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 اإلهداء

 إىل الغّرة الغّراء

 إىل الدّرة البيضاء

 إىل الطاهرة العذراء

 إىل اإلنسية احلوراء

 إىل سيدة النساء

 إىل املكنونة يف عامل النساء 

 العلياء  مدينة اآلثراىل 

 اىل املظلومة املهضومة 

 اىل من سلب حقها 

 اىل ابنة خاتم االنبياء 

 اىل زوجة سيد االوصياء 

 اىل ام السادة النجباء

 اىل من كسا وجهها احلياء

 Pاىل سيديت ومواليت فاطمة الزهراء 
 أهدي هذا العمل املتواضع راجيا من اهلل تعاىل اجلزاء 



 



 

 كرز مقّدمة امل

والصمم ة  ،العمماملن واحلمممد هلل ر    ،بسممم اهلل الممرلن الممرحيم

 ،بممن الطمماهريند وآلمما الطي  والسمم م عممرشف أخلل األمم  أ عممن  ّممم

 آمممن ر    ،واللعممن الممداىلم عممرشف أعممداىلهم أ عممن إىلف ليممام يمموم الممدين

 العاملن.

ة، منهمما ة وأشممصا ن ملكوتي ممشممصو ن نوراني مم Kأهممل البيمم 

مممد  وألجل ج  و، وإليهممما حسممما د اأ لممم ، يتمممدف   هممما ود مممو  قوو نمممورا  الك 

ممع  
ض  ، شممراههم رلممة وللمموُم رأفممة، ود اأممب بميممزا م  وينطقمموو حيمماة 

.  فزانوه عدال ، ون م   املعرفة عرشف ربوع ألسنتهم فغّذوها حكمة 

ُ  ندن ا ايلدوال ير يكر دلي ميدو ا أنوارن همداة، لمادةن سمادا    ينحدد

عمممرشف أبمممواُم أبنممماء آدم  أ لممم  فممم،لروهم، تصمممط   ألرممموا ا ،(ايطدددر

 من مستنجدين ساىللن، وبمغانمهم عاىلدين.متعل  

همموو أحممدا  عممرشف مممواالوم وال اممعوو فممردا  عممرشف ات  
بمماعهم، ال يدكر 

مممن اسممتمع إلمميهم ويبممغ  للممب  كممل  مممن رآهممم،  هم كممل  د حممب  قي مميد 

هم الصمدك وكلممتدهم الع ممنهجهم احلم   وطمريقد م فموك مما نقمو  ليما، هد

م أنوار السامء وأوتاد األرض.  ودوو ما يدقا  من الت،ليا، هد

هممو أحممد هممذه األتار التمم  حممار  Qواإلمممام احلسممن املجتبمم ف 

الكثممب يف معناهمما وارممل الممبع  عممن وجمما احلكمممة يف لراراومما وبمماع 

روو الكممذ  واالفممتاءا  سممط  آخممروو ديممنهم بممدنيا اممبهم فراحمموا يد 

 احلقممد املنصممب   العقممل ومل يتجماوز حممد   لتمم  جمماوز بعضمها حممد  عليما وا

 عرشف بي  الرسالة.
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للدراسمما  التصّصصممية  Qمركممز اإلمممام احلسممن ولممد اهممتم  

بكتابممة البثممول والدراسمما  وملقيمم  املصطوطمما  التمم  تدعن مم ف ببمم،و 

بمما  باإلضممافة إىلف رها يف كتممب وكتيّ مونبمم Qاإلمممام احلسممن املجتبمم ف 

نتنمم  وصممرثا  التواصممل االجتامعمم  التابعممة موالممع االرها عممرشف منبمم

 للمركز.

خمممراف التممم  ة األد ة واإلع مي مممباإلضمممافة إىلف النبممماطا  الثقافي ممم

ر التصماميم الرنّيمة وإلاممة سمالع العمزاء ميقوم ُا املركز ممن خم   نبم

ة التمم  ة والثقافي مموعقممد املثمماوا  والنممدوا  واملسممابقا  العلمي مم

وابهمما مممن توفيقمما  اهلل تعمماىلف لنمما أدمممة  Kأهممل البيمم تثمراف بركممر 

 .Qد احلسن املجتب ف اإلمام املظلوم أيب  مّ 
وهممذا الكتمما  الممذي بممن يممديق عزيممزي القممار  هممو أحممد تلممق 

ة اإلممام احلسمن  إىلف بيماو شصصمي  الثامر التم  أينعم  والتم  ال ومدل إال  

لةمبممبكممل  أبعادهمما املضممياة ونواحيهمما امل Qاملجتبمم ف  ولرفممد املكتبممة  ،ر 

ة اإلممممام احلسمممن ة ببثمممول ودراسممما  عمممن شصصمممي  اإلسممم مي  

 ومن اهلل التوفي  والسداد. ،Qاملجتب ف 

 

 سةايعتبة احللونوة املقد                                                            

 صوةاسات ايتخّص يلدُ Qمكرز  اإلمام احللن                                       

  اخلكرسانايلود حممد جواد زاظا                                                             



 

 

 

 املقدمة

يبممتمل عممرش  -عزيممز القممار -هممذا الكتمما  املاثممل بممن يممديق 

سموعممة مممن املقارنمما  اممب املتكافاممة بممن االسمم م والكرممر، بممن اأممب 

النممور والظمم م، بممن االمممام بممن  ر، بممن الصممدك والكممذ ،موالبمم

 ومعاوية. Qاحلسن

 Nفسمممول تكممموو يف رحممما  السمممبا االكمممع لنبممم  االسممم م 
ومهجممة السمميدة العممذراء  Qونجممل وا الرسممو ري امممب املمم منن 

 .Pفاطمة الزهراء 
وسمممول ن،خمممذً أيضممما  يف صمممثرا  سممموداء ممممن تممماري  

آكلممة  وشصصممية عممدو اهلل وابممن عممدّوه معاويممة بممن أيب سممرياو وابممن

األكباد. فرم  همذا الكتما  طمتلا النمور بمالظ م نمور العمم ك االممام 

بظمم م القممزم معاويممة عليمما اللعنممة وسمموء العممذا . ولكممن  Qاحلسممن 

 داىلام  النور هو املنترص عرش الظ م.
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ولممد بسمما هممذا الكتمما  ولسممم اىل ثامنيممة فصممو  وال  ممل 

و تنتقمممل ممممن للتعقيمممد فيممما. وإتا ارد  االختصمممار فمممام عليمممق إال ا

 الرصل الثالث اىل الرصل السابع واهلل ويل التوفي .

*** 

  



 

 

 

 Qهوية اإلمام احللن 

، هممو ثممائ األىلمممة Q : احلسممن بممن عمميب بممن أيب طالممباإلسددا

 .Kاألطهار 
: أبممو األىلمممة األطهممار اإلمممام امممب املمم منن عمميب بممن ايب يايددد 

 .Qطالب 
آلخممرين فاطمممة : سمميدة نسمماء العمماملن مممن األولممن وايايدتدد 

 .Nالزهراء ابنة الرسو  األكرم  مد 
ر وخممب األمم  م: خمماتم األنبيمماء واملرسمملن وسمميد الببممجددد 

 .Nالرسو  االعظم  مد 
ر ممن شمهر رمضماو يف السمنة الثانيمة ممن م: يف اأمامع عبمموالد 

 اهلجرة وعرش رواية أخرا يف السنة الثالثة من اهلجرة.

 : أبو  مد.زنوت 
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ربا  بثمممرة مابممي  اللمموو، مبمم Qاإلمممام احلسممن : كمماو صددهت 

 اللمموو االبممي   ممزور بمماأللر(، ادعممس العينممن  سممواد العممن مممع 

ربة  شممعر مسممعتها(، سممهل اأممديم  اأممد لليممل اللثممم(، دليمم  املسمم

لليممل مممن الصممدر اىل الممبطن(، كممث اللثيممة، تا وفممرة  البممعر الغزيممر(، 

ظميم الكمراديع  داللمة عمرش كاو عنقا أبريم  فضمة  الرلبمة املنتصمبة(، ع

لمموة البنيممة(، بعيممد ممما بممن املنكبممن  يممد  عممرش عممرض الصممدر(، لمميع 

بالطويممل وال القصممب مليثمما  مممن أحسممن النمما  وجهمما  وكمماو جعممد 

 البعر حسن البدو.

 : التق ، الطّيب، الزك ، السّيد، السبا، الويل، املجتب .أيقاب 

ع وث ثمموو سممنة، ولمما سممب Q: لممام بمماألمر بعممد أبيمما عمميب ممامتدد 

ر مممن شممهر  ممادا االوىل سممنة موصممالم معاويممة يف اأممامع عبمم

ر سممنوا  بعممد الصمملم إىل او مهممم، وألممام يف املدينممة حمموايل عبمم41

 استبهد.

: استبممهد مسممموما  عممرش يممد زوجتمما جعممدة بنمم  األشممعث يفاتدد 

همم، ولما ممن العممر 49بن ليع، يف اليوم السمابع ممن شمهر صمرر سمنة 

 .سبع وأربعوو سنة

: إنمما سمميد شممبا  أهممل اجلنممة، وأحممد اإلثنممن الممذين منا بدد 

فميهام، وأحمد األربعمة المذين باهمل ُمم  Nر  تريمة رسمو  اهلل مانثص
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نصمممارا نجمممراو، وأحمممد اأمسمممة يف حمممديث اصمممثا   Nالنبممم  

ر الممذين فممرض اهلل طمماعتهم عممرش العبمماد، مالكسمماء، واحممد االثنمما عبمم

لكممريم، واحممد الممذين وهممو احممد املطهممرين عممن الممرجع يف القممراو ا

جعل اهلل ممووم اجمرا  للرسمالة، وجعلهمم احمد الثقلمن المذين ال يضمل 

وحبيبما المذي ةّبما ويمدعو  Nمن متسمق ُمام، وهمو رةانمة رسمو  اهلل 

اهلل او ةب من ةبما، وهمو احمد اأمسمة يف حمديث السمرينة حيمث لما  

 : أهممل بيتمم  كسممرينة نمموه مممن ركبهمما نجمما ومممن  ّلمم Nرسممو  اهلل 

 عنها هلق.

: تممزّور أم إسممثاك بنمم  طلثممة بممن عبممد اهلل، وحرصممة زيجاتدد 

ر بنمم  أيب مسممعود االنصمماري، وبنمم  االشممعث بممن مبممن زيمماد، وأم ببمم

 ليع  الت  ااواها معاوية فقتلتا بالسم(.

رة ولممدا  بممن تكممر وأنثمم ، وهممم زيممد م: كمماو لمما شممع عبممأيرد 

احلسممن األكممرم واحلسممن وعمممرو والقاسممم وعبممد اهلل وعبممد الممرلن و

 وطلثة وأم احلسن وفاطمة وأم سلمة ورلية وأم عبد اهلل وفاطمة.

 تقسم مراحل حياة االمام احلسن الطاهرة اىل ث ثة السام:

 سبع سنوا  تقريبا . N: عاش مع النب  أيرا 

 حوايل ث ثن سنة تقريبا . Q: عاش مع أبيا اإلمام عيب ثانواا 
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اهرة ملممدة ظمم فيهمما احلكومممة الر سممنوا ، تمموىلم: إمامتمما عبممثايثدداا 

هممم حتمم  40رمضمماو سممنة  21سممّتة أشممهر وأربعممة أّيممام، أي مممن يمموم 

هممم وبقمم  تسممع سممنن 41ربيممع االو  سممنة  25عقممد الصمملم وتلممق يف 

 وأربعة أشهر، يف املدينة بعيدا  عن والية احلكومة.

*** 

  



 

 

 

 ؟Qمن هو اإلمام نيل بن أيب طايب 

، Nبعممد الرسممو  األعظممم   هممو اكممع شصصممية عرفهمما التمماري 
نعممم مل تعمممرل اإلنسممانية يف تارطهممما الطويمممل رجمم  بعمممد الرسمممو  

ألحممد مممن  يسممجلومل  Qافضممل مممن عمميب بممن أيب طالممب  Nاالعظممم 

مممن الرضمماىلل واملنالممب والسممواب  ممما سممّجل  Nاألمم  بعممد الرسممو  

  منالممب رجممل كانمم  ملعمميب بممن ايب طالممب وكيمم  نسممتطيع او نثصمم

د العممامري يمموم اأنممدك تعمماد  عبممادة الثقلممن وبتمما لعمممرو بممن و

او نعممد فضمماىلل رجممل ات اوليمماهه منالبمما خوفمما   عوكيمم  نسممتطي

وكتمهمما اعممداهه حقممدا  ومممع كممل تلممق شمماع منهمما ممما ممم  اأممافقن 

واحلممديث عممن عمميب بممن ايب طالممب طويممل ال تسممعا املجلممدا  وال 

 ملصيا األرلام.

ريرة مخممل الكهبممة البمموإنممام يكريمما فصممرا  وسممدا  عنممدما ولممد دا

وهمم  اخلل واطهممر مكمماو مل ولممن يولممد مولممود فيمما وانممام خّلفمما اهلل 

تعمماىل بمم،و تضممعا أّممما فاطمممة بممن أسممد ل بيمم  اهلل احلممرام، وهممو مل 

مره وهمو  يسجد لصمنم لما فضم   عمن عصممتا وطهارتما ونزاهتما. وجد
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 يصيب يف بيم  اهلل سمبثانا فنمادا منماد  ممن السمامء  ومدم  واهلل أركماو

 اهلدا...(.

ولقممد حممار  العقممو  وشممغ  املركممروو بركممره العممم ك مممن 

خ   أثر خالد بصلمود القمرآو الكمريم وهمو كتما   مس الب امة المذي 

  وهمو مكمّوو ممن سموعمة ممن خطمب مري  املرتضمم عا ورّتبما البم

 وك م ورساىلل وحكم لصار.

 باختصار مقتضب. Qهذا هو أبو اإلمام احلسن 

*** 

 

 

  



 

 

 

 Pي فاطمة اي هكراء من ه

، كممام د  تلممق لولمما اماإلمممهمم  لطممب داىلممرة  Pفاطمممة الزهممراء 

ة وأبوهمما وبعلهمما وبنوهمما(، وهمم  مممث الكسمماء:  هممم فاطيدتعمماىل يف حمم

وهمم  سمم م    دار  عممرش معرفتهمما القممروو االوىلالصممديقة الكممعة التمم

اهلل عليهمما حجممة اهلل عممرش خلقمما بممل عممرش حججمما املكممرمن كممام لمما  

اطمممة فدتنا جمم:  نثممن حجممس اهلل عممرش خلقمما وQسممكري علاالمممام ا

 حجة علينا(.

ة مممن اعممامك كيا مما النممورائ الممذي عممتاتيممة، ناب P ولدسمميتها

فطرهمما اهلل عليهمما، وعجنهمما ُمما حتمم  ت،هلمم  لممذلق أو تنمما  وسممام 

خلل سيدة نساء العماملن ممن االولمن واالخمرين ممن أبينما آدم اىل ليمام 

 عليهما ُمر  العقمو  واأللبما ، وخسم،  يوم المدين، وهم  سم م اهلل

األنظمممار واألبصمممار عنمممدما أراد  أو تتطلمممع اىل عظمتهممما، وترنمممو اىل 

فإنمما ال أحممد يعلممم مممن ، Pج هلمما، لتعممرل مممن همم  فاطمممة الزهممراء 

 .Pه  إال رُا وأبوها وبعلها وبنوها األىلمة األطهار 
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 ويكرينمما فصممرا  بممذلق، احلممديث القممدل الممذي يقممو  فيمما  يمما

 فاطممةملما خلقم  األفم ً ولموال عميب ملما خلقتمق ولموال لموالً  مد 

 ملا خلقتكام(.

ولد ترك  لنما اثمرا  حيما ، وداللمة واضمثة ممن خم   معارضمتها 

ملغتصممب  حّقهمما وحمم  أبيهمما وزوجهمما، ومممن خمم   مظلوميتهمما أيضمما  

كبمم  مممن أمممام البمماحثن واملمم رخن اامىلممم سمموداء وضممعها مممن أراد 

كمم  يكمموو حقيقممة، فجاهممد  بلسمما ا ودافعمم  ببممد ا  للباطممل عنممواو

حتمم  تعّرضمم  لمم تا وأدسممقا جنينهمما ليكمموو علممام  ومنممارا  ملممن رام 

 .Nبعد وفاة الرسو   حقيقة التاري 
 .Qفهذه ه  والدة اإلمام احلسن 

*** 
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 Nيف عرص النب   Q حياة اإلمام احلسن

 :مويد  يتلموت 

رمضمماو املبممارً، ويف السممنة الثانيممة  ر مممن شممهرميف اأممامع عبمم

رور عممرش مخممعا  أدخممل السمم Nللهجممرة، وصممل اىل الرسممو  االكممرم 

للبا، وحن علم بممي د سمبطا وحبيبما سميد شمبا  أهمل اجلنمة، اإلممام 

ولما : أروئ ابنم  مما  Q، ف،لبمل لعميب Qاحلسن بن عميب بمن أيب طالمب 

ل سممّميتاو سممّما، همم Qلممد لالمم  لعمميب  Pسممميتموهو وكانمم  فاطمممة 

مما كنم  ألسمب   Nفقا  عميب: مما كنم  ألسمبقق باسمما، فقما  النبم  

ريب عممز وجمملري فمم،وح  اهلل إىل جعاىليممل: أنمما لممد ولممد ملثمممد ابممن، 

فمماهبا ف،لرىلمما السمم م، وهنامما ولممل لمما: إو عليمما  منممق بمنزلممة همماروو 

ومما كماو اسمماو  Nمن موس ، فسّما باسمم ابمن هماروو. فقما  النبم  

لسممائ عممريب، لمما  جعاىليممل: سممّما  Nشممّع. فقمما  النبمم  لمما  جعاىليممل 

يف أتنمما اليمنمم  وألممام يف  Nاحلسممن فسمماّمه احلسممن، وأّتو الرسممو  
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عنمما  Nرا. فلممام كمماو اليمموم السممابع مممن مممي ده عممّ  النبمم  ماليسمم
بكببممن أملثمممن، وأعطمم  القابلمممة فصممذا  ودينمممارا  وحلمم  رأسممما، 

لوك  وهمو طيمب مركمب وتصّدك بوزو البعر فضمة، وطمرش رأسما بماأ

 من الزعرراو وابه(.

 :Nاإلمام احللن جد  ايكرسول األزكرم 

، وسممع Qاإلممام احلسمن  Nوما أكثمر مما تكمر الرسمو  االكمرم 

مما: اللهممم إئ  Nتلممق املسمملموو ونقلمموه لنمما، فقممد لمما  الرسممو   يف حق 

يف أحممد األيممام ةمممل اإلمممام  Nأحّبمما وأحممّب مممن ةّبمما، وكمماو 

تقمما، فقمما  لمما رجممل: نعممم الراكممب ركبمم  يمما امم م، عممرش عا Qاحلسممن

 Qونعممم الراكممب هممو. ورأا املسمملموو اإلمممام احلسممن  Nفقمما  النبمم  
وهمو يصميب، حتم  يصمب عمرش  Nوهو طرل يايت جمده الرسمو  األكمرم 

ظهره او رلبتما، فبفعما رفعما  رفيقما ، وبعمد الصم ة لمالوا: يما رسمو  اهلل 

نعا ب،حمد، فقما : إو همذ رةمانت . إنق تصمنع ُمذا الصمب  شمياا  ال تصم

. ادعمم  إيّل ابنممّ   يعنمم  احلسممن Pوكمماو يقممو  البنتمما فاطمممة الزهممراء 

كممماو ططمممب يف  Nواحلسمممن( فيضممممهام إليممما. وروي او رسمممو  اهلل 

، ومهمما حافيمماو وعلمميهام لميصمماو Lالنمما  فجمماء احلسممن واحلسممن 

ملهممام مممن املنممع فث Nالممراو يمبممياو ويتعثممراو، فنممز  رسممو  اهلل 
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ووضعهام بمن يديما، ثمم لما : صمدك اهلل إنمام امموالكم وأوالدكمم فتنمة، 

فنظممر  إىل هممذين الصممبين يمبممياو ويعثممراو فلممم أصممع حتمم  لطعمم  

حممديث  ورفعممتهام. ورآه بعمم  الصممثابة يف أحممد األيممام ولممد لممل 

، فقممالوا لمما: أال نصرمم  عنممق بثمممل أحممد Lاحلسممن واحلسممن 

ام فاضممم و يف المممدنيا وفاضممم و يف الصمممبينو فقممما : دعومهممما فمممإ 

 اآلخرة، وأبومها خب منهام.

 :Lايكريايات ايتي تبّّي حّب اينبي يلحلن ياحللّي 

االممام  وأخيمااالممام احلسمن كثمبا  مما يمويل  Nكاو النب  األكمرم 

حبمما   مما ، فمنممذ بدايممة حيمماوام خضممعا ملمم  إخلافمما ومرالبتمما  احلسممن

 .Nاأاصة ف،حاطهام بثّبا وحنانا 
 :نعم الرر  لكام -1

اأطمما ري لمما : رأيمم  احلسممن عممن أسمملم ممموىل عمممر بممن 

ر د لكام. Nعرش عاتق  رسو  اهلل  Lواحلسن  فقل : نعم الر 

 .(1 ونعم الرارساو مها Nفقا  رسو  اهلل 

 

                                                           

 .285،  43( بثار األنوار، ر1 
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 :اللهم إئ أحّبا -2

لا  أبمو هريمرة: مما رأيم  احلسمن لما إال فاضم  عينماي دموعما  

، Nتد نثيبمما حتمم  لعممد يف حجممر رسممو  اهلل وتلممق إنمما أتمم  يوممما  يبمم
ورسو  اهلل يرتم فمما ثمم يمدخل فمما يف فمما ويقمو :  اللهمم إئ أحّبما 

 .(1 وأحب من ةبا( يقوهلا ث ل مرا 

 :ربيتهام صغبين -3

نصمماري لمما : خممرر علينمما رسممو  عممن جممابر بممن عبممد اهلل األ

ربيممتهام   او ابنممّ  هممذين Nفقمما   Lآخممذا  بيممد احلسممن واحلسممن  Nاهلل

صممغبين ودعممو  هلممام كبممبين، وسمم،ل  اهلل هلممام أو اعلهممام طمماهرين 

 .(2 مطهرين زكين، ف،جابن  إىل تلق(

 :إو ابن  هذا سّيد -4

عممرش املنممع  Nسمممع  النبمم   Nلمما  أحممد صممثابة رسممو  اهلل 

مممرة أخممرا،  Qإىل جانبمما، ينظممر إىل النمما  مممرة وإليمما  Qواحلسممن 

 .(3 :  إو ابن  هذا سّيد(Nولا   Qوأشار إىل اإلمام احلسن 

                                                           

 .266،  43( بثار األنوار، ر1 

 .276،  43( بثار األنوار، ر2 

 .463،  43( سبة األىلمة اإلثنا عرش، ر3 
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 :نعم اجلمل  لكام -5

ويقمموالو  Nيركبمماو ظهممر النبمم   Lكمماو احلسممن واحلسممن 

لكام(N حل، حل( ويقو   عم اجلمل   
 .(1 :  ن 

 :لوما فاصطرعا -6

يوممما  لوممما فاصممطرعا،  Lللثسممن واحلسممن  Nلمما  النبمم 

  يف بعمم  حاجتهمما فممدخل Pفقاممما واصممطرعا ولممد خرجمم  فاطمممة 

يقممو :  ايمما حسممن شممد عممرش احلسممن فا عمما(  Nفسمممع  النبمم  

بنيمة: أمما  Nفقال  يا أبما واعجبماه تبمجع الكبمب عمرش الصمغبو فقما  

ترضن أو ألمو  أنما يما حسمن شمد عمرش احلسمن فا عما وهمذا حبيبم  

 .(2 جعاىليل يقو  يا حسن شد عرش احلسن فا عا

 :مبتمل عرش يشء -7

تا  يمموم يف  Nطرلمم  بمما  النبمم  عممن أسممامة بممن زيممد لمما : 

وهممو مبممتمل عممرش يشء ال أدري ممما  Nبعمم  احلاجمما، فصممرر النبمم  

هو، فلام فرا  ممن حماجت  للم : مما همذا المذي أنم  مبمتمل عليماو 

                                                           

 .285،  43( بثار األنوار، ر1 

 .266،  43( بثار األنوار، ر2 
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فكبمم  فممإتا احلسممن واحلسممن عممرش وركيمما فقمما :  هممذاو ابنمماي وابنمما 

 .(1 ابنت  اللهم إئ أحبهام ف،حبهام(

 :Qرسو  اهلل يضم احلسن  -8
فنممادا عممرش  Nعممن ابممن عبمما  لمما : انطلقمم  مممع رسممو  اهلل 

ث ثا  فلمم ابما أحمد، فمام  إىل حماىلا فقعمد فيما ولعمد   Pبا  فاطمة 

لممد اسممل  Qاىل جانبمما، فبيممنام هممو كممذلق إت خممرر احلسممن بممن عمميب 

يديمما ومممدمها ثممم  Nوجهمما وعلقمم  عليمما سممبثة، لمما : فبسمما النبمم  

 اىل صدره ولّبلا. Qضّم احلسن 

 :سو  اهلل يطيل السجودر -9

لصمم ة  Nاالصممثا  لمما  خممرر علينمما رسممو  اهلل  أحممدعممن 

للصمم ة فوضممعا  N، فتقممدم رسممو  اهلل Qالعبمماء وهممو حامممل حسممنا  

ثممم كممّع وصممرّش فسممجد بممن ظهممراّئ صمم تا سممجدة ف،طاهلمما. لمما : 

وهممو سمماجد  Nفرفعمم  رأل فممإتا الصممب  عممرش ظهممر رسممو  اهلل 

  رسممو  اهلل صمم تا. فقمما  النمما : مفرجعمم  إىل سممجودي، فلممام لضمم

يا رسمو  اهلل إنمق سمجد  بمن ظهمرائ صم تق سمجدة أطلتهما حتم  

 ظننا أنا لد حدل أمر وإنا يوح  إليق!

                                                           

 .5/369، رواه ألد يف مسنده 202( تخاىلر العقب ،  1 
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 كممل تلممق مل يكممن ولكممن ابنمم  ار لنمم   Nفقمما  رسممو  اهلل 

 .(1 فكره  او أعجلا حت  ينز 

 :ادع  يل ابنّ   -10

أهممل بيتممق أحممب أّي  Nعممن أنممع بممن مالممق لمما : سممال النبمم  

 ادعمم   P احلسممن واحلسممن(. وكمماو يقممو  لراطمممة  Nإليممقو لمما  

 .(2 يل ابنّ ( فيبّمهام ويضّمهام إليا

 :كاو مع  يف اجلنة -11

 Lاخممذ بيممد احلسممن واحلسممن  N: او رسممو  اهلل Qعممن عمميب 
ولا :  ممن أحبنم  وأحمب همذين وأبامهما وأمهمام كماو يف درجتم  يموم 

 .(3 اجلنة القيامة( أو كاو مع  يف

 :أهيا النا  -12

يسممتبقاو اىل  Lعممن يعممرش بممن مممرة لمما : جمماء احلسممن واحلسممن 

فجمماء احممدمها لبممل االخممر، فجعممل يف عنقمما فضممما اىل  Nرسممو  اهلل 

                                                           

 .134البن الصباغ املالك ،   الرصو  املهمة( 1 

ميزاو  -التمذي با  منالب احلسن واحلسن-205( تخاىلر العقب ،  2 

 .4/461االعتدا  

وابن عساكر يف  -77،  1رواه ألد يف مسنده، ر-206( تخاىلر العقب  3 

 .(7/11تارطا  خمترصه 
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]ثممم جمماء االخممر، فجعممل يممده االخممرا يف رلبتمما ثممم ضممما اىل  Nبطنمما 

 بطنمماو ولّبممل هممذا ثممم لّبممل هممذا ثممم لمما :  إئ أحممبهام ف،حبومهمما. أهيمما

 .(1 النا ! الولد مبصلة سبنة سهلة(

 :للهام معا عرش بغلتا -13

واحلسممن واحلسممن بغلتمما  Nعممن أيب إيمما  لمما : لدممد  بممالنب  

جرة النب    .(2 هذا لداما وهذا خلرا Nالبهباء حت  ادخلتدهم حد

 :إّيامها Nتعويذ النب   -14
: Lيعمّوت احلسمن واحلسمن  Nعن ابمن عبما  لما : كماو النبم  

ت بكلممام  اهلل التاّمممة مممن مممن كممل شمميطاو وهاّمممة  اهلامممة: واحممدة أعممو

اهلمموام، واهلمموام: احلّيمما  وكممل تي سممم يقتممل سممما(، ومممن كممل عممن 

 .(3 الّمة  العن ال مة: اي الت  تصيب اإلنساو بسوء(

 

                                                           

يف  3666ابن ماجا  -4/172ألد يف مسنده -206( تخاىلر العقب   1 

 .3/255 ، سبة اع م النب ء األد

-يف األد  2776والتمذي -يف فضاىلل الصثابة 2423( خّرجا مسلم 2 

 .6/633جامع األصو  

 وخرجا أبو سعد يف خلل النبوة وابه. -227( تخاىلر العقب ،  3 
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 :Qطع باستبهاد احلسن  Nرسو  اهلل  -15
فلام رآه  Qجتب  جالسا  تا  يوم إت ألبل احلسن امل Nكاو رسو  اهلل 

ري ثم لا :  إيّل إيّل يا بنم  فمام زا  يدنيما حتم  أجلسما عمرش فصمذه Nبك  

اليمن ...( ثم لا :  وأما احلسن فإنا ابن  وولدي وبضعة من  ولرة عينم  

وضياء للب  وثمرة ف ادي وهو سيد شبا  أهل اجلنة وحجة اهلل عرش األممة 

عصماه فلميع منم  وإئ ملما  أمره أمري ولولا لويل من تبعا فإنا من  وممن

نظر  إليا تذكر  ما اري عليا من الذ  بعدي ف  يمزا  االممر بما حتم  

يقتل بالسم ظلام  وعدوانا  فعند تلق تبكم  امل ىلكمة والسمبع البمداد ملوتما 

ويبكيا كل يشء حت  الطب يف جو السامء واحليتاو يف جول املاء فمن بكم  

و ومن حز  عليا مل ةزو للبا يموم ملمزو عليا مل تعم  عينا يوم تعم  العيو

راط يمموم تممز  فيمما مالقلممو  ومممن زاره يف بقيعمما ثبتمم  لدممما عممرش الصمم

 .(1 األلدام(

 :Nيف حواة ايكرسول األزكرم  Qيمن فضائال اإلمام احللن 
  ولقممد مالكثمب مممن الرضماىلل التمم  ال ملصم Qإو لإلممام احلسممن 

مممع  Qلمما  أوردنمما لكممم بعضممها ومممن هممذه الرضمماىلل التمم  كانمم 
 .Nجده

                                                           

 .360، منتق  الدرر،  2، حديث 24( األمايل، للصدوك، املجلع 1 
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 :حتت ايكلاء Qاإلمام احللن  -1

مممع جممده رسممو   Qهممذه الرضمميلة التمم  رواهمما الرممريقن: انمما 

، وأخيمما Pوأممما فاطمممة الزهممراء  Qوبممن ابيمما االمممام عمميب  Nاهلل

سماء المذي اطماهم ك، كمانوا ملم  الQممع جعاىليمل  Qاإلمام احلسمن 

سمماء:  ...يمما ، ولمما  اهلل عزوجممل يف حمم  مممن ملمم  الكNبمما الرسممو  

م ىلكتمم  ويمما سممكاو سمماموايت إئ ممما خلقمم  سممامء مبنيممة، وال لمممرا  

منممبا ، وال شمسمما  مضممياة، وال فلكمما يممدور، وال بثممرا  اممري، وال فلكمما  

 يرسي، إال يف  بة ه الء اأمسة الذين مل  الكساء(.

يف حقهمممم سممم م اهلل علممميهم:  اللهمممم أو  Nولممما  رسمممو  اهلل 

اصممت  وحممامت ، حلمهممم حلممم  ودمهممم دممم ، همم الء أهممل بيتمم  وخ

ي ملن  مما يم ملهم، وةزننم  مما ةمز م، أنما حمر  ملمن حمارُم، وسملم 

ملممن سمماملهم، وعممدو ملممن عمماداهم و ممب ملممن أحممبهم، إ ممم منمم  وأنمما 

مممنهم فاجعممل صمملواتق وبركاتممق ورلتممق واررانممق ورضمموانق 

 عيّب وعليهم وأتهب عنهم الرجع وطّهرهم تطهبا(.
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 :ل اهلل يباهال نصاُى نجكران بأهال بوت ُسو -2

نصممارا نجممراو ب،هممل بيتمما وهممم عمميب  Nلقممد باهممل رسممو  اهلل 

، فقممد لمما  تعمماىل عممن هممذا املولمم  Kوفاطمممة واحلسممن واحلسممن 

 املهيب:

دَ   َفَمدن  ﴿بسم اهلل المرلن المرحيم  ددِ  ِمدن فِود ِ  َحآج   َجداء َ  َمدا َبع 

ددال   اي ِعل دداِ  ِمددنَ  ا   َفق  نَاءَنددا َنددد     َتَعدداَيو  ا   َأب  نَدداءز  ا   َينَِلدداءَنا َيَأب   َينَِلدداءز 

َلددنَا ا   َيَأنه  َلددك  َعددال َنب َتِ ددال   ث ددا   يَأنه  نَددة   َفنَج  ولممد  ﴾اي َكدداِببِّيَ  َنددَ   اهلل ي ع 

رش لممممو  أبناءنمممما أي احلسممممن روو وامل رخمممموو عمممممأ ممممع املرسمممم

نرسممنا أي األمممب ، وأP، ونسمماءنا أي فاطمممة الزهممراء Lواحلسممن

النصممارا  N، فثممن واجمما الرسممو  األكممرم Qبممن أيب طالممبعمميب 

ُ الء الصروة ا زمموا هزيممة نكمراء وألمروا أو احلم  ممع  ممد وأهمل 

 .Kبيتا 
تبددّي ايكددارت املعنويددة  N صددمج لولددة يف حودداة ايكرسددول 

 يف أيام طهويت : Qيإلمام احللن 

لكمم  تقمم  عممرش االفمماك اأ لممة والكممامال  املعنويممة يف طرولممة 

 نورد لق بع  النامتر: Nيف حياة جده  Qمام احلسن املجتب  اإل

 وهو طرل طع أما بام جاء با الوح : Qاإلمام احلسن  -أ
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 Nر سلممع رسممو  اهلل مكمماو ةضمم Qيدممروا او احلسممن بممن عمميب 
وهو ابن سبع سنن، فيسممع الموح  وةرظما فيم،يت أمما ليلقم  اليهما مما 

علممام بالتنزيممل،  Pهممراء ، وجممد عنممد الزQحرظمما، فكلممام دخممل عمميب 

 Qفيسمم،هلا عممن تلممق، فتقممو  مممن ولممدً احلسممن، فتصرمم  االمممام عمميب 
يوما يف المدار، ولمد دخمل احلسمن بعمد او سممع الموح  فماراد او يلقيما 

اىل اما فمارتس عليما، فعجبم  امما ممن تلمق، فقما : ال تعجبمن يما أمماه 

اه لمّل بيمائ فإو كببا  يسمعن ، واسمتامعا لمد اولرنم . ويف روايمة: يما أمم

 .(1 فقّبلا Qوكّل لسائ، لعل سيدا  يرعائ، فصرر اإلمام عيب 

 وهم اطرا : Qلصة ضياعا مع اخيا احلسن  - 

اىل ابيهممما رسمممو   Pيف احمممد االيمممام جممماء  السممميدة الزهمممراء 

وكام جالسما ممع بعم  اصمثابا، وهم  تبكم ، فقما  هلما رسمو   Nاهلل

 ما يبكيق يا فاطمةو Nاهلل 

بمما عنمم  هممذا اليمموم، اابمم  او احلسممن واحلسممن لممد افقالمم : يمما 

ولممد طلبممتهام يف بيوتممق فلممم اجممدمها وال ادري ايممن مهمما، واو عليمما راه 

اىل العاليممة منممذ شسممة ايممام يسممق  بسممتانا لمما، وات ابممو بكممر موجممود بممن 

فقا  لما: يما ابما بكمر اطلمب لمّرة عينم  ثمم لما : يما عممر  Nيدي النب  

ا فمم و ويمما فمم و لوممموا واطلبمموا لممرة عينمم ، ويما سمملامو ويمما ابمما تر ويمم

                                                           

 .338،  43( بثار األنوار، ر1 
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انمما وّجمما سممبعن رجمم   Nيقممو  اصممثابا: ف،حصممينا عممرش رسممو  اهلل 

اممام شممديدا  Nّم النبمم  مل يصمميبومها، فممااتيف طلممبهام، فغممابوا ورجعمموا و

فولمم  عنممد بمما  املسممجد ولمما : اللهممم بثمم  ابممراهيم خليلممق وبثمم  

اخممذا بممرا أو بثممرا  ادم صممرّيق او كمماو لرتمما عينممّ  وثمرتمما فمم ادي

 فاحرظهام وسلمهام من كل سوء يا ارحم الرالن.

هممبا مممن السممامء ولمما : يمما رسممو  اهلل ال  دلمم Qفمماتا بجعاىليممل 

زو وال تغتم فمإو احلسمن واحلسمن فاضم و يف المدنيا واآلخمرة، ولمد مل

وّكممل اهلل ُممام ملكمما ةرظهممام او ناممما أو لعممدا أو لاممما، ومهمما يف حضممبة 

بمذلق وسمار وامللكمن معما جعاىليمل عمن  Nار، فرمره النبم  بن  النّجم

يمينمما وميكاىليممل عممن شمماملا واملسمملموو مممن حولمما، حتمم  دخلمموا 

حضبة بنم  النّجمار وتلمق امللمق املوكمل ُمام لمد جعمل أحمد جناحيما 

ملممتهام واآلخممر فممولهام، وعممرش كممل واحممد مممنهام دراعممة مممن صممول، 

ليممل عممرش الراحممة يف النمموم او واملممداد عممرش شممرتيهام ]لممد يكمموو املعنمم : د

االسممتلقاءو، واتا احلسممن معممان  احلسممن ومهمما نمماىلامو، فجثمما النبمم  عممرش 

ولمل  Q، فثممل النبم  احلسمن اسمتيقظاركبتيما ومل يمز  يقمبلهام حتم  

، وخممرر النبمم  مممن احلضممبة وهممو يقممو : معمماخل Qجعاىليممل احلسممن 

ام فهممو يف النمما ! اعلممموا أو مممن أبغضممهام فهممو يف النممار ومممن أحممبه

 اجلنّة.
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 :Lثيا  من اجلنة للثسن واحلسن  -ر
دخممم  يممموم عيمممد عمممرش حجمممرة  Lروي او احلسمممن واحلسمممن 

فقماال: يما جمّداه اليموم يموم العيمد ولمد تمزين أوالد  Nجّدمها رسو  اهلل 

العر  بالواو اللبما ، ولبسموا جديمد الثيما  ولميع لنما ثمو  جديمد، 

ق، وال نريممد سمموا ثيمما  ولممد توجهنمما جلنابممق لن،خممذ عيممديتنا منمم

إىل حمماهلام وبكمم ، ومل يكممن عنممده يف البيمم   Nنلبسممها، فت،ّمممل النبمم  

ر خاطرمهمما، فتوّجمما إىل مثيمما  تليمم  ُممام ومل يممر أو يمممنعهام فيكسمم

ديممة وعممرض احلمما  عممرش احلضمم رة الصمممدية، ولمما : إهلمم  اجممع ماألح 

 للبهام وللب أمهام.

ضمماوتاو مممن حلممل فنممز  جعاىليممل مممن السممامء ومعمما حّلتمماو بي

مم ولمما  هلممام: يمما سمميدّي شممبا  أهممل اجلنممة همماكام  Nر  النبمم  ماجلنممة، فسد

أثمموابكام خمماطهام خّيمماط القممدرة عممرش طممولكام، أتممتكام خميطممة مممن عممامل 

الغيب، فلاّم رأيا األم  بيضما لماال: يما جمّداه كيم  همذا و يمع الصمبياو 

متركمرا ،  رأسما سماعة Nالعر  البسموو ألمواو الثيما ، فم،طرك النبم  

 فقا  جعاىليمل: يما  ممد طمب نرسما  ولمّر عينما  او صماب  صمبغة اهلل عمز

وجل يقيض هلام هذا االمر ويرمره للموُام بم،ي لموو شماء فم،مر يما  ممد 

را، فقمما  جعاىليممل يمما رسممو  اهلل مبإحضممار الطبمم  واإلبريمم ، فثضمم

أنا أصب املماء عمرش همذا األمع وأنم  ترمركهام بيمدً فتصمب  بم،ي لموو 
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ء، فوضممع النبمم  حلممة احلسممن يف الطبمم  ف،خممذ جعاىليممل يصممب تبمما

املاء، ثمم ألبمل النبم  عمرش احلسمن ولما : يما لمّرة عينم  بم،ي لموو تريمد 

بيممده يف تلممق املمماء  Nراء، فرركهمما النبمم  محلتممقو فقمما : اريممدها خضمم

ر، ف،خرجهمما مرا  كالزبرجممد األخضمممف،خممذ  بقممدرة اهلل لونمما  أخضمم

يف  Qبسممها، ثممم وضممع حلممة احلسممن فل Qوأعطاهمما للثسممن  Nالنبمم  
 Qنثمو احلسمن  Nالطب  وأخذ جعاىليمل يصمب املماء فالترم  النبم  

وكاو لا ممن العممر شمع سمنن ولما  لما: يما لمّرة عينم  أي لموو تريمد 

بيممده يف  Nأريممدها لممراء، فرركهمما النبمم   Qحلتممقو فقمما  احلسممن 

. Qتلممق املمماء فصممار  لممراء كمماليوالو  االلممر فلبسممها احلسممن 
مم بممذلق وتوّجمما احلسممن واحلسممن اىل أّمهممام فممرحن  Nر  النبمم  مفسد

 مرسورين.

يما أخم  يف  Nفبك  جعاىليل ملّما شماهد تلمق احلالمة، فقما  النبم  

مثل همذا اليموم المذي فمره ولمداي تبكم  وملمزو!، فبماهلل عليمق إال مما 

. اعلمم يما رسمو  اهلل أو اختيمار ابنيمق عمرش Qأخعتن ! فقما  جعاىليمل 

وو جسمده لمر مّ ل اللوو، فم  بمّد للثسمن أو يسمقوه السمم وطضماخت

من عظم السمم والبمد للثسمن أو يقتلموه ويمذبثوه وطضمب بدنما ممن 

 وزاد حزنا لذلق. Nدما، فبك  النب  
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يدممدخل لوممما  مممن األعممرا  يف اإلسمم م  Qاإلمممام احلسممن  -د

 وهو طرل:

ربن املقمم Nعممن حذيرممة بممن المميامو وهممو مممن صممثابة رسممو  اهلل 

يف جبممل أظنمما حممرا أو اممبه، ومعمما أبممو  Nانمما لمما : بيممنام رسممو  اهلل 

و اعمة ممن املهماجرين واالنصمار، وأنمع  Qبكر وعممر وعمثامو وعميب 

 Qحمماو هلممذا احلممديث وحذيرممة ةممّدل بمما إت ألبممل احلسممن بممن عمميب 
ولمما :  إو  N  عممرش هممدوء وولممار، فنظممر إليمما رسممو  اهلل ميمبمم

  ميسممدده، وهممو ولممدي والطمماهر مممن نرسمم جعاىليممل هيديمما وميكاىليممل

 وضلع من أض ع ، هذا سبط  ولرة عين  ب،يب هو(.

ولمنمما معمما وهممو يقممو  لمما:  أنمم  ترمماحت   Nفقممام رسممو  اهلل 

بيممده  Nوأنمم  حبيبمم  ومهجممة للبمم (. وعنممدها أخممذ النبمم  األكممرم 
  حتمم  جلممع وجلسممنا حولمما ننظممر اىل مفمبمم  معمما ونثممن نمبمم

ره عنما، ثمم لما :  انما سميكوو هاديما مفمع بصموهمو ال ير Nرسو  اهلل 

ومهممديا، هممذا هديممة مممن ر  العمماملن يل، ينبممف عنمم  ويدعممّرل النمما  

آثمماري وةيمم  سممنت ، ويتمموىل أممموري يف فعلمما، ينظممر اهلل إليمما فبلمما، 

رحم اهلل من عرل لا تلمق وبمّرئ فيما وأكرمنم  فيما(. فمام لطمع رسمو  

ّر هممراوة لمما فلممام نظممر رسممو  اممك ممما حتمم  ألبممل إلينمما اعممرايب  Nاهلل 

إليا لما :  لمد جماءكم رجمل يكلمكمم بكم م الميّ تقبمعّر منما  Nاهلل
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جلمممودكم، وإنممما يسممم،لكم عمممن أممممور، إو لك مممما جرممموة(، فجممماء 

 االعرايب فلم يسلم، ولا : أيكم  مدو

 للنا: وما تريدو

 : مه Nلا  رسو  اهلل 

واآلو فقممد  فقمما  االعممرايب: يمما  مممد لقممد كنمم  أبغضممق ومل أرً

 ازدد  لق بغضا .

واضمممبنا لمممذلق وأردنممما بممماإلعرايب إرادة  Nفتبّسمممم الرسمممو  

 كتوا.ري أو  اسNف،وم، إلينا رسو  اهلل 

فقا  االعرايب: يما  ممد، إنمق تمزعم أنمق نبم  وإنمق لمد كمذب  

 عرش األنبياء وما معق من برهانق يشء.

 يا اعرايب وما يدريقو Nلا  لا النب  

 بعهانق اخعئفلا  األعرايب: 

او احببمم  أخممعً عضممو مممن أعضمماىل   Nلمما  النبمم  األكممرم 

 فيكوو تلق أوكد لعهائ.

 لا  األعرايب: أو  يتكّلم العضوو

: نعممم، يمما حسممن لممم، فممازدرا األعممرايب Nلمما  النبمم  األكممرم 

 نرسا ول : هو ي،يت ويقيم صبيا  ليكّلمن .
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، فابتممدره إنممق سممتجده عاملمما  بممام تريممد Nلمما  النبمم  االكممرم 

 ولا : مه   يا أعرايب: Qاحلسن 

 ممما ابيمما  سممم،ل  وابممن ابممم 

 

 
 بممل فقيهمما  إتو وأنمم  اجلهممو 

 فإو تق لمد جهلم  فمإو عنمدي 

 

 
 شراء اجلهمل مما سم،  السم و 

 وبثممممر ال تقسممممما الممممدوايل 

 

 
 تراثممما  كممماو أورثممما الرسمممو 

لقممد بسمما لسممانق، وعممدو  طممورً، وخادعمم  نرسممق اممب  

 ت من إو شاء اهلل.أنق ال تعه حت  

نعممم اجتمعممتم يف  Qفتبّسممم األعممرايب ولمما : هيمما، فقمما  احلسممن 

نممادي لومممق، وتممذاكرتم ممما جممرا بيممنكم عممرش جهممل  وخممرك مممنكم، 

فممزعمتم او  مممدا  صممنبورا  والعممر  لاطبممة تبغضمما وال طالممب لمما 

بثمم،ره، وزعممم  أنممق لاتلمما وكمماو يف لومممق م ونتمما، فثملمم  نرسممق 

ر عليمق مناتمق بيمدً ت مما، تريمد لتلما، فعسمعرش تلمق، ولمد أخمذ  ل

مم  عليمق بصم ً، وأبيم  إال تلمق ف،تيتنما خوفما  ممن أو ممسلكق وعد رد

راد بق.  يبتهر وإنق جا  بصب يد

أدنبادممق عممن سممررً خرجمم  يف ليلممة ضممثياء إت عصممر  ريممم 

ر سممثاُا فبقيمم  مشممديدة اشممتد  ظ مهمما وأطلمم  سممامهها، وأعصمم

وإو تمم،خر عقممر، ال تسمممع لممواطف   ممرنجام  كاألشممقر او تقممدم نثممر

حسمما  وال لنمماف  نممار جرسمما ، تراكممم  عليممق ايومهمما، وتمموار  عنممق 
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نجموها، ف  وتمدي بمنجم طمالع، وال بعلمم الممع، تقطمع  جمة وومبا 

جلممة يف دمومممة لرممر بعيممدة القعممر،  جممة بالسممرر، إتا علممو  مصممعدا  

ازدد  بعممدا ، الممريم  طرممق، والبممموً  بطممق يف ريممم عاصممم  

وبممرك خمماط  لممد اوحبممتق آكامهمما، ولطعتممق سمم مها، ف،برصمم  

 فإتا أن  عندنا فقّر  عينق، وظهر رينق، وتهب أنينق.

لا  األعمرايب: ممن أيمن للم  يما ام م همذاو ك،نمق كبمر  عمن 

سممويد للبمم  ولقممد كنمم  ك،نممق شمماهدتن ، وممما خرمم  عليممق يشء مممن 

 أمري وك،نا علم الغيب!

 ما اإلس مو Qثم لا  األعرايب لإلمام احلسن 

: اهلل أكمممع، أشمممهد أو ال إلممما إال اهلل وحمممده ال Qفقممما  احلسمممن 

 خليق لا وأو  مدا  عبده ورسولا.

شممياا   Nف،سمملم األعممرايب وحسممن إسمم ما، وعّلممما رسممو  اهلل 

 من القرآو.

 فقا  األعرايب: يا رسو  اهلل أرجع إىل لوم  ف،عرفهم تلقو

 ف،تو لا.

من لوما، فدخلوا يف اإلسم م فكماو رل، ورجع ومعا  اعة مفانص 

 .(1 النا  إتا نظروا إىل احلسن لالوا: لقد ادعط  ما مل يدعا أحد من النا 

                                                           

 335-333،  43( بثار األنوار، ر1 
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 :مع ايو ودي Qاإلمام احللن 

، Nنممذكر هممذه احلادثممة التمم  ولعمم  أيممام حيمماة الرسممو  األكممرم 
سممن منطمم  وجممودة فهممم اإلمممام احلسممن  ، حتمم  وهممو Qوالتمم  تبممن حد

 ز عمره الرشي  إال سنوا  لليلة.طرل صغب مل يتجاو

خممرر مممن املدينممة اازيمما  وأخممذ معمما عليمما   Nفقممد روي أو النبمم  

، عنممد أمهممام أل ممام صممغباو، فصممرر Lوبقمم  احلسممن واحلسممن 

  يف شمموارع املدينممة، وكمماو م، تا  يمموم مممن دار أممما يمبممQاحلسممن 

عمره يومامذ ثم ل سمنوا ، فولمع بمن نصيمل وبسماتن حمو  املدينمة، 

جعممل يسممب يف جوانبهمما ويترممّرر يف مضممارُا، فمممر  عليمما هيممودي يدقمما  ف

لاري صمالم بمن رلعمة اليهموديري ف،خمذه إىل بيتما وأخرماه عمن أمما، حتم  

 بل  النهار إىل ول  العرص واحلسن مل يتبّن لا أثر.

، Qفقمماد للممب فاطمممة بممماهلم واحلممزو عممرش ولممدها احلسمممن 
سممبعن مممرة فلممم تممر  N فصممار   ممرر مممن دارهمما إىل مسممجد النبمم 

 Q، ثممم ألبلمم  إىل ولممدها احلسممن Qأحممدا  تبعثمما يف طلممب احلسممن 
ولال  لا: يا مهجمة للبم  ولمّرة عينم  لمم فاطلمب أخماً احلسمن، فمإو 

للبمم  ةممتك مممن فرالمما، فقممام احلسممن وخممرر مممن املدينممة وأتمم  إىل دار 

، حوهلا نصل كثب فجعل ينمادي: يما حسمن بمن عميب، يما لمرة عمن النبم 

 أين أن  يا أخ وو
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وبيممنام احلسممن ينممادي إت بممد  لمما ازالممة يف تلممق السمماعة، فمم،هلم 

أو يسمم،  الغزالممة، فقمما  يمما ظبيممةري هممل رأيمم  أخمم   Qاهلل احلسممن 

، ولالمم : يمما حسممن، Nحسممينا و فمم،نط  اهلل الغزالممة بعكمما  الرسممو  

 ، ويمما مهجممة فمم اد ميمما نممور عممن املصممطر ، وتور للممب املرتضمم

 م أو أخاً أخذه صالم اليهودي وأخراه يف بيتا.الزهراء، اعل

حتمم  أتمم  دار اليهممودي فنمماداه، فصممرر صممالم  Qفسممار احلسممن 

إيّل احلسممن مممن دارً، وسمملما إيّل، وإال ألممو   Qفقمما  لمما احلسممن 

ألممم  تممدعو عليممق أولمما  السممثر، وتسمم،  رُمما حتمم  ال يبقمم  عممرش 

سمماما جلمموجمما األرض هيممودي، ثممم ألممو  أليب يضمم عكممم حتمم  ر  بثد

يلثقكممم بممدار البمموار، وألممو  جلممدي، يسمم،  اهلل سممبثانا أو ال يممدع 

ثممّب صممالم اليهممودي مممن كمم م هيوديمما  إال ولممد فممارك روحمما، فت

: أمم  الزهمراء بنم  Qولما  لما: يما صمب  ممن أممقو فقما   Qاحلسن

ّرة صممدل العصمممة، وعممزة  مما    مممد املصممطر  لمم دة الصممروة، ودد

ة داىلممرة املنالممب واملرمماخر، وملعممة مممن أنمموار العممامل واحلكمممة، وهمم  نقطمم

رة طينمة وجودهما ممن تدراحمة ممن تدرماه اجلنمة، وكتمب  املثامد واملآثر، ش 

صمماة األمممة، وهمم  أم السممادة النجبمماء وسمميدة  اهلل يف صممثيرتها عتمم د عد

 .Pالنساء البتو  فاطمة الزهراء 
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 Qفقا  اليهمودي: أمما ادممق فعرفتهما، فممن أبموًو فقما  احلسمن 
، والضممار  بالسمميرن Qيب أسممد اهلل الغالممب عمميب بممن أيب طالممب أ

والطمماعن بممالر ن، واملصمميب يف القبلتممن، واملرممدي نرسمما لسمميد الثقلممن 

 أبو احلسن واحلسن.

فقمما  صممالم: يمما صممب ، لممد عرفمم  أبمماً فمممن جممدًو فقمما : 

املنتصممب -جمدي ممن صم  اجلليمل  صمم  اجلليمل كمام ورد يف املصمدر 

و صممروة أي مممن اختيممار اهلل(، وثمممرة مممن شممجرة لممد يكممو -للطرةمم 

 ء مممن مصممباه مإبممراهيم األيممل، الكوكممب الممدري والنممور املضمم

 ء مالتبجيممل املعلقممة يف عممرش اجلليممل، الكوكممب الممدري والنممور املضمم

من مصمباه التبجيمل املعلقمة يف عمرش اجلليمل، سميد الكمونن، ورسمو  

ا احلممرمن، وإمممام الثقلممن، ونظممام الممدارين، وفصممر العمماملن، ومقتممد

 املرشلن واملغربن، وجّد السبطن أنا احلسن وأخ  احلسن.

فلام فرغ احلسمن ممن تعمداد منالبما، انجمرش صمدأ الكرمر عمن للمب 

صممالم، ومهلمم  عينمماه بالممدموع وجعممل ينظممر كمماملتثب متعجبمما  مممن 

حسممن منطقمما وصممغر سممنا وجممودة فهممما، ثممم لمما : يمما ثمممرة فمم اد 

 ، ويما تور صمدر الزهمراء، يما حسمن ماملرتضمويا نمور عمن  املصطر 

أخعئ ممن لبمل أو أسمّلم إليمق أخماً عمن أحكمام ديمن اإلسم م، ثمم 

او احلسممن عممرض عليمما أحكممام االسمم م وعرفمما احلمم   واحلممرام، 
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ف،سلم صمالم وأحسمن اإلسم م عمرش يمد اإلممام وسمّلم أخماه احلسمن، 

بما عمرش الرقمراء ثم نثر عرش رأسيهام طبقما  ممن المذهب والرضمة وتصمدك 

، ثممم او احلسممن أخممذ بيممد أخيمما Lواملسمماكن بعكممة احلسممن واحلسممن 

احلسن وأتيا إىل أمهمام، فلمام راومام اطمم،و للبهما، ويف اليموم الثمائ ألبمل 

صالم ومعما سمبعوو رجم   ممن رهطما وألاربما ولمد دخلموا  ميعهم يف 

صمالم اىل ، ثمم تقمدم Kاالس م عمرش يمد اإلممام ابمن اإلممام اا اإلممام 

، رافعمما  صمموتا بالثنمماء للسممادة االمنمماء، وجعممل -بمما  الزهممراء-البمما  

يمممرغ وجهمما وشمميبتا عممرش عتبممة دار فاطمممة وهممو يقممو : يمما بنمم   مممد 

املصممطر  عملمم  سمموءا  بابنممق وآتيمم  ولممدً وأنمما عممرش فعمميب نممادم 

فافصث  عن تنب ، ف،رسل  إليما فاطممة تقمو : يما صمالم أمما أنما فقمد 

حقمم  ونصمميب  وصممرث  عممن ممما سمموءتن  بمما، ارممر  عنممق مممن 

  فاعتمذر اليما  ما ّآيم  بما ابنما. ثمم أو ملكنهام ابنماي وابنما عميب املرتضم

صاحلا  انتظر عليما  حتم  أتم  ممن سمرره، وعمرض عليما حالما واعمتل 

عنممده بممام جممرا لمما وبكمم  ببممن يديمما، واعتممذر  مما اسمماء اليمما فقمما  لمما 

ممما أنمما فقممد رضممي  عنممق : يمما صممالم أQاالمممام عمميب بممن ايب طالممب 

 Nوصرث  عنمق وعمن تنبمق لكمن هم الء ابنماء ورةانتما رسمو  اهلل 
 فام   اليا واعتذر  ا اس،  بولده.
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باكيمما  حزينمما  ولمما : يمما سمميد  Nفمم،يت صممالم اىل رسممو  اهلل 

املرسمملن أنمم  لممد أرسممل  رلممة للعمماملن، وإئ لممد اسمم،  واخطمم، ، 

داري وأخريتمما عممن أخيمما وأدخلتمما  Qوإئ لممد تلمم  ولممدً احلسممن 

وأممما، ولممد سمم وام يف تلممق وأنمما اآلو لممد فارلمم  الكرممر ودخلمم  يف 

: أمما أنما فقمد رضمي  عنمق وصمرث  Nدين االس م، فقا  لما النبم  

عممن جرمممق، لكممن اممب عليممق أو تعتممذر اىل اهلل وتسممتغرره  مما اسمم،  

بمما لممرة عممن الرسممو  ومهجممة فمم اد البتممو  حتمم  يعرممو اهلل عنممق 

رع بممن مفلممم يممز  صممالم يسممتغرر ربمما ويتوسممل اليمما ويتضممسممبثانا. 

يديمما يف أسممثار الليممل وأولمما  الصمم ة، حتمم  نممز  جعاىليممل اىل النبمم  

التبجيل وهمو يقمو : يما  ممد فقمد صمرم اهلل عمن جمرم صمالم  ب،حسن

حيث دخل يف ديمن االسم م عمرش يمد اإلممام ابمن اإلممام علميهم أفضمل 

 الص ة والس م.

  :Qيف احللن  Nهلل من أ وال ُسول ا

 او هذا رةانت  من الدنيا. 

 ان  تراحت  وان  حبيب  ومهجة للب .
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  .(1 اللهم ائ احبا فاحبا واحب من ةبا

 .(2 حسن سبا من األسباط 

ممممن ّته او ينظمممر اىل سممميد شمممبا  اهمممل اجلنمممة فلينظمممر إىل 

 .(3 احلسن

او جعاىليممل هيديمما وميكاىليممل يسممدده وهممو ولممدي والطمماهر مممن 

 ريس وضلع من أض ع  هذا سبط  ولّرة عين  ب،يب هو.ن

  .(4 من أحبن  فليثبا فليبل  الباهد منكم الغاىلب

 :Lفيا ويف أخيا احلسن  Nومن ألوالا 
 .(5 احلسن واحلسن إماماو لاما أو لعدا -

 .(6 احلسن واحلسن سيدا شبا  أهل اجلنة -

 .(7 احلسن واحلسن رةانتاي من الدنيا -

                                                           

 .88، تاري  األراء، 24-1ك 4( أعياو البيعة، 1 

 .2/33( أسد الغابة، 2 

 .10( أع م الورا،  3 

 ، خّرجا ألد يف مسنده.207( تخاىلر العقب  يف منالب توي القرب ،  4 

 .549،  2اهلداة، ر أثبا ، 2211، 1( علل الرشاىلع، ر5 

 .3، فصل 11الصواع  املثرلة، با   –مذي والبصاري ( أخرجا ألد والت6 

 .3فصل  11الصواع  املثرلة، با   –( أخرجا التمذي وابن عساكر 7 
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احلسمن فلما هيبتم  وسم ددي وأمما احلسمن فماو لما جمرأيت  أمما -

 .(1 وجودي

هممذاو إبنمماي وإبنمما إبنتمم  اللهممم إئ أحممبهام فمم،حبهام أحممب مممن  -

 .(2 ةبهام

مممن أحممب احلسممن واحلسممن فقممد أحبنمم  ومممن أبغضممهام فقممد  -

 .(3 أبغضن 

 .(4 احلسن واحلسن سبطاو من األسباط -

  :N باينبي األزكرم Qشب  اإلمام احللن 

:  أشممبه  خلقمم  Qلمما  للثسممن املجتبمم   Nروي او النبمم  

لق (  .(5 وخد

                                                           

 .3، فصل 11الصواع  املثرلة، با   –( أخرجا الطعائ 1 

 .3، فصل 11الصواع  املثرلة، با   –( أخرجا التمذي 2 

 .54، با  1ملودة، راحلاكم ينابيع ا _ابن ماجا_( أخرجا ألد 3 

، 11الصواع  املثرلة، با   –رجا التمذي، البصاري، ابن ماجا خ( أ4 

 .3فصل

 .463،  1( سبة األىلمة االثنا عرش، ر5 
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وروي عن انمع بمن مالمق انما لما :  مل يكمن أحمد أشمبا برسمو  

 .(Q) 1اهلل من احلسن بن عيب 
جممماء  ُمممام اىل جمممدمها  Pوكمممذلق روي او فاطممممة الزهمممراء 

يف مممرض موتمما ولالمم :  يمما رسممو  اهلل هممذاو  Nالرسممو  األعظممم 

:  اممما احلسممن فممإو لمما هيبتمم  Nّرثهام شممياا ( فقمما  النبمم  ابنمماي فممو

 .(2 وس ددي، واما احلسن فإو لا جودي وشجاعت (

أشممبا النمما  برسممو   Q: كمماو احلسممن Qعممن اإلمممام الصممادك 

 .(3  خلقا  وهديا  وس ددا   Nاهلل 

 :Nيف ي و  املصوبة ايكربة يف يفاة اينبي ارزكرم 

مممع اخوتمما وأممما  Qاحلسممن ببممال  احلسممن واالسمم  شممهد االمممام 

رية وسمميد األمم  وخمماتم االنبيمماء م، رحيممل جممده منقممذ الببممQووالممده 

بمما لممن تضمملوا  متسممكتمتركمم  فمميكم ممما او  بعممد او لمما :  N  مممد

بعدي ابمدا  كتما  اهلل وعمتيت اهمل بيتم  فانما لمد انبم،ئ العزيمز احلكميم 

ممودة اهمل ا ام لن يرتلا حتم  يمردا عميّب احلموض(. وبعمد او طمالبهم ب

                                                           

 .3،  2( ارشاد املريد، ر1 

 .3،  2( ارشاد املريد، ر2 

 .185،  10ر Q موسوعة اإلمام الصادك -187( ارشاد املريد،  3 
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ا   ر     دال﴿بيتا ممرارا  وتكمرارا  حيمث لما  تعماىل يف كتابما الكمريم  دَأي ك   َأس 

ا َنَلو دد ِ  ددكرا ةَ  مِر   َأج  َبددل يِف  امل َددَود  كر   Qوأمممرهم بطاعممة امممب املمم منن  ﴾اي ق 
فقمما :  مممن كنمم  مممواله فهممذا عمميب مممواله، اللهممم وا  مممن واله وعمماد 

خذلمما( فبعممدما كمماو ن ره واخممذ  ممممر مممن نصممممممن عمماداه وانصمم

يف  Lعممرش فممراش العممرور اىل ربمما الكممريم، جمماء احلسممناو  Nالنبمم 
ا ومهما يبكيماو بكماء شمديدا ، وألقيما وديمع جمدمهتاالخمبة اىل   اللثظا

وكماو لمد أامم  عليما فم،راد اإلممام  Nب،نرسهام عمرش صمدر رسمو  اهلل 

عنمم  ثممم لمما :  يمما عمميب د Nاو ينّثمميهام عنمما ف،فمماك رسممو  اهلل  Qعمميب 

أشمممهام ويبمماّمئ وأتممزّود مممنهم ويتممزوداو منمم ، أممما إل ممام سمميظلامو 

  تلممق ث ثمما، ثممم مممّد ويقممت و ظلممام فلعنممة اهلل عممرش مممن يظلمهممام( يقممو

فجذبمما اليمما حتمم  ادخلمما ملمم  ثوبمما الممذي كمماو عليمما،  Qيممده اىل عمميب

ووضممع فمماه عممرش فيمما، وجعممل يناجيمما مناجمماة طويلممة حتمم  خرجمم  

ر ممما أنمز  اليما ممن ربما وأدا األمانمة ونبم Nبّلم  روحا الطيبة، ولمد 

 .(1 م يبعث حيا  وفس م عليا يوم ولد ويوم ما  وي يماالدين وتعال

                                                           

/كثل البرص، 366،  1/منته  الدرر، ر143،  1( منته  اآلما ، ر1 

 194. 
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  :Nاي هكراء يف ح هنا ن  يايدها  اإلمام احللن مع

راا والعويممل، ماحليمماة الممدنيا عمم  الصمم Nبعممد او فممارك النبمم  

لمعه لمي   و مارا ، وأخمذ  تبكيما عنمد  Pوندبتا ابنتما فاطممة الزهمراء 

مممع اممما يبمماركها يف بكاىلهمما وينظممر اىل حز مما  Qوكمماو اإلمممام احلسممن 

را  وي،خممذها لممي  ، حتمم  مُمما عصمم يمم،يت Qالعميمم ، فكمماو اإلمممام عمميب 

ضس  أهمل املدينمة ممن بكاىلهما ولميع هنماً مما يولمد الضمجر ممن بكماء 

نوا لمموال او بعمم  النمما  حممّرض بقيممة أهممل املدينممة، لقممد كمما Pفاطممة 

يممذكرهم برجممل احلمم  واملبمماد ،  ألنممايكرهمموو بكمماء أهممل احلمم  

وتهبم  ُمم بعيمدا  ملم  شمجرة ممن  Lاحلسمن واحلسمن  Pف،خذ  

شجر اآلراً تبكم  هنماً، فعممدوا إليهما فقطعوهما حتم  اضمطر اإلممام 

او يبنمم  هلمما بيتمما  خاصمما  بعيممدا  عممن أهممل املدينممة تممذهب اليمما  Qعمميب 

 بم  بي  األحزاو(. وتنوه فيا عرش أبيها وسّم 

 :Pاستش اد أم احللن ايصديقة ايكربى فاطمة اي هكراء 

فمممن أحممدال السممقيرة  Nتوالمم  األحممدال بعممد وفمماة الرسممو  

ومنممع الزهممراء مممن البكمماء عممرش أبيهمما اىل اصممبها حّقهمما وخممذالو 

يبمماهد  Qر ، واإلمممام احلسممن ماملسمملمن هلمما، حتمم  تعرضمم  للضمم

  العصمممة مممن ظلممم اىل ظلممم هممذه االحممدال ويتعممرض مممع أهممل بيمم



 ومعاوية Qالقمة واهلاوية بن اإلمام احلسن  .................................................. 50

ومممن اصممب اىل اصممب حتمم  صممل احلمما  اىل وُمما واحممراك بيتهمما 

ال االليممممة لّطعممم  نيممماط للمممب واسمممقاط جنينهممما، وهمممذه االحمممد

 وكان  ت تيا وت،رلا من طرولتا حت  وفاتا. Qاحلسن

بممام ولممع عليهمما مممن ظ ممما  عايبممها  Pومل ينتمما حممزو الزهممراء 

آالم نرسممية وجسممدية وانممام تعممّدا بمرممردا  حياومما وممما تلقتمما مممن 

الظلممم اىل زوجهمما وحقولهمما واتومما لاطبممة وهمم  التمم  عاشمم  يف 

و وت  ﴿ َفدعَ  َأن اهلل َأِبنَ  ب  كر  َزكرَ  ت   ْ د دم     فِوَ دا َيي  لمتا حرممة همذا البيم   ﴾اس 

مملب لممذا ثقممل  لممد انتهممق وحمم  صممنديد مممن صممناديد االسمم م لممد سد

سمم ر  بممن مها وعصممر ضمملع مممن أضمم عمعليهمما املممرض بعممد أو كد

احلمماىلا والبمما  واسممقا جنينهمما ف زممم  الرممراش وهمم  تممرا بعينهمما 

القمموم الظمماملن هينمم،وو باجلمماه والسمملطة ... وينهبمموو حمم   زوجهمما يف 

الواليمة حتمم  جممّر مممن بيتمما جممرا  مريمرا  وهممو سمماك  لمماّ  تنبمم   األمممة 

 عرش نرسها وتتبعثر الرسالة ..

احلسممن وهممو يتجرعهمما كممل هممذه الصممور امل،سمماوية شمماهدها 

اصصمما  وظّلمم  ماثلممة هممذه املظلوميمما  يف وعيمما وتاكرتمما، وهممو ال 

ينس  شياا  منها، كيم  ينسم  ممع عصممتا املطلقمة وثقمل املصماىلب التم  

شمماهدها ومل تكممن هممذه املصمماىلب لضممايا شصصممية وانممام تا  صمملة 

كمممانوا  Kبالمممدين واألطروحمممة السممماموية وتلمممق ألو أهمممل البيممم  
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بكممل أبعمماده وجوانبمما فممام يصمميبهم فهممو يصمميب  يمثلمموو اإلسمم م

زو عرش الدين. زو احلسن عرش جده وأماري إنام هو حد  اإلس م. فثد

. عممن هممذه احليمماة وهمم  شممهيدة Qحتمم  رحلمم  أم احلسممن 

 مظلومة فس م اهلل عليها يوم ولد  ويوم مات  ويوم تبعث حية.

 ايطاهكرة:احللن ياحللّي يبكوان مالئكة ايلاء يف تغلوال 

: واهلل لقممد أخممذ  يف أمرهمما، واسمملتها يف لميصممها، Qلمما  عمميب 

ومل اكب  عنها، فمواهلل لقمد كانم  ميمونمة طماهرة مطهمرة، ثمم حنطتهما 

 وكّرنتها، وأدرجتها يف أكرا ا. Nمن فضلة حنوط رسو  اهلل 

فلممام كّرنتهمما ومهممم  أو أعقممد الممرداء ناديمم : يمما أم كلثمموم، يمما 

حسمن، يما حسمن هلمموا وتمزّودوا ممن زينب، يما سمكينة، يما فضمة، يما 

ومهما  Lأمكم فهمذا الرمراك واللقماء يف اجلنمة. ف،لبمل احلسمن واحلسمن 
رتاه ال تنطرمم  أبممدا  مممن فقممد جممدنا املصممطر  وأمنمما ميناديمماو: واحسمم

فاطمممة الزهممراء يمما أم احلسممن يمما أم احلسممن إتا لقيمم  جممدنا  مممد 

بقينما بعمدً يتيمممن يف املصمطر  فالرىليما منّما السم م ولمويل لما: إنما لمد 

: إئ أشممهد اهلل أ مما لممد حنمم  Qدار الممدنيا. فقمما  أمممب املمم منن عمميب 

وأنمم  ومممّد  يممدهيا، وضمممتهام إىل صممدرها مليمما ، وإتا ُممات  مممن 
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السممامء ينممادي يمما أبمما احلسممن، ارفعهممام عنهمما، فلقممد أبكيمما واهلل م ىلكممة 

 .(1 الساموا 

 :Pدفن اي هكراء 

  شممطر مممن الليممل أخرجهمما عمميب مفلممام هممدأ  العيمموو ومضمم

فصممرّش  Qونرممر مممن بنمم  هاشممم وخمموا  عمميب  Kواحلسممن واحلسممن 

وكممّع شسمما ، ودفنهمما يف جممول الليممل، وعّرممرا  Qعليهمما اإلمممام عمميب 

 لعها.

 .N* اللهم العن أو  ظامل ظلم ح   مد وآ   مد 
 .N* اللهم العن آخر ظامل ظلم ح   مد وآ   مد 

مكروبمممة،  مظلوممممةيديت، عبممم  * روحممم  لمممق  الرمممداء سممم

 واستبهد  مقهورة مت،ملة.

*** 

 

                                                           

 .367فاطمة من لبل املي د إىل بعد االستبهاد،  ( 1 



 

 

 

 الفصل الثاين

 Qمرافقاً لوالده أمري املؤمنني  Qاإلمام احلسن 



 

 

 

  



 

 

 

 Qمكرافقاا يوايد  أمر املؤمنّي  Qاإلمام احللن 

  :يف نرص اخللهاء Qاحللن املجتبل اإلمام 

ه الرسمممو  بعمممد رحيمممل جمممدّ  Qلقمممد واجممما اإلممممام املجتبممم  

حمموادل كثممبة م ملممة، مثممل اصممب اأ فممة واهلجمموم عممرش  Nاألكممرم

رها بممن احلمماىلا والبمما ، ولممد اسممتمر  موعصمم P  أممما الزهممراء بيمم

 خ فة أيب بكر وعمر وعثامو شع وعرشين سنة تقريبا .

ب نمميف هممذه الرممتة اىل جا Lوكمماو اإلماممماو احلسممن واحلسممن 

، يقاسممامنا الغممموم واهلممموم ويممدافعاو عنمما كسمماعدين لمموين Qابمميهام 

بممّدة والرممتن. عممرش سممبيل وعينممن سمماهرتن ألبمميهام، وةميانمما يف ال

 املثا :
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 :يف نرص خالفة أيب بككر Qاإلمام احللن 

ر اىل جانممب أبيمما اإلمممام ميف هممذا العصمم Qكمماو اإلمممام احلسممن 

 Q، حاميمما  ونمما ا  لمما، ويعتممع او  شممصع مممن شمميعة عمميب Qعمميب 
يممدافع عممن واليتمما وامامتمما متمم  ممما سممنث  لمما الررصممة، ويبممجب 

 .Qاملصالرن لإلمام عيب 
 انز  عن منع أيب:أ. 

وال يممزا  يف سممن الطرولممة ابمما بكممر عممرش  Qاإلمممام احلسممن  رأا

رعا  موالنمما   ممدلوو بمما فينممدفع نثمموه مسمم Nمنممع جممّده رسممو  اهلل 

وهو يقو : انمز  عمن منمع أيب! فيبتسمم لما أبمو بكمر ويقمو : بم،يب أنم  

 .(1)يا ابن رسو  اهلل لعمري إنا منع أبيق ال منع أيب

 و ب  :اتا لصة . 

عممن اآلتاو،  N  بعممد رحلممة رسممو  اهلل مامتنممع بمم   احلببمم

يف  Nفهمماجر اىل الثغممور يف البممام وألممام فيهمما، بعممد فممتة، راا النبمم  
الرهيمما يقممو  لمما:  ممما هممذه اجلرمموة يمما بمم  ، اممما آو لممق أو تزورنمماو( 

وجعمل يبكم  عنمده  Nفانتبا حزينما ، فركمب اىل املدينمة فم،ت  لمع النبم  

فجعممل يقممّبلهام ويضممّمهام.  Lعليمما، ف،لبممل احلسممن واحلسممن ويتمممّرغ 

                                                           

 .175الصواع  املثرلة،   -90( تاري  األراء،  1 
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لممما :  نبمممته  أو تممم تو يف السمممثر( فعممم  بممم   سمممطم  Lفقممماال 

املسجد، فلمام لما : اهلل أكمع، ار م  املدينمة، فلمام لما : اشمهد أو ال إلما 

إال اهلل، زاد  رّجتهممما، فلمممام لممما : اشمممهد او  ممممدا  رسمممو  اهلل، 

 رهي يموم أكثمر باكيما  وباكيمة ممن تلمق خرج  النساء من خمدرهن فمام

 .(1)اليوم

مممن الررصممة املناسمممبة  Lمممام احلسممن واحلسمممن فاسممتراد اإل

الرتهم للثكوممممة، وكمممماو يف ، يف إعمممم و خممممPكمممامهام الزهمممراء 

اجلانممب السمميال مممن اآلتاو، وهممو أو يممذّكر النمما  بممزمن  Lطلممبهام

ر األرمماءو مويسممالوا أنرسممهم مل ال يمم تو بمم   يف عصمم Nرسممو  اهلل 

 وملاتا ي تو فقا لطلب احلسن واحلسن وملاتا وملاتاو

فهممذه األسممالة تممولّ عنممد النمما  البممعور والوجممداو وملركهمما، 

بممل كمماو يف تلممق اآلتاو  جمما  مممن منمماهس النهمم  عممن املنكممر عنممد 

  .(2)لردع احلّكام العاصن Lاحلسنن 

                                                           

، أسد الغابة، Pاب أو نلتر  او هذا اآلتاو اب اآلتاو الذي طلبتا فاطمة ( 1 

 .371،  1ق  الدرر، ر. ومنت239،  2، لامو  الرجا ، ر208،  1ر

 تعلي  يف كتا  منتق  الدرر، للبي   مد  مدي االستبهادي.( 2 
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 :يف نرص خالفة نمكر Qاإلمام احللن  

ر عمممر بممن اأطمما  محلسممن السمميال يف عصممكمماو  ممس اإلمممام ا

يف  Qر خ فمة أيب بكمر متامما ، مهتمديا  همدي أبيما اإلممام عميب ميببا عص
ملليممل األوضمماع املوجبممة اىل تقويممة االسمم م وعزتمما وشمموكتا أمممام 

األعممداء، ويممرف  كممل يشء ال يممم  اىل االسمم م بصمملة ويبعممد نرسمما 

ا واالعمتاض عليما. ومثمما  عنما، وأحيانما  يتصممذ لمرارا  حاسمام  يف خمالرتمم

حمما  االسمم مية ويف الرت Lتلممق أّنمماري مل يبممتً احلسممن واحلسممن 

لم والتعلمميم وحممل عالتمم  ولعمم  يف أيممام خ فممة عمممر بممل انبممغ  بممالت

 .Q(1)مبك   املسلمن اىل جانب ابيهم 
ويرجممع سممبب هممذا املولمم  السمملب  اىل رفضممهم  ممس عمممر بممن 

ي رجممم وفضممل الممبع  عممرش طمما  يف الرتوحمما  االسمم مية الممذاأ

االخممرين يف تقسمميم الغنمماىلم مممن بيمم  ممما  املسمملمن هممذا مممن جانممب، 

يضممطرهم اىل توجيمما األمممة  آنممذاًومممن جانممب اخممر كمماو اجلممو السمماىلد 

وتوعيتهمما يف دوامممة هممذا الضممجيس، واو يتعممام  مممع اجلهمماز احلمماكم 

 أي أسملو  امب تلمق لمد ا ماتبصورة تكتيكية. أل مم كمانوا يمروو او 

 ينته  ُم اىل ما ال ةمد عقباه لإلس م واملسلمن.
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 :يف نرص خالفة نثان Qاإلمام احللن 

بالنسممبة اىل حكومممة عممثامو مولمم   Qكماو مولمم  اإلمممام احلسممن 

الرممة ال ممم كممانوا يعتممعوو مقممام ص، وهممو الممرف  واملQأبيمما عمميب 

 Qاىل اإلمممام عمميب  Nاأ فممة مقاممما  عظمميام  مروضمما  مممن لبممل الرسممو  
يعتممع ااصمبا  هلمما. وكمذلق كمماو  Qوالمذي يتممواله يف حيماة اإلمممام عميب 

:  إو Qرايمما بالنسممبة اىل خ فممة أيب بكممر وعمممر، فقممد لمما  اإلمممام عمميب 

أبمما بكممر وعمممر عمممدا اىل هممذا األمممر، ف،خممذاه دوننمما، وهممو لنمما كلمما، 

تطلم  عمرش األوالد المذين يعطموو -وجع  لنما فيما سمهام  كسمهم اجلمدة 

، أممما -   مممن الطعممام اىل جممدوم يسممد جوعهمما لكمم  ال متممو شممياا  للممي

ام أنرسهام يوم يطلب النا  فيا شراعتنا(   .(1)واهلل لتهمنّهد

مقابددال خالفددة  Qيهددْا نمددوب  مددن موا ددا اإلمددام احللددن 

 نثان:

 :نهي أيب بُ ايغهاُي

إىل  Gأبمما تر Nعنممدما نرمم  عممثامو الصممثايب اجلليممل لرسممو  اهلل 
ضماتا لمنهس احلكوممة عنمد عمثامو. ف،صمدر أواممره بمنمع الربذة إثر اعتا

مممع ولديمما  Qالنمما  مممن توديعمما ومرافقتمما، ولكممن خممرر اإلمممام عمميب 
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اىل توديعمما،  Gوعممامر بممن يممات  Gوأخمموه عقيممل  Lاحلسممن واحلسممن 

، وجماء ممرواو مم،مورا  ممن لبمل عمثامو Gيكلمم أبما تر  Qفجعل احلسن 

 Qاري، فقما  لإلممام احلسمن عرش منمع النما  ممن مبمايعة أبما تر الغرم
لممد  -أي عممثامو-مسممتهزىلا : إهيمما  يمما حسممن! أال تعلممم او أمممب املمم منن 

    عن ك م هذا الرجل فإو كن  ال تعلم، فاعلم تلق.

ر  بالسمموط بممن أتئ راحلتمما، معممرش مممرواو فضمم Qفثمممل عمميب 

، نثمماً اهلل إىل النممار!(. فرجممع مممرواو مغضممبا  اىل عممثامو،  ولمما :  تممنم 

فودعمما القمموم.  G. وولمم  أبممو تر Qفمم،خعه اأممع فتلظمم  عممرش عمميب 

وديممدا  مممرواو، بممل أخممذ  Qوعممرش كممل حمما  مل طمما اإلمممام احلسممن 

موالمم  أبمما تر بك ممما ويعطمم  هلممذا احلممادل جانبمما  فكريمما  وتبليغيمما  

 وسياسيا ، وإليق مقتطرا  منا:

دع أم :  يمما عممامه! لمموال أنمما ال ينبغمم  للممموQلمما  اإلمممام احلسممن 

ر الكمم م وأو طمما  األسمم ، مرل، يقصممميسممكن، وللمبمميع أو ينصمم

ولد أت  القوم اليق مما تمرا، فضمع عنمق المدنيا بتمذكر فرالهما، وشمدة 

وهممو  Nممما أشممتد منهمما برجمماء ممما بعممدها، واصممع حتمم  تلقمم  نبيممق 

)  .(1)عنق راض 
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 :Qيف نرص يايد  أمر املؤمنّي نيل  Qاإلمام احللن 

هممم بممايع املسمملموو يف املدينممة اإلمممام 34 بعممد مقتممل عممثامو سممنة

واسممتلم اإلمممام زمممام األمممور بيممده فاسممتمر  خ فتمما أربممع  Qعمميب 

إماممما  Qسممنوا  وتسممعة أشممهر وعممدة أيممام. ولممد رافمم  إمامنمما احلسممن 

كظّلما ال يرارلما أبمدا ، بمل كماو لما مسماعدا   Qوأباه أممب املم منن عميب 

اسممية واالجتامعيممة وااللتصممادية لويمما  وصممثابيا   ّبمما  يف االمممور السي

والقضمماىلية والعسممكرية كاجلنممدي يف مقدمممة الصممرول، وةمماو  بكممل 

جهممد رفممع املبمماكل التمم  تواجههمما اأ فممة يف مسممبوا الصممثيثة، 

 ورفع مباكل النا  وحل معض وم.

ة مددن اإلمددام لددمايهددْ  بعددن ايددناب  ايتددي تبددّي امللدداندة ايك

 :Qيوايد  اإلمام نيل  Qاحللن 
 :يف احلكريب يايدفا  نن يايد  فو ا Qجانة اإلمام احللن ش

يف أيممام خ فتمما حروبمما  كثممبة  Qفقممد واجمما اإلمممام امممب املمم منن 

مممن  لتهمما احلممرو  الداخليممةري  اجلمممل وصممرن والنهممرواو( ولممد 

والمده يف  يمع همذه احلمرو  وكماو املسماند لما  Qراف  اإلممام احلسمن 

 فيها.
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 :يف ملرة حكرب اجلمال Qاإلمام احللن املجتبل 

مممن لبممل  Qر خ فممة اإلمممام عمميب مت،ججمم  أو  حممر  يف عصمم

رة وهمم  حممر  اجلمممل مالنمماكثن  عاىلبممة، طلثممة والممزبب( يف البصمم

 Qواإلممام احلسمن  Qفتثرً االممام ممع جيبما يرافقما اإلممام احلسمن 
رة للقضمماء عممرش الرتنممة التمم  أشممعلها النمماكثوو، ممممن املدينممة اىل البصمم

كتابمما  وأرسمملا اىل  Qوصممل اىل لريممة  ربممذة( كتممب االمممام عمميب فعنممدما 

وايل الكوفممة أيب موسمم  االشممعري فممدعاه فيمما اىل جهمماد االعممداء مممع 

تعباممة اهممل الكوفممة ملسمماندة املسمملمن، وعنممدما وصممل الكتمما  اىل وايل 

يف أممره، فبمدال  ممن  Q  االممام عليما  مالكوفة  ّل  عمن اجلهماد وعصم

 اجلهاد دعاهم اىل القعود والتقاعع. أو يدعو النا  اىل

بممذي لممار  Qوحيممنام نممز  جمميا عمميب وحيممنام نممز  جمميا عمميب 

ممع عمامر بمن يمات اىل الكوفمة يمدعوو النما  اىل  Qأرسل أبنما احلسمن 

اجلهمماد ضممد أصممثا  اجلمممل فجمماء الكوفممة، وخطبمما باهلهمما هلممدايتهم 

رام  مما اىل سممبيل الرشمماد  مما ادا اىل تعباممة سممبعة آالل نسمممة عممرش المم

لام بما موسم  االشمعري ممن تثبميا العمزاىلم والقماء الريمب والبمبهة يف 

 للو  النا . 
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ر الرما  ممع نرمر مكام أنا لد ورد يف رواية أخمرا أنما خمرر اثنما عبم

للجهمماد بممن يممدي أمممب  Qواحمد مممن أهممل الكوفممة مممع اإلمممام احلسممن 

  .Q(1)امل منن 

 :يف ايكوفة Qخطبة اإلمام احللن 

اىل الكوفممة لتعباممة النمما  نثممو  Qاإلمممام احلسممن  عنممدما ملممرً

ري  يقممار  الث ثممن سممنة، اجتمممع أهممل ماجلبهمما ، كمماو عمممره البمم

الكوفة حولا وأحماطوا بما كمام ملميا االهمدا  بمالعن وأخمذو ينمادوو: 

ُمم فبعمد لمد اهلل والصم ة  Q اللهم سدد منطم  ابمن نبينما(. فصطمب 

 Qرة أمممب املمم منن ملنمما  لنصمموالثنمماء عليمما دعمما ا Nعممرش رسممو  اهلل 
 لاىل  :

]أّممما بعممد، فممإئ ال ألممو  لكممم إال ممما تعرفمموو، او امممب املمم منن 

بعثنمم  المميكم  -رهمرشممد اهلل أمممره وأعممّز نصمم-عمميب بممن ايب طالممب 

يممدعوكم اىل الصمموا  والعمممل بالكتمما  واجلهمماد يف سممبيل اهلل، ولقممد 

يموم صمّدك بما لرم   علمتم باو عليما  صمرّش ممع رسمو  اهلل وحمده، وأنما

عمماخلة مممن عمممره ثممم شممهد مممع رسممو  اهلل  يممع مبمماهده، ومل يممز  
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رسممو  اهلل راضمميا  عنمما حتمم  امضمما بيممده واّسمملا وحممده ثممم أدخلمما 

حررتا وأوصاه بقضماء دينما وعداتما وامب تلمق ممن أمموره، كمل تلمق 

من  اهلل عليما، ثمم واهلل مما دعما اىل نرسما ولقمد تمداً النما  عليما تمداً 

ل اهلميم عنمد وردهما، فبمايعوه طماىلعن، ثمم نكمث ممنهم نماكثوو بم  اإلب

حدل أحدثما وال خم ل آتماه حسمدا  لما وبغيما  عليما فعلميكم عبماد اهلل 

اىل ممما بتقمموا اهلل وطاعتمما واجلممد والصممع واالسممتعانة بمماهلل واالتاع 

يمماكم بممام علممم بمما أوليمماءه وأهممل طاعتمما إدعمماكم اليمما، عصمممنا اهلل و

كم تقممواه وأعاننمما وإيمماكم عممرش جهمماد أعداىلمما، واسممتغرر اهلل وأهلمنمما وإيمما

 يل ولكمو.

وكماو أبمو موسمم  األشمعري حمماكم الكوفمة طممذ  النما  ويممزرع 

  .(1)بذور النراك والرتن بينهم يثبا عزاىلمهم عن الذها 

بالنمما  يف مسممجد  Qويف اليمموم التممايل خطممب اإلمممام احلسممن 

 مقتطمم  مممن تلممق ، وجمماء يفQرة عمميب مالكوفممة ودعمماهم اىل نصمم

لمماىل  : ]وهممو يسمم،لكم  Qاأطبممة بعممد او تّكممرهم فضمماىلل اإلمممام عمميب 

ر، ويمممدعوكم اىل احلممم  ويممم،مركم باملسمممب إليممما لتممموازروه مالنصممم

روه عممرش لمموم نكثمموا بيعتمما، ولتلمموا أهممل الصمم ه مممن أصممثابا موتنصمم
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ومّثلمموا بعاملمما وانتهبمموا بيمم  مالمما، فاشصصمموا إليمما رلكممم اهلل، فّمممروا 

 ملعرول، وا وا عن املنكر، واحرضوا بام ةرض با الصاحلووو.با

كانمم  العقبمما  التمم  يصممطنعها أبممو موسمم  األشممعري تثممب 

االخت فمما  وتثممبا العممزاىلم عممن الممذها  اىل القتمما ، ولكممن منطمم  

وخطبممما البليغمممة وموالممم   اعمممة بمممارزين ممممن Qاإلممممام احلسمممن 

ن سمعد ومالمق أمثما  عمامر بمن يمات ولميع بم Nأصثا  رسمو  اهلل 

 أل  نرر من أهل الكوفة. 12األشت  رلهم اهلل( أّد  اىل تعباة 

حيممنام لمما  ألصممثابا يف تي لممار:  Qولممد صممدل  نبمموءة عمميب 

ألرمما نرممر ال ألممل وال أكثممر وعنممدما  12ركم مممن جانممب الكوفممة مسينصمم

: فممام زادوا رجمم   وال نقصمموا Qاحصمموهم وجممدوهم كممام لمما  عمميب 

 .(1)رج   

 :يف حكرب اجلمال Qجانة احللن نموب  من ش

حضممور فعمما  يف حممر  اجلمممل وموالمم   Qكمماو لإلمممام احلسممن 

 مممد بممن احلنريممة يمموم اجلمممل،  Qبطوليممة فثيممنام دعمما أمممب املمم منن 

ف،عطاه ر ا ولما  لما: الصمد ُمذا المرمم لصمد اجلممل فمذهب ومنعما 
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ر مما مممن يممده ولصممد  Qبنمو ضممبا، فلممام رجممع اىل والممده انتممزع احلسممن 

مل وطعنا بر ا ورجمع اىل والمده وعمرش ر ما أثمر المدم فتمغمر وجما اجل

ال تم،ن  فإنما ابمن النبم  وأنم   Q مد من تلمق، فقما  أممب املم منن 

  .(1)ابن عيب

 :يف حكرب صهّي Qنموب  من شجانت  

 Qر االمممام عمميب صمممكانمم  حممر  صممرن مممن اطممو  حممرو  ع
يممة بممن ايب ومعاو Qواكثرهمما واوة حيممث ولعمم  بممن االمممام عمميب 

يف هممذه احلممر  مممن  Lسممرياو فكمماو االمممام احلسممن واالمممام احلسممن 

أبطاهلا من أو  انط لتهما حتم  اشماد نارهما، ويف بعم  أيمام صمرن لمد 

ري Qرع اىل احلممر  فقمما  ميتسمم Qابنمما احلسممن  Qرأا اإلمممام عمميب 
املكمموا عنّمم  هممذا الغمم م ال هيممّدئ فممإنن  أنرممع ُممذين يعنمم  احلسممن 

 .N(2) املو  لا  ينقطع ُام نسل رسو  اهلل واحلسن عرش
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 :يعبود اهلل بن نمكر Qاجلواب ايقاطع يإلمام احللن املجتبل 

أو  Qأرسممل عبيممد اهلل بممن عمممر بممن اأطمما  اىل احلسممن بممن عمميب 
يل حاجة وكاو أحد لمّواد معاويمة بمن أيب سمرياو فلقيما اإلممام أبمو  ممد 

 .Qاحلسن 
د وت مر  لريبما  اوال  وآخمرا  ولمد شمن،ه فقا  لما عبيمد اهلل: او أبماً لم

 النا  فهل لق يف خلعا وتتوىل أن  هذا األمرو

 Q  م: كمم  واهلل، ال يكمموو تلممق أبممدا ، ومضممQفقما  لمما احلسممن 
يقممو : يمما ابممن اأطمما  واهلل كمم،ئ انظممر اليممق مقتمموال  يف يومممق أو 

ادً، إّمما أو البميطاو لمد زّيمن لمق وخمدعق حتم  أخرجمق متصلرما  

رعق اهلل ويبطثممق موك تممرا نسمماء أهممل البممام مولرممق وسيصممبمماأل

 لوجهق لتي  .

 ثم انرصل كل منهام إىل جهتا.

لمما  الممراوي: فممو اهلل ممما كمماو إال بيمماض تلممق اليمموم حتمم  لتممل 

واتا برجممل  Qرلطمماء، فمممر احلسممن بممن عمميب  كتيبممةعبيممد اهلل وهممو يف 

  ا يف عينا وربا فرسا برجلا.رمتوسد برجل لتيل لد ركز 

 ملن معا: انظروا من هذا! Qفقا  احلسن 

فإتا رجل ممن مهمداو وإتا القتيمل عبيمد اهلل بمن عممر بمن اأطما  

 .(1)لد لتلا اهلمدائ يف او  الليل وبا  عليا حت  الصبم

                                                           

 .386،  1منتق  الدرر/ ر - 566،  1أعياو البيعة، ر( 1 
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 :يف حكرب اين كريان Qاإلمام احللن املجتبل 

خّلرمم  حممر  صممرن عوالممب وخيمممة وم ملممة منهمما: لضممية 

اأدعممة اىل رفممع املصمماح  مممن أعممرش التجمماء عمممرو بممن العمما  ب

رهو  الرممماه ودعمموة النمما  اىل الممتثكم بممالقرآو،  مما سممبب اىل 

. ثممم انتهمم  اىل حادثممة Qنبممو  اأمم ل بممن عسممكر اإلمممام عمميب 

خمزيممة للثكمممن. فانقلممب  ممع كممانوا بمماألمع مممن أصممثا  اإلمممام 

اىل اىل اعداىلمما وعرفمموا يف التمماري  بمماأوارر، فمم،دا ُممم األمممر  Qعمميب 

بكممل ولاحممة بممالكرر، ويعلنمموا حربمما  عليمما،  Qاو يّتهممموا اإلمممام عمميب 

بتثكممميم أيب موسممم  االشمممعري وعممممرو بمممن  Qبذريعمممة أنممما ر  

نرهممم جيممدا او همم الء املتثجممرين هممم  ري العمما ، مممع ترثصممنا للتمما

 بقبو  التثكيم واحلكمن. Qاجعوا االمام عليا  

باسمممتدالال   او طممممد نمممار همممذه الرتنمممة Qأراد اإلممممام عممميب 

منطقية، وبمالك م اللمّن، ولكمن اأموارر زادوا يف نارهما ت،ججما  وهليبما  

مممع جنمموده األوفيمماء  Q  االمممام عمميب ماحلممر ، فقضمم انممدلع حتمم  

عرش عنما  الرتنمة ومل يمنس ممنهم سموا تسمعة أشمصا  بعمد او تركموا 

 ساحة احلر  هاربن.

يف تلممق  Qيرافمم  أبمماه اإلمممام عمميب  Qفكمماو االمممام احلسممن 

  عممرش الرممتن يف جثرهمما وطمممد ماحلادثممة،  مماوال  يف بممدايتها او يقضمم
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ووسمماطتا مل تنرممع مممع الممذين  Qنارهمما ولكممن نصمماىلم اإلمممام احلسممن 

 أعم  اهلل للوُم عن احل  واتبعوا اهواءهم.

: لممم يمما حسممن فقممل يف هممذين Qللثسممن  Qفقمما  امممب املمم منن 

 Qا ، فقممام احلسممن الممرجلن عبممد اهلل بممن لمميع وعمممرو بممن العمم
وخطب يف النما  فقما :  أهيما النما  إنكمم اكثمرتم يف أممر عبمد اهلل بمن 

  اهلل، فثكممام لمميع وعمممرو بممن العمما ، فممإ ام بدعثمما لمميثكام بكتمما

ممام ولكنمما  كمموم  ومممن كمماو هكممذا مل بمماهلوا عممرش الكتمما  ك  يدسممم  ح 

ممامو، ولكممنمبممام لضمم Qولممد نممدد اإلمممام احلسممن  (1)عليمما(    بمما احل ك 

اأمموارر كممانوا لممد أّ وا عممرش ممموالرهم بكممل عنمماد. وأخممبا  حرممروا 

وأصممثابا يف  Qلبممورهم ب،يممدهيم حيممنام اشممتبكوا مممع أمممب املمم منن 

 النهرواو وتّم القضاء عليهم.

كرة يايددد  أمددر دي ضدداء  ايبدداُ  يف حضدد Qبزدداء اإلمددام احللددن 

 :Qاملؤمنّي 
اإلمممام   تكمماء وبراعممة لضمماءهممذه بعمم  الممنامتر التمم  تبممن

يوجمما  Qوكمماو اإلمممام عمميب  Q يف حيمماة والممده اإلمممام عمميب Qاحلسممن

 .Qالنا  داىلام  اىل ولده احلسن 
                                                           

 .193،  3منالب آ  أيب طالب، ر( 1 
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 :Q ضاء باُ  يإلمام احللن املجتبل 

ر خ فممة أيب بكممر، سمم،  اعممرايب أبمما بكممر، فقمما : إئ مكمماو يف عصمم

 أصب  بي  نعام فبويتا وأكلتا وأنا  رم فام اب عيبو

عممرايب أشممكل  عمميّب يف لضمميتق، فدلمما عممرش فقمما  أبممو بكممر: يمما ا

 عمر، ودّلا عمر عرش عبد الرلن فلاّم عجزوا، عليق باألصلع.

 : سل أي الغ من شا .Qفقا  أمب امل منن 

 : يا اعرايب ألق أبلوQفقا  احلسن 

 لا  االعرايب: نعم.

: فاعمممد اىل عممدد ممما أكلمم  مممن البممي  Qلمما  اإلمممام احلسممن 

رثو  فممام فضممل منهمما ف،هممده اىل بيمم  اهلل العتيمم  نولمما  فمماوُّن بممال

 الذي حجج  إليا.

 : إو من النّوك الّسلو  ومنها ما يزل .Qفقا  أمب امل منن 

: او يكمن مممن النموك الّسمملو  ومما يزلمم  Qفقما  اإلممام احلسممن 

 فإو من البي  ما يمرك.

ك مما ولما : صمدل  يما بنم ، ثمم تم   Qفاستثسن االمام عميب 

ددةا ﴿ريرة: ماآليممة البمم ي  ُِّ ددَ ا ب   آ   ﴾َنلِددوا   َسددِموع   َياهلل َبع ددن   ِمددن َبع ض 

 (.34عمراو/
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عنممدها سمممع صممو  يقممو : معمماخل النمما  إو الممذي فّهممم هممذا 

، بمعنمم  او اإلهلممام الغيبمم  (1)م هممو الممذي فهمهمما سممليامو بممن داودالغمم 

 .Qألق  هذا املعن  يف للب اإلمام احلسن 

  :ألسئلة اخلرض Q جواب اإلمام احللن املجتبل

وسمملامو الرممارل  Qألبممل أمممب املمم منن ومعمما ابنمما احلسممن 

فدخل املسجد وجلع فيما فماجتمع النما  حولما إت ألبمل رجمل حسمن 

وجلممع، ثممم لمما  يمما أمممب  Qاهلياممة واللبمما  فسممّلم عممرش أمممب املمم منن 

املمم منن إئ لصممد  او اسمم،لق عممن ثمم ل مسمماىلل إو أخعتنمم  ُممن، 

حقمما  واو مل  ممبئ ُممن علممم  إنممق  Nرسممو  اهلل    أنممق وامممعل

 وهم خلع سواء.

 .: سل عاّم بدا لقQفقا  أمب امل منن 

 فقا  الرجل: أخعئ.

 عن الرجل إتا نام أين تذهب روحا. -1

 وعن الرجل كي  يذكر وينس . -2

 وعن الرجل كي  يببا ولده األعامم واألخوا . -3

                                                           

اثبا   - 10،  3منالب آ  أيب طالب، ر - 354،  34( بثار األنوار، ر1 

 .546،  2اهلداة ر
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فقمما :  Q مممد احلسممن املجتبمم   اىل أيب Qفالترمم  أمممب املمم منن 

 يا أبا  مد أجبا.

املقصممود هنمما مممن كمم م -أممما االنسمماو اتا نممام فمماو روحمما  -1

معلقممة بممالريم والممريم معلقممة  -االمممام بعمم  الممروه ال متممام الممروه

بمماهلواء اىل ولمم  يتثممرً صمماحبها اىل اليقضممة فمماتا أتو اهلل بممرّد الممروه، 

اهلمواء فرجعمم  الممروه اىل جمذب  تلممق الممروه المريم وجممذب  الممريم 

مسممكنها يف البممدو وإو مل يمم،تو اهلل بممرّد الممروه اىل صمماحبها جممذب  

اهلممواء الممريم وجممذب  الممريم الممروه فلممم ترجممع اىل صمماحبها او يبعثمما 

 اهلل تبارً وتعاىل.

وأممما التممذكر والنسممياو فممإو للممب الرجممل يف مقممل حمم ،  -2

ا عمرش  ممد وآلما وعليا طبم  فمإو سمّم  اهلل وتكمره وصمرّش عنمد نسميان

انكبمم  تلممق الطبمم  وهممو ابمماوة عممن احلمم  وأضمماء القلممب وتّكممر 

   وإو همو مل يصمل  عمرش  ممد وآلما بعمد تكمر اهلل عمزّ مالرجل ما كاو نس

وجممّل انطبقمم  تلممق الغبمماوة عممرش تلممق احلمم  فمم،ظلم القلممب فنسمم  

 الرجل ما تكر.

ا واممما املولممود الممذي يبممبا األعممامم واألخمموا  فممإو الرجممل إت -3

أتمم  أهلمما فوط،همما بقلممب سمماكن وعممروك هاديممة وبممدو اممب مضممطر  

ادسممتكن  تلممق املنطقممة يف جممول الممرحم وخممرر الرجممل يبممبا أبمماه أو 
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أما، واو همو أتاهما بقلمب سماكن وعمروك امب هاديمة وبمدو مضمطر  

اضممطرب  النطرممة فولعمم  يف اضممطراُا عممرش بعمم  العممروك فمماو 

د أعامممما واو ولعمم  ولعمم  عممرش عممرك مممن عممروك األعممامم أشممبا الولمم

 عرش عرك من عروك األخوا  أشبا الولد أخوالا.

فقمما  الرجممل: اشممهد او ال إلمما إال اهلل مل أز  أشممهد ُمما، وأشممهد 

او  مممدا  رسممو  اهلل ومل أز  أشممهد ُمما، وأشممهد أنممق وصمميا والقمماىلم 

واألىلمممة التسممعة مممن تريممة  Lبثجتمما، وأشممار إىل احلسممن واحلسممن 

: Q . فقمما  أمممب املمم منن مالواليممة، ثممم مضمموشممهد هلممم ب Qاحلسممن 
فممانظر ايممن يقصممد، فصممرر  -Qأي اإلمممام احلسممن -اتبعمما يمما أبمما  مممد 

يف أثمره فلمماّم وضمع الرجمل رجلمما خمارر املسممجد مل  Qاحلسمن بمن عمميب 

 يدر كي  اخذ من أرض اهلل فرجع إليا، فاعلما.

 تعرفاوأ: يا أبا  مد Qفقا  أمب امل منن 

 : اهلل ورسولا وأمب امل منن أعلم با.Qسن لا  اإلمام احل

 .Q(1):  تاً اأرض Qلا  أمب امل منن 
 

                                                           

 .157اثبا  الوصية،   - 398،  1اإلحتجار، للطعل، ر( 1 
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 :يكرجال أُسل  معايية متنككراا  Qأجوبة اإلمام احللن 

عممن مسمماىلل  Qبعممث معاويممة رجمم   متنكممرا  يسمم،  أمممب املمم منن 

 Qس،لا عنهما ملمق المروم. فلمام دخمل الكوفمة وخاطمب أممب املم منن 
 فاعتل لا باحلا . انكره فقرّره

: لاتممل اهلل ابممن آكلممة االكبمماد ممما أضمملا Qفقمما  امممب املمم منن 

وأضممّل مممن معمما، لاتلمما اهلل لقممد اعتمم  جاريممة ممما أحسممن أو يتزوجهمما، 

حكم اهلل بينم  وبمن همذه األممة لطعموا رلم  وصمّغروا عظميم منزلتم  

 واضاعوا أيام ، عيّب باحلسن واحلسن و مد، فدعوا.

 Nا أهمل البمام همذاو ابنما رسمو  اهلل: يما أخمQعميب  فقا  االمام
 أهيم أحبب . فس، وهذا ابن  

 ثم لا :  Qفقا  البام : اس،  هذا، يعن  احلسن 

 كم بن احل  والباطلو  -1

 وكم بن السامء واألرضو  -2

 وكم بن املرشك واملغر و  -3

 وعن هذا املثو يف القمر. -4

  وعن لو  لزه. -5

 جّرة. وعن هذه امل – 6

 عن أو  يشء انتضم عرش وجا األرض.  – 7
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 وعن أو  يشء اهتز عليها.  – 8

وعممن العممن التمم  تمم،وي إليهمما أرواه املمم منن وعممن العممن  – 9

 ركن. مالت  ت،وي إليها أرواه املب

 وعن امل نث.  – 10

 وعن عرشة أشياء بعضها أشد من بع وو – 11

 يا أخا أهل البام: Q فقا  احلسن

ن احلمم  والباطممل أربعممة أصممابع، ممما رأيمم  بعينممق فهممو بمم – 1

 احل  ولد تسمع ب،تنيق باط   كثبا .

وبممن السممامء واألرض دعمموة مظلمموم ومممد البرصمم، فمممن لمما   – 2

 اب تلق فكذبا.

رك واملغممر  يممموم مطممرد للبممممع تنظمممر إىل موبممن املبممم – 3

البمممع حممن تطلممع وتنظممر إليهمما حممن تغممر ، مممن لمما  اممب هممذا 

 ا.فكذب

وأما املثو المذي يف القممر فمإو ضموء القممر كماو مثمل ضموء  – 4

البمممع فمثمماه اهلل  هممذه احلركمما  والظمم   والتغممبا  بسممبب أو 

نددا ََيددَة ﴿تممرا هممذا املثممو عممرش القمممر( ولمما  سممبثانا يف لرآنمما:  َفَمَحو 

ةا  ب رِصَ ُِ م  نا ََيَة اين  ا و اِل َيَجَعل   (.12 اإلتاء/ ﴾ايل 
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لممزه، فمم  تقمملري لممزه فممإو لزحمما  شمميطانا  لكنهمما وأّممما لممو   – 5

 لو  اهلل أماو من الغرك.

وأممما هممذه املجممرة فهمم  أتار السممامء، مهممبا املمماء املنهمممر  – 6

تدمم،و  بالظمماهر: أو القطعمما  الغيميممة املتصمماعدة مممن -  Q عممرش نمموه

 .-Q هذه املجرا  كان  سببا  لطوفاو نوه
فهمممو وادي  وأمممما أو  يشء انتضمممم عمممرش وجممما األرض – 7

ل ع.  د 

 وأما أو  يشء اهتز عرش وجا األرض فه  النصلة. – 8

وأما العمن التم  تم،وي إليهما أرواه املم منن فهم  عمن يقما   – 9

ركن فهمم  مهلمما:  سمملم (. وأممما العممن التمم  تمم،وي إليهمما أرواه املبمم

 عن يقا  هلا:  برهو (.

لينتظممر وأممما امل نممث فإنسمماو ال يممدري امممرأة هممو أو رجممل ف – 10

با احللم، فإو كانم  اممرأة بانم  ثمدياها وإو كماو رجم   خرجم  حليتما 

وإال ليل لا يبو  عمرش احلماىلا فمإو أصما  احلماىلا بولما فهمو رجمل وإو 

 نكع كام ينكع بو  البعب فه  امرأة.

 وأما عرشة أشياء بعضها أشد من بع : – 11

 ( وأشممد مممن احلجممر احلديممد.2( ف،شممد يشء خلمم  اهلل احلجممر. 1

( وأشممد مممن 5( وأشممد مممن النممار املمماء. 4( وأشممد مممن احلديممد النممار. 3
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( وأشممد مممن الممريم 7( وأشممد مممن السممثا  الممريم. 6املمماء السممثا . 

( وأشممد مممن ملممق املممو  9( وأشممد مممن امللممق ملممق املممو . 8امللممق. 

 ( وأشد من املو  أمر اهلل.10املو . 

ا وأو عليمما  و N د أنممق ابممن رسممو  اهللهلمما  البممام : أشمم

  بما إىل معاويمة وأنرمذه معاويمة إىل م مد، ثم كتمب همذا اجلموا  ومضم

فلمماّم أتمماه، لمما : أشممهد أو هممذا لمميع  –أي ملممق الممروم  –ابممن األصممغر 

 .(1 من عند معاوية وال هو إال من معدو النبوة

 يايعهو نن ايقاتال: Q  ضاء اإلمام احللن

 ملّطمم  برجممل وجممد يف خربممة وبيممده سممّكن Q اديت أمممب املمم منن

مما  Q بالدم وإتا برجل مذبوه يتبمّثا يف دمما، فقما  لما أممب املم منن
 تقو و

 لا  الرجل: يا أمب امل منن، أنا لتلتا.

 اتهبوا با ف،ليدوه با. Q لا  أمب امل منن

رع، فقما : ال تعّجلموه مفلام تهبوا بما ليقتلموه بما، ألبمل رجمل مسم

 ، فرّدوه.Q ورّدوه إىل أمب امل منن

قمما  الرجممل الثممائ: واهلل يمما أمممب املمم منن ممما هممذا صمماحبا أنمما ف

 لتلتا.

                                                           

 .257و :  مل  العق (1 
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لمم و : ممما للممق عممرش إلممرارً عممرش  Q فقمما  أمممب املمم منن

 نرسقو

فقمما  الرجممل األو : يمما أمممب املمم منن وممما كنمم  أسممتطيع أو 

ألممو  ولممد شممهد عمميب أمثمما  همم الء الرجمما  ت،خممذوئ وبيممدي سممكن 

 دممما وأنمما لمماىلم عليمما وخرمم  ملّطمم  بالممدم والرجممل يتبممثا يف

ر ، فمم،لرر  وأنمما رجممل كنمم  تبثمم  بجنممب هممذه اأربممة شمماة مالضمم

وأخممذئ البممو  فممدخل  اأربممة فرأيمم  الرجممل يتبممثا يف دممما، 

 فقم  معجبا  فدخل عيّب ه الء ف،خذوئ.

: خمممذوا همممذين، فممماتهبوا ُمممام إىل Q فقممما  أممممب املممم منن

 ، ولصوا عليا لصتهام.Qاحلسن

: Q ولّصمموا لمما لصممتهام فقمما  احلسممن Q إىل احلسممن فجمماءوا ُممام
إّو هممذا إو كمماو تبممم تاً فقممد أحيمم  هممذا،  Q لولمموا ألمممب املمم منن

َِ َلِوعداا ﴿ولد لا  اهلل عز وجل:  َودا اين دا واهدا َفَكدَأن ا َأح  طمرّش  ﴾َيَمدن  َأح 

 .(1 عنهام و رر دية املذبوه من بي  املا 

م حمما  تلممق القاتممل نظممرا  وُممذه الصممورة شمممل  رلممة اإلسمم 

لبممجاعتا ومروءتمما التمم  أّد  إىل  لمميع بممريء مممن القتممل وهممذه 

                                                           

 .620،  1نور الثقلن: ر ((1
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البممجاعة التمم  أبممداها كانمم  سممببا  يف التصريمم  مممن املعصممية التمم  

 ارتكبها بقتلا برياا .

 :Q يؤيد جواب اإلمام احللن Q اإلمام نيل
إت ألبممل لمموم  Q يف سلممع أمممب املمم منن Q بيممنام احلسممن بممن عمميب

 قالوا: يا أبا  مد أردنا أمب امل منن.ف

 : وما حاجتكموQ لا  اإلمام احلسن

 لالوا: أردنا أو نس،لا عن مس،لة.

 : وما ه   عونا ُاوQ لا  اإلمام احلسن

فقممالوا: امممرأة جامعهمما زوجهمما، فلمماّم لممام عنهمما لاممم  بثموومما 

 فولعم  عممرش جاريمة بكممر فسماحقتها ف،لقمم  النطرمة فيهمما فثملم ، فممام

 تقو  يف هذاو

: مدعضمملة وأبممو احلسممن هلمما وألممو  فممإو أصممب  Q فقمما  احلسممن

  فم،رجو أو موإو أخطم،  فممن نرسم Q فمن اهلل ثمم ممن أممب املم منن

 ال أخطف إو شاء اهلل.

يعمممد إىل املممرأة في خممذ منهمما مهممر اجلاريممة البكممر يف أو   – 1

 وهلة ألو الولد ال طرر منها حت  يب  فتذهب عذروا.

وتممرجم املممرأة أل مما  صممنة ]ألو حممدها مثممل املممرأة املثصممنة  – 2

 الت  ترتكب الزناو.
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وينتظممر باجلاريممة حتمم  تضممع ممما يف بطنهمما، ويممرد الوليممد إىل  – 3

 أبيا صاحب النطرة ثم  لد اجلارية احلد.

 Q فلقمموا أمممب املمم منن Q رل القمموم مممن عنممد احلسممنمفانصمم
 و ف،خعوه.فقا : ما للتم أليب  مد وما لا  لكم

:  ولممو إننمم  Q م يممدا  لإلمممام احلسممن Q فقمما  اإلمممام عمميب

 .(1 املس و  ما كاو عندي فيها أكثر  ا لا  ابن (

 يي يد نند مل  ايكريم: Q اإلمام احللن

 Q لمما : ملما بلمم  أممب املمم منن K ، عممن آباىلماQ عمن أيب عبمد اهلل
ن أهممل أمممر معاويممة وأنمما يف ماممة ألمم  لمما : مممن أي لممومو لممالوا: ممم

 البام.

: ال تقولمموا مممن أهممل البممام ولكممن لولمموا مممن أهممل Q لمما 

ر، لدعنمموا عممرش لسمماو داود فجعممل اهلل مممنهم مالبمموم، هممم مممن أبنمماء مضمم

إىل معاويممة: ال تقتممل النمما  بينمم   Q القممردة واأنممازير، ثممم كتممب

وبينممق وهلممّم إىل املبممارزة فممإو أنمما لتلتممق فممإىل النممار أنمم  وتسممتيم 

ضمم لتق، وإو لتلتنمم  ف،نمما إىل اجلنممة ويغمممد عنممق النمما  منممق ومممن 

السمي  الممذي ال يسممعن  اممده حتمم  أرّد مكممرً وبمدعتق، وأنمما الممذي 

، وأنمما أو  N تكممر اهلل اسممما يف التمموراة واإلنجيممل بممم ازرة رسممو  اهلل

                                                           

 .353،  43بثار األنوار: ر ((1
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َ اهلل﴿ملمم  البممجرة يف لولمما:  N مممن بممايع رسممو  اهلل
َِ
َُ َنددِن  َيَقددد  

بايِ  ِمنَِّي مِب  ي  َجكَرةِ امل  ؤ  َت ايش   (.48، 18 الرتم:  ﴾ع وَنَ  حَت 

 فلاّم لرأ معاوية كتابا وعنده جلساهه لالوا: واهلل لقد أنصرق.

فقمما  معاويممة: واهلل ممما أنصممرن ، واهلل ألرمينمما بامىلممة ألمم  سممي  

من أهمل البمام ممن لبمل أو يصمل إيل، وواهلل مما أنما ممن رجالما، ولقمد 

رك معمميب لممو بممارزً أهممل البمميقممو : واهلل يمما  N سمممع  رسممو  اهلل

 والغر  لقتلتهم أ عن.

فقا  لما رجمل ممن القموم: فمام ةملمق يما معاويمة عمرش لتما  ممن 

تعلممم و ممع فيمما عممن رسممو  اهلل بممام  ممعو ممما أنمم  ونثممن يف لتالمما إال 

 عرش الض لة.

فقا  معاويمة: إنمام همذا بم غ ممن اهلل ورسماالتا، واهلل مما أسمتطيع 

 حت  يكوو ما هو كاىلن. أنا وأصثايب رد تلق

لمما : وبلمم  تلممق ملممق الممروم وأخممع أو رجلممن لممد خرجمما 

 يطلباو امللق فس، : من أين خرجاو

فقيل لما: رجمل بالكوفمة ورجمل بالبمام، لما : فلممن امللمق اآلو 

فمم،مر وزراءه فقمما :  للمموا هممل تصمميبوو مممن  ممار العممر  مممن يصممرها 

ار مكمة فسم،هلم عمن يلو ف،يت بمرجلن ممن  مار البمام ورجلمن ممن  م

صممرتهام فوصممرومها لمما ثممم لمما  أممزاو بيممو  خزاينمما: أخرجمموا إيّل 
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األصممنام ف،خرجوهمما فنظممر إليهمما، فقمما : البممام  ضمما  والكممويف همماد، 

ثممم كتممب إىل معاويممة أو ابعممث إيّل أعلممم أهممل بيتممق، وكتممب إىل أمممب 

أو ابعممث إيّل أعلممم أهممل بيتممق، فاسمممع مممنهام ثممم انظممر يف  Q املمم منن

  عمرش ملكما، مإلنجيل كتابنا ثمم أخمعكام ممن أحم  ُمذا األممر وخضما

فبعمث معاويممة يزيممد ابنمما وبعممث أمممب املمم منن احلسممن ابنمما، فلممام دخممل 

يزيد عرش امللق أخذ بيده ولّبلهما ثمم لّبمل رأسما، ثمم دخمل عليما احلسمن 

رانيا  وال مفقمما : احلمممد هلل الممذي مل اعلنمم  هيوديمما  وال نصمم Q بممن عمميب

ا  وال عابممدا  للبمممع والقمممر وال الصممنم وال البقممر وجعلنمم  سوسممي

ركن، تبمممارً اهلل ر  العمممرش محنيرممما  مسممملام  ومل اعلنممم  ممممن املبممم

ره، فلممام نظممر مالعظمميم واحلمممد هلل ر  العمماملن، ثممم جلممع ال يرفممع بصمم

ملممق الممروم إىل الممرجلن أخممرجهام ثممم فممّرك بيممنهام ثممم بعممث إىل يزيممد 

ر صممندولا  فيهمما مزاىلنمما ث ثامىلممة وث ثممة عبممره ثممم أخممرر مممن خمف،حضمم

متاثيل األنبياء ولمد زّينم  بزينمة كمل نبم  مرسمل فم،خرر صمنام  فعرضما 

عرش يزيد فلم يعرفما ثمم عمرض عليما صمنام  صمنام  فم  يعمرل منهما شمياا  

 ء ثممم سمم،لا عممن أرزاك اأ ىلمم  وعممن أرواه موال ايممب منهمما ببمم

أيممن تكمموو إتا ممماتواو فلممم  املمم منن أيممن  تمممعو وعممن أرواه الكرممار

 يعرل من تلق شياا .
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فقمما : إنممام بممدأ د بيزيممد بممن  Q ثممم دعمما امللممق احلسممن بممن عمميب

معاوية ك  يعلمم أنمق تعلمم مما ال يعلمم ويعلمم أبموً مما ال يعلمم أبموه 

صمم  يل أبمموً وأبمموه ونظممر  يف اإلنجيممل فرأيمم  فيمما  مممدا   فقممد ود

وصممياء فرأيمم  فيمما أبمماً فنظممر  يف األ Q والمموزير عليمما   N رسممو  اهلل

 .N وا  مد رسو  اهلل
سملن  عماّم بمدا لمق  مده يف اإلنجيمل وعمام يف  Q فقا  لا احلسمن

التمموراة وعمماّم يف القممرآو أخممعً بمما إو شمماء اهلل تعمماىل، فممدعا امللممق 

 Q باألصممنام فمم،و  صممنم عممرض عليمما يف صممورة القمممر فقمما  احلسممن
را يف صممرة البمممع ر، ثممم عممرض عليمما أخمممهممذه صممرة آدم أيب الببمم

ر، ثممم عممرض عليمما آخممر يف مهممذه صممرة حممواء أم الببمم Q فقمما  احلسممن

صممورة حسممنة فقمما : هممذه صممرة شممي  بممن آدم وكمماو أو  مممن بدعممث 

وبل  عمره يف المدنيا ألم  سمنة وأربعمن عامما ، ثمم عمرض عليما أخمرا 

فقا : هذه صمرة نموه صماحب السمرينة كماو عممره ألرما وأربعامىلمة سمنة 

أل  سمنة إال شسمن عامما ، ثمم عمرض عليما آخمر فقما : ولبث يف لوما 

هممذه صممرة إبممراهيم عممري  الصممدر طويممل اجلبهممة، ثممم عممرض عليمما 

صممنام  آخممر فقمما : هممذه صممرة موسمم  بممن عمممراو وكمماو عمممره ممماىلتن 

وأربعممن سممنة وكمماو بينمما وبممن إبممراهيم شسممامىلة عممام، ثممم أخممرر إليمما 

، ثممم أخممرر إليمما صممنام  آخممر فقمما : هممذه صممرة إتاىليممل وهممو يعقممو 
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صنام  آخر فقا : همذه صمرة إسمامعيل، ثمم أخمرر إليما صمنام  آخمر فقما : 

هذه صرة يوس  بن يعقمو  بمن إسمثاك بمن إبمراهيم، ثمم أخمرر إليما 

ط(،  –صممنام  آخممر فقمما : هممذه صممرة داود صمماحب املثممرا   احلممر  

ثم أخرر إليا صمنام  آخمر فقما : همذه صمرة شمعيب ثمم زكريما ثمم ةيم  

ن مممريم روه اهلل وكلمتمما وكمماو عمممره يف الممدنيا ث ثممة ثممم عيسمم  بمم

وث ثمموو سممنة ثممم رفعمما اهلل إىل السممامء وهيممبا إىل األرض بدمبمم  وهممو 

 الذي يقتل الدجا .

ثممم عممرض عليمما صممنام  صممنام  فيصممع باسممم نبمم  نبمم  ثممم عممرض 

عليمما األوصممياء والمموزراء فكمماو طممع باسممم وا وا ووزيممر وزيممر، 

هممذه أصممنام مل  Q بصممرة امللمموً فقمما  احلسممن ثممم عممرض عليمما أصممناما  

نجممد صممرتها يف التمموراة وال يف اإلنجيممل وال يف الزبممور وال يف الررلمماو 

فلعلها من صرة امللوً. فقما  امللمق: أشمهد علميكم يما أهمل بيم   ممد 

أنكممم لممد أعطيممتم علممم األولممن واآلخممرين وعلممم التمموراة واإلنجيممل 

ثممم عممرض عليمما صممنام   Q والزبممور وصممث  إبممراهيم وألممواه موسمم 

، فلاّم نظمر إليما بكم  بكماء  شمديدا ، فقما  لما امللمق: مما يبكيمقو (1 يلوه

عممري  الصممدر  (2 كثيمم  اللثيممة N : هممذه صممرة جممدي  مممدQ فقمما 

                                                           

 اله سهيل: ت أل  القامو (. -يلوه  ((1

 ا  ، ومعناه أو حليتا لصبة كثبة البعر.  سمع البثرين(. -كث اللثية  ((2
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حسممن  (2 األسممناو س، أفلمم(1 طويممل العنمم  عممري  اجلبهممة، ألنمم  األنمم 

طيمب المريم حسمن الكم م فصميم اللسماو، كماو  (3 الوجا لطما البمعر

يمم،مر بمماملعرول وينهمم  عممن املنكممر، بلمم  عمممره ث ثمما  وسممتن سممنة ومل 

 N طلمم  بعممده إال خامتمما  مكتممو  عليمما ال إلمما إال اهلل  مممد رسممو  اهلل
وكمماو يتصممتم بيمينمما وخلمم  سمميرا تا الرقممار ولضمميبا وجبممة صممول 

 وكساء صول كاو يترسو  با، مل يقطعا ومل ططا حت  حل  باهلل.

د يف اإلنجيممل أنمما يكمموو لمما ممما يتصممدك بمما فقمما  امللممق: إنمما نجمم

 عرش سبطيا فهل كاو تلقو

 : لد كاو تلق.Q فقا  لا احلسن

 فقا  امللق: فبق  لكم تلقو

 : ال.Q فقا 
                                                           

القنا ارتراع يف أعرش األن  واحديدا  يف وسطا وسبوغ يف  -ألن  األن   ((1

كاو ألنا العرنن، القنا يف األن : طولا ودلة  N صرة سيدنا رسو  اهلل طرفا.. ويف

 أرنبتا مع حد  يف وسطا. والعرنن: األن .  لساو العر (.

: تباعد ما بن الثنايا والرباعيا . وكاو مرّلس األسناو: -بالتثريق  -الرلس:  ((2

 بمعن  انرراجها.  سمع البثرين(.

.  لساو العر (. واجلعودة يف البعر ضد شعر لا ولطا: جعد لصب ((3

 السبوطة وتلق خ ل املستسل.
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ومهمما األو   -فقمما  امللممق: أو  فتنممة هممذه األمممة البمما أبمماكام 

عممرش ملممق نبمميكم، واختيممار هممذه األمممة عممرش تريممة نبمميهم،  -والثممائ 

 حل  اآلمر باملعرول والناه  عن املنكر.منكم القاىلم با

عممن سممتة أشممياء خلقهمما اهلل ومل  Q لمما : ثممم سمم،  امللممق احلسممن

: أو  همذه آدم، ثمم حمواء، ثمم كمبا Q  رر ممن المرحم فقما  احلسمن

إبممراهيم، ثممم نالممة صممالم، ثممم ابلمميع امللعمموو، ثممم احليممة، ثممم الغممرا  

 الذي تكره اهلل يف القرآو.

 ك اأ ىل ولا : ثم س،لا عن أرزا

: أرزاك اأ ىلمم  يف السممامء الرابعممة ينممز  بقممدر Q فقمما  احلسممن

ويبسا بقدر، ثمم سم،لا عمن أرواه املم منن أيمن تكموو إتا مماتواو لما : 

 تمممع عنممد صممصرة بيمم  املقممد  يف كممل ليلممة  عممة وهممو عممرش اهلل 

ر ومنهمما ماألدنمم  منهمما بسمما اهلل األرض وإليهمما يطوهيمما ومنهمما املثبمم

 إىل السامء أي استوىل عرش السامء وامل ىلكة. استوا ربنا

 ثم س،لا عن أرواه الكرار أين  تمعو

رمو  وراء مدينممة المميمن ثممم يبعممث اهلل ملمما :  تمممع يف حضمم

ر مرك ونمارا  ممن املغمر  ويتمبعهام بمرةن شمديدتن فيثبممنارا  من املبم

ر أهممل اجلنممة عممن يمممن مالنمما  عنممد صممصرة بيمم  املقممد  فيثبمم

زلمم  امليعمماد وتصممب جهممنم عممن يسممار الصممصرة يف  مموم الصممصرة وي
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األرضممن السممابعة وفيهمما الرلمم  والسممجن فترممرك اأ ىلمم  مممن عنممد 

الصصرة، فممن وجبم  لما اجلنمة دخلهما وممن وجبم  لما النمار دخلهما 

ِعرِ ﴿وتلق لولا:  ن ِة َيَفكِريق  يِف ايل   (.42 البورا:  ﴾َفكِريق  يِف اجل َ

مما عمرض عليما ممن األصمنام وترسمب  بصمرة Q فلام أخع احلسن

ممما سمم،لا الترمم  امللممق إىل يزيممد بممن معاويممة ولمما : أشممعر  أو تلممق 

علممم ال يعلممما إال نبمم  مرسممل أو وا ممم ازر لممد أكرممما اهلل بممم ازرة 

نبيمما أو عممتة نبمم  مصممطر ، واممبه فقممد طبممع اهلل عممرش للبمما وآثممر دنيمماه 

 عرش آخرتا وهواه عرش دينا وهو من الظاملن.

 ا : فسك  يزيد وشد.ل

لمما : ف،حسممن امللممق جمماىلزة احلسممن وأكرممما ولمما  لمما: اددع ربممق 

حت  يرزلن  دين نبيمق فمإو حم وة امللمق لمد حالم  بينم  وبمن تلمق 

وأظنمما سممام مرديمما  وعممذابا  ألمميام. فرجممع يزيممد إىل معاويممة، وكتممب إليمما 

 امللممق: إنمما مممن آتمماه اهلل العلممم بعممد نبيمما وحكممم التمموراة وممما فيهمما

اإلنجيل ومما فيما والزبمور ومما فيما والررلماو ومما فيما فماحل  واأ فمة 

أو احلمم  واأ فممة لممق وبيمم  النبمموة فيممق ويف  Q لمما، وكتممب إىل عمميب

لممدً، فقاتممل مممن لاتلممق يعّذبمما اهلل بيممدً، فممإو مممن لاتلممق نجممده يف  ود
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اإلنجيممل أو عليمما لعنممة اهلل وامل ىلكممة والنمما  أ عممن وعليمما لعنممة أهممل 

 .(1 ا  واألرضنالسامو

 :Q املنافقون يكريدين مغواء اإلمام احللن
يف اهلل، فعمممدوا  Q اسممتنكر بعمم  املنممافقن شممدة أمممب املمم منن

وأاممروه بمبايعتمما، لبمم  وحممدة شمميعة أمممب  Q إىل اإلمممام احلسممن

عرضممهم، ب،نمما خممرور عممرش إمممام  Q املمم منن، فممرف  اإلمممام احلسممن

ن عممر صماه بما: كم ! واهلل ال يكموو زمانا، وملما ألمّم عليما عبيمد اهلل بم

تلممق. لكمم،ئ أنظممر إليممق مقتمموال  يف يومممق أو اممدً! أممما إو البمميطاو 

لممد زّيممن لممق وخممدعق، حتمم  أخرجممق خملقمما  بمماألول، تممرا سممناء 

 أهل البام مولرق. وسيرصعق اهلل ويبطثق لوجهق لتي  .

 :Q اإلمام احللن يف مصوبة رضبة يايد  أمر املؤمنّي
ر مممن شممهر رمضمماو، سممنة أربعممن للهجممرة ملتاسممع عبمميف ليلممة ا

حيث هّبم  ريمم عاصمرة سموداء مظلممة وجعاىليمل ينمادي بمن السمامء 

واألرض: وممّدم  واهلل أركمماو اهلممدا وانطمسمم  واهلل نجمموم السممامء 

تمممل ابمممن عمممم  وأعممم م التقممم  وانرصمممم  واهلل العمممروة الممموثق  لد

تممل عمميب املرتضمم Nاملصممطر  تممل المموا املجتبمم  لد تممل واهلل سمميد ملد  ، لد

                                                           

ري موسوعة اإلمام 132، 10ري البثار: ر268،  2ترسب القم : ر ((1

 .181، 1: رQ الصادك
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األوصممياء، لتلمما أشممق  األشممقياء وتلممق حيممنام و  ابممن ملجممم 

بسي  مطعمام  بالسمم ملمّدة سمنة كاملمة عمرش رأسما يف حما   Q اإلمام عيب

 الص ة.

الصمممو  خمممرر ممممع أخيممما  Q عنمممدما سممممع اإلممممام احلسمممن

فممإتا النمما  ينوحمموو وينممادوو: وا إماممماه وا أمممب املمم منن،  Qاحلسممن

 إممام عابمدن ساهمدن مل يسمجد لصمنم، كماو أشمبا النما  برسمو  لدتل واهلل

لدقا . ل قا  وخد  اهلل خ 

 خمما  النمما  نممادا: وا أبتمماه  L فلممام سمممع احلسممن واحلسممن

وا علّيمماه ليمم  املممو  أعممدمنا احليمماة، فلممام وصمم  إىل اجلممامع ودخمم  

وجدا أبما جعمدة بمن هبمبة ومعما  اعمة ممن النما  وهمم اتهمدوو أو 

ا اإلمممام يف املثممرا  ليصمميب بالنمما . فلممم يطمم  عممرش النهمموض، يقيمممو

 Qفصمرّش بالنما ، وأممب املم منن Q وت،خر عمن الصم  فتقمّدم احلسمن
إيممامء  مممن جلممو  وهممو يمسممم الممدم عممن وجهمما وكريمتمما، يميممل تممارة 

ينممادي وا إنقطمماع ظهممراه! يعممّز واهلل عمميّب  Q ويسممكن أخممرا، واحلسممن

عينما، ولما : يما بنم  ال جمزع عمرش أبيمق  Q أو أراً هكذا فرتم اإلممام

 بعد اليوم.

هممذا جممدً  مممد املصممطر  وجممّدتق خداممة الكممعا وأمممق 

فاطمممة الزهممراء، واحلممور العممن  ممدلوو ينتظممروو لممدوم أبيممق، فطممب 
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نرسا  ولمّر عينما  وكم  عمن البكماء، فمإو امل ىلكمة لمد ارترعم  أصمواوم 

 إىل السامء.

ر النمما  حتمم  موانثبمم ثممم إو اأممع شمماع يف جوانممب الكوفممة

املصدرا  خمرجن ممن خمدرهن إىل اجلمامع ينظمروو إىل اإلممام عميب بمن 

ورأ  أبيمما  Q فممدخل النمما  اجلممامع فوجممدوا احلسممن Q أيب طالممب

ربة وهم  مما زالم  تبمصب ميف حجره ولد اسل المدم عنما، وشمد الضم

دممما ووجهمما لممد زاد بياضمما  بصممررة وهممو يرممم  السممامء بطرفمما، ولسممانا 

  ويوّحده، وهو يقو : أس،لق يا ر ، الرفيع األعرش.يسّبم اهلل

رأسمما يف حجممره فوجممده مغبمميا  عليمما فعنممدها  Q ف،خممذ احلسممن

بكمم  بكمماء  شممديدا  وجعممل يقّبممل وجمما أبيمما وممما بممن عينيمما وموضممع 

فرممتم  Q سممجوده فسممقا مممن دموعمما لطممراو عممرش وجمما أمممب املمم منن

 عينا فرآه باكيا .

ا همذا البكماءو يما بنم  ال روع عمرش : يا بنم  يما حسمن ممQ فقا  لا

أبيق بعد اليموم! يما بنم  أ مزع عمرش أبيمق وامدا  تقتمل بعمدي مسمموما  

قتممل أخمموً بالسممي  هكممذاو وتلثقمماو بجممدكام وأبمميكام  مظلوممما و ويد

 وأمكام.

وألبلمم  اجلامهممب تممتاك  إىل املسممجد   ممل احلادثممة( حتمم  

لنمما ، املصممدرا  خممرجن مممن خممدورهن، واممع املسممجد اجلممامع با
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فمم  تممرا إال صممر  األيممدي عممرش الممرهو  وال تسمممع إال صممو  

النياحممة و خمما  النمما ، ولممد ازدحممم النمما  حممو  اإلمممام ينظممروو 

إىل تلق البطل المذي كماو طموض امامر املمو ، وكانم  األسمود  مال 

ب،سا واسما، ينظروو إليما ولمد ابمي  وجهما ممن نمزل المدم، فبعمد أو 

ىل منممزيل، فثملمموه والنمما  حولمما يبكمموو صممرّش اإلمممام لمما : اللمموئ إ

 أشد النا  بكاء  وحزنا . L وينتثبوو، وكاو احلسن واحلسن

 األسد طكريح ايهكراش:

اجتمممع األطبمماء واجلراحمموو فوصممروا لإلمممام اللممبن، ألو سممي  

ابممن ملجممم  لعنمما اهلل( كمماو مسممموما ، فكمماو اللممبن طعاممما وخلابمما، 

ضممنهام ألنمما سمميرارلهام وكمماو ودعمما اإلمممام بولديمما وجعممل يقممّبلهام وة

 يغم  عليا ساعة بعد ساعة.

رين ممن شمهر رمضماو ممع ملا   مد بمن احلنريمة: بتنما ليلمة العبم

أيب ولد نز  السمم إىل لدميما، وكماو يصميب تلمق الليلمة ممن جلمو  ومل 

يممز  يوصممينا بوصمماياه ويعزينمما عممن نرسمما، وطعنمما بمم،مره إىل طلمموع 

ا  عليما، فم،تو هلمم بالمدخو ، فمدخلوا الرجر، فلاّم أصمبم اسمت،تو النم

عليا وألبلوا يسملموو عليما وهمو يمرد علميهم السم م وهمو يقمو : أهيما 

النمما  اسمم،لوئ لبممل أو ترقممدوئ، وخررمموا سمم لكم ملصمميبة إمممامكم!! 

فبكمم  النمما  بكمماء شممديدا  وأشممرقوا أو يسمم،لوه  ريرمما  عنمما وكمماو مممن 
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، نممورد هممذه L وصممايا اإلمممام ألبناىلمما وبالممذا  احلسممن واحلسممن

 النامتر:

 من يبلغا كتابا: Q وصية اإلمام عيب – 1

اإلمممام احلسممن و يممع ولممده وأهلمما ومممن  Q وأوىص اإلمممام عمميب

يبلغمما كتابمما بوصممايا كمماو منهمما: ... إو صمم ه البممن أفضممل مممن عامممة 

الصمم ة والصمميام، فممانظروا إىل توي أرحممامكم فصمملوهم، هيممّوو اهلل 

 يف األيتمممام فممم  تغمممّبوا أفمممواههم، وال علممميكم احلسممما ، واهلل اهلل

 N رتكم، واهلل اهلل يف جممبانكم فإ مما وصممية نبمميكمميضمميعوو بثضمم
واهلل اهلل يف القممرآو فمم  يسممبقكم بالعمممل بمما اممبكم، واهلل اهلل يف بيمم  

ربكممم... واهلل اهلل يف شممهر رمضمماو فممإو صممياما جنممة مممن النممار، واهلل اهلل 

والكم وأنرسممكم، واهلل اهلل يف الزكمماة فإ مما يف اجلهمماد يف سممبيل اهلل بمم،م

تطرمممف اضمممب المممر ، واهلل اهلل يف تريمممة نبممميكم فممم  يظلمممموا بمممن 

ظهمممممرانيكم... واهلل اهلل يف الرقمممممراء واملسممممماكن فممممم،خلكوهم يف 

معاشممكم... وال تتكمموا األمممر بمماملعرول والنهمم  عممن املنكممر فيتمموىل 

لبمل  Q ىص عميباألمر خلاركمم ثمم تمدعوو فم  يسمتجا  لكمم... وأو
وفاتا اإلمام احلسن بمابن ملجمم فقما  لما: انظمر يما بنم   حسمن( إو أنما 

ربة، وال متثمل بالرجمل فمإئ ممّ  ممن وبتم  همذه فاوبما وبمة بضم
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يقممو  إيمماكم واملدثلممة ولممو بالكلممب العقممور،  N سمممع  رسممو  اهلل

 ولا : اطعموه من طعام  واسقوه من خلايب.

 :Q ه هو احلسنوصيتا ب،و اإلمام من بعد – 2
بم،و اإلمممام مممن بعمده هممو احلسممن بممن  Q ولمد أوىص اإلمممام عمميب

عيب بن أيب طالب ودفع إليما الكتما  والسم ه ولما  لما: يما بنم  أممرئ 

أو أوا إليممق وأدفممع إليممق كتبمم  وسمم ح ، كممام  N رسممو  اهلل

رً مأوىص إيّل ودفمممع إيّل كتبممما وسممم حا، وأممممرئ أو آممممرً إتا حضممم

 Q ، ثممم ألبممل عممرش احلسممنQ إىل أخيممق احلسممن املممو  أو تممدفعها
فقمما : وأمممرً رسممو  اهلل أو تممدفعها إىل ابنممق هممذا، ثممم أخممذ بيممد عمميب 

أو تممدفعها إىل ابنممق  مممد  N ولمما : وأمممرً رسممو  اهلل Q بممن احلسممن

 ومن  الس م. N فالرأه من رسو  اهلل

 :L للثسن واحلسن Q وصية اإلمام عيب – 3
فقمما : أوصمميكام  L سممن واحلسممنولديمما احل Q ودعمما عمميب

وي  بتقممموا اهلل، وال تبغيممما المممدنيا وإو بغمممتكام، وال تبكيممما عمممرش يشء زد

عممنكام، ولمموال بمماحل  وارلمما اليتمميم وأعينمما الضمماىلع، وكونمما للظممامل 

خصممام  وللمظلمموم نمما ا ، واعممم  ُمما يف كتمما  اهلل وال ت،خممذكام يف اهلل 

يما بنم  بتقموا اهلل وإلاممة أوصميق  Q لومة الىلم. ولما  لإلممام احلسمن

الصمم ة لولتهمما، وإيتمماء الزكمماة عنممد  لهمما، فإنمما ال صمم ة إال بطهممور، 
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وال تقبممل الصمم ة  ممن منممع الزكمماة، وأوصمميق بعرممو الممذنب، وكظممم 

الغممميّ، وصممملة المممرحم، واحللمممم عمممن اجلاهمممل والترقممما يف المممدين، 

والتثبممم  يف األممممور، والتعاهمممد للقمممرآو، وحسمممن اجلممموار، واألممممر 

 املعرول والنه  عن املنكر، واجتنا  الرواحا.ب

 :Q ايكرزية ايعظمل يف يفاة أمر املؤمنّي نيل بن أيب طايب
إو الرزيممة التممم  مممما بعمممدها رزيممة، هممم  وداع اإلممممام احلسمممن 

وتلممق بعممد أو  عمموا لمما أطبمماء  Q لوالممده أمممب املمم منن Qاملجتبمم 

ئ فلماّم نظمر الكوفة وكماو ممن  لمتهم أثمب بمن عممرو بمن همائ السمكو

طلممب رىلممة شمماة حممارة فاسممتصرر منهمما عرلمما   Q إىل جممره رأ  اإلمممام

ثممم نرصمما ثممم اسممتصرجا، وإتا عليمما بيمماض الممدماغ ك،نمما لطممن منممدول 

فقا : يا أممب املم منن اعهمد عهمدً وأحيم  وصمّيتق فمإو عمدو اهلل لمد 

 وصل  وبتا إىل أم رأسق.

رين  مع أيب ملا   ممد بمن احلنريمة: ملما كانم  ليلمة إحمدا وعبم

أوالده ووّدعهمم ثمم لمما  هلمم: اهلل خليرتمم  علميكم، وهممو حسمب  ونعممم 

الوكيممل، وأوصمماهم بالتمسممق بمماإليامو.. ولممد تزايممد ولممور السممم يف 

جسممده حتمم  نظرنمما إىل لدميمما ولممد الرتمما  يعمما ، فكممع تلممق علينمما 

ر ، مر  فمم،ب  أو يبممموأيسممنا منمما، ثممم عرضممنا عليمما األكممل والبمم

شممرتيا فرأينامهمما طتلجمماو بممذكر اهلل، ثممم نممادا أوالده كلهممم فنظرنمما إىل 
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ب،سممامىلهم واحممدا  بعممد واحممد وجعممل يمموّدعهم وهممم يبكمموو... ثممم 

: يمما أبمما  مممد، أوصمميق ويمما أبما عبممد اهلل خممبا ، فمم،نتام منمم  وأنمما Qلما 

وأوصمماهم بمم،و  P مممنكام ثممم الترمم  إىل أوالده الممذين مممن اممب فاطمممة

، ثممم لمما  أحسممن L يعنمم  احلسممن واحلسممنال طممالروا أوالد فاطمممة 

رل عممنكم وراحممل يف ليلتمم  هممذه ماهلل لكممم العممزاء، أال وإئ منصمم

 Q كممام وعممدئ ثممم أوىص اإلمممام احلسممن N والحمم  بثبيبمم   مممد
 بتغسيلا وتكرينا وملنيطا وكيرية دفنا وموضع لعه...

.. ثمممم الترممم  إىل ولديممما احلسمممن Qاإلممممام ثمممم عمممرك جبمممن 

: يمما أبمما  مممد ويمما أبمما عبممد اهلل كمم،ئ بكممام ولممد ولمما  L واحلسممن

خرجمم  علمميكام مممن بعممدي الرممتن مممن هاهنمما وهاهنمماً فاصممع حتمم  

 ةكم اهلل وهو خب احلاكمن..

ثممم أاممم  عليمما وأفمماك ولمما : هممذا رسممو  اهلل، وعممم  لممزة، 

وأخمم  جعرممر وأصممثا  رسممو  اهلل، وكلهممم يقولمموو: عّجممل لممدومق 

ثممم أدار عينيمما يف أهممل بيتمما كلهممم ولمما : علينمما فإنمما إليممق مبممتالوو. 

اسممتودعكم اهلل  يعمما ، سممددكم اهلل  يعمما ، خليرتمم  علمميكم اهلل، وكرمم  

سمل ريب، ثمم لما : ملثمل همذا  باهلل خليرة، ثمم لما  وعلميكم السم م يما رد

ددا  حم  ِلددن ونَ  مِن  اهلل﴿فليعمممل العمماملوو،  يَن ه 
ِْ ا َياي دد َقددو  يَن ات 

ِْ  ﴾َمددَع اي دد

  يممذكر اهلل، ويتبممهد البممهادتن، ثممم اسممتقبل القبلممة، واممم  وممما زا
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عينيمما ومممدد رجليمما ويديمما ولمما : أشممهد أو ال إلمما إال اهلل وحممده ال 

  نثبمما شممهيدا  مخليممق لمما وأشممهد أو  مممدا  عبممده ورسممولا ثممم لضمم

مقتمموال  مسممموما  فسمم م اهلل عليمما يمموم ولممد ويمموم يمممو  ويمموم يبعممث 

 حيا.

 :Q  تأبّي األمريف Q شعكر اإلمام احللن
 :Q يف أبيا عيب Q لا 

 خمممممل  العيممممموو ومممممما أردو

 

 
 مممممن البكمممماء عممممرش عمممميب

 ال تقممممممبلّن مممممممن اأمممممميب 

 

 
 فلممممميع للبمممممق بممممماأيب

 هلل أنمممممممم  إتا الرجمممممممما  

 

 
 تضعضمممع  وسممما النمممدّي 

 فّرجممممممممم  اّمتممممممممما ومل 

 

 
 (1 تممممركن إىل فبممممل وعمممم 

 يف أبيا أيضا : Q ولا  

 ِ بابداأين من زان يعلا املصطهل يف ايندا

 

 أين من زان مبا ما  حد  اينداِ سدحابا 

 
 أيددن مددن زددان مبا نددودي يلحددكرب أجابددا

 

 أيددن مددن زددان دنددا  ملددتجاباا ي ابددا 

 
 استش اد األمر ييف  لب  اآلرم:

ويف للبمما آالم كبممبة مممن  ممات  أصممثابا عنمما،  Q استبممهد عمميب

رتا، وبممن أيممدينا  ممس الب اممة فهممو  لمموء مرافهم عممن نصممموانصمم

البممكوا مممنهم، والتممذمر مممن فعمماهلم، فمممرة طمماطبهم: لقممد م تممم ب
                                                           

 .416،  2األلرن: ر ((1
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للبمم  ليثمما، وشممثنتم صممدري ايظمما، وجرعتممموئ نغممب التهممام 

 أنراسا، وأفسدتم عيّب رأي  بالعصياو واأذالو.

ومممرة أخممرا يقمممو  هلممم: أل لكممم، لقمممد سممام  عتمممابكم، 

 أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة عوضا ، وبالذ  من العز خلرا .

رخا  موططمب فميهم ممرة وهمو متممذمر فيقمو : ألموم فميكم مستصمم

وأنمماديكم متغوثمما ، فمم  تسمممعوو يل لمموال، وال تطيعمموو يل أمممرا  حتمم  

تكبمم  األمممور عممن عوالممب املسمماءة، فممام يممدرً بكممم ثممار، وال يبلمم  

ر اخمموانكم فجرجممرتم جرجممرة اجلمممل مبكممم مممرام، دعمموتكم إىل نصمم

دبمر ثمم خمرر إيّل ممنكم جنمد متمذاىلب األت، وتثاللتم تثالمل النضمو األ

ينَ ﴿ضعي   دا  َين ظ دكر  ِت َيه  وَن مَِى امل َدو  ويبلم  بما اليم،  فيقمو :  ﴾ي لدا  

 الذليل واهلل من نرصمتوه، ومن رم  بكم فقد رم  ب،فوك ناصل.

: ممما عممّز  دعمموة مممن دعمماكم، وال اسممتاه Q ويصممرهم فيقممو 

 املطو . للب من لاساكم، أعليل ب،ضاليل دفاع تي الدين

وهيممددهم فيقممو : وإئ واهلل ألظممن أو همم الء القمموم سمميدالوو 

مممنكم بمماجتامعهم عممرش بمماطلهم وترممرلكم عممن حقكممم، وبمعصمميتكم 

 إمامكم يف احل ، وطاعتهم إمامهم يف الباطل.

بالكيريمة التم  ممّر   Q ويف الول  المذي كماو فيما جميا اإلممام

دهم حتمم  كمماو أعممداهه أطمموع جمميا لساىلسممهم، وأسمممع جنممد لقاىلمم
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: صمماحبكم يطيممع اهلل وأنممتم تعصممونا، لممودد  واهلل أو معاويممة Qلمما 

رة مممنكم، مصممارفن  بكممم  ل الممدينار بالممدرهم، ف،خممذ منمم  عبمم

 .(1 وأعطائ رج   منهم

وكماو معاويممة عمرش علممم بجمميا اإلممام ومتممرده، فقمد لمما : كنمم  

 .(2 يف أطوع جند وأصلثا وكاو يف أخبث جند وأعصاه

*** 

  

                                                           

 .Q  ،92  س الب اة: أدعية اإلمام احلسن ((1

 .197، لكامل سليامو:  Q احلسن بن عيب ((2



 

 

 

 الفصل الثالث

 يف عصر إمامته Qاإلمام احلسن 



 

 

  



 

 

 

 يف نرص ممامت  Q اإلمام احللن

خ فممة املسمملمن وإمامممة النمما ، بعممد  Q تمموىل اإلمممام احلسممن

ر معبمم Q ، وكانمم  مممدة إمامممة احلسممنQ شممهادة أبيمما أمممب املمم منن
مممن اهلجممرة فولعمم  يف هممذه الرممتة مممن  50إىل  40سممنوا  مممن سممنة 

 حياتا حوادل كثبة نروهيا بالترصيل.

 :تش اد يايد  يمبايعة ايناِ ي اس خطبة اإلمام بعد – 1

اطمم  األحممزاو سممامء الكوفممة وأزّلتهمما، وارلمم   يف العممزاء حزنمما  

ممن شمهر رمضماو املبمارً سمنة  21يف يموم  Q عرش استبهاد اإلممام عميب

 Q مممن اهلجممرة. فجمماء  النمما  أفواجمما  معّزيممة اإلمممام احلسممن 40
والنمما  ستمعممن،  Q ، فصطممب اإلمممام احلسممنQ وأخيمما احلسممن

:  لقمد لدمب  يف N لا  بعمد احلممد والثنماء، والصم ة عمرش رسمو  اهللو

ا األولمموو بعمممل، وال يددركمما اآلخممروو  هممذه الليلممة رجمملد مل ي سممب قد

اهممد مممع رسممو  اهلل فيقيمما بنرسمما، وكمماو رسممو د  بعمممل، لقممد كمماو اد
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يوجها برايتما فيكنرما جعاىليمل عمن يمينما وميكاىليمل عمن يسماره،  Nاهلل

 يرتم اهلل عرش يديا.ف  يرجعد حت  

ر فيهمما بعيسمم  بممن مممريم Q ولقممد تممويف ممر  ، Q يف الليلممة التمم  ع 
وفيهمما لدممب  يوشممع بممن نمموو وا موسمم ، وممما خّلمم  صممرراء وال 

طاىلمما، أراد أو يبتمماع ُمما خادممما   ممل    مممن ع  بيضمماء إال سممبعامىلة درهممم ف ضد

ت ا الععةد فبك  وبّك  النا  معا. ن ق   ألهلا(. ثم خ 

ا ابمند الببمب، أنمما ابمن النمذير، أنما ابمن الممداع  إىل اهلل ثمم لما : أنم

رار املنممب، أنمما مممن أهممل بيمم  أتهممب اهلل عممنهم مبإتنمما، أنمما ابممن السمم

الممرجع وطهممرهم تطهممبا، أنمما مممن أهممل بيمم  افممتض اهلل حممبهم يف 

َة يِف ﴿كتابمما، فقمما  عممز وجممل:  ددكراا مِر  امل َددَود  ا  َنَلو ددِ  َأج  ددَئل ك  ددال  ر َأس    

ناا اي   ل  ف  َحَلنَةا َنِ د  َي   فِو ا ح  ََتِ بل َيَمن  َيق  كر   (.23 البورا:  ﴾ق 

 :  فاحلسنةد موّدتنا أهل البي (.Qثم لا  

وعن عبد الرلن بمن جنمد  عمن أبيما وامبه أنما ملما أتم  النما  

  م:  احلمممد هلل عممرش ممما لضممQ ليبممايعوه لمما  هلممم Q إىل اإلمممام احلسممن

 ، ، وخّع من فضمل  وعمّم ممن أممر وجّلمل ممن عافيمة، لمدا  يمتم من أمر 

با علينما نعمما، ونسمتوجب بما رضموانا، إو المدنيا دارد بم ء وفتنمة وكمل 

ما فيها إىل زوا ، ولمد نّب،نما اهلل عنهما كم  مما نعتمعد فقمّدم إلينما بالوعيمد، 

كممي  يكمموو لنمما حجممة بعممد اإلنممذار، فازهممدوا فمميام يدغنمم  وارابمموا فمميام 
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يف امل ثيمما واملممام   Q ر والع نيممة إو عليمما  ميف السمم يبقمم ، وخممافوا اهلل

كم عممرش أو تسمماملوا مممن  واملبعممث عمماش بقممدر وممما  ب،جممل، وإئ أبممايعد

.) ، وملاربوا من حارب د  سامل د

ويف روايممة أنمما ملمما جلممع اإلمممام بعممد اأطبممة لممام عبيممد اهلل بممن 

العبمما  بممن يديمما، ولمما : معمماخل النمما ، هممذا ابممن نبممّيكم ووا 

 كم فبايعوه.إمام

فاسممتجا  لمما النمما  ولممالوا: ممما أحّبمما إلينمما، وأوجممب حّقمما 

علينمما، وتبممادروا إىل البيعممة لمما باأ فممة، وتلممق يف يمموم اجلمعممة احلممادي 

 والعرشين من شهر رمضاو سنة أربعن من اهلجرة.

إىل فرّتممب العممام  وأمممر األمممراء، وأنرممذ عبيممد اهلل بممن العبمما  

 .(1 ر يف األمورالبرصة ونظ

 خطبة اإلمام ألهال ايكوفة بعد املبايعة: – 2

، خطمممب اإلممممام يف أهمممل Q ملممما بمممايع النممما  اإلممممام احلسمممن

 الكوفة، فثمد اهلل وأثن  عليا، ثم لا :

 معرش النا :

، فمم  لممرار  عممرش  ، ولممّل اإلصممطبارد يمم  اآلثممارد ، و د  الممديارد
عرمم  

كممم اأمماىلنن، السمماعة و اهلل صممّث  العاهممن، مهممزا  البممياطن وحد

                                                           

 .385ري ناس  التواري ، التوحيد:   5-4،  2شاد املريد: رإر ((1



 ومعاوية Qالقمة واهلاوية بن اإلمام احلسن  ............................................... 104

 املدبممك  ، ولقممد كنمما نتوّلممعد متممام هممذه اآليممة 
ممل  اآليمما د وبان مم   وفدص 

دول  َ دد  َخَلدت  ِمدن  َ ب لِدِ  ﴿ت،ويلها، لا  اهلل عمز وجمل:  س  َُ دد  مِر   َم  َيمدا حم 

ا  َيَمدن  َين َقلِدب   قدابِك  َقَلب دت ا  َند  َأن  تِداَل ان  ال  َأَفإِن  ماَت َأي     س  َند  َنِقَبو دِ   ايكرُّ

ازكِِرينَ  ِ ي اهلل   ايش   .﴾َفَلن  َيرض   اهلل َ َشو ئاا َيَسَوج 

تممل أيب N فلقممد ممما  واهلل رسممو  اهلل ، وصمماه الوسمموا  Q ولد

م   نماع د الرتنمة، وخمالرتم السمنة، فيما هلما  اأنا  يف للمو  النما ، ون ع 

ما د منا مال  من فتنمة صماّمء عميما ال يدسممعد لمداعيها، وال اد دهيما، وال طد

واليها، ظهمر  كلممة النرماك وسمّب  رايما د أهمل البمقاك، وتكالبم  

جيمموش أهممل املممراك، مممن البممام والعممراك، هلّممموا رلكممم اهلل إىل 

االفتتماه، والنممور الوّضماه، والعلممم اجلثجماه والنممور المذي ال يدطرممف، 

 واحل  الذي ال طر .

كمماثد  الظلمممة، أهيمما النمما  تيّقظمموا مممن رلممدة الغرلممة، ومممن ت

فوالذي فل  احلبمة، وبمرأ النسممة، وتمرّدا بالعظممة، لمان لمام إيّل ممنكم 

 خملصممة، ال يكمموو فيهمما شممو د نرمماك، 
، ونّيمما   عصممبةن بقلممو   صممافية 

وال نيممةد افممتاك، ألجاهممدّو بالسممي  لممدما  وألضمميقّن مممن السمميول 

كمم جوانبها وممن الرمماه أطرافهما، وممن اأيمل سمنابكها، فتكّلمموا رل

 اهلل.

فك،نام أجلموا بلجام الّصم  
 1). 

                                                           

 .Q  :77 كلمة اإلمام احلسن ((1
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 :طغوان معايية يمُساي  اجلواسوس – 3

فوفقمما لروايممة البممي  املريممد واممبه مممن املثممدثن العظممام فإنمما ملمما 

 Q وبيعممة النمما  للثسممن Q بلمم  معاويممة خممع استبممهاد أمممب املمم منن
رة واآلخممر ممن بنمم  مأرسمل عينمن لمما أحمدمها مممن بنم  القممن إىل البصم

ب إىل الكوفة يتجّسسماو ويكتبماو إليما بمام امري، كمام يقومماو بإفسماد ل

عممرل ب،مرمهمما  Q اممب أو اإلمممام Q أمممور اأ فممة عممرش اإلمممام احلسممن

رة يمم،مرهم مر  عنقمما، كممام بعممث إىل البصمممفاسممتدع  احلمممبي فضمم

 بالعثور عرش اجلاسو  اآلخر وو  عنقا، وكاو كام أمر.

 :اإلنْاُ األيل ملعايية – 4

بمم،مر اجلاسوسممن كتممب إىل  Q وبعممد أو علممم اإلمممام احلسممن

مم   إيّل الرجمما ، ل حتيمما  واالاتيمما ، وأرصممد   معاويممة: فإنممق دسس 

العيمموو، ك،نممق ملممب اللقمماء وممما أشممق يف تلممق، فتوّلعمما إو شمماء اهلل، 

ولد بلغنم : أنمق شمم   بمام ال يبمم  د بما توو احلجم ، وإنمام مثلدمق يف 

 :تلق كام لا  األولوو

  مولل للذي يبق  خ ل الذي مضم

 

  ّهممز ألخممرا مثلهمما فكمم،و لممد 

 وإنمما ومممن لممد ممما  منّمما لكالممذي 

 

   يف املبيمم  ليرتممديميممروه فيدمسمم 
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 معايية يكرد ن  اإلنْاُ األيل: – 5

ف،جابمما معاويممة، أممما بعممد: فقممد وصممل كتابممق، وفهممم  ممما 

ومل  تكممر  فيمما ولقممد علممم  بممام حممدل، فلممم أفممره، ومل أشممم ،

 أي، ، وإو عيب بن أيب طالب لكام لا  أعب  بن ليع ابن ثعلبة:

 وأنممم  اجلمممواد وأنممم  المممذي

 

 
 إتا مما القلمو  مم و الصمدورا

 وممما مزبممد مممن خلمميس البثممو 

 

 
 ر يعلممو األكممام ويعلممو اجلسممورا

 بمممم،جود منمممما بممممام عنممممده 

 

 
 فيعط  األلول ويعطم  البمدورا

 اإلنْاُ ايثاين ملعايية: – 6 

إىل معاويممة لبممل نبممو   Q   وّجهمما اإلمممام احلسممنهممذا كتمما

 احلر  بينهام ليلق  الس ه ويدخل يف طاعتا، ونّصا:

مممن احلسممن بممن عمميب: أمممب  املمم منن، إىل معاويممة بممن أيب سممرياو، 

 س م عليكم، فإئ ألد إليق اهلل الذي ال إلا إال هو.

ومنّمة أما بعمد: فمإو اهلل جمل ج لما، بعمث  ممدا  رلمة للعماملن، 

للم منن، وكافة للنا  أ عمن ليدنمذر ممن كماو حيما، وةم  القمو  عمرش 

الكممافرين، فبّلمم  رسمماال  اهلل، ولممام بمم،مر اهلل، حتمم  توفمماه اهلل اممب 

، وبعمد أو أظهمر اهلل بما احلم  و  م   بما البم
رً، وخمع ممقرّص وال واو 

كر   َيمِن دد   ﴿بمما لريبمما  خاصممة، فقمما  لمما:  ز 
ِْ فلممام تممويف،  ﴾ِمددَ  َييَِقو   ي ددَ   َيدد

تنازعممم  سممملطانا العمممر ، فقالممم  لمممريا: نثمممن لبيلتممما وأتتممما 
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وأوليمماهه وال ةممل لكممم أو تنازعونمما سمملطاو  مممد وحقمما، فممرأ  

العممر  أو القممو  ممما لالمم  لممريا، وأو احلجممة يف تلممق هلممم عممرش مممن 

مم   هلممم وسمملم  إلمميهم، ثممم حاججنمما نثممن  نممازعهم أمممر  مممد، ف،نعم 

  بمما العممر ، فلممم تدنصممرنا لممريا انصممال لريبمما، بمثممل ممما حاججمم

 العر  هلا.

إ ممم أخممذوا هممذا األمممر دوو العممر  باإلنصممال واالحتجممار، 

إىل  ماجتهم، وطلمب النصم   -أهمل بيم   ممد وأوليماهه-فلام تنما 

مممنهم، باعممدونا واسممتولوا بمماالجتامع عممرش ظلمنمما، ومراامتنمما وللعنمم  

 .منهم لنا. فاملوعد اهلل، وهو الويل النصب

ولقمد كنّما تعّجبنمما لتوّثمب املتمموثبن علينما يف حقنمما، وسملطاو بيتنمما 

وإت كممانوا توي فضمميلة وسممابقة يف اإلسمم م، أمسممكنا مممن منممازعتهم، 

خمافة عمرش المدين أو امد املنمافقوو، واألحمزا  يف تلمق مغممرا  يثملموو 

 با، أو يكوو هلم بذلق سببن إىل ما أرادوا من افساده.

تعجممب، مممن توّثب ممق  يمما معاويممة، عممرش أمممر فمماليوم فليتعجممب امل

لسمم  مممن أهلمما، ال برضممل يف الممدين معممرول، وال أثممر يف اإلسمم م 

 مود. وأنم  ابمند حمز  ممن األحمزا ، وابمند أعمدا لمريا  لرسمو  

قبمم  الممدار  N اهلل ولكتابمما. واهلل حسمميبق فسممتد  عليمما، وتعلمممد ملممن عد
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بمام لمّدم  يمداً. ومما اهلل  وباهلل لتلقمن  عمن لليمل ربمق، ثمم ليدجزينّمق

 بظّ م  للعبيد.

  لسممبيلا رلممة اهلل عليمما يمموم لدممب ، ويمموم مممن  مإّو عليمما  ملّمما مضمم

اهلل عليمما باإلسمم م، ويمموم  يدبعممثد حّيمما ، والّئ املسمملموو  األمممر  مممن 

ممنا بمما يف  بعممده، فسمم، د اهلل أو ال ي تينمما يف الممدنيا الزاىللممة شممياا  يدنقصد

ممن كراممة. وإنمام ل  لنم  عمرش الكتابمة إليمق، األعمذار اآلخرة  ما عنمده 

  ّ فمميام بينمم  وبممن اهلل عممز وجممل يف أمممرً، ولممق يف تلممق إو فعلتمما احلمم

 اجلسيم والص هد للمسلمن.

ممل  فيمما النمما د مممن  ممل  فمميام د خ  فممدع الممتامدي  يف الباطممل، وادخد

 بيعتمم ، فإنممق تعلمممد أئ أحمم  ُممذا األمممر، عنممد اهلل وعنممد كممل أوا 

، واحقممن دممماء  مم    اهلل، ودع الب غ 
، واّتمم   حرمميّ، ومممن لمما للممبن منيممبن

املسمملمن، فممو اهلل ممما لممق خممبن يف أو تلقمم  اهلل مممن دممماىلهم، بمم،كثر  مما 

أنمم  الليمما بمما. وادخممل يف السمملم والطاعممة، وال تنممازع األمممر أهلمما، 

ومممن هممو أحمم  بمما منممق، ليطرممف اهلل النمماىلرة بممذلق، وامممع الكلمممة 

   البن.ويدصلم تا

ي مم   إال الممتامدي يف اّيممق، ت د إليممق باملسمملمن،  وإو أنمم  أب 

م  اهلل بيننا، وهو خب احلاكمن ت ق حت  ةكد فثاكم 
 1). 

                                                           

 .12،  4خله ابن أيب احلديد: ر ((1
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 ُد معايية ن  اإلنْاُ ايثاين: – 7

ف،جابمما معاويممة بالكتمما  التممايل:  لممد بلغنمم  كتابممق، وفهممم  ممما 

ولمممن تكمممر  بممما  ممممدا  رسمممو  اهلل ممممن الرضمممل، وهمممو أحممم  األ

واآلخممرين بالرضممل كلمما: لديممما وحديثمما، صممغبه وكبممبه، ولممد واهلل 

بّل  وأّدا، ونصمم وهمدا، حتم  أنقمذ اهلل بما ممن اهللكمة وأنمار بما ممن 

العم ، وهمدا بما ممن اجلهالمة والضم لة، فجمزاه اهلل أفضمل مما جمزا 

نبيمما  عممن أمتمما.. وتكممر  وفاتمما وتنممازع املسمملمن األمممر بعممده وتغلممبهم 

رح  بتهمممة أيب بكممر الصممدي ، وعمممر الرمماروك، وأيب مق فصممعممرش أبيمم

عبيممدة األمممن، وحممواري رسممو  اهلل، وصمملثاء املهمماجرين واألنصممار، 

فكره  تلق لمق.. وإنمق اممره عنمدنا وعنمد النما  امب الّظنمن، وال 

 ء وال اللامميم، وأنمما أحممب لممق القممو  السممديد، والممذكر اجلميممل، ماملسمم

نهمما مل  هممل فضمملكم، وال سممابقتكم، وال وإو هممذه األمممة ملمما اختلرمم  بي

 لرابتكم من نبيكم، وال مكاو لكم يف اإلس م وأهلا.

فرأ  األممة أو  مرر ممن همذا األممر لقمريا، ملكا ما ممن نبيهما، 

ورأا صمملثاء النمما  مممن لممريا واألنصممار واممبهم، وسمماىلر النمما  

وعمموامهم، أو يولمموا مممن لممريا هممذا األمممر ألممدمها إسمم ما ، وأعلمهمما 

بمماهلل، وأحّبهمما، وألواهمما عممرش أمممر اهلل، فاختمماروا أبمما بكممر وكمماو تلممق 

رأي توي المممدين والرضمممل، والنممماظرين ل ممممة، فممم،ولع تلمممق يف 

صممدوركم هلممم التهمممة، ومل يكونمموا متهمممن، وال فمميام أتمموا بمماملصطان، 
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ولممو رأا املسمملموو أو فمميكم مممن يغنمم  انمماءه، ويقمموم مقاممما، ويممذّ  

ا، مما عمدلوا بماألمر إىل امبه، رابمة عنما ولكمنهم عن حريم اإلس م تّبم

عملمموا يف تلممق بممام رأوه صمم حا  لإلسمم م وأهلمما، واهلل اممزهيم عممن 

 اإلس م وأهلا خبا .

لممد فهممم  الممذي دعمموتن  إليمما مممن الصمملم، واحلمما  فمميام بينمم  

وبينممق اليمموم، مثممل احلمما  التمم  كنممتم عليهمما أنممتم وأبممو بكممر بعممد وفمماة 

 النب !.

 : أنمق أضمبا منم  للرعيمة وأحموط عمرش همذه األممة، فلو علمم

وأحسممن سياسممة، وألمموا عممرش  ممع األممموا ، وأكيممد للعممدو، ألجبتممق 

إىل ما دعموتن  إليما، ولمو رأيتمق لمذلق أهم   لسملم  لمق األممر بعمد 

ت ممل  مظلوممما ، فطالممب اهلل  أبيممق فممإو أبمماً سممع  عممرش عممثامو، حتمم  لد

بتممّز األمممة أمرهمما، وخممال  بدممما، ومممن يطلبمما اهلل فلممن يروتمما، ثممم ا

م  يف  ممد 
 اعتهمماري فصالرمما نظممراهه، مممن أهممل السممابقة واجلهمماد، والق 

اإلسمم م، وادعمم : أ ممم نكثمموا بيعتمما، فقمماتلهم، فسممرك  الممدماء 

واسمتثّل  احلمرم، ثمم ألب مل  إلينما ال يمدع  علينما بيعمة، ولكنما يريمد أو 

ىل أو اختممار يملكنمما ااممتارا  فثاربنمماه وحاربنمما، ثممم صممار  احلممر  إ

رجمم   واختنمما رجمم  ، لمميثكام بممام يصمملم عليمما، وتعممود بمما اجلامعممة 

واأللرممة، وأخممذنا بممذلق علمميهام ميثالمما ، وعليمما مثلمما، عممرش الرضمما بممام 

  احلكممامو عليمما احلكممم بممام علممم ، وخلعمماه، فممواهلل ممما محكممام، ف،مضمم

ا ر  بمماحلكم، وال صممع ألمممر اهلل، فكيمم  تممدعوئ إىل أمممر، إنممام تطلبمم
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بثمم  أبيممق ولممد خممرر، فممانظر لنرسممق ولممدينق.. ولممد علممم : أئ 

أطمو  منممق واليممة، وألممدم منممق ُممذه األمممة  ربممة، وأكممع منممق سممنّا ، 

 ف،ن  أح  أو  يبن  إىل هذه املنزلة الت  س،لتن .

فادخممل يف طمماعت   أعاننمما اهلل وإيمماً عممرش طاعتمما، إنمما سممميع 

 سيب الدعاء(.

األسمماليب امللرقممة، ال تممنطيب عممرش ولكممن معاويممة علممم: أو هممذه 

  أو يكمموو رد فعممل اإلمممام عليهمما احلممر ، ف،ردفمما ممثممل اإلمممام، فصبمم

 بالكتا  التايل:

 بسم اهلل الرلن الرحيم

أما بعمد: فمإو اهلل عمز وجمل، يرعمل يف عبماده مما يبماء، ال معقمب 

حلكممما وهممو تيممع احلسمما ، فاحممذر أو تكمموو منيتممق عممرش أيممدي 

يممع أو  ممد فينمما امممزة، وإو أنمم  أعرضمم  عمماّم رعمماع مممن النمما ، وآ

أنمم  فيمما وبممايعتن ، وفيمم  لممق بممام وعممد  وأجممز  لممق ممما خلطنمما، 

 وأكوو يف تلق، كام لا  األعب  من بن  ليع بن ثعلبة:

 وإو أحممدا  أسممدا إليممق أمانممة

 

 
 ف،ول ُما تدمدع  إتا مم  وافيما

 وال ملسب املوىل إتا كماو تا انم  

 

 
 فانيمما وال  رمما إو كمماو للممام 

 .(1 ثّم اأ فة لق من بعدي، ف،ن  أوىل النا  ُا والس م 

                                                           

 .13،  4خله ابن أيب احلديد: ر ((1
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 اإلنْاُ ايثايث ملعايية: – 8

ومل ي،بمما اإلمممام لكتممايب معاويممة، أكثممر مممن أنمما رد عليمما ُممذا 

 الكتا  املقتضب:

، فقممد وصممل كتابدممق، تممذكر فيمما ممما تكممر ، وتركمم    أممما بعممدد

، وبمماهلل أعمموتد مممن  تلممق، فممات بع احلمم ، جوابممق خبممية البغمم  عليممق 

 .(1 تعلم: أئ من أهلا، وعرش إثم أو ألو  ف،كذ . والس م

 :خكري  معايية يلحكرب – 9

ملّمما علممم معاويممة أو اإلمممام مزمممع عممرش املسممب إىل البممام، كتممب إىل 

  يع والتا رسالة نصها ما ييب:

 مممن عبممد اهلل معاويممة أمممب املمم منن، إىل فمم و بممن فمم و، ومممن 

سمملمن سمم م علمميكم فممإئ ألممد إلمميكم اهلل الممذي ال إلمما إال لبلمما مممن امل

همممو، أمممما بعمممد، فاحلممممد هلل المممذي كرممماكم م ونمممة عمممدوكم ولتلمممة 

خليرممتكم، إو اهلل بلطرمما أتمماه لعمميب بممن أيب طالممب رجمم   مممن عبمماده، 

فااتالمما فقتلمما، فممتً أصممثابا مترممرلن خمتلرممن، ولممد جاءتنمما كتممب 

و ألنرسممهم وعبمماىلرهم، فمم،لبلوا إيّل أخلافهممم ولممادوم يلتمسمموو األممما

حممن يمم،تيكم كتممايب هممذا، بجهممدكم وجنممدكم، وحسممن عممّدتكم، فقممد 

                                                           

 .Q  :111 كلمة اإلمام احلسن ((1
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أصممبتم بثمممد اهلل الثمم،ر، وبلغممتم األمممل، وأهلممق اهلل أهممل البغمم  

 والعدواو، والس م عليكم ورلة اهلل وبركاتا(.

وملمما وصممل  هممذه الرسممالة إىل عاّملمما ووالتمما، لمماموا بتثممري  

عممرش اأممرور واالسممتعداد، ويف ألممر  ولمم ، التثقمم   النمما  وحممّثهم

بمما لمموا هاىللممة منظمممة، مممن حيممث الكممراع والسمم ه، والعممدد والعممدة 

ملد بعيونما إىل نرمر ممن  وخرر معاويمة متوجهما  إىل العمراك، كمام راه يدرس 

املنممافقن واأمموارر يف الكوفممة  ممن كممانوا يف صممرول جمميا اإلمممام 

ن خوفمما  مممن سمميرا، كعمممرو بممن ، والممذين انضممّموا إليمما مكممرهQعمميب

حريممث، واألشممعث بممن لمميع، وشممبث بممن ربعمم  وأمثمماهلم مممن 

املنممافقن، وكتممب إىل كممل مممنهم عممرش حممدة يعممده بماتمم  ألمم  درهممم، 

وبن  من بناتا، وإممارة عمرش جميا ممن جيموش البمام، إو همو اسمتطاع 

صمار يلمبع درعما  ملم  ثيابما عنمد الصم ة  Q ، حت  أنماQ لتل احلسن

رهم ولمد رمماه أحمد اأموارر يومما  بسمهم يف الصم ة، لكنما مل لي،من اد

 يتً أثرا  برضل الدرع الت  كاو يلبسها.

وجعممل أولاممق املنممافقوو يبعثمموو بكتممبهم إىل معاويممة تا  يبممدوو 

 .(1 لا موافقتهم عرش ما عرضا عليهم

                                                           

 .13،  4خله ابن أيب احلديد: ر ((1
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 :مام يعلن احلكرب يايناِ ر جيوبو اإل – 10

 العممراك مسممامع اإلمممام ملّمما بلغمم  أخبممار خممرور معاويممة إىل

أمممر النمما  بمماالجتامع وصممعد املنممع، فثمممد اهلل وأثنمم  عليمما  Q احلسمن

 ثم لا :

أما بعمدري فمإو اهلل كتمب اجلهماد عمرش خلقما وسماّمه كرهما ، ثمم لما  

ألهممل اجلهمماد مممن املمم منن: اصممعوا إو اهلل مممع الصممابرين. فلسممتدم أهيمما 

ّبمموو، إال بالصممع عممرش  ممما تكرهمموو، بلغنمم  أو النمما  نمماىللن ممما ملد

معاويممة بلغمما أنمما كنّمما أزمعنمما عممرش املسممب إليمما فتثممرً، لممذلق اخرجمموا 

حتمم  ننظممر وتنظممروو ونممرا  -بالنصيلممة  -رلكممم اهلل، إىل معسممكركم 

 وتروو.

 فلم ابا أحد منهم بثرل، وما تكّلم أحدن منهم.

فلمماّم رأا تلممق عممدّي بممن حمماتم لممام فقمما : سممبثاو اهلل ممما ألممبم 

ر مقممام، أال  يبمموو إمممامكم وابممن بنمم  نبممّيكمو أيممن خطبمماء مصممهممذا امل

المممذين ألسمممنتهم كاملصممماري  يف الدعمممة، فمممإتا جمممّد اجلمممّد فرّوااممموو 

 كالثعالبو أما  افوو مق  اهلل والعنتها وعارها.

ثممم لممام آخممروو فقممالوا:  نثممن السممامعوو املطيعمموو لممق، فمرنمما 

ن كماو خمبا  منم ، فكيم  :  كمذبتم، واهلل مما وفيمتم ملمQ ب،مرً(ري فقا 
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ترموو يلو إو كنممتم صممادلن فموعمد ممما بينمم  وبيمنكم معسممكر النصيلممة، 

 فوافوا إىل هناً(.

فركممب وركممب معمما مممن أراد اأممرور، و ّلمم  عنمما كثممب، فممام 

وفمموا بممام لممالوه، وبممام وعممدوه، فقممام ُممم خطيبمما  ولمما : اررمتمموئ كممام 

ديو ممع الكمافر الظمامل اررتم ممن كماو لمبيب، ممع أّي إممام  تقماتلوو بعم

الذي مل ي من بماهلل وال برسمولا لمّا، وال أظهمر اإلسم م همو وبنم  أميمة 

 إالّ فرلا  من السي و

 :اخلوانة – 11

ثممم وّجمما لاىلممدا  مممن ك نممدة يقمما د لمما احلكممم يف أربعممة آالل، وأمممره 

أو يعسممكر باألنبممار وال ةممدل شممياا  حتمم  ي،تيمما بمم،مره، فلمماّم توّجمما إىل 

نمز  ُما، وعلمم معاويمة بمذلق، بعمث إليما رسم  ، وكتمب إليما األنبار و

معهممم أنممق إو ألبلمم  إيّل أول ممق  بعمم  نممواح  البممام واجلزيممرة، 

وأرسممل إليمما بصمسممامىلة ألمم  درهممم، فقممب  الكنممدّي عممدّو اهلل املمما ، 

، وصمار إىل معاويمة يف ماتم  رجمل ممن خاّصمتا Q وانقلب عمرش احلسمن

 وأهل بيتا.

 فقام خطيبا  ولا : Q فبل  تلق احلسن

هممذا الكنممدي توّجمما إىل معاويممة، واممدر يب وبكممم، ولممد أخممعتكم 

مرة بعد مرة أنا ال وفاء لكمم، أنمتم عبيمد المدنياري وأنما موجما رجم   آخمر 
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مكانمما، وإّئ أعلممم أنمما سمميرعل يب وبكممم ممما فعممل صمماحباري فبعممث إليمما 

وتوّكمد رج   من ممراد يف أربعمة آالل، وتقمّدم إليما بمبمهد ممن النما  

عليا، وأخمعه أنما سميغدر كمام امدر الكنمدي، فثلم  لما بماأليامو التم  

 Q ال تقمموم هلمما اجلبمما  أنمما ال يرعمملري فلمماّم توجمما يف سممبيلا لمما  احلسممن
  إّنا سيغدر(.

فلاّم توجا إىل األنبمار أرسمل معاويمة رسم  ، وكتمب إليما بمثمل مما 

ّي واليممة كتممب إىل صمماحبا، وبعممث إليمما بصمسممة آالل درهممم، ومنّمماه أ

وأخممذ طريقمما إىل  Q أحممب مممن واليمما  البممام، فانقلممب عممرش احلسممن

ممما فعممل املممرادي، فقممام خطيبمما  فقمما : لممد  Q معاويممة، وبلمم  احلسممن

أخممعتكم مممرة بعممد أخممرا أنكممم ال ترمموو هلل بعهممد، وهممذا صمماحبكم 

 .(1 املرادي ادر يب وبكم، وصار إىل معاوية

 د اهلل بن ايعباِ:ن م اإلمام ن  اخلكري  يتنصوب نبو – 12

عمممرش اأمممرور إىل لتممما  معاويمممة،  Q عمممزم اإلممممام احلسمممن

فاسممتصل  عممرش الكوفممة املغممبة بممن نوفممل بممن احلممارل، وأمممره بثممّث 

النمما  عممرش اللثمموك بمماري ثممم سممار يف عسممكره حتمم  نممز  ديممر عبممد 

الرلن، ف،لام با ث ثما  حتم  اجتممع النما ، ثمم عمرض جيبما فمإتا همو 

   وراجل.أربعوو ألرا  بن فار

                                                           

 .Q  :80 كلمة اإلمام احلسن ((1
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ثممم دعمما عبيممد اهلل بممن العبمما  فقمما  لمما: يمما بممن عممم، إئ باعممث 

معق اثن  عرش ألرما  ممن الررسماو، فمام  ُمم حتم  تسمتقبل معاويمة، 

وشمماور هممذين: يعنمم  لمميع بممن سممعد، وسممعيد بممن لمميع، ف،نمم  أمممب 

اجليا، فإو أصمب  فقميع بمن سمعد عمرش النما ، فمإو أصميب فسمعيد 

 بن ليع عرش النا .

 عبيد اهلل بن العبا :ثم لا  ل

ر ألرما  ممن فرسماو العمر  ميا بن عمم: إئ باعمث معمق اثنم  عبم

ش هلمم مر.. فسممولّراء مصم ما وجهمق، وافمرد ر ُمم وألمن جانبمق وابسد

ممم مممن سلسممق، وت ُممم عممرش شمما الرممرا ، حتمم   جناحممق، وأد  

تقطع ُم الررا  ثمم تصمب بمسمكن، ثمم امم  حتم  تسمتقبل معاويمة، 

ً  وشمميكا، ولمميكن فممإو أنمم  لقيتمما  فاحبسمما حتمم  ن،تيممق، فممإئ يف أثممر 

يعنم  لميع بمن سمعيد وسمعيد  -خعدً عندي كّل يموم، وشماور همذين 

فممإتا لقيمم  معاويممة فمم  تقاتلنّمما حتمم  يقاتلممق، وإو فعممل   -بممن لمميع

فقاتلمما، فممإو أدصممب   فقمميعن عممرش النمما ، وإو أصمميب  فسممعيدد بممن لمميع  

 .(1 عرش النا 

 

                                                           

 .23:   األصبهائ ((1
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 ألصحاب :اختواُ اإلمام  – 13

حتمم  واس سمماباط املممداىلن فنممز  ُمما وبمما   Q وسممار اإلمممام

أو يمممتثن أصممثابا، ويسممتع  أحممواهلم لمما  Q هنمماً، فلمماّم أصممبم أراد

يف الطاعة، ليتمّيمز بمذلق أوليماهه ممن أعداىلما، ويكموو عمرش بصمبة ممن 

لقمماء معاويممة وأهممل البممام، فمم،مر أو ينممادا يف النمما  بالصمم ة جامعممة، 

 فقا  بعد أو لد اهلل وأثن  عليا:وصعد املنع 

 أّممما بعممد فممإّئ واهلل ألرجممو أو أكمموو لممد أصممبث  بثمممد اهلل 

ومنّمما، وأنمما أنصممم خلمم  اهلل ألقمما، وممما أصممبث   ممتم   عممرش مسمملم 

ضمممغينة، وال مريمممدا  لممما بسممموء وال ااىللمممة، أال وإو مممما تكرهممموو يف 

ركم خممبا  مممن اجلامعممة خممب لكممم  مما ملّبمموو يف الررلممة، أال وإئ نمماظ

نظممركم ألنرسممكم، فمم   ممالروا أمممري، وال تممرّدوا عمميّب رأيمم ، ارممر اهلل 

 يل ولكم، وأرشدئ وإياكم ملا فيا املثبة والرىض(.

فنظر النا  بعضمهم إىل بعم ، ولمالوا: مما ترونما يريمد بمام لما و 

وكمماو بيممنهم كثممب مممن املنممافقن، و ممن كممانوا باطنمما  عممرش مممذهب 

نظنّمما واهلل يريممد أو يصممالم معاويممة، ويسممّلم األمممر اأمموارر، فقممالوا: 

 إليا، كرر واهلل الرجل!

ثممم شممّدوا عممرش فسممطاطا وانتهبمموه، حتمم  أخممذوا مصممّ ه مممن 

ملتا، ثم شمّد عليما عبمد المرلن بمن عبمد اهلل األزدي، فنمزع مطرفما عمن 
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جالسمما  متقل ممدا  بالسممي  بغممب رداء، ثممم دعمما بررسمما  Q عاتقمما، فبقمم 

ك بمما طواىلمم  مممن خاّصممتا وشمميعتا ومنعمموا منمما مممن وركبمما، وأحممد

 .(1 أراده

 :بخنجكر ملموم Q طعن  اإلمام احللن – 14

ثّم أخمذ طريقما نثمو املمداىلن، فلماّم ممّر يف مظلمم سماباط بمدر إليما 

رجممل مممن بنمم  أسممد يقمما  لمما اجلممّراه بممن سممناو، وأخممذ بلجممام بغلتمما 

كمم   يمما حسممن كممام أخلً أبمموً مممن لبممل! وكمماو  ولمما : اهلل أكممع، وأخل 

و    املغمو  : نصمل طويمل وسموط يف جوفما سمي  دليم  يغتما   غ 
بيده م 

با(، فطعنما يف فصمذه فبمّقا حتم  بلم  العظمم، ويقما  إّنما كماو خنجمرا  

ممل احلسممن Q مسممموما ، ف،مسممق بمما عممرش تيممر املممداىلن،  Q فقتلمموه ولد

 Q ف،نز  با عمرش سمعد بمن مسمعود الثقرم ، وكماو عاممل أممب املم منن
وهو عّم املصتار بمن عبيمد الثقرم ، ف،شمار املصتمار عمرش عّمما بتسمليم  ُا،

إىل معاويممة، فيعطيمما واليممة العممراك، فقمما  لمما:  لممّبم اهلل  Q احلسممن

وال  N رأيق، أنما عاممل أبيما ولمد اىلتمننم  وخّلفنم ، أأنسم  رسمو  اهلل
 أحرّ يف ابن ابنتا وحبيبتاو!(.

أرادوا لتلا، لكنّهم عرموا عنما ما لالا املصتار  Q ملّا سمع شيعة اإلمام

 ببراعة عّما، ثم إّو سعدا  أتاه بطبيب ولام عليا حّت  بر .
                                                           

 .35أعياو البيعة:   ((1
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 معايية خر  يل: – 15

اأمموارر،  Q لقممد انممدّ  يف صممرول البمميعة أيممام اإلمممام احلسممن

واالنتهممازيووري وأنصممار معاويممةري لتمزيمم  صممرول البمميعةري فكبممرهم 

مممن البمميعةري وأّ ممم  اإلمممام ُممذا الكمم مري حيممث أعلممن أ ممم ليسمموا

 تسّتوا باسم التبّيع وزعموا أ م شيعة.

فعنممدما أصمميب اإلمممام يف فصممذه وتممآمر عليمما  ممعن مممن أهممل 

الكوفة للقب  عليما وتسمليما إىل معاويمةري دخمل عليما  زيمد بمن وهمب 

اجلهن ( فقا  لما:  يما بمن رسمو  اهلل، لقمد اضمطر  النما  وملمّبوا يف 

 :Q جابا اإلمامأمرهمري فامتا تقدر هلمو( ف،
مممموو أ مممم يل   أرا واهلل أّو معاويمممة خمممبن يل ممممن هممم الء، يزعد

ممذ  مممن  شمميعة، ابتغمموا لممتيب، وانتهبمموا ثقمميب، وأخممذوا مممايل، واهلل الو آخد

معاويمة عهممدا  أحقممند بمما دممم ، وآمممند بمما يف أهمميب، خممبن مممن أو يقتلمموئ 

  وأنما أسمبه، إليا سلام فمواهلل ألو أسماملا وأنما عزيمز، خمبن ممن أو يقتلنم

مّن عمميّب فيكمموو  سممبة  عممرش بنمم  هاشممم إىل آخممر الممّدهر، ومعاويممة ال  مد أو ي 

 يزا د يمّن ُا وعقبدا عرش احل  منا واملي (.

فقمما :  زيممد بممن وهممب اجلهنمم (:  وهممل تممتً شمميعتق ك،انممام 

 :Q اا  عنها رعاواو(، فقا  اإلمام
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أدا بما إال عمن  وما أصمنعد يما أبما جهينمةو إئ واهلل أعلممد بم،مر لمد

ثقاتمما: إو أمممب املمم منن لمما  يل تا  يمموم ولممد رآئ فرحمما :  يمما حسممن 

و كيمم  بممق  إتا رأيمم   أبمماً لتممي  و أم كيمم  بممق إتا ويل  هممذا  أترممرهد

هما الرحمبد البلعموم، الواسمعد األعرمار، ي،كملد وال  األمر  بنو أميمة، وأمبد

، وال يف األ ، ثممّم يبممبعد يمممو د ولمميع  لمما يف السممامء نمما ن رض عمماترن

مما، يسممتن   ، ويطممو د ملكد يسممتويل عممرش ارُمما وخللهمما، تممديند لمما العبممادد

مممد املمما  يف  بسمنن البممدع والضمم   ويميمم د احلمم  وسممنّة رسممو  اهلل، يقس 

أهل واليتا، ويمنعما ممن همو أحم  بما، ويمذ   يف ملكما املم من، ويقمّوا 

يّتصممذ عبمماد اهلل يف سمملطانا الراسمم ، واعممل املمما  بممن أنصمماره دوال ، و

خمموال ، ويممدرد د يف سمملطانا احلمم ، ويظهممر الباطممل، ويلعممند الصمماحلن، 

ويقتدمملد مممن نمماوأه عممرش احلمم ، ويدممديند مممن وااله عممرش الباطممل، فكممذلق 

حت  يبعمث اهلل رجم   يف آخمر الزمماو، وكلمب ممن المدهر، وجهمل ممن 

ره بآياتممما، مالنممما ، ي ّيمممده اهلل بم ىلكتممما، ويعصمممم أنصممماره وينصممم

رهمما، يممم  األرض و يظهممره عممرش األرض، حتمم  يممدينوا لمما طوعمما  وكد

عدال  ولسطا ، ونمورا  وبرهانما ، يمديند لما عمرضد المب د وطوهلما حتم  ال 

، وطممالمن إال صمملدم، وتصممطلم يف ملكمما السممباع،  يبقمم  كممافرن إال آمممن 

و ممرر األرض نبتهمما، وتنممز  السممامء بركتهمما، وتظهممر لمما الكنمموز، 
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ع  يملممق ممما بممن اأمما
ً  أياممما وسممم  فقن أربعممن عاممما ، فطمموب  ملممن أدر 

 .(1 ك ما(

 :يزناء أهال ايكوفة Q خوانة  ادة جوش اإلمام – 16

يتسممّللوو مممن اجلمميا، مغممتين  Q وكمماو لممادة جمميا اإلمممام

بمم،موا  معاويممة ووعمموده، وكمماو زعممامء أهممل الكوفممة يراسمملوو معاويممة 

،توو إىل اإلممام فيظهمروو لما بتسليم اإلمام مكتوفا  إليما متم  شماء. ثمم يم

الطاعممة والمموالء، ويقولمموو لمما: أنمم  خليرممة أبيممق ووصممّيا ونثممن 

 :Q السامعوو املطيعوو لق فمرنا ب،مرً. فقا  هلم اإلمام
 كممذبتم واهلل ممما وفيممتم ملممن كمماو خممبا  منمم  فكيمم  ترمموو يلو، 

وكيمم  أطممماّن إلمميكم وال أثمم  بكممم، إو كنممتم صممادلن فموعممدنا ممما 

 كم معسكر املداىلن فوافوا إىل هناً(.بين  وبين

وخمممرر إىل املمممداىلن فتصّلممم  عنممما أكثمممر اجلممميا فضممماك ُمممم 

 ، وألق  فيهم خطابا  جاء فيا:..Qاإلمام

مموئ كممام اممررتم مممن كمماو مممن لممبيب، مممع أي  إمممام تقمماتلوو  اررمتد

بعدي مع الكمافر الظمامل المذي ال يم من بماهلل وال برسمولا لما وال أظهمر 

                                                           

 .Q  :83 كلمة اإلمام احلسن ((1



 123 ............................................ يف عرص إمامتا Qالرصل الثالث: اإلمام احلسن 

أميممة إال فرلمما  مممن السممي و ولممو مل يبمم  لبنمم  أميممة إال  اإلسمم م هممو بنممو

 .(N 1 عجوزن درداء لبع   دين اهلل عوجا . وهكذا لا  رسو  اهلل
 اإلمام خماطباا اخلونة: – 17

 وملّا رأا اإلمام تررك أصثابا بااراءا  معاوية صاه ُم:..

ممم! واهلل إو معاويممة ال يرمم  ألحممد مممنكم بممام ضمممنا يف لممتيب،  ويل كد

إئ أظممن  أو وضممع د يممدي يف يممده ف،سمماملا، مل يتكنمم  أديممند لممدين و

جممدي، وإئ ألممدرد أو أعبممد اهلل عممز وجممل وحممدي، ولكنمم  كمم،ئ أنظممر 

دم  م ويسممت ط عمو   ممقو   ت س  إىل أبنمماىلكم، والرممن عممرش أبمموا  أبنمماىلهم، ي س 

بمام جعممل اهلل هلممم، فمم  يدسممقوو وال يدطعمموو، فبعممدا  وسممثقا  ملمما كسممبتا 

 .(2 دهيم، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوو!أي

 ايناِ خيتاُين ايتقّوة ياحلواة: – 18

وملّمما رأا اإلمممام متممّزك ا اهمما  جيبمما، وتسلسممل لادتمما إىل 

معاويممة، أراد استقصمماء آراء اجلممميا، لتكيممز املولممم  عممرش ضممموىلا، 

ا فولم  خطيبما  يف جيبما، فثممد اهلل وأثنمم  عليما، ثمم لما : أمما واهلل ممم

، ولكمن كنّما نقماتلهم بالسم مة  ثنانا عمن لتما  أهمل البمام تلمةن وال للمةن

والصمممع، فبممميب السممم مة بالعمممداوة، والصمممع بممماجلزع، وكنمممتم يف 

                                                           

 .Q  :80 كلمة اإلمام احلسن ((1

 .Q  :81 كلمة اإلمام احلسن ((2
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مسمممبكم إىل صمممرن وديمممنكم أممممام دنيممماكم، ولمممد أصمممبثتم اليممموم 

ودنياكم أممام ديمنكم، وكنما لكمم وكنمتم لنما، ولمد  تدمم اليموم علينما، 

، لتممي   بصممرن تبكمموو عليمما، ولتممي   ثممم أصممبثتم تصممدوو ل تيل ممن 

، وأمما الطالمب فثماىلر، وإو  بالن هرواو تطلبموو بثم،ره ف،مما البماك  فصمات ن

معاوية لد دعا إىل أممر  لميع فيما عمز  وال نصمرةن فمإو أردتدمم احليماة لبلنماه 

منممما وأاضمممينا عمممرش القمممذا وإو أردتدمممم املمممو  بمممذلناه يف تا  اهلل، 

   بظبا  السيول(.وحاكمناه إىل اهلل

فنادا القومد ب، عهم: بل التقية واحلياة
 1). 

 :خوانة نبود اهلل بن ايعباِ – 19

بقيممادة  -ر ألرمما  ماثنمم  عبمم -وكمماو اإلمممام لممد أرسممل ط ىلعمما 

عبيممد اهلل بممن العبمما ، وكمماو هممذا القاىلممد جممديرا  ُممذا املنصممب، فقممد 

ن معاويمة، فقمد ، كمام أنما موتمور ممQ سمب  لما أو عممل ألممب املم منن

ر بمن أرطم،ة يف ااراتما عمرش الميمن، طرلمن صمغبين، كماو ملتل لما بسم

 هذا وابه مسّواا  لت،مبه عرش اجليا.

كتمما  لمميع بممن سممعد  Q مممع هممذا فقممد ورد عممرش اإلمممام احلسممن

وكمماو لممد أنرممذه مممع عبيممد اهلل بممن العبمما  عنممد مسممبه مممن الكوفممة، 

ة يقمما  هلمما احلّبونيممة بممإزاء وجمماء فيمما: أ ممم لممابلوا جمميا معاويممة بقريمم

                                                           

 .Q  :81 ناس  التواري ري كلمة اإلمام احلسن ((1
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لي  كمام تعمرش  مر دجيمل، لريمب ممن ديمر اجلما مسكن  مسكن: موضمع

يممذكر اأطيممب يف تارطمما، ويف هممذا املكمماو لتممل عبممد امللممق بممن مممرواو 

 مصعب بن الزبب، وفيا لع مصعب وإبراهيم بن األشت النصع (.

ب وأو معاويممة أرسممل إىل عبيممد اهلل بممن العبمما  يرّابمما يف املسمم

إليمما، وضمممن لمما ألمم  ألمم  درهممم يعجممل لمما منهمما النصمم ، ويعطيمما 

النصمم  اآلخممر عنممد دخولمما إىل الكوفممة، فانسممّل عبيممد اهلل يف الليممل إىل 

معسمكر معاويممة، وأصممبم النما  لممد فقممدوا أممبهم، فصممرّش ُممم لمميع 

 بن سعد، ونظر يف أمورهم.

 :Q معايية ايصلح ن  اإلمام احللن نكرض – 20
بصممذالو القمموم لمما، وعممدم  Q ة اإلمممام احلسممنفممازداد  بصممب

وفمماىلهم، ومسممبهم يف طريمم  النرمماك، ومل اممد معمما  ّممن يمم،من اواىللمما 

 إالّ خاصة من شيعة أبيا وشيعتا، وهم ال يقوموو ألجناد البام.

ومممن ناحيممة أخممرا فقممد كتممب إليمما معاويممة يف اهلدنممة والصمملم، 

لرتمق بما وتسمليما وأنرذ إليما بكتمب أصمثابا المذين ضممنوا لما فيهما ا

إليمما، و ّمما كتبمما إليمما لولمما: فممإو النمما  لممد اممدروا بممق وب،بيممق مممن 

 لبلق، وعرض عليا الصلم برشوط أخذها معاوية عرش نرسا.

كتممب أصممثابا أيقممن أنمما ال مرممّر مممن الصمملم  Q وملمما رأا اإلمممام

مممع معاويممة، مممع إيقانمما بغممدر معاويممة وكذبمما وعممدم وفاىلمما، اممب أنمما ال 
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تلق ملما كماو عليما أصمثابا ممن ضمع  البصمبة يف حّقما،  حيلة لديا يف

وممما انطمموا عليمما كثممب مممنهم يف اسممتث   دممما وتسممليما إىل خصممما، 

وما كاو ممن خمذالو ابمن عّمما لما ومصمبه إىل عمدّوه، وميمل اجلمهمور 

مممنهم إىل العاجلممة، وزهممدهم يف اآلجلممة، إالّ للممي   مممنهم سمميكونوو 

 أو  ولود للثر  إو هو تهب.

ُها  Q اإلمددام احللددن – 21 ّْ يقددوا احلجددة ندد  أصددحاب  ي دد

 من ايتللوا يبني أموة:

يف  جمم ء العيموو(: ملمما وصمل كتمما   G  ميقمو  الع مممة املجلسم

ولمرأه ولمرأ مما معما ممن رسماىلل أصمثابا،  Q معاوية إىل اإلمام احلسمن

واّطلممع عممرش هممرو  عبيممد اهلل ونرمماك رجالمما لمما  ثانيممة إمتاممما  للثجممة 

إئ ألعلممم أّنكممم اممادروو ممما بينمم  وبيممنكم، واهلل ال ترمموو يل علمميهم: 

 بعهدي، ولتنقضّن امليثاك بين  وبينكم.

ره إالّ أربعممة آالل، مرة أيممام فلممم ةضمممعسممكر عبمم Q ثممم إّنمما

 فانرصل إىل الكوفة، فصعد املنع ولا :

 يمما عجبمما  مممن لمموم ال حيمماء هلممم وال ديممن، لممو سممّلم  لمما األمممر 

و فرحمما  أبممدا  مممع بنمم  أميممة، واهلل ليسممومونكم سمموء فمم،يم اهلل ال تممرو

العذا ، ولو وجد  أعوانما  مما سمّلم  لما األممر، ألّنما  مّرم عمرش بنم  

 أمية، ف،ل  وترحا  يا عبيد الدنيا(.
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 :ايصلح مع معايية – 22

ممن أصمثابا كتمب إىل معاويمة: أّمما إئ  Q ملّا يماع اإلممام احلسمن

، Nل، وأجمري كتما  اهلل وسمنة نبّيماأريد أو أحيم  احلم  وأميم  الباطم
ولكممن النمما  مل يوافقمموئ، واآلو ف،نمما أصمماحلق عممرش خلوط أعممرل 

رعاو ممما مر لممق، فسمممّّرً أو امللممق ميسمممأّنممق لممن ترمم  ُمما، فمم  يسمم

 ستندم كام ندم من اصبوا اأ فة، لكن ندمهم مل يعقب هلم نرعا .

ة لي،خممذ ، إىل معاويمم(1 ثممم أرسممل ابممن عممما عبممد اهلل بممن احلممارل

 عليا العهود واملواثي ، ويكتب كتا  الصلم.

 :زتاب ايصلح – 23

 بسم اهلل الرلن الرحيم

معاويمة بمن  Q هذا ما صالم عليما احلسمن بمن عميب بمن أيب طالمب

أيب سممرياو، صمماحلا عممرش أو ال يتعممّرض لمما، عممرش أو يعمممل يف النمما  

، وسمممبة األرممماء الصممماحلن، ولممميع N بكتممما  اهلل وسمممنة رسمممولا

ملعاويممة بممن أيب سممرياو أو يعهممد إىل أحممد مممن بعممده عهممدا ، وعممرش أو 

النممما  آمنممموو حيمممث كمممانوا ممممن أرض اهلل: يف شمممامهم وعمممرالهم 

م، وعممرش أو أصممثا  عمميب وشمميعتا آمنمموو عممرش  ممن ه  م  وحجممازهم وي 

أنرسممهم وأمممواهلم ونسمماىلهم وأوالدهممم، وعممرش معاويممة بممن أيب سممرياو 

                                                           

 هو عبد اهلل بن احلارل بن نوفل بن احلارل بن عبد املطلب. ((1
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ال يبغم  للثسمن بمن عميب وال ألخيما  بذلق عهمد اهلل وميثالما، وعمرش أو

ااىللمممة، تا  وال  N احلسمممن وال ألحمممد ممممن أهمممل بيممم  رسمممو  اهلل

جهممرا ، وال طيمم  أحممدا  مممنهم يف أفمم  مممن اآلفمماك، وأو يممتً سممّب 

 وشيعتا إالّ بصب. Q والقنو  عليا بالص ة، وأو يذكر عليا   Qعيب

عبمد  –وكرم  بماهلل شمهيدا  –وملا كتمب الصملم شمهد عليما بمذلق 

اهلل بممن احلممارل، وعمممرو بممن أيب سمملمة، وعبممد اهلل بممن عممامر، وعبممد 

 الرلن بن سمرة، وآخروو..

روط بصّطمما وختممما بصامتمما، وبممذ  عليمما مثممم كتممب معاويممة البمم

العهود امل ّكدة واأليمامو املغلظمة، وأشمهد عمرش تلمق  يمع رهسماء أهمل 

 .(Q 1 مالبام ووّجا با إىل عبد اهلل بن عامر. ف،وصلا إىل اإلما
ألصممثابا بعممد موافقممة معاويممة  Q خطبممة لإلمممام احلسممن – 24

 عرش وثيقة الصلم:

فبعممد أو أرسممل اإلمممام إىل معاويممة وثيقممة الصمملم التمم  أثقلهمما 

روط باهظممة وبعممد أو وافمم  معاويممة عممرش  يعهمما، وملمما انتهمم  خممع مببمم

 موافقتا إىل اإلمام، توّجا إىل أصثابا فقا :

                                                           

ري خله 156لقديمةري النصاىلم الكافية:  ، الطبعة ا115،  10البثار: ر ((1

ري اإلمامة 150ري ابن لتيبة:  19ري تاري  األراء:  8،  4 س الب اة: ر

 .43،  4ري أعياو البيعة: ر92  6ري الطعي: ر200والسياسة:  
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بمتدم مما بمن جابلقما وجابلسما رجم   جمّده أهيا النا ! إنكم لمو طل

رسممو  اهلل، ممما وجممدمتوه اممبي واممب أخمم  احلسممن، ولممد علمممتدم: أو 

، ف،نقممذكم بمما مممن الضمم لة، N اهلل تعمماىل هممداكم بجممدي رسممو  اهلل

كم با من اجلهالة، وأعمّزكم بما بعمد الذلمة، وكثمركم بما بعمد القلمة،  ورفع 

ا لصمم ه األمممة، وحقممن وإو معاويممة نممازعن  حقمما  هممو يل، فتكتدمم

، ولممد رأيمم د أو  دماىلهمما، ولممد بممايعتموئ عممرش أو تسمماملوا مممن سممامل د

أسمماملا وأو يكمموو ممما صممنع د حّجممة عممرش مممن كمماو يتمنّمم  هممذا األمممر، 

ا  َيَمتا   مِى ِحّي  ﴿ ي َيَعل    فِت نَة  َيك  ُِ  .(1 ﴾َيمِن  َأد 

 خطبة معايية بعد معاهدة ايصلح: – 25

الصملم توّجما معاويمة إىل الكوفمة، وملّما بلم  النصيلمة  وملّا تمّم عقمد

نممز  فيهمما، وكمماو يمموم  عممة، فصممرّش بالنمما  وخطممب خطبممة لمما  يف 

آخرهمما:  إئ واهلل ممما لمماتلتكم لتصمملوا وال لتصمموموا وال لتثّجمموا وال 

لتزّكمموا، إنممام لمماتلتكم ألتمم،مر علمميكم، ولممد أعطممائ اهلل تلممق وأنممتم 

وأعطيتمما أشممياء، و يعهمما  Q   احلسممنكممارهووري أال وإئ كنمم  منّيمم

 .(2 مل  لدم  ال أيف بيشء منها(

                                                           

 .Q  :95 كلمة اإلمام احلسن ((1

 تاري  اليعقويب. ((2
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 اإل كراُ باملبايعة: Q معايية يطلب من اإلمام احللن – 26

سممول نممورد ملمم  هممذا العنممواو سموعممة مممن الروايمما ، ولممد 

أوردنمما  يممع النصممو  املنقولممة كممام رووهمما ولعّلهمما  يعهمما صممثيثة 

 فقطعوها فاختلر :

ة الكوفمة بعمد فرااما ممن خطبتما بالنصيلمة، بعمد دخل معاويم – 1

أو يمتكّلم  Q أيام لضماها يف الكوفمة أتم  املسمجد، والمتمع ممن احلسمن

 Q فمموك املنممع ويقممو  للنمما  إنمما لممد بممايع معاويممة باأ فممة، فصممعد
 املنع، ولد اهلل وأثن  عليا، وصرّش عرش نبّيا وأهل بيتا، ثم لا :

تقمم ، وألمم  احلممم  الرجممور، أهيمما النمما ، إّو أكمميع الكمميع ال

ممما  N وإنكممم لممو طلبممتم بممن جممابل  وجممابر  رجمم   جممّده رسممو  اهلل
، ولممد علمممتم أو اهلل هممداكم Q وجممدمتوه اممبي واممب أخمم  احلسممن

بجممدي  مممد فتنّكممرتم ألهممل بيتمما، وإو معاويممة نممازعن  حقمما  هممو يل 

 دونا، فنظر  لصم ه األممة وحقمن المدماء، ولمد كنمتم بمايعتموئ عمرش

أو تساملوا ممن سمامل ، وملماربوا ممن حاربم ، فرأيم  أو أسمامل معاويمة 

وأضع احلمر  بينم  وبينما، ورأيم  أّو حقمن المدماء خمب ممن سمركها، 

ومل أرد بممذلق إال صمم حكم وبقمماءكم، وأو يكمموو ممما صممنع  حّجممة 
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دا  َيَمتدا   ﴿عرش ممن كماو يتمنّم  همذا األممر،  د   فِت نَدة  َيك  ي َيَعل  ُِ مِى  َيمِن  َأد 

 .(1 ﴾ِحّي  

ويف روايممة أخممرا لمما : إو معاويممة زعممم لكممم أئ رأيتدمما  – 2

   معاويممة، نثممن أوىل مللص فممة أهمم ، ومل أر  نرسمم
  هلمما أهمم ، فكممذ 

أهمل -النا  بالنما  يف كتما  اهلل عمز وجمل عمرش لسماو نبّيما، ومل نمز    

، مظلممومن منممذ لممب  اهلل نبّيمما، فمماهلل بيننمما وبممن مممن ظلمنمما -البيمم 

وتوثممب عممرش رلابنمما، ولممل النمما  علينمما، ومنعنمما سممهمنا يف الرمم ء، 

ومنممع أّمنمما ممما جعممل هلمما رسممو  اهلل، وألسمممد بمماهلل لممو أو النمما  بممايعوا 

أيب حمممن فمممارلهم رسمممو  اهلل، ألعطمممت هم السمممامء لطرهممما واألرض 

ع    فيها 
 .-يا معاوية  -بركتها، وملا طم 

عتهمما لممر يا بينهمما، فطمممع فيهمما فلمماّم خرجمم  مممن معممد ا، تناز 

الطلقمماء وأبنمماء الطلقمماء أنمم  وأصممثابق، ولممد لمما  رسممو  اهلل:  ممما 

وّلمم  أمممة أمرهمما رجمم   وفمميهم مممن هممو أعلممم منمما، إال ومل يممز  أمممرهم 

 يذهب سراال ، حت  يرجعوا إىل ما تركوا(.

فقمد تممرً بنمو إتاىليممل هماروو وهممم يعلمموو أنمما خليرمة موسمم  

مم   هممذه األمممة أيب وبممايعوا اممبه، ولممد فمميهم، واّتبعمموا السممامرّي،  وترك 

                                                           

ري 18،  8: ر(ري وابن كثب61، 6املسعودي:  هاما ابن األثب، ر ((1

 .Q  :85 ري كلمة اإلمام احلسن93،  6الطعيري ر
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سمعوا رسو  اهلل يقمو  لما:  أنم  منم  بمنزلمة هماروو ممن موسم  إال 

 النبوة(.

ممم، وأمممرهم أو  N ولممد رأوا رسممو  اهلل نّصممب أيب يمموم اممدير خد

، وهممر  رسممو  اهلل مممن لوممما وهممو  هد البمماهدد الغاىلممب  يبل مم   أمممر 

أنما وجمد أعوانما  ملما همر  ولمد  يدعوهم إىل اهلل، حت  دخل الغمار، ولمو

ممث فجعممل اهلل همماروو  غ  كممّ  أيب يممده حممن ناشممدهم، واسممتغال فلممم يد

يف سممعة حممن استضممعروه وكممادوا يقتلونمما، وجعممل اهلل النبمم  يف سممعة 

حممن دخممل الغممار ومل اممد أعوانمما ، وكممذلق أيب وأنمما يف سممعة مممن اهلل، 

بممع بعضممها حممن خممذلتنا هممذه األمممة، وإنممام همم  السممنن واألمثمما  يت

 .1بعضا  

 –أهمل البيم –فوالذي بعمث  ممدا  بماحل ، ال ينمتقعد ممن حّقنما 

أحممدن إالّ نقصمما اهلل مممن علممما، وال تكمموو علينمما دولممةن إال وتكمموود لنمما 

 .(2 العالبة ولتعلمن نب،ه بعد حن

ويف روايمممة أخمممرا: فقمممد روا البمممي  يف األممممايل بإسمممناد  – 3

 لا : Q معتع عن عيب بن احلسن
                                                           

 ، الطبعة القديمة.114،  10البثار: ر ((1

 .61،  6املسعودي، هاما ابن األثب: ر ((2
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عمرش صملم معاويمة خمرر حتم  لقماه  Q ا اجتمع احلسن بن عميبملّ 

فلمماّم اجتمعمما لممام معاويممة خطيبمما  فصممعد املنممع وأمممر احلسممن أو يقمموم 

أسرل منا بدرجمة ثمم تكّلمم معاويمة فقما  أهيما النما ، همذا احلسمن بمن 

عيب، وابمن فاطممة رآنما للص فمة أهم   ومل يمر  نرسما هلما أهم   ولمد أتانما 

 م لا : لم يا حسن فقام احلسن فصطب فقا :ليبايع طوعا  ث

د بمماآلالء وتتممابع الممنّعامء، وصممارل البممداىلد  احلمممد هلل املسممتثم 

والممب ء عممن الرهممامء واممب الرهممامء، املممذعنن مممن عبمماده المتناعمما 

ه عممن حلموك األوهممام ببقاىلما، املرترممع عمن كن مما   بج لما وكعياىلمما، وعلمو 

نمموو ايبمما روايمما د عقممو  تظنيمما  املصلممولن، مممن أو ملمميا بمك

المممراىلن، وأشمممهد أو ال إلممما إال اهلل وحمممده يف ربوبيتممما، ووجممموده 

دا  ال خليممق لمما، فممردا  ال ظهممب لمما معمما، وأشممهد أو  ووحدانّيتمما، صممم 

 مممدا  عبممده ورسممولا، اصممطراه وانتجبمما وارتضمماه وبعثمما داعيمما  إىل 

يمم،ملوو ببممبا ، احلمم ، تاجمما  منممبا ، وللعبمماد  مما طلرمموو نممذيرا ، ومل مما 

 العاملممة، شممهادة  
ع  بالرسممالة، وأبمماو هلممم درجمما   فنصممم ل مممة، وصممد 

مم ، وألممو د معبمممعليهمما أمممو د وأحب  ، وُمما يف اآلجلممة ألممر د واحممعد ر مرد

موا، إّنما أهملد بيم   أكرمنما اهلل  اأ ىل  فاسممعوا ولكمم أفامدةن وأسمامعن فعد

وطّهرنمما تطهممبا ، باإلسمم م، واختارنمما واجتبانمما ف،تهممب عنّمما الممرجع 

، فمم  نبممّق يف اهلل احلم  ودينمما أبممدا ، وطّهرنمما مممن  والمرجعد هممو البممق 
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 النما د لمّا فمرلتن 
كل  افمن  وعيبمة خملصمن  إىل آدم نعممة  منما، مل يرمتك 

عممرش جعل نمما اهللد يف خبمهمما، فمم،ّد  األمممور، وأفضمم   الممدهور، إىل أو 

وأنمز  عليما كتابمما، ثمم أمممره  بعمث اهلل  ممدا  للنبمموة واختماره للرسممالة،

بالمممدعاء إىل اهلل تعممماىل، فكممماو أيب أو  ممممن اسمممتجا  هلل ولرسمممولا، 

وأو  مممن آمممن وصممّدك اهلل ورسممولا، ولممد لمما  اهلل تعمماىل يف كتابمما 

دِ  َيَيت ل دو   شداِهد  ﴿املنز    عرش نبّيما املرسمل:  بِّ َُ  ِمدن  
َأَفَمدن  زداَن َند  َبوِّنَدة 

 N وه وهممو شمماهد منمما، ولممد لمما  لمما رسممو  اهللوأيب الممذي يتلمم ﴾ِمن دد   
حن أمره أو يسمب إىل مكمة واملوسمم بمعاءة  ت يما عميب فمإئ أممر د أو 

 ال أسب ُا إال أنا أو رجلن من  وأن  هو(.

فعمميب مممن رسممو  اهلل ورسممو  اهلل منمما، ولمما  لمما نبمم  اهلل حممن 

ثمة يف لىض بينما وبمن أخيما جعرمر بمن أيب طالمب، وممواله زيمد بمن حار

ابنة لزة  أّما أن  يما عميب فمنّم  وأنما منمق، وأنم  ويّل كمل مم من ممن 

 بعدي(.

فصممّدك أيب رسممو  اهلل سممابقا  وولمماه بنرسمما، ثممم مل يممز  رسممو  

اهلل يف كل مموطن يقّدمما ولكمل شمديدة يدرسملهن ثقمة منما بما وطم،نينمة 

إليمما، لعلممما بنصمميثتا هلل ولرسممولا، وأنمما ألممر د املقممّربن مممن اهلل 

َهددَق ِمددن  ﴿ورسممولا، ولممد لمما  اهلل عممز وجممل:  ا  َمددن  َأن  ددَتِوي ِمددن ك  ر َيل 

... َجددةا َُ َظددا  َد ددَ  َأن 
فمم،يب كمماو أّوهلممم إسمم ما ،  ﴾َ ب دداِل اي َهددت ِح َي اَتدداَل أ ييئِ
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ه   وإيامنمما  وأوهلممم إىل اهلل ورسممولا هجممرة  وحلولمما  وأوهلممم عممرش وجممد 

ا  نرقمة  لما  سمبثانا:  يَن ﴿ووسع  ِْ نَدا َياي د ب  َُ وي دوَن  دِدِها  َيق  يا ِمدن  َبع   ُ جدا

وانِ  ِهددكر  َينددا َيإِلوِخ  يَن َسددَبق ونا بِدداإل  اغ  ِْ ل وبِنددا ِغددال  نَددا اي دد َعددال  يِف    ياِن َير ََت 

ِحوا   َُ ف    ُ َُ نا مِن َ   ب  َُ يَن ََمن وا 
ِْ  .﴾يِل 

فالنمما  مممن  يممع األمممم يسممتغرروو لمما بسممبقا إيمماهم إىل اإليممامو 

، ولممد لمما  اهلل تعمماىل:  بنبّيمما، ا إىل اإليممامو بمما أحممدن وتلممق أنمما مل يسممبق 

ا  ﴿ ددوه  َبع  يَن ات 
ِْ ُِ َياي دد ي ددوَن ِمددَن امل   دداِجكِريَن َياأل وَن صددا ددابِق وَن األ وَي  َيايل 

لددان   فهممو سمماب   يممع السممابقن فكممام أو اهلل عممز وجممل فّضممل  ﴾بِإِح 

ل سمماب  السممابقن، السممابقن عممرش املتصلرممن واملتمم،خرين، فكممذلق فّضمم

دكراِم ﴿ولد لا  اهلل عمز وجمل:  دِجِد احل َ َة امل َل  َُ دا ِّ َيِندا دت ا  ِسدقاَيَة احل  َأَجَعل 

ِم اآل ِخدد فهممو املجاهممد يف  ﴾كِر َيجاَهددَد يِف َسددبِواِل اهللَزَمددن  ََمددَن بِدداهلل ِ َياي َوددو 

سممبيل اهلل حقمما وفيمما نزلمم  هممذه اآليممة، وكمماو  ممن اسممتجا   لرسممو  

ممت  شممهيدين ر  اهلل عممنهام، يف اهلل، عّممم ، وجعرممرد بممند عّممما، فقد ا لممزةد

لترش كثبة  معهمام ممن أصمثا  رسمو  اهلل، فجعمل اهلل تعماىل لمزة سميد 

البممهداء مممن بيممنهم، وجعممل جلعرممر جنمماحن يطممبد ُممام مممع امل ىلكممة 

كيمم  يبمماء مممن بيممنهم، وتلممق ملكمما ام مممن رسممو  اهلل، ومنممزلتهام 

 رسممو  اهلل عممرش لممزة سممبعن صمم ة، مممن بممن ولممرابتهام منمما وصممرّش 

البممهداء الممذين استبممهدوا معمما، وكممذلق جعممل اهلل تعمماىل لنسمماء النبمم  



 ومعاوية Qالقمة واهلاوية بن اإلمام احلسن  ............................................... 136

، ملكمما ن مممن  املثسمنة مممنهن أجممرين، وللمسممياة مممنهن وزريممن ضممعرن 

رسممو  اهلل، وجعممل الصمم ة يف مسممجد رسممو  اهلل بمم،ل  صمم ة يف 

ا إبممراهيم بمكممة، سمماىلر املسمماجد، إال املسممجد احلممرام، مسممجد خليلمم

وتلممق ملكمماو رسممو  اهلل مممن ربمما، وفممرض اهلل عممز وجممل الصمم ة عممرش 

نبيمما عممرش كافممة املمم منن، فقممالوا يمما رسممو  اهلل كيمم  الصمم ة عليممق، 

فقا  لولموا: اللهمم صمرش عمرش  ممد وآ   ممد، فثم  عمرش كمل مسملم 

أو يصيب علينا ممع الصم ة عمرش النبم ، فريضمة  واجبمة، وأحمل اهلل تعماىل 

ممع الغنيمممة لرسممو  اهلل، وأوجبهمما لمما يف كتابمما، وأوجممب لنمما مممن  شد

تلق ما أوجب لما، وحمّرم عليما الصمدلة وحّرمهما علينما معما، ف،دخلنما 

فميام أدخمل فيما نبّيما، وأخرجنما ونّزهنما  ما أخرجما منما  -ولا احلممد  -

ونّزهما عنما، كراممة أكرمنمما اهلل عمز وجمل ُما، وفضمميلة  فّضملنا ُما عممرش 

لعبمماد، فقمما  اهلل تعمماىل ملثمممد حممن جثممده كرممرةد أهممل الكتمما  سمماىلر ا

ددال  ﴿وحمماّجوه:  ا   َفق  نَاءَنددا َنددد     َتَعدداَيو  ا   َأب  نَدداءز  ا   َينَِلدداءَنا َيَأب   َينَِلدداءز 

َلنَا ا   َيَأنه  َلك  َعال َنب َتِ ال   ث ا   يَأنه  نَة   َفنَج   .﴾اي َكاِببِّيَ  َنَ   اهلل ي ع 

رممع معمما أيب، ومممن البنممن معمما أنمما فمم،خرر رسممو  اهلل مممن األن

وأخمم ، ومممن النسمماء أممم  فاطمممة، مممن النمما   يعمما  فممنثن أهلمما، 

مِن دا ﴿وحلما، ودما ونرسما، ونثمن منما وهمو منّما، ولمد لما  اهلل تعماىل: 

كِريد  اهلل ا  َتط ِ راا  ي  كَرز  َط ِّ اَل اي َبو ِت َيي  َس َأه  ج  ا  ايكرِّ ِهَب َنن ك   ْ  .﴾يِو 
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التطهممب  عنمما رسممو  اهلل أنمما وأخمم  وأممم  وأيب،  فلمماّم نزلمم  آيممة

فجّللنمما ونرسمما يف كسمماء ألم سمملمة خيممعي، وتلممق يف حجرومما ويف 

يومهمما، فقمما :  اللهممم همم الء أهممل بيتمم ، وهمم الء أهمميب وعممتيت، 

ف،تهممب عممنهم الممرجع وطّهممرهم تطهممبا( فقالمم  أم سمملمة: أأدخممل 

اهلل أنمم   عممرش خممب  معهممم يمما رسممو  اهللو فقمما  هلمما رسممو  اهلل: يرلممق

 وإىل خب وما أرضائ عنق، ولكنها خاصة يل وهلم.

ثممم مكممث رسممو  اهلل بعممد تلممق بقيممة عمممره، حتمم  لبضمما اهلل، 

ي،تينمما يف كممل يمموم عنممد طلمموع الرجممر فيقممو : الصمم ة يممرلكم اهلل، إنممام 

يريممد اهلل ليممذهب عممنكم الممرجع أهممل البيمم  ويطهممركم تطهممبا، وأمممر 

بمموا  البممارعة يف مسممجده اممب بابنمما، فكلممموه يف رسممو  اهلل بسممّد األ

تلممق، فقمما :  أممما إئ مل أسممّد أبمموابكم، ومل أفممتم بمما  عمميب مممن تلقمماء 

نريس، ولكن  أتبمع مما يموح  إيّل، وإو اهلل أممر بسمّدها وفمتم بابما( فلمم 

يكن من بعمد تلمق أحمدن تصميبدا جنابمة يف مسمجد رسمو  اهلل ويولمد فيما 

وأيب عمميب بممن أيب طالممب، تكرمممة مممن اهلل  األوالد، اممب رسممو  اهلل،

تعاىل، وفض  اختّصنا بما عمرش  يمع النما ، وهمذا بما د أيب لمريند بما   

رسممو  اهلل يف مسممجده، ومنزلنمما مممن منمماز  رسممو  اهلل، وتلممق أو اهلل 

رة أبيما  تسمعة لبنيما وأزواجما مأمر نبّيا أو يبنم  مسمجده فبنم  فيما عبم

ا هممو بسممبيل مقمميم، والبيمم  هممو وعاخلهمما وهممو متوّسممطها أليب، وهمم
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دداَل ﴿املسممجد املطّهممر، وهممو الممذي لمما  اهلل تعمماىل:  ، فممنثن ﴾اي َبو ددِت  َأه 

أهممل البيمم ، ونثممن الممذين أتهممب اهلل عنمما الممرجع، وطّهرنمما تطهممبا، 

أهيمما النمما  إئ لممو لممم  حمموال فثمموال أتكممر الممذي أعطانمما اهلل عممز 

، وجممل، وخّصممنا بمما مممن الرضممل يف كتابمما، وعممرش لسمماو نب مما  يمما، مل أحص 

رار املنممب الممذي جعلمما اهلل رلممة موأنمما ابممن النممذير والببممب، والسمم

للعمماملن، وأيب عمميب ويل املمم منن، وشممبيا همماروو، وإو معاويممة بممن 

، أئ رأيتمما للص فممة أهمم ، ومل أر  نرسمم ممم    هلمما أهمم ، فكممذ  مصممصر زع 

وعممرش لسمماو معاويممة، وأيممم اهلل، ألنمما أوىل النمما  بالنمما  يف كتمما  اهلل، 

رسممو  اهلل اممب أنمما مل نممز  أهممل البيمم  خميرممن، مظلممومن مضممطهدين 

منممذ لدممب  رسممو  اهلل، فمماهلل بيننمما وبممن مممن ظلمنمما حّقنمما، ونممزا عممرش 

رلابنمما، وّلممل النمما  عممرش أكتافنمما، ومنعنمما سممهمنا يف كتمما  اهلل مممن 

لكمن الر ء والغناىلم، ومنع أّمنما إرثهما ممن أبيهما، إنما ال ندسمم  أحمدا، و

ألسم باهلل لسمام تاليما لمو أو النما  سممعوا لمو  اهلل ورسمولا ألعطمتهم 

همما واألرض بركتهمما، وملمما اختلمم  يف هممذه األمممة سمميراو،  السممامء لطر 

رة إىل يمموم القيامممة، وإتا ممما طمعمم د فيهمما يمما مراء خضممموألكلوهمما خضمم

معاويممة، ولكنّهمما ملمما أخرجمم  سممالرا مممن معممد ا، وزحزحمم  عممن 

تهمما لممريا بينهمما، وترامتهمما كتاممم  الكممرة، حتمم  لواعممدها، تنازع

طمع    أنم  فيهما يما معاويمة وأصمثابق ممن بعمدً، ولمد لما  رسمو  
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اهلل:  ممما وّلمم  أمممةن أمرهمما رجمم  لمما، وفمميهم مممن هممو أعلمممد منمما إال مل 

ممراال، حتمم  يرجعمموا إىل ممما تركمموا(. ولممد تركمم   يمز    أمممرهم يممذهب سد

اروو أخماه وخليرتما ووزيمره بنو إتاىليمل، وكمانوا أصمثا  موسم ، هم

وعكرمموا عممرش العجممل، وأطمماعوا فيمما سممامرهّيم، وهممم يعلممموو: أنمما 

خليرممة موسمم ، ولممد سمممع  هممذه األمممة رسممو  اهلل يقممو  تلممق أليب: 

  إنا من  بمنزلة هاروو من موس  إال أنا ال نب  بعدي(.

ا رسممو  اهلل حممن نّصممبا الغاىلممب، ولممد خممرر رسممو  اهلل  ولممد رأو 

ا إىل الغمار ملما أ عموا عمرش أو يمكمروا بما وهمو يمدعوهم، حذرا من لومم

ملا مل اد علميهم أعوانما، ولمو وجمد علميهم أعوانما جلاهمدهم، ولمد كمّ  

ر، ولممو مأيب يممده، وناشممدهم واسممتغال أصممثابا فلممم يدغممث، ومل يدنصمم

عمل يف سمعة كمام جعمل النبم  يف  وجد عليهم أعوانما مما أجماُم، ولمد جد

عمل هماروو يف سمعة حمن  سعة، ولد خمذلتن  األممة، وبايعتدمق، ولمد جد

استضممعرا لوممما وعممادوه، كممذلق أنمما وأيب يف سممعة مممن اهلل حممن تركتنمما 

األمممة، وبايعمم  ابنمما، ومل نجممد علمميهم أعوانمما وإنممام همم  السممنن 

 واألمثا ، يتبع بعضها بعضا.

رك واملغمممر ، مأهيممما النممما  إنكمممم لمممو التمسمممتم بمممن املبممم

وا رسممممو  اهلل، مل  ممممدوا رجمممم  جممممده رسممممو  اهلل، وأبمممموه 

امممبي وامممب أخممم ، فممماّتقوا اهلل وال تضمممّلوا بعمممد البيممماو، وكيممم  
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َيمِن  ﴿ -وأشمممار بيمممده إىل معاويمممة -بكمممم، وإئ لمممد بايعممم  همممذا 

دددا  َيَمتدددا   مِى ِحدددّي   ي َيَعل ددد   فِت نَدددة  َيك  ُِ ، أهيممما النممما ، إنممما ال ﴾َأد 

ع لمما، وكممل يدعمما  أحممدن بممتً حقمما، وإنممام يعمما  أو ي،خممذ ممما لممي

صممموا  نمممافع، وكمممل خطممم، ضمممار ألهلممما ولمممد كانممم  القضمممية 

ر داود، ف،ممممما مفرّهمناهمممما سممممليامو، فنرعمممم  سممممليامو، ومل تضمممم

 القرابة فقد نرع  املرشً، وه  واهلل للم من أنرع.

مموا، واتقمموا اهلل وراجعمموا، وهيهمما   أهيمما النمما  اسمممعوا وعد

ك ر  م الطغيمماو مممنكم الرجعممة إىل احلمم  ولممد صممارعكم النكممو ، وخممام 

واجلثممود أنلزمدكموهمما وأنممتم هلمما كممارهوو. والسمم م عممرش مممن اّتبممع 

 اهلدا.

فقمما  معاويممة: واهلل ممما ن ممز   احلسممن حتمم  أظلممم  عمميّب األرض 

 ومهم  أو أبطا با، ثم علم : أو اإلاضاء ألر  إىل العافية.

 معايية ينال من أمر املؤمنّي ياحللن يكرّد نلو : – 29

يممة ولمم  وخطممب يف النمما ، وتكممر أمممب ويف روايممة أو معاو

 Q مما نما ، فقمام: احلسمن Q ونما  منما، ونما  ممن احلسمن Q امل منن
ف،جلسما ثمم لمام فقما :  أهيما المذاكر  Q لبد عليما، ف،خمذ بيمده احلسمن

عليا، أنا احلسمن وأيب عميب، وأنم  معاويمة وأبموً صمصرري وأمم  فاطممة 

 خداممة، وجممدً حممر ، وجممّديت N وأمممق هنممد، وجممدي رسممو  اهلل
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وجممّدتق فتيلممةري فلعممن اهلل أشلنمما تكممرا  وأألمنمما حسممبا ، وخّلنمما لممدما  

 وألدمنا كررا ونرالا (.

فارترعمم  األصمموا  مممن  يممع جنبمما  احلرممل، هاترممة: آمممن 

ممّجل  آممن، ومما جممرا عمرش يممراع مم را، وال لمرع سمممع إنسماو إال وسد

 .(1 عرش حسابا. آمن فآمن آمن

 :Q عة من احللنمعايية يطلب ايبو – 30
 Q ويممروا أنمما ملّمما أبممرم الصمملم بممن معاويممة واإلمممام احلسممن

: يمما معاويممة ال Q ، فقمما  احلسممنQ طلممب معاويممة البيعممة مممن احلسممن

تكرهمما، فإنمما ال يبممايع أبممدا  أو يقتممل، ولممن يقتممل  حتمم  يقتممل أهممل بيتمما، 

 ولن يقتل أهل بيتا حت  يقتل أهل البام.

 :بعد ايصلح Q ايناِ يلومون اإلمام احللن

العجممب كممل العجممب مممن همم الء القمموم فعنممد احلممر  يغممدروو 

 وعند الصلم يلوموو فيا ملظلومية هذا اإلمام ويا لصعه:

 خايهتا أيب: – 1

وملا علمم النما  أو اإلممام صمالم معاويمة أكثمر ممن اللغما فقما  

هلممم اإلمممام: خممالرتدم أيب حتمم  حكممم وهممو كمماره، ثممم دعمماكم إىل لتمما  

عممد التثكمميم فمم،بيتم، حتمم  صممار إىل كرامممة اهلل ثممم أهممل البممام ب

                                                           

 .Q  :84 كلمة اإلمام احلسن -كب  الغمة  ((1
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بايعتموئ عرش أو تسماملوا ممن سماملن  وملماربوا ممن حماربن ، ولمد أتمائ 

رل مممنكم لممد أتمموا معاويممة وبممايعوه، فثسممب  مممنكم ال مأّو أهممل البمم

 تغروئ من دين  ونريس.

  ثمم ل: لممتلدكم أيب، ميمما أهممل العممراك: إنممام سممص  عممنكم بنرسمم

 ، وانتهابكم متاع .وطعندكم إياي

 خر يشوعتي مما طلعت نلو  ايشمس: – 2

يممروي البممي  الطممعل يف  االحتجممار( أنمما ملمما صممالم احلسممن 

بن عيب بمن أيب طالمب معاويمة بمن أيب سمرياو دخمل عليما النما  ف مما 

:  وةكممم ممما تممدروو ممما عملمم ، واهلل Q بعضممهم عممرش بيعتمما، فقمما 

ا البمممع أو اربمم ، أال للممذي عملمم  لبمميعت  خممب  مما طلعمم  عليمم

ي  شممبا   تعلممموو أئ إمممامكم ومرممتض الطاعممة علمميكم، وأحممد سممّيد 

 عيّب!(. N أهل اجلنة بنع من رسو  اهلل

ر ملما خمرك السمرينة وألمام ملالوا: برش، لما :  أمما علممتم أو اأضم

إت خرم   Q اجلدار ولتمل الغم م كماو تلمق سمصطا  ملوسم  بمن عممراو

وكمماو تلممق عنممد اهلل تعمماىل تكممره حكمممة عليمما وجمما احلكمممة يف تلممق، 

وصمموابا و أممما علمممتم أنمما ممما منمما أحممد إال يقممع يف عنقمما بيعممة لطاايممة 

، المممذي يصممميب خلرممما روه اهلل عيسممم  بمممن Q زمانممما إال القممماىلم

 (.Lمريم
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 * أيلت حجة اهلل ن  خلق :

ولا  لما أبما سمعيد: مل  صماحل  معاويمةو لما  سم م اهلل عليما: يما 

حجمة اهلل تعماىل عمرش خلقما وإمامما علميهم، لما : بمرش. أبا سمعيد ألسم د 

لا : ألسم  المذي لما  رسمو  اهلل يل وألخم  احلسمن واحلسمن إمامماو 

لاما أو لعداو لا : بمرش. لما : ف،نما إممام إو لمم د وأنما إممام إتا لعمد . 

يمما أبمما سممعيد إتا كنمم  إماممما مممن لبممل اهلل تعمماىل تكممره مل اممب أو يسممّرا 

ن مهادنمة أو  اربمة واو كماو وجما احلكممة فميام أتيتما رأي  فميام أتيتما مم

ر ملمما خممرك السممرينة، ولتممل الغمم م والممام مملتبسمما ، أال تممرا اأضمم

اجلدار، سمصا موسم  فعلما الشمتباه وجما احلكممة عليما، حتم  أخمعه 

فممر ، هكممذا أنمما وسممصطتم عمميّب بجهلكممم وجمما احلكمممة، ولممو ال ممما 

 .(1 ض أحدا إال لدتلأتي  ملا ترً من شيعتنا عرش وجا األر

 :مل أجد أنصاُا

رآه أحممد أصممثابا فنممّدد بمما لمماىل  :  يمما بممن رسممو  اهلل أتللمم  

 رلابنا بتسليمق األمر إىل هذا الطااية(.

ف،جابمما اإلمممام: واهلل إئ سممّلم د األمممر إال ألئ مل أجممد أنصممارا ، 

ولو وجمد د أنصمارا  لقاتلتما لمييب و ماري حتم  ةكمم اهلل بينم  وبينما، 
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ولكممن عرفمم  أهممل الكوفممة وبلممووم وال يصمملم يل مممنهم مممن كمماو 

فاسممدا ، إ ممم ال وفمماء هلممم وال تمممة يف لممو  وال فعممل إ ممم ملصتلرمموو 

 .(1 ويقولوو لنا أو للوُم معنا وأو سيوفهم ملبهورة علينا

 :ايلالم نلو  يا مْل املؤمنّي

 ولدم إليا سمرياو بمن أيب لميرش فقما  لما:  السم م عليمق يما ممذ 

:  وعليممق السمم م يمما سممرياو( انممز  فنممز ، Q املمم منن( فقمما  اإلمممام

:  مماتا للم و( لما  سمرياو: للم :  السم م عليمق Q فقا  لما اإلممام

يمما مممذّ  املمم منن( فقمما  اإلمممام:  وملمماتاو( فقمما  سممرياو:  أنمم  واهلل 

بمم،يب وأممم  أتللمم  رلابنمما حتمم  أعطيمم  هممذا الطاايممة البيعممة وسممّلم  

عممن ابممن آكلممة األكبمماد ومعممق ماىلممة ألمم ، كلهممم يمممو  األمممر إىل الل

دونق، ولد  مع اهلل عليمق أممر النما ( فقما  اإلممام:  يما سمرياو! إنما 

أهلد بي  إت علمنما احلم  متّسمكنا بما، وإئ سممع د عليما يقمو : سممع د 

يقممو :  ال تممذهب األيممام والليممايل حتمم  اتمممع أمممر هممذه  N رسممو  اهلل

رم، فصممم البلعمموم، ي،كممل وال يبممبع، ال ماألمممة، عممرش رجممل واسممع السمم
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ينظممر اهلل إليمما، وال يمممو  حتمم  ال يكمموو لمما يف السممامء عمماتر وال يف 

 .(1 األرض نا (. وإنا ملعاوية، وإئ عرف د أو اهلل بال ن أمره

 مل يكن معايية أثبت نند احلكرب مني: – 3

تعّجبم  منمق!!!   مضماملسميب بمن نجبمة فقما  لما:  مما ينقوأتاه 

  معاويممة ومعممق أربعمموو ألرمما ، ومل ت،خممذ لنرسممق وثيقممة، وعهممدا  بايعمم

ظاهرا ، أعطاً أمرا  فميام بينمق وبينما. ثمم لما : مما لمد سممع ، واهلل مما 

 أراد ُا ابً(.

فقمما  لمما اإلمممام:  ممما تممراو( فقمما  املسمميب:  أرا أو ترجممع إىل 

ممما كنمم  عليمما، فقممد كمماو نقمم  ممما بينممق وبينمما(. فممانعا إليمما اإلمممام 

الممدنيا مل يكممن معاويممة  -بممام فعلمم   -اىل  :  يمما مسمميب، إئ لممو أرد  لمم

ب،صممع عنمممد اللقمماء، وال أثبممم  عنمممد احلممر  منممم ، ولكنممم  أرد د 

 .(2 ص حكم، وكّ  بعضكم عن بع (

 ي   أهيا اخلاُجي: – 4

وجاء سمرياو بمن أيب لميرش اأمارج  فقما  لما:  السم م عليمق يما 

 وةممق أهيمما اأممارج ، ال تعن رنمم   مممذ  املمم منن( فصمماه بمما اإلمممام:

فمممإو المممذي أحممموجن  إىل مممما فعلممم  لمممتلكم أيب، وطعمممنكم إيممماي، 
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وانتهممابدكم متمماع ، وإنكممم ملمما تتممم إىل صممرن كمماو ديممنكم أمممام 

دنيمماكم، ولممد أصممبثتم اليمموم  ودنيمماكم أمممام ديممنكم. وةممق أهيمما 

عتممز  اأممارج !!! إئ ممما رأيمم  أهممل الكوفممة لوممما  ال يوثمم  ُممم، وممما ا

ُممم إال مممن ت ، ولمميع أحممد مممنهم يوافمم  رأي اآلخممر، ولقممد لقمم  أيب 

ممرة، وهمم  أتعد الممب د خرابمما ، وأهلدهمما  مممنهم أمممورا  صممعبة، وشممداىلد مد

 .(1 هم الذين فّرلوا دينهم وكانوا شيعا (

 يلت مْل املؤمنّي: – 5

وسمممّلم عليممما بعممم  أصمممثابا بالتسممممية الذليلمممة، ف،جممماُم 

 للمممم منن، ولكنممم  معمممّزهم، مممما أرد د : لسممم د ممممذالQاإلممممام

بمصمماحلت  إال أو أدفممع عممنكم القتممل، عنممدما رأيمم  تبمماط  أصممثايب 

 .(2 ونكوهلم عن القتا 

 أُدت أن يكون يلدين نا : – 6

ووفد عليا مالمق بمن ضممرة فم،عن  لما القمو  فقما  لما اإلممام: 

تممّث املسمملموو عممن وجمما األرض، فمم،رد  أو يكمموو  إئ خبممي د أو اد

 ين ناع.للد
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 ر تؤّنبني ُمح  اهلل: – 7

بعممد أو بممايع معاويممة فقمما :  Q لممام رجممل إىل اإلمممام احلسممن

فقمما  لمما  -أو يمما مسممّود وجمموه املمم منن  - سممّود  وجمموه املمم منن 

أري  بنمم  أميممة عممرش منممعه  N اإلمممام:  ال تمم نبن  رلممق اهلل، فممإو النبمم 

َطو نداَ  اي َكدو  ﴿فساءه تلمق، فنزلم   دا َأن  يعنم   مرا  يف  -يما  ممد  ﴾َثكرَ مِن 

ُِ ﴿ونزلم   -اجلنة  ُاَ  مدا َيو َلدة  اي َقدد  ُِ * َيمدا َأد  َ ي ندا   يِف َيو َلدِة اي َقدد  دا َأن  مِن 

كر    َخر   ِمن  َأي ِا َش  
ُِ  يملدكها بعدً بنو أمية يا  مد. ﴾* َيو َلة  اي َقد 

 يا ملّود ايوجو : – 8

ا لمما:  يمما مممذ  املمم منن، ويمما ووفممد إليمما  ممعن مممن شمميعتا، فقممالو

مسممود الوجمموه( ف،جمماُم:  ال تعممذلوئ فممإو فيهمما مصمملثة، ولقممد رأا 

يف منافا: إنما ططدمبد بنمو أميمة واحمدن بعمد واحمد فثمزو، ف،تماه  N النب 

َثكرَ ﴿جعاىليمممل بقولممما:  َطو نددداَ  اي َكدددو  َ ي ندددا   يِف َيو َلدددِة ﴿و ﴾مِن دددا َأن  مِن دددا َأن 

 ُِ  .﴾اي َقد 

 جكر!يا ح – 9

ألبل إليا حجمر بمن عمدي فقما  لما:  أمما واهلل لمودد  أنمق ممّ  

يف تلق اليموم ومتنما معمق، ومل نمر  همذا اليموم. فمإو رجعنما رااممن بمام 

بقولمما:  يمما  Q رورين بممام أحبمموا( ف،جابمما اإلممماممكرهنمما ورجعمموا مسمم

حجر! لد سممع د ك ممق يف سلمع معاويمة، ولميع كمّل إنسماو ةمب 



 ومعاوية Qالقمة واهلاوية بن اإلمام احلسن  ............................................... 148

مما  كرأيممق، وإئ مل أفعممل إال ابقمماء علمميكم واهلل تعمماىل ممما ملممب، وال رأيد

 .(1 كل يوم هو يف ش،و

 يا ندي: – 10

وجمماء عممدي بممن حمماتم إىل اإلمممام فقمما  لمما:  يمما بممن رسممو  اهلل، 

لودد  أئ م  لبمل مما رأيم ، أخرجتنما ممن العمد  إىل اجلمور، فتكنما 

احلمم  الممذي كنمما عليمما، ودخلنمما يف الباطممل الممذي كنمما  ممر  منمما، 

عطينا الدنية ممن أنرسمنا، ولبلنما اأسميع التم  مل تلم  بنما( فمرّد عليما وأ

لماىل  :  يما عمدي، إئ رأيم  هموا معظمم النما  يف الصملم،  Q اإلمام

وكرهمموا احلممر  فلممم أحممب أو أللهممم عممرش ممما يكرهمموو، فرأيمم  دفممع  

 .(2 هذه احلرو  إىل يوم  ما، فإو اهلل كل يوم هو يف ش،و

 أنتا شوعتنا: – 11

تمماه لمموم مممن شمميعتا فثّرضمموه عممرش السممامه هلممم بممالزح  إىل وأ

البممام، متممذّرعن نقمم  الصمملم، بمم،و معاويممة مل يطبمم  خلوطمما، فقمما  

:  أنمتم شميعتنا وأهمل موّدتنما فلمو كنم  بماحلزم يف Q هلم اإلمام احلسمن

، مما كماو معاويمة ب،بم،   ، ولسملطا ا أركم  وأنصمبد أمر الدنيا أعمملد

  عزيمممة، ولكنمم  أرا اممب ممما مة وال أمضمممنمم  ب،سمما  وال أشممد شممكيم
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مموا بقضمماء اهلل،  رأيممتم، وممما أرد  بممام فعلمم  إال حقممن الممدماء فارض 

 .(1 وسلموا ألمره، والزموا بيوتكم وأمسكوا

 :يو  تال رنطهأ نوُ احلق – 12

قتممل احلسممن، وال يقتممل احلسممن حتمم   ال يقتممل احلسممن حتمم  يد

يقتممل بقايمما الصممثابة  يقتممل اهلاشممميوو، وال يقتممل اهلاشممميوو حتمم 

  عممرش موالتممابعن، وطلممو اجلممو ملعاويممة ليعيممدها أمويممة جاهليممة فيقضمم

اإلسم م، فممإو أعجمزه تلممق فهممو ال يعجمز عممن مسمصا وتبمموهيا، ولممد 

فطن سيد شبا  أهل اجلنمة لمذلق فقمد لما  ملالمق بمن ضممرة ملما عاتبما 

تممث املسمملموو عممن وجمما األرض،  عممرش الصمملم: إئ خبممي  أو اد

 .(2 أو يكوو للدين ناع ف،رد  

وايممب سممرياو بممن أيب لمميرش ملمما لمما  لمما: السمم م عليممق يمما مممذ  

: مممما أتللمممتهم، ولكمممن كرهممم  أو أفنممميهم، Q املممم منن، فيقمممو 

 .(3 وأست،صل ش،فتهم

ويقو  أليب سعيد ملّا سم،لا عمن عّلمة الصملم: ولمو ال مما أتيم  ملما 

 .(4 ترً من شيعتنا عرش وجا األرض أحدن إال لتل
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 :فوا يعظمة هْا اإلمام – 13

، حممن اشممتط Q فيمما لعظمممة هممذا اإلمممام املظلمموم اإلمممام احلسممن

خلوطا  هم  يف مصملثة همذا المدين، وحراظما  عمرش أهلما املصلصمن، يف 

واحممدة مممن أروع السياسمما  واالترالمما  التمم  اخممتع ُمما اإلمممام 

بالصمملم إال ليصمموو مبادىلمما  Q ، فلممم يممرض  اإلمممام احلسممنQ احلسممن

 مية اجلليلممة، ولمميثرّ املصلصمموو مممن اإلبممادة، مممع تلممق فقممد اإلسمم

كمماو النمما  واملنممافقوو هيينونمما ب،سمموأ اإلهانمما ، فهممم نرسممهم كممانوا 

بممماألمع ممممن املعارضمممن للثمممر  لنرمممالهم وخممموفهم واحلقيقمممة أو 

هممو معممز املمم منن ومبممّي  الوجمموه. ويكرينمما مممن  Q اإلمممام احلسممن

رد مأكثمر ممن ممرة وتكرنماه يف السممما لالما  Q ترصةا  اإلممام احلسمن

 الساب  يف إفهام شيعتا حيثيا  صلثا مع معاوية.

 معايية يطلب من اإلمام امللاندة يف  تال اخلواُ :

مممن الكوفممة، حلقمما رسممو  معاويممة،  Q ملّمما خممرر اإلمممام احلسممن

طالبمما  منمما: أو يرجممع إىل الكوفممة لقتمما  طاىلرممة مممن اأمموارر خرجمم  

م:  لمو آثمر د أو ألاتمل أحمدا  ممن أهمل القبلمة، عليا، فكتمب إليما اإلمما

ن دماىلها  .(1 (لبدأ د بقتالق، فإئ تركتق لص ه األمة، وحق 
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عنممد رجمموع اإلمممام خمم  اجلممو ملعاويممة وعاملمما، بممدأوا بمطمماردة 

شمميعة اإلمممام، فكانمم  مممآل كثممبة سممّجلها التمماري  بالممدموع والممدماء 

بممن ته مممن أجممل ومممن تلممق املممآل أو زيمماد بممن أبيمما طلممب سممعيد 

مسمتجبا  بما، فوثمب زيماد عمرش أخيما  L تبّيعا، فم،ت  احلسمن بمن عميب

وولممده وامرأتمما فثبسممهم، ونقمم  داره وصممادر أموالمما، وملمما علممم 

تلممق شممّ  عليمما، فكتممب مممن فمموره إىل زيمماد، يمم،مره  Q اإلمممام احلسممن

بمم،و يعطمم  األممماو لسممعيد، وطمميب سممبيل عيالمما وأطرالمما، ويبممّيد داره 

ا أموالا، وهمذا نمع كتابما: ممن احلسمن بمن عميب إىل زيماد: أمما ويرد علي

: فإنممق عمممد    إىل رجممل مممن املسمملمن، لمما ممما هلممم، وعليمما ممما  بعممدد

علمميهم، فهممدم  داره، وأخممذ  مالمما، وحبسمم  أهلمما وعيالمما، فممإو 

أتمماً كتممايب هممذا فممابن لمما داره. واردد عليمما عيالمما ومالمما وشممّرعن  فيمما 

 فقد أجرتا، والس م.

ا بلمم  كتمما  اإلمممام إىل زيمماد، استبمماط اضممبا ، ألو اإلمممام مل وملّمم

ينسممبا إىل أيب سممرياو، ف،جابمما بممام يمميب:  مممن زيمماد بممن أيب سممرياو إىل 

احلسن بمن فاطممة، أمما بعمد: فقمد أتمائ كتابمق، تبمدأ فيما بنرسمق لمبيب 

وأنمم  طالممب حاجممة، وأنمما سمملطاو وأنمم  سممولة، وتمم،مرئ فيمما بمم،مر 

عيتمما، كتبمم  إيّل يف فاسمم  آويتمما إلامممة منممق عممرش املطمماع املسممّلا عممرش ر

سوء الرأي، ورضا منمق بمذلق، وأيمم اهلل ال تسمبقن  بما، ولمو كماو بمن 
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جلدً وحلمق، فمإو أحمب حلمم عميب أو آكلما اللثمم المذي أنم  منما، 

فسممّلما بجريرتمما إىل مممن هممو أوىل بمما منممق، فممإو عرممو  عنمما مل أكممن 

 ّبا إياً والس م(.شّرعتق فيا، وإو لتلتا مل ألتلا إال حل

فممام زاد أو كتممب يف  Q وصممل هممذا اجلمموا  إىل اإلمممام احلسممن

رّده: مممن احلسممن بممن فاطمممة إىل زيمماد بممن سمممية، أممما بعممد: فممإو رسممو  

 لا :  الولدد للرراش، وللعاهر احلجر( والس م. N اهلل

إىل معاويممة بممرد زيمماد عليمما وأرفقمما بكتمما   Q ثممم كتممب اإلمممام

 ل  معاوية تلق اضب عرش زياد وكتب إليا ما ييب:زياد إليا، فلاّم ب

 أما بعدري فإو احلسمن بمن عميب بعمث إيّل بكتابمق إليما، جوابما  عمن 

كتمما  كتبمما إليممق يف ابممن أيب ته، فمم،كثر  العجممب منممق، وعلممم : 

أو لق رأيمن، أحمدمها ممن أيب سمرياو، واآلخمر ممن سممية، ف،مما المذي 

سممية فمام يكموو ممن رأي  من أيب سرياو فثلمم وحمزم، وأمما المذي ممن

 ثلهمما، مممن تلممق كتابممق إىل احلسممن تبممتم أبمماه وتعممرض لمما بالرسمم ، 

ولعمممري أنممق ألوىل بالرسمم  مممن أبيمما، ف،ممما أو احلسممن بممدأ بنرسمما 

ارتراعمما  عليممق، فممإو تلممق ال يضممعق لممو عقلمم ، وأممما تسمملطا عليممق 

باألمر فث  ملثل احلسمن أو يتسمّلا، وأمما تركمق تبمريعا فميام شمرع فيما 

إليممق، فثممّ دفعتمما عممن نرسممق إىل مممن هممو أوىل بمما منممق، وإتا ورد 

عليممق كتممايب فصممّل ممما يف يممديق لسممعيد بممن أيب ته، وابممن لمما داره، 
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، أو Q واردد عليمما مالمما، وال تتعممّرض لمما، فقممد كتبمم  إىل احلسممن
طممّبه، إو شمماء ألممام عنممده، وإو شمماء رجممع إىل بلممده، وال سمملطاو لممق 

باسممما واسممم أممما،  Q أممما كتابممق إىل احلسممنعليمما ال بيممد وال لسمماو، و

وال تنسممبا إىل أبيمما، فممإو احلسممن، وةممق ممما ال يرممم  بمما الرجممواو، وإىل 

أي أم وكلتمما ال أّم لممقو أممما علممم  أ مما فاطمممة بنمم  رسممو  اهللو 

 فذاً أفصر لا لو كن  تعلما وتعقلا.

 أما حسن فمابن المذي كماو لبلما

 

 
 إتا سار سار املو  حيمث يسمب

 يلمممد الرىلبممما  إال نظمممبهوهممل  

 

 
 وتا حسمممن شمممبا لممما ونظمممب

 ولكنّمما لممو يمموزو احللممم واحلجمما 

 

 
 (1 بممم،مر لقمممالوا يمممذبل وثبمممب

 * * * 

  

                                                           

ري كلمة اإلمام 5-3ري العقد الرريد: 7و  72،  4خله ابن أيب احلديد، ر ((1

 .Q  :115 - 116 احلسن



 

  



 

 

 

 الفصل الرابع 

 معاوية بن أيب سفيان



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 معايية بن أيب سهوان

والممده صممصر بممن حممر  بممن أميممة بممن عبممد شمممع  أبممو سممرياو( 

 أما بن  عتبة بن ربيعة بن عبد شمع.

 من هو أبو سهوان؟

ياو  صمصر بمن حمر ( همو المذي لماد لريبما يف حروُما أبو سمر

وهممو رىلمميع عبممد شمممع بعممد لتممل عتبممة بممن ربيعممة ببممدر.  N إىل النبمم 

لمما  أبممو الرممرر األصممرهائ: أبممو سممرياو هممو صممصر بممن أميممة بممن عبممد 

، وكهرمما  N شمممع، كمماو رأسمما مممن رهو  األحممزا  عممرش رسممو  اهلل

رهائ: كمماو أبممو سممرياو ، ويقممو  أيب الرممرر األصمم(1 للمنممافقن يف أياممما

حن رجع إىل مكة ورجع لبمل لمريا ممن بمدر، نمذر أال يممع مماء  ممن 

، فصممرر يف ممماىلت  راكممب مممن لممريا ليممّع N جنابممة حتمم  يغممزو  مممد

بيمينا، فسلق النجدية، ولمد كماو أبمو سمرياو لما  وهمو يتجهمز خارجما  

 من مكة إىل املدينة أبياتا  من شعر ةّرض فيها لريا فقا :
                                                           

 .343،  6أبو الررر األصرهائ، األاائ: ر ((1
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مممرّ   وا عمممرش يثمممر  و عهممممكد

 

 
ممملد   فمممإو مممما  عممموا لكمممم ن ر 

 إو يممق يمموم القليممب كمماو هلممم 

 

 
و  د   فمممإو مممما بعمممده لكمممم د 

 ألي ممم  أال ألمممر  النسممماء وال 

 

 
مملد  سد  يمممّع رأل وجلممدي الغد

 حتمم  تبيممدوا لباىلممل األو  والممم 

 

 
 خمممزرر او الرممم اد مبممممتعلد 

مم  دو إو أبمما لمما  ابممن هبممام: شممامتة أيب سممرياو باملسمملمن بعممد أدحد

سرياو أخلل عمرش اجلبمل ثمم  ا بم،عرش صموتا، لما : أنعمم  فعما ، 

 .(1 إو احلر  سجا  يوم بيوم، أعل هبل، أي أظهر دينق

 N وبعمممد فمممتم مكمممة وانتصمممار اإلسممم م ودخمممو  الرسمممو 
والرمماملن معمما مل اممد أبممو سممرياو بممدا مممن اهلممر  حتمم  أسمملم ظاهريمما  

 N عمرش اإلسم م والرسمو  لينرذ ممن العقما  ألنما ظمل يضمغن احلقمد
 Nحت  بعد إسم ما فعمن ابمن عبما  لما : رأا أبمو سمرياو رسمو  اهلل

  والنما  يطاموو عقبيما، فقما  أبمو سمرياو بينما وبمن نرسما: لممو ميمبم

 عاود د هذا الرجل القتا و

إتا   N حتمم  و  بيممده يف صممدره ولمما  N فجمماء رسممو  اهلل
أبمما  N ام رأا الرسممو حيممن N ، ولقممد لعنمما رسممو  اهلل(2 طزيممق اهلل

                                                           

 .356،  6املصدر نرسا: ر ((1

 .576،  3السبة النبوية، البن هبام: ر ((2
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سرياو مقمب  عمرش لمار ومعما ابنما معاويمة يقموده ويزيمد يسمولا فقما : 

 .(1  لعن اهلل الراكب والقاىلد والساىل (

 من هي هند؟

ه  بنم  عتبمة بمن ربيعمة وزوجمة أيب سمرياو، ممن اللموايت ولرمن 

وحاربنممما وأّلمممبن عليممما كثمممبا ، وهممم  التممم   N يف وجممما رسمممو  اهلل

خصوصمما  يف  N عممرش اأممرور لقتمما  رسممو  اهللركن محرضمم  املبمم

معركة أحد وخرج  هم  معهمم تم،لبهم عمرش القتما  انتقامما  ملقتمل أبيهما 

 وعمها وأخيها يف بدر. وه  الت  كان  تنادي:

 نثممممممن بنمممممما  طممممممارك

 

 
 إو تقلبمممممممممموا نعممممممممممان 

 ونبسمممممممممما الممممممممممنامرك 

 

 
 أو تمممممممممدبروا نرمممممممممارك

 فراك اب وام  

رُا، ثمم كم  عنهما مسميرا ليضمفرفع أبو دجانة سمامً بمن خرشمة  

فقيممل لمما يف تلممق، فقمما : أكرممم د سممي  رسممو  اهلل أو ألتممل بمما امممرأة، 

 .(N 2 وكاو السي  الذي يقاتل با أعطاه رسو  اهلل

                                                           

 .400،  4رشي، ربيع األبرار ونصو  األخبار: رالزخم ((1

 .195،  2ري عن تاري  الطعي: ر81خرايا أموية:   ((2
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وهمم  التمم  ولرمم  والنسمماء المم يت معهمما يمممثلن بممالقترش مممن 

، اممد عممن اآلتاو واألنممول حتمم  ا ممذ  هنممد N أصممثا  رسممو  اهلل

، (1 أنمموفهم ل ىلمد وأعطم  ل ىلممدها ولرطهما وحبمميا  ممن آتاو الرجما  و

 وكان  هند معروفة بالعهر والزنا لبل اإلس م.

مكممة وأخممذ البيعممة مممن النمما  جاءتمما  N فلممام فممتم رسممو  اهلل

نساء من لمريا فميهن هنمد بنم  عتبمة متنقبمة متنكمرة حلمدثها ومما كماو 

بثممدثها  N مممن صممنيعها بثمممزة، فهمم   ممال أو ي،خممذها رسممو  اهلل

: تبممايعنن  عممرش أال N تلممق، فلممام دنمموو منمما ليبايعنمما لمما  رسممو  اهلل

ترشكن بماهلل شمياا ، فقالم  هنمد واهلل إنمق لت،خمذ علينما أممرا  مما ت،خمذه 

رلن، لالمم : واهلل إو كنمم  معممرش الرجمما  وسممند تيكا، لمما : وال تسمم

ألصيب ممن مما  أيب سمرياو اهلنمة واهلنمة ومما أدري أكماو تلمق حم يل 

 أم ال.

: وإنممق هلنممد بنمم  عتبممة، فقالمم : أنمما هنممد N   رسممو  اهللفقمما

 بن  عتبة فاع  عاّم سل  عرا اهلل عنق.

: وال تممزنن، لالمم : يمما رسممو  اهلل وهممل N فقمما  رسممو  اهلل

 تزئ احلرة.

                                                           

 .204،  2ري عن تاري  الطعي: ر81خرايا أموية:   ((1
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لمما : وال تقممتلن أوالدكممن، لالمم : لممد ربينمماهم صممغارا  ولتلممتهم 

ممن لوهلما يوم بدر كبارا  ف،نم  وهمم أعلمم، فضمثق عممر بمن اأطما  

 .(1 حت  استغر 

 :نبْة نن معايية

استصلرا عمر عمرش دمبم  بعمد وفماة أخيما يزيمد بمن أيب سمرياو يف 

همم 41رين سمنة إىل سمنة مرين، فلم يمز  واليما  عمرش البمام عبممسنة عب

ويف هممذه السممنة اسممتطاع أو  L حيممث صممالم اإلمممام احلسممن بممن عمميب

اأاصممة التمم   طضممع أرجمماء الدولممة اإلسمم مية لسمميطرتا ب،سمماليبا

 سول نتعرض إليها.

 وما  يف سنة ستن للهجرة وعاش ثامنيا  وسبعن سنة.

امتمماز معاويممة بالممدهاء واملكممر واأديعممة، وكمماو يتظمماهر بمماحللم 

 Q وسممعة الصممدر، ولممد نابممذ معاويممة أمممب املمم منن عمميب بممن أيب طالممب
، وأظهممر هلممام الممبغ  واأمم ل واالنثممرال طيلممة Q وبعممده احلسممن

وشمم  عصمما املسمملمن وخممرر عممرش اإلمممامن وجممّيا اجليمموش  أياممما

حلممرُم وأاممار عممرش بمم د املسمملمن اممارا  عديممدة، وحصممل يف عهممده 

ولمد نقم  معاويمة الصملم، ولتمل بعم   Q الصلم مع اإلممام احلسمن
                                                           

 .337،  2ري عن تاري  الطعي: ر81خرايا أموية:   ((1
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الصممثابة األجمم ء ومممن التممابعن واهلاشمممين واممبهم، وبالممذا  

جعمممدة بنممم  المممذي سمممّما عمممن طريممم  زوجتممما  Q اإلممممام احلسمممن

وأظهممر سممب  N األشممعث، ولممد امتمماز بكثممرة الكممذ  عممرش رسممو  اهلل

 وأهل بي  النبوة. Q أمب امل منن

وامتماز عهممده بابتعمماد الصممثابة عممن القيممادة خمموفهم مممن التلممول 

بسممبة األيرممة وتنزهمما عممن األعممام  املبممينة التمم  ارتكبهمما، كممام امتمماز 

خصوصمما  يف احلجمماز عهممده باسممتبداد المموالة واحلكممام عممرش الممب د 

 .(1 والعراك

 :يصا معايية N اينبي

وهممو  N ال يسممتطيع أي مسمملم أو يقممده يف مقولممة رسممو  اهلل

المذي ال ينطمم  عمن اهلمموا إو همو إال وحمم  يموح  وهممو األممن الممذي 

ددَن األ وَ اِييدداِل * ﴿لمما  عنمما القممرآو الكممريم:  َل َنَلو نددا َبع  َيَيددو  َتَقددو 

نا ِمن    بِاي َومِ   ْ نا ِمن    اي َوتِّيَ ألَوََخ  (.45 احلالة:  ﴾ِّي * ث ا  َيَقَطع 

ا  ﴿هممو كمم م اهلل عممز وجممل:  N فكمم م الرسممو  َيمددا َتدداز 

وا َت   ا  َنن    َفان  ي   َيما هَناز   ْ ول  َفخ  س   (.7 سورة احلرش:  ﴾ايكر 

                                                           

 .20خرايا أموية:   ((1
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كمماو يعممرل الصممثابة معرفممة جيممدة  N وال ريممب أو رسممو  اهلل

رماك أو اإليمامو ومما سمي و  إليما أممرهم ب،حواهلم وما همم عليما ممن الن

معاويممة يف عممدة أممماكن ولعنمما ولممد  N . ولممد تكممر رسممو  اهللN بعممده

 تكرنا بعضها ال عرش سبيل احلرص، منها:

روا صمماحب كتمما  الغممارا  عممن األعممما بممن أنممع بممن  – 1

يقممو : سمميظهر عممرش النمما  رجممل  N مالممق لمما : سمممع  رسممو  اهلل

البلعموم، ي،كمل وال يبمبع، ةممل وزر  رم، واسمعممن أمتم ، عظميم السم

 الثقلن، يطلب اإلمارة يوما . فإتا أدركتموه فابقروا بطنا.

لضميب، لمد وضمع طرفما يف بطمن  N لا  وكاو يف يمد رسمو  اهلل

 .(1 معاوية

معاويممة فبعممث إليمما مممن يسممتدعيا  N اسممتدع  رسممو  اهلل – 2

بع : اللهممم ال تبممN فوجممدوه ي،كممل، ثممم بعممث فوجممدوه ي،كممل فقمما 

 .(2 بطنا

ر بممن عاصممم الليثمم  عممن أبيمما لمما : أتيمم  مسممجد معممن نصمم – 3

والنمما  يقولمموو: نعمموت بمماهلل مممن اضممب اهلل واضممب  N رسممو  اهلل

 رسولا! فقل  ما هذاو

                                                           

 .108،  4خله  س الب اة: ر ((1

 .55،  4الب اة: رخله  س  ((2
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لممالوا: معاويممة لممام السمماعة، ف،خممذ بيممد أيب سممرياو، فصرجمما مممن 

:  لعمممن اهلل التممابع واملتبمموع ر  يممموم N املسممجد، فقمما  رسممو  اهلل

ز   ألمت  جد  .(1 من معاوية تي األستاه(! لالوا: يعن  الكبب الع 

لممما   N روا العممم ء بمممن حريمممز القبمممبي أو رسمممو  اهلل – 4

ملعاويممة: لتتصممذو يمما معاويممة البدعممة سممنة والقممبم حسممنا  أكلممق كثممب 

 .(2 وظلمق عظيم

ف،ي خمب كانم  ترجموه األممة ممن معاويمة بعمدما وصمرا رسمو  

 .(3 ا ُذه النعو ُذه األوصال ونعت N اهلل

 : بس من زند ت  يمحلاد 

نذكر هنا بعم  فلتاتما  ما أدا بكثمب ممن الصمثابة والتمابعن إىل 

الطعممن يف دينمما ووصممرا بالزندلممة واإلحلمماد يف ديممن اهلل. ولممد بلمم  بمما 

الممتامدي والطغيمماو إىل حممد جعلمما يتعممرض ملقممام النبمموة والرسممالة 

 باإلهانة واالحتقار.

                                                           

 .79،  4خله  س الب اة: ر ((1

 .79،  4خله  س الب اة: ر ((2

 .21خرايا أموية:   ((3
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تلممق التعممرض وهممو الممذي تعممرض مممن لبممل فلممم يممر مانعمما  مممن 

وإمممام املسمملمن وأعلممن بسممبا وسممب  N ملثاربممة وا رسممو  اهلل

عممرش منممابر املسمماجد يف أرجمماء  K الصممروة الطمماهرة مممن أهممل البيمم 

 الب د اإلس مية.

مضافا  إىل أنما كماو يمرا أو األممر ال يعمدو امللمق. كمام يظهمر ممن 

. فهممو كمماو يممرا أو بنمم  Q  مننالكتابمما  املتبادلممة بينمما وبممن أمممب املمم

 هاشم البتهم عرش امللق بمقام النبوة.

لممذلق كمماو يسممع  ببممت  الوسمماىلل والطممرك أو اعممل األمممر يف 

بن  أمية وهمو مما وصمل إليما أخمبا . ممن تلمق األخبمار مما رواه المزبب 

 بن بكار وابه.

روا المزبب بمن بكممار يف املوفقيما  وهمو مممن املنثمرفن عمن عمميب 

 ، لا :Q طالب بن أيب

لا  املطمّرل بمن املغمبة بمن شمعبة: دخلم  ممع أيب عمرش معاويمة، 

رل إيّل فيمذكر معاويمة وعقلما، موكاو أيب ي،تيما فيتثمّدل معما، ثمم ينصم

 ويعجب بام يرا منا.

إت جمماء تا  ليلممة ف،مسممق عممن العبمماء، ورأيتمما مغممتام  فانتظرتمما 

 ساعة، وظنن  أنا ألمر حدل فينا.

 مغتام منذ الليلةوفقل : ما يل أراً 
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فقا : يا بنم  جام  ممن عنمد أكرمر النما  وأخبمثهم، للم : ومما 

 تاًو

لمما : للمم  لمما ولممد خلممو د بمما: إنممق لممد بلغمم  سممنا  يمما أمممب 

املمم منن، فلممو أظهممر  عممدال ، وبسممط  خممبا  فإنممق لممد كممع ، ولممو 

نظممر  إىل إخوتممق مممن بنمم  هاشممم، فوصممل  أرحممامهم فممواهلل ممما 

 تلق  ا يبق  لق تكره وثوابا. عندهم يشء  افا، وإو

ل ممق  أخممو تمميم  فقمما : هيهمما ، هيهمما ! أي تكممر أرجممو بقمماءه! م 

فعممد ، وفعممل ممما فعممل، فممام عممدا أو هلممق حتمم  هلممق تكممره، إال أو 

ر ميقممو  لاىلممل: أبممو بكممر، ثممم ملممق أخممو عممدي، فاجتهممد وشممّمر عبمم

سممنن فممام عممدا أو هلممق حتمم  هلممق تكممره، إال أو يقممو  لاىلممل: عمممر، 

ن أيب كببممة ليدصمماه بمما كممل يمموم شممع مممرا  أشممهد أو  مممدا  واو ابمم

رسممو  اهلل، فمم،ي عمممل يبقمم و وأي تكممر يممدوم بعممد هممذا ال أبالممق! ال 

 .(1 واهلل إال دفنا دفنا

فهل تبق  ملعاويمة حرممة بعمدما أظهمر مما كماو يضممره يف صمدره. 

فهممو هيممدل لطمممع أعمم م اإلسمم م ولممدفن البممهادتن وتكممر سمميد 

 .N ل  وخاتم النبين  مدالبرش وخب اأ
                                                           

 .101،  10خله  س الب اة: ر ((1
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وروا ابممن أيب طمماهر يف كتمما  أخبممار امللمموًري إو معاويممة سمممع 

املمم تو يقممو :  أشممهد أو ال إلمما إال اهلل( فقاهلمما ث ثمما ، فقمما : أشممهد أو 

  مدا  رسو  اهلل!

فقا : هلل أبوً يا ابمن عبمد اهلل. لقمد كنم  عمايل اهلممة، مما رضمي  

 .(1 العاملن لنرسق إال أو يقرو اسمق باسم ر 

 وهل هذا إال ك م ملثد ال ي من برسالة خاتم األنبياء.

وروا أو مممن أفعالمما لبسمما احلريممر وخلبمما مممن آنيممة الممذهب 

والرضممة حتمم  أنكممر عليمما تلممق أبممو الممدرداء، فقمما  لمما: أئ سمممع  

يقمممو :  إو البمممار  فممميهام ليدجرجمممر يف جوفممما نمممار  N رسمممو  اهلل

 أرا بمذلق ب،سما ، فقما  أبمو المدرداء: جهنمو ولا  معاوية: أمما أنما فم 

وهمو طمعئ عمن  N من عذيري من معاويمة! أنما أخمعه عمن رسمو  اهلل

 .(2 رأيا: ال أساكنق ب،رض أبدا  

وملمما كمماو مممن الغممد كتممب كتابمما ، ثممم  عهممم فقممرأه علمميهم وفيمما: 

هذا كتما  كتبما أممب املم منن معاويمة، صماحب وحم  اهلل المذي بعمث 

ا ال يقمرأ وال يكتمب فاصمطر  لما ممن أهلما وزيمرا  كاتبما  نبيا ، وكماو أميم

                                                           

 .130،  5خله  س الب اة: ر ((1

 .130،  5خله  س الب اة: ر ((2
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أمينمما ، فكمماو المموح  ينممز  عممرش  مممد وأنمما أكتبمما، وهممو ال يعلممم ممما 

 أكتب، فلم يكن بين  وبن اهلل أحد من خلقا.

 فقا  لا احلاووو كلهم: صدل  يا أمب امل منن.

وروا أو معاويممة بممذ  لسمممرة بممن جنممد  ماىلممة ألمم  درهممم 

ِِ ﴿و هممذه اآليممة نزلمم  يف عمميب بممن أيب طالممب حتمم  يممروا أ َيِمددَن اين ددا

دَو َأَيددُّ  بِدِ  َيه  دِ د  اهلل َ َند  مدا يِف َ ل  وا َيي ش  ن  وداِة ايددُّ ي د   يِف احل َ ِجب دَ  َ و  ع  َمن  ي 

  َ ددكر  ِلددَد فِو ددا َيهي  لِددَ  احل َ ِض يِو ه   ُ صدداِم * َيمِبا َتددَوى  َسددعل يِف األ وَ
اخل ِ

اَل يَ  ِبُّ اي َهلادَ َياين ل   (.205-204.  البقرة: ﴾اهلل   ر   

َيِمددَن ﴿وإو اآليممة الثانيممة نزلمم  يف ابممن ملجممم وهممو لولمما تعمماىل: 

ِِ َمددن  َيشدد تِغدداَء َمكر  دداِت اهلل ِد اين ددا َلدد   اب  ( فلممم 207 البقممرة:  ﴾كِري َنه 

يقبمل، فبممذ  لما ممماىلت  ألم  درهممم فلممم يقبمل، فبممذ  لما ث ثامىلممة ألمم  

 .(1 فبذ  لا أربعامىلة أل  فقبل وروا تلق فلم يقبل،

وهممل يقممده ممما رواه سمممرة بممن جنممد  يف حمم  أمممب املمم منن 

بِّددَ  ِصددد  اا ﴿ولاىلممد الغممر املثجلممن والقممرآو ينممادي:  َُ َيََت ددت  َزلَِمددة  

َل يَِكلِاتِ ِ  َبدِّ را ر م   (.115.  األنعام: ﴾َيَند 

يممة بمنممع رسممو  ومنهمما أنمما يف سممنة شسممن مممن اهلجممرة أمممر معاو

أو ةمممل إىل البممام فثممّرً فكسممر  البمممع حتمم  رهيمم   N اهلل

                                                           

 .73،  4خله  س الب اة: ر ((1
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النجمموم باديممة يوماممذ. فمم،عظم النمما  تلممق. فقمما : مل أرد للمما إنممام 

 .(1 خر  أو يكوو لد أرّض فنظر  إليا

 : بس من حب  يلجا 

امتمماز معاويممة بثبمما للجمماه واملقممام والكممرل. فكممل المموي   

ظمامل التم  ارتكبهما واملجمازر التم  سمّود ُما الت  جرهما عمرش األممة، وامل

صممرثا  التمماري  كانمم  نتيجممة لتلممق الغريممزة. وهمم  التمم  تكرهمما 

يَن ﴿ريرة: مالقرآو الكريم يف اآليمة البم ِْ د َعل  دا يِل  ُ  اآل ِخدكَرة  َنج  ا تِل دَ  ايدد 

ت ِقددددّيَ  ِض َير َفلدددداداا َياي عاِ َبددددة  يِل م   ُ ا يِف األ وَ ل ددددو  يَن ن  كِريددددد   ﴾ر ي 

 (.83 القصع:

ولممد أشممار القممرآو الكممريم إىل أمممر مهممم يف اآليممة وهممو أنمما جعممل 

إرادة العلممو يف األرض مقرونممة لإلفسمماد يف األرض وممما مممن أحممد  صممار 

عبممدا  هلممذه الغريممزة والبممهوة ونمما  منهمما إال أتبعمما اإلفسمماد يف األرض، 

 والتاري  يبهد بذلق.

رل عممرش معاويممة وإليممق أهيمما القممار  الكممريم بعمم  الصممور لتتعمم

 وما يف نرسا من حب للجاه واإلمارة يف أيام إمارتا عرش البام.

                                                           

 .177،  4تاري  الطعي: ر ((1
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روا أبممو  مممد األممموي لمما  خممرر عمممر بممن اأطمما  إىل البممام 

فرأا معاويمة يف موكمب يتلقماه وراه إليما يف موكمب فقما  لما عممر: يما 

معاويممة تممروه يف موكممب وتغممدو يف مثلمما وبلغنمم  أنممق تصممبم يف 

   ببابق.منزلق وتوو احلاجا

لمما : يمما أمممب املمم منن إو العممدو ُمما لريممب منمما وهلممم عيمموو 

 .(1 وجواسيع، ف،رد  يا أمب امل منن أو يروا لإلس م عزا

وأي عممز لإلسمم م مممن ولممول توي احلاجمما  ببمما  السمملطاو، 

 لكن لو لا :  ف،رد  أو يروا حب السلطاو للجاه( كاو أصدك.

أمللممم عممن هممذاو فقمما : وأالممّ لمما رجممل فثلدممم  عنمما فقيممل لمما: 

ولمموا بيننمما وبممن   إننمم  ال أحممو  بممن النمما  وبممن ألسممنتهم ممما مل ة 

 .(2 سلطاننا(

وكاو معاويمة ينتقمل بمن كمور البمام فنمز  منمزال  فبسما لما عمرش 

رل عمرش الطريم ، لما  المراوي همو عبمد اهلل بمن مسمعدة مظهر أجار مبم

 و .فقعد  معا فمر  القطرا  والرحاىلل واجلواري واأي

فقمما  معاويممة: يمما بممن مسممعدة إو أبمما بكممر مل يممرد الممدنيا ومل تممرده، 

وأممما عمممر أو لمما  ابممن ختمممة، ف،رادتمما الممدنيا ومل يردهمما، وأممما عممثامو 

                                                           

 .244،  4تاري  الطعي: ر ((1

 .244،  1عيوو األخبار: ر ((2
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ف،صمما  مممن الممدنيا وأصمماب  منمما وأممما نثممن فتمرانمما فيهمما  ثممم ك،نمما 

 .(1 ندم( فقا : واهلل  إنا مللق آتانا اهلل إياه

رش معاويممة فثجبمما، فهتمم  ولممد اسممت،تو سممعد بممن مالممق عمم

 بالبكاء ف،ت  إليا النا  ولالوا: ما يبكيق يا سعدو

فقمما  سممعد: ومممايل ال أبكمم  ولممد تهممب األعمم م مممن أصممثا  

 .(2 ومعاوية يلعب ُذه األمة N رسو  اهلل

يعنمم   -وعممن سممعيد بممن سممويد لمما : صممرّش بنمما معاويممة بالنصيلممة 

ا :  ممما لمماتلتكم اجلمعممة يف األضممث  ثممم خطبنمما فقمم -خممارر الكوفممة 

لتصمموموا وال لتصمملوا وال لتثجمموا وال لتزكمموا، ولممد عرفمم  أنكممم 

ترعلمموو تلممق، ولكممن إنممام لمماتلتكم ألتمم،مر علمميكم، فقممد أعطممائ اهلل 

 .(3 تلق وأنتم كارهوو(

ومل يكمممن ملعاويمممة رادع عمممن ارتكممما  أيمممة جريممممة يف سمممبيل 

ابا الوصممو  إىل شممهواتا وإو كانمم  اجلريمممة همم  لتممل أعوانمما وأصممث

 الذين نا وه عرش بغيا وعدوانا.

                                                           

 .247،  4تاري  الطعي: ر ((1

 .93املستطرل:   ((2

 .131،  8البداية والنهاية: ر ((3
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فعنممدما أراد أو ي،خممذ العهممد ليزيممد، لمما  ألهممل البممام: أنمما لممد 

كممع  ورك جلممدي وعظممم  والممت  أجمميب وأريممد أو أسممتصل  

 عليكم، فمن ترووو

 فقالوا: عبد الرلن بن خالد بن الوليد. فسك  وأضمرها.

بمد المرلن . وع(1 ودّ  ابن أثما  الطبيمب إليما، فسمقاه سمام فمام 

هذا ممن المذين ولرموا ممع معاويمة يف صمرن يف وجما احلم  ولاتمل إممام 

 وكاو يعتع عضدا  ملعاوية، فكاو هذا جزاهه. Q زمانا أمب امل منن

 : بس من ش وات 

ومممن إلبالمما عممرش اللممذا  والممدنيا ممما تكممره يف املسممتطرل، أو 

أكلم  معاوية لا : نكثم  النسماء حتم  مما أفمرك بمن اممرأة وحماىلا و

الطعممام حتمم  ال أجممد ممما أسممتمرىلا وخلبمم  األخلبممة حتمم  رجعمم  إىل 

املاء وركبم  املطايما حتم  اخمت  نعميب ولبسم  الثيما  حتم  اخمت  

 .(2 البياض فام بق  من اللذا  ما تتوك إليا نريس إال  ادثة أا كريم  

والممذي يرهممم مممن ك ممما أنمما مل يكممن لمما جلمميع كممريم فجلسمماىلا 

ميممة أو مممن حمموايش السمملطاو املتملقممن لمما إممما كممانوا مممن بنمم  أ

                                                           

 بوالك. - 197،  18األاائ: ر ((1

 .119املستطرل:   ((2
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والطممامعن يف دولتمما. هكممذا كمماو شمم،و األيرممة، ولممد ورد يف احلممديث 

ر  لا. N أو رسو  اهلل  تويف ومل يببع يومن من بد

 : بس من است  ائ  يحتقر  اآلخكرين

هممذه بعمم  األخبممار التمم  يمكممن للقممار  الكممريم مممن خ هلمما أو 

ريم نمع القمرآو مممن حرمما  خمالرما  لصميطلع عرش ما انتهكما معاويمة 

الكممريم الممذي  مم  عممن التهمممة واجلممد  والتنممابز واالسممتهزاء وملقممب 

 اآلخرين.

دخمل خليمق بمن األعمور عمرش معاويمة وكماو دمميام  فقما  لمما  – 1

ريق ومما هلل ممعاوية: إنق لمدميم واجلميمل خمب ممن المدميم وإنمق لبم

ألعممور فكيمم  مممن خليممق وإو أبمماً ألعممور والصممثيم خممب مممن ا

د  لومقو  سد

فقمما  لمما إنممق معاويممة وممما معاويممة إال كلبممة عممو  فاسممتعو  

الكمم  ، وإنممق البممن صممصر والسممهل خممب مممن الصممصر وإنممق البممن 

حممر  والسمملم خممب مممن احلممر  وإنممق البممن أميممة وممما أميممة إال أمممة 

 صغر  فكي     أمب امل مننو ثم خرر وهو يقو :
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 أيبممتمن  معاويممة بممن حممر 

 

 
   صممارم ومعمم  لسممائوسممير

 وحممويل مممن توي يممزو ليممول 

 

 
 وااممممة وممما إىل الطعممماو

 يعمممع بالدماممممة ممممن سمممراه 

 

 
 (1 وربمما  احلجمما  مممن الغمموائ

ولمما  معاويممة أيضمما  لرجممل مممن المميمن: ممما كمماو أجهممل  – 2 

لومممق حممن ملكمموا علمميهم امممرأةو لمما  الرجممل: أجهممل مممن لمموم  

ددا  مِن  زدداَن هددْا ﴿: N لومممق الممذين لممالوا حممن دعمماهم رسممو  اهلل ايل   

تِنددا بَِعددْاب   دداِء َأِي ائ  ةا ِمددَن ايل  َُ طكِر  َنَلو نددا ِحجددا ددق  ِمددن  ِنن ددِدَ  َفددَأم  ددَو احل َ ه 

(. ومل يقولمموا اللهممم إو كمماو هممذا هممو احلمم  مممن 32 األنرمما :  ﴾َأيِددوا  

 .(2 عندً فاهدنا إليا

أهونممق عممرش ولمما  معاويممة يوممما  جلاريممة بممن لدامممة: ممما كمماو  – 3

ت سممّموً جاريممةو فقمما : ممما كمماو أهونممق عممرش لومممق إت  لومق إ

سممّموً معاويممة وهمم  األنثمم  مممن الكلممب. لمما : أسممك  ال أم لممق!. 

لمما : أم يل ولممدتن  أممما واهلل إو القلممو  التمم  أبغضممناً ُمما لبممن 

جوانثنمما، والسمميول التمم  لاتلنمماً ُمما لرمم  أيممدينا، وإنممق مل ولكنمما 

نمموة، ولكنممق أعطيتنمما عهممدا  وميثالمما  وأعطينمماً لسمموة ومل متلكنمما ع

                                                           

 .57املستطرل:   ((1

 .214،  3ري العقد الرريد: ر58املستطرل:   ((2
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سمعا  وطاعة. فمإو وفيم  لنما وفينما لمق وإو نزعم  إىل امب تلمق فإنما 

 تركنا وراءنا رجاال  شدادا  وأسنّة حدادا.

 فقا  معاوية: ال كّثر اهلل يف النا  مثلق يا جارية.

 .(1 فقا  لا: لل معروفا  فإو خل الدعاء  يا ب،هلا

غممبة بممن شممعبة عممرش معاويممة  وكمماو املغممبة أعممور ودخممل امل – 4

 دميام آدم(. فقا  معاوية:

 إتا راه يف لوهيممممممة متلبسمممممما  

 

 
مم  مملن يسممتن يف لممبن     ع  ممل جد  تقد

 وألسم لو خر  من أستق بيضمة 

 

 (2 ملا انكرس  من لر  بعضق من بع  

 
 :رة يدي  بس من انعدام ايغ

واحلميمة فيكموو ممن  من ألمبم القبماىلم او يدسملب اإلنسماو الغمبة

سرلة النا  وممن األدنمن، فم  يبمايل ملما ينما  عرضما أو مما ليمل فيما أو 

رضا.  يف ع 

:  إو اهلل ةمممب ممممن عبممماده الغيمممور( N ولمممد لممما  رسمممو  اهلل

ف،صمممثا  النرمممو  الضمممعيرة المممذين ال امممدوو ألنرسمممهم كراممممة 

                                                           

 .58ل:  املستطر ((1

 .62ري خرايا أموية:  55،  4عيوو األخبار: ر ((2
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واحممتام ويستبممعروو الممدناءة أمممام اآلخممرين، همم الء الممذين ينممالوو 

 أعراض النا  وال يبالوو ملا لالوا وما ليل فيهم. من

وطبقمما  للقاعممدة، مممن كبمم  عممن حجمما  النمما  انكبممر  

 عورا  بيتا، ومن طرك با  النا  طدرك بابا.

نمما   فهمم الء هممم أو  مممن يتعممرض لرثمما الكمم م وأو  مممن يد

مممن عرضمما. وال شممق أو الظممرول والبياممة والصممرا  الوراثيممة التمم  

واألبمموين كانمم  تمتثكم يف شصصمميتا، خصوصمما   اكتسمبها مممن العبمبة

 ولد نب، يف بي  أيب سرياو ويف حجر هند آكلة األكباد.

والعجممب كممل العجممب  ممن اعتممع تلممق األخبممار مممن فضمماىلل 

 معاوية ومكارم أخ لا ومن حلما املعرول.

فمنثن نمتً للقمار  الكمريم احلكمم يف تلمق املوالم  ليتسمن  لما 

 أو ةكم ببدة حلما أو بعدم ابتاوأو طتار أحد األمرين إما 

لممبا هممل كانمم  موالرمما تتطلممب احللممم أم تتطلممب الغممبة 

 واحلميةو

تكروا أنما أدخمل الريمل إىل دمبم  يف زممن معاويمة بمن أيب سمرياو 

فصممرر أهممل البممام لينظممروه، أل ممم مل يكونمموا رأوا الريممل مممن لبممل 

 تلق.
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ر للررجممة، ف حمم  منمما مفصممعد معاويممة عممرش سممطم القصمم

لتراتممة، فممرأا رجمم   مممع بعمم  حظايمماه  حرممما( يف بعمم  حجممر ا

 القرص.

 فنز  مرسعا  إىل احلجرة، فطرك باُا!

 فقيل: منو فقا : أمب امل منن.

فرممتم البمما  إت البممد مممن فتثمما طوعمما  أو كرهمما ، فممدخل معاويممة 

.  فول  عرش رأ  الرجل وهو منكع رأسا ولد خال خوفا  عظيام 

ا ممما الممذي للممق عممرش ممما صممنع  يف فقمما  لمما معاويممة: يمما هممذ

دخولق لرصي وجلوسمق ممع بعم  حرمم ، أمما خرم  نقمتم ، أمما 

 خبي  سطويت، أخعئ يا ويلق ما الذي للق عرش تلقو

 لا : يا أمب امل منن للن  عرش تلق حلمق.

فقا  لما معاويمة: أرأيم  إو عرمو  عنمق تسمتها عميّب فم   مع 

 ُا أحدا.

ا اجلاريمة ومما يف حجروما وكماو شمياا  لما لا : فعرا عنا ووهمب لم

 .(1 ليمة عظيمة

  احللمم والعرمو مفنثن هنما نتسماء ري همل كماو همذا مولرما  يقتضم

 عن املجرم أم يقتيض احلزم والغبة والعرة عرش نساىلا وحرماوو

                                                           

 .190ري املستطرل:  230،  2حياة احليواو، للدمبي: ر ((1
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ومممن األخبممار التمم  يعممرل منهمما مممدا اممبة األيرممة ممما تكممره يف 

 املستطرل يف حلم معاوية.

 اوية: ما أشبا أستق ب،س  أمق.لا  رجل ملع

 .(1 فقا  معاوية: تاً الذي أعجب أبا سرياو منها

ليمم  شممعري لممو ليلمم  هممذه الكلمممة لغيممور ممماتا كمماو يرعمملو 

 حيث لا :  إتا مل تستم فافعل ما شا (. N صدك الرسو 

وتكممر األوزاعمم  او خممريم بممن فاتممق دخممل عممرش معاويممة فنظممر 

، لممو كانتمما عممرش جاريممة عممات   أو  معاويممة إىل سمماليا، فقمما : أي سممالن

 إدراكها(.

 .(2 فقا  لا خريم: يف مثل عجيزتق يا أمب امل منن

فهذه األخبار تمدلنا عمرش ممدا امبة األيرمة عمرش خلفما وحرمما، 

 والباعر يقو :

 إتا كاو ر  البي  بالمدّل مولعما

 

 
 فبيمة أهل البي  كلهم المرلع

 
دل واألحاديممث ال رحا  هلممذه احلممواموالبيمم  الممذي يكمموو مسمم

شق أو ممن يدخلما تلمّم بما ملمة ممن تلمق احلموادل أو يصميبا يشء ممن 

                                                           

 .189املستطرل:   ((1

 .204ري تاري  السيوط :  230،  2عيوو األخبار: ر ((2
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تلممق النرثمما ، فكيمم  بالممذي يسممكنا ويتبمم  يف حجممره ويرممتم عينيمما 

 عرش سالسا وسهراتاو!

وهناً بع  األخبمار التم  تمد  عمرش انعمدام امبة معاويمة با ماه 

او اجلممواري بناتمما الممذين لضمموا حيمماوم يف ارفمما  القصممور ويف أحضمم

واأممدم وهممم يتبممادلوو الغممز  والرسمماىلل مممع البممعراء، والعبمماك 

واملغنممن الممذين كممانوا ينقلمموو األبيمما  فممور سممامعهم للطممرل اآلخممر. 

  موالترصمميل موجممود يف كتمما  خرايمما أمويممة للسمميد  مممد مرتضمم

 القزوين .

ولعمل القمار  هلممذه األخبمار والروايمما  حصمل لمما العلمم بمممدا 

د تكممر ابممن لتيبممة يف عيمموو األخبممار كلمممة ملعاويممة اممبة معاويممة ولمم

نذكرها هنا، وهم  لولما: ثم ل ممن السم دد: الصملع وانمدحاك المبطن 

 وترً اإلفراط يف الغبة. و ل شاهدنا الكلمة األخبة.

 : بس من رس ات 

عنممدما انتقممل بيمم  املمما  إىل معاويممة ولبممل أو ينتقممل إليمما عنممدما 

رل ببيمم  املمما  م، كمماو يتصممكانمم  البممام ملمم  سممطوتا وسمميطرتا

حسممب أهواىلمما ومصمماحلا اأاصممة. فلممم يكممن لبيمم  املمما  ضممابا 

 خا .
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فلممربام أعطمم  املغنممن أو لذويمما مممن بنمم  أميممة وشمميعتهم اآلالل 

امل لرممة مممن الممدنانب والممدراهم وحممرم الصممثابة املتقممدمن والتممابعن 

 أمثا  أيب تر وابه من بي  املا  حت  يمو  جوعا.

بنمم  أميممة يف خطبتمما البقبممقية  Q ب املمم مننولقممد وصمم  أممم

بقولمما:  طضممموو ممما  اهلل خضممم اإلبممل نبتممة الربيممع( هممذا يف عهممد 

عثامو. ومن األممور التم  نقمهما الصمثابة عمرش عمثامو كانم  عطايماه إىل 

بن  أمية وتويما. وعنمدما صمار األممر إىل معاويمة وبنم  أميمة تامما  عماثوا 

 ن من وراىلهم رليب.ببي  املا  كام يباهوو ومل يك

وإليق بع  المنامتر والصمور ممن املموارد التم  كانم  تنرم  فيهما 

 أموا  املسلمن:

اسمممتعمل معاويمممة بيممم  املممما  كسممم ه يف وجممما اإلممممام  – 1

فاإلمممام كمماو يسممب يف الرعيممة بالعممد . ومعاويممة كمماو يبممذ   Qاحلسممن

املمما  لكممل مممن طممرر عممن طاعممة اإلمممام ويممنق  يممد الطاعممة. وُممذا 

مممل اسممتهوا عممددا  كبممبا  مممن النمما  ومممن الممذين كممانوا يعبممدوو الع

: حممب الممدنيا رأ  كممل N الممدينار والممدرهم. ولممد لمما  رسممو  اهلل

خطياممة وُممذه الطريقممة اسممتطاع أو يقمم  يف وجمما احلمم  ويبممهر يف 

 وجها السي .
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َيمِن  ِمددن  ﴿وخطممب معاويممة يوممما  فقمما : إو اهلل تعمماىل يقممو :  – 2

 مِر  ِنن دد
ء  ل ددوم  ََش  ُ  َمع  ي دد   مِر  بَِقددَد نَ ِّ ن دد   َيمددا ن 

(، 21 احلجممر:  ﴾َدنا َخ ائِ

ر  يف عطايمماكمو فقمما  لمما األحنمم : إنمما مفعمم م  تلومممونن  إتا لصمم

واهلل ال نلومممق عممرش ممما يف خممزاىلن اهلل ولكممن عممرش ممما أنزلمما اهلل لنمما مممن 

 .(1 خزاىلنا فجعلتا يف خزاىلنق وحل  بيننا وبينا

درجممة كمماو عمممرو بممن العمما  زميلمما ولرينمما  وبلمم  األمممر إىل

 وخليكا يف بغيا يستهز  با يف استص صا أموا  بي  املا  لنرسا.

تكر املمداىلن  أنما لما  عممرو بمن العما  ملعاويمة يومما : أئ رأيم  

ر مالبارحمة يف املنممام كم،و القيامممة لمد لاممم ، ووضمع  املمموازين وأحضمم

جلممق العمرك وبمن النا  للثسا ، فنظمر  إليمق وأنم  والم  لمد أ

يممديق صممث  ك،مثمما  اجلبمما ، فقمما  معاويممة: فهممل رأيمم  شممياا  مممن 

و! وتكممر يف تمماري  الصممثابة والتممابعن أو حويطممب بممن (2 رمدنممانب مصمم

 .(3 عبد العزا باع داره بمكة من معاوية ب،ربعن أل  دينار

ولممد بلمم  بمما األمممر إىل حممد كمماو يثممب اضممب الصممثابة  – 3

يث أيب تر الغرمماري رضممواو اهلل عليمما، مممع والتممابعن عليمما. وحممد

                                                           

 .458املستطرل:   ((1

 .318،  1عيوو األخبار: ر ((2

 ، الطعي.32والتابعن:  تيل املذيل، من تاري  الصثابة  ((3
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 N معاويممة حممديث معممرول وأبممو تر هممو الممذي شممهد رسممو  اهلل
راء عمرش تي هلجمة مبصدلا، بقولما:  مما أللم  الغمعاء وال أظّلم  اأضم

ر مأصدك ممن أيب تر( فهمذا الصمثايب اجلليمل كماو يقم  عمرش بما  لصم

نِدد   ﴿معاويممة ويقممرأ اآليممة الكريمممة:  يَن َيك 
ِْ ددَة َير َياي دد َهَب َياي ِهض   ْ يَن ايدد

ا  بَِعْاب  َأيِوا   ه  ن ِهق وهَنا يِف َسبِواِل اهلل ِ َفَبِّشِّ   (.34 التوبة:  ﴾ي 

 ا حمدا بمعاويمة أو يكتمب لعمثامو: لمو كانم  لمق حاجمة بالبمام 

فمم،خرر منهمما أيب تر. فممادخرر رضممواو اهلل عليمما عممرش أخبممن مركممب إىل 

 ما  جوعا.املدينة ومنها إىل الربذة حت  

كممل تلممق ألنمما ولمم  مممع احلمم  يف وجمما الباطممل فهممو الممذي 

 استنكر ما  عا معاوية من األموا  أي ما أخذه من بي  املا .

فهذا حما  معاويمة وحما  بيم  املما  ولمد  مس عمرش همذا السمبيل 

 من جاء بعده من احلكام والس طن.

 : بس من جبن 

ا  فهممو يممورد مممن الصممرا  املبغوضممة يف القاىلممد أو يكمموو جبانمم

لومممما إىل اهللكمممة ويمممتكهم وهيمممر . ومل ةمممّدثنا التممماري  أو معاويمممة 

 اشتً يف لتا  أو ناز  األلراو واألبطا . بل العكع متاما .
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فالممذي تكممر يممد  عممرش جبنمما وخوفمما. تكممر املممداىلن ري لمما : رأا 

عمممرو بممن العمما  معاويممة يوممما  فضممثق. فقمما  لمما: مممم تضممثقو 

 أضثق اهلل سنق.

ثق مممن حضممور تهنممق عنممد إبممداىلق سمموءتق يوممما  لمما : أضمم

، ولمو شماء أو يقتلمق  البن أيب طالمب، أمما واهلل لقمد وافقتما منانما  كمريام 

 لقتلق.

فقمما  عمممرو بممن العمما  ملعاويممة يوممما : لقممد أعيممائ أو أعلممم 

 أجباو أن  أم شجاعو

 فقا  معاوية:

 شممجاع إتا ممما أمكنتنمم  فرصممة

 

 
 (1 وأال تكممن يل فرصممة فجبمماو

 
ن سمموء حظمما مل ت،تيمما الرممر  لمما فممام اشممتً يف معركممة إال وممم

وكان  الرر  مع امبه. ولمد عمرض معاويمة فرسما عمرش عبمد المرلن 

 بن حساو، فقا : كي  تراهو

. يريد لو  النجايش:  لا : أراه أجّا هزيام 

 ونج  ابن حر  سابم تو ع لة

 

 
أجمما هممزيمن والرممماه دواو
2 

 

                                                           

 .169،  1عيوو األخبار: ر ((1

 .198،  2عيوو األخبار: ر ((2
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رلن بممن احلكممم عممّب معاويممة ولممد تكممر يف األاممائ أو عبممد المم

ببعر النجايش فقد عمرض عليما خيلما، فممّر بما فمر . فقما  لما: كيم  

تراهو فقا : همذا سمابم، ثمم عمرض عليما آخمر. فقما : همذا تو ع لمة، 

 ثم مّر با آخر فقا : وهذا أجا هزيم.

فقمما  لمما معاويممة: لممد علممم  ممما أرد . إنممام عرضمم  بقممو  

 النجايش يف:

 تو ع لممةونجم  بمن حمر  سمابمن 

 

 
 أجممما همممزيمن والرمممماه دواو

 سليم البظ  عبلد البوا شنس النسا 
 

 كسيد الغىض باك  عمرش النسم و

 (1 أخرر عن  ف  تساكن  يف بلد 

ولد اعمتل همو ببمجاعتا فكماو يقمو : تعلمموا ممن النجموم مما  

يممدلكم عممرش سممبلكم يف الممع والبثممر ولقممد مهممم  بمماهلر  يمموم صممرن 

   لاىلل:فام ثبتن  إال لو

 ألممو  هلمما إتا جبمم،  وجاشمم 

 

 
 (2 مكانمممق ملممممد أو تسمممتة 

 
  سمماعاتا ُممذه املجممالع ويف ولمم  كمماو مفهممذا األيرممة يقضمم

أهل الكوفة يعمانوو ممن وطم،ة زيماد بمن أبيما وأهمل املدينمة يعمانوو ممن 

                                                           

 .76/12ري بوالك: 68،  13األاائ: ر ((1

 .60املستطرل:   ((2
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ر بممن أرطمم،ة علمميهم، كمماو الطممر  يسممتص  األيرممة ماممارا  بسمم

 .ر  برجليا األرض فرحا  طربا  مفيض

 :معايية يايطكرب

مل يكممن للصليرممة هممم، وال اممم سمموا  ممع أعممدادا  كبممبة مممن 

اجلممواري واإلممماء مممن ألمماا الممب د املصتلرممة، ليممنعم بثضممورهم 

وةي  لياليما بالسمهرا  الليليمة وسمالع الغنماء والطمر  والمرلع ممع 

 ندماىلا وزم ىلا.

ويف احلممديث أو  الغنمماء رليممة الزنمما(. فكانمم  هممذه املجممالع 

لسهرا  الليليمة التم  تقمام يف أجمواء ممن اأ عمة واخمت ط الرجما  وا

بالنسمماء، تممدفع بمماجلواري واإلممماء والعبيممد نثممو الرتيلممة والممتال 

الراحبممة واملعصممية. وكانمم  هممذه املجممالع ت،خممذ سمممل أولمما  

األرممماء، ويعتمممع معاويمممة ممممن األرممماء وامل سسمممن هلمممذه املجمممالع 

 والسهرا .

نمما كمماو يكممرم املغنممن ويرممتم علمميهم بيممو  فممذكروا يف أحوالمما أ

األموا  وينثر المدنانب يف السمهرا  الغناىليمة، وسمار عمرش  جما ممن أتم  

 من بعده من األراء، وإليق بع  تلق النامتر:

 حرض معاوية يف سلع بديع املغن  مستمعا  إىل اناىلا:

 ودع سممعاد فممإو الركممب مرملمملد 

 

 
 وهل تطيم  وداعما  أهيما الرجمل
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عنممد معاويممة جاريممة مممن أعممز جواريمما عليمما كانمم  تممويل  وكمماو

 خضابا فغن  بديع ولا :

 أليع عندً شمكر للتم  جعلم 

 

 
ممما أبممي  مممن لادممما  الممدهر 

 والقمممممممممممممممممممممممممممدم

 

فطممر  معاويممة طربمما  شممديدا  وجعممل ةممرً رجلمما ولمما : كممل 

 كريم طرو .

ثممم لممام ولمما : ال يممعه أحممد مممنكم حتمم  يمم،يت أتئ. ثممم تهممب 

 .(1 كل رجل منهم أل  دينار وعرشة أثوا وبعث إىل جلساىلا 

 ودخل عليا بديع املغن  يوما  وانّاه:

 يمممما لبينمممم  أولممممدي النممممارا

 

 
 إو ممممن وممموين لمممد حمممارا...

 
فطممر  معاويممة وو  برجلمما فقمما  لمما رجممل: ممما يمما أمممب 

 امل منن.

 .(2 فقا  معاوية: إو الكريم طرو 

لممام لممام ودخممل سمماىلب خمماثر عممرش معاويممة ورفممع حواىلجمما إليمما ف

 عرش البا  ان :

سمممممومها لرمممممرد   إو المممممديار رد

 

 
 لعبمم  ُمما األرواه والقطممر...

 

                                                           

 .149،  1املستطرل: ر ((1

 .229،  1ري تاري  ابن الوردي: ر249،  4تاري  الطعي: ر ((2



 187 ........................................................ الرصل الرابع: معاوية بن أيب سرياو

 .(1 فقا  معاوية: أحسن  ولىض حواىلجا

وأخلل معاويمة لممي   عممرش منممز  يزيممد ابنمما فسمممع صمموتا  أعجبمما، 

واسممتصرا السممامع، فاسممتمع لمماىلام  حتمم  مممل ثممم دعمما بكممرل فجلممع 

 ية ليلتا حت  مل.عليا، واشته  االستزادة، فاستمع بق

فلام أصمبم امدا عليما يزيمد. فقما  لما: يما بنم  ممن كماو جليسمق 

 البارحةو

 لا : أي جليع يا أمب امل مننو واستعجم عليا.

 لا : عّرفن  فإنا مل ط   عيّب يشء من أمرً.

ً وصملتق فمام  لا : ساىلب خاثر. لما : فم،خثر لما يما بنم  ممن بمر 

 .(2 رأي  بمجالستا ب،سا  

 :معايية ايصعلو 

امممرأة يف أو تتممزور بمعاويممة فقمما  هلمما: إنمما  N استبممار  النبمم 

 .(3 صعلوً ال ما  لا

                                                           

 .249،  4تاري  الطعي: ر ((1

 .189/7ري بوالك: 328،  8ر األاائ: ((2

 .36دو  اإلس م، للذهب :   ((3
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فممالنب  لممد وصممرا ب،نمما صممعلوً. والصممعلوً مممن لمميع لمما شمم،و 

 وال كرامة ومن كاو هذا ش،نا فهو ال يبايل بام لا  وما ليل فيا.

 ولد وصرتا زوجتا ميسوو بالعلس يف أبياوا املعروفة:

 ع عبممماءة وتقمممّر عينممم للمممب

 

 
 أحممب إيل مممن لممبع البممرول

 وبيمممم   رمممم  األرواه فيمممما 

 

 
 ر منيمم مأحممب إيّل مممن لصمم

 وبكممر يتبممع األظعمماو صممعب 

 

 
 أحمممب إيل ممممن بغمممل  زفمممول

 وكلمممممبن ينمممممبم األضممممميال 

 

 
 أحمممب إيل ممممن همممر ألمممول

 وخممرك مممن بنمم  عممم  فقممبن  

 

 
 أحمممب إيل ممممن علمممس  عنيممم 

ة بثمد  حتم  جعلتينم  علجما عنيرما فقا  هلا: ما رضميتين  يما ابنم 

 .(1 احلق  ب،هلق فمض  ويزيد معها

يف معاويممة ب،نمما صممعلوً ال ممما   N و مما ي كممد لممو  رسممو  اهلل

لمما، وأنمما مل يكممن يمتلممق حتمم  نعممل يلبسممها يف سمماعا  احلممر ممما لالمما 

، N رم  عممرش رسممو  اهللممعاويممة: أنمما لممدم علقمممة بممن واىلممل احلضمم
مما أو أنط N فمم،مرئ رسممو  اهلل لمم  بمما إىل منممز  رجممل مممن األنصممار أنزلد

 عليا، وكاو منزلا يف ألىص املدينة.

  يف سمماعة حممارة مفانطلقمم  معمما وهممو عممرش نالممة لمما وأنمما أمبمم

 وليع عيّب حذاء.
                                                           

 .234،  1تاري  ابن الوردي: ر ((1
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 فقل : اللن  يا عم من هذا احلر فإنا ليع عيّب حذاءو

 فقا : لس  من أرادل امللوً.

 للتق إئ ابن أيب سرياو.

 يذكر تلق. N و  اهلللا : لد سمع  رس

  يف مللمم : فمم،ل   إيّل نعلممقو لمما : ال تقبلهمما لممدماً ولكممن امبمم

 .(1 ظل نالت  فكراً بذلق خلفا  وإو الظّل لق لكثب

هكممذا كمماو معاويممة لبممل واليممة البممام وممما انقضمم  األيممام حتمم  

 بن  يف البام لرص اأرضاء وجعل يلعب بالبيضاء والصرراء.

و معاويمة كماو صمعلوكا، مما تكمره اإلممام و ا اعلنما نطممان إىل أ

عممز الممدين بممن عبممد السمم م:  إو معاويممة بممن أيب سممرياو كمماو ي،كممل يف 

 .(2 كل يوم ماىلة رطل بالدمبق  وال يببع(

فمممن ي،كممل هممذا املقممدار مممن الطعممام ال يكمموو إال صممعلوكا مممن 

س لة الصمعاليق، وال عجمب ممن أنما ال يبمبع فقمد دعما عليما رسمو  

 ا:  ال أشبع اهلل بطنا( ودعوة رسو  اهلل مستجابة.بقول N اهلل

ل ممة إو معاويممة كمماو ي،كممل يف اليمموم  وتكممر املممداىلن  يف كتمما  األك 

أربع أك   أخمراهن عظامهمّن، ثمم يتعّبم  بعمدها بثريمدة عليهما بصملن 

                                                           

 .283،  1عيوو األخبار: ر ((1

 .181املستطرل:   ((2
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كثممب ودهممن كثممب، وكمماو أكلمما فاحبمما  ي،كممل فمميلط  منممديلن أو ث ثممة 

سمتلق  ويقمو : يما ام م، ارفمع فم ئ لبل أو يررغ وكماو ي،كمل حتم  ي

 .(1 واهلل ما شبع  ولكن ملل 

 ويف تلق يقو  الباعر:

 يل صممماحب أمعممماهه كاهلاويمممة

 

 
 كمممم،و يف أحبمممماىلا معاويممممة

 

 معايية  اتال ايربُة:

اّ ممذ معاويممة مولرمما عنيممدا  مممن الرسممالة وأهممل البيمم  وأمممب 

 . الذين كانوا يمثلوو البجرة الطيبة.Q امل منن

أو هممذه البممجرة كمماو هلمما مممن املثبممن واملمموالن الكثممر، وبممام 

 لذلق نبب النزاع والرصاع بن البجرة الطيبة واأبيثة.

ولد اسمتطاع خم   فمتة حكمما أو ينما  ممن ثمامر تلمق البمجرة 

الطيبممة، فقتممل مممن اسممتطاع لتلمما يف احلممرو  ومممنهم مممن لتلمما ايلممة  

 ومنهم من لتلا مسموما .

لممتلهم معاويممة وهممم الصممروة واأممبة وهنمما نممذكر بعمم  الممذين 

 من الصثابة خ   حروبا وااراتا، منهم:

                                                           

 .398،  18خله  س الب اة: ر ((1
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 :عامر بن يات – 1

:  عممامر مممع احلمم  واحلمم  مممع N هممو الممذي لمما  فيمما رسممو  اهلل

يبنمم   N عممامر يممدور معمما كمميرام دار(. وهممو القاىلممل يمموم كمماو النبمم 

 املسجد يف املدينة.

 ال يسممتوي مممن يعمممر املسمماجدا

 

 
 ىلام  ولاعمممدا  يمممدأ  فيهممما لممما

 ومن يدرا عن الغبار حاىلدا 

فقمما  لمما عممثامو: لقممد سمممع  ممما تقممو  يمما ابممن سمممية واهلل إئ 

لمما :  ممما  N سمم،عرض هممذه العصمما ألنرممق فلممام سمممعهم رسممو  اهلل

هلم ولعاّمر يمدعوهم إىل اجلنمة ويدعونما إىل النمار، إو عمامر جلمدة مما بمن 

 .(1 عين  وأنر (

وعممامر ااهممد وينممادي بممن  Q مننوجمماء يف زيممارة أمممب املمم 

الصممرن الممرواه الممرواه إىل اجلنممة فلممام استسممق  فسممق  اللممبن، كممّع 

: آخممر خلابممق مممن الممدنيا ضممياه مممن لممبن N ولمما : لمما  يل رسممو  اهلل

 .(2 وتقتلق الراة البااية، فاعتضا أبو العادية فقتلا(

وكمماو مقتممل عممامر خممب دليممل ملممن مل يممدرً كنمما بنمم  أميممة 

 هم ومن هو معاوية.وحقيقت

                                                           

 .28خرايا أموية:   ((1

 يف يوم الغدير. Q زيارة أمب امل منن ((2
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ولممد أحممدل مقتلمما بلبلممة يف جيمموش الراممة الباايممة وصممدل  

:  يممدعوهم إىل اجلنممة ويدعونمما إىل النممار( N علمميهم كلمممة رسممو  اهلل

ويعتمع  N ولكن المبع  يتعمام  ويغم  النظمر عمن أحمادل الرسمو 

 أو مقتل عامر اجتهادا من معاوية.

 حجر بن عدي الكندي وأصثابا: – 2

، Q رجمما  أهمل الكوفممة املموالن ألمممب املمم منن كماو حجممر أحمد
، Q لذلق بعمث إليما معاويمة همو وأصمثابا وأممر أو يتمّعهوا ممن عميب

وأو يقتلمموه فرفضمموا الممعاءة ولممالوا: اللهممم إنمما لسممنا فمماعيب تلممق فمم،مر 

بقبممورهم فثرممر  وأدنيمم  أكرمما م وألمماموا الليممل كلمما يصمملوو، فلممام 

تمعهوو ممن همذا الرجملو لمالوا أصبثوا لما  هلمم أصمثا  معاويمة: ت

 .(1 بل نتواله ونتعأ  ن تّعأ منا، ف،خذ كل رجل منهم رج   يقتلا

وتكمر الطممعي يف تارطمما أو معاويممة لما  عنممد موتمما:  يمموم يل مممن 

جرا  .(2 ابن األدبر طويل( ث ل مرا  وهو يعن  بابن األدبر ح 

ا وليمل ولد لال  هند ابنمة زيمد بمن خمرممة األنصمارية ترثم  حجمر

 الرثاء البنة حجر رضواو اهلل عليا:

                                                           

 .204  4تاري  الطعي: ر ((1

 .208  4تاري  الطعي: ر ((2
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 ترفممممع أهيمممما القمممممرد املنممممبد 

 

 
 ر هممل تممرا حجممرا يسممبد متبصمم

 يسمممب إىل معاويمممة بمممن حمممر  

 

 
 ليقتلمممما كممممام زعممممم األمممممب

  مممّع  اجلبمممابرة بعمممد حجمممر 

 

 
 وطمما  هلمما اأورنمم  والسممدير

ممموال   وأصمممبث  المممب د هلممما   

 

 
طمممبد  مممزون م  يهممما مد  كممم،و مل ةد

ممديأال    يمما حجممر حجممر بنمم  ع 

 

 
 رورمتلقتلمممق السممم مة والسممم

 أخممال عليممق ممما أردا عممديا 

 

 
 وشممميصا يف دمبممم  لممما زىلمممب

 أال ليممم  حجمممرا مممما  موتممما 

 

 
 ومل ينثمممر كمممام نثمممر البعمممب

 فممإو ولممق فكممل زعمميم لمموم 

 

 
لممممممق  ممممممن المممممدنيا إىل هد

  مد بن أيب بكر: – 3 

عممرش  Q طالممبكمماو واليمما  لإلمممام أمممب املمم منن عمميب بممن أيب 
را  عمرش أو يقتممل مر، وكماو معاويمة لمد وىّل عمممرو بمن العما  مصمممصم

 مممد بممن أيب بكممر ويدممدخلها ملمم  لواىلمما، فسممار عمممرو بممن العمما  

ملثمممد بممن أيب بكممر، وجعممل عممرش مقّدمتمما معاويممة بممن حممديس وخممرر 

ر بمن عتما  م مد بن أيب بكر لقتالا، وجعمل عمرش مقدمتما كنانمة بمن ببم

ة ممما داممم  سمموا سمماعا  ترممّرك عنمما أصممثابا، وبعممد معركممة لصممب

 ولتل كنانة بن برش.
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ر مل امد  ممد بمن مولد تكر الوالدي أنما بعمد مقتمل كنانمة بمن ببم

روك فمدّ  عليما معاويمة بمن مأيب بكمر مقمات  فاختبم، عنمد جبلمة بمن مسم

 .(1 حديس ف،حاط با فصرر  مد فقاتل حت  لتل رضواو اهلل عليا

ل ألقماه يف جيرمة لمار ثمم أحرلما رضمواو اهلل ويف رواية، أنا ملما لتم

 عليا.

ملوتمما جزعمما  شممديدا  نعمماه إىل النمما   Q ولممد جممزع أمممب املمم منن

 وترّحم عليا.

 مالق بن احلارل األشت: – 4

، Q كمماو مممن خّلممع أصممثا  أمممب املمم منن عمميب بممن أيب طالممب
، ولممد ولمم  مممع اإلمممام يف Q وكمماو يعتممع السمماعد األيمممن لإلمممام

  أمممر ما كلهمما ولرممة البطممل وخصوصمما  يف صممرن، وملمما انقضممحروبمم

مالمق إىل  Q ومعاويمة، أرسمل اإلممام عميب Q احلكومة بمن اإلممام عميب

 مرص ليكوو واليا  عليها.

لا  المراوي: فصمرر األشمت ممن عنمد أممب املم منن فم،ت  رحلما 

ر، وأتمم  معاويممة عيونمما فمم،خعوه بواليممة مفتهّيمم، للصممرور إىل مصمم

 األشت.
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ر فعلممم أو مفعظممم تلممق عممرش معاويممة وكمماو لممد طمممع يف مصمم

األشت إو لدمها كماو أشمد عليما ممن  ممد بمن أيب بكمر، فبعمث معاويمة 

إىل اجلايسممتار  رجممل مممن أهممل اأممرار( فقمما  لمما أو األشممت لممد ويل 

ر فممإو أنم  كريتنيمما مل آخمذ منممق خراجما  ممما بقيم  ف،حتممل لما بممام ممصم

 لدر  عليا.

  أتم  القلمزم، وألمام بما وخمرر األشمت ممن فصرر اجلايستار حتم

ر، فلممام انتهمم  إىل القلممزم اسممتقبلا اجلايسممتار، فقمما : مالعممراك إىل مصمم

هذا منمز  وهمذا طعمام وعلم  وأنما رجمل ممن أهمل اأمرار، فنمز  بما 

ربة مممن ماألشممت، ف،تمماه الممدهقاو بعلمم  وطعممام حتمم  إتا طعممم أتمماه ببمم

خلُمما ممما  رضممواو اهلل عسممل لممد جعممل فيهمما سممام، فسممقاه إيمماه، فلممام 

 عليا شهيدا .

ثممم ألبممل الممذي سممقاه السممم إىل معاويممة فمم،خعه ببممهادة األشممت 

فقام معاوية خطيبا  ولا : أمما بعمد فإنما كانم  لعميب بمن أيب طالمب يمداو 

يمينمماو لدطعمم  إحممداها يف صممرن  يعنمم  عممامر بممن يممات( ولطعمم  

 .(1 ا  من عسلاألخرا اليوم  يعن  األشت( وكاو يقو  إو هلل جنود

بعممد استبممهاد مالممق ]رحممم اهلل مالممق  Q ولممد لمما  اإلمممام عمميب

 و.N األشت لقد كاو يل ما كن  لرسو  اهلل
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 عمرو بن احلم  اأزاع : – 5

وهمو المذي  Q كاو عممرو ممن خّلمع شميعة عميب بمن أيب طالمب

راط املسمتقيم، م:  اللهمم نمّور للبما بماليقن واهمده الصمQ لا  لا اإلممام

 .(1 شيعت  ماىلة مثلق(لي  يف 

انثمماز  Q فلممام صممار األمممر إىل معاويممة بعممد استبممهاد اإلمممام

عمممرو بممن احلممم  إىل شممهر زور مممن املوصممل وكتممب إليمما معاويممة كتابمما  

 يعطيا فيا األماو ويمنيا ويعده اأب وأمره بالقدوم إليا.

فلممم يقممدم عمممرو بممن احلممم  عممرش معاويممة معرفممة منمما بمما، فبعممث 

وجمماء برأسمما إىل معاويممة، وبعممث معاويممة بممالرأ  إىل إليمما مممن لتلمما 

زوجتمما، فوضممع الممرأ  يف حجرهمما، فقالمم : سممتمتوه عنمم  طمموي  

وأهممديتموه إيّل لتممي  فمم،ه  وسممه  مممن هديممة اممب لاليممة وال مقليممة، 

طلممب اهلل بدممما وعجممل الوبيممل مممن نقممما، فقممد أتمم  معاويممة أمممرا فريمما  

 .(2 ولتل بارا  تقيا  

بممن احلممم  اأزاعمم  أو رأ  طيمم  بمما يف  وكمماو رأ  عمممرو

 اإلس م ولد لل إىل معاوية يف دمب .
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تلوا يف الغارا : – 6  الذين لد

ر بمن أرطم،ة بعمد ملكميم احلكممن وعميب بمن أيب مبعث معاوية بسم

ر جيبما  وبعمث برجمل ممن ااممد ميوماذ حم  ووجما ممع بسم Q طالب

جمميا  ووجمما معمما جيبمما  آخممر وبعممث الضممّثاً بممن لمميع الرهممري يف

آخر، وأممرهم أو يسمبوا يف المب د فيقتلموا كمل ممن وجمدوه ممن شميعة 

وأصممثابا وأو يغممبوا عممرش سمماىلر عاملمما ويقتلمموا أصممثابا، وال  Q عمميب

ر لممذلق وجهمما، م  بدسممميكّرمموا أيممدهيم عممن النسمماء والصممبياو، فمضمم

وهمدم ُما  Q حت  انته  إىل املدينمة فقتمل ُما أناسما  ممن أصمثا  عميب

  إىل مكممة فقتممل نرممرا مممن آ  أيب هلممب ثممم مالقمموم ومضممدورا مممن دور 

أتمم  الرّسمماة، فقتممل ُمما مممن أصممثابا وأتمم  نجممراو، فقتممل عبممد اهلل بممن 

عبممد املممداو احلممارث  وابنمما، وكانمما مممن أصممهار بنمم  العبمما  ثممم أتمم  

 Q المميمن وعليهمما عبيممد اهلل بممن العبمما  عممام   لعمميب بممن أيب طالممب
ر، مر فلممم يصممادفا بسمممغمما خممع بسمموكمماو ااىلبمما  وليممل بممل هممر  ملمما بل

ر لعنمة اهلل عليما وتبثهمام بيمده مووجدوا ابنمن لما صمبين، ف،خمذمها بسم

بمدية كانم  معما، ثمم انكرم، راجعما  إىل معاويمة وفعمل تلمق سماىلر ممن 

بعممث بمما فقصممد الغامممدي إىل األنبممار فقتممل ابممن حسمماو البكممري ولتممل 

 .(1 رجاال  ونساء من البيعة
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خطممب خطبممة بليغممة يف فضممل  Q ب املمم مننوملمما بلمم  اأممع ألممم

اجلهاد وتكر خمع امارة الغاممدي عمرش األنبمار منهما:  وهمذا أخمو ااممد  

ولممد ورد  خيلمما األنبممار ولممد لتممل حسمماو بممن حسمماو البكممري وأزا  

خمميلكم عممن مسمماحلها ولقممد بلغنمم  أو الرجممل مممنهم كمماو يممدخل عممرش 

للبهمما ول ىلممدها املممرأة املسمملمة واألخممرا املعاهممدة فينتممزع حجلهمما و

ثهمما ممما متتنممع منمما إال باالسممتجاع واالسممتحام ثممم انرصممفوا  عد ورد

وافرين ما نما  رجم   ممنهم كلممن وال أريم  هلمم دم، فلمو أو اممرء  مسملام 

 .(1 ما  من بعد هذا أسرا ما كاو با ملوما بل كاو با عندي جديرا (

 الصثابة الذين لتلوا يف صرن: – 7

 عامر بن يات. -

 يمة بن ثاب  تو البهادتن.خز -

 سعد بن احلارل بن الصمة. -

 أبو عمرة ببب بن عمرو بن  صن. -

 هاشم بن عتبة بن أيب ولا . -

 أبو فضالة األنصاري. -

: أنمم  تقاتممل مممن Q لعمميب بممن أيب طالممب N لمما  رسممو  اهلل

 بعدي الناكثن والقاسطن واملارلن.
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لقاسممطن ولممد معاويممة وأصممثابا با N فقممد وصمم  رسممو  اهلل

ر عممامر ببممهادتا يف موصممرهم يف مكمماو آخممر بالراممة الباايممة عنممدما ببمم

 سبيل اهلل.

ومممن الصممثابة الممذين لتلمموا يف صممرن خزيمممة بممن ثابمم  تو 

 أو شهادتا تعد  شهادتن. N البهادتن الذي شهد لا رسو  اهلل

فعممن عممامرة بممن خزيمممة بممن ثابمم  لمما : شممهد خزيمممة بممن ثابمم  

ّل سميرا وشمهد صمرن وكماو يقمو : أنما ال أضمل أبمدا  اجلمل وهو ال ي س

يقممو :  N حتمم  يقتممل عممامر فمم،نظر مممن يقتلمما فممإئ سمممع  رسممو  اهلل

 تقتلا الراة البااية.

لمما : فلممام لتممل عممامر بممن يممات أبممو العاديممة طعنمما بممرمم فسممقا 

وكاو يومامذ يقاتمل يف  ّرمة، فقتمل يومامذ وهمو ابمن أربمع وتسمعن فلمام 

 رجل آخر فاحتز  رأسا.ولع أكب  عليا 

فمم،لب  طتصممامو فيمما، ك مهمما يقممو : أنمما لتلتمما، فقمما  عمممرو بممن 

العمما : واهلل او طتصممامو إال يف النممار، فسمممعها منمما معاويممة، فلممام 

انرصل الرج و لا  معاويمة لعممرو: مما رأيم  مثمل مما صمنع ، لمومن 

  عممرو: بمذلوا أنرسمهم دوننما، تقمو  هلمام إنكمام  تصمامو يف النمار، فقما
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رين مهممو واهلل تاً، واهلل إنممق لتعلممما ولممودد  أئ ممم  لبممل هممذا بعبمم

 .(1 سنة

ر يكترمم  القممار  بمعرفممة والممع معاويممة الممدموي موُممذا املصتصمم

وممما نالتمما يممداه مممن الممتلط  بممدماء األبريمماء واألتقيمماء مممن الصممثابة 

ممنّة رسممو  اهلل وأخممذوا بقولمما  N والتممابعن الممذين سمماروا عممرش سد

يف اتبمماع العممتة الطمماهرة:  إئ تممارً فمميكم الثقلممن كتمما  اهلل الرشممي  

وعتيت أهمل بيتم (، لكمن معاويمة كماو ينمتهس ممنهس الطغماة، إت كانم  

التصمممرية اجلسمممدية هممم  الوسممميلة املرضممملة عنمممد الطغممماة والظلممممة 

 للتصلع من أعداىلهم ومعارضيهم.

 :اين اية ايلوداء

رة ما تسممع عبممهممم وكانمم  واليتمم 60هلممق معاويممة بدمبمم  سممنة 

 سنة وعرشة أشهر وث ل ليا .

 وما  وهو ابن شع وسبعن سنة أو ثامو وسبعن سنة.

ولمما  معاويممة البنتيمما يف مرضمما الممذي ممما  فيمما ومهمما يقلبانمما: 

  تقلباو حوال للبا ،  ع امللق من شّب إىل د  إو مل يدخل النار(.
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 ثم متثل:

 لقد سعي د لكم من سع  تي نصب

 

ح ولد كريتكم ا   (1 لتطموال والمر 

 
واملتتبمممع للتممماري  عنمممدما يصمممل إىل تكمممر اللثظممما  األخمممبة 

للثكممام، أي يف حالممة سممكرا  املممو ، اممد أو احلالممة التمم  أصمماب  

 فرعوو عند موتا تصيبهم.

فعنممدما يممرا املممو  لممد نممز  بمما ولمميع لمما مهممر  مممن اهلل ومممن 

 عذابا، فيظهر اإليامو والندم عرش ما صدر منا.

ي ََمنَددت   َحت ددل﴿
ِْ َزدد   اي َغددكَرا   دداَل ََمن ددت  َأن دد   ر مِيددَ  مِر  اي دد َُ مِبا َأد 

ن ددَت  ددلِِمَّي * َآل َن َيَ ددد  َنَصددو َت َ ب ددال  َيز  ودداَل َيَأَنددا ِمددَن امل  ل 
ائِ بِددِ  َبن ددوا مرِس 

ِلِدينَ   (.90.  يونع: ﴾ِمَن امل  ه 

وهممو  ولممد أدركمم  هممذه احلالممة معاويممة وهممو يف حلظاتمما األخممبة

 يلرّ أنراسا األخبة وانقطع عن الدنيا وما فيها.

روا ابممن جريممر أو معاويممة جعممل يغراممر بمماملو  وهممو يقممو : إو 

 .(2  -لاهلا ث ثا -يوم  بق يا حجر بن عدي لطويل 

 ولا  بعضهم: ملا احترض معاوية جعل يقو :
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 لعمري لقد عمر  يف المدهر برهمة

 

 
 ودانمم  يل الممدنيا بولممع البممواتر

 عطي  لر املا  واحلكمم والنهم وأ 

 

 
 ويل سمملم  كممل امللمموً اجلبممابر

 ّرئمف،ضث  الذي لد كماو  ما يسم 

 

 
 كثكم مىض يف املزمنا  الغموابر

 فيمما ليتنمم  مل أعممن يف امللممق سمماعة 

 

 
 ومل أسع يف لمذا  عميا نمواو

 وكن  كمذا طممرين عماش ببلغمة 

 

 
 (1 فلم يق حت  زار ضمي  املقمابر

عقبممة: ملمما نممز  بمعاويممة املممو  لمما : يمما ليتنمم  ولمما  موسمم  بممن  

 كن  رج  من لريا بذي طوا، ومل أ   من هذا األمر شياا .

ر جعممل أهلمما يقلبونمما فقمما  هلممم: أي مولمما  بعضممهم: ملمما احتضمم

 شي  تقلبووو

 إو نجاه اهلل من عذا  النار ادا .

 ولا  العتب  عن أبيا: متثل معاوية عند موتا بقو  بعضهم:

 ال منجا من املو  والمذي هو املو 

 

 
 (2 نثاتر بعد املو  أده  وأفظع

 
 وهكذا هلق معاوية وهلق معا تكره ومل يب  لا تكر  يل.

 بل خّل  يف األمة ولدا  أتبعا اللعنا  والذكر اليسء.

                                                           

 .8  3العقد الرريد: ر ((1

 .142،  8البداية والنهاية: ر ((2
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لقممد خمماض يف دممماء املسمملمن وأبممدع البممدع وجممّر المموي   عممرش 

 .N األمة بسبتا الت  مل يرتضها أصثا  رسو  اهلل
 :Q ولد لا  الباعر خماطبا  ملعاوية
 أكلممممتم أرضممممنا فجردمتوهمممما

 

 
 فهممل مممن لمماىلم أو مممن حصمميد

 أتطمممممع بمممماألود إتا هلكنمممما 

 

 
 ولمميع لنمما وال لممق مممن خلممود

 فهبنممما أممممة هلكممم  ضمممياعا   

 

 
 (1 يزيمممد أمبهممما وأبمممو يزيمممد

والعجب كمل العجمب  من يمذكر همذه السمبة ويعتعهما اجتهمادا   

 منا!

مكممن أو اتهممد اإلنسمماو يف لتممل األبريمماء وسممرق الممدماء وهممل ي

و ممب األممموا  واللعممب بمقممدرا  األمممةو وهممل يمكممن لإلنسمماو أو 

 و أنا ال أدري.N اتهد يف الكذ  عرش اهلل ورسولا

فممإتا اسممتثا  االجتهمماد فممام هممذا اإلطممراء واملممده ألمثمما  همم الء 

 اءووسركوا دماء األبري N الذين كذبوا عرش اهلل ورسولا

تكر عبمد اهلل بمن ألمد بمن حنبمل لما : سم،ل  عمن عميب ومعاويمة 

فقمما : اعلممم أو عليمما  كمماو كثممب األعممداء، فرممتا لمما أعممداهه عيبمما  فلممم 

 .(2 ادوا، فجاهوا إىل رجل لد حاربا ولاتلا ف،طروه كيادا منهم لا

                                                           

 .42،  1العقد الرريد: ر ((1

 .199تاري  السيوط :   (2 
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هممذا الرصممل هممو ملصممع لت ممة معاويممة يف كتمما  خرايمما أمويممة 

   م لرا  مد مرتىض القزوين .والتعليقا  ه  تعليقا

*** 

  



 

 

 

 الفصل اخلامس 

 ومناوئوه Qاإلمام احلسن 
 



 

 

  



 

 

 

 يمنايئو  Q اإلمام احللن

ري مروي عممن البممعب ، وأيب خمنمم ، ويزيممد بممن أيب حبيممب املصمم

أ ممم لممالوا: مل يكممن يف اإلسمم م يممومن يف مبمماجرة لمموم اجتمعمموا يف 

 رممل، أكثممر ضممجيجا ، وال أعممرش ك ممما ، وال أشممد مبالغممة يف لممو ، مممن 

ا عند معاويمة بمن أيب سمرياو، عممرو بمن عمثامو بمن عرماو، يوم اجتمع في

وعمممرو بممن العمما  وعتبممة بممن أيب سممرياو، والوليممد بممن عتبممة بممن أيب 

 معيا، واملغبة بن شعبة، ولد تواط وا عرش أمر واحد.

فقمما  عمممرو بممن العمما  ملعاويممة: أال بعثمم  إىل احلسممن بممن عمميب 

ا إو أممر فم،طيع، ره فقمد أحيما سمبة أبيما، وخرقم  النعما  خلرممفتثض

وإو لا  فصدك وهمذاو يرفعماو بما إىل مما همو أعظمم ممنهام، فلمو بعثم  

إليا فقرصنا با وب،بيما وسمببناه وسمببنا أبماه، وصمّغرنا بقمدره ولمدر أبيما، 

نا لذلق لق فيا.  ولعد 
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فقمما  هلممم معاويممة: إئ أخممال أو يقلممدكم ل ىلممد، يبقمم  علمميكم 

تمما لممّا إالّ كرهمم  جناب مما، عارهمما حتمم  تممدخلكم لبمموركم، واهلل ممما رأي

 وهب  عتابا وإئ إو بعث  إليا ألنصرتا منكم.

لمما  عمممرو بممن العمما : أ ممال أو يتسممام  باطلمما عممرش حقنمما، 

 ومرضا عرش صثتناو

 لا : ال.

 لا : فابعث إتا  إليا.

فقمما  عتبممة: هممذا رأي ال أعرفمما، واهلل ممما تسممتطيعوو أو تلقمموه 

، وال يلقمماكم إال بمم،عظم  مما يف بمم،كثر وال أعظممم  مما يف أنرسممكم عليمما

 نرسا عليكم، وإنا ملن أهل بي  خصم وجد .

، فلممام أتمماه الرسممو ، لمما  لمما: يممدعوً Q فبعثمموا إىل احلسممن

 معاوية.

 لا : ومن عندهو

 لا  الرسو : عنده ف و وف و، وسّم  ك  منهام باسما.

: ممما هلممم، خممّر علمميهم السممق  مممن فممولهم، Q فقمما  احلسممن

   من حيث ال يبعروو.وأتاهم العذا

 ثم لا : يا جارية أبلغين  ثيايب.
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ثممم لمما : اللهممم إئ أدرأ بممق يف نثممورهم، وأعمموت بممق مممن 

خلورهم وأسمتعن بمق علميهم، فماكرنيهم بمام شما  وأّنم  شما ، ممن 

 حولق ولوتق يا أرحم الرالن.

 ولا  للرسو : هذا ك م الررر.

 فلاّم أت  معاوية رّحب با وحياه وصافثا.

: سممبثاو اهلل، البيمم  بيتممق، واإلتو فيمما إليممق، Q قمما  احلسممنف

واهلل لممان أجبممتهم إىل ممما أرادوا، إئ ألسممتثي  لممق مممن الرثمما، ولممان 

كانوا البموً إئ ألسمتثي  لمق ممن الضمع ، فبم،هيام تقمرو وممن أهيمام 

تعتممذرو أممما أئ لممو علممم  بمكمما م واجممتامعهم، جلامم  بعممدوم مممن 

أوحمما منمم  مممع  عهممم، فممإو اهلل عممز بنمم  هاشممم، ومممع وحممديت هممم 

، وال حممو  وال  وجممل لممولي  اليمموم وفمميام بعممد اليمموم، فليقولمموا ف،سمممعد

 لوةة إال باهلل العيب العظيم.

فقما  معاويممة: إئ كرهمم  أو أدعمموً، ولكمن همم الء للمموئ عممرش 

تلممق مممع كراهتمم  لمما، وإو لممق مممنهم النصمم ، ومنمم ، وإنممام دعونمماً 

تممل مظلو ممما، وأو أبمماً لتلمما، فاسممتمع مممنهم، ثممم لنقممرر أو عممثامو لد

 أجبهم، وال متنعق وحدتق واجتامعهم، أو تتكّلم بكل لساو.

فتكّلم عممرو بمن عمثامو بمن عرماو فقما : مما سممع  كماليوم، او 

بقمم  مممن بنمم  عبممد املطلممب، عممرش وجمما األرض مممن أحممد، بعممد لتممل 
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األيرة عمثامو بمن عرماو وكماو ممن ابمن أخمتهم، والراضمل يف اإلسم م 

أثممرة، فبمماع كرامممة اهلل حتمم  سممركوا  N منزلممة، واأمما  برسممو  اهلل

دممما اعتممداء وطلبمما للرتنممة، وحسممدا  ونراسممة، وطلممب ممما ليسمموا ب،هممل 

لذلق، ممع سموابقا ومنزلتما ممن اهلل، وممن رسمولا، وممن اإلسم م، فيما 

تاله أو يكمموو احلسممن وسمماىلر بنمم  عبممد املطلممب: لتلممة عممثامو، أحيمماء 

رر بدممما مممع أو لنمما فمميكم مرض، وعممثامو مضمميمبمموو عممرش مناكممب األ

 تسعة عرش دما  بقترش بن  أمية ببدر!

ثم تكلم عممرو بمن العما ، فثممد اهلل وأثنم  عليما ثمم لما : إي 

يا ابن أيب تمرا ! بعثنما إليمق لنقمّر لمق أو أبماً سمّم أبما بكمر الصمدي ، 

واشممتً يف لتممل عمممرو الرمماروك، ولتممل عممثامو تا النممورين مظلوممما ، 

ثمم  -وتكمر الرتنمة وعمّبه ببم، ا  -ع  ما ليع لا بثم ، وولمع فيما فادّ 

أضممال: إنكممم يمما بنمم  عبممد املطلممب! مل يكممن اهلل يعطمميكم امللممق 

فتتكبوو فيا مما ال ةمل لكمم، ثمم أنم  يما حسمن ملمّدل نرسمق ب،نمق 

كمماىلن أمممب املمم منن ولمميع عنممدً عقمملد تلممق، وال رأيمما، فكيمم  ولممد 

ا، وتلممق لسمموء عمممل أبيممق، وإنممام سمملبتا، وتدركمم  ألمم  يف لممري

دعونمماً لنسممبق وأبيممق، ثممم أنمم  ال تسممتطيع أو تعتممب علينمما وال أو 

تكممذبنا يف يشء بمما، فممإو كنمم  تممرا إنمما كممّذبناً يف يشء وتقّولنمما عليممق 
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بالباطممل، واّدعينمما خمم ل احلمم  فممتكلم، وإال فمماعلم أنممق وأبمماً مممن 

 خل خل  اهلل.

د بما، وأمما أنم  فإنمق يف أيمدينا أما أبوً فقد كرانما اهلل لبلما وترمرّ 

نتصممّب فيممق، واهلل إو لممو لتلنمماً، ممما كمماو يف لتلممق إثممم عنممد اهلل، وال 

 عيب عند النا .

ثم تكلمم عتبمة بمن أيب سمرياو، فكماو أو  مما ابتمدأ بما أو لما : يما 

مما ألرحامهمما، وأسممركا  حسممن، إو أبمماً كمماو خل لممريا لقممريا، ألطع 

إو يف احلم  أو نقتلمق بما، وأّو عليمق لدماىلها، وإنمق ملمن لتلمة عمثامو، و

القود يف كتا  اهلل عز وجمل، وإنما لماتلوً بما، ف،مما أبموً فقمد ترمّرد اهلل 

بقتلمما فكرانمماه وأممما رجمماهً للص فممة فلسمم  منهمما ال يف لدحممة زنممدً، 

 وال يف رجثة ميزانق.

ثم تكلم الوليد بمن عقبمة بمن أيب معميا بنثمو ممن كم م أصمثابا، 

هاشممم، كنممتم أو  مممن دّ  بعيممب عممثامو، و ممع  ولمما : يمما معمماخل بنمم 

أسممع  عليمما، حتمم  لتلتممموه حرصمما  عممرش امللممق، ولطيعممة للممرحم، 

واسممته ً األمممة وسممرق دماىلهمما حرصمما  عممرش امللممق، وطلبمما  للممدنيا 

اأسيسممة وحبمما هلمما، وكمماو عممثامو خممالكم فممنعم اأمما  لكممم، وكمماو 

وطعممن صممهركم، فكمماو نعممم الصممهر لكممم، لممد كنممتم أو  مممن حسممده، 

 عليا، ثم وليتم لتلا، فكي  رأيتم صنع اهلل بكم.
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 Q ثمم تكّلممم املغمبة بممن شمعبة، وكمماو ك مما كلمما ولوعما  يف عمميب
تممل مظلوممما ، فلممم يكممن ألبيممق يف تلممق  ثممم لمما : يمما حسممن إو عممثامو لد

عممذر بممريء، وال اعتممذار مممذنب، اممب إنمما يمما حسممن لممد ظننمما ألبيممق يف 

نهم، أنمما بقتلمما راض، وكمماو واهلل ضممما لتلتمما، وإيواىلمما هلممم وتّبمما عمم

طويممل السممي  واللسمماو: يقتمملد احلمم ، ويعيممب امليمم ، وبنممو أميممة خممب 

لبنمم  هاشممم مممن بنمم  هاشممم لبنمم  أميممة، ومعاويممة خممب لممق يمما حسممن 

 منق ملعاوية.

ولممد كمماو أبمموً ناصممب رسممو  اهلل رلمما اهلل يف حياتمما، وأجلممب 

رسمو  اهلل، ثمم كمره عليا لبمل موتما، وأراد لتلما، فعلمم تلمق ممن أممره 

أو يبمايع أبما بكمر حتم  أيت بما لمودا، ثمم دّ  إليما سمام فقتلما، ثمم نممازع 

 عمر.

ر  رلبتما، فعممل يف لتلما، ثمم طعمن عمرش عمثامو محت  هم  أو يض

حتمم  لتلمما، كممل همم الء لممد خلً يف دمهممم، فمم،ي منزلممة لمما مممن اهلل يمما 

 ، فمعاويمة حسن، ولمد جعمل اهلل السملطاو لمويل املقتمو  يف كتابما املنمز

ويّل املقتممو  بغممب حمم ، فكمماو مممن احلمم  لممو لتلنمماً وأخمماً واهلل ممما دمد 

عمميب بصطممر مممن دم عممثامو، وممما كمماو اهلل ليجمممع فمميكم يمما بنمم  عبممد 

 املطلب امللق والنبوة ثم سك .
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 ، فقا :Q فتكّلم أبو  مد احلسن بن عيب

احلمممد هلل الممذي هممدا أّولكممم ب،ولنمما، وآخممركم بآخرنمما، وصممرش 

 عممرش سمميدنا  مممد وآلمما وسمملمري اسمممعوا منمم  مقممالت ، وأعممبوئ اهلل

ممر اهلل يما أزرك، مما شمتمن  امبً،  فهمكم وبق أبدأ يما معاويمة، إنما لع 

وممما همم الء سممّبوئ، ولكممن شممتمتن  وسممببتن ، فثبمما منممق، وسمموء 

لمممديام   N رأي، وبغيممما  وعمممدوانا، وحسمممدا  علينممما وعمممداوة ملثممممد

  أنمما وهمم الء يمما أزرك! مثمماورين يف مسممجد وحممديثا . وإنمما واهلل لممو كنمم

رسممو  اهلل وحولنمما املهمماجروو واألنصممار ممما لممدروا أو يتكلممموا بمثممل 

ما تكّلموا با، وال اسمتقبلوئ بمام اسمتقبلوئ بما، فاسممعوا منم  أهيما املم  

املجتمعمموو املعمماونوو عمميّب، وال تكتممموا حقمما  علمتممموه وال تصممّدلوا 

يمما معاويممة فمم  ألممو  فيممق إال دوو ممما بباطممل نطقمم  بمما، وسمم،بدأ بممق 

 فيق.

أنبممدكم بمماهلل! هممل تعلممموو أو الرجممل الممذي سممببتموه صممرّش إىل 

 القبلتن كلتيهام، وأن  ترامها  يعا  ض لة، تعبد ال   والعّزاو

وبممايع البيعتممن كلتمميهام: بيعممة الرضممواو وبيعممة الرممتم، وأنمم  يمما 

 وومعاوية باألوىل كن  كافرا  واألخرا ناكثا  

أنبممدكم بمماهلل! هممل تعلممموو إنممام ألممو  حقمما ، أنمما لقممي كم مممع 

رسممو  اهلل يمموم بممدر، ومعمما رايممة النبمم ، ومعممق يمما معاويممة رايممة 
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ركن، تعبممد المم   والعممّزا، وتممرا حممر  رسممو  اهلل واملمم منن ماملبمم

فرضمما  واجبمما ، ولقممي كم يمموم األحممزا  ومعمما رايممة النبمم ، ومعممق يمما 

ل تلممق يرلمممد اهلل حجتمما، وةقمم  دعوتمما، ركن، كممممعاويممة رايممة املبمم

ر رايتمما، وكممل تلممق رسممو  اهلل يممرا عنمما مويصممدك أحدوثتمما، وينصمم

 راضيا  يف املواطن كلها.و

ثم أنبمدكم بماهلل، همل تعلمموو أو رسمو  اهلل حما  بنم  لريظمة 

وبنمم  النضممب، ثممم بعممث عمممر بممن اأطمما  ومعمما رايممة املهمماجرين، 

، ف،مما سمعد بمن معمات فجمره ولمل وسعد بن معات ومعا رايمة األنصمار

ّبنمما أصممثابا، فقمما   جرةمما ، وأممما عمممر فرجممع وهممو اممّبن أصممثابا واد

:  ألعطممّن الرايممة اممدا  رجمم   ةممب اهلل ورسممولا وةّبمما N رسممو  اهلل

اهلل ورسممولا، كممرار اممب فممّرار، ثممم ال يرجممع حتمم  يرممتم اهلل عليمما، 

ن واألنصمار، وعميب فتعّرض هلما أبمو بكمر وعممر وابمهما ممن املهماجري

مل  يف عينيما، فمعأ ممن  ت ر  يوماذ أرممد شمديد الرممد، فمدعاه رسمو  اهلل، ف 

  ومل يمثن  حتم  فمتم اهلل عليما بمنّما وطولما مالرمد، ف،عطاه الرايمة فمضم

وأن  يوماذ بمكمة عمدو اهلل ورسمولا، فهمل يسموا بمن رجمل نصمم هلل 

 ولرسولا، ورجل عادا اهلل ورسولاو!(.

مما أسملم للبمق بعمد، ولكمن اللسماو خماىل ، فهمو  ثم ألسم بماهلل

 يتكلم بام ليع يف القلب.
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ثممم أنبممدكم بمماهلل! أتعلممموو أو رسممو  اهلل اسممتصلرا عممرش املدينممة 

مما، وتكّلممم فيمما املنممافقوو،  يف اممزوة تبمموً، وال سممصطا تلممق وال كره 

فقمما : ال  لرنمم  يمما رسممو  اهلل، فممإئ مل أ ّلمم  عنممق يف اممزوة لمما، 

 أنمم  وصممي  وخليرتمم  يف أهمميب، بمنزلممة همماروو مممن فقمما  رسممو  اهلل

موس ، ثم أخمذ بيمد عميب ثمم لما : أهيما النما ! ممن تموالئ فقمد تموىل 

رسو  اهلل، وممن تموىّل عليما  فقمد تموالئ، وممن أطماعن  فقمد أطماع اهلل، 

ومن أطاع عليما  فقمد أطماعن  وممن أحبنم  فقمد أحمب اهلل، وممن أحمب 

 عليا  فقد أحّبن !

! هممل تعلممموو أو رسممو  اهلل لمما  يف حجممة المموداع: أنبممدكم بمماهلل

أهيا النما ! إئ لمد تركم  فميكم مما مل تضمّلوا بعمده، كتما  اهلل فماحّلوا 

ح لممما، وحّرمممموا حرامممما، واعملممموا بمثكمممما، وآمنممموا بمتبممماُا 

ولولمموا: آمنمما بممام أنممز  اهلل مممن الكتمما ، وأحّبمموا أهممل بيتمم  وعممتيت، 

عممرش مممن عمماداهم، وا ممام مل يممزاال  روهممووالمموا مممن واالهممم، وانصمم

 فيكم، حت  يردا عيّب احلوض يوم القيامة.

عليمما ، فاجتذبمما بيممده فقمما : اللهممم  -وهممو عممرش املنممع  -ثممم دعمما 

وا  من وااله وعاد ممن عماداه، اللهمم ممن عمادا عليما  فم   عمل لما يف 

ً  مممن  األرض مقعممدا ، وال يف السممامء مصممعدا ، واجعلمما يف أسممرل  در

 ر.النا



 ومعاوية Qالقمة واهلاوية بن اإلمام احلسن  ................................................. 216

أنبممدكم بمماهلل! أتعلممموو أو رسممو  اهلل لمما  لمما: أنمم  الذاىلممد عممن 

حمو  يمموم القيامممة! تممذود عنمما كمام يممذود أحممدكم الغريبممة مممن وسمما 

 إبلا!

أنبممدكم بمماهلل! أتعلممموو أنمما دخممل عممرش رسممو  اهلل يف مرضمما 

الممذي تممويّف فيمما، فبكمم  رسممو  اهلل، فقمما  عمميب: ممما يبكيممق يمما رسممو  

أعلممم أو لممق يف للممو  الرجمما  مممن أمتمم   اهللو فقمما : يبكينمم  إئ

 ضغاىلن، ال يبدو ا حت  أتوىل عنق.

أنبممدكم بمماهلل! أتعلممموو أو رسممو  اهلل حممن حرضممتا الوفمماة، 

واجتمممع أهممل بيتمما لمما : اللهممم همم الء أهمميب وعممتيت، اللهممم وا  مممن 

واالهم، وانرصهم عمرش ممن عماداهم، ولما : إنمام مثمل أهمل بيتم  فميكم 

 خل فيها نجا، ومن  ّل  عنها ارك!كسرينة نوه، من د

أنبممدكم بمماهلل! أتعلممموو أو أصممثا  رسممو  اهلل لممد سممّلموا 

 عليا بالوالية يف عهد رسو  اهلل وحياتاو

أنبممدكم بمماهلل! أتعلممموو أو عليمما  أو  مممن حممّرم البممهوا  كلهمما 

يَن ﴿عرش نرسا، ممن أصمثا  رسمو  اهلل فم،نز  عمز وجمل:  ِْ َدا اي د يدا َأهيُّ

ددََمن ددوا ر  م  كرِّ َ دد وا َطوِّبدداِت مددا َأَحددال  اهللحت  يا مِن  اهللَيك  َتددد  ِددبُّ  ا  َير َتع  ر   

دا  اهلل   َحدال َزَ ك  َُ ل دوا مِم دا  َتِديَن * َيز  دوا اهللامل  ع  دت ا  بِدِ   را َطوِّبداا َيات ق  ي َأن 
ِْ اي د

ِمن ونَ  ؤ   (.87 املاىلدة:  ﴾م 
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فصممل اأطمما ، وكمماو عنممده علممم املنايمما، وعلممم القضممايا، و

ورسوا العلم، ومنمز  القمرآو، وكماو يف رهما لريمب ممن عمدة أولامق 

لعنمموا عممرش لسمماو رسممو  اهلل، ف،شممهد لكممم وأشممهد علمميكم أنكممم لعنمماء 

 اهلل عرش لساو نبيا، كلكم أهل البي .

أنبممدكم بمماهلل! هممل تعلممموو أو رسممو  اهلل بعممث إليممق لتكتممب 

رل إليمما الرسممو  منصمملبنم  خزيمممة، حممن أصماُم خالممد بممن الوليمد فا

فقمما : هممو ي،كممل، ف،عمماد الرسممو  إليممق ثمم ل مممرا ، كممل تلممق 

رل الرسمو  ويقمو  همو ي،كمل، فقما  رسمو  اهلل: اللهمم ال تبمبع مينص

 بطنا، فه  واهلل يف  متق وأكلق إىل يوم القيامةو

أنبدكم باهلل! همل تعلمموو إنمام ألمو  حقما إنمق يما معاويمة كنم  

ويقموده أخموً همذا القاعمد، وهمذا يموم  تسوك ب،بيمق عمرش  مل ألمر،

ممن  رسممو  اهلل، الراكممب والقاىلممد والسمماىل  فكمماو أبمموً  ل ع  األحممزا ، ف 

 الراكب وأن  يا أزرك الساىل ، وأخوً هذا القاعد القاىلدو

ثمم أنبمدكم بماهلل! همل تعلممموو أو رسمو  اهلل لعمن أبما سممرياو يف 

سمرياو جماء  سبعة مواطن: أوهلن حمن خمرر ممن مكمة إىل املدينمة، وأبمو

من البام، فولع فيما أبمو سمرياو فسمّبا وأوعمده وهمّم أو يمبطا بما، ثمم 

  ل اهلل عز وجل عنا.
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والثائ: يوم العمب يموم طردهما أبمو سمرياو، ليثرزهما ممن رسمو  

 اهلل.

والثالممث: يمموم أحممد، يقمموم لمما  رسممو  اهلل: اهلل موالنمما وال ممموىل 

عممزا، فلعنمما اهلل لكممم، ولمما  أبممو سممرياو: لنمما العممزا وال لكممم ال

 وم ىلكتا ورسولا وامل منوو أ عوو.

نممن، يمموم جمماء أبممو سممرياو بجمممع لممريا  والرابممع: يمموم حد

وهوازو، وجماء عيينمة بغطرماو واليهمود، فمرّدهم اهلل عمز وجمل بغميظهم 

ومل ينممالوا خممبا ، هممذا لممو  اهلل عممز وجممل لمما يف سممورتن يف كلتمميهام 

  يما معاويمة يومامذ مرشمً عمرش يسّم  أبا سرياو وأصمثابا كرمارا ، وأنم

 رأي أبيق بمكة، وعيّب يوماذ مع رسو  اهلل وعرش رأيا ودينا.

وفدداا َأن  َيب ل ددَ  ﴿واأممامع: لممو  اهلل عممز وجممل:  َي َمع ك  ددد  َياْل َ

ل دد   
ركو لممريا رسممو  م( وصممدد  أنمم  وأبمموً ومبمم25 الرممتم:  ﴾حَمِ

 .فلعنا اهلل لعنة شملتا وتريتا إىل يوم القيامة N اهلل

والسماد : يمموم جمماء أبمو سممرياو امممع لمريا، وجمماء عيينممة بممن 

حصن بمن بمدر بغطرماو، فلعمن رسمو  اهلل القمادة واألتبماع والسمالة إىل 

يمموم القيامممة فقيممل يمما رسممو  اهلل: أممما يف األتبمماع ممم منو فقمما : ال 

تصمميب اللعنممة م منمما  مممن األتبمماع، وأممما القممادة فلمميع فمميهم ممم من وال 

.  سيب وال نار 
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ر ملسممابع: يمموم الثنيممة، يمموم شممّد عممرش رسممو  اهلل اثنمم  عبمموا

رج  ، سمبعة ممنهم ممن بنم  أميمة، وشسمة ممن سماىلر لمريا، فلعمن اهلل 

 تبارً وتعاىل ورسولا من احلل الثنية اب النب  وساىلقا ولاىلدهو

ثممم أنبممدكم بمماهلل! هممل تعلممموو أو أبمما سممرياو دخممل عممرش عممثامو 

ا : يما بمن أخم  همل علينما ممن فقم N حن بويمع يف مسمجد رسمو  اهلل

عممنو فقمما : ال، فقمما  أبممو سممرياو: تممداولوا اأ فممة، فتيمماو بنمم  أميممة، 

 .(1 فوالذي نرع أيب سرياو بيده ما من جنة وال نار

وأنبممدكم بمماهلل! أتعلممموو أو أبمما سممرياو أخممذ بيممد احلسممن حممن 

بويممع عممثامو ولمما : يمما بممن أخمم  أخممرر معمم  إىل بقيممع الغرلممد فصممرر، 

القبور اجمّته فصماه بم،عرش صموتا: يما أهمل القبمور! المذي كنمتم  توّسا

: لممّبم اهلل Q تقاتلونمما عليمما، صممار ب،يممدينا وأنممتم رممميم، فقمما  احلسممن

شمميبتق، ولممّبم وجهممق، ثممم نممت يممده وتركمما، فلممو ال الممنعامو بممن ببممب 

 أخذ بيده ورّده إىل املدينة هللق.

و هيممم أو يدسممل م، ومممن لعنتممق  يمما معاويممة، أو أبمماً أبمما سممرياو كمما

فبعثمم  إليمما شممعر معممرول مممروي يف لممريا واممبهم، تنهمماه عممن 

 اإلس م، وتصّده، أو  تنس  يا معاوية لولق ألبيقو!:

                                                           

 .87،  4كتبا ابن عبد اهلل، يف االستيعا  بذيل اإلصابة، ر ((1
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 يا صصرد ال تسلمن يوما  فترضثنا

 

 
 بعممد الممذي ببممدر  أصممبثوا مزلمما

 خممايل وعممم  وعممم األم ثممالثهم 

 

 
 وحنظممل اأممب لممد أهممدا لنمما

 رنمممماال تممممركندّن إىل أمممممر تكل 

 

 
 والرالصمما  بمما يف مكممة اأرلمما

 فاملو  أهوو من لو  العداة لقمد 

 

 
 حاد ابن حر  عن العّزا إتا فرلما

نمم    ومممن لء أعاملممق: أو عمممر بممن اأطمما  والًّ البممام، فصد

 با، ووالًّ عثامو، فتبص  با ريب املنوو.

ثممم أعظممم مممن تلممق أنممق لاتلمم  عليمما  صمملوا  اهلل عليمما وآلمما، 

ابقا وفضملا وعلمما، عمرش أممر همو أوىل بما منمق، وممن ولد عرف  سمو

اممبً عنممد اهلل وعنممد النمما ، وال دنيممة بممل أوطمم،  النمما  عبمموة، 

وأرلمم  دممماء خلمم  مممن خلمم  اهلل، بصممدع ق وكيممدً ومتوهيممق، فعممل 

مممن ال يمم من باملعمماد، وال طبمم  العقمما ، فلممام بلمم  الكتمما  أجلمما 

 لق باملرصاد.    إىل خل مثوا، وعيّب إىل خب منقلب واهلل

فهممذا لممق يمما معاويممة خاصممة، وممما أمسممك  عنمما عممن مسمماويق 

 وعيوبق، فقد كره د با التطويل، فهل تستطيع أو ترد علينا شياا و

وأما أنم  يما عممر بمن عمثامو، فلمم تكمن حقيقما  حلمقمق أو تتب مع  

همممذه األممممور، فمممإنام مثلمممق مثمممل البعوضمممة إت لالممم  هلممما النصلمممة: 

أنممز  عنممق، فقالمم  هلمما النصلممة: ممما شممعر  استمسممك  فممإئ أريممد أو 
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بولوعممق، فكيمم  يبممّ  عمميب نزولممقو وإئ واهلل  ممما شممعر  أنممق 

 ملسن أو تعادي يل فيب  عيّب تلق، وإئ ملجيبدق يف الذي لل .

إو سممّبق عليمما ، أبممنقع  يف حسممباو أو تباعممده مممن رسممو  اهلل، أو 

دنياو فممإو بسمموء بمم ء يف اإلسمم مو أو بجممور يف حكمممو أو رابممة يف المم

ر ملل  واحمدة منهما فقمد كمذب ، وأمما لولمق إو لكمم فينما تسمعة عبم

رك  لممريا بنمم  أميممة ببممدر، فممإو اهلل ورسممولا لممتلهم، مدممما بقممترش مبمم

مري ليقتلن من بنم  هاشمم تسمعة عبم ر، مر وث ثمة بعمد تسمعة عبممولع 

ر يف ممموطن واحممد، مر وتسممعة عبمممثممم يقتدممل مممن بنمم  أميممة تسممعة عبمم

ت ل م يص عددهم إال اهلل.سوا ما لد  ن بن  أمية ال ةد

غ  ث ثممن رجمم  ، أخممذوا ممما   ز  إو رسممو  اهلل لمما : إتا ولممد الممو 

اهلل بيممنهم دوال، وعبمماده خمموال، وكتابمما دامم ، فممإتا بلغمموا ثمم ل ماىلممة 

را، حّقمم  علمميهم اللعنممة وهلممم، فممإتا بلغمموا أربممع ماىلممة وشسممة موعبمم

ً  متممرة ممو ، ف،لبممل احلكممم بممن أيب وسممبعن، كمماو ه كهممم أتعد مممن ل 

العمما  وهممم يف تلممق الممذكر والكمم م، فقمما  رسممو  اهلل: أخرضمموا 

 .(1 أصواتكم فإو الوزغ يسمع

وتلق حمن رآهمم رسمو  اهلل، وممن يملمق بعمده ممنهم أممر همذه 

األمة، يعن  يف املنمام، فسماءه تلمق وشمّ  عليما، فم،نز  اهلل عمز وجمل يف 

                                                           

 .48،  4د اجلامع: رراجع مستن ((1
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 َخدر   ِمدن  ﴿كتابا 
ُِ كر   َيو َلدة  اي َقدد  ف،شمهد لكمم وأشمهد علميكم  ﴾َأي دِا َشد  

ّلهمما اهلل عمز وجممل  مما سملطانكم بعممد لتمل عمميب إال ألم د شممهر، التم  أج 

 يف كتابا.

وأما أن  يا عممرو بمن العما  البمانفد اللعمن األبمت، فمإنام أنم   

لممد  عممرش فممراش مبممتً،  كلممب، أو  أمممرً أّمممق لبغّيممة، وأنممق ود

م  فيممق رجمما  لممريا، مممنهم أ م  بممو سممرياو بممن حممر ، والوليممد فتثاك 

رد بممن احلممارل بممن ك لممدة، مبممن املغممبة، وعممثامو بممن احلممارل، والنضمم

والعمما  بممن واىلممل، كّلهممم يممزعم أنممق ابندمما، فغلممبهم عليممق مممن بممن 

لممريا ألممامهم حسممبا ، وأخبممثهم منصممبا ، وأعظمهممم بدغيممة. ثممم لممم  

خطيبمما  وللمم : أنمما ناشممف  مممد، ولمما  العمما  بممن واىلممل: إو  مممدا  

رجممل أبممت ال ولممد لمما، فلممو لممد ممما  انقطممع ت كممره، فمم،نز  اهلل تبممارً 

وَب ددََت  ﴿وتعمماىل: 
ددَو األ    إىل عبممد لمميع مفكانمم  أمممق متبمم ﴾مِن  شددانَِئَ  ه 

لطلب البدغية، تم،تيهم ممن دورهمم ورحماهلم وبطموو أوديمتهم، ثمم كنم  

يف كل مبمهد يبمهد رسمو  اهلل عمدّوه، أشمّدهم لما عمداوة وأشمدهم لما 

 .تكذيبا  

ثممم كنمم  يف أصممثا  السممرينة الممذي أت مموا النجممايش، واملهممرر 

اأممارر إىل احلببممة، يف اإلشمماطة بممدم جعرممر بممن أيب طالممب، وسمماىلر 

 ء بممق، وجعممل جممّدً ماملدهمماجرين إىل النجممايش، فثمماك املكممرد السمم
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األسمممرل، وأبطمممل  أمنيتمممق وخّيمممب سمممعيق، وأكمممذ  أدحمممدوثتق، 

 هلل ه  العليا.وجعل كلمة الذين كرروا السررش وكلمة ا

وأما لولق يف عمثامو، ف،نم  يما لليمل احليماء والمدين، أهلبم  عليما 

نارا  ثم هربم  إىل فلسمطن تمتّبع بما المدواىلر، فلمام أتماً  خمع( لتلما، 

حبس  نرسق عرش معاويمة، فبعتما دينمق يما خبيمث بمدنيا امبً، ولسمنا 

يف  نلومق عرش بغضمنا، وال نعاتبمق عمرش حّبنما، وأنم  عمدو لبنم  هاشمم

 اجلاهلية واإلس م، ولد هجو  رسو  اهلل بسبعن بيتا  من شعر.

فقمما  رسممو  اهلل: اللهممم إئ ال أحسممن البممعر، وال ينبغمم  يل أو 

 ألولا، فالعن عمرو بن العا  بكل بي   أل ( لعنة.

صمم ر  م  مممن اللعممن وبمماهلل ممما نصمممفعليممق إتا  مممن اهلل ممما ال ةد

ممب   لمما مقتمموال   ، وةممق يمما بممن العمما ، ألسمم  عممثامو حيمما ، وال اض 

 القاىلل يف بن  هاشم ملا خرج  من مكة إىل النجايش:

 تقممو  ابنتمم : أيممن هممذا الرحيممل

 

 
سمممتنكر  ومممما السمممب منممم  بمد

 فقلممم : ترينممم  فمممإئ اممممره 

 

 
 أريممممد النجممممايش  يف جعرممممر

مممما مممممن عنممممده كّيمممما  ي   ألكو 

 

 
 أدلممميمد ُممما نصممموة األصمممعر

 وشمممم،ئ ألممممد مممممن بيممممنهم 

 

 
 فيممممما بممممماملدنكروألممممموهلم 

 وأجمممري عمممرش عتبمممة جاهمممدا 

 

 
 ولمممو كممماو كالمممذهب األلمممر

 وال أنثنممم  عمممن بنممم  هاشمممم 

 

 
 وما اسطع د يف الغيب  واملثرض  

 فمممإو لبمممل العتمممب منممم  لممما 

 

 
مممم د لمممما مبممممرري ي   وإال لو 
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ثممم أنمم  يمما عمممرو املمم ثرد دنيمما اممبً عممرش دينممق، أهممدي  إىل 

ممق األوىل عممن النجممايش اهلممدايا، ورحلمم   إليمما رحلتممق الث انيممة، ومل تدنه 

ممع مغلمموال حسممبا ، تريممدد بممذلق همم ً جعرممر   الثانيممة، كممّل تلممق ترج 

لمم  عممرش صمماحبق  وأصممثابا، فلممام أخطمم،ً ممما رجممو  وأّملمم ، وأح 

 عامرة بن الوليد.

وأمما أنم  يما وليمد بمن عقبمة، فمواهلل مما ألوممق أو تدمبغ  عليمما ، 

بممن يممدي رسممو  اهلل،  ولمد جلممدً يف اأمممر ثامنممن سمموطا ، ولتمل أبمماً

وأنممم  المممذي سممماّمه اهلل: الراسممم . وسمممّم  عليممما : املممم من، حيمممث 

تراخرمتا، فقل  لما: أسمك  يما عميب، ف،نما أشمجعد منمق جنانما، وأطمو  

منق لسانا، فقا  لق عميب: أسمك  يما وليمد، ف،نما مم من وأنم  فاسم ، 

ِمندداا َزَمددن  زددانَ ﴿فمم،نز  اهلل يف موافقممة لولمما:  ؤ  فاِسددقاا ر  َأَفَمددن  زدداَن م 

ينَ  َتو   (.18 السجدة:  ﴾َيل 

ا  فاِسددق  بِنََبددإ  َفَتَبو ن ددوا َأن  ﴿ثممم أنممز  عممرش موافقممة لولمما:  مِن  جدداَءز 

وا َنددد  مدددا َفَعل دددت ا  نددداِدِمّيَ  دددبِح   َفت ص 
مددداا بَِج اَيدددة   ﴾ت ِصدددوب وا َ و 

 (.6 احلجرا :

وةممق يمما وليممد! مهممام نسممي  فمم  تممنع  لممو  البمماعر  فيممق ويف 

 :Q عيب
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 أنممممز  اهلل يف الكتمممما  علينمممما

 

 
رآنمممما  يف عمممميب ويف الوليممممد لد

 فتبممممّوأ الوليممممد منممممز  كرممممر 

 

 
 وعمممممميب تبممممممّوأ اإليامنمممممما

 لمميع مممن كمماو م منمما يعبممد اهلل 

 

 
 كممممن كممماو فاسمممقا  خّوانممما

 سممول يدممدع  الوليممد بعممد لليممل 

 

 
 وعممممميب إىل اجلمممممزاء عيانممممما

مممزا هنممماً جنانممما   فعممميب  اد

 

 
ممزا   هوانمماوهنمماً الوليممد اد

وما أن  وتكمر لمريا، وإنمام أنم  ابمن علميس ممن أهمل صمّروريا  

 يقا  لا: تكواو.

ممق أّنمما لتلنمما عممثامو، فممواهلل ممما اسممتطاع طلثممة والممزبب  وأممما زعمد

وعاىلبة أو يقولوا تلمق لعميب بمن أيب طالمب، فكيم  تقولما أنم و ولمو 

ت ق  بعقبممة بممن أيب  سمم،ل   أّمممق: مممن أبمموً، إت تركمم   تكممواو، ف،لصممق 

معمميا، اكتسمم   بممذلق عنممد نرسممها سممناء  ورفعممة، مممع ممما أعممّد اهلل لممق 

وألبيممق وأمممق مممن العممار  واأممزي يف الممدنيا واآلخممرة، وممما اهلل بظمم م  

 للعبيد.

وأن  وب م  فاطممة بنم  رسمو  اهلل حتم  أدميتهما، وألقم   مما 

يف بطنهمما، اسممتذالال منممق لرسممو  اهلل، وخمالرممة منممق ألمممره، وانتهاكمما 

ولممد لمما  هلمما رسممو  اهلل: أنمم   سمميدة نسمماء أهممل اجلنممة، واهلل حلرمتمما 

ً  إىل النار، وجاعل وبا  ما نطق   با عليق.  مصبد
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صمما  مممن حسممباو أم بدعممدا مممن  فبمم،ي الث ثممة سممبب  علّيمما ، أنق 

 يف اإلسمم مو أم جممورا  يف حكمممو أم رابممة  يف 
 
رسممو  اهلل أم سمموء بمم ء

 ق  النا .الدنياو إو لل  ُا فقد كذب   وكّذب

أتممزعم أو عليمما  لتممل عممثامو مظلوممما و فعمميب واهلل أتقمم  وأنقمم  مممن 

الىلممما يف تلممق، ولعمممري إو كمماو عمميب لتممل  عممثامو مظلوممما ، فممواهلل ممما 

رتا حيمما ، وال تعّصممب  لمما مي تمما ، وممما مأنمم   مممن تلممق يف يشء، فممام نصمم

يمم د  يمم  أمممر اجلاهليممة، ومتد ً، تتبممع البغايمما، وملد  زالمم  الطمماىل  دار 

 اإلس م حت  كاو يف أمع ما كاو.

وأممما اعتاضممق يف بنمم  هاشممم وبنمم  أميممة، فهممو ادعمماهً إىل 

معاوية، وأمما لولمق يف شم،و اإلممارة، ولمو  أصمثابق يف امللمق  المذي 

ر أربعامىلمممة سمممنة، وموسممم  مملكتمممموه، فقمممد مل مممق  فرعممموو مصممم

نبّيمماو مرسمم و يلقيمماو ممما يلقيمماو، وهممو ملممقد اهلل يعطيمما  Lوهمماروو

ددا  َيَمتددا   مِى ﴿ع والرجممر ولمما  اهلل تعمماىل: المم ي َيَعل دد   فِت نَددة  َيك  ُِ َيمِن  َأد 

نددا ﴿( ولمما : 111 األنبيمماء:  ﴾ِحددّي   َيددةا َأَمكر  نددا َأن  هن  لِددَ  َ كر  د  َُ َيمِبا َأ

ِمراا  ناها َتدددد  كر  ل  َفدددَدم  وا فِو دددا َفَحدددق  َنَلو َ دددا اي َقدددو  فِو دددا َفَهَلدددق  َ َت   ﴾م 

 .(16 اإلتاء:

بِوثددات  ﴿فممنر  ثيابمما، وهممو يقممو :  Q ثممم لممام احلسممن اخل َ

بِوث دددوَن يِل َخبِوثددداِت  ، همممم واهلل يممما معاويمممة أنممم  ﴾يِل َخبِوثِدددَّي َياخل َ
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تدقري  َيايط وِّبدددات  يِلط وِّبِدددَّي َيايط وِّب دددوَن ﴿وأصمممثابق هممم الء وشممميع 

ددا  مَ  وي ددوَن َْل  يَن مِم ددا َيق   ُ ددرَب  ددَ  م 
ا  َزددكِريا  يِلط وِّبدداِت أ ييئِ ز  ُِ ِهددكَرة  َي  ﴾غ 

 (. هم عيب بن أيب طالب وأصثابا وشيعتا.26 النور: 

ثممم خممرر وهممو يقممو : تك وبمما   ممما كسممب    يممداً، وممما جني مم ، 

وما لد أعمّد اهلل لمق وهلمم ممن اأمزي يف احليماة المدنيا والعمذا  األلميم 

 يف اآلخرة.

م، فقمما  معاويممة ألصممثابا: وأنممتم فممذولوا وبمما   ممما لممد جنيممت

قبمة: أمل ألمل لكمم إنكمم لمن تنتصمروا ممن الرجملو  فقا  لا الوليد بمن عد

رتم مممن الرجممل إت فضممثكم، واهلل مفهممل أطعتممموئ أو  مممرة، أو انتصمم

م د أو أسمطو  بما، فلميع فميكم خمب،  ما لام حت  أظلم  عميب  البيم  ومهم 

 اليوم وال بعد اليوم.

ذكوروو سمممع مممرواو بممن احلكممم بممام لقمم   معاويممة وأصممثابا املمم

، ف،تمماهم فوجممدهم عنممد معاويممة يف البيمم ، Q مممن احلسممن بممن عمميب

فسمم،هلم: ممما الممذي بلغنمم  عممن احلسممن وزعلمماو لممالوا: لممد كمماو تلممق، 

رمتوئ تلممق، فممواهلل ألسممبنّا، وألسممبدب ن  مفقمما  هلممم مممرواو: فهمم  أحضمم

أباه، وأهل البيم  سمبا تدغنّم  بما اإلمماء والعبيمد، فقما  معاويمة والقموم: 

، ثم أنم  يما وليمد، واهلل، أكمع يف املمي د  من تمّدع  لما النسمب، مل يرد  ت ق 

فكيمم  تسممب  عليمماو ولممو اشممتغل  بنرسممق لبّين مم  نسممبق إىل أبيممق، ال 
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أألم  -واهلل  -إىل مممن تممّدع  لمما، ولقممد لالمم  لممق أّمممق: يمما بنمم  أبمموً 

قبة.  وأخبث من عد

وأممما أنمم  يمما عتبممة بممن أيب سممرياو، فممواهلل ممما أنمم  بثصممي  

بمم ، ف ،جاوبممق وال عالممل ف،عاتبممق، وممما عنممدً خممبن يرجمم  وال خل  طد

وما كنم  لمو سمب ب   عليما ألامار بما عليمق ألنمق عنمدي لسم  بكرمو  

لعبممد  عبممد  عمميب بممن أيب طالممب، فمم،رّد عليممق وأعاتبممق، ولكممن اهلل عممز 

وجممل، لممق وألبيممق وأمممق وأخيممق باملرصمماد، ف،نمم  تريممة آباىلممق 

د  نداُاا حاِمَودةا ﴿فقما :  الذين تكرهم اهلل يف القمرآو ناِمَلدة  ناِصدَبة  * َتص 

ددِمن   يددع  * ر ي ل  ددا  َطعددام  مِر  ِمددن  رَضِ  * َيددو َس َْل 
ددقل ِمددن  َنددّي   َنَِوددة  * ت ل 

ددو    نِددي ِمددن  ج  غ  وأممما وعيممدً إيمماي بقممتيب فهممّ  لتلمم  الممذي  ﴾َير ي 

وجدتا عرش فراشمق ممع حليلتمق، ولمد البمق عمرش فرجهما، وشماركق 

لممدها، حتمم  ألصمم   بممق ولممدا  لمميع لممق، ويمم   لممق لممو شممغل  يف  ود

ن  القتمل  نرسق بطلب ثم،رً منما كنم  جمديرا  وبمذلق حرّيما، إت تسمومد

 وتوعدئ با، أما تستث  من لو  نرص بن احلجار فيق!:

 يمما للرجمما  وحممادل األزممماو

 

 
مممّبة  مممزي أبممما سمممرياو  ولسد

 نبا ممم د عتبمممة هّي،تممما عرسممما 

 

 
 للثيمماولصممدالة اهلممذيل مممن ا

ها يف الرمراش فلمم يكمن  راه مع   أل 

 

 
مق  خبمية النسمواو  فث   وأمس 

تمب نرسمق حّبهمما  مبن  يما عد
ت   ال تدع 

 

 
 إو النسممماء حباىلممملد البممميطاو!
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ممّب عليمما ، ولممد لتممل أخمماً مبممارزة، واشممتً  وال ألومممق أو تسد

هممو ولممزة بممن عبممد املطلممب يف لتممل جممّدً، حتمم  أصمم مها اهلل عممرش 

جهمنم، وأتالهمام العمذا  األلميم،  ونرم  عممق بم،مر رسمو  أيدهيام نار 

اهلل(، وأممما رجمماىل  اأ فممة، فل عمممر اهلل لممان رجوومما، فممإو يل فيهمما 

ملدلتمسمما وممما أنمم  بنظممب أخيممق، وال خليرممة أبيممق، ألو أخمماً أكثممر 

متممردا  عممرش اهلل وأشممد طلبمما إلرالممة دممماء املسمملمن، وطلممب ممما لمميع لمما 

 كرهم، ويمكر اهلل، واهلل خب املاكرين.ب،هل، طادع النا  ويم

وأممما لولممق: إو عليمما كمماو خل لممريا لقممريا، فممواهلل ممما حقممر 

مرحوممما  وال لتممل مظلوممما ، وأممما أنمم  يمما مغممبة بممن شممعبة، فإنممق هلل 

عمدو، ولكتابمما نابممذ، ولنبيمما مكممّذ ، وأنمم  الممزائ ولممد وجممب عليممق 

فممع الممرجم، وشممهد عليممق العممدو  الممعرة األتقيمماء، فممادخ   ر ر ممق، ودد

احلمم  بالباطممل، والصممدك باألامماليا، وتلممق ملمما أعممد اهلل لممق مممن 

 العذا  األليم، واأزيد يف احلياة الدنيا، ولعذا  اآلخرة أخزا.

ر  لسمماو وفدثمما، فقمما  مممرواو:  وهممم يعلممموو مممن مممرواو ب ممذ 

، فلمممام جممماءه Q ف،رسمممل  إليممما معاويمممة، ف،رسمممل معاويمممة إىل احلسمممن

: ممما يريممد هممذا الطاايممة منمم و واهلل  لممان Q سممنالرسممو ، لمما  لمما احل

أعمماد الكمم م، ألولممرّو مسممامعا، ممما يبقمم  عليمما عمماره وشممناره إىل يمموم 

 القيامة.
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، فلممام أو جمماءهم وجممدهم بمماملجلع، عممرش Q ف،لبممل احلسممن

ر معهممم يف هممذا محممالتهم التمم  تممركهم فيهمما، اممب أو مممرواو لممد حضمم

مممع معاويممة،  ريرمحتمم  جلممع عممرش السمم Q الولمم  فمبمم  احلسممن

  أرسممل  إيلو لمما :  Q وعممرو بممن العما ، ثممم لما  احلسممن
ملعاويمة: مل 

لسمم  أنمما أرسممل  إليممق، ولكممن مممرواو الممذي أرسممل إليممق. فقمما  

مممرواو: أنمم  يمما حسممن السممّبا د رجمما  لممرياو فقمما : وممما الممذي 

أرد و فقمما : واهلل ألسممبنّق وأبمماً وأهممل بيتممق سممبا تدغنمم  بمما اإلممماء 

أّممما أنمم  يمما مممرواو، فلسمم د أنمما سممببتدق وال  Q سممنوالعبيممد، فقمما  احل

سممبب  د أبمماً، ولكممن اهلل عممز وجممل لعنممق ولعممن أبمماً، وأهممل بيتممق 

وتريتق، ومما خمرر ممن صملب أبيمق إىل يموم القياممة عمرش لسماو نبيما 

ر هممذه م، واهلل يمما مممرواو: ممما تنكممر أنمم  وال أحممد  ممن حضممN  مممد

ومما زادً اهلل يما ممرواو اللعنة ممن رسمو  اهلل لمق وألبيمق ممن لبلمق، 

بممام خّوفممق إال طغيانمما  كبممبا ، صممدك اهلل وصممدك رسممولا، يقممو : 

وانددداا ﴿ غ  ا  مِر  ط  ه  ا  َفدددا َيِ يدددد  ف    َِن َين َخدددوِّ دددكر  وَندددَة يِف اي ق  دددَجكَرَة امل َل ع  َيايش 

(، وأنمم  يمما مممرواو وتريتممق البممجرة امللعونممة 60 اإلتاء:  ﴾َزبِددراا 

 هلل.يف القرآو عن رسو  ا
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ولما : يما أبما  ممد  Q فوثب معاوية فوضع يمده عمرش فمم احلسمن

ثوبما، ولمام وخمرر، فترمّرك القموم  Q ما كنم  فّثاشما، فمنر    احلسمن

 .(1 عن املجلع بغيّ وحزو وسواد الوجوه

ممرد عممرش بعمم   واجتمممع معاويممة مممع بطانتمما، فجعممل بعضممهم يرص 

يهم فقما  هلمم: ويتطاو  باملمآثر املكذوبمة، فم،راد معاويمة أو يضمثق علم

صممر، فلممو حضمم ، وعبممد اهلل بممن Q ركم احلسممن بممن عمميبمأكثممرتدم الر 

عبا  لقرّصا ممن أعن متكم مما طالمب. فقما  زيماد ملعاويمة: وكيم  تلمق 

يا أمب امل مننو مما يقومماو ملمرواو بمن احلكمم يف امر  منطقمة، وال لنما 

ويممة يف بواتخنما، فابعممث إلمميهام يف امد  حتمم  تسمممع ك منما. فالترمم  معا

إىل عمممرو بممن العمما  مستبممباري ممما تقممو و فقمما  ابممن العمما : ابعممث 

 إليهام ادا.

 Q فلممام كمماو مممن اممد بعممث معاويممة ابنمما يزيممد، إىل اإلمممام احلسممن
وعبممد اهلل ابممن عبمما . ف،تيمماه فلممام اسممتقّر ُممام املجلممع، الترمم  المميهام 

ال معاويممة مبتممدىلا : إئ أجّلكممام وأرفممع لممدركام عممن املسممامرة بالليممل، و

                                                           

، ولد نقل القصة بنثو آخر يف تذكرة خوا  143-137االحتجار:   ((1

، وأسندها إىل أهل السب، ثم خله اريب 116-114األمة، سبا ابن اجلوزي:  

، ونقل كثب من مثالب ه الء من كتا  املثالب، هلبام بن 119-116ألراظها من 

 ، الطبعة احلديثة.86-70 -44 مد الكلب ، فراجع البثار: ر
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سيام أن  يا أبا  ممد، فإنمق ابمن رسمو  اهلل، وسميد شمبا  أهمل اجلنمة، 

ثم لا  ابمن العما : يما حسمن، إنما لمد تراوضمنا، فقلنما: إو رجما  بنم  

  يف المموا ، وأوس عهممدا، وأكممرم مأميممة أصممع عنممد اللقمماء، وأمضمم

 خيام، وامنع ملا وراء ظهورهم، من بن  عبد املطلب. ثم سك .

كمممم: وكيممم  ال نكممموو كمممذلق، ولمممد فقممما  ممممرواو بمممن احل

لارعنمماكم فغلبنمماكم، وحاربنمماكم فملكنمماكم فممإو شممانا عرونمما وإو شممانا 

 بطبنا.

وملمما سممك  مممرواو تكلممم زيمماد فقمما : ممما ينبغمم  هلممم أو يصممم   

الرجممل عنممد إيممراد احلجممة، ولكممن مممن اإلفممق أو ينطمم  الرجممل باأنمما، 

 ويصّور الباطل بصورة احل .

مممرو ابممن العمما  فقمما  لمما: يمما عمممرو، خطابمما إىل ع Q ثممم وّجمما

افتصممارا بالكممذ ، وجممرأة عممرش اإلفممقو ممما زلمم د أعممرل مثالبممق 

اأبيثمممة، ادبمممدهيا ممممرة وأمسمممق عنهممما أخمممرا، فتممم،ب  إال ا امكممما يف 

الضمم لة، أتممذكر مصممابيم الممّدج ، وأعمم م اهلممدا، وفرسمماو الّطممراد، 

و النبمموة، وحتممول األلممراو، وأبنمماء الط عمماو، وربيممع  الضمميراو، ومعممد

ومهممبا العلمممو وزعمممتم أنكممم ألمم  ملمما وراء ظهمموركم، ولممد تبممن 

تلمق يموم بمدر حمن نكصم  األبطما ، وتسماور  االلمراو والتثمم  

الليممول، واعتكمم  املنيممة، ولاممم  رحاهمما عممرش لدطبهمما، وافممّت  عممن 
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نادهيا، وطمار خلارد احلمر ، فقتلنما رجمالكم وممن النبم  عمرش تراريكمم، 

ممري  م  يف تلممق اليمموم اممب مممانعن ملمما وراء ظهمموركم، مممن بنمم  فكنمتم لع 

عبد املطلب، ثم الترم  إىل ممرواو، فقما  لما: وأمما أنم  يما ممرواو، فمام 

أنمم  واإلكثممار يف لممريا وأنمم  طليمم ، وأبمموً طريممد، يتقّلممب مممن 

خزايممة إىل سمموأة، ولقممد جمم ء بممق إىل أمممب املمم منن، فلممام رأيمم  

 نيابا، كن   كام لا  القاىلل:الرضاام لد دمي  براثنا، واشتبك  أ

ه  ليممثن إتا سمممع الليممول زىلممب 

 

 
ممن  ثممم لممذفن باألبعممار ب ص   ب ص 

 
فلممام مممن  عليممق بممالعرو، وأرخمم  خنالممق بعممدما ضمماك عليممق، 

ينا  واصصمم   بريقممق، مل تقعممد معنمما مقاعممد أهممل البممكر، ولكممن تسمماو 

 و اربنا ونثن  ا ال يدركنا عار وال يلثقنا خزاية.

خطابا إىل زياد فقا  لا: ومما أنم  يما زيماد ولريبماو ال  Q ثم وّجا

أعرلد لق فيها أديام صمثيثا ، وال فرعما نابتما، وال لمديام ثابتما، وال منبتما  

هلا رجما  لمريا وفّجمار العمر ، فلمام  كريام، بل كان  أممق بغيما، تمداو 

، مل تعرل لق العر د والدا، فاّدعاً هذا  بعمد  -وأشار إىل معاوية  -ولد   

ّية، ويكرينا رسو  اهلل وأيب عيب بن أيب   ا  أبيا، ما لق افتصار، تكريق سم 

طالب سيد امل منن، الذي مل يرتد عرش عقبيا، وعم  لمزة سميد البمهداء، 

 وجعرر الطيار وأنا وأخ  سيدا شبا  أهل اجلنة.
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ثممم انعطمم  عممرش بممن عبمما  لمماىل : يمما بممن العممم، إنممام همم  بغممال 

د . وأراد ابممن عبمما  أو يممتكّلم، فصممال الطممب انقممّ  عليهمما أجمم

 معاوية من حديثا، ف،لسم عليا أو يسك ، فسك .

ثممم خممرر اإلمممام وابممن عبمما ، فالترمم  معاويممة إىل بطانتمما 

مسممتهزىلا  ُممم: أجمماد عمممرو الكمم م لممو ال أو حجتمما ددحضمم ، وتكلممم 

مرواو، لو ال أو نكمع، ثمم الترم  إىل زيماد، فم،نكر عليما همذا التمدخل 

ا دعمماً إىل  اورتمما، ممما كنمم  إال كاحلجممل يف كمم  البممازيو لمماىل : ممم

فقمما  ابممن العمما  ملعاويممة: أال رميمم  مممن وراىلنمماو فممرّد عليمما معاويممة: 

إتا كنمم د خليككممم يف اجلهممل، ادفمماخر رجمم   رسممو  اهلل جممّده، وهممو 

  وممن بقم ، وأّمما فاطممة الزهمراء سميدة نسماء العماملن. مسيد من مضم

موءة ثم التر  إىل ابمن العما  : واهلل لمان سممع بما أهمل البمام هلم  الس 

السوآء. فقا  عممرو: لقمد أبقم  اهلل عليمق ولكنما طثمن ممرواو وزيماد 

ء  البمماز  القممراد بمنسممما. فقمما   طثممن الّرحمم  بثراهلمما، ووط،مهمما وط 

زيمماد: لممد واهلل فعممل، ولكممن معاويممة يمم،ب  إال اإلاممراء بيننمما وبيممنهم، ال 

ونمماو فيمما، إال كنمم  معهممام عممرش مممن جممرم واهلل ال شممهد د سلسمما  يك

فاخرمهمما. وخلممع ابممن عبمما  باإلمممام، فقّبممل ممما بممن عينيمما وأظهممر 
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اإلعجمما  بثديثمما، ورّده عممرش القمموم لمماىل : أفممديق يمما بممن العممم، واهلل 

 .(1 ما زا  بثرً يزخر، وأن  تصو د حت  شريتن  من أوالد البغايا

اهلل بممن  عممرش معاويممة، وكمماو عنممده عبممد Q دخممل اإلمممام احلسممن

: لمو افتصممر  - مغربما إيماه بمطاولمة اإلممام -المزبب، فقما  لما معاويمة 

عممرش احلسممن، فإنممق ابممن حممواري رسممو  اهلل وابممن عمتمما، وألبيممق يف 

 اإلس م نصيب وافر.

فقمما  ابممن الممزبب: أنمما لمما. حتمم  اسممتوا املجلممع باإلمممام انممعا 

 مقمدام، ولطمع إليا ابمن المزبب لماىل  : لمو ال أنمق خمّوار يف احلمر  امب

املراوز، تطلمب معروفما، وتقموم ببابما، وكنم  حريما أو ال ترعمل تلمق، 

وأن  ابن عيب يف ب،سما ونجدتما، فمام أدري مما المذي للمق عمرش تلمقو 

ممع  ن يف الممرأي، أم وهممن ونثيممزة، فممام أظممن لممق خمرجمما مممن همماتن  أض 

 اأّلتممن، أممما واهلل لممو اسممتدجمع يل ممما اسممتدجمع لممق، لعلممم  أئ ابممن

الممزبب، وإئ ال أنكممع عممن األبطمما  وكيمم  ال أكمموو كممذلق، وجممّديت 

صممرية بنمم  عبممد املطلممب، وأيب الممزبب، مممن حممواري رسممو  اهلل، وأشممد 

 النا  ب،سا، وأكرمهم حسبا  يف اجلاهلية وأطوعهم لرسو  اهلل.

                                                           

: Q ري كلمة اإلمام احلسن276-271،  2: رQ حياة اإلمام احلسن ((1
 142. 
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: أمما واهلل أو بنم  أميمة تنسمبن  إىل العجمز عمن Q فقا  لما اإلممام

م د عنمق و اونما ، ولكمن سم،بن لمق تلمق لمتعلم: أئ لسم  املقا  لكرر 

بمالع ، وال الكليمل اللسماو، إيماي تدعمب، وعميب ترتصمر، ومل يكمن جلممدً 

مممة، فزوجتممما جممديت صمممرية بنمم  عبمممد  بيمم  يف اجلاهليمممة، وال مكرد

ل بمكا مما، فكيم  ترمماخرد  املطلمب، فبمذا عممرش  يمع العممر  ُما، وخلد

ا، نثممن أكممرم أهممل مممن هممو القمم دة واسممطتها ومممن األخلال سممادو

 األرض زندا، لنا الرشل الثالب والكرم الغالب.

ثممم تممزعم إئ سممّلم  األمممر، فكيمم  يكمموو تلممق وةممق هكممذاو 

وأنمما ابممن أشممجع العممر ، ولممد ولممدتن  فاطمممة سمميدة نسمماء العمماملن 

وخممبةد اإلممماء، مل أفعممل تلممق وةممق جبنمما وال ضممعرا، ولكنمما بممايعن  

رتا، ألنكمم مين  املمودة، ومل أثم  بنصممثلق، وهمو يطلبنم  بمتة، ويمداج

أهممل بيمم  اممدر، وكيمم  ال يكمموو كممام ألممو و ولممد بممايع أبمموً أمممب 

املمم منن ثممم نكممث بيعتمما ونكممع عممرش عقبيمما، واختممدع حبممية مممن 

ليضممل ُمما النمما ، فلممام دلمم  نثممو األعنممة ورأا  N حبممايا رسممو  اهلل

،تممق بريم  األسممنة لتممل مضمميعة ال نمما  لما، وأتمم  بممق أسممبا، لممد وط

الكممامة ب،ظ فهمما، واأيممل بسممنابكها، واعممت ً األشممت فغصصمم  

بريقممق وألعيمم  عممرش عقبيممق كالكلممب إتا احتوشممتا الليممول، فممنثن 
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وةممق نممور الممب د وأم كهمما، وبنمما ترصممر األمممة، وإلينمما تلقمم  مقاليممد 

األزمممة، أتصممو  وأنمم   ممدع النسمماءو! ثممم ترصممر عممرش بنمم  األنبيمماء، مل 

قبولمة، وعليمق وعمرش أبيمق ممردودة، دخمل النما  تز  األلاويمل منما م

فسممار إىل  Q يف ديمن جممدي طمماىلعن وكممارهن، ثمم بممايعوا أمممب املمم منن

ممر   رسممو  اهلل فقتممل  N أبيممق وطلثممة حممن نكثمما البيعممة، وخممدعا عد

أبمموً وطلثممة وأيت بممق أسممبا فبصبصمم  بممذنبق، وناشممدتا الممرحم أو 

سمميدً وسميد أبيمق فممذك ال يقتلمق فعرما عنمق، ف،نمم  عتالمة أيب، وأنما 

 وبا  أمرً.

 فسك  ابن الزبب وخجل، ف،ردل اإلمام:

وأشممار إىل  -اعممذر يمما أبمما  مممد، فممإنام للنمم  عممرش  اورتممق هممذا 

فهمم  إت جهلمم  أمسممك  عنمم ، فممإنكم أهممل بيمم  سممجيتكم  -معاويممة 

 احللم والعرو.

 والتر  االمام إىل معاوية لاىل :

أتمدري ممن أي شمجرة  انظر همل أكيمع عمن  ماورة أحمدو وةمق

أناو واىل ممن أنتمم و انتما لبمل أو أسممق بميسمم تتثمدل بما الركبماو 

 يف اآلفاك والبلداو.

 فقا  ابن الزبب: هو لذلق أهل.
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 فقا  لا معاوية:

ر  كاحلجمل مأما انا لد شرا ب بل صدري منق، ورم  مقتلق، فص

 .(1 بعدهايف ك  البازي يت عب با كي  أراد، ف  أراً ترتصر عرش أحد 

بممن يممدي معاويممة:  Q لمما  مممرواو بممن احلكممم، للثسممن بممن عمميب

 أتع البيب إىل شاربق يا حسن! ويدقا  إو تلق من اأرك.

ر بنمم  هاشممم طّيبممة م: لمميع كممام بلغممق، ولكنمما معبممQ فقمما 

قبلنما علينما ب،نراسمهن، وأنمتم معبمم ر مأفواهنما، عذبمة شمراهنا، فنسماهنا يد

رفن أفممواههن وأنراسممهن منسمماهكم يصممبنمم  أميممة، فمميكم بصممرن شممديد، ف

 إىل أصدااكم، فإنام يبيبد منكم موضع العذار من أجل تلق.

صلة سوء.  لا  مرواو: أما إو فيكم يا بن  هاشم خد

لمة.  لا : وما ه و لا : الغد

ضممع  يف رجالنمما، وندزعمم   لمما : أجممل نزعمم  مممن نسمماىلنا، وود

لمممة مممن رجممالكم، ووضممع  يف نسمماىلكم، فممام لممام ألمو يممة إال الغد

 هاشم .

 ثم خرر يقو :

                                                           

ري املثاسن واألضداد 61-58،  1املثاسن واملساو ، للبيهق : ر ((1

 .279-277  2: رQ ري حياة اإلمام احلسن94-92للجاحّ:  
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 ومارس د هذا الدهر شسن حجة

 

 
 وشسمما أرجمم  لمماب  بعممد لابممل

 فام أنما يف المدنيا بلغم د جسميمها 

 

 
 وال يف الذي أهوا كدح د بطاىلمل

 فقممد أخلعتنمم  يف املنايمما أكرهمما 

 

 
 (1 وأيقن  أئ رهند ممو   معاجمل

نسممبا  يف سلممع معاويممة، عممن فضمملا وخلل Q وملممّدل اإلمممام 

مم   لممريان ب،تهمماري أئ منهمما يف عممز  لم  وعلممّو منزلتمما، لمماىل  : لممد ع 

أورمتهمما، مل أدطب ممع عممرش ضممع ، ومل أعكممع عممرش خسمم ، أعممرل 

 ببب ه ، وأد ع  أليب.

فااتمماا ابممن العمما  ولمما : لممد علممم  لممريا: أّنممق مممن ألّلهمما 

عقمم ، وأكثرهمما جهمم  ، وإو فيممق خصمماال  لممو مل يكممن فيممق إال واحممدة 

، لبممملق خزهيمما كممام شمممل البيمماض احلالممق، لعمممرو اهلل لتنتهممن مممنهن

عممام أراً تصممنع، أو ألكبسممن لممق حافممة كجلممد العمماىلا، أرميممق مممن 

ًد منهمما اديمممق عممرً السمملعة،  خللهمما، بمم،حر مممن ولممع األثممايف، أعممرد

فإنق طاملما ركبم   صمعب املدنثمدر، ونزلم  يف أعمراض الموعر، التامسما 

رلة وإرصادا للرتنة، ول  ن يزيدً اهلل إال فظاعة.للرد

لمماىل : أممما واهلل تسمممو بثسممبق، وتعمممل  Q فممرد عليمما اإلمممام

ممد، وأيممم اهلل لممو  برأيممق، ممما سمملك  فممس لصممد، وال حللمم  رابيممة س 

                                                           

 ر:، الزيادة من املصد106-105،  44البثار ملثمد بالر املجليس: ر ((1

 .23،  4ر
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أطاعن  معاوية جلعلمق بمنزلمة العمدو الكاشمم، فإنما طاملما طوي م   عمرش 

ق، وأخريتمما يف صممدرً وطمممع بممق الرجمماء إىل الغايممة  هممذا كبممث 

ر هلما مرعماً، أمما واهلل م، التم  ال يمورك هلما اصمنق، وال طّضمالقصوا

ليوشممكن يمما بممن العمما ، أو تقممع بممن حلمم   واممام  مممن لممريا، لمموي 

مّب، ال ينجيمق  منما   تنع، فمرو   تي لبمد، يضمغطق ضمغا الّرحما للث 

 الروااو، إتا التق  حلقتا البطاو.

بمق  فقا  ابمن العما : يما حسمن، أزعمم  أو المدين ال يقموم إال

وب،بيقو فلقمد رأيم  اهلل عمز وجمل ألامما بمعاويمة، فجعلما راسميا بعمد 

ميلا، وبّينما بعمد خراىلما، أفمر  اهلل لتمل عمثاموو أم ممن احلم  أو تمدور 

لممف  البممي  ،  ر 
بالبيمم ، كممام يممدور اجلمممل بممالطثن، عليممق ثيمما ن كر 

وأنممم  لاتمممل عمممثاموو واهلل إنممما ال أملّ للبمممعث وأسمممهل للوعمممث، أو 

 وية حياض أبيق.يوردً معا

: إو أهممل النممار ع ممما  يدعرفمموو ُمما وهمم : Q فقمما  اإلمممام

 Q اإلحلمماد ألوليمماء اهلل، واملممواالة ألعممداء اهلل، واهلل إنممق لممتعلمد أو عليمما  
مل يتّيب يف األممر، ومل يبمّق يف اهلل طرفمة عمن، وإيمم اهلل لتنتهمن يما بمن 

ممنيق، بنوافممذ أشممد مممن األلضمم ية، أو أللممرعن أم عمممرو أو ألنرممذو حض 

ت ا عليممق ممما حييمم ، فإيمماً واإلبممراز عمميب،  جبينممق بكمم م، تبقمم  سممم 

فمإئ مممن لممد عرفم ، لسمم د بضممعي   الغميمزة، وال ُممّا املباشممة، وال 
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بمممريء امل،كلممة، وإئ مممن لممريا كواسممطة القمم دة، يدعممرل حسممب ، وال 

أدعمم  لغممب أيب وأنمم  تعلمممد ويعلمممد النمما  وملاكممم  فيممق رجمما  

لممب عليممق جزارهمما، أألمهممم حسممبا  وأظهممرهم لد ممما، فإيمماً لممريا، فغ

ممع، ونثممن أهممل بيمم  الطهممارة، أتهممب اهلل عنمما  عنمم  فإنممق رج 

م عمرو واكت،   
 .(1 الرجع، وطّهرنا تطهبا . ف،ف ث 

عممرش معاويممة، فلمماّم رآه لابلمما بثرمماوة  Q دخممل اإلمممام احلسممن

املم منن،  وتكريم، فاستاء مرواو ولما  لما: يما حسمن، لمو ال حلمم أممب

وما لد بن  لما آبماهه الكمرام ممن املجمد والعم ، مما ألعمدً همذا املقعمد، 

سممتوجبن بقممودً اجلامهممب، فلممام أحسسمم  بنمما،  ولقتلممق، وأنمم  لمما مد

وعلممم  أو ال طالممة لممق بررسمماو أهممل البممام، وصممناديد بنمم  أميممة، 

أتعنمم   بالطاعممة، واحتجممز  بالبيعممة وبعثمم   تطلممب األممماو، أممما واهلل 

تلممق ألريمم   دمممق، وعلممم   انمما نعطمم  السمميول حّقهمما عنممد  لممو ال

عاويممة، فعرمما عنممق بثلممما، ثممم صممنع  المموا ، فالممد اهلل إت ابممت ً بمد

 بق ما ترا!!.

                                                           

: Q ،  مد بالر املجليسري حياة اإلمام احلسن103-102،  44البثار: ر ((1
، عن منالب بن شهر آشو  والعقد الرريدري خله ابن أيب 283-281،  2ر

 .65،  1ري املثاسن واملساو : ر10،  4احلديد: ر
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: وةمق يما ممرواو! لقمد تقّلمد  مقاليمد العمار Q فرد عليا اإلمام

هبلتممق  -يف احلممرو  عنممد مبمماهدوا واملصاتلممة عنممد خمالطتهمما، نثممن 

احلجمممس البوالممم ، ولنممما إو شمممكرتم علممميكم المممنعم لنممما  -اهلوابمممل! 

السممواب ، نممدعوكم إىل النجمماة، وتممدعوننا إىل النممار، فبممّتاو ممما بممن 

املنممزلتن، ترصممر ببنمم  أميممة، وتممزعم أ ممم صممع يف احلممرو ، ادسممدن عنممد 

اللقممماء، ثكلتمممق أممممق، أولامممق البهاليمممل السمممادة، واحلمممامة المممذادة، 

أممما واهلل لقممد رأيممتهم و يممع مممن يف والكممرام القممادة، بنممو عبممد املطلممب، 

هممذا البيمم ، ممما هممالتهم األهمموا ، ومل ةيممدوا عممن األبطمما ، كممالليول 

ممذ   أسممبا، 
الضممارية الباسمملة احل ن قممة، فعنممدها وّليمم  هاربمما، وأخ 

مممراكد دمممم   فقّلمممد  لوممممق العمممار ألنمممق يف احلمممرو  خمممّوار، أيد

فذبثمما كممام  زعممم و!! أفمم  أرل مم  دم  مممن وثممب عممرش عممثامو يف الممدار،

يدممذبمد اجلممملو وأنمم  تثغممو ثغمماء النعجممة!! وتنممادي بالويممل والثبممور، 

 كاألمة اللكعاء، أال دفع  عنا بيد أو ناضل  عنا بسهمو!!

ً، فاسممتغث   يب كممام م   بصممملقممد ارتممدع  فراىلصممق!! وابمم رد

يسممتغيث العبممد بربمما، ف،نجيتممق مممن القتممل، ومنعتممق منمما، ثممم ملممث  

 معاوية عرش لتيبو!

ر مرام تلق معق لمذبم كمام تبمم ابمن عرماو، أنم  معما ألصم ولو

ر عمرش تلمق، ثمم تمزعم أئ ميدا، وأضي  باعا، وأجمبن للبما، ممن أو  سم
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ابتلي د بثلم  معاوية، أمما واهلل هلمو أعمرل ببم،نا، وأشمكرد ملما وّلينما همذا 

ّ جرنمما عممرش القممذا معممق، فممواهلل  األمممر، فمتمم  بممدا لمما، فمم  يغضممن 

ام بجميا، يضمي  عنما فضماهها، ويست،صمل فرسما ا ألعقبّن أهمل البم

ثممم ال ينرعممق عنممد تلممق اهلممر د والزوامماو وال يممرد عنممق الطلممب 

ملد آباهنما القمدماء األكمابر، وفروعنما  تدراق الكم م، فمنثن ممن ال اه 

 السادة األخبار، انطل  إو كن  صادلا .

فقمما  ابممن العمما  مسممتهزىلا  بمممرواو: ينط مم د باأنمما، وتنطمم  

 ك. ثم أنب، يقو :بالصد

 لد يرضطد العمب واملكمواة ت،خمذه

 

 ال يرضطد العب واملكواةد يف النمار 

تك وبمما  أمممرً يمما مممرواو، وصمماه معاويممة بمممرواو: لممد كنمم   

 يتممق عممن هممذا الرجممل، وأنمم  تمم،ب  إال ا امكمما فمميام ال يعنيممق، اربممع 

عممرش نرسممق فلمميع أبمموً ك،بيمما، وال أنمم  مثلمما، أنمم  ابممن الطريممد 

ريد، وهممو ابممن رسممو  اهلل الكممريم، ولكممن ر  باحممث عممن حترمما مالبمم

 وحافر عن مديتا.

وانترصمم  أودار مممرواو اضممبا  وايظمما، فانممدفع نثممو معاويممة 

 لاىل : ارم من دوو بيضتق، ولم بثجة عببتق.

ثممم الترمم  إىل ابممن العمما : وطعنممق أبمموه، فوليمم  نرسممق 

 بصصييق، فلذلق ملذره.
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 البثممور  فتغمممرً، ثممم لممام وخممرر حنقمما، فقمما  معاو
يممة: ال  ممار 

 .(1 وال اجلبا  فتبهرً

ر سلسمما وإتا عنممده معممرش معاويممة فثضمم Q وفممد احلسممن بممن عمميب

تبمة بمن أيب  مرواو بن احلكم، واملغمبة بمن شمعبة، والوليمد بمن عقبمة، وعد

سممرياو، فرصممر كممل رجممل مممنهم عممرش بنمم  هاشممم فوضممعوا مممنهم، 

قمما  احلسممن بممن وبلغمم  منمما، ف Q وتكممروا أشممياء سمماء  احلسممن

: أنمما شممعبةن مممن خممب البممعب، آبمماىل  أكممرم العممر ، لنمما الرصممر Qعمميب

والنسبد والسامحة عنمد احلسمب، ممن خمب شمجرة أنبتم  فروعما ناميمة، 

وأثامرا زاكية وأبمدانا لاىلممة، فيهما أصمل اإلسم م، وعلمم النبموة، فعلونما 

 حن شم  بنما الرصمر واسمتطلنا حمن امتنمع منما العمز، بثمور زاخمرة ال

 تدنزل، وجبا  شاخمة ال تدقهر.

فقمما  مممرواو: مممدح  نرسممق وشمممص  ب،نرممق، هيهمما  يمما 

حسممن، نثممن واهلل امللمموً السممادة، واألعممزة القممادة، ال ننثجممز فلمميع 

 لق مثل عّزنا، وال فصر كرصرنا، ثم أنب، يقو :

 سممترنينا أنرسمما  طابمم  ولممورا

 

 
 فنالممم  عّزهممما فممميمن يلينممما

ب     نممماوادبنممما بالغنيممممة حيمممث اد

 

 
 وادب نممممما بمممممامللوً مقّربينممممما

                                                            

 2: رQ ري حياة اإلمام احلسن65-63،  1املثاسن واملساو ، للبيهق : ر ((1
 283-285. 
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ثممم تكلممم املغممبة بممن شممعبة فقمما : نصممث  ألبيممق فلممم يقبممل 

النصم، لمو ال كراهيمة لطمع القرابمة، لكنم   يف  لمة أهمل البمام، فكماو 

راد عمن مناهلهما بزعمارة لميع، وحلمم ثقيم   يعلم أبموً أئ أصمدر المود

 و ارُا ل مور عرش القباىلل.

ممعرا ولمما : يمم Q فممتكّلم احلسممن بنمما  وخممورا، وض  ا مممرواو اجد

  وأنمما ابممن رسممو  اهلل وشمممص   موعجممزاو أتممزعم أئ مممدح د نرسمم

اد ويتكممّع   -ويلممق  -بمم،نر ، وأنمما سمميد شممبا  أهممل اجلنممةو وإنممام يبممذد

ممن يريممد رفممع نرسمما، ويتممبّجم مممن يريممد االسممتطالة، ف،ممما نثممن ف،هممل 

امو، ورمممم بيم  الرلممة، ومعممدو الكرامممة، وموضمع اأممبة، وكنممز اإليمم

اإلسمم م، وسممي  الممدين، أال تصمممد  ثكلتممق أّمممق، لبممل أو أرميممق 

م  تستغن  با عن اسمق. ق  بميس  م 
 باهلواىلل، وأس 

ف،ما إيابدق بالنهما  وامللموً، أيف اليموم المذي وّليم   فيما مهزومما 

وانثجممز   مممذعورا، فكانمم  انيمتممق هزيمتممق، واممدرً بطلثممة 

 أالّ جلدة وجهق!. حن ادر  با فقتلتا، لدبثا لق، ما

فممنكع مممرواو رأسممما، وبقمم  املغممبة مبهوتممما، فالترمم  إليممما 

فقمما : يمما أعممور ثقيمم ! ممما أنمم  مممن لممريا ف،فمماخرً،  Qاحلسممن

أجهلتن  يا وةمق وأنما ابمن خمب اآلبماء، وسميدة النسماء، امّذانا رسمو  

اهلل بعلمممم اهلل تبمممارً وتعممماىل، فعّلمنممما ت،ويمممل القمممرآو ومبمممك   

زة الغلبمماء، والكلمممة العليمماء، والرصممر والسممناء، األحكممام، لنمما العمم
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وأنمم  مممن لمموم مل يثبمم  هلممم يف اجلاهليممة نسممب، وال هلممم يف اإلسمم م 

نصمميب، عبممدن آبمم ن ممما لمما واالفتصممار عنممد مصممادمة الليممول، وساحبممة 

األلمراو، نثممن السممادة، ونثمن املذاويممد القممادة، نثمم  الممذمار، وننرمم  

 ا  األبكار.عن ساحتنا العار، وأنا ابن نجيب

زعممم  بصممب وا خممب األنبيمماءو كمماو هممو  -أخل    -ثممم 

ورً أعلمم، وكنم  للمرد عليمق منما أهم ، لمو امّرً  بعجزً أبرص وبص 

يف صممدرً وبممدو الغممدر يف عينيممق، هيهمما  مل يكممن ليتصممذ املضمملن 

ممدا وزعممم  لممو أنممق كنمم  بصممرن بزعممارة لمميع، وحلممم ثقيمم ،  عضد

ملقامممما ، وفمممرارً عنمممد فممميامتا ثكلتمممق أممممق! أبعجمممز  عنمممد ا

املجاحبمما و أممما واهلل لممو الترمم  عليممق مممن أمممب املمم منن األشمماجع، 

ا املوانع، ولقام  عليق املرنا  اهلوالع.  لعلم  أنا ال يمنعد

وأما زعمارة لميع، فمام أنم  وليسماو إنمام أنم  عبمد آبم ، فتسمم  

ثقيرمما فاحتممل لنرسممق مممن ابهمما، فلسمم  مممن رجاهلمما، أنمم  بمعاجلممة 

لد منممق بمماحلرو ، فمم،ي احللممم عنممد رًمالبمم ، وممموالس الزراىلممب، أعممر 

يموو، ثمم متنّيم  لقماء أممب املم منن فمذاً ممن لمد عرفم ،  Q العبيد القد

أسممدن باسممل، وسممم لاتممل، ال تقاوممما األبالسممة، عنممد الطعممن واملصالسممة، 

فكيمم  تروممما الضممبعاو، وتناولمما اجلدعمم و بمبمميتها القهقممرا، وأممما 

بتممق فمجهولممة، وممما رلممق منمما، إال كنبمما  وصمملتدق فمنكولممة ولرا

 املاء من خبراو الظبا، بل أن  أبعد منا نسبا.
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يقممو : عممذرنا مممن بنمم  أميممة أو  Q فوثممب املغممبة، واحلسممن

يوو، ومراخرة العبيد.   اورنا بعد مناطقة القد

فقمما  معاويممة: ارجممع يمما مغممبة! همم الء بنممو عبممد منممال، ال 

 Q املذاويممد، ثممم ألسممم عممرش احلسممنتقمماومهم الصممناديد، وال ترمماخرهم 
 .(1 بالسكو  فسك 

روا سممليم بممن لمميع روايممة طويلممة فيهمما أو احلسممن واحلسممن 

روا سلممع معاويممة فثممدث  موابممن عبمما  وعبممد اهلل بممن جعرممر، حضمم

بينهم وبينما مبمادة حمو  األىلممة بعمد رسمو  اهلل، فمتكلم كمل ممن عبمد 

 يا حسنواهلل بن جعرر وابن عبا  ثم لا  معاوية ما تقو  

: يمما معاويممة لممد سمممع د ممما للمم  وممما لمما  ابممن Q فقمما  اإلمممام

 عبا .

العجممب منممق يمما معاويممة ومممن للممة حياىلممق، ومممن جرأتممق عممرش 

اهلل حممن للمم : لممد لتممل اهلل طمماايتكم ورّد األمممر إىل معدنمما، ف،نمم  يمما 

ا  معاوية معدو اأ فة دوننماو كم : مما أنم  أهلما ولكنم  ألمو د لتسممع 

 ء حويل.بنو أيب: ه ال

إو النمما  لممد اجتمعمموا عممرش أمممور كثممبة، لمميع بيممنهم اخممت ل 

فيهمما، وال تنممازعن وال فرلممة: عممرش شممهادة أو ال إلمما إال اهلل، وأو  مممدا  

                                                           

 ، االحتجار للطعل.94-93،  44البثار: ر ((1
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رسممو  اهلل وعبممده، والصمملوا  اأمممع، والزكمماة املرروضممة، وصمموم 

شممهر رمضمماو، وحممس البيمم ، ثممم أشممياء كثممبة مممن طاعممة اهلل، التمم  ال 

رلة، معممّدها إال اهلل واجتمعمموا عممرش ملممريم الزنمما، والسمم  وال يمملصمم

والكممذ ، والقطيعممة، واأيانممة، وأشمممياء كثممبة مممن معممماا اهلل ال 

ّدها إال اهلل.  ملىص وال يعد

ممهم  واختلرمموا يف سممنن التتلمموا فيهمما، وصمماروا فرلمما يلعممن بعضد

بعضمما، وهمم  الواليممة، ويممعأ بعضممهم مممن بعمم ، ويقتممل بعضممهم 

، N وأوىل ُمما، إال فرلمة، تتبممع كتما  اهلل، وسممنة نبيمما بعضما، أهّيممم أحم 
فمن أخذ بمام عليما أهمل القبلمة المذي لميع فيما اخمت ل، ورّد علمم  مما 

لم  ونجما بما ممن النمار، ودخمل اجلنمة، وممن وّفقما  اختلروا فيا إىل اهلل، س 

الة األمممر مممن  اهلل ومممّن عليمما واحممتّس عليمما، بمم،و نممّور للبمما بمعرفممة ود

و العلممم أيممن همموو فهممو عنممد اهلل سممعيد، وهلل ويل، ولممد أىلمممتهم ومعممد

، أو سممك  N لمما  رسممو  اهلل : رحممم اهلل امممرءا  علممم  حقمما فقمما  فغممنم 

. م 
 فسل 

نثممن نقممو  أهممل البيمم : إو األىلمممة منمما، وإو اأ فممة ال تصمملم 

إال فينمما وإو اهلل جعلنمما أهلهمما يف كتابمما وسممنة نبّيمما، وإو العلممم  فينمما 

نمدنا سمموعن كلما بثمذافبه وإنما ال ةمدل يشء إىل ونثن أهلما، وهمو ع

يوم القياممة حتم  أرش اأمدش إال وهمو عنمدنا مكتمو  بمإم ء رسمو  
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بيممده، وزعممم لممومن أ ممم أوىل بممذلق منمما، حتمم   Q وخمما عمميب N اهلل

أن  يا بمن هنمد تمّدع  تلمق، وتمزعم: أو عممر أرسمل إىل أيب: إئ أريمد 

بممام كتبمم  مممن القممرآو، ف،تمماه  أو أكتممب القممرآو يف مصممث  فابعممث إيلّ 

ر د واهلل عنقمم  لبممل أو يصممل إليممق، لمما : وملو لمما : ألو مفقمما : تضمم

وَن يِف اي ِعل اِ ﴿اهلل تعاىل لا :  اِسخ   (.7 آ  عمراو:  ﴾َيايكر 

 لا : إياي عن  ومل يعنق وال أصثابق، فغضب عمر.

ثممم لمما : إو ابممن أيب طالممب ةسممب أو أحممدا  لمميع عنممده علممم 

او يقرأ ممن القمرآو شمياا  فليم،تن ، فمإتا جماء فقمرأ شمياا  معما ابه، من ك

 فيا آخر كتبا وإال مل يكتبا، ثم لالوا: لد ضاع منا لرآو كثب.

بل كمذبوا واهلل، بمل همو سمموع  رموا عنمد أهلما، ثمم أممر عممر 

لضمماتا: أجهممدوا آراءكممم والضمموا بممام تممروو أنمما احلمم ، فمم  يممزا  هممو 

هم منهمما أيب، ليثممتّس وبعمم  والت مما لممد ولعمموا يف ع ظيمممة، فيدصممرجد

علمميهم ُمما، فتجّمممع القضمماة عنممد خليرممتهم، ولممد حكممموا يف يشء 

واحممد بقضممايا خمتلرممة، ف،جازهمما هلممم، ألو اهلل مل ي تمما احلكمممة وفعممل 

اأطمما ، وزعممم كممل  صممن  مممن خمالرينمما مممن أهممل هممذه القبلممة: أنمما 

لمنما، وجثمدنا معدو اأ فمة والعلمم دوننما، فنسمتعن بماهلل عمرش ممن ظ

حّقنا، وركمب رلابنما، وسمّن للنما  علينما مما ةمتّس بما مثلمق، وحسمبنا 

 اهلل ونعم الوكيل.
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إنممام النمما  ث ثممة: ممم من يعممرل حقنمما، ويدسممل م لنمما، ويمم،تم  بنمما، 

فممذلق نممار   ممبن هلل ويل، وناصممبن لنمما العممداوة يتممّعأ منمما ويلعننمما، 

عاءة منمما، فهممذا كممافر ويسممتثل دماءنمما واثممد حقنمما ويممدين اهلل بممال

مرشً فاس ، وإنمام كرمر وأخلً ممن حيمث ال يعلمم، كمام سمّبوا  عمدوا( 

رً بماهلل بغمب علمم، ورجملن آخمذ بمام  ال( طتلم  مبغب علم، كذلق يبم

فيمما، ورّد علممم  ممما أشممكل  عليمما إىل اهلل مممع واليتنمما، وال يمم،تم  بنمما، وال 

هلل لمما، ويددخلمما يعادينمما، وال يعممرل حقنمما، فممنثن نرجممو أو يغرممر ا

اجلنة، فهذا مسلمن ضعي 
 1). 

إو معاويممة لصممد يثممر ، فلمماّم انتهمم  إليهمما رأا حرمماوة النمما  

باإلمممام احلسممن، وإكبممارهم لمما، فسمماءه تلممق، فاسممتدع  أبمما األسممود 

ممث  عنممده، استبممارمها يف  هممري، وملمما مد
الممّدهيل والضممّثاً ابممن لمميع الر 

عممن النمما ، ف،شممار عليمما  ء ينقصما يف أمأممر احلسممن، وأو يوصممما ببمم

أبممو األسممود بممالتً لمماىل  : رأيد أمممب املمم منن أفضممل، وأرا أال يغرممل، 

فإو أمب املم منن لمن يقمو  فيما لموال إال أنزلما سمامعوه منما بما حسمدا ، 

دا، واحلسمن يما أممب املم منن معتمد  شمبابا، أحضم عد رد مما مورفعوا با صد

مممق بنوافممذ تممردع هممو كمماىلن جوابدمما، ف،خممال أو يممرّد عليممق ك 

سهامق، فيقرعد بمذلق ظنونمق، ويدبمدي بما عيوبمق، فمإتو ك ممق فيما 

                                                           

 .Q  :31 كلمة اإلمام احلسن ((1
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صممار لمما فضمم  وعليممق كممّ ، إال أو تكمموو تعممرلد لمما عيبمما يف أد ، أو 

وليعة يف حسمب، وإنما هلمو املهمّذ ، لمد أصمبم ممن  يمم العمر ، يف 

 عز لباُا وكريم  تدها، وطيب عنرصها ف  ترعل يا أمب امل منن.

ولكن الضمّثاً بمن لميع أشمار عمرش معاويمة بالوليعمة فيما لماىل  : 

رل عنما بمداىلق، فإنمق لمو مام   يا أمب املم منن فيما برأيمق، وال تنصم

رميتمما بقمموار  ك مممق و كممم جوابممق، لممذ   لممق كممام يممذ  البعممب 

 البارل من اإلبل.

واستصممو  معاويممة رأي الضممّثاً، فلممام كمماو يمموم اجلمعممة صممعد 

اهلل وأثن  عليا وصمرّش عمرش نبّيما، ثمم تكمر أممب املم منن عميب  املنع فثمد

، فانتقصمما وكمماو  مما لمما : أهيمما النمما ، إو صممبية مممن Q بممن أيب طالممب

لمريا توي سممرا وطمميا، وتكمّدر مممن عمميا، أتعبمتهم املقممادير، فا ممذ 

البمميطاو رهوسممهم مقاعممد، فركممب ُممم الّزلممل، وزّيممن هلممم اأطممل، 

ممبل، وأ رشممدهم إىل البغمم  والعممدواو، والمممزور وأعممم  علمميهم الس 

دو طان  َيد   َ كِرينداا ﴿والبهتاو، فهم لا خلكاء وهو هلمم لمرين  دِن ايش  َيَمدن  َيك 

 وكر  هلم م ّدبا، واملستعاو اهلل. ﴾َفلاَء َ كِريناا 

ف نمم  فقممد  Q فوثممب إليمما احلسممن لمماىل : أهيمما النمما ! مممن عر 

 طالمب، أنما ابمن نبم  عرفن ، ومن مل يعرفن  ف،نا احلسمن بمن عميب بمن أيب

ع لم  لما األرض مسمجدا  وطهمورا ، أنما ابمن السم رار ماهلل، أنا ابن ممن جد
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املنممب، أنمما ابممن الببممب النممذير، أنمما ابممن خمماتم النبيممن وسمميد املرسمملن، 

 وإمام املتقن، ورسو  ر  العاملن، أنا ابن من بدعث رلة للعاملن.

ما فقما  لما: يما  ، فم،راد أوQ وشّ  عرش معاويمة كم م اإلممام يقط ع 

 حسن عليق بصرة الّرطب.

: الممريم تلقثمما، واحلممر ينضممثا، والليممل يممعده ويطيبمما Q فقمما 

 عرش رام أنرق يا معاوية.

يف ك ممما فقمما : أنمما بممن مسممتجا  الممدعوة، أنمما  Q ثممم استسممل

ابن البريع املطماع، أنما ابمن أو  ممن يمنر  رأسما ممن المتا ، ويقمرعد 

و  مممن لاتلمم   امل ىلكممة معمما ومل تقاتممل مممع نبمم  بمما  اجلنممة، أنمما ابممن أ

 لبلا، أنا ابن من نرص األحزا ، أنا ابن من تّل  لا لريا راام.

 واضب معاوية فصاه: أما إنق ملّدل نرسق باأ فة.

ممنّة نبّيمما، Q ف،جابمما ممل بكتمما  اهلل وسد
: أّممما اأ فممة فلمممن عم 

ام مثممل تلممق وليسمم  اأ فممة ملممن خممال  كتمما  اهلل وعّطممل السممنة، إنمم

لكا فتمّتع با، وك،نا انقطع عنا وبقي  تبعاتا عليا.  رجل أصا  مد

وراوغ معاويممة فقمما : ممما يف لممريا رجممل إال ولنمما عنممده نعممم 

 جزيلةن ويد  يلة.

لمماىل  : بممرش، مممن تعممّزز  بمما بعممد الذلممة،  Q فممرّد عليمما اإلمممام

 وتكّثر  با بعد القلة.

 فقا  معاوية: من أولاق يا حسنو
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لهيممق عممن معممرفتهم، ثممم اسممتمرQ ليمما اإلمممامورّد ع  Q : مممن يد
يف ك ما: أنا ابن من ساد لريبما  شمابا وكهم ، أنما ابمن ممن سماد المورا 

كرممما  وندممب  ، أنمما ابممن مممن سمماد أهممل الممدنيا بمماجلود الصممادك، والرممرع  

الباس  والرضمل السماب ، أنما ابمن ممن رضماه رىض اهلل وسمصطا سمصا 

 يا معاويةو اهلل، فهل لق أو تسامي ا

 فقا  معاوية: ألو  ال، تصديقا لقولق.

: احلم  أبلمس والباطمل جللمس، ومل ينمدم ممن ركمب Q فقا  احلسمن

 احل  ولد خال من ركب الباطل، واحل  يعرفا تووا األلبا .

 !(1 فقا  معاوية عرش عادتا من املراواة: ال مرحبا بمن ساءً

لمالوا: خطمب  عن عبد امللمق بمن عممب واحلماكم، والعبما  أ مم 

هما عبمد اهلل ابمن المزبب،  جد احلسند عاىلبمة بنم  عمثامو، فقما  ممرواو: أزو 

ثممم إو معاويممة كتممب إىل مممرواو، وهممو عاملمما عممرش احلجمماز يمم،مره أو 

ططدب  أم كلثوم بنم  عبمد اهلل بمن جعرمر البنما يزيمد، فم،ب  عبمد اهلل بمن 

همما لمميع إيّل  ر  إنممام هممو إىل جعرممر، فمم،خعه بممذلق فقمما  عبممد اهلل: إو أم 

سمميدنا احلسممن، وهممو خاهلمما، فمم،خع احلسممن بممذلق فقمما : اسممتصب اهلل 

تعمماىل: اللهممم وّفمم  هلممذه اجلاريممة رضمماً مممن آ   مممد، فلممام اجتمممع 

                                                           

: Q ري كلمة اإلمام احلسن125،  1، للصوارزم : رQ مقتل احلسن ((1
 61. 
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، Q النمما  يف مسممجد رسممو  اهلل ألبممل مممرواو حتمم  جلممع إىل احلسممن
وعنممده مممن اجلّلممة ولمما : او أمممب املمم منن معاويممة، أمممرئ أو أخطدممب  

   عبممد اهلل بممن جعرممر، ليزيممد بممن معاويممة وأو أجعممل مهرهمما زينممب بنمم

، مممع لضمماء  مل م  ممما بممن همذين احل ّيممن  مم  أبيهمما بالغمما  مما بلمم  مممع صد ك  حد

دينمما، واعلممم أّو مممن يغممبطكم بيزيممد أكثممر  ممن يغبطمما بكممم، والعجممب 

همما يدستسممق   ج  رممو  لمما، وبو  هر يزيممد، وهممو كرممود مممن ال كد كيمم  يدسممت م 

ّد خ  با  يا أبا  مد.الغامم، فرد

: احلمممد للممذي الممذي اختارنمما لنرسمما، وارتضممانا Q فقمما  احلسممن

لدينمما، واصممطرانا عممرش خلقمما... يمما مممرواو لممد للمم  فسمممعنا، أممما 

همما حكممم أبيهمما بالغمما ممما بلمم ، فلعمممري لممو أردنمما تلممق ممما  لولمق: مهرد

رة معممدونا سممنّة رسممو  اهلل يف بناتمما ونسمماىلا وأهممل بيتمما: وهممو اثنتمما عبمم

 ة  يكوو أربعامىلة وثامنن درمها .أولي

وأما لولق: مع لضماء ديمن أبيهما، فمتم  كماو نسماهنا يقضمن عنما 

 ديوننا!.

، فإنما لموم عادينماكم هلل ويف اهلل،  وأما صملم مما بمن همذين احلّيمن 

مممري فلقممد أعيمم  النسممب فكيمم   ومل نكممن نصمماحلكم للممدنيا، فلع 

 السببو!
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رو فقممد اسممتمهر مممن وأممما لولممق: العجممب ليزيممد كيمم  يدسممتمه  

 هو خب من يزيد، ومن أ  يزيد، ومن جد يزيد.

وأما لولمق: إو يزيمد كرمود ممن ال كرمو لما، فممن كماو كرموه لبمل 

 اليوم فهو كروه اليوم، ما زادتا إمارتا يف الكراية شياا .

 وأما لولق: بوجها يدستسق  الغامم، فإنام كاو تلق بوجا رسو  اهلل.

بطدنمما غ  بمما أكثممرد  ممن يغبطدمماد بنمما، فممإنام يغممب ا بمما  وأممما لولممق: مممن ي 

 أهل اجلهل ويغب طداد بنا أهل العقل.

ثممم لمما  بعممد كمم م: فاشممهدوا  يعمما  أئ لممد زّوجمم  أم كلثمموم 

بن  عبد اهلل بن جعرر ممن ابمن عمهما القاسمم بمن  ممد بمن جعرمر عمرش 

 أربعامىلممة وثامنممن درمهمما، ولممد نثلممتدهام ضمميعت  باملدينممة، أو لمما : أر 

نم  إو شماء  بالعقي  وإو اّلتهما يف السمنة ثامنيمة آالل دينمار، فريهما هلمام ا 

 اهلل.

را يمما بنمم  هاشممم تمم،بوو إال  فتغممب وجمما مممرواو ولمما : أاممد 

 العداوة.

 عاىلبة وفعلا. Q خطبة احلسن Q فذّكره احلسن

ع الغدر يا مرواوو فقا  مرواو:  ثم لا : ف،ين موض 

ممممد  وّدا  أردنمممما صممممهركم لندج 

 

 
 أخلقمما بمما حممدلد الزممماو لممد

ب هتممممموئ   فلمممماّم جاممممتكم فج 

 

 
 وبثممتم بالضمممب مممن البممنّاو
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 ف،جابا تكواو موىل بن  هاشم:

 أمممماط اهلل ممممنهم كمممّل رجمممع

 

 
 وطهمممرهم بمممذلق يف املثمممائ

 فمممام هلمممم سمممواهم ممممن نظمممب 

 

 
ممممدائ  وال كرمممم ن هنمممماً وال مد

 أاعمممملد كممممّل جبممممار  عنيممممد 

 

 
 (1 إىل األخيممار مممن أهممل اجلنمماو

يوممما  عممرش معاويممة، فقمما  لمما: يمما حسممن!  Q دخممل اإلمممام احلسممن 

 أخبن منق!!

 : وكي  تاً يا بن هندوQ فقا  اإلمام

معوا عليق...  فقا  معاوية: ألو النا  لد أ عوا عيّب، ومل اد

ر ممما علممو  بمما يمما بممن آكلممة م: هيهمما ، البممQ فقمما  اإلمممام

طيممع  كممره، فالطمماىلع لممق األكبمماد، املجتمعمموو عليممق رجمم و، بممن مد ومد

عمما  هلل، واملكممره معممذور بكتمما  اهلل، وحاشمما اهلل أو ألممو : أنمما خممب 

منق ألنق ال خب فيمق، فمإو اهلل لمد بمّرأئ ممن الرتاىلمل، كمام بمّرأً ممن 

 .(2 الرضاىلل

 عن إسامعيل بن أباو بإسناده...

بثلقممة فيهمما  N مممّر يف مسممجد رسممو  اهلل Q أو احلسممن بممن عمميب

ة، فتغممامزوا بمما، وتلممق عنممدما تغّلممب معاويممة عممرش لمموم مممن بنمم  أميمم
                                                           

 .Q  :164 ري كلمة اإلمام احلسن199،  3منالب ابن شهر آشو : ر ((1

 .Q  :167 م احلسنروضة الواعظن، أليب عيب النيسابوريري كلمة اإلما ((2
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ظماهر أممره، فمرآهم وتغممامزهم بما، فصمرّش ركعتمن ثممم لما : لمد رأيمم  

تغممامزكم، أممما واهلل ال متلكمموو يوممما  إال ملكنمما يممومن، وال شممهرا  إال 

ملكنمما شممهرين، وال سممنة إال ملكنمما سممنتن، وإنمما لن،كممل يف سمملطانكم، 

وأنممتم ال تمم،كلوو يف سمملطاننا وال ر  ونلممبع ونممنكم ونركممب، مونبمم

 ترشبوو وال تنكثوو.

فقمما  لمما رجممل: فكيمم  يكمموو تلممق يمما أبمما  مممدو وأنممتم أجممود 

النمما  وأرأفهممم وأرلهممم، تمم،منوو يف سمملطاو القمموم، وال يمم،منوو يف 

 سلطانكمو

فقمما : أل ممم عادونمما بكيممد البمميطاو، وكيممد البمميطاو ضممعي ، 

 .(1 دوعاديناهم بكيد اهلل، وكيد اهلل شدي

دددواِل ﴿عمممن ابمممن عبممما  يف لولممما تعممماىل:  ا  يِف األ وَم  ز    ُِ َيشدددا

ردِ  ، ويزيممد بممن Q (، أنمما جلممع احلسممن بممن عمميب64 اإلتاء:  ﴾َياأل وَي 

معاويممة بممن أيب سممرياو يمم،ك و الرطممب، فقمما  يزيممد: يمما حسممن! إئ مممذ 

 كن ، أبغضق.

: اعلمم يما يزيمد! أو ابلميع شمارً أبماً يف  اعما، Q لا  احلسمن

ختلا املممماءاو ف،ورثمممق تلمممق عمممداويت، ألو اهلل تعممماىل يقمممو : فممما

                                                           

 .8،  3منالب آ  أيب طالب: ر ((1
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ردِ ﴿ دددواِل َياأل وَي  ا  يِف األ وَم  ز    ُِ وشمممارً البممميطاو حربممما عنمممد  ﴾َيشدددا

لد لا صصر، فلذلق كاو يبغ  جدي رسو  اهلل  .(1  اعا، فود

ملعاويممة بمن حممديس عنمدما رآه خارجمما مممن  Q لما  اإلمممام احلسمن

م عليمما عنممد آكلممة األكبممادو أممما واهلل دار عمممرو بممن حريممث: أنمم  البممات

ده، لتينّمما مبمممرا  عممن سمماليا، حمماتا عممن  لممان ورد   احلمموض وال تممر 

 .(2 تراعي ا، يذود عنا املنافقن

أو يصعد املنع  Q عن املنها  بن عمرو: أو معاوية س،  احلسن

وينتسب، فصعد فثمد اهلل وأثن  عليا ثم لا : أهيا النا ! من عرفن  فقد 

 ، ومن مل يعرفن  فس،بّن لا نريس، بلدي مكة ومن ، وأنا ابن النب  عرفن

املصطر ، وأنا ابن من ع  اجلبا  الروال، وأنا ابن من كسا  اسن وجها 

 احلياء، أنا ابن فاطمة سيدة النساء، أنا ابن للي   العيو  نقيا  اجليو .

ممممدا  وأّتو املممم تو فقممما : أشمممهد أو ال إلممما إال اهلل، أشمممهد أو  

رسو  اهلل، فقا  ملعاويمة:  ممد أيب أم أبموًو فمإو للم  لميع بم،يب فقمد 

كرر ، وإو لل  نعمم فقمد ألمرر ، ثمم لما : أصمبث  لمريا ترتصمر 

عممرش العممر  بمم،و  مممدا  منهمما، وأصممبث  العممر  ترتصممر عممرش العجممم 

                                                           

 .Q  :169 كتا  الببازي، كلمة اإلمام احلسن ((1

 .28،  1، ك4أعياو البيعة: ر ((2
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بمم،و  مممدا  منهمما، وأصممبث  العجممم تعممرل حمم  العممر  بمم،و  مممدا  

 .(1  يدرّدوو إلينا حقنامنها، يطلبوو حقنا، وال

لمما  معاويممة تا  يمموم: ال ينبغمم  أو يكمموو اهلاشممم  اممب جممواد، 

وال األممموي اممب حلمميم، وال الممزببي اممب شممجاع، وال املصزوممم  اممب 

 تّياه.

فقممما : لاتلممما اهلل! أراد أو  Q وندقمممل ك مممما إىل اإلممممام احلسمممن

بموا إىل النما ، اود بنو هاشمم فيرمذ مما ب،يمدهيم، وةلمم  بنمو أميمة فيتثب

 .(2 ويتبّجع آ  الزبب فيرنوا، ويتيا بنو خمزوم فيبغضهم النا 

حبيممب بممن سمملمة الرهممري يف الطمموال  Q لقمم  اإلمممام احلسممن

: يما حبيمب! ر  مسمب لمق Q وكاو من أتباع معاويمة، فقما  لما اإلممام

يف اممب طاعممة اهلل، فقمما  حبيممب مسممتهزىلا  بمما: أّممما مسممبي مممن أبيممق 

: بممرش واهلل، ولكنممق أطعمم  Q فقمما  لمما اإلمممام فلمميع مممن تلممق،

معاوية عرش دنيا لليلمة زاىللمة، فلمان لمام بمق يف دنيماً فلقمد لعمد بمق يف 

آخرتق، ولو كن  إت فعلم  للم  خمبا، كماو تلمق كمام لما  اهلل تعماىل: 

ن وِخِا  َخَلط ددوا َنَمددالا صدداحِلاا َيََخددكَر َسددوِّئاا ﴿  ْ ددوا بِدد ف  ََتَ يَن ان   ﴾َيََخددكر 

                                                           

 .12،  4املنالب، البن شهر آشو : ر ((1

 .196،  1عيوو األخبار، البن لتيبة: ر ((2



 ومعاوية Qالقمة واهلاوية بن اإلمام احلسن  ................................................. 260

َزددال  َبددال  ُاَن َندد  ﴿(، ولكنممق، كممام لمما  اهلل سممبثانا: 102  التوبممة:

ِلب ونَ  ل وِخِا  ما زان وا َيك   .(1 (13 املطررن:  ﴾  

سممب ابممن العمما  لمما يف سلممع معاويممة، فمم،ت  معاويممة  Q وبلغمما

 وخاطبا يف املجلع:

 أتمم،مر يمما معاويممة عبممد سممهم

 

 ببمممتم  واملممم  منممما شمممهود 

 إتا أخمممذ  سالسمممها لمممريا 

 

 
 فقممد علممم  لممريا ممما تريممد

 أأنمم  تظممل تبممتمن  سممراها 

 

 
 لضممغن ممما يممزو  وممما يبيممد

 فهل لمق ممن أ  كم،يب تسمام  

 

 
 بمما مممن لممد تسممام  أو تكيممد

 وال جممد كجممدي يمما بممن حممر  

 

 
 رسمممو  اهلل إو تكمممر اجلمممدود

 وال أم كمممممم،م  يف لممممممريا 

 

 
 إتا ممما حّصممل احلسممب التليممد

 فممام مممثيب وكممم يمما بممن حممر  

 

 
 ينهممممما الوعيمممممد وال ممممممثيب

 فمهممم  ال وممميس بنممما أممممورا 

 

 
 (2 يبمميب هلوهلمما الطرممل الوليممد

وعن عيب بن عقبمة عمن أبيما، لما : دخمل احلسمن بمن عميب بمن أيب  

عممرش معاويممة وعنممده شممبا  مممن لممريا يترمماخروو واحلسممن  K طالممب

                                                           

 .Q  :168 كلمة اإلمام احلسن ((1
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ساك ، فقا  لما: يما حسمن واهلل مما أنم  بكليمل اللسماو، وال بامشمو  

 فصركم ولديمكم، ف،نب، احلسن يقو : احلسب، فلم ال تذكر

 فمميم الكمم م ولممد سممبق  مممعزا

 

 
 سب  اجلمواد ممن املمدا املتباعمد

 نثن المذين إتا القمروم  ماطروا 

 

 
 (1 طبنا عرش رامم العمدو احلاسمد

 *** 

  

                                                           

 .165كب  الغمة:  1



 

 



 

 

 

 الفصل السادس

 Qقبسات من سرية اإلمام احلسن 
 



 

  



 

 

 

 Qلبسا  من سبة اإلمام احلسن 

 ء، ميف الصممرم عممن املسمم L سممبة جممده وأبيمما Q كانمم  سممبتا

عرممو عنممد املقممدرة، والتواضممع، إىل اممب تلممق مممن املزايمما احلميممدة، وال

 والصرا  الكريمة.

وممما أحممور األمممة اليمموم إىل تبنمم  هممذه السممبة والسممب يف هممذا 

 الطري ، ليعود هلا ماضيها املجيد، وعزها التليد.

وإليممق أهيمما القممار  الكممريم هممذه القبسمما  املنممبة مممن سممبة 

 .Q اإلمام احلسن

 :Q ادت  بس من نب

تبممادر إىل الممذهن عبممادة متواصمملة،  Q إتا تكممر اإلمممام احلسممن

وكممرم وإحسمماو، وسممبة مثاليممة، وأخمم ك فاضمملة، وسممجايا كريمممة، 

سممممع الرضممماىلل، ومنتهممم  املكمممارم، وّرثممما جمممده الرسمممو   Q فهمممو



 ومعاوية Qالقمة واهلاوية بن اإلمام احلسن  ................................................. 266

أخ لمما وسممجاياه، وأملرمما بعاداتمما وأطممواره. واحلممديث  Nاألعظممم

، فم  امرر إتا بلم  ُما النهايمة يف طويمل Q عن عبمادة أيب  ممد احلسمن

 التعب والنصب واأبوع واأضوع ونذكر من تلق:

 زان أنبد ايناِ يف زمان : – 1

إو احلسممن بممن  Q : حممّدثن  أيب عممن أبيمماQ لمما  اإلمممام الصممادك

كممماو أعبمممد النممما  يف زمانممما وأزهمممدهم  Q عممميب بمممن أيب طالمممب

، وكمماو إتا وأفضمملهم، وكمماو إتا حممس حممس ماشمميا ، وربممام مبمم  حافيمما

تكممر املممو  بكمم ، وإتا تكممر القممع بكمم ، وإتا تكممر البعممث والنبممور 

راط بكمم ، وإتا تكممر العممرض عممرش اهلل مبكمم ، وإتا تكممر املمممر عممرش الصمم

تعمماىل تكممره شممه  شممهقة يغبمم  عليمما منهمما، وكمماو إتا لممام يف صمم تا 

ترتعممد فراىلصمما بممن يممدي ربمما عممز وجممل، وكمماو إتا تكممر اجلنممة والنممار 

را  السممليم، ويسمم،  اهلل اجلنممة، ويعمموت بمما مممن النممار، اضممطر  اضممط

يَن ََمن دوا﴿ال يقمرأ ممن كتما  اهلل عمز وجمل:  Q وكاو
ِْ َدا اي د إال  ﴾يدا َأهيُّ

لمما : لبيممق اللهممم لبيممق، ومل يممر يف يشء مممن أحوالمما إال تاكممرا  هلل 

 .(1 سبثانا، وكاو أصدك النا  هلجة، وأفصثهم منطقا  

                                                           

 .151أمايل الصدوك:   ((1
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 :Q زوهوة حج اإلمام – 2
رين حجممة ماشممميا  وإو النجايمممب لتقممماد مشسممما  وعبممم Q حممس

 .(1 معا

 حاي  نند ايو وء يدخول امللجد: – 3

كمماو إتا توضمم، ارتعممد  مراصمملا، واصممرر لونمما، فقيممل لمما يف 

تلق، فقا : حم  عمرش كمل ممن ولم  بمن يمدي ر  العمرش أو يصمرر 

 لونا، وترتعد مراصلا.

  ضمميرق وكمماو إتا بلمم  بمما  املسممجد يرفممع رأسمما ويقممو : إهلمم

 ء، فتجمماوز عممن لبمميم ممما عنممدي مببابممق، يمما  سممن لممد أتمماً املسمم

 .(2 بجميل ما عندً يا كريم

 :Q  بس من محلان  يزكرم 
األ  احلنمموو  Q فهممو منبممع الكممرم واإلحسمماو فقممد كمماو اإلمممام

ملجم،هم ومم،واهم عنمد كمل مبمكلة،  Qعرش الرقمراء واملسماكن فكماو 

 وهو اجلواد. فكل من طرك بابا استغن  فهو السصّ  

وإليممق بعمم  القصممع والممنامتر التمم  تممد  عممرش كرممما وجمموده 

 واحسانا. والت  ملتار منها العقو :

                                                           

 .164كب  الغمة:   ((1

 .1/13، ك4أعياو البيعة:  ((2
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 :Q انكرايب يشكو مى اإلمام احللن – 1
 وهو يبكو ويقو : Q روي أو اعرايب جاء إىل احلسن

 مل يبممم   يل شمممياا  يبممماع بمممدرهم

 

 
 يكريق شاهد منظري عن خمعي

 تاإال بقايممما مممماء وجممما صمممن 

 

 
 عن أو يباع ولد وجتق مبمتي

 اثن  عرش درمها  ولا : Q ف،عطاه اإلمام احلسن 

 عاجلتنممما ف،تممماً وابمممل برنممما

 

 
 رمطممم  ولمممو أمهلتنممما مل نقصممم

 فصمممذ القليمممل وكمممن ك،نمممق مل 

 

 
 مممما صمممنتا وك،ننممما مل نبمممتي

 ُأى غالماا يطعا زلبا: – 2 

بمما ورأا يوممما  ا ممما أسممود ي،كممل مممن رايمم  لقمممة، ويطعممم كل

هنمماً لقمممة فقمما  لمما: ممما للممق عممرش هممذاو فقمما : إئ أسممتث  منمما أو 

ال تممعه مكانممق حتمم  آتيممق فممذهب إىل  Q آكممل وال أطعممما فقمما  لمما

سمميده فاشممتاه واشممتا البسممتاو الممذي يعمممل بمما ف،عتقمما وملكمما 

 البستاو.

 سمع ُجالا يلأل ُب : – 3

رة مبمموسمممع سمم م اهلل عليمما رجمم   يسمم،  ربمما تعمماىل أو يرزلمما ع

 إىل منزلا وبعث ُا إليا. Q آالل درهم، فانرصل اإلمام احلسن
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 اإلمام احللن خيكر  من ماي : – 4

كمماو لممد أخممرر مممن مالمما مممّرتن ولّسمممها  Q إو اإلمممام احلسممن

بن الرقراء واملسماكن، ولاسمم اهلل عمز وجمل ثم ل ممرا  مالما، حتم  

 .(1 اأنا كاو يعط  نع  ويمسق نع  ويعط  خرا ويمسق خر

 أنطو  ما باخل انة: – 5

وجمماء رجممل إليمما فقمما : أعطمموه ممما يف اأزانممة، فوجممدوا فيهمما 

عرشوو أل  درهم، فمدفع  إليما فقما  الرجمل: يما مموالي أال تركتنم  

 أبوه بثاجت و

 يقو : Q ف،نب، احلسن

 نثمممن أنممما  نوالنممما خضمممل

 

 
 يرتمممع فيممما الرجممماء واألممممل

  ممود لبممل السمم ا  أنرسممنا تبممع 

 

 
 رش مماء وجما ممن يسملخوفا عم

 مل ي  نند  يف بي  ايووم َشء: – 6 

يف تلممق اليمموم  Q فقممب يبممكو حالمما ومل يممق عنممده Q وجمماءه

لمما: إئ أدّلممق  عممرش  Q يشء فعممّز عليمما األمممر واسممتث  مممن رّده فقمما 

 يشء ةصل لق منا اأب.

                                                           

 .13،  2ري ادسد الغابة: ر357،  43بثار األنوار: ر ((1
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: Q فقمما  الرقممب: يمما بممن رسممو  اهلل ممما همموو لمما  اإلمممام احلسممن
يرمة فممإو ابنتما لممد توفيم  وانقطممع عليهما وممما سممع مممن اتهمب إىل األ

 أحد تعزية بليغة فعّزه ُذه الكلام  ةصل لق منا اأب.

 لا  الرقب: يا بن رسو  اهلل حّرظن  إياها.

لمل لما: احلممد هلل المذي سمتها بجلوسمق  Q لا  اإلممام احلسمن

 عرش لعها ومل هيتكها بجلوسها عرش لعً.

ام  وجمماء إىل األيرممة فعممّزاه ُمما، وحرممّ الرقممب هممذه الكلمم

 فذهب عنا حزنا وأمر لا بجاىلزة.

 ولا  لا األيرة: أك مق هذاو

 .Q لا  الرقب: ال، وإنام هو ك م اإلمام احلسن
األيرممة: صممدل  فإنمما معممدو الكمم م الرصمميم، وأمممر لمما بجمماىلزة 

 .(1 أخرا

 مين هلل سائال: – 7

ال تممرد سمماىل ، وإو ليممل للثسممن ر  اهلل عنمما: ألي يشء نممراً 

 كن  عرش فالةو

                                                           

 .129،  1: رQ حياة اإلمام احلسن ((1
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فقمما : إئ هلل سمماىلل، وفيمما رااممب، وأنمما أسممتث  أو أكمموو سمماىل  

وأرد سممماىل ، وإو اهلل تعممماىل عمممودئ عمممادة أو يرمممي  نعمممما عممميّب، 

وعّودتمما أو أفممي  نعممما عممرش النمما ، ف،خبمم  إو لطعمم  العممادة أو 

 يمنعن  العادة، وأنبد يقو :

 إتا ممما أتممائ سمماىلل للمم  مرحبمما

 

 
 بمن فضملا فمرض عميّب معجمل

 ومن فضلا فضل عرش كل فاضمل 

 

 
 (1 وأفضل أيام الرت  حمن يدسم، 

 سبب منطائ  ايلائال  بال سؤاي : – 8 

مممال اإلممممام عمممن سمممبب إعطاىلممما السممماىلل لبمممل  Q ملممما سد

سممم الا، لممما : ألنمممق إتا أعطيتممما بعمممد مسممم،لة، فمممإنام أعطيتممما بمممام 

ملم  أرلممما، بمممذ  ممممن وجهممما، وعسممم  أو يكممموو بممما  ليلتممما ممممت

يميممل بممن اليمم،  والرجمماء ال يعلممم ملمما يرجممع مممن حاجتمما أبكآبممة 

المممرد، أم بسممموء المممنجم! في،تيمممق وفراىلصممما ترعمممد، وللبممما خممماىل  

طرمم ، فممإو لضممي  لمما حاجتمما فممبام بممذ  مممن وجهمما، وإو تلممق 

 أعظم  ا لا  من معروفق.

  

                                                           

 .177نور األبصار:   ((1
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 يف احلث ن  ايلخاء: Q يمن أشعاُ 

 إو السممصاء عممرش العبمماد فريضممة

 

 
 هلل يقممممرأ يف كتمممما   كممممم

 وعممد العبمماد األسممصياء جنانمما 

 

 
 وأعمممّد للمممبص ء نمممار جهمممنم

 مممن كمماو ال تنممدي يممداه بناىلممل 

 

 
 (1 للراابن فلميع تلمق بمسملم

 يف تقييم اأ ىل : 

 خلقمممم  اأ ىلمممم  يف لممممدرة

 

 
 فمممنهم سممص  ومممنهم بصيممل

 ف،مممما السمممص  فرممم  راحمممة 

 

 
 وأممما البصيممل فثممزو طويممل

 
 :Q ا ع  بس من تو

راممم أنمما سمم م اهلل عليمما مممن ناحيممة النسممب أفضممل النمما  

وممممن ناحيمممة الوجاهمممة فهمممو ابمممن أممممب  N فهمممو حريمممد الرسمممو 

، وممممن نمممواح  عمممدة فهمممو ممممن أعظمممم النممما ، Qاملممم منن عممميب

ولكنممما سممم م اهلل عليممما كممماو امممالع الرقمممراء وي عمممب األيتمممام 

 ويتواضمممع ممممع  يمممع النممما ، وإليمممق همممذه القضمممية وهممم  تبمممن

 :Q تواضعا

                                                           

 .59،  10بثار األنوار: ر ((1
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 :اإلمام يأزال مع ايهقكراء

عمرش فقمراء ولمد وضمعوا كسمبا   Q مّر اإلممام احلسمن بمن عميب

عممرش األرض وهممم لعممود يلتقطو مما وي،كلو مما،  -يعنمم  مممن اأبممز  -

فقالوا لا: هلمّم يما بمن بنم  رسمو  اهلل عمرش الغمداء، فنمز  ولما : إو اهلل 

ا والممزاد عممرش ال ةممب املسممتكعين، وجعممل ي،كممل معهممم حتمم  اكترممو

 .(1 ، ثم دعاهم إىل ضيافتا وأطعمهم وكساهمQ حالا بعكة اإلمام

 :Q  بس من حلم 
حلمما وصمعه بنثمو أنما  Q من الصمرا  املتميمزة لإلممام احلسمن

نّية(. رل بجملة  احللمد احل س   لد عد

احللممممم يعنمممم  أو اإلنسمممماو يمسممممق زممممماو نرسمممما بصممممع 

بمممك تا ُمممدوء ثممموري وملّممممل ثابممم  يف مممموارد خاصمممة وةمممل م

َفددع  بِدداي تِي ِهددَي ﴿وراحممة أعصمما  ليكمموو مصممداك هممذه اآليممة:  اد 

ي َبو نَددددَ  َيَبو نَدددد   َنددددداَية  َزَأن دددد   َييِل  مَحِددددوا  
ِْ َلددددن  َفددددإَِبا اي دددد  ﴾َأح 

 (.34 فصل : 

  

                                                           

 .352،  43بثار األنوار: ر ((1
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 ويف هذا املعرض، ننقل حادثتن:

 :Q ُجال شامي يلعن اإلمام –أ 
واإلمممام احلسممن ال يممرد، فلممام إو شمماميا  رآه راكبمما فجعممل يلعنمما 

فسمّلم عليمما وضمثق، فقمما : أهيما البممي   Q فمرغ ألبممل اإلممام احلسممن

أظنممق اريبمما ولعّلممق شممّبه ، فلممو اسممتعتبتنا أعتبنمماً، ولممو سمم،لتنا 

أعطينمماً، ولممو استشممدتنا أرشممدناً، ولممو اسممتثملتنا أللنمماً، وإو 

تاجمما كنمم  جاىلعمما  أشممبعناً، وإو كنمم  عريانمما  كسمموناً، وإو كنمم   

أانيناً، وإو كنم  طريمدا آوينماً، وإو كماو لمق حاجمة لضميناها لمق، 

فلو حّرك  رحلمق إلينما، وكنم  ضميرنا إىل ولم  ارملالمق كماو أعمود 

 عليق، ألو لنا موضعا رحبا وجاها عريضا وماال كثبا .

فلممام سمممع الرجممل البممام  ك ممما، بكمم  ثممم لمما : أشممهد 

ث اعممممل رسممممالتا، أنممممق خليرممممة اهلل يف أرضمممما، اهلل أعلممممم حيمممم

وكنممم  أنممم  وأبممموً أبغممم  خلممم  اهلل إيل، واآلو أنممم  أحمممب 

خلممم  اهلل إيل، وحمممّو  رحلممما إليممما، وكممماو ضممميرا إىل أو ارملمممل، 

 .(1 وصار معتقدا  ملثّبتهم

  

                                                           

 .171،  2ري كب  الغمة: ر344،  43بثار األنوار: ر ((1
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 :Q مكريان  مال جنازة اإلمام احللن –ب 
أخرجمموا جنازتمما وملّركمموا نثممو  Q ملّمما استبممهد اإلمممام احلسممن

 Q ن احلكممم تيممره، فقمما  لمما اإلمممام احلسممنالبقيممع فثمممل مممرواو بمم
 ململ اليوم جنازتا وكن  باألمع  رعا الغيّو!

 .(1 لا  مرواو: نعم كن  أفعل تلق بمن يوازو حلما اجلبا 

 :Q  بس من أدب 

وأدبمما ويل اهلل وأدبتمما أممما  N فقممد أّدبمما اهلل وأّدبمما رسممو  اهلل

 :Q أدبا وإليق هذه الرواية الت  تبّن  P فاطمة الزهراء
 اهلل تعاى مؤّدبنا:

بطالممة  Q لمما  أنممع بممن مالممقري جمماء  جاريممة للثسممن بممن عمميب

، ف،خممذ منهمما فقمما  هلمما: أنمم  حممرة Q رةمماو وأهدتمما إىل اإلمممام احلسممن

 لوجا اهلل..

وِّوددت ا  بَِتِحو ددة  ﴿: أدبنمما اهلل تعمماىل فقمما : Q فقمما  اإلمممام يمِبا ح 

َلددَن ِمن  ددا ت قهمما هممو اجلمموا  86  النسمماء: ﴾َفَحوُّددوا بَِأح 
(، وكمماو ع 

 .(2 األحسن

                                                           

 .171،  1منته  اآلما : ر ((1

 .18،  4منالب آ  أيب طالب: ر ((2
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 :Q  بس من يُن 

عممن  ممارم اهلل كمماو مممن كممل الممذنو  فقممد عصممما اهلل  Qفورعمما 

سن ترّصفا  :Q تعاىل عن الذنو  وهذه الرواية تبّن ورعا وحد
 نن نهل : Q امكرأة لولة تكرايد اإلمام

روي أنمما دخلمم  عليمما امممرأة  يلممة وهممو يف صمم تا فمم،وجز فيهمما 

 لا  هلا: ألق حاجةو ثم

 لال  املرأة: نعم.

 : وما ه وQ لا  اإلمام

 لال  املرأة: لم ف،صب من  فإئ وفد  وال بعل يل.

: إليممق عنمم  ال ملرلينمم  بالنممار ونرسممق، فجعلمم  Q لمما  اإلمممام

تممراوده عممن نرسمما وهممو يبكمم ، ويقممو : وةممق إليممق عنمم  واشممتّد 

 بكاهه، فلاّم رأ  تلق بك  لبكاىلا.

ورآمهمما يبكيمماو، فجلممع يبكمم  وجعممل  Q ام احلسممنفمدخل اإلممم

أصثابا يم،توو والسموو ويبكموو حتم  كثمر البكماء وعلم  األصموا  

بعممد  Q فصرجمم  األعرابيممة، ولممام القمموم وترحلمموا، ولبممث احلسممن
 تلق دهرا  ال يس،  أخاه عن تلق إج ال  لا.

 تا  ليلة ناىلام  إت استيقّ وهو يبك . Q فبينام اإلمام احلسن

 : ما ش،نقوQ   لا اإلمام احلسنفقا
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 : رهيا رأيتها الليلة.Q فقا  اإلمام احلسن

 : وما ه وQ لا  اإلمام احلسن

 : ال  ع أحدا  ما دم د حيا .Q لا  اإلمام احلسن

 : نعم.Q لا  اإلمام احلسن

فجامم  أنظممر إليمما  Q : رأيمم  يوسمم Q لمما  اإلمممام احلسممن

 إيّل يف النا . فيمن نظر فلاّم رأي  حسنا بكي  فنظر

 : ما يبكيق يا أخ  ب،يب أن  وأم .Q فقا  يوس 

فقلمم : تكممر  يوسمم  وامممرأة العزيممز  زليصمما( وممما ابتليمم  بمما 

من أمرها ومما لقيم  ممن السمجن وحرلمة البمي  يعقمو  فبكيم  ممن 

 تلق وكن  أتعّجب منا.

 .(1 : فهّ  تعجب   ا فيا املرأة البدوية باألبواءQ فقا  يوس 

 :Q اي  يجالي  بس من ل

 يممل املظهممر تا جمم   وهيبممة حتمم  كتبمموا  Q كمماو اإلمممام احلسممن

رل بعمد رسمو  م، فمام بلم  أحمد ممن البمN أنا أشبا النا  برسمو  اهلل

، وهممذه بعمم  نممامتر ج لمما و المما Q ممما بلغمما اإلمممام احلسممن N اهلل

 وهيبتا:

                                                           

 .340،  43ري بثار األنوار: ر15،  4منالب آ  أيب طالب: ر ((1
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 ر يمكر أحداا مجالرا ي :

ره فمإتا خمرر وجلمع عمرش بما  دا Q كاو يبسما لإلممام احلسمن

انقطممع الطريمم  حيممث كمماو املممارة ينجممذبوو إىل  المما وج لمما وهيبتمما، 

ف  يمر أحمد ممن خلم  اهلل إجم ال  لما فمإتا علمم لمام فمدخل بيتما فممر 

 النا .

 مشوا احَتاماا يمجالرا ي :

ونممز  عممن راحلتمما يوممما  يف طريمم  مكممة فمبمم  فلممام رآه النمما  

 لا.نزلوا ومبوا احتاما وإج ال  

 :Q  بس من معاج   ياستجابة دنائ  يمخباُ  بايغوب

مسممتجا  الممدعاء وكيمم  ال يكمموو  Q فاإلمممام أبممو  مممد احلسممن

ل مم   ألجلمما وألجممل أممما وأبيمما وجممده وأخيمما، ولممد  كممذلق واألمم  خد

ورد يف احلممديث القممدل عممن اهلل عممز وجممل:  عبممدي أطعنمم  تكممن 

 كوو(.مثيب، ألو  لليشء كن فيكوو وتقو  لليشء كن في

فهممل هنمماً إنسمماو مطيممع هلل عممز وجممل أكثممر مممن أيب  مممد 

 وهذه بع  النامتر والقصع: Qاحلسن

يوممما  مممن األيممام، ومعمما رجممل  Q معجممزة النصلممة: خممرر اإلمممام

 Q مممن ولممد الممزبب، فنزلمموا مممنه  ملمم  نصممل يممابع، فرممرش للثسممن
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ملمم  نصلممة، وللممزببي ملمم  أخممرا، فقمما  الممزببي: لممو كمماو يف هممذا 

: وإنممق لتبممته  الرطممب، Q رطممب ألكلنمما منمما، فقمما  احلسممن النصممل

يممده إىل السممامء فممدعا  Q فقمما  الممزببي: نعممم. فرفممع اإلمممام احلسممن

ّر  النصلممة وأورلمم  وللمم  رطبمما، فقمما  اجلمماّم  مبكمم م... فاخضمم

: ويلممق لمميع Q الممذي معهممم: سممثر واهلل!! فقمما  لمما اإلمممام احلسممن

 بة.بسثر، ولكن دعوة ابن نب  اهلل مستجا

 ء، لكنما إتا مكظمم الغميّ، والصمرم عمن املسم Q ولد أوثمر عنما

رأا متمممادي ظامليممما، ابتهمممل إىل اهلل يف االنتقمممام ممممنهم، فيسمممتجيب اهلل 

 دعاءه ويذيقهم عذا  الدنيا لبل عذا  اآلخرة.

 وهنا نورد بع  ما ورد من استجابة دعاىلا عرش أعداىلا:

 دنائ  ن  زياد:

فرفممع يممده ولمما : اللهممم  Q احلسممناسممتغال النمما  مممن زيمماد إىل 

خذ لنا ولبميعتنا ممن زيماد بمن أبيما، وأرنما فيما نكماال عماج  إنمق عمرش 

 كل يشء لدير.

فصممرر خممرارن يف إُممام يمينمما يقمما  هلمما السمملعة، وورم إىل عنقمما 

 .(1 فام 
                                                           

 .233،  1الدمعة الساكبة: ر ((1
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 ملخ ُجال من بني أموة:

أو ططممب، فصطممب خطبممة بليغممة،  Q إو معاويممة أمممر احلسممن

ممن بنم  أميمة وكماو شمابا ، فم،الّ عمرش احلسمن يف وحرض املثرل رجل 

 ك ما، و اوز احلد يف البتم والسب، لا وألبيا.

: اللهممم اممّب ممما بمما مممن نعمممة.. فمسمم  تلممق Q فقمما  احلسممن

 .(1 الرجل

 منا ينعلا ما جيكري يف ايلوال ياين اُ:

كمماو عنممده  Q لمما : إو احلسممن بممن عمميب Q عممن أيب عبممد اهلل

نممق حممّدث  البارحممة ف نمما  بثممديث كممذا رجمم و فقمما  ألحممدمها: إ

 وكذا.

 فقا  الرجل اآلخر: إنا ليعلم ما كاو، وعجب من تلق.

 : إنا لنعلم ما اري بالليل والنهار.Q فقا 

احلممم    N ثمممم لممما : إو اهلل تبمممارً وتعممماىل عّلمممم رسمممو  اهلل

 .(2 عليا  علما كلا N واحلرام، والتنزيل والت،ويل، فعّلم رسو  اهلل

                                                           

 .149،  5إثبا  اهلداة: ر ((1

ري موسوعة اإلمام 330،  43ري البثار: ر573،  2ر اأراىلس واجلراىلم: ((2

 .181،  10: رQ الصادك
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 :نن ايغوب يف طكريق مكةمخباُ  

إىل مكممة سممنة ماشمميا ، فتوّرممم   Q خممرر اإلمممام احلسممن بممن عمميب

 لدماه، فقا  لا بع  مواليا: لو ركب  لسكن عنق هذا الورم.

: كممّ  إتا أتينمما هممذا املنممز  فإنمما يسممتقبلق أسممود ومعمما Q فقمما 

 دهن فاشت منا وال متاسكا  أي ال  ادلا عرش ثمنا(.

 أنم  وأمم  مما لمدمنا منمزال فيما أحمد يبيمع فقا  لما ممواله: بم،يب

 هذا الدواء.

 : برش، إنا أمامق دوو املنز .Q فقا 

نا مي  فإتا هو باألسود.  فقا  مواله: فرس 

ملمواله: دونمق الرجمل، فصمذ منما المدهن  Q فقا  اإلممام احلسمن

 وأعطا الثمن.

 فقا  األسود: يا ا م ملن أرد  هذا الدهنو

 .Q عيب فقا  الغ م: للثسن بن
فقمما : انطلمم  يب إليمما، فممانطل  ف،دخلمما إليمما فقمما  لمما: بمم،يب أنمم  

وأم  مل أعلم أنمق ملتمار إىل همذا أو تمرا تلمق ولسم  آخمذا  لما ثمنما ، 

وإنممام أنمما ممموالً ولكممن ادع اهلل أو يرزلنمم  تكممرا  سممويا  ةممّبكم أهممل 

 البي  فإئ خّلر  أهيب متص .
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هممب اهلل لممق تكممرا  : انطلمم  إىل منزلممق فقممد وQ فقمما  اإلمممام

 سويا  وهو من شيعتنا.

فرجممع األسممود بممالرور فممإتا امرأتمما لممد ولممد  ا ممما  سممويا ، ثممم 

ودعما لما بماأب بموالدة الغم م لما،  Q رجع األسمود إىل اإلممام احلسمن

لممد مسممم رجليمما بممذلق الممدهن فممام لممام مممن موضممعا  Q وأو احلسممن

 .(1 حت  زا  الورم

 Nثا  و بمم  آ   مممدوشممّب تلممق الطرممل، وأصممبم أحممد أصمم
املصلصممن، واشممتهر باسممم السمميد احلمممبي وكمماو شمماعرا ومممّداحا  

لصمميدة يف شمم،و بيمم  النبمموة  2300، ولممد أنبممد K ألهممل البيمم 

 .(2 والرسالة

 :Q  بس من زلات  ايقصاُ

القصممار وهمم  واهلل  K لقممد حرممّ التمماري  بعمم  كلممام  أىلمتنمما

عليمما مممن كنمموز يبممهد ال تسمماوهيا مطمموال  اممبهم، بممام اشممتمل 

املعرفممة، وعمم ر الكثممب مممن أمراضممنا االجتامعيممة، والممدعوة إىل احلمم  

                                                           

 .306،  1ري اأراىلس للراوندي: ر463،  1أصو  الكايف: ر ((1

 .306،  1سرينة البثار: ر ((2
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كلمممة لصممبة مممن كلممام   43والرضمميلة وإليممق أهيمما القممار  الكممريم 

 فك م اإلمام، إمام الك م: Q اإلمام احلسن

: ال تعاجمممل المممذنب بالعقوبمممة واجعمممل بيمممنهام Q لممما  – 1

 ل عتذار طريقا.

ي،كمممل اهليبمممة، ولمممد أكثمممر ممممن اهليبمممة  : املمممزاهQ ولممما  – 2

 الصام .

 : الررصة تيعة الرو ، بطياة العود.Q ولا  – 3

 :  هل النعم ما ألام ، فإتا وّل  عرف .Q ولا  – 4

 : ما تباور لوم إال هدوا إىل رشدهم.Q ولا  – 5

 : الل م أو ال تبكر النعمة.Q ولا  – 6

ممممع النعممممة،  : اأمممب الممذي ال خل فيممما: البممكرQ ولمما  – 7

 والصع عرش النازلة.

 : العار أهوو من النار.Q ولا  – 8

: همم ً املممرء يف ثمم ل: الكممع واحلممر  واحلسممد، Q ولمما  – 9

فممالكع همم ً الممدين، وبمما لعممن ابلمميع، واحلممر  عممدو الممنرع، وبمما 

 أخرر آدم من اجلنة، واحلسد راىلد السوء، ومنا لتل لابيل هابيل.
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ن ال عقممل لمما، وال مممروءة ملممن ال مهممة : ال أد  ملممQ ولمما  – 10

لمما، وال حيمماء ملممن ال ديممن لمما، ورأ  العقممل معمماخلة النمما  باجلميممل، 

 وبالعقل تدرً الداراو  يعا، ومن حرم العقل حرمهام  يعا .

ر: صمممدك اللسممماو، م: مكمممارم األخممم ك عبمممQ ولممما  – 11

وصممدك البمم، ، وإعطمماء السمماىلل، وحسممن األمم ، واملكافمم،ة بالصممناىلع، 

وصملة الممرحم، والمتحم عممرش اجلمار، ومعرفممة احلم  للصمماحب، ولممري 

 الضي ، ورأسهن احلياء.

 : فو  احلاجة خب من طلبها إىل اب أهلها.Q ولا  – 12

 .من احلاسد: ما رأي  ظاملا  أشبا بمظلوم Q ولا  – 13

: عّلمممم النممما  علممممق، وتعّلمممم علمممم امممبً، Q ولممما  – 14

م  
ل     ما مل تعلم.فتكوو لد أتقن  علمق، وع 

: لرجممل أبممّل مممن علممة: إو اهلل لممد تكممرً فمماتكره، Q ولمما  – 15

 وألالق فاشكره.

 : إتا أّو  النوافل بالرريضة فارفضوها.Q ولا  – 16

 : من تذّكر بعد السرر اعتّد.Q ولا  – 17

 : بينكم وبن املوعظة حجا  العزة.Q ولا  – 18

 ا.: إّو من طلب العبادة تزك  هلQ ولا  – 19

 : لطع العلم عذر املتعلمن.Q ولا  – 20
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 : أحسن احلسن األ  احلسن.Q ولا  – 21

 : ارض بام لسم اهلل سبثانا لق تكن انيا.Q ولا  – 22

: اعممممل لمممدنياً ك،نمممق تعممميا أبمممدا  واعممممل Q ولممما  – 23

 آلخرتق ك،نق متو  ادا.

 : الكذ  ريبة والصدك طم،نينة.Q ولا  – 24

تطعممق نرسممق فمميام ململهمما عليمما  مما تكممره، : إو مل Q ولمما  – 25

 ف  تطعها فيام ململق عليا  ا ووا.

مممرم Q ولممما  – 26 : بالعقمممل تمممدرً المممداراو  يعممما ، وممممن حد

 العقل، حرمهام  يعا.

: اجلهمممل تعمممة الوثمممو  عمممرش الررصمممة لبمممل Q ولممما  – 27

 االستمكاو منها، واالمتناع عن اجلوا .

رصمممتق، وتعاجمممل مممما : احلمممزم أو تنتظمممر فQ ولممما  – 28

 أمكنق.

: اأممب الممذي ال خل فيمما البممكر مممع النعمممة، Q ولمما  – 29

 والصع عرش النازلة.

: الممدنيا ال يممدوم نعيمهمما، وال تمم من فجيعهمما، Q ولمما  – 30

 وال تتول  مساوهيا، ارور حاىلل، وسنار ماىلل.
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: رحممم اهلل ألواممما  كانمم  الممدنيا عنممدهم وديعممة، Q ولمما  – 31

 من اىلتمنهم عليها ثم راحوا خرافا .ف،ّدوها إىل 

 ، ومصاحبة الغواة.اّتباع الدنيا: السرا Q ولا  – 32

 : السامه البذ  يف العرس واليرس.Q ولا  – 33

: العمممادا  لممماهرا  فممممن اعتممماد شمممياا  يف ته Q ولممما  – 34

 وخلواتا فضثا يف ع نيتا وعند امل .

 د نسبا.: القريب من لربتا املودة وإو بعQ ولا  – 35

: الكمممرم البمممدء بممماملعرول واإلعطممماء لبمممل Q ولممما  – 36

 الس ا ، واإلطعام.

 : الوعدد مرضن يف اجلود، واإلنجاز دواهه.Q ولا  – 37

: صمماحب النمما  بمثممل ممما ملممب أو يصمماحبوً Q ولمما  – 38

 با.

: إتا جالسممم  العلمممامء فكمممن عمممرش أو تسممممع Q ولممما  – 39

 أحر  منق عرش أو تقو .

حسممن السمم ا  نصمم  العلممم ومممدارا  النمما  : Q ولمما  – 4

 نص  العقل والقصد يف املعيبة نص  امل منة.

 : ال يعرل الرأي إال عند الغضب.Q ولا  – 41
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: إتا كمماو يمموم القيامممة نممادا النممادي أهيمما النمما  Q ولمما  – 42

 من كاو لا عرش اهلل أجر فليقم ف  يقوم إال أهل العرو.

عبممبة وهيبممة بمم  سمملطاو  : إو أرد  عممزا  بمم Q ولمما  – 43

 .(1 فاخرر من ت  معصية اهلل إىل عّز طاعتا

 :Q  بس من أجوبت 

عمممرش  Q يف مسممماىلل شمممت  وجوابممما Q نقمممّدم بعممم  أجوبتممما

اختصمماره إال أنمما كبممب املعنمم  ال  ممده عنممد علممامء وال عنممد حكممامء 

، Q اإلسمم م، وبعمم  هممذه األسممالة سمم،لا عنهمما والممده أمممب املمم منن
 لا، وإشادة بمقاما:إظهارا  لرض

 :Q س،لا أبوه أمب امل منن –أ 
 فقا : يا بن  ما السدادو

 لا : يا أب  السداد دفع املنكر باملعرول.

 لا : فام الرشلو

 لا : اصطناع العببة، ولل اجلريرة.

 لا : فام املروءةو

 لا : العرال، واص ه املرء مالا.

                                                           

 .Q تنظيم الكاتب  مد عيب دخيل، وكتا  أدعية اإلمام احلسن ((1
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 لا : فام الدنياةو

 منع احلقب.لا : النظر يف اليسب، و

 لا : فام الل مو

 لا : احتاز املرء نرسا، وبذلا عرسا.

 لا : فام السامحةو

 لا : البذ  يف العرس واليرس.

 لا : فام البمو

 لا : أو ترا ما يف يديق تفا، وما أنرقتا تلرا.

 لا : فام اإلخاءو

 لا : الوفاء يف البدة والرخاء.

 لا : وما اجلبنو

 ، والنكو  عن العدو.لا : اجلرأة عرش الصدي 

 لا : فام الغنيمةو

 لا : الرابة يف التقوا، والزهادة يف الدنيا.

 لا : فام احللمو

 لا : كظم الغيّ، وملق النرع.

 لا : فام الغن و



 Q ........................................ 289الرصل الساد : لبسا  من سبة اإلمام احلسن 

لمما : رىض الممنرع بممام لسممم اهلل هلمما وإو لممل، فممإنام الغنمم  انمم  

 النرع.

 لا : فام الرقرو

 لا : خله النرع يف كل يشء.

 ملنعةولا : فام ا

 لا : شدة الب، ، ومقارعة أشد النا .

 لا : فام الذ و

 لا : الرزع عند املصدولة.

 لا : فام اجلرأةو

 لا : موافقة األلراو.

 لا : فام الكلرةو

 لا : ك مق فيام ال يعنيق.

 لا : فام املجدو

 لا : أو تعط  يف الغرم، وأو تعرو عند اجلرم.

 لا : فام العقلو

  استعيتا.لا : حرّ القلب كلام

 لا : فام اأركو

 لا : معاداتق إمامق، ورفعق عليا ك مق.
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 لا : فام الثناءو

 لا : إتياو اجلميل، وترً القبيم.

 لا : فام احلزمو

لا : طمو  األنماة والرفم  بمالوالة واالحمتا  ممن النما  بسموء 

 الظن هو احلزم.

 لا : فام الرشلو

 لا : موافقة اإلخواو، وحرّ اجلباو.

 فام السراو لا :

 لا : اتباع الدناة، ومصاحبة الغواة.

 لا : فام الغرلةو

 لا : تركق املسجد، وطاعتق لنرسق.

 لا : فام احلرماوو

 .(1 لا : تركق حظق ولد عرض عليق

 وسال عن عرشة أشياء بعضها أشد من بع :

فقمما : أشممد يشء خلمم  اهلل احلجممر، وأشممد منمما احلديممد يقطممع بمما 

د النمار تمذيب احلديمد، وأشمد ممن النمار املماء، احلجر، وأشمد ممن احلديم

وأشممد مممن املمماء السممثا ، وأشممد مممن السممثا  الممريم التمم  ملمممل 

                                                           

 .8/40البداية والنهاية، البن كثب:  ((1
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السثا ، وأشد من المريم امللمق المذي يردهما، واشمد ممن امللمق ملمق 

املو  الذي يمي  امللمق، وأشمد ممن ملمق املمو ، املمو  المذي يميم  

 .(1 ملو ملق املو ، وأشد من املو  أمر اهلل الذي يدفع ا

 : من أحسن النا  عيباوQ وسال

 : من أخلً النا  يف عيبا.Q فقا 

 : من أخل النا  عيباوQ وسال

 : من ال يعيا يف عيبا أحد.Q فقا 

 وس،لا معاوية: يا أبا  مد ث ل خصا  ما وجد  من طعئ عنهن.

 لا : وما ه و

 لا : املروءة والكرم والنجدة.

الرجممل أمممر دينمما وحسممن لياممما  : أممما املممروءةري فإصمم هQ فقمما 

 عرش مالا، ولن الك ، وإفباء الس م، والتثبب إىل النا .

والكممرم: العطيممة لبممل السمم ا ، والتممعع بمماملعرول واإلطعممام يف 

 املثل.

ثممم النجممدة: الممذ  عممن اجلممار، واملثاممماة يف الكرهيممة، والصممع 

 .(2 عند البداىلد

                                                           

 .10/90األنوار: بثار  ((1

 .2/215تاري  اليعقويب:  ((2
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يممن : هممو سممت العممم ، وزQ عممن الصممم  فقمما  Q وسممال

 .(1 العرض، وفاعلا يف راحة، وجليسا آمن

وكتممب ملممق الممروم إىل معاويممة يسمم،لا عممن ثمم ل: عممن مكمماو 

بمقممدار وسمما السممامء، وعممن أو  لطممرة دم عممرش األرض، وعممن مكمماو 

طلعمم  فيمما البمممع مممرة، فلممم يعلممم تلممق، فاسممتغال باحلسممن بممن 

 .Qعيب
: ظهممر الكعبممة، ودم حممواء، وأرض البثممر حممن وبمما Q فقمما 

 .(2  موس

يف جموا  ملمق المروم ولمد سمال عمام ال لبلمة لما، وعمام  Q وعنا

 ال لرابة لا.

: مما ال لبلمة لما فهمو الكعبمة، ومما ال لرابمة لما فهمو المر  Q لا 

 .(3 تعاىل

 فقا : كم بن احل  والباطلو Q س،  شام  احلسن بن عيب

فقمما : أربممع أصممابع فممام رأيتمما بعينممق فهممو احلمم ، ولممد تسمممع 

 كثبا. ب،تنيق باط 

                                                           

 .69مطالب الس و :   ((1

 .2/152املنالب:  ((2

 .2/152املنالب:  ((3
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 لا : كم بن اإليامو واليقنو

 فقا : أربع أصابع، اإليامو ما سمعناه، واليقن ما رأيناه.

 لا : كم بن السامء واألرضو

 لا : دعوة املظلوم، ومد البرص.

 لا : كم بن املرشك واملغر و

 .(1 لا : مسبة يوم للبمع

 N وكمماو احلسمممن ر  اهلل عنمما المممع يف مسممجد رسمممو  اهلل
مع النما  حولما، فجماء رجمل فوجمد شصصما  ةمدل عمن رسمو  وات

والنما  حولما ستمعمموو، فجماء إليمما الرجمل فقمما : أخمعئ عممن  N اهلل

 شاهد ومبهودو

 فقا : نعم، أما الباهد فيوم اجلمعة، وأما املبهود فيوم عرفة. 

فتجمماوزه إىل آخممر ةممّدل يف املسممجد فسمم،لا عممن شمماهد ومبممهود 

 فيوم عرفة وأما املبهود فيوم النثر. كذلق، فقا : أما الباهد

ثممم  اوزمهمما إىل ثالممث فسمم،لا عممن شمماهد ومبممهود أيضمما ، فقمما : 

واملبممهود يمموم القيامممة، أممما سمممعتا عممز وجممل  N البمماهد رسممو  اهلل

َبّشدد﴿يقممو :  ناَ  شدداِهداا َيم  َسددل   ُ َددا اين بِدديُّ مِن ددا َأ يكراا دِيددا َأهيُّ ِْ ولمما   ﴾كراا َيَندد

ود  بيِدَ  َيدو  ﴿تعاىل:  د   م  َمش  ِ  َيبيِدَ  َيدو  دو   َيد   اين دا فسم،  عمن  ﴾م  َ  م 
                                                           

 .2/152املنالب:  ((1
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األو  فقممالوا ابممن عبمما ، وسمم،  عممن الثممائ فقممالوا: ابممن عمممر، وسمم،  

 .(1 عن الثالث فقالوا: احلسن بن عيب بن أيب طالب ر  اهلل عنهام

عمممن السياسمممة فقممما : هممم  أو ترعممم  حقممموك اهلل،  Q وسمممال

 ، ف،ممما حقمموك اهلل، فمم،داء ممما وحقمموك األحيمماء، وحقمموك األممموا

طلممب، واالجتنمما  عممام  مم ، وأممما حقمموك األحيمماء: فهمم  أو تقمموم 

بواجبممق نثممو اخوانممق، وال تتمم،خر عممن خدمممة أمتممق، وأو  لممع 

لويل األممر مما أخلمع ألمتما، وأو ترفمع عقبتمق يف وجهما إتا مما حماد 

عممن الطريمم  السمموي، وأممما حقمموك األممموا : فهمم  أو تممذكر خممباوم 

 .(2 اىض عن مساوىلهم، فإو هلم رّبا ةاسبهموتتغ

 وس،لا معاوية: ما اب لنا يف سلطانناو

 : ما لا  سليامو بن داود.Q فقا 

 لا : وما لا  سلياموو

: إنما لما  لمبع  أصمثابا أتمدري مما امب عمرش امللمق يف Q لا 

ر مر إتا أدا الممذي عليمما منمما، إتا خممال اهلل يف السمممملكمما، وممما ال يضمم

وعممد  يف الغضممب والرضمما، ولصممد يف الرقممر والغنمم ، ومل  والع نيممة،

                                                           

 .173نور األبصار:  ((1

 .1/143حياة اإلمام احلسن بن عيب، القريش:  ((2
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ره مما متتمع بما مي،خذ األمموا  اصمبا، ومل ي،كلهما إتافما وتبمذيرا، مل يضم

 .(1 من دنياه إتا كاو من خلتا

يطممول يف بيمم  اهلل احلممرام  Q وسممال عممن معنمم  اجلممواد: كمماو

فس،لا رجل عمن معنم  اجلمواد فقما  لما: إو لك ممق وجهمن: إو كنم  

  عممن املصلمموك فممإو اجلممواد الممذي يمم دي ممما افممتض عليمما، تسمم،

والبصيل المذي يبصمل بمام افمتض عليماري وإو كنم  تسم،  عمن اأمال : 

فهممو اجلممواد إو أعطمم  وإو منممع، ألنمما إو أعطمم  عبممدا أعطمماه ممما لمميع 

 .(2 لا، وإو منع، منع ما ليع لا

وسمم،لا رجممل: يمما بممن رسممو  اهلل صمم  يل ربممق كمم،ئ أنظممر إليمما 

مليمما ثممم رفممع رأسمما فقمما : احلمممد هلل الممذي مل يكممن لمما أو   Q فمم،طرك

معلمموم، وال آخممر متنمماه ، وال لبممل مممدرً، وال بعممد  ممدود، وال أمممد 

بثتمم  وال شممصع فيتجممزأ، وال اخممت ل صممرة فيتنمماه ، فمم  تممدرً 

العقمممو  أوهامهممما، وال الركمممر وخطوراوممما، وال األلبممما  وأتها ممما 

ال ظمماهر عممرش ممما، وال بمماطن فمميام، صممرتا فتقممو : متمم ، وال بممد   مما، و

                                                           

 .2/22تاري  اليعقويب:  ((1

 .144،  1ر حياة اإلمام احلسن بن عيب، القريش: ((2
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وال تارً فه ، خل  األم  فكماو بمدياا  بمديعا، ابتمدأ مما ابتمدع، وابتمدع 

 .(1 ما ابتدأ وفعل ما أراد، وأراد ما استزاد، تلكم اهلل ر  العاملن

ااتسممل وخممرر مممن داره يف حلممة فمماخرة، وبممزة  Q ونقممل أنمما

اخلة، ووجهمما ظمماهرة، و اسممن سممافرة، ولسممام  ظمماهرة، ونرثمما  نمم

يرشممك حسممنا، وشممكلا لممد كمممل صممورة ومعنمم ، واإللبمما  يلمموه مممن 

أعطافما، ونرضمة النعميم تعمرل يف أطرافمما، ولما  القمدر لمد حكممم أو 

السممعادة مممن أوصممافا، ثممم ركممب بغلممة فارهممة اممب لطممول، وسممار 

مكتنرا ممن حاشميتا وااشميتا بصمرول فلمو شماهده عبمد منمال ألرامم 

وعممده وآبمماهه وجممده يف إحممراز خصممل بمراخرتمما بمما معمماطع أنممول، 

 الرصار يوم التراخر ب،لول.

فعممرض لمما يف طريقمما مممن  مماويس اليهممود، يف هممدم لممد أ كتمما 

العلة، وارتكبتما الذلمة، وأهلكتما القلمة، وجلمده يسمت عظامما، وضمعرا 

يقيممد ألداممما، ووه لممد ملممق زماممما، وسمموء حالمما لممد حّبممب إليمما 

وأشصمما تصممافم ثممرا  بمماه، لاممما، وشمممع الظهممبة تبمموي شممواه، 

وعذا  عرريما عمراه،  العمر: احلمر ( وطمو  طمواه لمد أضمع  بطنما 

وطواه، وهو حاممل جمرا  لموء مماء عمرش مطماه  املطما: الظهمر(، وحالما 

 يعط  عليا القلو  القاسية عند مرآه.

                                                           

 .46التوحيد:  ((1
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 ولا : يا بن رسو  اهلل أنصرن . Q فاستول  احلسن

 : يف أي يشءوQ فقا 

الممدنيا سممجن املمم من وجنممة الكممافر، وأنمم  فقمما : جممدً يقممو : 

مم من وأنمما كممافر، فمام أرا الممدنيا إال جنممة لممق تمنعم ُمما وتسممتلذ فيهمما، 

 وما أراها إال سجنا يل لد أهلكن  وها، وألرن  فقرها.

ك ممما أخلك عليما نمور الت،ييمد، واسممتصرر  Q فلمام سممع احلسمن

، اجلمموا  برهممما مممن خزانممة علممما، وأوضممم لليهممودي خطمم، ظنّمما

 وخطل زعما، ولا :

يا شمي  لمو نظمر  إىل مما أعمّد اهلل يل وللمم منن يف المدار اآلخمرة 

 مما ال عممن رأ  وال أتو سمممع ، لعلممم  أئ لبممل انتقممايل إليمما يف هممذه 

الدنيا يف سمجن ضمنق، ولمو نظمر  إىل مما أعمّد اهلل لمق ولكمل كمافر يف 

أيم  أنمق الدار اآلخرة ممن سمعب نمار اجلثميم ونكما  عمذا  املقميم لر

 .(1 لبل مصبً إليا اآلو يف جنة واسعة ونعمة جامعة

ال  عن البصلو Q وسد

: البصمل همو أو يمرا الرجمل مما أنرقما تلرما ومما أمسمكا Q فقا 

 خلفا.

                                                           

 .163كب  الغمة:  ((1
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 : بس من مباهات  بجد  يأهال بوت 

التمم  يبمماه  فيهمما بمثمممد  Q هممذه بعمم  كلممام  اإلمممام احلسممن

 .K وتريتا
 نثن اآلخروو: – 1

ونثمممن األولممموو، ونثمممن النمممور، بنمممور نثمممن اآلخمممروو 

ر بنممور اهلل، ونممروهد بروحمما، فينمما مسممكندا، وإلينمما  الروحممانين، ننممو 

 .(1 معدندا، اآلخر منا كاألو ، واألو  منا كاآلخر

 ما يعلم املصزوو واملكنوو: – 2

ما يعلمم املصمزوو املكنموو املجمزوم املكتموم، المذي مل يطلمع عليما 

 .(2 ، اب  مد وتريتاملقن مقّر ، وال نب  مرسل

 :]عبد أبداوواهلل ال ةبنا  – 3

واهلل ال ةبنا عبمد أبمدا، ولمو كماو أسمبا يف المديلم، إال نرعما حبنما 

وإو حبنا ليدسمالا المذنو  ممن بنم  آدم، كمام يسمالا المريم المورك ممن 

 .(3 البجر
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 فزاىلرنا جعاىليل: – 4

بم،م فمإو من كاو يباه  بجمد  فمإو جمدي الرسمو ، أو كماو يبماه  

 .(1 أم  البتو  أو كاو يباه  بزّوار فزاىلرنا جعيل

 :Q  بس من ُسائل 

ولمد تكرنما أالبهمما يف مراسم تا مممع معاويمة وأصممثابا عنمد تممويل 

ويف هممذه الصممرثا   Q اأ فممة بعممد مقتممل أمممب املمم منن Q اإلمممام

 :Q نورد رسالتن لا
  وم يعّ ين اإلمام بابنة ي :

ابنمة لما، فكتمب إليما لموم ممن أصمثابا ب Q أصيب اإلمام احلسمن

 يعزونا ُا، فكتب إليهم:

أّمممما بعمممد: فقمممد بلغنممم  كتمممابكم، تعّزوننممم  برد نمممة، فعنمممد اهلل 

أحتسممبها، تسممليام لقضمماىلا، وصممعا عممرش ب ىلمما، ف،وجعتنمما املصمماىلب 

وفجعتنمما النواىلممب باألحبممة امل،لوفممة، التمم  كانمم  بنمما حرّيممة، واالخممواو 

ّر ُم العيوو.املثبن، الذين كاو يد  ق   رس  ُم الناظروو وت 

ا لممد اختمممتهم األيممام، ونممز  ُممم احلممامم، فصلرمموا  و  أضممث 

، فهمممم  عممم  يف عسممماكر املممموت ،  األمممول، وأود  ُمممم احلتمممولد
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متجمماوروو يف اممب  لممة التجممارة، وال صمم   بيممنهم وال تممزاور، وال 

مممن  يت لمموو عممن لممر  جمموارهم، أجسممامهم ناىليممة مممن أهلهمما، خاليممةن 

أرباُمما، لممد أخبممعها اخوا مما، فلممم أر مثممل  دارهمما دارا  وال مثممل  لرارهمما 

لممرارا، يف بيممو  موحبممة، وحلممو  مضممجعة، لممد صممار  يف تلممق 

الممديار املوحبممة، وخرجمم  عممن الممدار امل نسممة، فرارلتهمما مممن اممب لممرش 

فاستودعتها للمبرش، وكانم  أمما  لوكمة، سملك  سمبي  مسملوكة، صمار 

 .(1 وسيصب إليها اآلخروو والس مإليها األولوو، 

 يطلبون ُأي  يف ملأية اجلرب:

رة إليما رسمالة يطلبموو منما رأيما يف مسم،لة اجلمع، مرفع أهل البصم

 :Q ف،جاُم
من مل ي من بماهلل ولضماىلا ولمدره فقمد كرمر، وممن لمل تنبما عمرش 

  لغلبممة، ألنمما مربمما فقممد فجممر، إو اهلل ال يطمماع اسممتكراها، وال يعصمم

ا ملكهم، والقادر عمرش مما ألمدرهم، فمإو عملموا بالطاعمة مل طمل املليق مل

بيممنهم وبممن ممما فعلمموا، فممإتا مل يرعلمموا فلمميع هممو الممذي أجممعهم عممرش 

تلممق، فلممو أجممع اهلل األمم  عممرش الطاعممة ألسممقا الممذي أجممعهم عممرش 

تلممق، فلممو أجممع اهلل األمم  عممرش الطاعممة ألسممقا عممنهم الثمموا ، ولممو 

سممقا عممنهم العقمما ، ولممو أمهلهممم لكمماو أجممعهم عممرش املعمماا أل

                                                           

 .Q  :117 كلمة اإلمام احلسن ((1



 Q ........................................ 301الرصل الساد : لبسا  من سبة اإلمام احلسن 

عجزا  يف القدرة، ولكن لما فميهم املبمياة التم  اّيبهما عمنهم، فمإو عملموا 

بالطاعمما  كانمم  لمما املنممة علمميهم، وإو عملمموا باملعصممية كانمم  احلجممة 

 .(1 عليهم

 :Q  بس من خطاب 

رد مخطمممب كثمممبة ولمممد أوردنممما أالبهممما يف السممم Q للثسمممن

، وبعممد وفاتمما، لبممل الصمملم Q املمم منن السمماب ، يف حيمماة أبيمما أمممب

وبعممده، وهممذه اأطممب تبمممل عممرش الثنمماء هلل والصمم ة عممرش رسممو  

، واإلشممادة برضممل أهممل البيمم  والممدعوة إىل احلمم ، نقممّدم لممق Nاهلل

 منها:

  ا فاخطب ألسمع:

: لممم فاخطممب ألسمممع ك مممق، فقممام Q لمما  لمما أمممب املمم منن

 فقا :

مما، وممن سمك  علمم مما يف احلمد هلل المذي ممن تكلمم سممع ك 

نرسا، وممن عماش فعليما رزلما، وممن مما  فإليما معماده، أمما بعمد فمإو 

القبممور  لتنمما، والقيامممة موعممدنا، واهلل عارضممنا، إو عليمما بمما  مممن 

 دخلا كاو م منا، ومن خرر عنا كاو كافرا.
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فالتزممما فقمما : بمم،يب وأممم  تريممة بعضممها مممن  Q فقممام إيل عمميب

 .(1 بع  واهلل سميع عليم

 فأمكر احللن أن يصيل بايناِ: Q مكرض اإلمام

يومما  فم،مر احلسمن أو يصميب بالنما  صم ة  Q مرض اإلممام عميب

اجلمعممة فصممعد املنممع فثمممد اهلل وأثنمم  عليمما ثممم لمما : إو اهلل اختارنمما 

لنرسمما، وارتضممانا لدينمما، واصممطرانا عممرش خلقمما، وأنممز  علينمما وحيمما، 

نرسمما ورهطمما وبيتمما ]ونثممن نرممعد وإو اهلل مل يبعممث نبيمما إال اختممار لمما 

 مد ورهطدما وأهمل بيتماو فوالمذي بعمث  ممدا  بماحل ، ال ينمتقع ممن 

مماد اهلل مممن حّقمما مثلمما، مممن عاجممل  –أهممل البيمم   –حقنمما  ص  أحممد، إال نق 

، إال وتكممموو لنممما العالبمممة  دنيممماه وآخرتممما، وال يكممموو علينممما دولمممةن

َد ِحّي  ﴿ ن  َنَبَأ   َبع  َلم   .(2)﴾َيَيَتع 

 كري بن ايعاص يكريد مظ اُ نّي اإلمام:نم

ملمما دخممل معاويممة الكوفممة أشممار إليمما عمممرو بممن العمما  أو يمم،مر 

احلسممن أو ططممب فيظهممر عّيمما، فقمما  لمما: لممم فاخطممب، فقممام وخطممب 

ولمما : أهيمما النمما  إو اهلل لممد هممداكم ب،ولنمما، وحقممن دممماءكم بآخرنمما، 

ا، وإو ونثممن أهممل بيمم  نبمميكم أتهممب اهلل عنمما الممرجع وطهرنمما تطهممب
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ي ﴿لنا همذا األممر ممدة، والمدنيا دو  ولمد لما  اهلل تعماىل لنبيما:  ُِ َيمِن  َأد 

ددا  َيَمتددا   مِى ِحددّي   ، فضممّس النمما  بالبكمماء، فالترمم  ﴾َيَعل دد   فِت نَددة  َيك 

 .(1 معاوية إىل عمرو ولا : هذا رأيق

 :Q معايية يكريد تبوّي نقمج اإلمام
ن بممن عمميب بممن أيب ليممل ملعاويممة تا  يمموم: لممو أمممر  احلسمم

فصممعد املنممع فصطممب ليبممن للنمما  نقصمما، فممدعاه فقمما  لمما:  Qطالممب

 اصعد املنع وتكلم بكلام  تعظنا ُا.

فصممعد املنممع فثمممد اهلل وأثنمم  عليمما، ثممم لمما : أهيمما  Q فقممام

النا  من عرفن  فقد عرفنم ، وممن مل يعرفنم  ف،نما احلسمن بمن عميب بمن 

، أنمما N فاطمممة بنمم  رسممو  اهلل أيب طالممب، وابممن سمميدة نسمماء العمماملن

، أنما ابمن صماحب الرضماىلل، N ابن خمب خلم  اهلل، أنما ابمن رسمو  اهلل

أنمما ابممن املعجممزا  والممدالىلل، أنمما ابممن أمممب املمم منن، أنمما املممدفوع عممن 

حقمم ، أنمما وأخمم  احلسممن سمميدا شممبا  أهممل اجلنممة، أنمما ابممن الممركن 

  .واملقام، أنا بن مكة ومن ، أنا ابن املبعر وعرفا

فقمما  معاويممة: يمما أبمما  مممد خممذ يف نعمم  الرطممب ودع هممذا، 

 : الريم تنرصا، واحلر ينضجا، والعد يطيبا.Qفقا 
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يف ك ممما، فقمما : أنمما إمممام خلمم  اهلل، وابممن  مممد  Q ثممم عمماد

  معاويممة أو يممتكلم بعممد تلممق بممام يرتممتن بمما م، فصبممN رسممو  اهلل

 .(1 فنز النا ، فقا : يا أبا  مد انز  فقد كر  ما جرا، 

 بايعي: Q اإلمام احللن بنو

بممالع  فصطممب حتمم  أجهمما النمما   Q اإلمممام احلسممن بعيمم

دَطهل  مِن  اهلل﴿بالبكاء وكاو  ما لالما: أهيما النما ري اعقلموا عمن ربكمم  اص 

ددةا  ي  ُِّ ددكراَن َنددَ  اي عدداملََِّي * ب  دد ا ِمددن   ََدَم َين وحدداا َيََل مِب ددكراِهوَا َيََل ِنم  َبع ض 

، فممنثن الذريممة مممن آدم، واألتة مممن نمموه، ﴾َسددِموع  َنلِددوا   َبع ددن  َياهلل

 والصروة من إبراهيم، والس لة من إسامعيل، وآ   مد.

نثمممن فممميكم كالسمممامء املرفوعمممة، واألرض املمممدحوة والبممممع 

الضمماحية، وكالبممجرة الزيتونممة، ال خلليممة وال اربيممة، التمم  بممورً 

ثمممرة تلممق البممجرة،  زيتهمما، النبمم  أصمملها، وعمميب فرعهمما، ونثممن واهلل

مممن تعّلمم  بغصممن مممن أاصمما ا نجمما، ومممن  ّلمم  عنهمما فممإىل النممار 

 .(2 هوا
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 :Q  بس من شعكر 
جّلممما حكمممم ونصممماىلم  Q البمممعر املنسمممو  لإلممممام احلسمممن

وعرفمماو وكممام ، فهممو صمملوا  اهلل عليمما يبممذ  شممت  الوسمماىلل للممدعوة 

ا حكممام، ومممواعّ، وحثمم Qإىل اهلل تعمماىل، فمم  عجممب أو يكمموو شممعره 

عرش مكمارم األخم ك وأنبمل الصمرا ، وهمذا بعم  مما ورد ممن شمعر 

 :Q اإلمام احلسن
 يف احلذر من تقلب الليايل: Q لا  – 1

 تري كمممدر األيمممام إو صمممراءها

 

 رور الممذواهبمتمموىل ب،يممام السمم 

 وكيم  يغمر الممدر ممن كماو بينمما 

 

 وبن الليمايل  كمام  التجمار  

 يف التذكب باملو : Q ولا  – 2 

 للمقممم  بغمممب دار إلاممممةلمممل 

 

 حمماو الرحيممل فمموّدع األحبابمما 

 إو المممذين لقيمممتهم وصمممثبتهم 

 

 صمماروا  يعمما يف القبممور ترابمما 

 يف التذكب: Q ولا  – 3 

 يا أهمل لمذا  المدنيا ال بقماء هلما

 

 (1 إو املقمممام بظمممل زاىلمممل لممم  

 يف الزهد يف الدنيا: Q ولا  – 4 

 لكرسة من خسيع اأبز تبمبعن 

 

 
 ممن لمراه املماء تكرينم  وخلبة

 وطمرة من رلي  الثمو  تسمتئ 

 

 
 حيا وإو مم  تكرينم  لتكرينم 
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 يف احلث عرش التقوا: Q ولا – 5

 لّدم لنرسق ما استطع  ممن التقم 

 

 
 إو املنيممة نمماز  بممق يمما فتمم 

 أصممبث  تا فممره ك،نممق ال تممرا 

 

 
 أحبا  للبمق يف املقمابر والمبرش

 نا :يف االستغناء عن ال Q ولا – 6 

 اامممن عمممن املصلممموك باأمممال 

 

 
 تغممن عممن الكممات  والصممادك

 واسممتزك الممرلن مممن فضمملا 

 

 
 فلمممميع اممممب اهلل بممممالرازك

 ممممن ظمممّن أو النممما  يغنونممما 

 

 
 فلمممميع بممممالرلن بممممالواث 

 مممن ظممّن أو الممرزك مممن كسممبا 

 

 
 (1 زلمم  بمما الممنع و مممن حممال 

 :Q  بس من يصايا  
عممرش كنمموز مممن  كمماو اإلمممام يمموا النمما  بوصممايا تبممتمل

املعممارل واألخمم ك واآلدا  والممدعوة إىل احلمم  ويف هممذه الصممرثا  

 :Q بع  ما ورد من وصايا أيب  مد احلسن
 :وصيتا لبنيا وبن  أخيا –أ 

لبنيمما وبنمم  أخيمما: يمما بنمم  وبنمم  أخمم  إنكممم  Q مممن وصممية لمما

صممغار لمموم وتوشممكوو أو تكونمموا كبممار لمموم آخممرين، فتعلممموا العلممم، 

 .(2 ع منكم أو يرويا أو ةرظا فليكتبا، وليجعلا يف بيتافمن مل يستط
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 ومن وصية لا: –  

: يمما ابممن آدم: عمم  عممن  ممارم اهلل تكممن عابممدا، Q مممن وصممية لمما

وارض بممام لسممم اهلل تكممن انيمما، وأحسممن جمموار مممن جمماورً تكممن 

مسلام، وصماحب النما  بمثمل مما ملمب أو يصماحبوً بما تكمن عمدال، 

امعمموو كثممبا، ويبنمموو كثممبا، ويبنمموو  إنمما كمماو بممن أيممديكم ألمموام

مبمميدا، ويمم،ملوو بعيممدا، أصممبم  عهممم بممورا، وعملهممم اممرورا، 

 ومساكنهم لبورا.

يمما بممن آدم: إنممق مل تممز  يف هممدم عمممرً منممذ سممقط  مممن بطممن 

أمممق، فصممذ  مما يف يممديق ملمما بممن يممديق، فممإو املمم من يتممزّود والكممافر 

 .(1 يتمتع

 ا:وصيتا يف مرضا الذي تويف في –ر 

دخل عليا جنادة بمن أيب أميمة يف مرضما المذي تمويف فيما فقما  لما: 

 عظن  يا بن رسو  اهلل، لا :

نعمم: اسمتعد لسمررً، وحّصممل زادً لبمل حلمو  أجلمق، واعلممم 

أنق تطلمب المدنيا واملمو  يطلمب، وال ملممل همم يوممق المذي مل يم،يت 

 عرش يومق الذي أن  فيما، واعلمم أنمق ال تكسمب ممن املما  شمياا  فموك

لوتمممق إال كنممم  فيممما خازنممما لغمممبً، واعلمممم أو المممدنيا يف ح هلممما 
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حسمما ، ويف حرامهمما عقمما ، ويف البممبها  عتمما ، فمم،نز  الممدنيا 

بمنزلة امليتة، خمذ منهما مما يكريمق، فمإو كماو حم ال  كنم  لمد زهمد  

فيهمما، وإو كمماو حراممما مل يكممن فيمما وزر، ف،خممذ  منمما كممام أخممذ  مممن 

تمما  يسممبري واعمممل لممدنياً ك،نممق تعمميا امليتممة، وإو كمماو العتمما  فالع

أبممدا، واعمممل آلخرتممق ك،نممق متممو  اممدا، وإتا أرد  عممزا بمم  عبممبة 

وهيبممة بمم  سمملطاو، فمماخرر مممن ت  معصممية اهلل إىل عممز طاعممة اهلل عممز 

وجممل، وإتا نازعتممق إىل صممثبة الرجمما  حاجممة فاصممثب مممن إتا 

و صممثبتا زانممق، وإتا خدمتمما صممانق، وإتا أرد  معونممة أعانممق، وإ

للمم  صممدك لولممق، وإو صممل  شممد صممولق، وإو مممدد  يممدً 

برضممل مممدها، وإو بممد  منممق ثلمممة سممدها، وإو رأا منممق حسممنة 

عممّدها، وإو سمم،لتا أعطمماً، وإو سممك  عنمما ابتممداً، وإو نزلمم  بممق 

إحممدا امللممام  واسمماً، مممن ال ي،تيممق منمما البواىلمم ، وال  تلمم  عليممق 

 .(1 زعتام منقسام آثرًمنا الطراىل ، وال طذلق عنا احلقاىل ، وإو تنا

 :Q  بس من اآليات ايواُدة فو 
، السمميام اأمسممة K ممما أكثممر اآليمما  الممواردة يف أهممل البيمم 

أصممثا  الكسمماء، وكيمم  ال يكونمموو كممذلق ولممد لممر م رسممو  

: إئ خملممم  فممميكم Q بمممالقرآو، وجعلهمممم أعمممداال لممماو فقممما  Nاهلل

                                                           

 .1/105ك: 4أعياو البيعة:  ((1



 Q ........................................ 309الرصل الساد : لبسا  من سبة اإلمام احلسن 

ام لممن تضمملوا الثقلممن كتمما  اهلل وعممتيت أهممل بيتمم  ممما إو متسممكتم ُمم

بعممدي أبممدا، وتكرنمما بعمم  اآليمما  التمم  نزلمم  يف احلسممن وأهممل 

ونممذكر يف هممذه الصممرثا  بعمم   N يف حيمماة الرسممو  Kالبيمم 

 .Q اآليا  الواردة فيا
 األح اب:

كِريددد  اهللمِ ﴿لولمما تعمماىل:  دداَل اي َبو ددِت  ن ددا ي  َس َأه  ج  ا  ايددكرِّ ِهَب َنددن ك   ْ يِو دد

ا  َتط ِ راا  كَرز  َط ِّ  (.33األحزا :   ﴾َيي 

لمما  واثلممة بممن األسممقع: لقممد رأيتنمم  تا  يمموم ولممد جامم  

يف بيمم  أم سمملمة، فجمماء احلسممن ف،جلسمما عممرش فصممذه اليمنمم   Nالنبمم 

را ولّبلمما، ثممم مولّبلمما، ثممم جمماء احلسممن ف،جلسمما عممرش فصممذه اليسمم

كِريدد  اهلل﴿جاء  فاطمة ف،جلسها بن يديا، ثمم دعما بعميب ثمم لما :   مِن دا ي 

ِهَب   ْ ا  َتط ِ راا  يِو  كَرز  َط ِّ اَل اي َبو ِت َيي  َس َأه  ج  ا  ايكرِّ  .(1)﴾َنن ك 

وروا ألممد والطممعائ عممن أيب سممعيد اأممدري لمما : لمما  رسممو  

: أنزلمم  هممذه اآليممة يف شسممةري يّف ويف عمميب واحلسممن واحلسممن N اهلل

 وفاطمة.

                                                           

 .2/20ادسد الغابة:  ((1
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أصممثا  املعمماجم  K ولممد أورد هممذه اآليممة وأ مما يف أهممل البيمم 

م، التمممذي، ألممد بممن حنبممل، الممدواليب، الغسممائ، والسممنن: مسممل

 احلاكم، أبو حاتم، الطعائ، عبد بن ليد.

 كام أوردها م لرو الكتب التالية: 

 .68رل امل بد آل   مد:  مالب

 .124تذكرة اأوا : 

 .2/509اإلصابة: 

 .1/394إكام  الدين: 

 .2/97سب أع م النب ء: 

 .K  :33 أهل البي 

 ايشوُى:

بددل﴿لمما تعمماىل: لو كر  َة يِف اي ق  ددكراا مِر  امل َددَود  ا  َنَلو ددِ  َأج  ددَئل ك  ددال  ر َأس    ﴾ 

 (.33 البورا: 

: مممن همم الء الممذين اممب N لمما  ابممن عبمما : سممال رسممو  اهلل

 علينا حبهمو

 .(1 : عيب وفاطمة وابنامها. ث ل مرا N لا 

                                                           

 كب  الغمة. ((1
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وعممن سممعيد بممن جبممب عممن ابممن عبمما  ر  اهلل عممنهام، لمما : ملمما 

بددل﴿نزلمم   كر  َة يِف اي ق  ددكراا مِر  امل َددَود  ا  َنَلو ددِ  َأج  ددَئل ك  ددال  ر َأس  ، لممالوا يمما ﴾  

رسممو  اهلل مممن همم الء الممذين وجبمم  علينمما مممودومو لمما : عمميب 

 .(1 وفاطمة واحلسن واحلسن

 ايكرمحن:

جان  ﴿لولا تعاىل:  ي ؤ  َيامل َكر  ؤ  َا ايلُّ  (.22 الرلن:  ﴾خَي كر    ِمن   

ي ددؤ  ﴿يف لولمما تعمماىل:  Q مممام الصممادكلمما  اإل ؤ  َا ايلُّ خَي ددكر    ِمددن   

جان    .(L 2 ري احلسن واحلسن﴾َيامل َكر 
 من األبكراُ:

كممل  ممما يف كتمما  اهلل عممز وجممل: إو األبممرار فممواهلل ممما أراد بمما إال 

وفاطمممة وأنمما واحلسممن، ألنمما نثممن أبممرارن بآباىلنمما  Q عمميب بممن أيب طالممب

الطاعما  والممع، وتمّعأ  ممن المدنيا وحبهمما، وأمهاتنما، وللوبنما علم  ب

 .(3 وأطعنا اهلل يف  يع فراىلضا، وآمنّا بوحدانيتا، وصّدلنا برسولا

                                                           

، عن مسند ألد واملعجم الكبب للطعائ وترسب ابن 106ينابيع املودة:  ((1

 حاتم واملنالب للثاكم وترسب الثعلب  وفراىلد السمطن للثموين .

 .65اأصا :  ((2

 .Q  :32 كلمة اإلمام احلسن ((3



 ومعاوية Qالقمة واهلاوية بن اإلمام احلسن  ................................................. 312

 :Q  بس من أدنوت 

سمميد العابممدين وكيمم  ال يكمموو كممذلق  Q فمم،بو  مممد احلسممن

 Q ويمرا أبيما أممب املم منن N وهو منمذ صمغره يمرا جمّده رسمو  اهلل
لاىلممة يف  P ل اهلل ويمرا أمما فاطممةكي  كاو يغمم  علميهم، ممن خمو

 راُمما تممدعو للجممباو فيقممو  هلمما: يمما أممماه، ملمماتا ال تممدعن لنرسممقو 

 فتقو :  اجلار لبل الدار(.

التمم  ملمممل  Q وإليممق أهيمما القممار  بعمم  ممما ورد مممن أدعيتمما

التقممديع واأضمموع هلل تعمماىل، والتممذلل بممن يديمما، فهمم  سموعممة يف 

 .والعام ك، والعرفاو، املعارل، واآلدا ، واألخ 

 :Q دناء ملورنا احللن بن نيل

اللهم إئ أس،لق بم،و لمق احلممد ال إلما إال أنم  البمد  لبمل كمل 

يشء، وأنممم  احلممم  القيممموم، وال إلممما إال أنممم  المممذي ال يمممذّلق يشء 

وأنمم  كممل يمموم يف شمم،و، ال إلمما إال أنمم  خممال  ممما يممرا وممما ال يممرا، 

ق بآالىلممق ونعامىلممق، ب،نممق اهلل العممامل بكممل يشء بغممب تعلمميم، أسمم،ل

الممر  الواحممد، ال إلمما إال أنمم  الممرلن الممرحيم، وأسمم،لق ب،نممق أنمم  

اهلل ال إلا إال أنم  الموتر الرمرد األحمد الصممد المذي مل يلمد ومل يولمد ومل 

 يكن لا كروا أحد.
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وأسمم،لق ب،نممق اهلل ال إلمما إال أنمم  اللطيمم  اأبممب القمماىلم عممرش 

رمميّ وأسمم،لق ب،نممق اهلل األو  لبممل كممل نرممع بممام كسممب  الرليممب احل

كممل يشء، واآلخممر بعممد كممل يشء، والبمماطن دوو كممل يشء، الضممار 

النممافع احلكمميم العلمميم، وأسمم،لق ب،نممق أنمم  اهلل ال إلمما إال أنمم  احلمم  

القّيمموم الباعممث المموارل احلنمماو املنمماو، بممديع السمماموا  واألرض تو 

و، ال إلمما إال اجلمم   واإلكممرام، وتو الطممو  وتو العممّزة وتو السمملطا

أنمم  أحطمم  بكممل يشء علممام، وأحصممي  كممل يشء عممددا، صممل  عممرش 

  مد وآ   مد.

 يمن دناء ي :

اللهممم هممّيس لنمما السممثا  برممتم األبمموا  بممامء عبمما ، وربمما  

بانصممبا   وانسممكا   يمما وهمما ، واسممقنا مطبقممة مغدلممة مونقممة، فممت م 

ة يمما وهمما  أا لهمما وسممّهل اط لهمما وعّجممل سمميالها باألنديممة واألوديمم

مهما  بصو  املاء يا فعا ، اسمقنا مطمرا لطمرا طم  مطم   طبقما عامما معامرد

ُممام رحمميام رشمما مرشمما، واسممعا  كافيمما  عمماج   طيبمما  مباركمما، سمم طم  

ب طممم ينمماطم األبمماطم، مغممدودلا مطبوبقمما مغرورلمما، واسمم   سممهلنا 

رنا حتمم  تدممرخع بمما أسممعارنا وتدبممارً بمما يف موجبلنمما وبممدونا وحضمم

ننا، أرنمما الممرزك موجممودا والغمم  مرقممودا، آمممن ر  ضممي ممدد اعنا ومد

 العاملن.
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 :Q يمن دناء ي 
يا باطنا يف ظهوره، ويما ظماهرا يف بطونما، يما باطنما لميع طرم ، يما 

ظمماهرا لمميع يممرا، يمما موصمموفا ال يبلمم  بكينونّيتمما موصممول، وال حممد 

ا   دود، يا ااىلبما امب مرقمود، ويما شماهدا امب مبمهود، يطلمب فيصم

ومل طممل منمما السمماموا  واألرض وممما بيممنهام طرفممة عممن، ال يممدرً 

بكيمم ، وال يمم ين بمم،ين وال بثيممث، أنمم  نممور النممور، ور  األربمما  

أحطمم  بجميممع األمممور، سممبثاو مممن لمميع كمثلمما يشء وهممو السممميع 

 البصب، سبثاو من هو هكذا وال هكذا ابه. ثم تدعو بام تريد.

 :Q يمن دناء ي 
للبمم  رجمماءً، والطممع رجمماىل  عّمممن سممواً  اللهممم الممذل يف

 حت  ال أرجو أحدا  ابً.

ر عنمما عممميب ومل تنتمما إليمما ماللهممم وممما ضممعر  عنمما لممّويت ولصمم

رابتمم  ومل تبلغمما مسمم،لت  ومل اممر عممرش لسمماو  مما أعطيمم  أحممدا مممن 

 األولن واآلخرين من اليقن فصّصن  با يا ر  العاملن.

 :Q يمن دناء ي 
اهلمماربوو وبمما يسممت،نع املستوحبمموو، صممل عممرش يمما مممن إليمما يرممر  

  بمق فقمد ضمال  عنم  بم دً واجعمل تموّكيب م مد وآلا واجعل أدنسم

عليممق فقممد ممما  عمميّب أعممداهً، اللهممم صممل عممرش  مممد وآ   مممد 
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 ، واجعلنمم  بممق أصممو  وبممق أجممو  وعليممق أتوّكممل وإليممق أنيممبد

تمق اللهم وما وصرتدق ممن صمرة أو دعوتمق ممن دعماء يوافم  تلمق  بّ 

ورضمموانق ومرضمماتق فمم،حين  عممرش تلممق وأمتنمم  عليمما وممما كرهمم  

مممن تلممق فصممذ بناصمميت  إىل ممما ملممب وتممرىض بمم   إليممق يمما ريب مممن 

تنويب وأسمتغررً ممن جرمم  وال حمو  وال لموة إال بماهلل ال إلما إال همو 

 احلليم الكريم وصرش اهلل عرش  مد وآلا.

هم  الدنيا واآلخرة يف عافية يا ر    العاملن.واكرنا مد

 :Q يمن دناء ي 
اللهممم إنممق األ مم  مممن  يممع خلقممق ولمميع يف خلقممق خل مم ن 

منق إهل  من أحسمن فعلتمق وممن أسماء فبصطياتما فم  المذي أحسمن 

ً ومعونتمق وال المذي أسماء اسمتبد  بمق وخمرر ممن  استغن  عن رفمد 

 لدرتق.

إهلم  بمق عرفتممق وبمق اهتممدي  إىل أممرً ولممو ال أنم  مل أدر ممما 

مممن هممو هكممذا وال هكممذا اممبه صممل عممرش  مممد وآلمما  مممد  أنمم  فيمما

 وارزلن  االخ   يف عميب والسعة يف رزل .

اللهممم اجعممل خممب عمممري آخممره وخممب عممميب خوامتمما وخممب 

أيممام  يمموم ألقمماً، إهلمم  أطعتممق ولممق املن ممةد عمميّب يف أحممّب األشممياء 

إليمممق: اإليمممامو بمممق والتصمممدي  برسمممولق، ومل أعصمممق يف أبغممم  
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رً بممق والتكممذيب برسممولق، فمماارر يل ممما بيممنهام مإليممق: البمماألشممياء 

 يا أرحم الرالن.

 دناء  من طلو  ايشمس مى بهاب احلمكرة:

 :Q من طلوع البمع إىل تها  احلمرة للثسن بن عيب
ً يف أنممور  مم   ُمماءً يف أعظممم لممدرتق وصممرا نممورد اللهممم لبس 

ممق يف حجابممق وخّلصمم   فيمما أهممل الثقممة بممق  ضمموىلق، وفمماض علمد

لمموا عظممم  فيمما منتممق عممرش أهممل  عنمد جممودً، فتعاليمم  يف كعياىلممق عد

طاعتممق فباهيمم  ُممم أهممل سممامواتق بمن ممق علمميهم، اللهممم فبثمم  

احلسن بمن عميب عليمق أسم،لق، وبما أسمتغيث إليمق وألّدمما بمن يمدي 

حممواىلج  أو تصمميب عممرش  مممد وآ   مممد وأو ترعممل يب كممذا وكممذا 

  وتستبد  كذا بذكر حاجتق(.

 :Q ام احللنحكرز يإلم

بسممم اهلل الممرلن الممرحيم اللهممم إئ أسمم،لق بمكانممق وبمعالممد 

مممكاو سمممامواتق وأنبياىلمممق ورسممملق أو تسمممتجيب يل فقمممد  عمممّزً وسد

. رسن  رهقن  من أمري عد

اللهممم إئ أسمم،لق أو تصمميب عممرش  مممد وآ   مممد وأو  عممل يل 

 من عدرسي يدرسا.
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 :Q  نوت اإلمام احللن

مملطانا ينتصمم ظلمموم، وبعونمما يعتصممم املكلمموم، رد املميمما مممن بسد

ضمميا  سممبق  مبممّيتق ومتّمم  كلمتممق وأنمم  عممرش كممل يشء لممديرن وبممام متد

خبب، يا حاو كمل ايمب  وعمامل كمل ت وملجم، كمل مضمطر ضمّل  يف 

هممموم وتقّطعممم  دونمممق العلممموم، أنممم  اهلل احلممم  القيممموم المممداىلم  الرد

الممديموم لممد تممرا ممما أنمم  بمما علمميم وفيمما حكمميم وعنمما حلمميم وأنمم  

لتنا  عمرش كبمرا والعموو عمرش كّرما امب ضماىل  وإليمق مرجمع كمل با

أمر كام عمن مبمّيتق مصمدره ولمد أبنم  عمن عقمود كمل لموم وأخريم  

تاىلممر آخممرين وأمضممي  ممما لضممي  وأّخممر  ممما ال فممو  عليممق فيمما 

لمق  ممن هلمق عمن بّينمة وةيم   قو  ما ملّمل م   يف ايبمق لي ه  وّلل  العد

يع العلمميم األحممد البصممبد وأنمم  مممن حمم  عممن بينممة وإنممق أنمم  السممم

املستعاو وعليق التوكمل وأنم  ويل ممن توليم ، لمق األممر كل ما تبمهد 

هم إال  االنرعمما  وتعلممم االخممت   وتممرا  ممات  أهممل اجلبمما  وجنمموح 

 ولدعمود  ممن لعمد  
طمام  عقبماه لميمن آو   وحد

ما جنثوا إليا ممن عاجمل فماو 

ادي مممن الّظّهممار وبممق وارتممداد مممن ارتممّد وخلمموي مممن الن صممار وانرممر

 أعتصم وبثبلق أستمسق وعليق أتوّكل.

هممدي وال منعمم د طريمم  مممن  اللهممم فقممد تعلممم أئ ممما تخممر د جد

تقممّدمن  يف كمم  العاديممة وتسممكن الطاايممة عممن دممماء أهممل املبممايعة 
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س  د ما حرسما أوليماىل  ممن أممر آخمريت ودنيماي فكنم د ككظمهمم  وحر 

سممنّم وبميسمممهم أّتسممم حتمم  أكظمممد وبنظممامهم أنممتظمد ولطممريقتهم أت

ممد  املممدا املرتمماد ونمم،ا ميمم،يت  نصمم ً وأنمم  نمما د احلمم  وعونمما وإو بعد رد

م ممن  هد ج  الول د عن إفنماء األضمداد، اللهمم صمل عمرش  ممد وآلما واممرد

م يف  هد ع  الن ّصمما  يف تمممد العممذا  وأعممم  عممن الرشممد أبصممارهم وسممك 

مم ممذهم بغتممة وهممم اممافلوو وسد رة  وهممم امممرا  لممّذاوم حتمم  ت،خد ث 

ناىلموو باحل  المذي تدظهمره واليمد التم  تمبطاد ُما والعلمم المذي تدبديما 

 إنق كريم عليم.

*** 
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 Q استش اد اإلمام احللن

 :Q استش اد اإلمام املجتبل

اسمتقبلا أهلهما  N إىل مدينمة النبم  Q بعد مما عماد اإلممام احلسمن

إليممامو وهممو مممن وهممو ع مممة ا N بثرمماوة بالغممة، فهممو سممبا النبمم 

أوجممب اهلل موّدتمما ومعرفتمما والتمسممق بمما وفممرض طاعتمما عممرش العبمماد 

بعممد أو عممرل أو معاويممة خمماو  Q ومممن املدينممة لممام اإلمممام احلسممن

برضممم بنمم  أميممة وعممداىلهم  Q العهممد ومتممّرد عممرش احلمم  والممدين، لممام

لإلسمم م، وعمممد إىل تربيممة أصممثابا تربيممة سياسممية واعيممة ل حممدال 

 رّبممماهم تربيمممة روحيمممة فاىلقمممة ليكونممموا أداة للثممم  واملجريممما  كمممام

 وينرشوه.

إال أو معاويممة شممعر مممرة أخممرا أو احلسممن ممما زا  يقمم  لمما 

باملرصمماد أمممام ملقيمم  أهدافمما املنثرفممة، وإحممدا تلممق األهممدال تعيممن 
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يزيممد ابنمما وصمميا لمما، فكمماو طبمم  القيممام بممذلق مممع وجممود اإلمممام 

 .Qاحلسن
د لمق أهيما القمار  الكمريم همذا ويف هذه الصمرثا  القادممة نمور

 .Q الرسد الذي يروي استبهاده

 :أن  يموت ملموماا  Q مخباُ 

لمما   Q أو احلسممن Q عممن الصممادك Gيممروي القطممب الراونممدي
 ألهل بيتا:

، لممالوا: ومممن يرعممل N إئ أمممو  بالسممم كممام ممما  رسممو  اهلل

تلقو لا : اممرأيت جعمدة بنم  األشمعث بمن لميع، فمإو معاويمة يمدّ  

وي،مرهمما بممذلق، لممالوا: أخرجهمما مممن منزلممق وباعممدها عممن  إليهمما

نرسممق، لمما : كيمم  أخرجهمما ومل ترعممل بعممد شممياا و ولممو أخرجتهمما ممما 

 .(1 لتلن  ابها، وكاو هلا عذر عند النا 

فممام تهبمم  األيممام حتمم  بعممث معاويممة إىل ملممق الممروم رسمموال  

امللمق ، فرمره N يطلب منما سمام لّتماال ، وأخمعه أنما يريمده البمن النبم 

 وشعر أنا سول يتصّلع من أهم رموز اإلس م األصيل.
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فبعثممما إىل معاويمممة، وبعمممث معاويمممة إىل جعمممدة زوجمممة اإلممممام 

ممماال جسمميام، وجعممل يمنّيهمما بمم،و يعطيهمما ماىلممة ألمم  درهممم  Q احلسممن

، Q أيضما، ويزّوجهمما ممن ابنمما يزيمد، ولممل إليهما السممم لتسمقيا احلسممن
 فوافق  اللعينة.

إىل منزلمما وهممو صمماىلم،  Q ل اإلمممام احلسممنرموتا  يمموم، انصمم

وكاو يوما  حارا، ف،خرجم  ولم  اإلفطمار خلبمة لمبن ولمد ألقم  فيهما 

رُا، فلمماّم أحممّع السممم اسممتجع ولممد اهلل عممرش متلممق السممم، فبمم

التثممّو  مممن هممذه الممدنيا الرانيممة إىل اجلنمماو الباليممة، للقمماء جممّده وأبيمما 

جعممدة ولمما  هلمما: أي عممدّوة وأممما وعّميمما لممزة وجعرممر، ثممم الترمم  إىل 

اهلل! لتلتنمم  لتلممق اهلل، واهلل ال تصمميبن منمم  خلرمما ولقممد اممّرً وسممصر 

زيا  .(1 منق، واهلل طزيق وطد

وبالرعممل فممإو معاويممة اممدر باللعينممة ومل يمم  هلمما بممام وعممد، 

ويف روايممة أنمما أّدا إليهمما وعممدها بمما مممن ممما  ولكنّمما مل يزوجهمما 

 ، ف  وفاء هلا مع يزيد.يزيد ولا : من مل ت   مع احلسن
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 :يقْف  طع من زبد  Q اإلمام

روا صاحب  كرايمة األثمر( بسمند معتمع عمن جنمادة بمن أيب أميمة 

يف مرضمما الممذي  Q لمما : دخلمم  عممرش احلسممن بممن عمميب بممن أيب طالممب

تويّف فيا وبن يديا طسم  يقمذل عليما المدم، وطمرر كبمده لطعمة لطعمة 

ممموالي، ممما لممق ال تعممالس  مممن السممم الممذي أسممقاه معاويممة، فقلمم : يمما

نرسقو فقما : يما عبمد اهلل بمامتا أعمالس املمو و للم : إنما هلل وإنما إليما 

 راجعوو.

أو هممذا  N ثممم الترمم  إيّل فقمما : واهلل لقممد عهممد إلينمما رسممو  اهلل

ر إمامما ممن ولمد عميب وفاطممة، مما منما إال مسمموم ماألمر يملكا اثنا عب

فع  الطس ، وبك  صلوا   اهلل عليا. أو مقتو ، ثم رد

لمما : فقلمم  لمما: عظنمم  يمما بممن رسممو  اهلل، لمما : نعممم، اسممتعّد 

لسررً، وحصمل زادً لبمل حلمو  أجلمق، واعلمم أنمق تطلمب المدنيا 

واملو  يطلبق، وال ملممل همّم يوممق المذي مل يم،  عمرش يوممق المذي 

أن  فيا، واعلم أنمق تكسمب ممن املما  شمياا  فموك لوتمق إال كنم  فيما 

أو يف ح هلمما حسمما ، ويف حرامهمما عقمما ، ويف  خازنمما  لغممبً، واعلممم

الببها  عتما ، فم،نز  المدنيا بمنزلمة امليتمة خمذ منهما مما يكريمق، فمإو 

كماو تلممق حم ال  كنمم  لممد زهمد  فيهمما، وإو كمماو حرامما  مل يكممن فيمما 
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رورة(، وإو كمماو موزر، ف،خممذ  كممام أخممذ  مممن امليتممة  ممما ملللمما الضمم

 العتا  فإو العتا  يسب.

اً ك،نممق تعمميا أبممدا ، واعمممل آلخرتممق ك،نممق واعمممل لممدني

متممو  اممدا، وإتا أرد  عممزا بمم  عبممبة، وهيبممة بمم  سمملطاو، فمماخرر 

ممممن ت  معصمممية اهلل إىل عمممز طاعمممة اهلل عمممز وجمممل، وإتا نازعتمممق إىل 

صممثبة الرجمما  حاجممة فاصممثب مممن إتا صممثبتا زانممق، وإتا خدمتمما 

، وإو صممانق، وإتا أرد  منمما معونممة أعانممق، إو للمم  صممّدك لولممق

صممل  شممّد صممولق، وإو مممدد  يممدً برضممل  مممّدها، وإو بممد  عنممق 

ثلمممة سممّدها، وإو رأا منممق حسممنةن عممّدها، وإو سمم،لتا أعطمماً، وإو 

سممكت    عنمما ابتممداً، وإو نزلمم  إحممدا امللمماّم  بمما سمماءً، مممن ال 

ي،تيممق منمما البواىلمم ، وال طتلمم  عليممق منمما الطراىلمم ، وال طممذلق عنممد 

 منقسام آثرً..احلقاىل ، وإو تنازعتام 

لمما : ثممم انقطممع نرسمما، واصممرّر لونمما، حتمم  خبممي  عليمماري 

واألسممود بممن أيب األسممود، فانكممّب عليمما حتمم  لّبممل  Q ودخممل احلسممن

رأسا وبن عينيما، ثمم لعمد عنمده فتسماّرا  يعما، فقما  أبمو األسمود: إنما 

 .(1 لد نعي  إليا نرسا Q هلل وإنا إليا راجعوو، إو احلسن
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 ت األخرة:يصايا  يف ايلحظا

فرمم  اللثظمما  األخممبة واإلمممام يلقمم  لطممع كبممده بالطبمم  

 .Q أخذ يوا أخيا احلسن
 حديث ايقرصين:

: يمما أخمم  إو هممذه آخممر Q ندقممل أنمما لمما  ألخيمما اإلمممام احلسممن

ث ل ممرا  سمقي  فيهما السمم، ومل أسمقا مثمل همذه املمرة، وأنما ميم  

فمام أحمد أوىل  N من يموم  همذا، فمإو أنما ممّ ، فمادفنّ  ممع رسمو  اهلل

بقربمما منمم ، إال أو متنممع مممن تلممق فمم  تسممرق فيمما  جمممة دم، وحممن 

: ممما يل أرا Q رة، لمما  لمما احلسممنمإىل الزرلممة واأضمم Q تغممب   وجهمما

 ولا : Q لوو وجهق ماىل  إىل اأرضةو فبك  اإلمام احلسن
يا أخ  لقمد صمّم حمديث جمدي يّف وفيمق، ثمم ممّد يمده إىل أخيما 

: يمما أخمم  ممما Q نقمما طمموي   وبكيمما كثممبا، فقمما  احلسممناحلسممن واعت

 حّدثق جدً وما سمع  مناو

أنمما ملمما مممرر  ليلممة املعممرار  N فقمما : أخممعئ جممدي رسممو  اهلل

رين عمممالين مبريممماض اجلنممماو ومنممماز  أهمممل اإليمممامو، فرأيممم  لصممم

متجمماورين عممرش طبقممة واحممدة، لكممن أحممدمها لولممدً مممن الزبرجممد 

لو  األلمممر، فاستثسمممنتهام وشمممالن  ر واآلخمممر ممممن اليممماماألخضممم

رين فقمما : أحممدمها محسممنهام، فقلمم  يمما أخمم  جعيممل ملممن هممذين القصمم
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لولممدً احلسممن واآلخممر للثسممن، فقلمم  يمما جعيممل: فلممم ال يكونمماو 

عممرش لمموو واحممدو فسممك  ومل يممرّد عمميّب جوابمما ، فقلمم : يمما أخمم  مل ال 

إال ممما تممتكلمو فقمما : حيمماء  منممق يمما  مممد، فقلمم  لمما: تمماهلل عليممق 

ّر لونمما مر احلسممن فإنمما يسممّم وطضمممرة لصمممأخعتنمم ، فقمما : أممما خضمم

ضمب وجهما معند موتا، وأما لمرة لصم ر احلسمن فإنما يدقتمل ويدمذبم وطد

 وشيبتا وبدنا من دماىلا، فعند تلق بكيا.

 :Q مخباُ  با جيكري ن  أخو  احللّي
: ال ولكممن ال يمموم كيومممق يمما Q وروي أنمما لمما  ألخيمما احلسممن

ا عبممد اهلل، يزدلمم  إليممق ث ثمموو ألمم  رجممل، يممّدعوو أ ممم مممن أمممة أبمم

، وينتثلمموو ديممن اإلسمم م، فيجتمعمموو عممرش لتلممق، N جممّدنا  مممد

وسممرق دمممق، وانتهمماً حرمتممق، وسممب  تراريممق ونسمماىلق، وانتهمما  

ثقلممق، فعنممدها ملممّل ببنمم  أميممة...، ومتطممر السممامء رمممادا ودممما، ويبكمم  

 لرلوا ، واحليتاو يف البثار.عليق كل يشء حت  الوحوش يف ا

 :Q اإلمام احللن يويص أخو  احللّي
 Q ووفقمما  لروايممة البممي  الطممول واممبه أو احلسممن بممن عمميب

يف مرضما المذي تمويف فيما فقما  لما:  Q دخل عرش أخيا احلسمن بمن عميب

كي   دً يا أخم و لما : أجمدئ يف أو  يموم ممن أيمام اآلخمرة، وآخمر 

م أئ ال أسممب  أجمميب، وإئ واردن عممرش أيب يمموم مممن أيممام الممدنيا، واعلمم
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وجممدي عممرش كممره منمم  لررالممق وفممراك اخوتممق وفممراك األحبممة، 

واسممتغرر اهلل مممن مقممالت  هممذه وأتممو  إليمما، بممل عممرش  بممة منمم  للقمماء 

رسممو  اهلل وأمممب املمم منن وأممم  فاطمممة ولممزة وجعرممر صمملوا  اهلل 

مصمميبة،  علمميهم، ويف اهلل عممز وجممل خلمم  كممل هالممق، وعممزاء مممن كممل

 ودرً من كل ما فا .

رأي  يا أخم  كبمدي يف الطبم ، ولقمد عرفم  ممن دهما يب وممن 

، فام أن  صانع با يا أخ و  أين أتي د

: ألتلمما واهلل، لمما : فمم  أخممعً بمما أبممدا حتمم  Q فقمما  احلسممن

لكن أكتمب يما أخم :  همذا مما أوىص بما احلسمن بمن  N نلق  رسو  اهلل

: أوىص أنمما يبممهد أو ال إلمما إال Q إىل أخيمما احلسممن بممن عمميب Q عمميب

اهلل وحممده ال خليممق لمما، وأنمما يعبممده حمم  عبادتمما، ال خليممق لمما يف 

امللق، وال ويل لما ممن المذ ، وأنما خلم  كمل يشء فقمّدره تقمديرا، وأنما 

مد، ممن أطاعما رشمد، وممن عصماه اموا،  بمد، وأحم  ممن لد أو  من عد

 ومن تا  إليا اهتدا.

مممن أهمميب وولممدي وأهممل فممإئ أوصمميق يمما حسممن بمممن خّلرمم  

بيتممق أو تصممرم عممن مسممياهم، وتقبممل مممن  سممنهم، وتكمموو لمما خلرمما 

فمإئ أحم  بما وببيتما  من أدخمل  N ووالدا، واو تمدفنن  ممع رسمو  اهلل

بغب إتنا، وال كتما  جماءهم ممن بعمده، لما  اهلل فميام أنزلما عمرش نبيما يف 
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ل وا ب  ﴿كتابمما:  خ  يَن ََمن ددوا ر َتددد 
ِْ َددا اي دد َبَن يددا َأهيُّ ددؤ  و ددوَت اين بِدديِّ مِر  َأن  ي 

ا    .﴾َيك 

فممواهلل ممما أتو هلممم يف الممدخو  عليمما يف حياتمما بغممب إتنمما، وال 

ّرل مجاءهم اإلتو يف تلمق ممن بعمد وفاتما، ونثمن مم،توو لنما يف التصم

 يف ما ورثناه من بعده.

فإو أبم  عليمق االممرأة ف،نبمدً اهلل بالقرابمة التم  لمّر  اهلل عمز 

أو وريمم  يّف  جممة مممن  N والممرحم املاسممة مممع رسممو  اهللوجممل منممق، 

فنصتصممم إليمما، ونصممعه بممام كمماو مممن  N دم، حتمم  نلقمم  رسممو  اهلل

 النا  إلينا بعده(.

ووفقا لروايمة الكمايف وامبه أنما لما : ثمّم اللنم  إىل البقيمع حتم  

 .(P 1 تدفنّ  مع أم  فاطمة الزهراء

 :Q يفات 

بممإخرار فراشمما إىل صممثن الممدار  Q وملّمما فممرغ مممن وصمماياه، أمممر

  عنممدً فممإئ مل أصممب مفمم،خرر، فقمما : اللهممم إئ أحتسممب نرسمم

  نثبممما مسمممموما  مظلومممما  صمممابرا مضمممطهدا، م، ثمممم لضممم(2 بمثلهممما

                                                           

 .329منته  اآلما :   ((1

 .70مطالب الس و :   ((2
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، وبلمم  أبمما N وصممار  املدينممة كمماليوم الممذي ممما  فيمما رسممو  اهلل

هريرة النبم، فهمرع وهمو بماك  العمن، ممذهو  اللمب إىل مسمجد رسمو  

و ينمادي بم،عرش صموتا: أهيما النما  مما  اليموم حمب رسمو  وه N اهلل

 .(1 فابكوا N اهلل

اعلممم أو هنمماً اخت فمما يف يمموم وفمماة تلممق اإلمممام املظلمموم، 

فالبع  يقو : تمويّف يف السمابع ممن صمرر سمنة شسمن للهجمرة، وليمل: 

رين منمما، كممام أو هنمماً اخت فمما يف مبلمم  عمممره ميف الثممامن والعبمم

و عمممره سممبع وأربعمموو سممنة كممام يممروي صمماحب الرشممي ، واملبممهور أ

عممن اإلمممام  Q  كبمم  الغمممة( عممن ابممن اأّبمما  عممن اإلمممام البممالر

 لاال: Q الصادك
وهمو ابمن سمبع وأربعمن سمنة،  Q مىض أبو  مد احلسمن بمن عميب

وكاو بينا وبن أخيما احلسمن ممّدة احلممل، وكماو لمل أيب عبمد اهلل سمتة 

سمبع سمنن، وألمام ممع  N سمو  اهللأشهر، ف،لمام أبمو  ممد ممع جمّده ر

 Q أبيمما بعممد وفمماة جممده ث ثممن سممنة، وألممام بعممد وفمماة أمممب املمم منن
 ر سنن.معب

 فس م اهلل عليا يوم ولد ويوم ما  ويوم يبعث حيا.

                                                           

 .2/432، للقريش: Q حياة اإلمام احلسن ((1
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 :ن تشووع  يدف

 Q ، دعمائ احلسمن بمن عميبQ لا  ابن عبما : ملما لمب  احلسمن
حنطنمماه وألبسممناه أكرانمما، وعبممد اهلل بممن جعرممر وعليمما ابنمم ، فغسمملناه و

ثم خرجنما بما حتم  صمّلينا عليما يف املسمجد، وإو احلسمن أممر أو يرمتم 

البيمم  فثمما  دوو تلممق مممرواو بممن احلكممم وآ  أيب سممرياو، ومممن 

ر هنمماً مممن ولممد عممثامو بممن عرمماو ولممالوا: يممدفن أمممب املمم منن محضمم

ّر مكمماو، ويممدفن احلسممن مممع رسممو  مالبممهيد القتيممل ظلممام بممالبقيع ببمم

ر السمميول بيننمما، وتنقصمم  ماهللو ال يكمموو تلممق أبممدا حتمم  تكسمم

 الرماه وينرذ النبل.

: أممما واهلل الممذي حممّرم مكممة، ل لثسممن بممن عمميب Q فقمما  احلسممن

وببيتمما  ممن أدخممل بغممب إتنمما، وهممو  N وابممن فاطمممة أحمم  برسممو  اهلل

واهلل أحم  بما ممن لما  اأطايمما مسمب أيب تر  رلما اهلل(، الراعمل بعممامر 

فعممل، وبعبممد اهلل بممن مسممعود ممما صممنع، احلممام  احلممم ، املمم وي  ممما

 .N لطريد رسو  اهلل
ووفقمما ملضممامن روايمما  أخممرا فممإو مممرواو ركممب بغلتمما وأتمم  

عاىلبة فقا  هلما: يما أم املم منن، إو احلسمن يريمد أو يمدفن أخماه احلسمن 

، واهلل إو دفممن معمما ليممذهبّن فصممر أبيممق وصمماحبا N مممع رسممو  اهلل

يموم القياممة، لالم : وكيم  أحلقماو لما : اركبم  بغلتم  همذه، عمر إىل 
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فنممز  عممن بغلتمما وركبتهمما، وكانمم  تمم ز النمما  وبنمم  أميممة عممرش 

 ، وملّرضهم عرش منعا  ا هم با.Qاحلسن

لمما  ابممن عبمما : بينمما نثممن يف تلممق إت سمممع  اللغمما وخرمم  

ر مأو يعجممل احلسممن عممرش مممن لممد ألبممل، ورأيمم  شصصمما  علممم  البمم

لم  مبمادرا  فمإتا أنما بعاىلبمة يف أربعمن راكبما  عمرش بغمل مرّحمل فيا، ف،لب

 تقدمهم وت،مرهم بالقتا .

فلمماّم رأتنمم  لالمم : إيّل إيّل يمما بممن عبمما ، لقممد اجممتأتم عمميّب يف 

الممدنيا، تمم تونن  مممرة بعممد أخممرا تريممدوو أو تممدخلوا بيتمم  مممن ال 

أهمموا وال أحممب، فقلمم : وا سمموءتاه! يمموم عممرش بغممل، ويمموم عممرش 

، تريممدين أو تطرامم  نممور اهلل، وتقمماتيب أوليمماء اهلل، وملممويل بممن (1  ممل

رسممو  اهلل وبممن حبيبمما أو يممدفن معمما! فرممم  بنرسممها عممن البغلممة 

ولال : واهلل ال يدفن احلسمن هما هنما أبمدا  أو  مّز همذه، وأومم،  بيمدها 

 إىل شعرها.

                                                           

 ولنعم ما لا  الصقري البرصي: ((1

 ويوم احلسن اهلادي عرش بغلق أتع   

 

 وبايع   ومانع  وخاصم  ولاتل  

 
 ويف بيمم  رسممو  اهلل بممالظلم ملّكممم 

 

 هل الزوجة أوىل باملواريث من البن  

 رف ملق التسع من الثمن وبالكل تصم 

 

  ّملم  تبّغلم  وإو عبم  ترّيلم  
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وبروايممة أخممرا أ ممم راممموا بالنبمما  جنازتمما حتمم  سممل منهمما 

اهلل اهلل ال  Q ، فمم،راد بنممو هاشممم املجادلممة، فقمما  احلسممنسممبعوو نممب   

تضممّيعوا وصممية أخمم ، وال ورلمموا دممما، واهلل لممو ال عهممد احلسممن إيل 

بثقممن الممدماء وأو ال أهريمم  يف أمممره  جمممة دم لعلمممتم كيمم  ت،خممذ 

 سيول اهلل منكم م،خذها.

فمدفنوه بمالبقيع عنمد جّدتما فاطممة بنم  أسمد  Q ومضوا باحلسمن

 هلل عنها(. ر  ا

أخرجمموا جنازتمما،  Q ويممروي أبممو الرممرر أنمما ملمما ممما  احلسممن

: ملمممل اليمموم Q فثمممل مممرواو بممن احلكممم تيممره، فقمما  لمما احلسممن

جنازتمما وكنمم  بمماألمع  ّرعمما الغمميّو لمما  مممرواو: نعممم كنمم  أفعممل 

 .(1 تلق بمن يوازو حلما اجلبا 

 Q وللكاتممب  مممد عمميب دخيممل يف كتمما  أدعيممة اإلمممام احلسممن
 تعلي   يل إت يقو :

                                                           

، وتكر  ع من امل رخن ركو  عاىلبة ومنعتها من دفن 199اإلرشاد:  ((1

ري واملجليس 4/18منهم: ابن أيب احلديد يف خله  س الب اة:  N مع جده Q احلسن

ري وأبو 2/252ري والبي   مد بالر يف الدمعة الساكبة: 10/133ر: يف بثار األنوا

 .329ري ومنته  اآلما :  52الررر االصرهائ يف مقاتل الطالبين: 
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وت،سمم  الوهممابيوو أو ال يكونمموا شمماركوا يف التعممّرض جلنممازة 

ممع سملرهم فتتبعموه رمميام، فقمد همدموا لمعه الرشمي  عنمادا  Q احلسن

، وملممديا للمسمملمن، ومممن هممواو N للثمم ، وعممداوة هلل وللرسممو 

إىل بغم  ممن بغايما بنم   Q الدنيا عرش اهلل أو هيمدا رأ  ةيم  بمن زكريما

بمممرأا ومسمممع مممن  K اىليممل، ووممدم لبممور أىلمممة أهممل البيمم إت

 املسلمن.

 رشيُ معايية:

ره ملصمم -راء مكممّع يف اأضمم Q ملّمما بلمم  معاويممة وفمماة احلسممن

راء، ثممم كممّع أهممل املسممجد بتكبممب أهممل مفكممّع أهممل اأضمم -الرصممم 

راء، فصرجم  فاختمة بنم  لريظمة بمن عممرو بمن نوفمل بمن عبمد ماأض

فقالم : تً اهلل يما أممب املم منن مما همذا المذي منال ممن خوخمة هلما 

 بلغق فرس  باو

 لا : مو  احلسن بن عيب!!

فقال : إنا هلل وإنما إليما راجعموو، ثمم بكم ، ولالم : مما  سميد 

 .N املرسلن، وابن بن  رسو  اهلل
فقمما  معاويممة: نعمماّم  واهلل ممما فعلمم ، إنمما كمماو كممذلق أهمم  أو 

 .(1 تبك  عليا

                                                           

 .3/8مرور الذهب:  1
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 :يؤّبنو  نند  رب  Q لنأخوة اإلمام احل

 :Q اإلمام احللّي
عمرش حافمة لمع أخيما ي ّبنما فقما : رلمق اهلل يما  Q ول  احلسمن

أبمما  مممد، إو كنمم  لتبمما  احلمم  مظانمما، وتمم ثر اهلل عنممد التممداح  يف 

مواطن التقية بثسمن الروّيمة، وتستبم  جليمل معماظم المدنيا بعمن هلما 

، نقّيممة األتة، وتممردع حممالرة، وترممي  عليهمما يممدا طمماهرة األطممرال

ر امل نمة عليمق، وال امرو ف،نم  ابمن سم لة مبادرة امر  أعمداىلق ب،يسم

النبوة، ورضميع لبماو احلكممة فمإىل روه ورةماو وجنمة نعميم، أعظمم اهلل 

 .(1 لنا ولكم األجر عليا، ووهب لنا ولكم حسن األس  عنا

 يف حلده: Q ملا وضع أخيا اإلمام احلسن Q ولا  اإلمام احلسن

  مأأدهممن رأل أم تطيممب سالسمم

 

 
 ورأسممق معرممور وأنمم  سممليب

 ف  زلم  أبكم  مما تغنّم  لاممة 

 

 
 عليممق وممما هبمم  حبمما وجنممو 

 وما مهل  عين  ممن المدمع لطمرة 

 

 
 وما اخرّض يف دوه احلجاز لضيب

 بكمماىل  طويممل والممدموع ازيممرة 

 

 
 وأنممم  بعيمممد واملمممزار لريمممب

 اريممب وأطممرال البيممو  ملوطمما 

 

 
 ن ملم  المتا  اريمبأال كل مم

  موال يرره البال  خ ل الذي مض 

 

 
 وكممل فتمم  للمممو  فيمما نصمميب

 فلمميع حريبمما مممن أصمميب باملمما 

 

 
 ولكممن مممن وارا أخمماه حريممب

                                                            

 .Q :2/440 حياة اإلمام احلسن بن عيب ((1
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 حممد بن احلنهوة:

 ول   مد بن احلنرية أخوه، عرش لعه لا :

لممان عممّز  حياتممق لقممد هممّد  وفاتممق، ولممنعم الممروه روه 

ن كرممن تضمممن بممدنق، وكيمم  ال تكمموو تضمممنا كرنممق، ولممنعم الكرمم

هكممذا وأنمم  عقبممة اهلممدا، وخلمم  أهممل التقمموا، وخممامع أصممثا  

الكسمماء، اممّذتق بممالتقوا أكمم  احلقممن وأرضممعتق ثممدي اإليممامو، 

وربيمم  يف حجممر اإلسمم م، فطبمم  حيمما وميتمما، وإو كانمم  أنرسممنا اممب 

 .(1 سصية بررالق، رلق اهلل يا أبا  مد

*** 

  

                                                           

 .3/7مرور الذهب:  ((1



 

 

 الثامن الفصل

 Qالصالة عليه وزايرته 



 

 

  



 

 

 

 Qلو  يزياُت  ايصالة ن

 يزياُت  Q ايصالة ن  اإلمام احللن

فبعمد أو لممرأ  أهيمما القمار  هممذه احليمماة املليامة بالتضممثيا  التمم  

  مممن أجممل اإلسمم م ومممن أجممل اعمم ء كلمممة اهلل يف مال تعممد وال ملصمم

األرض ومممن أجلنمما نثممن لكمم  نعممرل احلمم  أال اممب عممرش كممل إنسمماو 

العظمميمو أال اممب علينمما أو يممرد ولممو ترة مممن فضمماىلل هممذا اإلمممام 

زيارتا والصم ة عليماو أال امب علينما تكمره يف كمل املثافملو أال امب 

 علينا البكاء عليا والس م علياو

ويف هممذه الصممرثا  األخممبة لممبع مممن فضممل البكمماء عليمما 

 .Q وزيارتا والصلوا  عليا
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 :Q يف فضال ايبكاء نلو  يزياُت 

ابممن عبمما  أو ويف فضممل البكمماء عليمما وزيارتمما، يممروا عممن 

لمما : إتا لتممل ابنمم  احلسممن بالسممم تبكمم  امل ىلكممة والسممبع  Nالنبمم 

البداد ملوتما، ويبكيما كمل يشء حتم  الطمب يف جمو السمامء، واحليتماو يف 

جممول املمماء، فمممن بكمماه مل تعممم عينمما يمموم تعممم  العيمموو، ومممن حممزو 

عليا مل ةمزو للبما يموم ملمزو القلمو ، وممن زاره يف بقيعما ثبتم  لدمما 

 .(1  الرصاط يوم تز  األلدامعرش

 :L ايصالة ن  احللن ياحللّي

ن مم    اب  ، و  ي ي ممق 
ل  و  ي ق  و  ب ممد  ممن   ع  دس  احل  ممن  و  ممرش  احل  س  ممل  ع  ممم  ص  ا لّلهد

ممل  ممما  ، ا ف ض 
ممل  اجل  ن ممة  ممبا   ا ه  ي ش  ممي د  س  ، و 

ل  ممة  ممب ط   الر 
س  ، و  ق 
ممول  سد ر 

الد   من  ا و 
مد م  رش ا ح  ل ي    ع  من   ص  مرش  احل  س  مل  ع  مم  ص  ، ا لّلهد ملن  س  امل در  الن ب ّيمن  و 

ممو    سد مما ب ممن  ر  ل ي ممق  ي  مم مد ع  ، ا لس  نن 
م   ا مممب  امل دمم  

ا  و   الن ب ّيممن  و 
ممي د  اب ممن  س 

مما ب ممن  ا مممب   دد ا ن ممق  ي  ممه  ، ا ش  ممّين 
ص   ال و 
ممي د  مما ب ممن  س  ل ي ممق  ي  مم مد ع  اهلل ، ا لس 

ممامل دمم    ممي    ش  ض  م  ظ لدوممما  و  مم   م  ب 
، ع  اب ممند ا مين مما  نن  ا مممند اهلل  و 

هيدا ، م 

دد ا ن ممق  اال   ممه  ا ش  ل مم   و  ب   و 
ي مما  ل  ممل  ع  ممم  ص  ، ا لّلهد ي 

ممد  ي امل  ه 
مماد  مم د اهل 

ك  مممامد الز 

، ا   مم م  الس   و 
ي ممة 
ممل  الت ث   ا ف ض 

ة   الّسمماع 
ه  نّمم  يف هممذ  هد ع  ممد  س  ج  مماد و  وح  ممم  رد لّلهد
                                                           

 .360ري منته  الدرر:  2، حديث24األمايل، للصدوك، املجلع  ((1
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ط ممريم    و 
ة  ممر  ر  تيممل  ال ك  ، ل 

ممهيد  لدمموم  الب  و امل  ظ 
مميب  ممن   ب ممن  ع  دس  ممرش  احل  ممل  ع  ص 

ممو    سد مما ب ممن  ر  ل ي ممق  ي  مم مد ع   اهلل ، ا لس 
ب ممد  ل ي ممق  يمما ا بمما ع  مم مد ع  ، ا لس 

ة  ممر  ج  ر  ال 

دد  مه  نن  ا ش 
م  ا ب من  ا ممب  امل دم   ل ي ق  ي  اب مند  اهلل ، ا لس  مد ع  نما  ا ن مق  ا ممند اهلل  و 

ل  مود

ممبد 
دد ا و  اهلل  ت عمماىل الّطال  ممه  ا ش  ممهيدا ، و  ممي    ش  ض  م  ظ لدوممما  و  ل مم   م 

ت  ، لد ا مين مما 

مم ممن  الن ص 
ً  م  ممد  ع  ممزن ممما و  ن ج  مد ، و   ً

ً  مب ثمم،ر  و  ممدد  ع 
 ً مم   يف ه 

الت ،ييممد  ر  و 

دد ا ن مممق  و   مممه  ا ش  ، و  مممق 
ت  و  ع  ظ همممار  د 

ا  مممد    و  جاه   اهلل ، و 
مممد  ه  ي ممم   ب ع  ف 

مممن  اهللد  ع  ي قمممند ل  ً  ال  ّتممم  أتممما صممما  ح 
ب مممد   اهلل  خمد ل  ع  ، اهلل  و  مممبيل  يف س 

ب ممم    ل  مممة  ا  مممن  اهللد ادم  ع  ل  ، و  ت ق  ل  مممذ  مممة  خ  مممن  اهللد ادم  ع  ل  ، و  ت ل ت مممق  مممة  ل  ادم 

ب   ممممذ   ممممن  ا ك 
ىل  اهلل  ت عمممماىل   

أد ا  ا ب ممممر  ، و  ل ي ممممق  ممممق  ع  ق  ممممت ص    ب ث  اس  ق  و 

 ، ممن  اهللد لات ل ممق  ع   اهلل  ل 
ب ممد  ادّممم  يمما ا بمما ع  ، ب مما يب ا ن مم   و  ممق  م  ل  د  ممت ث  اس  و 

ل مممم  اد ب مممق   ي ت مممق  ف 
اع  ع  و 
مممم  مممن  س  مممن  اهللد م  ع  ل  ، و  ل مممق 

مممن  اهللد خات  ع  ل  و 

ممم ن صد مل   ي  ً  ا ن ممما ا ىل  مو  سممماء 
مممبا ن  مممن  س  مممن  اهللد م  ع  ل  ، و   ً م  ب مممرين ر  مممن هد

 اهلل  م 

ل   دم  ع  ا عمما   ممم  و   ممن  واالهد
، و  و   

اال  ي مما  دد ا ن ممق  و  ممه  ً  ا ش  ممد  ل  ممن  ود
ممة  م  م 
ىل 

ممل   ممرش ا ه  ممةد ع  دج  احل  ث ق  و  ممود ةد ال  و  ممر  عد ال  دممدا و  بمما د اهل  مموا و  ممةد الت ق  م 
ل  ك 

ت كد  ل  ن مممز  ب م  نن و 
م  ممم   مممم  مد دد ا ّئ ب كد مممه  ا ش  ن يا، و  مممم  تممماب عن المممد  ل كد ، و  نن

ل  م  ممممود

سمممم  ن ر 
ل بمممم  يف مب ممممذا   ن ق  مد مممميب و  م  ممممواتيم  ع  خ  اي ممممع  دينمممم  و  خل    و 

يت. ر 
آخ  ن ياي  و   دد
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 :زياُة أئمة ايبقوع

أي اإلمممام احلسممن املجتبمم  واإلمممام زيممن العابممدين واإلمممام  مممد 

: إتا أرد  زيمماروم فاعمممل مممن K البممالر واإلمممام جعرممر الصممادك

ارة من الغدسمل والكموو عمرش الطهمارة ولمبع الثيما  الطماهرة آدا  الزي

 النظيرة والتطّيب واالستاذاو للدخو  ونثو تلق ولل أيضا :

ليلد ب ممن    مد الممذ  كد
ممت  اب ممند ا م  م  و  كد ب ممدد  اهلل ، ع 

ممو   سد مموايل   يمما ا ب نمماء  ر  يمما م 

مممت    امل دع  ، و  م  كد
ر  مممد  لدمممو  ل   د يف عد

مممع  امل دض  ، و  م  مممديكد م  ا ي  كد ، جممماء  مممم  كد ق  لد ب ث 

مم   ا ىل   س  ت و  ، مد م  كد
قممام  ىل م 
بمما  ا  ر  ت ق  ، مد م  كد

م  ممر  ىل ح 
ممدا  ا  ، لاص  ممم  ممت جبا  ب كد س  مد

مة   ملد يما م  ىل ك  يماء  اهلل ، أ د خد
ل  ملد يما ا و  ، أ د خد موايل   ملد يما م  ، أ د خد م  اهلل  ت عاىل ب كد

م  امل د  ا احل  ر  ذ   ُ لن  
ُد  د  .اهلل  ا   د  ه  ا امل  ب  ذ   ُ  قيمن  

مموع ورّلممة القلممب ولممّدم رجلممق  مموع واأضد وادخممل بعممد اأبد

 اليمن  ولدل:

ا صممي  ،  ة  و  ممر  ممب ثاو  اهلل  بدك  سد ثممبا ، و  ممدد هلل  ك  احل  م  بممبا ، و  د ك  ممع  ا هللد ا ك 

دد هلل  ال   احل  م  مد  اال  و  د  امل اج  مم   الص 
د  ر  مل  امل   ر  ض   امل دت ر 

مد   احل  نّماو  ح 
، امل دت ط مو   

نّماو 

ممن   ل نمم  ع  مل   ا  ع  ، و 
سممان ا  ح 
ة  سممادايت ب ا  يممار 

ل  ز  ممه  س  ، و 
ل مما  ممن  ب ط و  ال ممذي م 

. ن م  م   م     ندوعا  ب ل  ت ط و    و 
و  يار 
 ز 

ثممّم الممت  مممن لبدممورهم املقّدسممة واسممتقبلها واسممتدبر القبلممة 

لدل:  و 
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م   ل ممي كد مم مد ع  مموا، ا لس  ممل  الت ق  م  ا ه  ل ممي كد مم مد ع  دممدا، ا لس  ممة  اهل  م 
ا ىل 

مّوامد  قد م  ا هي  ما ال  ل مي كد م مد ع  ن يا، ا لس  مل  المد  مسد عمرش ا ه  دج  م  ا هي  ا احل  ل ي كد ا لس  مد ع 

م   ل ممي كد مم مد ع  ، ا لس 
ة  و  ممر  ممل  الص  م  ا ه  ل ممي كد مم مد ع  ، ا لس 

مما  س 
ق  ممة  ب ال  ي  آ    يف ال ع  

ممتدم   ل غ  ممد  ب  ممم  ل  دد ا ن كد ممه  مموا، ا ش  ممل  الن ج  م  ا ه  ل ممي كد مم مد ع   اهلل ، ا لس 
ممو   سد ر 

تد  مممر  ر  م  ف غ  مممي كد ل 
ادلء  ا  تدم  و  ب  مممذ  كد  اهلل ، و 

تدم  يف تا   مممع   ص  تدم  و  مممث  ن ص  ، و  م 

مممد اال   دد ا ن كد ممه  ا ش  ا و  ىل  و  ، و  وو  ت ممدد وو  امل ده  ممدد
ممةد الّراش  ، م  ممةن وض  رد ر  م  م  ت كد طمماع 

وا،  ل مم  تدطماعد تدم  ف  مر  ا م  مابدوا، و  ل مم   د تدم  ف  مو  ع  مم  د  ا ن كد ، و  كد مد  مد الص  ل كد و  ا و  ل  و 

ممم  د   ا ن كد كمماود اال  و  ا ر  مد الممّدين  و 
ممن  عمماىل 

م  م  كد ممصد ن س   اهلل  ي 
 
ممن  مموا ب ع  ، مل   ت زالد

ض  ر 

لد  ممن قد ي  ممر، و  ط ه  ممل  مد مم    كد مد ا ص  ممكد ن س  ، مل   تدد 
ممرا   حممام  امل دط ه  ممن  ا ر 

م  م  كد

مم مل   ت ب  ، و  مم ءد ي ممةد اجل  ه 
ل  اه  طمما   ماجل  ب ممتدم  و 

، ط 
 
ممواء ممت ند االُ  ه 

م  ف  ً  فمميكد ر 

يدممو  ا ت و  اهللد ا و   ممم  يف بد ل كد ع  ، ف ج  ّيمماود الممّدين  ي نمما د  ل  ممم  ع  ممن  ب كد ، م  م  ن ب ممتدكد م 

ر   ك  ممذ  يد ف ممع  و  ر  ة   تد ّرممار  ك  نمما و  ل  ممة  ل  م  ر  ل ممي كد نا ع  مم ت  ممل  ص  ع  ج  ، و  اد مممد مما اس  فيه 

 ، م  كد
مت  الي  من  و 

ي نما م  ل  من  ع  نما ب مام م  ل ق  ط ي مب  خ  نما، و  مد اهللد ل  كد تار   اخ 
ندوب نا، ا ت  ذد

ل 

هممذا  ، و  م  ّيمماكد
نا ا  ممديق  فممن  ب ت ص  ت   ع  ، مد ممم  كد

ل م  ن  ب ع  ممم  س  هد مد ن ممد 
نّمما ع  كد قممامد و  م 

 ،  اأ  مم   
مما  قام  جمما ب م  ر  نمم  و  ممر  ب ممام ج  ا ل  ممت كاو  و  اس  ط مم،  و  ا خ  ل  و  ممن  ا ت   م 

مد   ق  ، ف  عاء  مر  وندموا يل شد دا، ف كد من  المر 
ذد اهل  ل كم  م 

مت ن ق  س  مم  مد هد ب كد ذ 
ت ن ق  ا و  ي س  و 

ا   مم ن يا، و  مملد الممد  م  ا ه  ممن كد ممب  ع 
ا  ت  ر 
م  ا  ممي كد ل 
ف ممد  د ا  وا  و  ممزد  اهلل  هد

وا آيمما   ذد

ن ها. وا ع  د ع  ت ك  اس   و 
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 ثم ارفع رأسق اىل السامء ولل:

ء ل مق   مل  يش   كد
ميان ب  مو، و  د ل هد ممن ال ي 

داىل  و، و  مهد من ال ي س 
مو  لماىل  من  هد يا م 

 ،  ً بممادد
ن مماد ع  ممد  ع  ت  ص 

، ا  ي مما  ل  ت نمم  ع  م  ت نمم  ب ممام ا ل  ف  ر  ع  ت نمم  و  ق  ف  امل  ممن  ب ممام و 

ج   ، ف كان مم   امل  ن ممةد و  ممواهد
مممالدوا ا ىل س  ، و 

مما  ق  وا ب ث  ر  ممت ص  اس  ، و  ت مماد ف  ر  ع  لدمموا م  ه 

ن م د  ت  كد
مدد ا  ل مق  احل  م  ، ف 

مت ن  ب ما  ص  ص  م  ب مام خ  مت هد ص  ص  ع  ا ل موام خ  يب   م  ن ق  ع 
م 

، ممو  د ج  نمم  ممما ر  م  ر  تدوبمما ، ف مم  مل   ك  ورا  م  كد ممذ  قممام  هممذا م  ً  يف م  ن ممد 
ال  ع  و 

ممرش  ممرش  اهللد ع  ص  ، و  رين 
آل مما  الّطمماه  ممد و    د م 

ممة  م  ر  ، ب ثد ممو  د ع  ي ب نمم  فمميام د   د 

د.   د م 
آ   د و    د م 

 ثّم ادعد لنرسق بام تدريد.

 :Q زياُة اإلمام احللن

مما ب ممن   ل ي ممق  ي  مم مد ع   ر    ال عممامل ن  ا لس 
ممو   سد مما ب ممن  ر  ل ي ممق  ي  مم مد ع  ا لس 

ل ي ممق  يمما  ا مممب   مم مد ع   ا لس 
 
ممراء ه  ممة  الز  م 

مما ب ممن  فاط  ل ي ممق  ي  مم مد ع  نن  ا لس 
م  امل دمم  

ل ي ممق  يمما ا مممن  اهلل   مم مد ع  ة  اهلل  ا لس  و  ممر 
ل ي ممق  يمما ص  مم مد ع  بيممب  اهلل  ا لس  ح 

م  ل ي مق  يما ندمور  اهلل  ا لس  م مد ع  مة  اهلل  ا لس  ج  ل ي ق  يما حد ل ي مق  يما ا لس  مد ع  مد ع 

  
ل ي ممق  يمما نمما   مم مد ع  ممم  اهلل  ا لس  ك  ل ي ممق  يمما ب يمماو  حد مم مد ع  اط  اهلل  ا لس 

  

  
يف  مو  ل ي مق  ا هي  ما ال مع   ال  م مد ع  م   ا لس 

ك  مي دد الز  ل ي مق  ا هي  ما الس   اهلل  ا لس  مد ع 
دين 

مد االُ  ممم
قمماىل  ل ي ممق  ا هي  مما ال  مم مد ع  د ب الت ، ويممل  ا لس 

ل ي ممق  ا هي  مما ال عممامل  مم مد ع  ند ا لس 
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مم   
ك  رد الز 
ل ي ممق  ا هي  مما الّطمماه  مم مد ع  ممدي  ا لس  ي امل  ه 

مماد  ل ي ممق  ا هي  مما اهل  مم مد ع  ا لس 

ل ي ممق  ا هي  مما احل  مم   احل  قيمم د  مم مد ع  مم   الس 
مم   الن ق 
ل ي ممق  ا هي  مما الت ق  مم مد ع  ا لس 

من  ا   مد احل  س  ل ي مق  يما ا بما  د م  م مد ع  مّدي د ا لس  مهيدد الص  ل ي ق  ا هي  ما الب  لس  مد ع 

. اد كاتد ر  ب  ل  ةد اهلل  و  ر  و و 
يب   ب ن  ع 

 :اخلاَتة

وأخمممبا  نصمممل إىل اأتمممام، ولمممد أخمممذناً عزيمممزي القمممار  يف 

 وتارطا. Q رحا  شصصية اإلمام احلسن املجتب 

 ضا  يف شصصية معاوية وتارطا.ولد أخذناً أي

وتبممّن لنمما ممما عانمماه إمامنمما املظلمموم مممن عممدّوه معاويممة  لعنمما اهلل( 

مممن اأيانمما  التمم  أتتمما مممن كممل حممد  وصممو  مممن  Qوممما عانمماه 

 أصثابا لبل أعداىلا.

حمن واجمما  Q لثممورة أخيما احلسممن Qولمد تبممّن لنما كيمم  مّهمد 

احلكمممة والسياسممة املوفقممة، املكممر واحليلممة واأممداع والتسممت بالممدين، ب

فاسممتطاع أو يرضممم أعممداءه ويكبممرهم للنمما ، وخصوصمما  عممن طريمم  

معاهممدة الصمملم ولممد كمماو تلممق كلمما متهيممدا  ألعظممم ثممورة يف تمماري  

حيممث أو العممدو الممذي واجمما اإلمممام  Q رية، ثممورة أخيمما احلسممنمالببمم

 كاو يتجاهر بالرس  والرجور وخل  اأمر. Q احلسن
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أّدا الممدور الممذي عليمما  L م احلسممن واحلسممنفكمم   مممن اإلممما

 وهو يعلم ما يرعلا، فس م عرش أهل بي  الرسالة  يعا .

 واللعنة عرش أعداىلهم أ عن من اآلو إىل ليام يوم الدين.

*** 
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