الال   انالالت الهالالذا تصالال (فومخنالالا م)وقولالال   ،مشالالءج

بغالالري رشالاليل رفشالالوه )وقولالال   ،راخ مالادالال ىابة الدالال غاث  م واد صالال

ل الم  رصال  رمالل  وال)وقولال   ،تالذ ري هلالم بواقالع  الرب  م مع الم (في م

ف الال  ل الالم الالالوي   إذ )وقولالال   ،تن يالال  هلالالم رشالالا ن يىالالة  الالرب  م (فالالي م

 ،دليالالل رشالالا ر  قيومالال   الالا  ألجالالل درشالالوا م ( ره اونالالا تر  اونالالا إلالال 

ويف  الالل ذلالال  دليالالل واضالال   .بالالل و الالذا إرش نالال  اخلالال ل رشالالا بنالالي رميالالة

وميالال  رشالالا ارشالال امده يف خروجالال  رشالالا تآالال  ال ىربالالة ونورشي  الالا ومالالا 

 تعاىل.ودول نعود حم حظة خ     إ  شاء اهلل  . متصضت رشن

 الالا  مع االاليا رشالالا تآالال   Qورشالالا  الالل فالالي  اإلمالالا  احلسالالل 

ورتالب رشالا تآال  الاليرشوا  حر  ال   ،ومالا ين غالي ر  تسالفر رشنال ال ىربة 

                                                           

 .8ص ،45ج ،( بلار األنوار(1
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و الالو م فالاليام بعالالي غالاليروا رو رنالال  يعآالالم ذلالال  بعآالالم  ،بلسالالب الظالالاهر

لال  فاليام  دالول نعالرض خروجال  هلالمال يانالع مالن  ،الغيب ف ذا رمر  خالر

 .بعي

إ  صالالعوبة ال ىربالالة وشالالي ا ودموي  الالا وطالالول  :واخل صالالة هنالالا

ورشرفالوا  ،مي ا يفالءض ر الا لقنالت رهالل ال وفالة دردالا لالن ينسالوه رباليا

 الام  ،والوقالول مالع ال الاغي واحمالا ر ،مالن خ لال  ن يىالة الوثالو  بالغالادر

 ،فآالالن ي اعالالوا يف رش الالائ م ،يفالالءض ر الالا ق عالالت رمآ الالم يف بنالالي رميالالة

وريضالا رشاشالوا ن يىالة  ،ولالن ير نالوا إىل رش الودهم ،ورشالودهمولن يثقالوا ب

فيفالالالءض ر  شالالاليو  ،وغالالاليرهم  الالالم K الالالاذهلم رشالالالن رهالالالل ال يالالالت 

وطالالول  نالال  م مالالع بنالالي رميالالة قالالي رثالالر  يف نفودالال م وغالالري   ، الالرب  م

وهالالذبت رف الالارهم  ،وصالالقآت ثا الالم ،وقومالالت صالالفا م ،ط الالايع م

اخلالالول  الالام ر   ،فء الالوا ال صالالاذل والغالالير وال االالع يف غالالري احلالال ل

واحمالالو  الالالذي رشالالاينوه مالالع بنالالي رميالالة يفالالءض ريضالالا رنالال  جعآ الالم ال 

فآالالن خيالالافو  بعالاليه ترهيالالب ولالالن يغالالرهيم رو خيالاليرش م  ،خيشالالو  احمالالو 

 .ترغيب

ون يىالالة ذلالال   آالال  هالالو لالالزو  تصالالييق م ووجالالوب الوثالالو   الالم 

وال ين غالالي ربالاليا احل الالم رشآالالي م  ،والر الالو  إىل رش الاليهم وق الالول ورشالاليهم
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م لسالالابق غالاليرهم و الالاذهلم فيفالالءض رو رد درشالالو  ،بسالالالف ررشامرهالالم

 .ر  ال ىربة قي قوم  م وق عت  ماهلم وجعآت بني رمية ررشيائ م

ورنالال   ،ورشآيالال  فالاليذا ادرشالالى ذلالال  احمى االالع رنالال  نالالاقم رشالالا بنالالي رميالالة

ورنال  م اسال   ،بالل رشالن رشامالة احمسالآال ،يريي ر  ي عي اليي األمويالة رشنال 

ج بعالالي هالال  Lبعالالود األمالالر لآلسالالنل  Qر  اإلمالالا  احلسالالن البشالال

ر مجعالالة وال الورنالال  ال حيضالال ،فآالالذل    الالب رنالال  ال إمالالا  رشآيالال  ،معاويالالة

موطنالالا  Qورنالال  درشالالا اإلمالالا  احلسالالل  ،مجارشالالة مالالع بنالالي رميالالة ورمالالرائ م

إذا ادرشالالى ذلالال  فآالالن يشالال   ،نفسالال  رشالالا الالاليفاع رشالالن قضالالي   وقضالالي  م

ومالالي ا ونورشي  الالا مالالن ظآالالم  ،رحالالي ال فالالت إىل  الالرب  م مالالع بنالالي رميالالة

ق م وحصالالة االرشالال امد رشآالالالي م لالالن يشالالال  يف صالالي ،وجالالور وخالالول

 .والوثو   م

ر  يصالالي   الالل تآالال  الالاليرشوا   Qفالال  بالالي لإلمالالا  احلسالالل 

وادالال ارارهم يف رشرضالال ا مالالع طالالول  ،خصوصالالا مالالع إمارهالالم رشآي الالا

فينال  قالي وجالي  ،فال  بالي لال  ر  خيالرج إلالي م ويالن    الم ،ميو ال ىربالة

 .النام احموتور من رشيوه

ن لالالي  هلالالذا ول الال ،و الالذا ي ضالال  ر  تآالال  ال قيالاليام  صالالليلة

فينالال  يا الالن حمالالن رشآالالم بال ىربالالة ر   ،الوقالالت لالالي  مالالا بعالالي ال ىربالالة
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بو  تآال  النصالائ  صالليلة رشناليما  الا  رهالل ال وفالة طالامعل يعءض 

رمالالا ا   وقالالي رصالال لوا  ،وق الالل  الالرب  م ،يف دنيالالا بنالالي رميالالة ورش الالائ م

فالال  وجالال   ،ونالالاقال رشآالالي م ،وصالالاروا ررشالالياء هلالالم ،موتالالورين مالالن م

 .ورخذهم بام مىض لآل م رشآي  بام د ق

و الالذا ن الالو  قالالي ادالال  عنا ت ىالالاوا إشالال ال النصالالائ  ورشق الالة 

 ،مالالع ال زامنالالا بصالالل  ا دو  إغفاهلالالا رو إثاهلالالا رو ا ام الالا ،ال لالالذيرا 

وريضالالا مالالا ورد مالالن ر   ،مالالن رهالالل ال وفالالة Qو الالذا تالالن  رمالالري احمالالؤمنل 

فالي  هالذه األمالور  آ الا مالع صالل  ا  ،احمؤمن ال يآسالع مالن جلالر مالرتل

ورمالالا بعالاليها فالال  يصالال   ،ا   انالالت ق الالل  ربالالة رهالالل ال وفالالةيف نفسالال 

احل الالم رشآالالي م  الالا إذ يفالالءض ر  ال ىربالالة ال ويآالالة احمالالرو الصالالع ة قالالي 

 ،وق عالالت  مالالاهلم يف معاويالالة وحزبالال  ،ون  الال  م مالالن رح م الالم ،غالالري  م

مالالن م  الالا  ق الالل  الالرب  م رشنالاليما  الالانوا طالالامعل  Qف الالن  رمالالري احمالالؤمنل 

 .ريي واحمالالو  معالال الاخلالالول والفقالالر وال شالاليف معاويالالة ال بعالالي ر  رشاشالالوا 

ورما الروايالة ف الي غالري نالاظرو إىل مالن ررشآالن نيمال  وتالاب ورنال  ال يصال  

نعالم ق الل ال وبالة وق الل ر  يالذو  ن يىالة غاليره  ،االرش امد رشآي  بعالي توب ال 

وهنالالاج شالالواهي تارخييالالة  ثالالري يف حيالالاو  ،فالال  يصالال  االرشالال امد رشآيالال 

ي تر الالوا ردالالول مواقالالف رشييالاليو فقالاليف  Nالصالاللابة مالالع ردالالول اهلل 
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وفالالروا يف ر ثالالر مالالن غالالزوو ح الالى رن الال  م القالالر   ثالالم تالالاب اهلل رشالالا  ،Nاهلل

 .من تاب من م

 ،ي تصالالالييق م وتآ يالالالة درشالالالو مالواحم الالالم ر   الالالل ذلالالال  يق ضالالال

نعالالم لالالو  .ال الالال صيل رشالالن م ،إلالالي م لقيالالاد م Qوخالالروج اإلمالالا  احلسالالل 

 وق الالل ر  يالالروا ن يىالالة  الالاذهلم رو تغيالالري ، انالالت درشالالو م ق الالل  الالرب  م

والوثالالو   ،ل انالالت  الالل تآالال  األمالالور مانعالالة مالالن تصالالييق م ،طالالابع م

ولالال  احلىالالة يف  ،ول الالا  االرش الالذار  الالا  افيالالا رشالالن اخلالالروج إلالالي م ، الالم

رو االرش الالذار رشنالالي  ،وال حي الالاج إلقامالالة احلىالالة رشآالالي م ،ذلالال  رشآالالي م

وتالالن  رمالالري ورمالالا  اهلل بالالو ثر ممالالا تقالالي  مالالن غالاليرهم و الالاذهلم  ،العقالال ء

ن ذلالال  يظ الالر ريضالالا ابالالواب رشالالن بعالال  ومالال ،مالالن م Qاحمالالؤمنل 

 ،مالالن احال امل ساء الالالوالء Qال لالذيرا  ال الالي وج الت لإلمالالا  احلسالل 

فينالال  بنالالاء رشالالا م حظالالة  ،و الالو  بيالالو  األمالالوال حتالالت يالالي بنالالي رميالالة

ومالالا نالال   رشن الالا فينالال  مالالن  ،ال ىربالالة ال وفيالالة ونورشي  الالا وطالالول مالالي ا

هيالب مالن احمس  عي جاليا لالي  ري مف الر ر  ي صالور تالوثري الءغيالب والء

بنالالي رميالالة يف ثنالالي رشالالزيا  م رو تغيالالري مالالوقف م رو ر  ي اعالالوا فالالي م ثانيالالة 

 الالام ر  الالالن   العق ئالالي يف ال ف الالري  ،رو يالالومآوا يف رش ايالالاهم مالالرو رخالالر 

 .احمع يل لي ا ن بعي  ذل  بل يق ع ب 
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ومالالن الواضالال  ارش امدنالالا يف اإلجابالالة رشالالن تآالال  األمالالور بشالال ل 

بالالة ونورشي  الالا ومالالي ا ال الالي ورشالالا ال ىر Qم الالاس صالالآ  اإلمالالا  احلسالالن 

يف تآالال  ورشالالا ن يى  الالا وإمار ال وفالالة رشآي الالا  ،رين دالالنةالدامالالت رششالال

ويا الن لنالا ر  نضاليف هالذا األمالر إىل مالا تقالي  مالن  ثالار  ،احميو ال ويآالة

 ،الصالالآ  غالالري احمقصالالودو   فيمويالالة ال ىربالالة وشالالي ا غالالري مقصالالود

و وط عالال  الالال ا  ل آالال  ال ىربالالة هالال ،ول الالن تغالالري  ف الالر احمى االالع ال الالويف

ال تع االالي رشالالا درشالالوو  Qإذ ر  فارشآيالالة س  اإلمالالا  احلسالالن  ،احمقصالالود

ح الالى لالالو  الالا  معروفالالا بالغالالير وال االالع ورشالالي   ،ر م آقالالاالمالاليرشي النصالال

إذ مالالن الواضالال  ر  ورشالاليه وبيع الال  ال يوج الالا  حتقالالق موضالالوع  ،الوفالالاء

نعالالم رجالالوع الغالالادر رو اخلالالاذل  ،فالاليرشوو الغالالادر  عالاليم ا ،ر الالشالال

 ،ورصالاب  جالزاء طاعال  وجشالع  ،غاليرهوال امع بعالي ر  اصال آا  بال ء 

يوجالالب تصالالييق  يف  ،وخالاليم رشآيالال  الظآالالم فالالءو طويآالالة وف الال  بالال  ابالالور

ويصالالل  لالالي   ،وردالالف  رشالالا تفري الال  ،درشالالواه النالالي  رشالالا تقصالالريه

فالاليذا رشالالاد ودرشالالى  ،وإرشالال   توب الال  ،العقالال ء االرشالال امد رشآيالال  بعالالي روب الال 

ري ولعيال  فالنف  ال ىربالة غال ،رت  حيصالل  الا موضالوع سطال الاإلما  لنص

مقصالالودو ل الالن حيالالس اخ ارهالالا احمى االالع ال الالويف لنفسالال   انالالت  فيالالل 

والوثالالو   ،ب آقينالال  دردالالا يف ن يىالالة ال االالع يف الغالالادر واالرشالال امد رشآيالال 
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ف قومالال  وترجعالال   ،وابآالالو  رشالالن احلالالق ورهآالال  ،بالفالالاجر والر الالو  إليالال 

 .وهذا هو احمقصود واحمن ظر من تآ  ال ىربة ،إىل جادو احلق

 حاجالالة وال وجالال  لإلل الالزا  بالوظيفالالة إنالال  ال - :ورشالالا هالالذا نقالالول

وال وجالال  لإلد شالال اد رو غالالري ذلالال  ممالالا  Qاخلاصالالة لإلمالالا  احلسالالل 

طرح الال  النظريالالا  السالالابقة لآصالالروج رشالالن إشالال الية ال لالالذيرا  ورشق الالة 

رشالالا ردالالا  صالالآ  اإلمالالالا   Qف  لآيالالل حر الالة اإلمالالالا   ،النصالالائ 

وال ىربالالة ال وفيالالة اتضالال  ر  ال حاجالالة ل آالال  النظريالالا  وال  Qاحلسالالن

فسالال ب ظ ورهالالا رشالالا السالالاحة الف ريالالة  ،وجالالب لفرضالال ا رو اح امهلالالام

مواقالالف احمى االالع ال الالويف السالالابقة وتقيالاليم الناصالاللل هلالالا وقالالي ت الالل 

 .بصورو رشق ئية رشي  مانعي  ا بعي  رب  م احل م األموي

إ  ال ىربالالة مل تغالالري مالالن ذلالال  احمى االالع ري  ء مالالن  :لالالربام يقالالال

فقالي غالير  ،فالا منال  قالي وقالع فعال بيليل ر  ما  الا  م صو ،ط ع  وط يع  

و الالذا ي ضالال  ادالال ارار صالاللة  ،Qرهالالل ال وفالالة باإلمالالا  احلسالالل 

ويعالالود بالالذل   ،النصالالائ  وال لالالذيرا  ح الالى بعالالي ال ىربالالة ال وفيالالة

 :االد ف ا  واإلش الية احم قيمة

 ؟إىل ال وفة Qحماذا توج  اإلما  احلسل 
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وذلالال  ر  هنالالاج فرقالالا بالالل انقالال ب  ،وابالالواب رشالالن ذلالال  واضالال 

إذ ر   ،لوفيالالة فالاليام بعالالي وبالالل صالاللة االرشالال امد رشالالا درشو الالا ق الالل ذلالال ا

 ،وصالاللة منرا الالا ،االنقالال ب فالاليام بعالالي ال ينفالالي صالالي  درشو الالا دالالابقا

ورنالال   ،ور  احمالالنرا   انالالت حقيقالالة وواقعالالا وليسالالت  الالذبا وخالاليارشا

وخصوصالالا مالالع االل فالالا   ،ين غالالي ل الالل رحالالي تصالالييق تآالال  الالاليرشوا 

ور الالا  انالالت بسالال ب خالالوف م  ،Qإىل ردالال اب  الالاذهلم رشالالن ريب  االالي 

و الالام ذ رنالالا دالالابقا فالاليذ مل جيالاليوا  ،احلالالرب وطاع الالم يف رمالالوال بنالالي رميالالة

فال  ررش قالي ر  رحالاليا  ،مالن م إال داليف ايالاد نقاالوا رشآالي م ونفالروا مالن م

إ  ال لالالس  :إذا اتضالال  ذلالال  القالالول ،مالالن العقالال ء ي وقالالف يف تصالالييق م

 :يف الواقع رشن رن 

 ؟م بعي  رب  م ر  الهل جيب تصييق رهل ال وفة يف درشوا 

رشآالالم ب آالال  احم بسالالا  وال فالالت إىل   -هالالل ين غالالي ألي رشاقالالل 

وادالال ارارهم  ،ومتسالال  م  الالا ، الالرب  م ونورشي  الالا ومالالي ا ون ائى الالا

ر   –Qوإمارهالالم تآالال  الفالالءو ال ويآالالة رشالالا درشالالو م اإلمالالا   ،رشآي الالا

 ؟يصيق م وير ن إىل ورشودهم ر  ال

  الالم رمالالر رشق ئالالي ر  يق م والوثالالو هالالل ر  تصالالي :وبع الالارو ثانيالالة

 ؟ال
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ورمالالا ر الالم انقآ الالوا فالاليام بعالالي ف الالذا رمالالر  خالالر ال يانالالع مالالن وجالالود 

مق ضالاليا  تصالالييق م والر الالو  إىل ورشالاليهم واالطا نالالا  بوفالالائ م بعالالي 

 . رب  م و و ا رشق ئية

وبع الالارو واضالاللة إ  ال لالالس مالالع تآالال  النصالالائ  وال لالالذيرا  

 ،هالالل ال وفالالةهالالو يف ارتفالالاع موضالالورش ا بعالالي العآالالم بظآالالم بنالالي رميالالة أل

والعآالم بودال اب  الاذهلم رشالن اإلمالا   ،ونفالر م مالن م ،ونقا  م رشآالي م

 .Qريب  اي 
إنالال  بعالالي العآالالم ب الالل ذلالال  ين غالالي تصالالييق م واالرشالال امد  :فنقالالول

والعثالالالرا  اخل الالالرو  ،فالالالي  الن  الالالا  الصالالالع ة والشالالاليييو ،رشآالالالي م

ه  ،والعييالاليو تقنالالع مالالن ال تقنعالال  األدلالالة والناهالالل وتغالالري  مالالن ال يغالالري 

فيصالال  االت الالال رشالالا مالالن رشر  الال  صالالعاب  ،وورشيالالي رب العالالاحمل ورشالالي

ومالالن ابالال ا بعثالالرا  دالالوء فعالالال   ،ال ىالالارب لسالالوء اخ يالالاره فن   الال 

وريقظ الال  مالالن طالالول حآالالم  ،ورحمالالت بالال  حمالالا  خ ي اتالال  فودب الال  ،فقوم الال 

بعالالي ر  رر  ن يىالالة الوثالالو   ،وررشادتالال  إىل طريالالق هالالي  ورشالالاد ،ورقالالاد

فالال   ،ل االالع يف ال الالاغي واحمالالا روذا  مالالرارو ا ،بورشالالي ال الالاغي والغالالادر

 ،وال رده بعالالي ر  نالالي  وردالالف ،يصالال  احل الالم رشآيالال  بص الالئ منالال  دالالآف
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وهالالذا رمالالر رشالالريف و الال  رشقالال ا  ،فيقالالالة رشثالالرو العالالاثر شالالو  احلآالاليم

 .ورشق ئي

نعالالم تآالال  النصالالائ  وال لالالذيرا  وحالالاهلم السالالابق بشالال ل رشالالا  

ولالالزو   ،وغريهالالا مالالن األمالالور األخالالر  توجالالب ال و الالي مالالن صالاليق م

وهالذا لالي  ب الال لالء  م وابآالو   ،رشالن قالرب رشالا حالاهلم ال عرل

ي ال و الالي مالالن صالاللة درشالالوا م النعالالم ذلالال  يق ضالال ،رشالالن الن الالوض  الالم

وهالالذا فعالال  مالالا قالالا  بالال  اإلمالالا   ،وواقالالع ادالال عيادهم ،وصالالي    ابالالا م

وفعال  تو الي مسالآم مالن  ،فقي رردل مسالآم بالن رشقيالل لالذل  Qاحلسل 

ف  الالب بالالذل   ،Qل واقالالع ال وفالالة وصالالي  نواياهالالا  الالاه اإلمالالا  احلسالال

 . ام تقي  Qلإلما  

ونن   هنا رشا رننالا ارش االينا يف جوابنالا هالذا رشالا رمالر رشق ئالي وهالو 

وحصالول  ،فعل مالا ين غالي فعآال  ل الل رشاقالل ال فالت إىل تآال  احم بسالا 

 .ما ين غي حصول 

فان ج الة رهالل ال وفالة ين غالي هلالم النفالرو مالن بنالي رميالة ون الذهم 

هلالالالم الرجالالالوع إىل اإلمالالالا  غالالالي  الالالام ين  ،والنقاالالالة رشآالالالي م لظآا الالالم

و الالذل  ين غالالي ل الالل رشاقالالل  ،ودرشوتالال  والوقالالول إىل جان الال  ،Qاحلسالالل

ر  يصالاليق م بالالل وين غالالي  ،ومالالي ا ونورشي  الالا ون يى  الالا ،رشآالالم ب ىالالرب  م
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إذا درشالوه  ،ويثالق  الم وبورشالودهم ويع االي رشآالي م ،ريضا ر  يالر ن إلالي م

 .ليقف  م رما  رشيوه ورشيوهم

صالآوا إىل مالا ين غالي هلالم مالع وهذا فع  ما حصالل فوهالل ال وفالة و

 Qودرشالالوا اإلمالالا  احلسالالل  ،فنفالالروا مالالن م ومالالن ظآا الالم ،بنالالي رميالالة
و الالذل  ين غالالي  ،ثالالم بالالايعوه ،وادالال اروا رشالالا ذلالال  ورموا رشآيالال 

ور  ال حي الالالم رشآالالالي م  ،ريضالالالا ر  يصالالاليق م ويالالالن    الالالم Qلإلمالالالا 

 .بآلاظ مواقف م السابقة

ا  ريالالالي بيانالالال  ر  حر الالالة اإلمالالالو الالالذا نع قالالالي رنالالال   اتضالالال  مالالالا ن

ورشالالا حسالالابا  دقيقالالة  ، انالالت م نيالالة رشالالا ردالالا  رشق ئالالي Qاحلسالالل

ورشالالا  Qوبنالالى رشآي الالا اإلمالالا  احلسالالل  Qجالاليا ردسالال ا اإلمالالا  احلسالالن 

واطآالالع رشالالا  ،مع يالالا  رشاديالالة توجالالب رشالالا  الالل مالالن ال فالالت إلي الالا

 الالام اتضالال  ريضالالا  ،احلر الالة Qتفاصالاليآ ا ر  يوجالالب رشالالا اإلمالالا  احلسالالل 

رمالالا  نظري نالالا بعالالي حتآيالالل القضالالية ر  تآالال  النصالالائ  ال متثالالل ري مشالال آة 

وال ىربالالة ال وفيالالة  Qاحلسالالينية رشالالا ردالالا  صالالآ  اإلمالالا  احلسالالن 

ورشالالا ذلالال  ي ضالال  ر  القضالالية  ،ومالالي ا وإجيابيالالة ن ائى الالا ،ال امالالة رشنالال 

ور الالا ليسالالت وظيفالالة خاصالالة ال  ،احلسالالينية ليسالالت م نيالالة رشالالا رمالالر غي الالي

 متعالالن يف نعالالم هالي م نيالة رشالالا رمالور دقيقالة جالاليا حتال   إىل ،يعآالم وج  الا
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وبعالالي نظالالر يف  ،وتالاليقيق يف مع يا الالا   وتف الالر يف رحالالياث ا ،م بسالالا ا

وذلالال  ر  الالالربف بالالل  ،حتآيالالل رمورهالالا   وال ي الالاد يصالالل إليالال   الالل رحالالي

 ،وردالالال ا ا Qوقضالالالية اإلمالالالا  احلسالالالل  Qقضالالالية اإلمالالالا  احلسالالالن 

ولالالواام ام ليق الال  ي الالاد ي الالو  مالالن األمالالور الغي يالالة ال الالي ال يسالال  اع 

وهالالذا مالالا حالالي  بعامالالة احمف الالرين وال  الالاب واخل  الالاء ر   ،إدراج ردالال ا ا

 ،مسالال ن ىل منالال  الوظيفالالة اخلاصالالة تالالارو ،حيآآوهالالا رشالالا ردالالا  غي الالي

رو بنائ الالا رشالالا ردالالا  ر   ،ومعءفالالل بالالالعىز رشالالن فآسالالف  ا تالالارو رخالالر 

إذ  ،اإلقالاليا  رشالالا الشالال ادو وتالالرج ال قيالالة ررشظالالم ورهالالم مالالن حفالالح الالالنف 

وهم مالالن دورا  األمالالر بالالل ور  مالالا تالال ،اتضالال  ر  ال موجالالب لآ قيالالة

وريضالا ال  ،فال  مالورد هلالا وال موضالوع ،الش ادو وال قيالة لالي  بصاللي 

ورنالال  رشنالالو   ،لآشالال ادو Qموضالالوع لالاليرشو  ر  خالالروج اإلمالالا  احلسالالل 

 الالام رنالال  اتضالال  ر  حر  الال   انالالت مع االاليو رشالالا  ،حر  الال  بغالالري رشنوا الالا

وريضالالا مل ي الالن هنالالاج  ،يالال رشالالا غآ الالة الظالالن الشصصالال ،ردالالا  رشق ئالالي

يف  Qفقالالي ت الالل دقالالة حسالالابا  اإلمالالا  احلسالالل  ،خ الالو يف احلسالالابا ري 
مالالع  ،ور  حر  الال  م نيالالة رشالالا ردالالا  ح االالة ومسالالؤولية تامالالة ،حر  الال 

ومق ضالاليا ا يف نفسالال  واحلفالالاظ  ،ررشيةالم حظالالة مجيالالع األح الالا  الشالال
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رو  ،رو يف ال ريالالق و يف  الالرب ء ،دالالواء  الالا  يف احميينالالة ويف م الالة ،رشآي الالا

 .Qحر     غري ذل  من مراحل ت ورا 
 .ورما  يل احمى اع ال ويف رشن  فين  حظ  رخ و ونفس  ضيع

ي قالالالى  ء واحالالالي يا الالالن ر  يثالالالار حالالالول تآالالال  النصالالالائ  

 :وال لذيرا  وهو

هالالالذا األمالالالر لآناصالالاللل  Qحمالالالاذا مل ي الالالل اإلمالالالا  احلسالالالل 

وابالالواب رشالالن هالالذا  ؟إذا  الالا  ذلالال  هالالو ردالالا  حر  الال  ،واحملالالذرين

لآ ن يالال  رشالالا تآالال  األمالالور ال ثالالريو ر ر  مالالا ذ رنالالاه حي الالاج البشالال ل ت صالال

ومالالا ين غالالي ألهالالل  ، ال ىربالالة ال وفيالالة و ثارهالالا ون ائى الالا ،واليقيقالالة

ممالالا  ،ومالالا ين غالالي لإلمالالا  بالالل ل الالل رشاقالالل إل فالالت إىل ذلالال  ،ال وفالالة فعآالال 

رو  ،يسالال يرشي خفالالاء ال ثالالري مالالن الوجالالوه رشالالا الناصالاللل واحملالالذرين

 .هذا روال .رشي  اتضاه األمر هلم

يف خ  الالال  يالالالو   Qري  اإلمالالالا  احلسالالالل الي فينالالالا تصالالال :ثانيالالالا

رشاشالالوراء ويف غالالريه بالالارش امده يف خروجالال  رشالالا درشالالوو رهالالل ال وفالالة 

 .و رب  م ون ائى ا
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 ،لالالي  مالالن احمسالالآم ف الالم رول الال  لآصالالآ  و ثالالاره ورهيافالال  :ثالثالالا

وال  ،Qرو  وفآسالالف  ا ولواام الالا ح الالى لالالو بي ن الالا اإلمالالا  الوربعالالاد الشالال

 .ديام يف ذل  الوقت الضيق

ومالالا جيالالب  Qحم الالم هالالو معرفالالة رول الال  مقالالا  اإلمالالا  ر  ا :رابعالالا

دالالالواء رشرفالالالوا ردالالال اب خروجالالال  واق نعالالالوا  الالالا ر  مل  ،رشآالالالي م  اهالالال 

 .يعرفوها ومل يق نعوا  ا

وقيالالا   ،رجالالاب بعضالال م بوجالالوب إجالالاب  م Qر  اإلمالالا   :خامسالالا

ولالالي  ذلالال  إال حمالالا قالاليمناه مالالن ال ىربالالة  .احلىالالة هلالالم رشنالالي اهلل دالال لان 

 .ي روج ت احلىة هلموما رفرات  من وضع جيي

 .هذا متا  ال لس رشن مش آة النصائ  وحآ ا

ورمالالا احمشالال آة األهالالم ال الالي حالالري  ال ثالالري مالالن احمف الالرين ولعآ الالا 

بالالل  ،رجلالالت النظريالالة الغي يالالة احمعآآالالة رشالالا ردالالا  الوظيفالالة اخلاصالالة

مسالالريه نلالالو ال وفالالة  Qرشين  الالا وهالالي مسالالولة مواصالالآة اإلمالالا  احلسالالل 

احموقالالف بعالالي ) ال لالالس رشن الالا يف فسالالول يالالوو ،بعالالي رشآاالال  باق الالل مسالالآم

 .إ  شاء اهلل فان ظر (مق ل مسآم
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 :ْلأذا ازكوفُّ دون غريهأ

 حماذا ال وج  إىل ال وفة دو  غريها من ال  د؟

 وما اهليل من ال وج  إىل ال وفة؟

 الالا  هالالذا   االدالال ف اما  مثالالار جالاليل يف القضالالية احلسالالينية و الالا  

 د ب ذل  ابيل هو تقييم الوضع ال ويف.

ل آالالالي غالالالري ال وفالالالة رشنالالالي  Qذا مل ي وجالالال  اإلمالالالا  احلسالالالل فآالالالام

 خروج  من م ة؟

رشالالرض رشآيالال  بعالال   Qقالالي ذ رنالالا دالالابقا بالالو  اإلمالالا  احلسالالل 

 ال يائل مع مميزا ا  اليان.

وقالالي رج نالالالا هنالالالاج يف درادالالال نا ل آالالال  ال الالاليائل بعالالالي  رهآي  الالالا 

وقضالالالي  ، فاالالع اشالال  ار رمالالر اإلمالالالا   Qالدالال ق ال اإلمالالا  احلسالالل 

 شالار خالالن رفضال  بيعالالة يزيالي يف األمصالالار، إال رننالا مل نىالالي وان Qاحلسالل

ره وحت ضالالن البآالاليا مالالن الالال  د اإلدالال مية درش الال  ل قالالف إىل جان الال  وتنصالال

 قضي   إال ال وفة.

فال وفالالة هالالي ال آالالي اإلدالال مي الوحيالالي الالالذي  اتالالب اإلمالالا  

رت ، وال آالالب بلقالال ، والالاليفاع رشالالن الورشالالرض رشآيالال  نصالال Qاحلسالالل 

هلالا مسال قا ر  تعالود ل قالف إىل جانالب اإلمالا   قضي  ،  ام رن   الا  م وقعالا
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، ول و ا خرجالت بشال ل إجيالايب مالن تآال  ال ىربالة مالع بنالي Qاحلسل 

رميالة، فقالي رفضالت احل الم األمالالوي وخرجالت منال  وهالي مآي الة بالاليوافع 

االن قا  واحمواج ة ل نالي رميالة، رضالف إىل ذلال  ر الا  انالت رشاصالاة رمالري 

ألحالاليا  وم الالام  ، ف انالالت احملالالور األهالالم حمسالال ىيا  اQاحمالالؤمنل 

األمالالالور، وم فارشآالالالة بشالالال ل م الالالاس مالالالع  الالالل القضالالالايا اإلدالالال مية، 

 خصوصا السيادية من ا، وال ديام رمر اخل فة واإلمامة.

واألهالالالم مالالالن ذلالالال   آالالال  تقيالالاليم مسالالالآم هلالالالا و  اب الالال  لإلمالالالا  

، فالالي  مسالالآام إنالالام توجالال  إىل ال وفالالة ب  آيالالف خالالاص ليرادالالة Qاحلسالالل

قالالرب ولالالري  مصالالياقية درشواتالال  وضالالع احمى االالع ال الالويف، وتقيياالال  رشالالن 

و  اباتالالال ، وردالالالآ  ومالالالي  م ابق  الالالا لواقعالالالة، ومالالالي  ادالالال عيادهم 

حمواج ة بنالي رميالة، والوقالول رمالام م والاليفاع رشالن قضالي  م، وقالي ورد 

 قول  حمسآم: Qرشن اإلما  احلسل 

)فالاليذا دخآ  الالا فعىالالل إيل  بالالاخلن ح الالى ررشاالالل رشالالا حسالالاب ذلالال  

 .(1)إ  شاء اهلل تعاىل(

، و  الالب ا  ر رلفالالال قيالاليم إجيابيالالا فقالالي بايعالال  ثامنيالالة رششالالوفعالال   الالا  ال

 الام تقالي . ف الذا ال قياليم وهالذه ال يعالة تضالال  Qبذل  لإلمالا  احلسالل 

                                                           

 .216ص  ، ل بلر العآو  ،سلمق ل احل ((1
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إىل ن يىالالالة ال ىربالالالة وإمارهالالالم وادالالال ارارهم رشآيالالال  ممالالالا يؤ الالالي ر  

نلالو مالا ين غالي  –وإىل هالذا الوقالت رشالا رقالل تقاليير  –ال وفيل دالاروا 

مالالع واقع الالم واتفقالالت مالالع  هلالالم ف  ابقالالت درشالالوا م وردالالآ م و  الال  م

 ن يىة  رب  م وما ين غي هلم فعآ  والوصول إلي .

ال وجالالال  إىل ال وفالالالة،  Q اإلمالالالا  احلسالالاللوبالالالذل  تعالالالل رشالالالا 

وخصوصالالا بعالالي وصالالول   الالاب مسالالآم، فالال  مالالانع مالالن االل الالزا  بالالو  

 الالا  م وج الالا إىل ال وفالة لقياد الالا، ولالالي  إىل  الالرب ء  Qاإلمالا  احلسالالل 

 ىة رو غريها.لإلد ش اد رو إقامة احل

وذلالالال  ر  احمالالالانع مالالالن االل الالالزا  بالالالذل  لالالالي  ر ثالالالر ال الالالاحثل 

واحمف رين  ا  هالو تقياليم الوضالع ال الويف، ورشالي  رهآي ال  ل لاالل قضالية 

واح ضالالا ا والالاليفاع رشن الالا وإ  ربالالي  ادالال عياده  Qاإلمالالا  احلسالالل 

 لذل .

رمالالا نلالالن وقالالي ادالال  عنا   الالي ال قيالاليم السالالابق بنظري نالالا رشالالا 

، وال ىربالالة ال وفيالالة ون يى  الالا، ومالالا Qحلسالالن ردالالا  صالالآ  اإلمالالا  ا

 الالاه م، و الالذا  Qين غالالي ألهآ الالا حتصالاليآ ، ومالالا ين غالالي لإلمالالا  احلسالالل 

تقييم مسالآم ابييالي لآ وفالة ب  الابق درشالوا م مالع واقع الم، وم الايع  م، 
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فالال  نالالر  ري مشالال آة يف االل الالزا  بالالو  توج الال   الالا  لآ وفالالة ولالالي  

 ل رب ء.

ع مالالن االل الالزا  بالالو  هالاليل  الالام رننالالا ال نىالالي ري إشالال ال رو مالالان

يف ال وجالال  إىل ال وفالالة هالالو إقامالالة دولالالة إدالال مية  Qاإلمالالا  احلسالالل 

 يقودها ضي طغيا  بني رمية.

ونىالالي  الال  األمالالرين محيالالل يف  آالالام  و  الالب ريب رش الالي اهلل 

ف ىالالي ذلالال  يف جوابالال  لع الالي اهلل بالالن م يالالع العالاليو  رشالالا  Qاحلسالالل 

 دؤال  رشن ما رقيم :

 قال رش ي اهلل بن م يع:

 بويب رنت ورمي يا ابن ردول اهلل ما رقيم (.)

 :Qقال اإلما  
) الالا  مالالن مالالو  معاويالالة مالالا قالالي بآغالال  ف  الالب إيل رهالالل العالالرا  

 .(1)ييرشونني إىل رنفس م(

 إىل رهل ال وفة.  و ذا  ي ما هو رمه يف   اب

)بسم اهلل الالرمحن الالرحيم مالن احلسالل بالن رشاليل بالن ريب طالالب إىل 

آال دالال   رشآالالي م، فالاليا رمحالالي إلالالي م اهلل إخوانالال  مالالن احمالالؤمنل واحمسالال

                                                           

 . 371ص ، 44ج ،بلار األنوار( (1
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الذي ال إل  إال هو، رما بعالي فالي    الاب مسالآم بالن رشقيالل جالاءا خيالنا 

رنا، وال آالالب بلقنالالا، الفيالال  بلسالالن رري الالم، واجالال امع مآالال  م رشالالا نصالال

فسالالولت اهلل ر  حيسالالن لنالالا الصالالنيع، ور  يثيالال  م رشالالا ذلالال  ررشظالالم 

ام  مضالل مالن األجر، وقالي شصصالت إلالي م مالن م الة يالو  الث ثالاء لالث

ذي احلىة يالو  الءويالة، فاليذا قالي  رشآالي م ردالويل فان اشالوا يف رمالر م 

وجالاليوا، فالاليا قالالاد  رشآالالي م يف ريالالامي هالالذه إ  شالالاء اهلل تعالالاىل والسالال   

 .(1)رشآي م ورمحة اهلل وبر ات (

ف الالذا ال  الالاب ومالالا تقالالي  مالالن قولالال  حمسالالآم فالاليذا رريالال  م جم اعالالل 

فيالال  بال يعالالة لال   آ الالا تعالالل  رشالا بيع الالي و الالذا   الاب مسالالآم الالالذي خيالنه 

 توج   إىل ال وفة.

ورشآيالال  فال يعالالة وطآ  الالا وردالالآ  و   الال   آ الالا ردلالالة واضالاللة، تث الالت 

ر  القالي تصالي  ألمالر اخل فالة بالفعالل رشاال  بشال Qبو  اإلمالا  احلسالل 

، ورنالال  م وجالال  إىل ال وفالالة لقياد الالا ضالالي بنالالي رميالالة، Qاإلمالالا  احلسالالن 

إىل ال وفالالة  Q  احلسالالل وإلقامالالة دولالالة إدالال مية. وث الالو  توجالال  اإلمالالا

يث الالت ب الال   بعالال  النظريالالا  احم قيمالالة، فيضالالال إىل اإلشالال اال  

 رشآي ا خصوصا إذا رضفنا ر  وصول  إىل  رب ء  ا  مآىو إلي .

                                                           

 .369ص، 44ج ،بلار األنوار ((1
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 عضم اإلاأم بأزغيب وانقالب ازكوفُّ:

يعآالالم بونالال  لالالن يصالالل إىل ال وفالالة  Qوربالالام رشالال ل بالالو  اإلمالالا  

دهالالا،  الالام رنالال  يعآالالم ب غالالري  فضالال  رشالالن ر  يقالاليم في الالا دولالالة إدالال مية يقو

موقالالف ال وفالالة وانق  الالا، وهالالذا يانالالع درشالالو  توج الال  إىل ال وفالالة 

 بذل  اهليل.

وهالالذا اإلشالال ال غالالري وارد حمالالا تقالالي  منالالا يف رد بعالال  النظريالالا  

ي الر  هذا العآالم لالي  رشآالام رشاديالا، بالل هالو رشآالم غي الي، وهالو ال يق ضال

رشالالي  تالالوفر ردالال اب اخلالالروج ا   بلسالالب الظالالاهر، رو رشالالي  صالاللة 

ل لقيالالق تآالال  الغايالالة،  Qاحمقالاليما  ال الالي ارش االالي رشآي الالا اإلمالالا  احلسالالل 

فقالي تقالالي  ر  مجيالالع احمقاليما  توجالالب اخلالالروج رشآيال ، والسالالعي ل لقيالالق 

رهيافالال ، ور   الالل احمع يالالا  تشالالري إىل حتقق الالا، ومت نالال  مالالن إصالال ه رمالالة 

 جيه، وإرشاد ا إىل ال ريق القويم.

تآالال   ورمالالا رشآاالال  الغي الالي ف الالو ال يانالالع مالالن دالالعي  ل لقيالالق

األهالاليال، وال يآالالز  منالال  ت الالييآ ا إىل رهالاليال وغايالالا  رخالالر  معآنالالة رو 

غالالري معآنالالة، وذلالال  ر  رشآاالال  الغي الالي بعالالي  حتقق الالا لغالالير مالالن ورشالاليه 

بالنرص ال يث ت غاليره الفعاليل، وال يث الت رشآاال  العالادي بال  ح الى ي الو  

مانعالالا لالال  رشالالن اخلالالروج، نعالالم لالالو رشآالالم بالال  بالالالعآم العالالادي الم نالالع مالالن 

مالن ق الال معاويالة حمعرف ال  العاديالة  Qنالع اإلمالا  احلسالن اخلروج،  الام ام 
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بلالالال جيشالال ، ورمالالا لالالو  الالا  رشآاالال  بغالالير جيشالال  رشآالالام غي يالالا لقاتالالل بالال  

معاوية، وحمالا  الا  رشآاال  الغي الي مانعالا مالن تنىالز ال  آيالف رشآيال ، ف الذا 

خالالرج إىل رحالالي وهالالو يعآالالم بعآاالال  الغي الالي ن يىالالة احلالالرب،  Nردالول اهلل 

 Qرشنالال ، و الالذا رمالالري احمالالؤمنل رشالاليل  وتالفالالة رصالاللاب  ألمالالره وفالالرارهم
خرج إىل صالفل وهالو يعآالم بالام داليؤول إىل رمالر رصاللاب ، ومالع ذلال  مل 

يغالالريا رهالالياف ام مالالن اخلالالروج ومل يالاليع رحالالي وجالالود رهالاليال غالالري معآنالالة 

بالالام دالال ن  ي إليالال  األمالالور بالالالعآم  Qهلالالام، واخل صالالة ر  رشآالالم احمعصالالو  

ضالالورش  ومل ي نىالالز الغي الالي ال يعنالالي بالالو  ال  آيالالف الالالواقعي مل ي لقالالق مو

ح االالال ، ور  ال لالالالرج اخلالالالارجي مل ت الالالوفر مع ياتالالال  ودوافعالالال ، رو ر  

خروجالال  مل ي الالن بقصالالي االن صالالار رشالالا ررشيائالال ، فالالال  آيف الالالواقعي 

ي نىالالز ب لقالالق احموضالالوع الظالالاهري، ورشآيالال  فعالالي  الوصالالول إىل اهلالاليل، 

رو رشي  الال ا ن مالن حتقيالق الغايالة لغالير النالام، رو لضالعف  و اذلال  ال 

  الغايالالة لآلالالرب، وال ي الاليهلا وإ   الالا  يعآالالم بعآالالم الغيالالب ينفالالي تآالال

لفالالر  Nرشالالي  حتقق الالا، ولالالذل  رنالالب اهلل دالال لان  رصالاللاب ردالالول اهلل 

ارهم، ورشالي  ث الا م يف  ثالري مالن احمالواطن مالع رشآاال  بعالي  حتقالق الغايالة 

مالالن الق الالال، ومالالا ذلالال  إال أل  العآالالم بالغيالالب بعالالي  حتقالالق الغايالالة ال 

آيالالف  الالا وال يالاليفع لالالزو  حتقيق الالا يغريهالالا  غايالالة، وال يسالالقف ال  

 ووجوب الث ا  هلا.
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يف  الالل احمالالواطن ال الالي فالالر رصالاللاب  في الالا  Nفصالالروج ردالالول اهلل 

 ا  القصالي منال  االن صالار رشالا ال فالار، ورشآاال  بفالرار رصاللاب  مل يغالري 

إىل صالالفل، ومثآالال  ريضالالا  Qتآالال  الغايالالة، و الالذا خالالروج رمالالري احمالالؤمنل 

االال  بونالال  يغ الالال يف صالال ت  مل خروجالال  إىل احمسالالىي لآصالال و فيالال ، فاالالع رشآ

لالالو مل ي آالالع رشالالا مق آالال   Qيغالالري الغايالالة مالالن خروجالال  إىل احمسالالىي، فينالال  

بالالالعآم الغي الالي ل الالا  خي الالار اخلالالروج إىل احمسالالىي لآصالال و فيالال  دو  

ابآالالو  يف ال يالالت والصالال و فيالال ، فالصالال و يف احمسالالىي رفضالالل، ولالالي  

 يف ذلالال  خ الالو يف احلسالالابا   الالام ي صالالوره مالالن ال معرفالالة لالال  بوهالالل

ورشآا الالم، ف الالل احمقالاليما  احم الالوفرو خارجالالا تنالال   غالالاي  م لالالو  Kال يالالت

ب يعالال  م، نعالالم صالالي  رشآا الالم  Kو  النالالا  هلل بع الاليهم و ل ال يالالت 

بالغيب ي شف هلالم رشالن حاليو  ذلال ، وحاليو  ردال اب  ال  يعالة  الل 

 يف ظرف ، وال يآز  من  تغيري غايا م ورهياف م.

ادالال ىابة  Qوإذا اتضالال  ذلالال  نقالالول إ  خالالروج اإلمالالا  احلسالالل 

راخ رهالالل ال وفالالة، وتصالالييق  هلالالم، وقصالاليه قيالالاد م، اللالاليرشوا  واد صالال

ال ينالالايف رشآاالال  الغي الالي بالالانق  م، فالالي   ردالال اب اخلالالروج ومع ياتالال  

ودوافعالال   انالالت واقعالالا م الالوفرو، وخصوصالالا بعالالي بنائنالالا حتآيالالل القضالالية 

احلسالالينية يف نظري نالالا رشالالا ردالالا  الصالالآ  احلسالالني، ومالالا لالالز  رشنالال  مالالن 

لالال ،  Qة ون يى  الالا، وبعالالي وصالالول   الالاب مسالالآم ال ىربالالة ال وفيالال

 Qودرشو  لزو  حفح الالنف  ال تالوو هنالا، فالي  خالروج اإلمالا  احلسالل
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مالالن احميينالالة، و الالذا مالالن م الالة،  الالا  لآلفالالاظ رشالالا نفسالال ، إذ  انالالت 

األدالال اب ال  يعيالالة الغ يالالال  وق آالال  م الالوفرو، رمالالا هنالالا فالاليىل هالالذا الوقالالت 

قالالة ح الالى يقالالال جيالالب فاألدالال اب لق آالال  رو ق الالال  غالالري موجالالودو وال م لق

رشآي  احلفاظ رشا نفسال ،  الام رنال  تقالي  رنال  يف  الل مالورد  الا  فيال  دال ب 

رر واخل الر فينال   الا  ياليافع رشالن نفسال  فيال ، وي ا الع رشالا الل عرض  لآض

 من يرييه بسوء رو تر.

 الالام ر  رشآالالم الغيالالب ال تقالالع مقيماتالال  حتالالت االخ يالالار مالالن ج الالة 

ا ل غيالالري األحالاليا  رشاديالالة ح الالى يا الالن لآعالالامل  الالا ال الالوثري في الالا ورشآي الال

احمس ق آية، بل هالو ي شالف رشالام دالول جيالري يف اخلالارج مسال ق  ، ومالن 

الواضالال  ر  األمالالر ال اشالالف هنالالا لالالي  دالال  ا لوجالالود األمالالر احمن شالالف، 

رو مقيمالالة لالال ،  الالام رنالال  لالالي  مجيالالع مقالاليما  احلالالي  احمعآالالو  بالغيالالب 

مرت  الالة بالعالالامل بالال ، ف نالالاج ال ثالالري من الالا ن يىالالة جالالور ابالالائرين ودالالوء 

ار ا خالالرين، رو رشالالي  وفالالاء احم الالايعل، ودالالول يالالوو مزيالالي بيالالا  يف اخ يالال

إم الالا  تغيالالري احمسالال ق ل ورشيمالال . رضالالف إىل ذلالال  ر  العآالالم ب لقالالق 

الس ب يف احمسال ق ل لالي  مانعالا مالن تالوثري األدال اب اخلارجيالة احموجالودو 

بالفعالالالل، وحتقالالالق موضالالالورشا  األح الالالا  وتنىالالالز رح ام الالالا، ولالالالزو  

إذ يفالالءض رنالال  ال يءتالالب رشآي الالا  ي واحلر الالة ارشالال امدا رشآي الالا،الاحمضالال

الوقالوع يف ال  آ الة فعال ، فال  موضالالوع لاليرشو  وجالوب حفالح الالالنف  

 مع رشي  وجود رد اب اهلآ ة العادية.
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رشالالا حسالالب احمع يالالا  احم الالوفرو يف  Kي احمعصالالومل ال الالام ر  مضالال

اخلالالارج واألدالال اب الظاهريالالة مالالع رشآا الالم بالغيالالب، ومالالا حياالالل هلالالم 

، ورشالالي  دالالعي م يف تغيالالري ذلالال  احمسالال ق ل مالالن االبالال  ءا  الشالاليييو

احمعآالالو ، ورشالالي   تف الالريهم يف تالف الال ، إنالالام  الالا  لثقالال  م بالالاهلل وباالالن 

رخالالنهم ومالالا رخالالنوا بالال ، ورنالال  صالاللي  وواقالالع، ور  ردالال اب  العاديالالة 

دالالول ت الالوفر، ور  ذلالال  هالالو الالالذي دالالول خي ارونالال  بلسالالب ردالال اب  

 الل، وهالو احموجودو ال  يعية لالو مل ي ونالوا يعآاونال ، وهالذا هالو الال  ء احم

من نوع ابال  ء األن يالاء واحمردالآل، بالل ربالام جعالل إلالي م رمالر مالا جيالري 

رشآالالي م مالالن األحالاليا ، ومالالع ذلالال  فالال  يالالنق  مالالن مقالالام م رشنالالي اهلل 

 ء، إال ر الالم يرضالالو  بالالام   الالب اهلل رشآالالي م مالالن الالال  ء واالبالال  ء، 

ويفوضو  رمالرهم إلي ال  فيصالنو  رشآيال  ح الال  دال لان  وتعالاىل ورضالا 

  م وقير.بام قىض رشآي

وب فسالري حالر   م رشالالا ردالا  الثقالة بالالاهلل دال لان ، والصالن رشالالا 

قضالالائ  والرضالالا بقالاليره، وتفالالوي  األمالالر إليالال ، فالال  حاجالالة إىل ال وجيالال  

رشالالالا مالالالواطن شالالال اد م، ورمالالالا ن  Kالقائالالالل بالالالو  إقالالاليا  األئاالالالة 

مصالالاررش م، وردالال اب مالالو م  الالا  م نيالالا رشالالا ردالالا  االرش قالالاد بال الالياء، 

 و ل  فيام   ب رشآي م فيالوه ويث ت غريه.فآعل اهلل د لان  وي ي
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وذل  ر   ثالريا مالن احمالوارد غالري قابآالة لآلاالل رشآيال ، فاالن ذلال  

يف ليآالالة مق آالال : )واهلل مالالا  الالذبت وال  Qمالالا روي رشالالن رمالالري احمالالؤمنل 

 .(1) ذبت إ ا الآيآة ال ي ورشي (

وه ذا غريه مالن األئاالة فاليام رخالنوا بوقورشال  حال ام فينال  ال يا الن 

ياء، بالالل إ   الالل مالالا يآالالز  منالال  ت الالذي  م فالال  يصالال  محآالال  محآالال  رشالالا ال الال

رشآيالال ، وهالالذا ال يعنالالي رشالالي  صالاللة االرش قالالاد بال الالياء يف نفسالال ، بالالل احمالالراد 

  Qر  هالالذه احمالالوارد ليسالالت منالال  وال جيالالري في الالا، فقالالول اإلمالالا  احلسالالل 
هلالالا:  Nبعالالي ر  رخنتالال  بقالالول ردالالول اهلل  ريض اهلل رشن الالاأل  دالالآاة 

را  يف ررض يقالالال هلالالا  الالرب ء( ور  )بق الالل ولالاليي احلسالالل بالالورض العالال

، قالال هلالا: )يالا رمالاه ورنالا واهلل ررشالرل Nرشنيها تربالة دفع الا إلي الا الن الي 

ذلال ، وررشآالالم را مق الول مالالذبوه ظآالام ورشالاليوانا، وقالي شالالاء اهلل ر  يالالر  

ردين، ورطفالالايل مالالذبوحل مودالالورين الحرمالالي وره الالي ونسالالائي مشالال

 (.مقييين، وهم يس غيثو  ف  جييو  ناما وال معينا

 قالت ر  دآاة: وارشى اه فونى تذهب ورنت مق ول؟

: يالالا رمالالاه إ  مل رذهالالب اليالالو  ذهالالب غالاليا، وإ  مل Qقالالال احلسالالل 

رذهالالب يف غالالي ذه الالت بعالالي غالالي، ومالالا مالالن احمالالو  واهلل بالالي، وإا ألرشالالرل 

اليالالو  الالالذي رق الالل فيالال ، والسالالارشة ال الالي رق الالل في الالا، واحلفالالرو ال الالي ردفالالن 
                                                           

 .16ص، 1ج ،اإلرشاد ؛226ص ، 42ج  ،بلار األنوار ((1
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نظالر إليال ، وإ  رح  الت يالا رمالاه ر  في ا،  الام ررشرفال  ورنظالر إلي الا  الام ر

رري  مضالىعي وم الا  رصاللايب، ف آ الت منال  فوراهالا ثالم ررش اهالا مالن 

 .(1)تآ  الءبة(

فاالالع هالالذا القالالول وهالالذا ال فصالاليل يف رشآاالال  والقسالالم رشآيالال  وت الالرر 

ذلالال  منالال  فينالال  يا نالالع توجيالال  خروجالال  مالالع رشآاالال  ذلالال  رشالالا ردالالا  

ه، و الذا غالريه مالالن اح املال  جريالا  ال الياء فيال ، إذ يآالز  ت ذي ال  يف إخ الار

 .Kالروايا  الواردو يف مصائب رئاة رهل ال يت 
رما احلال رشالا ردالا  الثقالة بالاهلل، والرضالا بقضالائ  والصالن رشالا 

قيره، وتفالوي  األمالر إليال  فال  يالرد رشآيال   ء مالن ذلال ، وهالو ي سالق 

خارجالالا رشالالا ردالالا  احمع يالالا  اخلارجيالالالة،  Kمالالع حر الالة األئاالالة 

مالالع رشآا الالم بالغيالالب، فالالي  الثقالالة  واألدالال اب ال  يعيالالة، دو  ري تنالالال

بصالي  احمصالن، وتفالوي  رمالرهم إليال ، وال سالآيم لال  والرضالا بالام   الب 

رشآي م، ورشي  ال وجال  رو ح الى ال ف الري يف ال غيالري هالو احملالرج هلالم  الاه 

ذل ، وهلذا قآنا إ  إقاليام م رشالا مالواطن ه   الم مالع رشآا الم هالو مالن 

قالر   بالال  ء احم الل، جن  ابال  ء ن الي اهلل إبالراهيم، وهالو مالا رشالن رشنال  ال

وصعوبة األمالر تظ الر يف ان ظالار احمصالائب، وقالوو اإليالام  ت ضال  بءقالب 

                                                           

 رشن ميينة احمعاجز ومق ل العوامل. ،140ص  ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل(1
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النوائب، و ا الرضالا يف الصالن رشالا مالا قالير اهلل و  الب، وتالزداد الثقالة 

ب ىرع ا ال  دو  دالصف وغضالب، بالل ربالام ارتقالى إىل حالب مالا اهلل لال  

 هلالم وإ  ى و  الب بالل إ الم فعال  حي الو  مالا رحالب اهللالرحب و رشآي  قض

  ا  إب  ء باحمصائب.

ومن هنا نقول إ  نفال  حتاالل رشآالم الغيالب هالو نالوع مالن اإلبال  ء 

العظيم، الالذي حي الاج حامآال  إىل قالوو إيامنيالة   الريو جاليا، ح الى يسال  يع 

ر  ي لرج يف اخلالارج رشالا ردالا  مع ياتال  العاديالة، مالع رشآاال  ب الل مالا 

هالال ج يءتالالب رشآي الالا مالالن ن الالائ  دالالول ت الالو  السالال ب يف ه  الال  رو 

مالالن  Nرح  الال ، ومالالن هالالذا ال يالالا  ي ضالال  مالالا  الالا  ي ىررشالال  ن ينالالا  االالي 

ا ال  الشالاليييو، وهالالو يالالر  رهالالل بي الال  ومالالا ين ظالالرهم مالالن احمصالالائب 

العظياالة، بالالل ر ثالالر مالالن ذلالال  ف الالو يالر  مالالن يضالالار ال يالالي والعالالياء لالال  

وهلالالم، ومالالع ذلالال  يرفالالل يف نعا الال  وحيوطالال  بعناي الال ، ورمح الال  و الالريم 

فاليام اشال  ر رشنال :  Nلنالوع مالن االبال  ء قالال رخ ق ، ولعآ  ألجل هالذا ا

 .(1))ما روذي ن ي باثل ما روذيت(

واحم الالم ر  نفالال  حتاالالل العآالالم الغي الالي حي الالاج إليالالام  قالالوي، وصالالن 

شالالييي، وقالالوو نفالال ، وثقالالة بالالاهلل دالال لان ، ورضالالا بقضالالائ ، وصالالن رشالالا 

                                                           

 .56ص ، 39ج ،بلار األنوار ((1
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قالاليره، وهالالي الضالالام  احم الالم ليالال ا ن حامالالل العآالالم الغي الالي مالالن معايشالالة 

بصالورو ط يعيالة، فالي  مالن لالي  لييال  تآال  األمالور لالو الواقع اخلالارجي 

رشآالالم شالالي ا مالالن الغيالالب وق الالع ب لقق الالا النع الال  ذلالال  رشالالا حياتالال ، 

فام نع رشالن معالاسو  الل مالن حياالل لال  ضالغينة، فضال  رشاالن يعآالم رنال  

رشالالن النالالا  حمالالا يالالر  مالالن دالالوء نوايالالاهم، ومالالا حتاالالل  وألنق الالعيق آالال ، 

رشآاالال  لعآالال  نفودالال م وت الالن رسائالالرهم، ولف الالر بالالل دالالعى يف تغيالالري مالالا 

يالاليفع رشالالن نفسالال   الالال  ء،  الالام فعالالل فررشالالو  يف بنالالي إرسائيالالل إذ ق الالل 

روالدهالالم، وادالال ليا نسالالاءهم، لعآالال  يانالالع والدو مودالالى رو ظ الالوره رو 

حياالي نفسالال  مالن اهلالال ج، ولالالي  ذلال  إال لشالال   يف صالي  مالالن رخالالنه، 

ح الالى لالالو  الالا  احمصالالن لالال  هالالو اهلل دالال لان  رو ردالالول ، فينالال  مالالع رشالالي  

صالالل يف الالالنف  تالالردد و الالول، ومالالع رشالالي  الرضالالا ال صالالييق والثقالالة حي

ي الالن في الالا الشالال ، ومالالع رشالالي  الصالالن ت وجالال  إىل ال ف الالري يف تغيالالري مالالا 

رشآاالالت رو الفالالرار منالال ، رمالالا مالالن قالالوي إيامنالال  بالالاهلل فوثالالق بالال ، وريض بالالام 

  ب رشآيال ، فالوط ن نفسال  رشالا الصالن رشالا قضالائ ، وفالوض رمالره إليال ، 

نالالا وإيامنالالا، و الالي رشآالالي م، ومالالن فينالال  ال يزيالاليه حتقالالق مالالا رخالالن بالال  إال يقي

الواض  رن  ال مورد لآ الياء، فيال   الام رنال  ال يعنالي يعينالو  رشالا رنفسال م، 

ى الظالالرول اخلارجيالالة،  الاولالالة دفالالع الف الالم ي لر الالو  بلسالالب مق ضالال
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الالال  ء ورد االرش الالياء واالب عالالاد رشالالن مالالواطن ال  آ الالة واألذ ، إال ر  

 ذل  لن يانع من حتقق ما رخنوا ب .

الغي الالي بالالانق ب ال وفالالة  Qآالالم اإلمالالا  احلسالالل واخل صالالة ر  رش

لالالي  مانعالالا مالالن اخلالالروج إلي الالا، ومالالن تنىالالز ال  آيالالف رشآيالال  بالالاألمر 

 باحمعرول والن ي رشن احمن ر واإلص ه يف رمة جيه.

 ازيضم ازغيضي وإاكأن تغيريه:

قالالالي ورد  روايالالالا   ثالالالريو جالالاليا رخالالالن  باق الالالل اإلمالالالا  

لالس رشالن العآالم الغيالب ق ل وقورشال ، ف انالت دال  ا إلثالارو ال  Qاحلسل

وإم الالا  تغيالالريه، وال وفيالالق بالالل العآالالم باق آالال  وخروجالال  ح الالى تصالالور 

 بع  ال احثل ر  خروج   ا  لآش ادو ورن  م آف  ا.

ر ال لالالس بيثالالارو رشالاليو ادالال ف اما ، ي ضالال  مالالن خ هلالالا الونص صالال

 ابواب رشن ذل :

األول: هالالل ر  وجالالود العآالالم الغي الالي ي شالالف رشالالن رشالالي  تالالوفر 

 لآاعآو  بالغيب يف ظرل حتقق ؟احمقيما  ال  يعية 

الثاا: هالل  الو  احلالي  معآومالا بالغيالب دالآب االخ يالار و الو  

 اإلنسا  جم ورا رشآي ؟
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الثالالس: هالل ر  العالامل بالغيالب مثالالاب رشالا رشاآال  احمعآالو  بالغيالالب 

 رشني اخ ياره؟

الرابع: هالل ر  العالامل بالغيالب ي عامالل مالع الوقالائع اخلارجيالة رشالا 

 و  رشا ردا  حتقيق احمعآو  الغي ي؟ردا  رشادي رو ر  حر    ت 

 اخلام : هل ر  احمعآو  بالغيب موضوع لآل م الرشرشي؟

السالالاد : هالالل يا الالن ال الالوثري يف احمقالاليما  احمن ىالالة لآاعآالالو  

 بالغيب حمنع حتقق ؟

هالالذه االدالال ف اما   آ الالا يا الالن بلالالس القضالالية احلسالالينية مالالن 

 خ هلا حيس إ ا  انت معآومة ق ل وقورش ا.

آومالالة احلالاليو  يعنالالي رشالالي  خضالالورش ا لقالالانو  ف الالل  و الالا مع -1

العآالالالل ال  يعيالالالة يف حتقالالالق األحالالاليا  اخلارجيالالالة فالالال  يآالالالز  وجالالالود 

 مقيما  رشادية موج ة ل لقق ا؟

 الالا  مآزمالالا ب لقيق الالا إلزامالالا  Qوهالالل ر  اإلمالالا  احلسالالل  -2

 ت وينا لي و  بذل  جمنا ومسآوب اإلرادو واإلخ يار؟

احمعآومالالة  مثالالاب رشالالا شالال ادت  Qوهالالل ر  اإلمالالا  احلسالالل  -3

 دابقا؟
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تعامالالل مالالع خروجالال  والشالال ادو  Qوهالالل ر  اإلمالالا  احلسالالل  -4

رشالالا ردالالا  رشالالادي ري بلسالالب احمع يالالا  العاديالالة رو ال؟ وبع الالارو 

 رخر  هل  انت حر    رشا ردا  حتقيق احمعآو  الغي ي ر  ال؟

احمعآومالالة بالالالعآم الغي الالي  Qوهالالل ر  شالال ادو اإلمالالا  احلسالالل  -5

 فح النف ؟موضوع لآل م الرشرشي من وجوب ح

ال الالوثري يف بعالال  األمالالور  Qوهالالل يا الالن لإلمالالا  احلسالالل  -6

 احموج ة لش ادت  حمنع حيوث ا؟

جالالواب االدالال ف ا  األول: هالالل ر  وجالالود العآالالم الغي الالي ي شالالف 

 رشن رشي  توفر احمقيما  ال  يعية لآاعآو  بالغيب يف ظرل حتقق ؟

رمالالا رصالالل السالالؤال فالالي   الالو  رمالالر مالالا معآالالو  بالالالعآم الغي الالي ال 

ن رشالالي  خضالالورش  لآقالالوانل ال  يعيالالة م آقالالا، ورشالالي  تالالوفر ي شالالف رشالال

مقيماتالال  ال  يعيالالة، ف عضالال  خيضالالع لالالذل  وبعضالال  ال خيضالالع، وغي يالالة 

 العآم ال تعييل رحي ال رفل.

ورمالالا خصالالوص احمالالورد ف الالو ي  نالالي رشالالا بيالالا  الغايالالة مالالن حر الالة 

، وقالالي تقالالي  اب نالالاء ذلالال  رشالالا اإلجابالالة رشالالن إشالال ال Qاإلمالالا  احلسالالل 

ل الالز  ب وج الال  لآشالال ادو فن يى الال  رشالالي  لالالزو  حتقالالق الناصالاللل، فاالالن ا

مقالاليما  رشاديالالة توجالالب اخلالالروج، بالالل احمقالاليما  العاديالالة تسالال وجب 
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رشالالي  اخلالالروج. وقالالي تقالالي  إث الالا  رجالالوع رشامالالة النظريالالا  إىل النظريالالة 

 الغي ية.

ورمالالا بنالالاء رشالالا نظري نالالا فقالالي تقالالي  إث الالا  خضالالوع القضالالية 

ت الالور رحالالياث ا،  الالام احلسالالينية لقالالانو  العآالالل ال  يعيالالة يف مجيالالع مراحالالل 

، ورشالي   الو  رشآاال  Qث ت رشادية احمقاليما  ال الي ارش االي رشآي الا اإلمالا  

 يف قضي  . Q الغي ي  ر ا ل 

جالالواب السالالؤال الثالالاا: هالالل  الالو  احلالالي  معآومالالا بالغيالالب يآالالز  

 من  دآب االخ يار و و  اإلنسا  جم ورا رشآي ؟

حتققالال   إ  احمعآالالو  بالالالعآم الغي الالي ال بالالي ر  ي لقالالق، إال ر  ال بييالالة

ال تعل ط يعالة مقيماتال  فقالي ت الو  ق ريالة وقالي ت الو  اخ ياريالة فالنف  

العآالالم الغي الالي ال نظالالر لالال  إىل مقيماتالال  ليعين  الالا فضالال  رشالالن فرضالال ا، 

ولالالذل  فالالي  اإلرش قالالاد بعآالالم اهلل دالال لان  بالغيالالب مل يآالالز  منالال  القالالول 

بالالابن، بالاليرشو  لالالزو  حتقالالق مالالا رشآاالال  اهلل دالال لان  ورشالالي  القالاليرو رشالالا 

 ف  رو اخ يار غري ما رشآا .اجياد خ 

ورشي  لزو  ذل  واض  في  اهلل د لان  يعآم باخ يار الع الي والعآالم 

 باإلخ يار ال ينايف اإلخ يار وال يوجب دآب إرادو الع ي لي و  جم ورا.
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إذا اتضالال  جالالواب تآالال  الشالال  ة اتضالال  ريضالالا ر  العآالالم بالغيالالب 

ال يآزمالال  ح الالى ال ينالالايف اخ يالالار العالالامل وال جيعآالال  مسالالآوب اإلرادو، بالالل 

اخيالالار خصالالوص احمقالاليما  احمن ىالالة لآاعآالالو  بالغيالالب،  الالام دالالي  ل يف 

 طيا  هذا ال لس.

فىايالالع النظريالالا  رشالالا اخ  ف الالا  Qورمالالا شالال ادو اإلمالالا  احلسالالل 

دالالواء يف ذلالال  ال الالي  ،يف خروجالال  Qتآ الالز  باخ يالالار اإلمالالا  احلسالالل 

آب ال زمالالت بالالال  آيف بالشالال ادو رو ال، فالالي  ابايالالع يآ زمالالو  بعالالي  دالال

اخ يالالاره يف خروجالال ، ولالالذل  ال الالز  ابايالالع بادالال لقاق  رشظالاليم ثالالواب 

 رب  رشا صنه وشيو ب ئ .

واخل صالالالة ر  رشآاالالال  بشالالال ادت  ال يسالالال وجب جالالالنه رشآي الالالا وال 

 تنايف اخ ياره.

جواب السالؤال الثالالس: تالارو نآلالح رصالل السالؤال وهالو هالل ر  

مل بالغيالالب مثالالاب رشالالا رشاآالال ؟ ورخالالر  نآلظالال  يف خصالالوص قضالالية االعالال

 .Qما  احلسل اإل
رمالالا رصالالل السالالؤال فقالالي رثالالري بشالال ل رودالالع، شالال   مالالن خ لالال  

، وذلالال  رنالال  إذا  الالا  رمالالري احمالالؤمنل Qبعالال  يف فضالالائل رمالالري احمالالؤمنل 

يعآالالم رنالال  ال يق الالل يف حروبالال  و الالل مالالوارد تعرضالال  لآ آ الالة فالال   Qرشالاليل 



 Lمت يي احلسن وقيا  احلسل  .............................................................. 460

موجالالب لثوابالال  وفضالالآ ، وي الالو  غالالريه ممالالن ال يعآالالم حالالال  رفضالالل منالال  

  ال ذهاب نفس  في .إلقيام  رشا ما حي

وابالالواب رشالالن هالالذه الشالال  ة واضالال ، فالالي  العآالالم بالغيالالب ال ينفالالي 

رشن  اخ يار رمالر اهلل دال لان  وام ثالال ، بالل ومسالاررش   لال ، ومالن ال اليهيي 

رورو ر  الفضالالل والثالالواب رشالالا اخ يالالار الفعالالل، وام ثالالال  الواحمعآالالو  بالضالال

ل  ال  واحمساررشة إليال ، وبالذل الالنف  فيال ، والصالن رشالا الشاليائي، وحتاال

ابراحالالا  يف احلالالروب، وتعالالري  الالالنف  في الالا لآ آ الالة،  الالل ذلالال  

تقربا هلل وح الا لال ، ورشآيال  فعآاال  بونال  ينىالو مالن اهلآ الة يف تآال  احمالوارد 

ال خيرج الالا رشالالن تآالال  العنالالاوين احموج الالة لآثالالواب ابزيالالل، والفضالالل 

العظالاليم رشالالا دالالائر احمسالالآال، ولالالذل  ام الاليه اهلل جالالل ج لالال  رشامالالة 

مشالالاهيو، وررشالالا شالالو ا وررشظالالم رجرهالالا،  يطعامالال  رفعالالال ، ومواقفالال  و

، Nوصال ت ، وبالالذل نفسالال  وج الالاده يف دالال يل ربال  وذبالال  رشالالن وجالال  ن يالال  
ولوضالالوه الفضالالل في الالا رشالالا احمسالالآال رشامالالة ورشالالا الصالاللابة خاصالالة 

 .(1)متنى بع  الصلابة ر  ت و  ل  واحيو من ث   من فضائآ 

                                                           

ر بن اخل اب: لقي ررش ي رشيل ابن ريب طالالب ثال   القال رشاي قال: الرشن رشآ) ((1

 خصال أل  ت و  يف  خصآة من ا رحب إيل من ر  ررش ى محر النعم، قيل ومالا هالي يالا

 عالي مالالاه احمسىالال نالال، ودNاة بنالت ردالول اهلل الرمري احمؤمنل؟ قال تزوج فاط
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ورشآيالالال  فالالالالعآم باحلالالالال ورشيمالالال  لالالالي  هالالالو مقيالالالا  الثالالالواب 

لفضالالل، بالالل احمقيالالا  هالالو اخ يالالار طارشالالة اهلل دالال لان ، والسالال ق إلي الالا، وا

والصالالن رشآي الالا، وال فالالاا في الالا، رشآالالم بلالالال  في الالا رو مل يعآالالم. وهالالذا 

 جواب واض  ال إش ال في  وال ش  ة تعءي .

                                                                                                                                        

ردول اهللN ود ناه احمسىي مع ردول اهلل ،N   والراية يالو   ما في  حيل ل ،حيل ل

 117ص  3/ ومثآال  يف احمسال يرج ج36376رقم  116ص ،13(  نز العامل جخين

رشن رشامر بن دعي يقول: قال معاوية لسالعي بالن ريب وقالاص ريض اهلل رشالن ام ثالم مالا )

 Nيانع  ر  تسب بن ريب طالب فقال: ال ردب ما ذ ر  ث ثا ثاهلن لال  ردالول اهلل 
محر النعم، قال معاوية: ما هن يا ربا ادلا ؟ أل  ت و  يل واحيو من ن رحب إيل من 

قال: ال رد   ما ذ ر  حل نزل رشآي  الوحي فوخذ رشآيا وابني  وفاطاة فودخآ م حتت 

ثوب ، ثم قال: رب إ  هؤالء رهل بي ي، وال رد   ما ذ ر  حل خآ ف  يف غزوو ت وج، 

ت و  مني بانزلة  فقال رشيل: خآف ني والنساء؟ قال: رال تر  ر  Nغزاها ردول اهلل 

هارو  من مودى إال رن  ال ن ي بعيي، وال رد   مالا ذ الر  يالو  خيالن قالال ردالول 

: ألرش ل هذه الراية رجال  حيالب اهلل وردالول  ويفال   اهلل رشالا يييال  ف  اولنالا Nاهلل

فقال: رين رشيل؟ قالوا: هو ررمي، فقال: ادرشوه فيرشوه ف صالق يف وج ال   Nلردول اهلل 

  اهلل رشآي ، قال: ف  واهلل ما ذ ره معاوية بلرل ح ى خالرج مالن ثم ررش اه الراية فف 

ومل خيرجالاه ( ويف دالنن الءمالذي  صاللي  رشالا س  الشاليصل  احميينة. هذا حييس

 .49/ خصائ  النسائي ص 638ص، 5( ج)بصق يف رشين 
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ورجيالالب رشنالال  ريضالالا بال الالياء: وذلالال  ر  رشقيالاليو ال الالياء تفالالءض 

ف الو وإ   الا  يعآالم رنال  اح امل تغيري مالا    ال  اهلل دال لان  رشآيال  دالابقا، 

ال يق ل يف تآال  احمشالاهي، إال رنال  يعآالم ر  رمالره بيالي اهلل دال لان  وتعالاىل 

يفعل ب  مالا يشالاء، وبياليه تقالييم مالا رخالر، رو تالوخري مالا قالي ، وال يسالول 

، Nرشام يفعالل، فقالي ي اليو لال  يف رمالره شالي ا، ف ياتال  يف فالراط ردالول اهلل 
م وال الالوخري، واحملالالو و الالذا ج الالاده مالالورد لآ الالياء،   االالل فيالال  ال قالاليي

واإلث ا ، في  اهلل جل ذ الره بيالي اهلل يفعالل بال  مالا يشالاء، فقالي يالالو مالا 

  ب رشآيال  وررشآاال  بال  ويث الت رشناليه غالريه، فالومر احملالو اإلث الا  جيعالل 

احالال امل تقالالييم رجآالال  وارد يف تآالال  احمالالوارد، ف ل الالاج إىل تالالوطل الالالنف  

رفضالآي   يف تآال  رشا لقاء اهلل دال لان  والصالن رشالا ب ئال ، و الذا تث الت 

 احمواطن رشا غريه.

وهالالذا ابالالواب وإ   الالا  لالال  وجالال ، ومسالالولة ال الالياء مالالن األمالالور 

ريفة احم قيمالالة الالعقييالالة احم االالة الثاب الالة ودلالالت رشآي الالا تآالال  ا يالالة الشالال

و ثري من الروايالا ، من الا مالا هالو مسالآم رشنالي رشامالة احمسالآال وإ   الابر 

ول الالن ال الالز  فيالال  بعضالال م فآالالم يآ الالز  بال الالياء أل  الشالاليعة تقالالول بالال ، 

باعنالالاه ومضالالاون  مثالالل ر  الصالاليقة تالاليفع الالال  ء ور  الالاليرشاء يالالرد 

 القضاء.
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ورشا  الل فالي  مسالولة ال الياء صالليلة يف نفسال ا وال إشال ال في الا 

إال ر  الذي نع قاليه رشالي  متاميالة ابالواب  الا هنالا، وذلال  رنال   الام تقالي  

يف بيانالال  إنالالام جيالالري يف األمالالور غالالري احمل ومالالة منالال  دالال لان  وتعالالاىل   رو 

بلصالالوهلا وحتقق الالا، رمالالا   Nغالالري خصالالوص األمالالور ال الالي رخالالن الن الالي 

، Nمعآالو  و  الو  قالي رخالنه الن الي  Qفي ا فال ، ومق الل رمالري احمالؤمنل 
بالال ، وريضالالا رخالالن رمالالري احمالالؤمنل بالال  وبقاتآالال ، ومثآالال  ق الالال  النالالا ثل 

واحمالالارقل والقادالال ل ال الالاغل، فالالابواب بالالاح امل جريالالا  ال الالياء يف 

خ الالار بلالاليو   الالل تآالال  األمالالور مسالال ق   وح اي  الالا ال رجآالال  مالالع اإل

يالال م، نعالالم إ  اإلجابالالة بال الالياء إنالالام ت الالوتى يف غالالري مالالا هالالو   الالو  ومعآالالو  

 Nوإال فينال  يآالز  ت الذيب الردالول  Nالوقوع قالي رخالن بال  ردالول اهلل 
وذلالال  غالالري معقالالول وال مق الالول. نعالالم ربالالام خيالالن رشالالن  ء فيلالالي  

ورد يف الصالاليفة ودفع الالا احمالالو   خ فالالة في الالل الوجالال  يف ورسه، مثالالل مالالا

 رشن صاح  ا الذي رخن باوت .

نعالالم يا الالن لنالالا ر  نىيالالب بىالالواب ثالالا : وهالالو مالالا تقالالي  منالالا مالالن 

ورشظاالة شالون  يف تآال  احمشالاهي رشالا الثقالة  Qاب ناء فضالل رمالري احمالؤمنل 

، فالي  مالن ال ثقالة لال  يالءدد وخيالال بالل Nباهلل دال لان  والثقالة بردالول  

اهلل  ءبقضالالااثالالق بالالاهلل دالال لان   والالالرايض يشالال  يف صالالي  تالالنه، رمالالا الو

والصالالابر رشالالا قالاليره  الالا  لالال  رو رشآيالال ، فينالال  يسالال وي رشنالاليه األمالالر رشآالالم 
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بان صالالاره ودالال م  ، رو بق آالال  وشالال ادت ، فالالي  احملالالرج لالال  يف مجيالالع 

حاالتالال  رضالالا اهلل دالال لان ، فآالالذل   الاليه  الالام ردالالآم نفسالال  يف فالالراط 

ل الالرب رشالالن ر ل و شالالف االو الالام جاهالالي ال فالالار واحمشالال Nردالالول اهلل 

وجالال  ردالالول رب العالالاحمل، مل يفالالر رشنالال  ومل يغفالالل رشنالال  طرفالالة رشالالل، و الالام 

قاتالالل النالالا ثل واحمالالارقل والقادالال ل، مشالالى برجآالال  إىل مصالال ه إجابالالة 

لالاليرشوو رب العالالاحمل، توجالال  لآصالال و دو  دالال ه وهالالو يعآالالم رنالال  يق الالل 

 يف ذل  احمسىي ويف تآ  الص و، وقي قال لقاتآ :

لسالالاموا  ي ف الالر  منالال  وتنشالالق يء ت الالاد اال)لقالالي ثاالالت بشالال

 .(1)األرض و ر اب ال هيا ولو ش ت ألخنت  بام حتت ثياب (

ورق الالل رشالالا ربالال  يف صالال ت  ت الالارا راضالاليا بقضالالاء اهلل وقالاليره، 

وصا  ام لو  ا  غالري رشالامل باق آال ، و عادتال  منق عالا رشالام حولال ، مقال   

يعالالة يف ب آالال  رشالالا ربالال ، وهنالالا الفضالالل والفضالاليآة، والعظاالالة واحمنزلالالة الرف

 الثقة باهلل والرضا بقضائ  وقيره وتفوي  األمر إلي .

                                                           

، وقالالي تالالواتر إخ الالاره رشالالن قاتآالال  بقولالال  لالال : 281ص ، 42( بلالالار األنالالوار ج(1

واحمعىالم  18، فقي رواه العا  واخلاص: مقاتل ال الال ل ص )ل صض ن هذه من هذا(

 . 187ص ، 13ومثآ   نز العامل ج 105ص  ،1ال  ري ج
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فسالواء قآنالا إ  حر  ال  م نيالة رشالا  Qورما بالنسال ة لإلمالا  احلسالل 

رو قآنالالا إنالال  توجالال  لآشالال ادو، فينالال  يف  الال  الفرضالالل  مقالاليما  رشاديالالة،

ت الالار لرضالالا اهلل دالال لان  وتعالالاىل دالالارشيا يف طارش الال  فآالال  الثالالواب ابزيالالل 

حمقالالا  الرفيالالع فينالال  مل خي آالالف اثنالالا  يف فضالاليآ  ، بالالل والفضالالل العظالاليم وا

رفضالآي   رشالا  دالالائر شال ياء اإلدالال  ، فسالواء قآنالالا بالوظيفالة اخلاصالالة ر  

ال، في  رشآاال  بالانق ب نالامه وبشال ادت ، وشال ادو رهالل بي ال ، وخاصالة 

شالاليع  ، وخآ الال  رصالاللاب ، ودالال ي نسالالائ  وبناتالال  ورطفالالال ، ال ينالالايف 

رشآالالو مقامالال  الالالذي ال يآلقالال  فيالال  اخ يالالاره احموجالالب لعظالاليم ثوابالال ، و

الحالالق، وال يفوقالال  فالالائق، وال ي االالع يف إدرا الال  طالالامع، )ف الالو ورخالالوه 

، ومضالالي  رشالالا ذلالال  Nدالالييا شالال اب رهالالل ابنالالة(  الالام قالالال ردالالول اهلل 

وصالالنه مالالع رشآاالال  هلالالو ثقالالة بالالاهلل دالال لان  رشظياالالة، وهالالو الالال  ء احم الالل، 

ي  والرضالالا بقضالالاء وقالالير رب العالالاحمل وحقيقالالة ال سالالآيم هلل وتفالالو

 األمر إلي ، و ام قال يف خ     يف م ة ق يل خروج :

اهلل رضالالانا رهالالل ال يالالت، نصالالن رشالالا ب ئالال  ويوفينالالا رجالالور  ا)رضالال

حلا الال ، وهالالي جماورشالالة لالال  يف  Nالصالالابرين، لالالن تشالالذ رشالالن ردالالول اهلل 

 .(1)حظريو القي ، تقر ا رشين  وتنىز هلم ورشيه(
                                                           

 .367ص ، 44ج ،( بلار األنوار(1



 Lمت يي احلسن وقيا  احلسل  .............................................................. 466

رضالا، وليينا جواب  خالر رهالم مالن ابالواب رشالا ردالا  الثقالة وال

 آ الالم  الالاه احمعآالالو  بالغيالالب، بالالل  Kوهالالو بنالالاء حر الالة احمعصالالومل 

حيالالا م  آ الالا رشالالا ردالالا  احلالالب هلل دالال لان  وتعالالاىل، واحلالالب حمالالا رراده 

هلم، دالواء يف حيالا م رو ممالا م، وهالذا مقالا  ررشالا مالن مقالا  الثقالة بالاهلل 

دالالال لان ، رو الرضالالالا وال سالالالآيم لقضالالالائ  وقالالاليره، وذلالالال  ر  الواثالالالق 

يف حالال الوثالو ، و الذا الالرايض واحمسالآم والصالابر بشص  يالر  نفسال  

 آ الالالم جيالالاليو  ثقالالالل الوثالالالو  والرضالالالا وال سالالالآيم والصالالالن إال ر الالالم 

ي لاآالالو  شالاليائي األمالالور ل آالال  العنالالاوين، رمالالا احملالالب فالال  يالالر  نفسالال  

ربالاليا، ال يالالر  إال ح ي الال ، وال حيالالب إال مالالا حيالالب ح ي الال ، ويالالوو بالالاألمور 

 سالآيم لال  والصالن رشآي الا، بالل لي  لآرضالا  الا رو الوثالو  باصالنه رو ال

حل   هلالا بسال ب حالب ح ي ال  هلالا، وإرادتال  إياهالا، والفالار  بالل احمقالامل 

  الالري جالاليا، فالالالواثق والالالرايض واحمسالالآم والصالالابر، لالالي  لييالال  داع يف 

نفس  لإلتيا  بام وقف فيال  رو ريض ودالآم بال  وصالن رشآيال ، فقالي يالوو بالام 

 الو يالوو بالاألمر ال ألنال  ي ره ثقة بالاهلل ورضالا وتسالآيام لال ، رمالا احملالب ف

مومور بال  بالل ألنال  حي ال  ويرياليه، ولييال  يف نفسال  داع لإلتيالا  بال  واحميالل 

إلي ، وإ   ا  بسال ب رشآاال  باالراد ح ي ال ، ف الو ال حيالب إال مالا رح ال  اهلل 

ورراده، وال ي الالره إال مالالا  رهالال  اهلل وربغضالال ، ومالالن الواضالال  ر  هالالذا 
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، ولعآالال  ألجالالل هالالذا احمقالالا  ررشظالالم مالالن مقالالا  الوثالالو  والرضالالا وال سالالآيم

، و الالذا Nررشالالا احمقامالالا  رشنالالي اهلل، ف الالو ح يالالب اهلل  N الالا  ن ينالالا  االالي 

فقالي قالال فيال  ردالول اهلل يالو  خيالن )رجالل حيالب  Qرمري احمالؤمنل رشاليل 

فالالءاه يف  آياتالال   Q، ورمالالا احلسالالل (1)اهلل وردالالول  وحي الال  اهلل وردالالول (

سال ، بالل نسالي ا يو  رشاشالوراء، قالي  الا يف ذ الر اهلل دال لان ، ف نادالى نف

وذهل رشن ا ورشن  الم ا، وذ الر ربال  ح الى  سالي بال  ذ الر اهلل،  الل ذلال  

ح الالا هلل دالال لان ، ف الالا  ق آالال  قالال   لالالذ ر اهلل دالال لان ، ودالالول نعالالرض 

 ل ع  جوانب  آيا ا يو  رشاشوراء.

جالالواب السالالؤال الرابالالع: بالنسالال ة ألصالالل السالالؤال فالالي  احمعآالالو  

بالال  إىل حتقيقالال  ر  مل يسالالع، بالغيالالب ال بالالي ر  ي لقالالق، دالالواء دالالعى العالالامل 

وهالالذا ال إشالال ال فيالال ، وإنالالام خي آالالف احلالالال بالنسالال ة إىل نفالال  احمعآالالو  

بالغيالالب، فقالالي يسالالعى ل لقيقالال ، وقالالي يالالءج حمىريالالا  األمالالور، في لقالالق 

بش ل ط يعي، فيءتالب رشالا مقاليما  رشاديالة، ومثالال هالذا ر ثالر مالواطن 

 .Kاد ش اد رئاة رهل ال يت 

                                                           

 ،3ج ،الءمذي ؛46ص ، 5ج ،النسائي يف دنن  ؛384ص ،2ج  ،مسني رمحي ((1

 وغريها. 124ص 
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فوصالالل شالال ادت  البالالي  Qا  احلسالالل ورمالالا بالنسالال ة خلصالالوص قضالالية اإلمالال

ور  ت لقالالق، وال يالالرت ف احلالالال في الالا بسالالعي  نلالالو حتقيق الالا ورشيمالال ، وقالالي 

أل  دالالآاة ريض اهلل رشن الالا: )قالالال هلالالا يالالا  Qتقالالي  قالالول اإلمالالا  احلسالالل 

رمالاه ورنالالا واهلل ررشالرل ذلالال ، وررشآالم را مق الالول مالذبوه ظآالالام ورشالاليوانا، 

ين، ورطفالالايل ردالوقالالي شالالاء اهلل ر  يالالر  حرمالالي وره الالي ونسالالائي مشالال

مالالذبوحل مودالالورين مقيالاليين، وهالالم يسالال غيثو  فالال  جيالاليو  نالالاما وال 

 معينا.

 قالت ر  دآاة: وارشى اه، فونى تذهب ورنت مق ول؟

قالالال احلسالالل: يالالا رمالالاه إ  مل رذهالالب اليالالو  ذه الالت غالاليا، وإ  مل 

رذهالالب يف غالالي ذه الالت بعالالي غالالي، ومالالا مالالن احمالالو  واهلل بالالي، وإا ألرشالالرل 

لسالالارشة ال الالي رق الالل في الالا، واحلفالالرو ال الالي ردفالالن اليالالو  الالالذي رق الالل فيالال ، وا

في ا،  الام ررشرفال  ورنظالر إلي الا  الام رنظالر إليال ، وإ  رح  الت يالا رمالاه ر  

رري  مضىعي وم الا  رصاللايب. ف آ الت منال ، فوراهالا ثالم ررش اهالا مالن 

. ومثالالل هالالذا قولالال : )لالالو  نالالت يف جلالالر هامالالة مالالن هالالوا  (1)تآالال  الءبالالة(

                                                           

 ة احمعاجز ومق ل العوامل.رشن ميين ،140ص  ، ل بلر العآو  ،( مق ل احلسل(1
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  الالالل فق الالالل اإلمالالالا  . ورشالالالا(1)األرض الدالالال صرجوا ح الالالى يق آالالالوا(

رمالالر ح االالي ومعآالالو  ال لقالالق ال مفالالر منالال ، إال رنالال  مالالن  Qاحلسالالل 

يف  Qالواضالال  جالاليا ر  ذلالال  ال يث الالت وال يالال ا  دالالعي اإلمالالا  احلسالالل 
ت ااَب حتقيقالال  ف الالو  قولالال  تعالالاىل: ﴿ يَن كن َز اَزااذ  ِم َزااَََّ كن

ينااوت   بن
هتنِم يف  اال َزااِوكن قن

مِ  ي ه  من اِزَقِتلن إ ََل َاَ اأج  . ومالن ال اليهيي رشالي  دالعي رحالي مالن م (2)﴾ َعَضِيه 

إىل حتقيالالق ذلالال    ورشالالا  الالل فالنظريالالا  ال الالي بالالرا  رشالالا السالالاحة 

  آالالف يف حتآيالالل احموقالالف احلسالاليني  الالاه قضالالي  ، فاالالن ذهالالب إىل ر  

ارش قالي رنال  ذاهالب لآشال ادو، ورنال   و الذل  مالنش ادت  وظيفالة خاصالة، 

ال قيالة فسالعى يعآم بالعآم العادي رن  يق الل، ومثآال  مالن حي االل انال  تالرج 

ل لقيالالق احمعآالالو   Qلآشالال ادو، فيآزمالال  اإلل الالزا  بسالالعي اإلمالالا  احلسالالل 

بالغيالالب، ورمالالا بالنسالال ة حمالالن يقالالول إنالال  توجالال  لألمالالر بالالاحمعرول والن الالي 

رشن احمن ر وإ  مل ي الن معال  نالام، وريضالا مالن ذهالب إىل رنال  غآالب رشالا 

 ظن  الوصول إىل حق ، فان الواض  رشي  لزو  ذل .

لنظريالالالا  راجعالالالة يف احلقيقالالالة إىل النظريالالالة وإ  قآنالالالا إ  هالالالذه ا

 الغي ية  ام تقي  ف ي بل ا ا.

                                                           

 .385ص ، 5ج ،تاري  ال ني ؛99ص، 45ج ،( بلار األنوار(1

 .154 :( دورو  ل رشارا (2
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ورما بنالاء رشالا نظري نالا فينال  ال جيالب رشآيال  حتقيالق احمعآالو  بالغيالب 

ألنالال  لالالي  موضالالورشا ل  آيفالال ، فالال  جيالالب رشآيالال  اخلالالروج إال بعالالي تالالوفر 

سو  األمالالر بالالاحمعرول والن الالي رشالالن احمن الالر، وجيالالب رشآيالال  دفالالع  الالل مالالا 

فآالي  هالو م آالف بالشال ادو، وإ  رشآالم بلاليوث ا،  يوجب تآالف نفسال ،

فآذل  قآنا إ  خروجال   الا  لآ وفالة، ومل ي الن ل الرب ء لالوال ارشالءاض 

 احلر مسريه ومنع  من اليخول إىل ال وفة ومن الرجوع إىل احميينة.

جالالواب السالالؤال اخلالالام : إ  احمعآالالو  بالغيالالب خي آالالف حالالال  فقالالي 

 س  وقي ال ي و .ي و  موضورشا حل م سرشي ف و رمر مم ن يف نف

فقالالي اتضالال  ممالالا تقالالي  اخالال  ل  Qوبالنسالال ة لشالال ادو اإلمالالا  

النظريا  يف ذلال  فاالن يالر  ر  خروجال  لآشال ادو ف الي لييال  موضالوع 

ررشي، ورمالالا رشنالالينا فآالالم ت الالن ق الالل وصالالول  إىل  الالرب ء اللآل الالم الشالال

ر رمالره بالل االد سال   رو الشال ادو موضالورشا حل الم سرشالي، بالل الوحص

، ودفالع احم الروه رشن الا، ولالذل  خالرج  ا  ح اال  وجالوب حفالح نفسال 

من احميينة حم ا ررادوا ق آال ، وخالرج مالن م الة حم الا دالعوا يف  ياليه واغ يالال ، 

وقالالي قالالال دالال   اهلل رشآيالال  فالاليام روي رشنالال : )طآ الالوا دمالالي ف ربالالت(، ورمالالا 

ره يف  الالرب ء فقالالي رشالالرض رشآالالي م ر  يالاليرشوه يرجالالع فالالوبوا، البعالالي حصالال

رمالالره دائالالرا بالالل  روا رمالالره بالالل السالالآة والذلالالة، فآالالام رصالال  الوحصالال
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 الالذورين، االد سالال   رو الشالال ادو، وجالالب تقالالييم رقآ الالام ترا بل الالم 

العقالل، والشالال ادو رقالالل األمالالرين ترا، فل الالم العقالالل ب قالالييا ا، و الالذا 

 رص لت موضورشا لآل م الرشرشي والعقل هو احمعل  حموضورش .

ورمالالا جالالواب السالالؤال األخالالري: وهالالو هالالل يا الالن تغيالالري احمسالال ق ل 

رل يف بعالال  مقيماتالال  اللغي الالي، وذلالال  بال الالوثري وال صالالاحمعآالالو  بالالالعآم ا

 احمن ىة ل ، بليس ت غري تآ  القضية احمعآومة بالعآم الغي ي؟

 وهذه من احمسائل احم اة ال ي هلا  ثار  ثريو وخ ريو.

وقالالالي رثالالالري  هالالالذه احمسالالالولة حالالالييثا وهلالالالذه احمسالالالولة واالرش قالالالاد 

 ق آية الغي ية.رثر   ري يف ال ثري من احمسائل احمس  بيم ا ا ورشيم 

ول الالن الالالذي نع قالاليه ر  هالالذه احمسالالولة ليسالالت جييالاليو بالالل هالالي 

قيياالالة جالاليا، والالاليليل رشالالا قالاليم ا  اولالالة فررشالالو  تغيالالري احمسالال ق ل 

احمعآالالالو  بالالالالعآم الغي الالالي مالالالن والدو مودالالالى بال الالالوثري يف احمقالالاليما  

 االخ يارية الواقعية حتت ييه فآم يس  ع.

ل الالوثري فيالال ، وذلالال  واحم الالم رنالال  ادرشالالي إم الالا  تغيالالري احمسالال ق ل وا

بءتيالالب بعالال  احمقالاليما  احم احالالة لنالالا، والواقعالالة حتالالت ريالاليينا فعالال ، 

احمن ىة ألمر ما يف احمسال ق ل، وهالذا رمالر مم الن بالل هالو واقالع وال إشال ال 
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فيالال ، ورشآيالال  فال الالوثري يف احمسالال ق ل وقضالالاياه احمعآومالالة بالالالعآم الغي الالي 

 وتغيريها مم ن.

فيم الالا  ال الالوثري  ولصالاللة هالالذا االدالال يالل ورشالاليم ا رثيالالة  الالن ،

رشالا القضالايا الغي يالة وال سالالآيم بال  لال  رثالار م االالة جاليا، رشآايالة ورشاآيالالة 

ورشقييالالة، تالالنع   رشالالا حيالالاو احمى اعالالا  اإلنسالالانية ومسالالري ا، ورنالالام  

حيا الالالالا، وبنالالالالاء رنظا  الالالالا االج امرشيالالالالة والسيادالالالالية، واالق صالالالالادية 

والعقييالالة، وال الالوثري بالالذل  رشالالا مسالال ق آ ا إجيابيالالا ودالالآ ا، ولعالالل رهالالم 

ا ثالالار لصالاللة تآالال  الالاليرشو  يالالنع   م الالاسو رشالالا رهالالم القضالالايا 

وح االال  العالالامل، ف الالل  Qالغي يالالة، وهالالي قضالالية خالالروج اإلمالالا  احلىالالة 

يا الالن منع الالا، رو ال الالوثري رشآي الالا، ومنالالع ان صالالاره، وذلالال  بال الالوثري رشالالا 

ردالال اب ان صالالاره، ومالالن يا الالن ر  يع االالي رشآيالال  يف قيامالال ، بفالالرض 

ارشالال  بالالالالوقول ضالالاليه، رو توجي الال  رشالالالا خالال ل  ىالالال  مالالالث ، رو اقن

 اضعاف  رو غري ذل  مما يانع ان صاره ب  رو ارش امده رشآي .

هناج من ارش قالي إم الا  ال الوثري في الا، مسال يال رشالا ذلال  بالام تقالي  

من إم ا  ال الوثري يف احمسال ق ل، بءتيالب بعال  مقاليما  يعآالم  الا ن الائ  

 مسالال ق آية بعيالاليو احمالالي  رو قري الالة، ديادالالية  االالن حي الالم تآالال  ال آالالي، رو

اق صالالادية  ال الالوثري رشالالا مالالوارد ذلالال  ال آالالي ال  يعيالالة  احمالالاء وال الال ء 

وغريهالالالا، او االج امرشيالالالة بصآصآالالالة الالالالروابف اهلي آيالالالة لآاى االالالع، رو 
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فالالرض رنالالام  اج امرشيالالة تالفالالة لإلدالال  ، رو إشالالارشة الفسالالاد فيالال ، ولعالالل 

 ثالالريا ممالالا حيصالالل يف احمى اعالالا  اإلدالال مية احمسالال عارو، هالالو مالالن هالالذا 

 Qصالي مالع رشآالم الغالرب بل ايالة ظ الور اإلمالا  احلىالةال اب وبذل  الق
 وان صاره.

ول الالن ذلالال  االدالال يالل لالالي  ب الالا  ول يالالا  هالالذه الالاليرشو  نشالالري 

 هنا ث ثة رد آة:

األول: هالالل ر  ن الالائ  ترتيالالب رمالالور م احالالة لنالالا لآ الالوثري يف القضالالايا 

احمسالال ق آية رمالالر دائالالم، ون يىالالة توريالالة، ر  رنالال  قالالي ي صآالالف يف بعالال  

 احموارد؟

خالالالر : هالالالل ر  مجيالالالع احمقالالاليما  احمن ىالالالة لألمالالالر وبع الالالارو ر

وبنلالالو دائالالم، ر  ر  بعضالال ا  اوإرادتنالالاالدالال ق ايل  آ الالا خاضالالعة لقالاليرتنا 

 خارج رشن دائرو قيرو اإلنسا  وإرادت  ولو رشا نلو جزئي؟

الثالالاا: هالالل يا الالن الق الالع والعآالالم بال الالوثري يف القضالالايا الغي يالالة 

 ورشآي ا؟

حالة لآ الوثري يف القضالايا الثالس: هالل ر  ترتيالب رمالور معآومالة وم ا

 احمس ق آية هل هذا من رشآم الغيب ر  ال؟
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مالالن الواضالال  ر  اإلجابالالة رشالالا السالالؤال األول لالالو  انالالت دالالآ ية 

ف  حاجة لإلجابالة رشالن السالؤال الثالاا، وذلال  رنال  إذا  الا  ال الوثري رشالا 

القضالالايا احمسالال ق آية غالالري ق عالالي، وغالالري دائالالم، ف األولويالالة الق عيالالة رشالالي  

الق الع بال الوثري رشالا القضالايا الغي يالة ورمالا إذا  انالت ال ا ن من العآالم و

 إجيابية في و  لآسؤال الثاا موضورشية.

والالالذي نيرشيالال  فعالال  يف مقالالا  ابالالواب رشالالن االدالال ف ا  األول رشالالي  

تورو رو دوا  الن يىالالة، فقالالي ت صآالالف وقالالي ت لقالالق، والوجالال  يف ذلالال  

إال ر  رن  مالن الواضال  ر  اإلنسالا  م الام روو مالن قالوو ل لقيالق رغ اتال ، 

إمالالا  ال ثالالري مالالن مقالاليما ا ال تقالالع حتالالت اخ يالالاره بنلالالو م آالالق، ف الالي

ر الالا خارجالالة رشالالن قالاليرو اإلنسالالا ، فضالال   مرت  الالة باخ يالالار ا خالالرين، رو

رشالالن خروج الالا رشالالن اخ يالالاره، وذلالال  مثالالل احلالالواد  ال  يعيالالة غالالري 

احم وقعالالالة، ورشآيالالال  فالالالام دا  هنالالالاج بعالالال  احمقالالاليما   ضالالالع الخ يالالالار 

حالاليو  رشالالارض ط يعالالي، فالن يىالالة  ا خالالرين، رو ت وقالالف رشالالا رشالالي 

رشالالا فالالرض ترتيالالب احمقالاليما  احم احالالة غالالري معآومالالة احلصالالول بصالالورو 

ق عيالالة ودائاالالة، وذلالال  الحالال امل تالاليخل إرادو مناقضالالة لآاقالاليما  

احمرت الالة، و الالذا احالال امل حالاليو  مالالا هالالو خالالارج رشالالن قالاليرو اإلنسالالا ، 

 الالال وار  ال  يعيالالة، وابالالامع هالالو رشالالي  العآالالم ب لقالالق مجيالالع مقالاليما  

وارتفالالاع مجيالالع احموانالالع دائالالام، ول وضالالي  ذلالال  نقالالول مالالث : إنالال   الن يىالالة،
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بيم الالا  اإلنسالالا  ر  هييالالئ  الالل الآالالواا  لزرارشالالة ررض، وإن الالاج  صالالول 

خالالاص، ومالالع  الالل ذلالال  ف الالو ال يعآالالم بالالال ا ن مالالن إن الالاج ذلالال  

احملصالالول بنلالالو ق عالالي ودائالالم، إذ حي االالل ر  ت عالالرض الزرارشالالة حلالالر  

مالن غالريه،  الام ر  اإلن الاج رشن طريالق خ الو رو رشاالي، دالواء  الا  منال  رو 

ريضالالا ي وقالالف رشالالا رشالالي  تعرضالال ا لآعالالوارض وال الالوار  ال  يعيالالة، 

وهي مالن األمالور اخلارجالة رشالن قاليرو اإلنسالا  ودالي رت ، ورشالا فالرض 

حصآت الن يىة مالرو ف الو ال يعآالم وال يق الع ب  ررهالا دائالام، ورشالا هالذا 

ف ل ما يع االي رشالا مقاليما  خارجالة رشالن االخ يالار والقاليرو ال يا الن 

 الالع معالال  بالن يىالالة، ومالالن الواضالال  ر  ذلالال  ال يآالالز  منالال  رشالالي  ق الالول الق

قالالانو  العآيالالة رو نفيالال ، ف الالو توري ومسالالآم  نويالالا، إنالالام ال الال   يف 

الصالالغر ، وهالالي مت الالن اإلنسالالا  مالالن العآالالة  ال امالالة يف مجيالالع احمىالالاال  

بنلالالو دائالالم، فنقالالول: م الالى مل ت الالن احمقالاليما  احم احالالة هالالي العآالالة ال امالالة 

 ت الالو  ق عيالالة احلالاليو ، و الالذا ت الالو  تآالال  لآن يىالالة فالن يىالالة ال

الالاليرشو  واضالاللة الالال    ، فالالي  األمالالور احمسالال ق آية إذا  الالا  بعالال  

مقالاليما ا خارجالالة رشالالن االخ يالالار والقالاليرو فالال  يعآالالم ب لقق الالا، فضالال  

 رشن العآم ب غري ما هو معآو  احليو .

نعالالم حتصالالل احالال امال  ترا ايالالة ب لقالالق الن يىالالة، و آالالام ااداد  

لآاقالاليما   آالالام ااداد  احالال امال  حتقالالق الن يىالالة، احلي الالة واحم حظالالة 
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وبالالءا م االحالال امال  حيصالالل الظالالن ثالالم االطا نالالا  ب لقق الالا، رو بعالالي  

حصالالول مالالانع رو رشالالارض، ف الالو يرجالالو ويومالالل، إال ر  ذلالال  ال جيعالالل 

الن يىة معآومالة وق عيالة احلاليو ، ولالذل  نالر   ثالري مالن احمص  الا  

 الالا األويل إال ر  قالالي فشالالآت يف  ثالالري مالالن احميالالادين، ورشالالا فالالرض نىاح

نىاح الالالا ال ي  الالالرر دائالالالام، ومالالالا ذلالالال  إال لعالالالي  اإلحاطالالالة بىايالالالع 

احمقالاليما  احمن ىالالة هلالالا، رو حصالالول خ الالو رو  ريالالب رو رمالالر رشالالارض، 

وابالالامع هالالو خالالروج بعالال  احمقالاليما  رشالالن اخ يالالار اإلنسالالا  وقيرتالال ، 

 هذا من ناحية اب ة األوىل ومن ج ة رصل اليرشو .

حالالة لآ الالوثري يف رمالالور مسالال ق آية واخل صالالة ر  ترتيالالب مقالاليما  م ا

قري الالة رو بعيالاليو ليسالالت توريالالة الن يىالالة دائالالام. ف األولويالالة الق عيالالة 

 والق ع بال وثري رشا القضايا الغي ية رو في ا. من العآمرشي  ال ا ن 

ورمالالالا يف خصالالالوص ال الالالوثري رشالالالا خالالالروج اإلمالالالا  احلىالالالة بالالالن 

ري وان صالاره فالو  ذلال  االرش قالاد خالاطئ جاليا، وذلال  ر  ال الوث Qاحلسن

رشالالا احمى اعالالا  يف احلالالات رو احمسالال ق ل اق صالالاديا رو ديادالاليا رو غالالري 

ذل  لن يانالع تآال  القضالية احمعآومالة بالغيالب مالن ال لقالق  الام رنال  لالن 

يؤثر رشآي الا وذلال  ر  القضالايا احمعآومالة بالالعآم الغي الي ليسالت مقاليما ا 

رل الواقعالالة يف دآسالالآة رشآالالل األحالاليا  اخلارجيالالة ح الالى يا الالن ال صالال

قالاليما  احمن ىالالة هلالالا توريالالة احلصالالول لفالالرض تورو في الالا  الالام ر  احم
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رل يف مقالاليما ا احمن ىالالة هلالالا خالال ل الالن يىالالة بالالل احالال امل إم الالا  ال صالال

فالالرض ر الالا رشآالالم، وإذا  انالالت القضالالية مالالن القضالالايا ال الالي يريالالي هلالالا اهلل 

دالال لان  احلالاليو  فالالي  رشالالي  إم الالا  ال الالوثري في الالا رو رشآي الالا روضالال  

فالالي   Kيا األن يالالاء واألئاالالة والشالالواهي ال ارخييالالة رشآي الالا  ثالالريو  قضالالا

 ثري مالن رمالورهم حتوط الا العنايالة اإلهليالة وتفالرض وجالودهم رغالم  الل 

مالالن هالالذه  Qمالالا ي صالالذ حمنالالع قيالالام م بيمالالام  م وقضالالية اإلمالالا  احلىالالة 

روريا  ال الالي ال الالقضالالايا بالالل رث الالا ومسالالولة قيامالال  وان صالالاره مالالن الضالال

رو  تالالرت ف بلالالال احمى اعالالا  وروضالالارش م االج امرشيالالة رو االق صالالادية

السيادالالية بالالل ارت اط الالا بالالاهلل دالال لان  وتعالالاىل ف الالو الالالذي يريالالي فرضالال ا 

وا يف  اأِلَِرض  رشالالالا العالالالامل:  ﴿ يَن اِستنِ اااي فن
اااَن َعاااىَل اَزاااذ  يااادن َُّين َنمن ر  َونن

ث يَ  ااامن اِزاااَوار  َماااُّج َوَنِجَيَضهن
اااِم َُّيك  يااا. وريضالالالا قالالالال ﴿(1)﴾َوَنِجَيَضهن ر  وَن ين دن

وا ننااوَر اهلل ااون
ينِطف 
ِم َواهللب ااَأفِ  ز  ه  وَن  َواه  رن

َه اِزَكااأف  ه  َوَزااِو َكاار  ما ننااور 
اات  ااَو  *ان هن

اه  َوَزاِو  ضِّ ين  كن اَرهن َعاىَل ازادِّ ينِظه 
اقِّ ز  يان  احِلَ

اَد  َود  اوَزهن ب أِ ن ي َُّيِرَساَل َرسن
اَزذ 

كنونَ  َه اْلِنرِش   . (2)﴾َكر 

ورشآيالال  ال ف الالري يف تغيالالري القضالالايا احمعآومالالة بالغيالالب خالالاطئ جالاليا، 

 انالالت تآالال  القضالالايا صالالليلة فالال  بالالي ر  حتصالالل، ولالالن يوقف الالا فالالي  
                                                           

 . 5 :دورو القص  ((1
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 ء، وإرشالالادو ال ىالالارب حمنالالع القضالالايا الغي يالالة لالالن  الاليي فن يى  الالا 

معآومالالة دالالآفا، وورشآيالال  ال ف الالري يف تغيالالري القضالالايا احمعآومالالة بالغيالالب 

خالالاطئ جالاليا، فالالي   انالالت تآالال  القضالالايا صالالليلة فالال  بالالي ر  حتصالالل، 

ع القضالالايا الغي يالالة لالالن  الاليي ولالالن يوقف الالا  ء، وإرشالالادو ال ىالالارب حمنالال

فن يى  الالالا معآومالالالة دالالالآفا، وإ   انالالالت  اذبالالالة فالالال  حاجالالالة لآ ن يالالالل 

وال ضالالييق رشالالا احمى اعالالا  ال الالي حي االالل حصالالوهلا في الالا، رو يع قالالي 

تويييها هلا، فالعاقالل مالن اتعالح بغالريه، فاحل االة القر نيالة احمؤياليو بل الم 

بنااهن وَ العقالالل تقالالول: ﴿
ِم َوإ ِن َياا ن كأذ بااأج َفَيَضِيااه  َكذ  ااِضكن قأج ينص 

إ ِن َياا ن صااأد 

ِم إ َن اهللَبِيضن  كن دن
ي َيي  ٌف َكَذاٌب  اَزذ  رِس  َو ان ي َاِن هن

ِد  ََ  .(1)﴾ال 

واخل صالالة ر  ترتيالالب مع يالالا  حاليالالة يف احمى اعالالا  اإلنسالالانية 

لآ الالوثري يف مسالال ق آ ا لالالي  ن يى الال  ح ايالالة وتوريالالة رو دائاالالة. هالالذا 

 روال.

غال الالة وذلالال  رنالال  ادالال ني إىل ترتيالالب وثانيالالا: ر  ذلالال  االدالال يالل م

رمالالور معآومالالة لآ الالوثري يف وجالالود رو منالالع قضالالية مالالا يف احمسالال ق ل ومالالن 

الواض  جاليا ر  القضالايا الغي يالة مقاليما ا احمن ىالة هلالا إمالا غالري معآومالة 

رو غالالري موجالالودو يف اخلالالارج لفالالرض  و الالا غي يالالة،  الالام ر الالا توريالالة 

                                                           

 .28 :دورو غافر ((1
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ال ياالالن ال الالوثري في الالا  Qفقضالالية اإلمالالا  احلىالالة احمن ظالالر  احلالاليو  ورشآيالال 

ورشآي الا لعالالي  تالالوفر احمقالاليما  احمالالؤثرو في الالا و الالو  بعالال  مقالاليما ا هالالي 

اإلرشىاا اإلهلالي دالواء  الا  يف بقائال  رو ظ الوره وان صالاره ف الي خارجالة 

 رشن القيرو ال رشية فيق ع  ل رشاقل بعي  إم ا  ال وثري في ا.

رمالالا السالالؤال الثالالالس: فالالي  العآالالم بالن الالائ  احمسالال ق آية ال امالالة 

قاليما  معآومالالة ليسالت مالالن األمالور الغي يالالة، فالي  العآالالم بالال ا  رشآالالم حم

احمآالالزو ، وهالالذا رمالالر رشالالادي وطريالالق ط يعالالي ال إشالال ال فيالال ، إال رنالال  ال 

يرت ف باوضوع بلثنالا، فالي  بلثنالا رشالن القضالايا الغي يالة، ومالن الواضال  

ر  دالال ب غي ي  الالا هالالو رشالالي  العآالالم باقالاليما ا احمن ىالالة هلالالا، ورمالالا احمعآالالو  

احم امالالة فآالالي  بعآالالم غي الالي، إذ العآالالم بالعآالالة رشآالالم بسالالب العآالالم ب

بالالاحمعآول، والعآالالم بالالاحمآزو  رشآالالم بالالال ا ، ولالالي  هالالذا مالالن بالالاب العآالالم 

بالغيب، فعا فالرض دالآانا جاليال بيم الا   ي الة مجيالع احمقاليما  ومنالع 

مجيالالع العالالوارض بليالالس حيصالالل العآالالم والق الالع بال الالوثري يف احمسالال ق ل 

ف الذا لالالي  مالن العآالالم بالغيالالب يف  وحتقيالق الغايالالا  والن الائ  احمقصالالودو،

 ء رو ال الالوثري فيالال ، إذ مالالن الواضالال  ر  العآالالم بالن يىالالة توري بعالالي 

العآالالم باحمقالاليما ، إال ر  القضالالية الغي يالالة يفالالءض ر الالا غالالري معآومالالة 

احمقالاليما  احمن ىالالة هلالالا، رو ر الالا غالالري موجالالودو رصالال ، فآالالذل   انالالت 



 Lمت يي احلسن وقيا  احلسل  .............................................................. 480

 آال  الاليرشو  غالري غي ية، ف يف يا الن ال الوثري في الا رو رشآي الا، ورشآيال  ف

 تامة يف نفس ا، ورشا فرض متامي  ا ف ي ال ترت ف باوضورشنا.

واخل صالالة: ر  العآالالم بالن يىالالة بسالال ب العآالالم باحمقالاليما  لالالي  

مالالن العآالالم الغي الالي، وال ال الالوثري فيالال  مالالن ال الالوثري يف احمعآالالو  الغي الالي، ومالالا 

 ا  من األمالور معآومالا بالالعآم الغي الي فال  يا الن ال الوثري رشآيال  وفيال  رو 

 منع حتقق ، وإال مل ي ن رشآام بل  ا  وثا، وهو خ ل الفرض،

فورش قالالي ر  رمالالره اتضالال ، وذلالال   Qورمالالا بالنسالال ة لإلمالالا  احلسالالل 

رن  م ى ما رشآالم بلاليو  قضالية رشالن طريالق الغيالب، ف الو يعآالم بق عيالة 

حالاليوث ا، فالال  معنالالى لفالالرض ال لالالس رشالالن إم الالا  تغريهالالا، رو ال ف الالري 

إال مل يالن مالا حصالل لال  رشآالم، وهالذا ال في ، رو العال رشا منالع حتقق الا، و

رو إدالال   نفسالال  إىل  ،يعنالالي لالالزو  السالالعي يف حتقيالالق احمعآالالو  بالغيالالب

رشاالن رراد ق آال   ذلال ، وام نارشال مواضع اهلآ الة، فقالي تقالي  رشالي  لالزو  

 واغ يال  دليل رشا ذل .

 نعم ينا دؤال وهو ما فائيو العآم بالغيب إذا؟

ة العالالامل نفسالال ، وهالالذا السالالؤال لالال  ثالال   ج الالا : األوىل: ج الال

والثانيالالة: مالالن ج الالة غالالريه مالالن احمالالومومل، واب الالة الثالثالالة: بالنسالال ة هلل 

 وفائيو إط رش  رحيا من رش اده رشا غي  :
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رمالالا اب الالة الثالثالالة: فالالي  نفالال  إطالال ع اهلل دالال لان  وتعالالاىل شصصالالا 

رشالالا الغيالالب هالالو تفضالاليل لالال  رشالالا غالالريه، فالالنف  احم آالالع رشالالا الغيالالب لالال  

رشناليه ومقالي  رشالا غالريه، ولالذل  خصال  ى الفضيآة رشني رب  وهالو مرتضال

 بالعآم الغي ي، وهذا رمر رشقيل يير    ل رشاقل وحي م ب .

رمالالا اب الالة الثانيالالة: فالالي  رشآالالم النالالا  واحمالالومومل بعآالالم اإلمالالا  

بالغيالالب موجالالب لآليالالاء منالال ، واالب عالالاد رشالالن مالالا يغضالال   مالالن احمن الالرا  

واحملرمالالالا ، ورشآيالالال  في الالالو  إرشالالال   اهلل النالالالا  بالالالذل  ل فالالالا منالالال  

ن ، ألن  مقرب منال  وم عالي رشالن معصالي  ، ولعآال  لالذل  رخالن رشالن د لا

اال  اِعَمضنااوِا َفَواارَيَ  اهلل﴿وَ   ابالال  فقالالال تعالالاىل  يف Kرشآا الالم  ااِم  قن َعَمَضكن

هنااونَ 
ااوزنهن َواْلِنِوا  ااِل َكَفااى ب ااأهلل، ويف  يالالة رخالالر  قالالال ﴿(1)﴾َوَرسن ا  قن يدج َشااه 

ِضاامن اِزك َتاا
هااَدهن ع 

ِم َوَاااِن ع  ااي َوَبِيااهَكن
ءز ، وقالالال ريضالالا ﴿(2)﴾أب  َبِيه  ِ َْ ااَل  َوكن

ض اايز   إ َاااأمز ان
، وغالالري ذلالال  مالالن ا يالالا  والروايالالا  (3)﴾ُّيِحَصااِيهَأهن يف 

 ورشآا م بالغيب. Kالواردو يف شو   ل  اي 
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ورمالالا اب الالة األوىل: فقالالي قآنالالا دالالابقا ر  نفالال  حتاالالل رشآالالم الغيالالب 

فى اهلل هو نالوع مالن االبال  ء مالن اهلل دال لان ، ال حي اآال  إال الالذين اصال 

دالال لان ، فيصالالنو  رشالالا ب ئالال ، ويرضالالو  بقالاليره وقضالالائ ، ويفوضالالو  

رمالالرهم إليالال ، فيالالوفي م رجالالور الصالالابرين، يق الالل خالالاطئ جالاليا. وذلالال  ر  

رشآاالال  موضالالوع الب  ئالال  ف الالل يثالالق بالالاهلل ويالالر  بقضالالائ  ويصالالن رشالالا 

 ب ئ  ر  جيزع ويش ؟ ف  ربف ل  بيوافع خروج .

هالالو هالالل ر  احمقالاليما   والسالالؤال الصالاللي  الالالذي ين غالالي إثارتالال 

 احموج ة الخ يار اخلروج حاصآة وم لققة رو ال؟

فا الالى مالالا حصالالآت وجالالب اخلالالروج بسالال   ا. وبع الالارو رخالالر  ر  

العآالالم الغي الالي بالالام دالالول خي الالار، ون يىالالة االخ يالالار، ال ينالالايف وجالالود 

ردالال اب اخ ياريالالة ط يعيالالة، ورشاديالالة  ر الالة لالال   الالاه رفعالالال  واخ يالالاره، 

بالالي ر  ي لقالالق يف ظرفالال ، وهالالو ال ينالالايف فعآاالال  بق آالال  رشآالالم غي الالي، ال 

وجالالالود ردالالال اب اخ ياريالالالة راجلالالالة يف نفسالالال ا موج الالالة لآصالالالروج إىل 

 ال وفة، خصوصا بعي العآم العادي بعي  إجياب  ء من ا لآق ل.

ونعالالود حمالالا  نالالا فيالال  إ  رشآالالم احمعصالالو  بالغيالالب ومالالا يضالالا  لالال  

احمسالال ق ل ال تعءضالال  مسالالولة وجالالوب حفالالح الالالنف  مالالن الوقالالوع يف 

ي ال، إذ ر  موضالالورش  األمالالور اخلارجيالالة العاديالالة، وهالالي ال تق ضالالال  آ الالة
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الوقالالوع يف ال  آ الالة، و الالذا ي ضالال  ر  احمعآالالو  بالالالعآم الغي الالي لالالي  

 موضورشا لألح ا  الرشرشية، ل ون  إخ ارا رشن االخ يار ون يىة.

واخل صالالة هنالالا ر  وجالالوب حفالالح الالالنف  ال يعالالءض اإلمالالا  

احلقيقالالي يف حر  الال   اشالال آة يف خروجالال ،  الالام ر  مقصالاليه  Qاحلسالالل 

هالالي ال وفالالة، وهيفالال  مالالن ذلالال  وغاي الال  إقامالالة دولالالة إدالال مية، يقودهالالا 

ضالالي بنالالي رميالالة وظآا الالم وجالالورهم، ولالالي  لالال  رهالاليال رخالالر  غالالري 

 معآنة، وإ   ا  يعآم بعي  حتقق ما دعى إلي  النق ب ال وفة.

* * * 
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