
  



 

 الحسينية العتبة مكتبة في النشر قبل الفهرسة تمت

 

 KaPLI rda-KaPLI ara IQ-IQ مصــدر الفـهـرسـة : 

 LC   : BP40.65 .M87 2018رقـم تصـنيـف

 ، مؤلف. -1960الموسوي الجزائري، هاشم ناجي،  : الشخـصي المؤلـف 

 بى )عليه السالم( في دار الدنيا.جزاء اعداء االمام المجت الـــعــــنـــــــــــوان : 

تأأأفليف السأأأيد هاشأأأم النأأأاجي الموسأأأوي الجزائأأأري   ت أأأد م  أأأا م  ة :بـيــان المسـؤوليـ

 الخرسان.

 الطبعة االولى. بـيــانــات الطــبـــع : 

 أأأأربالء، العأأأأراب : العتبأأأأة الحسأأأأينية الم دسأأأأة، مر أأأأز االمأأأأام  بــيــانــات الـنـشــر : 

/  2018الحسأأأأأأأ  )عليأأأأأأأه السأأأأأأأالم( للدراسأأأأأأأات التخصصأأأأأأأية، 

 للهجرة. 1440

 سم. 24صفحة    224 ف الــمــادي : الـوصـ

 (.562)العتبة الحسينية الم دسة    ســلـسـلـة الـنـشــر : 

)مر أأأز االمأأأام الحسأأأ  )عليأأأه السأأأالم( للدراسأأأات التخصصأأأية    ســلـسـلـة الـنـشــر :

36.) 

 (.240-232 تضم  هوامش، الئحة المصادر )الصفحات  تبصرة ببليوجرافية :

للهجأأأرة  50ـأأ3الحسأأ  بأأ  علأأي )عليأأه السأأالم(، االمأأام ال أأاني،  :موضــوع شخصي  

 في الحد ث. –

 اعداء االسالم. مصطلح موضوعي :

 للهجرة. 15ال رن  –احاد ث الشيعة االمامية  مصطلح موضوعي :

 .750-661العصر األموي،  --التار خ اإلسالمي  مصطلح موضوعي :

 م دم. –الخرسان،  ا م  مــؤلــف اضــافــي :

العتبأأأأة الحسأأأأينية الم دسأأأأة ) أأأأربالء، العأأأأراب(. مر أأأأز االمأأأأام  اسم هـيـئة اضـافي :

 جهة مصدرة. –الحس  )عليه السالم( للدراسات التخصصية 



  







  



 مقّدمة املركز

 والسالة  والصالة  ،العاملني رب   هلل واحلمد الرحيم، الرمحن اهلل بسم

 عاللى  الالدامم واللعن الطاهرين، الطي بني وآله حمّمد أمجعني اخللق أرشف على 

 .العاملني رب   آمني الدين، يو  قيا  إلى  أمجعني أعدامهم

 منهالالا ملكوتي الال ، وأشالالصا    نوراني الال  شالالصو    K البيالال  أهالال 

الالالو  ، ُوِجالالالد   وألجلهالالالا  را  نالالالو يتالالالدو  و  اخل لالالالق، حسالالالاُب  وإليهالالالا الك 

، وينط الالو   بميالالهنا م اخلالالر ُوِضالال    رأوالال ، وقلالالو م رمحالال  شالالهاههم حيالالا  

 .حكم    وغّذوها ألسنتهم ربوع على  املعرو  ون م   عدال ، وهنانوه

 إلاليهم يرقال ى  وال السالي  عالنهم ينحالدرُ ) سالاةا  قالاة    هالدا ، أنوار  

 آة  أبنالالالا  أبالالالوا م عالالاللى  تصالالالط    والالالولهوهم، اخل لالالالق ألهالالالوا ،(الطالالالر

 .عامدين وبمغانمهم ساملني، مستنجدين نيمتعل م

 ات بالالاعهم، عالاللى  والالرةا   جيالالنو  وال مالالواال م عالاللى  أحالالدا   ُيكِرهالالو  ال

 رآهالالم، مالالن كالال    قلالال    ويشالالغ  إلالاليهم اسالالتم  مالالن كالال    حالالب هم ُي ي الالد

 ن الو  مالا والو  ُهالم العليالا، وكلمالُتهم الصالد  وطالريُ هم احلالق   منهجهم

 .األرض وأوتاة السام  نوارأ ُهم التوليه، من ُي ا  ما وةو 

 الكثالالر حالالار التالال  األرسار هالالذه أحالالد Q املجتبالال  احلسالالن واإلمالالا 

 آخالالرو  وبالالاع قرارا الالا يف احلكمالال  وجالاله عالالن الالالبع  وغهالال  معناهالالا يف

 عليالاله واالوالالءا ا  الكالالذب ُيسالالط رو  وراحالالوا غالالرهم بالالدنيا ةيالالنهم
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 عالاللى  املنصالال    احل الالد حالالد   يتجالالاو  ومل الع الال  حالالد   بعضالالها جالالاو  والتالال 

 .الرسال  بي 

 التصّصصالالي  للدراسالالا  Qاحلسالالن اإلمالالا  مركالالهن اهالالتم   وقالالد

 بشالالو  ُتعن الال ى  التالال  املصطوطالالا  وحت يالالق والدراسالالا  البحالالو  بكتابالال 

 إلى  باإلضالالاو  وكتّيبالالا  كتالال  يف ونشالالالرها Q املجتبالال ى  احلسالالن اإلمالالا 

 التابعالال  االجتامعالال  التواصالال  وصالالهحا  االنءنالال  مواقالال  عالاللى  نشالالالرها

 .للمركهن

 التالالال  األُخالالالر ى  واإلعةمي الالال  الث اوي الالال  النشالالالاطا  إلى  باإلضالالالاو 

 العالهنا  جمالال  وإقامال  الهنّيال  التصالاميم نشالالر خالة  مالن املركهن  ا ي و 

 التالال  والث اوي الال  العلمي الال  واملسالالاب ا  والنالالدوا  املحالالاتا  وع الالد

 خلدمال  لنالا تعالالى  اهلل تووي الا  مالن وغرهالا K البيال  أهال  بهكالر تثر ى 

 .Qاملجتب ى  احلسن حمّمد أيب املظلو  ما اإل
 تلالال  أحالالد وهالال ال الالار  عهنيالالهن  يالالدي  بالالني الالالذ  الكتالالاب وهالالذا

 احلسالن اإلمالا  شصصالي   بيالا  إلى  إال    الدف ال والتال  أينعال  التال  الثامر

 املكتبالال  ولروالالد ،املشالالالِرق  ونواحيهالالا املضالالي   أبعاةهالالا بكالال    Qاملجتبالال ى 

 Qاملجتبال ى  احلسالن اإلمالا  ي  شصصال عالن وةراسالا  ببحالو  اإلسالةمي  
 .والسداة التوويق اهلل ومن

س  احلسيني  العتب                                                             امل د 

 التصّصصي  للدراسا  Q احلسن اإلما  مركهن                         

 اخلرسا جواة  السيد حممد كاظم                                       



 املقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمالالد هلل رب العالالاملني والصالالة  والسالالة  عالالل سالاليد األنبيالالا  

 واملرسلني حممد وآله الطيبني الطاهرين املعصومني.

واللعالالن الالالدامم عالالل أعالالدامهم أمجعالالني مالالن او  إل قيالالا  يالالو  

 الدين.

اإلمزز   جزززاأ داززداأ أمالالا بعالالدذ وهالالذا هالالو الكتالالاب املسالالم  بالالالذ 

 يف دار الدني . Qاملجتبى 

عالالل ترتيالال  حالالروف  –ويالالذكر ويالاله اسالالام  الظلمالال  واالعالالدا  

مالالن ااالالهنا   -يف ةار الالالدنيا-مالال  االشالالار  إل رش  مالالا أصالالا م  -اهلجالالا 

 والع وب  واخلسار  والنكا . ،واخلهن  والعار

 .من موسوع ذ جهنا  األعام  يف ةار الدنياآخر وهو جهن  

دير أ  جيعالال  هالالذا السالالع  اليسالالر واإلقالالدا  اسالالو  اهلل العالالق ال الال

ألمالر أهال   واحيالا  وجال ،لصالا  لكالريم وجهاله عالهن االق  من ال ليال  خا

واقتصاصالالا  ورالالارهم ومالالذاكر  ألحالالاةيثهم وذليالالدا  لالالذكرهم  K بيتالاله

 والنا   من اعدامهم. ،Kوذريع   للتمس  بوالمهم 
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أ  ير قنالال  النكالال  واخلالالر  K -بح هالالم–وأسالالوله عالالهن وجالال  

وينهعنال  باله يالو  ال ينهال  مالا  وال بنالو  اال مالن  ،ب واألجر عليالهوالثوا

 أت  اهلل ب ل  سليم.

واسوله تبارك وتعال أ  يشارك يف أجره وروابه وخره ونهعهذ والد  

 ووالديت وأهق واساتذيت ومشامخ اجا يت ومن كا  له حق عق.

ر هالالذا الالءا  املنيالال  وي يالالد الوكالذل ذ مالالن يسالالاهم يف طبال  ونشالال

 يف استمرار هذا الطريق الرشي . امل ل 

 التنبيه اىل امور:

ب انالالام هالال  من ولالال  مالالن األحاةيالالا املالالذكور  يف هالالذا الكتالالا -1

 جزاأ األاامل يف دار الدني .تعد مصاةر موسوع ذ  ،(1) ( كت110)

موضالالوع هالالذا الكتالالاب عبالالار  عالالن بيالالا  جالالهنا  اعالالدا  اإلمالالا   -2

يف ةار -اصالا م لالذل   واالشالار  إل الع وبال  والنكالا  الالذ  Qاملجتب 

 .-الدنيا

مالالن  -علالاليهم اللعنالال -وامالالا مطلالالق مالالا اصالالاب هالال ال  األعالالدا  

اخلالالهن  والعالالار والنكالالا  ع وبالال   هلالالم ملالالا صالالدر مالالنهم مالالن اانايالالا  

 ،K عالاةا م قبالالا  سالالامر اهالال  البيالال   هلالالم ملأو جالالهنا ،واملعالا  واورالالا 
 .-يف كتابنا هذا-وة نتعرض لذكره 

                                                           

 مذكور  يف آخر هذا الكتاب. -مندرج  يف قامم -وأسام  هذه املصاةر  ((1
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يف سالالامر جملالالدا  موسالالوع ذ جالالهنا   -يف مظانالاله-اذ ذلالال  مالالذكور 

 االعام .

 -انالالام يتح الالق- Q اعلالالم أّ  جالالهنا  اعالالدا  اإلمالالا  املجتبالال  -3

  مانا  ومكانا  يف هذه الظروف الت  نذكرها آنها ذ

 .-طو  حيا م النكد -ما اصا م من ااهنا  

 عند نهنع ارواحهم اخلبيث . -حا  االحتضار-ما اصا م من ااهنا  

 بعد ةون اجساةهم النحس . -يف ال ن-هنا  ما اصا م من اا

وسالامر مالا يتعلالق  الذه  ،ما اصا م مالن ااالهنا  يف النشالو  الن خيال 

 النشو .

وعجالال  اهلل  Q مالالا يصالاليبهم مالالن ااالالهنا  بعالالد ظهالالور اإلمالالا  احلجالال 

 تعال ورجه الرشي .

 عند الكر  البيضا . -يف الرجع -ما يصيبهم من ااهنا  

قبالال  ال يامالال  -هنامهم يف ةار الالالدنيا وانالالام يتعلالالق هالالذا كلالاله حالالو  جالال

ومالالا يصالاليبهم  -يف اوخالالر -ع وبتهم وامالالا سالالامر مالالا يتعلالالق بالالال -الكالالن 

ويهالالا مالالن العالالذاب األلالاليم يف جهالالنم وااحالاليم وطب الالا  السالالعر. والالة 

 نتعرض له يف هذا الكتاب.

ا  اعالالالدا  اإلمالالالا  هنحالالالو  بيالالالا  جالالال ،اذ يتمحالالالور كتابنالالالا هالالالذا

 .-وة تغه -يف ةار الدنيا  Qاملجتب 
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لالالذكر اسالالام  اعالالدا  اإلمالالا   -يف كتابنالالا هالالذا-انالالام نتعالالرض  -4

مالن ااالهنا   -لالذل -رط عثورنالا عالل رش  مالا اصالا م البشال Q املجتب 

من الكتالالال  التالالال  ضالالال -يف ةار الالالالدنيا-والعالالالار واخلالالالهن  والنكالالالا  

 كتابنا هذا.جعلناها مصدرا  لال

ممالالن هالالو مالالن  -يف هالالذا الكتالالاب-ومالالن مل تالالرة االشالالار  إل اسالالمه 

انالام يعنال  ذلالال  عالد  عثورنالا عالالل رش   Q عالدا  اإلمالا  املجتبالال مجلال  ا

حسال  تتبعنالا يف -ع وبته وو الدا  احاطتنالا بكيهيال  ااالهنا  الواقال  علياله 

 .-مصاةر هذا التولي 

 .(1)يد  عل عد  الوجوة ومعلو  أ  عد  الوجدا  ال

                                                           

جهنا  اعدا  ا يف هذا الكتاب حو  ما يتعلق بالواالمور الت  نتعرض لذكره ((1

انام ه  منحرص  يف االشار  إل كيهي  وقوع ااهنا  عليهم ورش  ما  Q اإلما  املجتب 

وبيا   ،اصا م من اخلهن  والعار واخلسار  والنكا  والتعرض لسو  عاقب  امرهم

 م  رش  وبسط وحت يق يف هذا املجا . -يف الدنيا-الع وب  الت  جر  عليهم 

 حس  ما عثرنا عليه يف الكت  الت  جعلناها موخذا  ملطال  كتابنا هذا.

  سامر االعدا  و االطةع امسأبر واملح ق البصر العثور عل ويمكن للباحا اخل

ضمن  -يف ةار الدنيا-ما يتعلق بال جهنا هم عل كيهي  ع وبتهم واملعرو  عل جهنميا  

 سامر الكت  واملصاةر الت  تكو  مظانا  لذل .
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َُْ ز س ﴿قا  اهلل تبالارك وتعالالذ  -5 زنَِق  ُ  نس ََز   ْمزق  َقزب َْ س ََ ا َقزد  

بْيَ  َُ ن ظسر ا َكي َف ك َن ا ْقَبةس امل سَ ذِّ ْض   .(1)﴾يْف األ ر 

ُ  َ ْ َية  ﴿وقا  عهن وج ذ  س يسوُتس َ َك بس تْ وا َُ ََمس  .(2)﴾باْم َظ

 ،واعتالالالنوا بالالالالغر ،ذ اتعظالالالوا بالالالالعنQ وقالالالا  امالالالر املالالال منني

 .(3)وانتهعوا بالنذر

 .(4)(عدكمقب  أ  يتعظ بكم من ب ،اتعظوا ممن كا  قبلكم)ذ Q وقا 

 .(5)ذ ا  االعتبار ي وة إل الرشدQ وقا 

 -قالالالبلكم–ُخّلالالال  لكالالالم عالالالن مالالالن آرالالالار املاضالالالني )ذ Q وقالالالا 

 .(6)(لتعتنوا  ا

ا وايالالن الالالذين... قتلالالوا النبيالالني واطهالال )ذ Q وقالالا  امالالر املالال منني

 ؟!.(7)(نور املرسلني

                                                           

 .136اوي   ذسور  آ  عمرا  ((1

 .52اوي   ذسور  النم  ((2

 غرر احلكم وةرر الكلم. ((3

 غرر احلكم وةرر الكلم. ((4

 غرر احلكم وةرر الكلم. ((5

 غرر احلكم وةرر الكلم. ((6

 وةرر الكلم.غرر احلكم  ((7
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ا  ااالهنا  الالذ  اصالاب  -أهيالا العهنيالهن-علم اوالاذا عروال  ذلال  وال

 مل يكن خمتصا    ال  االشصا  وحس . Q ا  املجتب اعدا  اإلم

 ومل يكن حمدوةا  بذل  الهنما  أو منحرصا  لذل  املكا .

بالال  ذلالال  ااالالهنا  والالالو ر والوبالالا  وتلالال  الع وبالال  واخلسالالار  

 Qحالذو اعالدا  اإلمالا  املجتبال  اكال  مالن حالذ -أيضا  –والنكا ذ تصي  
واالنتهالالاك  Q العالالداو  والبغضالالا  أو اقالالد  عالالل اذيتالاله Q أو را  لالاله

 بشت  االنواع واالنحا . Q حلرمته

أو تالالرةة يف حت الالق وقالالوع انالالواع الظلالالم  Q أو جحالالد مظلوميتالاله

أو  -علالاليهم اللعنالال -األعالالدا   Q وااالالور واانايالالا  التالال  جنالال  عليالاله

 ش  يف ذل .

ال يالالن ا احالالد مالالن ح نالالا اال ن صالاله ... ذQ وقالالا  اإلمالالا  املجتبالال 

 .(2)عمله (1)اهلل من

ذ ... وايالالم اهلل ال ين صالالنا احالالد مالالن ح نالالا Q تبالال وقالالا  اإلمالالا  املج

 .(3)شي ا . اال انت صه اهلل من ح ه يف عاج  ةنياه وآخرته

                                                           

 يف العدة ال وي ذ من علمه. ((1

 .38والعدة ال وي ذ   ،573  1كش  الغم ذ ج ((2

هكالالالذاذ  239  11وجالالالا  يف اح الالالا  احلالالالقذ ج ،11  4املناقالالال ذ ج ((3

 إال ن صه اهلل من عمله مثله. ،ين ا من ح نا اه  البي  احد ... وايم اهلل الذQقا 
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مالن  Q ا  مالا جالر  عالل اإلمالا  املجتبال  -اهيا العهنيالهن-اعلم  -6
علاليهم -انواع الظةمالا  واقسالا  اانايالا  مالن قبال  االعالدا  والطغالا  

 عد تكرارا .ال حيىص كثر  وال حيد تنوعا  وال ي -اللعن 

مالالن تلالال  االمالالور  Q ومالالا وصالال  الينالالا مالالن رش  مالالا وقالال  عليالاله

انالالام هالالو  امل ملالال  واملطالالال  امل سالاله  واانايالالا  البشالالع  واملظالالامل الرشسالال 

 يش  يسر ونهنر قلي  بالنسب  إل احل ي   والواق .

حيالالذو حالالذوهم  ومالالن -علالاليهم اللعنالال -أل  السالاللط  األمويالال  

ر وبالالا تلالال  الديدا  مالالن نشالالويسالالر يف سالالرهم كانالال  عنالال  منعالالا  شالال

مالالن انالالواع  Q ورش  مالالا وقالال  عالالل اإلمالالا  املجتبالال  ربالال الظةمالالا  و

 ااور والظلم واانايا .

تالالالهنرع بالالالذر  -علالالاليهم اللعنالالال -بالالال  كانالالال  السالالاللط  االمويالالال  

الظةمالالالا  وتسالالالتبعد حت  هالالالا التشالالالكي  والءةيالالالد يف وقالالالوع تلالالال  

 نكارها وجحوةها.وتسع  ال

تليالالق  بعالال  االمالالور التالال  ال Q وتالالار  تنسالال  إل اإلمالالا  املجتبالال 

 بساحته امل دس  املعصوم  االهلي  الطاهر .

خووالالالا  مالالالن االوتضالالالا  وسالالالءا  عالالالل الالالالت ما واالغتصالالالاب 

 وذلصا  من تبعا  هذا االعءاف.
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مالن مل يعالرف سالو  مالا ُاويت الينالا مالن ظلمنالا )ذ Q قا  اإلما  الباقر

 .(2)(يام ولينا بهوهو رشي  من أت  الينا و ،به (1)وذهاب ح نا وما نكبنا

نسالالالتغهر اهلل تبالالالارك وتعالالالال ونسالالالتمي  سالالالاح  اإلمالالالا   -7

مالن انالواع الظلالم  Q من ن ال  بعال  مالا جالر  علياله -عذرا  - Qاملجتب 

هليالال  امل دسالال  رش  انتهالالاك حرمتالاله اال -وكالالذل -وااالالور والعالالدوا  

مالالن قبالال   Q وبعالالد استشالالهاةه -Q حالالا  حياتالاله-املعصالالوم  الطالالاهر  

 .-اللعن  عليهم-الظلم  واألعدا  

مالالر  اخالالر  عهالالوا  مالالن  Q ونسالالتغهره عالالهن وجالال  رانيالالا  ونسالالتميحه

  ا األعدا  عليهم اللعن . Q ةرج األلهاظ النابي  الت  جتارس عليه

ومالالن ن الال  تلالال  الكلالالام  واامالالة  التالال  تهالالوه  الالا االعالالدا  

مالن انالالواع  Q وانالام ذكرنالا مالا جالر  علياله ،علاليهم اللعنال  يف كتابنالا هالذا

                                                           

 يف بحار االنوارذ وما ركبنا به. ((1

ن لالاله عالالن رالالواب  55  27وبحالالار االنالالوارذ ج 248رالالواب االعالالام ذ   ((2

 االعام .

اذ ذكرنا ذل   ،Q إل ظةما  اإلما  املجتب  -يف هذا الكتاب-* وال نتعرض 

حت  عنوا ذ  -ا  شا  اهلل تعال-سيطب  ويام بعد  ،مستوعبا  ومهصة  يف كتاب مست  

من اانايا  )عل ترتي  حروف  Q ورش  ما وق  عليه Qظةما  اإلما  املجتب  

 اهلجا (.
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كالام جالا  -مالن انالواع اانايالا   Q إل ومالا وقال  عليالهما  وارشنا الظة

مالالالن ةو  تهسالالالر أو  -ذلالالال  يف كتالالال  السالالالر  واملصالالالاةر التار يالالال 

 رف أو تبدي  من قبلنا يف ن لها.التص

ال يالالدع  م لالال  هالالذا التالالولي  بونالاله ذكالالر مجيالال  األحاةيالالا  -8

 ا.  وحت  العناوين الت  تليق ،واألخبار يف االبواب املناسب  هلا

حاةيالالا املناسالالب  دايالال  بونالاله مل يالالذكر بعالال  االخبالالار واألويعالالءف ب

 منه. و  وخط ملوضوع هذا التولي  يف ابوا ا غهل   وسهوا  

 اذ االنسا  حم  اخلطو والسهو والنسيا .

 .-عليهم صلوا  الرمحن-والعصم  خمصوص  بوهلها 

وهالالذا ال يكالالو  إال لوسالال  نطالالا  هالالذا املوضالالوع العهنيالالهن وعجالالهن 

 التتب  الكام  يف هذا املجا . هذا امل ل  اله ر من

ولالالذا يالالدرج يف آخالالر جملالالدا  هالالذه املوسالالوع  بالالاب بعنالالوا ذ 

االسالالالتدراكا  وهالالالو متضالالالمن لألحاةيالالالا واألخبالالالار التالالال  مل تالالالذكر 

 احيانا  يف أبوا ا املناسب  هلا.

رغالالم وجوةهالالا يف املصالالاةر ا  شالالا  اهلل تعالالال بحالالق حممالالد وآلالاله 

 هم أمجعني.املعصومني صلوا  اهلل وسةمه تعال علي

 العبد اله ر إل رمح  ربه الغن 

 السيد هاشم الناج  املوسو  ااهنامر 



 

  



 

 العنوان اال ل

 جزاأ املع ريف  األاال 

 دشعث بق قيس

 حجر بق احلجر

 شبث بق ربعي

 امر  بق حريث

اويالال  إل عمالالرو بالالن حريالالا واألشالالعا بالالن قالالي  وإل عةس م -1

 وشبا بن ربع  ةسيسا . (1)حجر بن احلجر

 ،عني من عيونهذ إن  إ  قتل  احلسن بن عالقأورة ك  واحد منهم بال

 وبن  من بنايت. ،وجند من أجناة الشا  ،ول ذ مامتا أل  ةرهم

 .(3)ةرعا  وكهرها Q ولب  (2)ستأل او ،ذل  Q وبلغ احلسن

 حيء  وال يت د  للصة   م إال كذل . Q وكا 

                                                           

 يف البحارذ حجر بن احلار . ((1

وكهر  اليش  أكهره بالكرس  ،-وه  الدرع-استأل  الرج ذ إذا لب  الةم   ((2

 كهرا .

 كهرا  أ ذ سءته )ن ة عن بيا  البحار(. -بالكرس-وكهر  اليش  أكهره  ((3
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 Q ه ملالالا عليالالهولالالم يثبالال  ويالال ،بسالالهم -يف الصالالة -ورمالالاه أحالالدهم 
 .(1)من الةم 

 تبه أحدهم بصنجر مسمو . (2)يف مظلم ساباط Q ولام صار

 .(3)أ  يعد  به إل بطن جرحي  Q وومر ،اخلنجر Q وعم  ويه

ذ ويلكالالالم واهلل إ  معاويالالال  ال يهالالال  ألحالالالد Q ا  احلسالالالنقالالال.... 

 منكم بام ضمنه يف قتق.

كنالال  أةيالالن مل يء إين إ  وضالالع  يالالد  يف يالالده ووسالالامله.وإين أظالالنذ 

 .N بدين جد 
وحالالد  ولكنالال  كالالوين أنظالالر  (4)وإين أقالالدر أ  أعبالالد اهلل عالالهن وجالال 

يستسالال و م ويسالالتطعمو م  ،إل ابنالالامكم واقهالالني عالالل أبالالواب أبنالالامهم

  بام جعله اهلل هلم.

 ة يس و  وال يطعمو .و

                                                           

 أ ذ الدرع. ((1

 العرا .اسم لناحي  من نواح   ((2

 اسم موض  من نواح  العرا . ((3

 يف العل ذ بدو  كلم  عهن وج . ((4
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وسالاليعلم الالالذين ظلمالالوا أ   ،(1)وبعالالدا  وسالالح ا  ملالالا كسالالبته أيالالديكم

 .(2)يعتذرو  بام ال عذر هلم ويه... اوجعلو ،من ل  ين لبو 

 :جراح بق نن ن

- (3)( وبالالالالني )معاويالالالال (Q كالالالالا  بالالالالني )اإلمالالالالا  احلسالالالالن -2

وإحتجاجالالالالالالا   ،مكاتبالالالالالالا  ومراسالالالالالالة  -(4)بعالالالالالالد ذلالالالالالال 

مالالالالن ت الالالالد  عالالالالل  (5)وتورالالالال  ،يف إسالالالالتح اقه األمالالالالر Qللحسالالالالن

                                                           

 يف البحارذ أيدهيم. ((1

 .259  1ذ ج-رضوا  اهلل تعال عليه-عل  الرشام  للشيخ الصدو   ((2

 ن له عن عل  الرشام . 33  44ذ ج-H-ويف بحار األنوار للعةم  املجليس 

 وة تغه . ،اج  إليهموض  احل -ها هنا-اخلن  وذكرنا من

 مكاتبا . Q وذكر يف كش  الغم  هكذاذ وكا  بني )معاوي ( وبني احلسن ((3

وابتهنا ه  Q وتور  من ت د  عل أبيه ،يف إستح اقه األمر Q واحتج عليه احلسن

 وصار معاوي  نحو العرا ... ،N سلطا  ابن عمه رسو  اهلل

م هوتثاقل Q وغدرهم به Qتب  أ ذ بعد عرة األصحاب عن أمر اإلما  املج ((4
 عن قتا  معاوي  )عليه اللعن ( واليوس من هدايتهم إل الرصاط املست يم.

 .-ظلام  -تور  عليه أ ذ استول عليه  ((5
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وحت  هالالالم  N سالالاللطا  ابالالالن عمالالاله رسالالالو  اهلل (1)وابتالالالهنا ه ،Qأبيالالاله

 به ةونه...

ر الولالام بلالغ جسال (2)عاويال  نحالو العالرا  )ليغلال  علياله(... وسار م

 .Q احلسن (4)حترك (3)منبج
واسالتنهر النالالاس  (5)وبعالا حجالر بالالن عالد  )والومر العالالام  باملسالر(

 وتثاقلوا عنه. ،للجهاة

 .Lله وألبيه (7)بعضهم شيع  ،معه أخةط من الناس (6)رم خّ  
 .(9)ي ررو  قتا  معاوي  بك  حيل  (8)وبعضهم حمكم 

                                                           

 .-قهرا  -أ ذ استلبه  ،وابتهن منه اليش  ،يف بحار األنوارذ وإبتهنا هم ((1

 ما بني ال وسني مل يذكر من كش  الغم . ((2

 ذ بلد من بةة الشا . )ن ة  عن هامش البحار(.-جل كم-منبج  ((3

 يف كش  الغم ذ وحترك. ((4

 ما بني ال وسني مل يذكر يف كش  الغم . ((5

 ومعه أخةط من الناس. ،يف كش  الغم ذ رم خهوا ((6

 .L يف كش  الغم ذ بعضهم من شيعته وشيع  أبيه ((7
 هامش البحار(. يعن  أصحاب التحكيمذ وهم اخلوارج. )ن ة  عن ((8

وإنام كا  مههم قتا  معاوي . )ن ة   ،Q أ ذ مل هيموا عل نرص اإلما  احلسن ((9

 .عن هامش كش  الغم (
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اك ،طمال  يف الغنالامم (1)ضهم أصحاب )والتن و(وبع  ،وبعضالهم شالك 

 ال يرجعو  إل ةين. ،اتبعوا رؤسا  قباملهم ،وبعضهم أصحاب عصبي 

 ،عالالل ةيالالر كعالال  Q رالالم أخالالذ ،(3)حتالال  أتالال  محالالا  عمالالر Q(2) وسالالار

 هناك. Q وبا  -ةو  ال نطر -ساباط  Q ونهن 
 (4)أ  يمالالتحن أصالالحابه ويتسالالن  أحالالواهلم يف Q ولالالام أصالالب  أراة

 ه من أعدامه. الطاع  له ليتميهن بذل  أوليا

 .(6)ل ا  معاوي  )وأه  الشا ( (5)ويكو  عل بصر  يف

والالالاجتمعوا.  ،أ  ينالالالاة  يف النالالالاس بالصالالالة  جامعالالال  Q والالالومر

 وصعد املنن وصطبهم.

بكالال  مالالا محالالده حامالالد وأشالالهد أ  ال إلالاله إال اهلل  (7)و الالا ذ احلمالالد هلل

مالالدا  عبالالده ورسالالوله أرسالالله بالالاحلق كلالالام شالالهد لالاله شالالاهد وأشالالهد أ  حم

 .N وامتمنه عل الوح 
                                                           

 ما بني ال وسني مل يذكر يف كش  الغم . ((1

 هناك. Q حت  نهن  ساباط ةو  ال نطر  وبا  Q يف كش  الغم ذ رم صار ((2

 .اإلرشاة(محا  عمرذ ه  قري . )ن ة  عن هامش  ((3

 ه من أعدامه. ليميهن أوليا ،يف كش  الغم ذ يف طاعته ((4

 يف كش  الغم ذ من ل ا  معاوي . ((5

 ما بني ال وسني مل يذكر يف كش  الغم . ((6

 يف كش  الغم ذ احلمد هلل كلام محده حامد. ((7
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بحمالالد اهلل -أ  أكالالو  قالالد أصالالبح   والالواهلل إين ألرجالالو -أمالالا بعالالد-

 .هوأنا أنص  خلق اهلل خلل  -ومنه

وال مريالدا  لاله بسالالو   (2)مساللم ضالغين  (1)ومالا أصالبح  حمالتمة  عالل

 .(3)وال غامل 

بالالو  يف خالالر لكالالم ممالالا حت -يف ااامعالال -وإ  مالالا تكرهالالو   (4)أال

 وإين ناظر لكم خرا  من نظركم ألنهسكم. (5)الهرق  أال

ولكالالم  (6)غهالالر اهلل ي ،وال تالالرةوا عالالق  رأيالال  ،والالة ذالالالهوا أمالالر 

 وأرشدين واياكم ملا ويه املحب  والرضا.

ونظالر النالاس بعضالهم إل بعال  وقالالواذ مالا تروناله يريالد بالام  (7)قا 

 قا ؟!

                                                           

 مسلم.  يف كش  الغم ذ عل أمر ((1

 الضغين ذ احل د. ((2

 .. )ن ة  عن هامش كش  الغم (-الرش-باطن الغامل ذ احل د ال ((3

 يف كش  الغم ذ بدو  كلم  أال. ((4

 يف كش  الغم ذ بدو  كلم  أال. ((5

مل يكن لسبق ذن  ب  إنام هو تواض  أما  الرب عهن  Q واستغهار املعصو  ((6

 وج  وتعليم لسامر الناس.

 أ ذ قا  الراو . ((7
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 معاوي ... ويسلم األمر إليه. واهلل يريد أ  يصال  (1)قالواذ نظنه

 الرج . -واهلل- (2)و الواذ كهر

حتالال  أخالالذوا مصالالةه مالالن  ،والالانتهبوه ،رالالم شالالدوا عالالل وسالالطاطه

عبالد الالرمحن بالن عبالد اهلل بالن  (3))رجال  ي الا  لاله( Q رم شالد علياله ،حتته

 عن عات ه. (4)ونهنع مطروه ،جعا  األ ة 

 بغر رةا . -مت لدا  السي -جالسا   Q وب  

طوامالال  مالالن خاصالالته  Q وأحالالد  بالاله ،وركبالاله ،بهرسالاله Q رالالم ةعالالا

 وشيعته ومنعوا منه من اراةه..

 ربيع  ومهدا . (6)ذ اةعوا إيQ(5) و ا 

                                                           

 يف كش  الغم ذ نظن  أنه يريد. ((1

امل دس  املعصوم   Qنستغهر اهلل تبارك وتعال ونستمي  ساح  اإلما  املجتب   ((2

الطاهر  عهوا  من ن   وةرج هذه الكلم  املتضمن  للكهر باهلل تبارك وتعال وااسار  

 الذ  هو حج  اهلل عل اخللق أمجعني. Q بساح  اإلما  املعصو 

 ر.ما بني ال وسنيذ مل يذكر يف اإلرشاة والبحا ((3

 .املطرفذ بضم امليم ووتحها رةا  من خهن. )ن ة  عن هامش كش  الغم ( ((4

 Q وسار ،ووطاووا به ومنعوه ،ربيع  ومهدا  Q يف كش  الغم  هكذاذ وةعا ((5
 ومعه شوب من غرهم.

 .يف نسص ذ ي. )ن ة  عن هامش اإلرشاة( ((6
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 ودعوا له.

 وةوعوا الناس عنه. ،ووطاووا به

يف مظلالالم  Q ولالالام مالالرّ  ،مالالن النالالاس (1)ومعالاله شالالوب ،Q وسالالار

 ،ي الالا  لالالهذ ااالالرا  بالالن سالالنا  (3)بالالدر إليالاله رجالال  مالالن بنالال  أسالالد (2)سالالاباط

وقالالا ذ اهلل أكالالن أرشكالال  يالالا حسالالن  (4)ووخالالذ بلجالالا  بغلتالاله وبيالالده مغالالو 

 من قب . ،(5)كام أرشك أبوك

 وش ه حت  بلغ العظم. ،يف وصذه (7)طعنه (6)رم

                                                           

 .الشوبذ اخلليط من الناس. )ن ة  عن هامش اإلرشاة( ((1

 اسم موض  من مواض  العرا . ((2

 اسمهذ اارا  بن سنا  وأخذ بلجا  ورسه. ،يف كش  الغم ذ من بن  أسد ((3

 يكو  غمده كالسوط. )ن ة  عن هامش اإلرشاة(. ،املغو ذ سي  ةقيق له قها ((4

املغو ذ سوط يف جووه سي  ةقيق سمّ  بذل  أل  صاحبه يغتا  به عدّوه من حيا 

 عن هامش كش  الغم (. ال حيتسبه )ن ة  

واإلمالالا   Qنسالالتغهر اهلل تبالالارك وتعالالال ونسالالتمي  سالالاحت  أمالالر املالال منني  ((5

وكتاب  ما تهوه به  ،امل دستني واملعصومتني عذرا  وعهوا  من ةرج هذه اله ر  Qاملجتب 

 .-يف كتابنا هذا-هذا الش   

 يف كش  الغم ذ بدو  كلم  رم. ((6

 يف كش  الغم ذ وطعنه. ((7
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 وخّرا مجيعا  إل األرض. ،Q ووعتن ه احلسن

ي الالا  لالالهذ عبالالد اهلل بالالن  Q إليالاله رجالال  مالالن شالاليع  احلسالالن (1)وورالال 

 وخضص  به جووه. ،دهوونتهنع املغو  من ي ،خط  الطام 

 و ط  انهه. ،وأكّ  عليه آخر ي ا  لهذ ظبيا  بن عامر 

 Q كالا  معاله و تال  ومحال  احلسالن ،وأخالذ آخالر ،وهل  مالن ذلال 
 عل رسير إل املدامن.

وكالالا  عامالال  أمالالر -والالونهن  بالاله عالالل سالالعد بالالن مسالالعوة الث هالال  

ه احلسن - ا Q امل منني  عل ذل . Q ووقر 

 جرحه.يعالج  ،بنهسه Q(2) واشتغ 

لالاله يف  (3)بالطاعالال  -إل معاويالال -وكتالال  مجاعالال  مالالن رؤسالالا  ال بامالال  

 عل السر نحوهم. (4)واستحثوه ،الرس

                                                           

و تله بمغوله وقت   ،Q يف كش  الغم ذ ووك   عليه رج  من شيع  احلسن ((1

 إل املدامن. -عل رسير- Q ومح  احلسن ،معه شصا آخر كا  معه

 جرحه. بنهسه يعالج Q يف كش  الغم ذ واشتغ  ((2

 يف كش  الغم ذ بالطاع  رسا . ((3

 يف كش  الغم ذ واستحثوه عل رسع  املسر نحوهم. ((4
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عنالد ةنالوهم مالن عسالكره أو -إلياله  Q وضمنوا لاله تسالليم احلسالن

 ....(1)ذل  Q وبلغ احلسن ،-الهت  به

                                                           

 1وكش  الغم ذ ج 12-10  2ذ ج-عليه الرمح -إلرشاة للشيخ املهيد ا ((1

 ن له عن اإلرشاةذ 46  44ويف بحار األنوارذ ج 539-540 

ملا بلغ جرس  ،* )وذكر هذا اخلن يف املناق  هكذا(ذ... واستنهر معاوي  الناس

 وتثاقلوا. ،حجر بن عد  واستنهر الناس للجهاة Q منبج بعا احلسن

حت   ،خةط من شيعته وحمكم  وشكاك وأصحاب عصبي  ووتنرم خ  معه أ

 ونهن  ساباط. ،رم أخذ عل ةير كع  ،أت  محا  عمر

 واجتمعوا. ،نوة  بالصة  جامع  ،ولام أصب 

 ذ -جترب  هلم-وصط  وقا   ،املنن Q وصعد

أنص  خلق  وأنا -بحمد اهلل ومنه- بح اهلل إين ألرجو أ  أكو  قد أصأما بعدذ وو

 ل ه وما أصبح  حمتمة  عل مسلم ضغين  وال مريدا  له بسو  وال غامل .اهلل خل

أال وإين ناظر لكم خر  ،أال وأ  ما تكرهو  يف ااامع  خر لكم مما حتبو  يف الهرق 

 وال ذالهوا أمر  وال ترةوا عق رأي . ،من نظركم ألنهسكم

 ا.وأرشدين وإياكم ملا ويه املحب  والرض ،غهر اهلل ي ولكم

كام كهر  ،كهر واهلل الرج  ،و الواذ واهلل يريد أ  يصال  معاوي  ويسلم األمر إليه

 أبوه.
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ووسالالاة  ،بصالالذال  ال الالو  لالاله Q والالا ةاة  بصالالر  احلسالالن -3

وإسالتحة   ،ظهالروه لاله مالن السال  والتكهالر لالهنيا  املحكم  وياله بالام أ

 ةمه و   أمواله.

ومل يبق معاله مالن يالومن غواملاله إال خاصال  مالن شاليع  أبياله وشاليعته 

 .(1)ال ت و  ألجناة الشا  ،وهم مجاع 

 :جعدة بن  األشعث

ألهالال   Q ذ قالالا  احلسالالن بالالن عالالقL عالالن جعهالالر بالالن حممالالد -4

 .N كام ما  رسو  اهلل ،ذ إين أمو  بالسم(2)بيته

                                                                                                                                        

 ونهنع مطروه عبد الرمحن بن  ،وونتهبوا وسطاطه حت  أخذوا مصةه من حتته

 يف وصذه. ،جعا  األ ة  وطعنه جرا  بن سنا  األسد 

ووطاف به ربيع   وظبيا  بن عامر  ،عبد اهلل بن خط  الطام  ،وقت  اارا 

 عل رسير حت  أنهن  عل سعد بن مسعوة الث ه . Q وهو ،ومهدا 

واستحثوه عل  ،وكت  مجاع  من رؤسا  ال بام  إل معاوي  بالطاع  له يف الرس

 4عند ةّنوه من عسكره. )املناق  ج ،إليه Q املسر نحوهم وضمنوا له تسليم احلسن

 32-33.) 

 .13  2ج -عليه الرمح -للشيخ املهيد  ،اإلرشاة ((1

 يف البحارذ يا قو  إين. ((2
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أو -ذ جالاريت  Q قالا  ،و ا  لاله أهال  بيتالهذ ومالن الالذ  يسالم ؟!

 .(1)-امرأيت

 .-عليها لعن  اهلل-و الوا لهذ أخرجها من ملك  

 ،ماي منهالا حماليا ،ومنيت  عل يدها ،ذ هيها  من إخراجهاQ و ا 

 كا  قضا ا  م ضيا  وأمرا  واجبا  من اهلل. ،ولو اخرجتها ما ي تلن  غرها

 حت  بعا معاوي  إل امرأته.وام ذهب  األيا  

 ذ ه  عندك من رشب  لبن؟!Q قا ذ و ا  احلسن

 و ال ذ نعم.

 .-بعا به معاوي  (2)وويه ذل  السم الذ  -

ذ يالالا عالالدو  Q و الالا  ،مالالّ  السالالّم يف جسالالده Q وجالالد ،ولالالام رشبالاله

 قاتل  اهلل. ،اهلل قتلتين 

 منالال  خلهالالا  وال تنالالالني مالالن الهاسالالق عالالدو (3)ال تصالاليبن -واهلل–أمالالا 

 .(4)اهلل اللعني خرا  أبدا  
                                                           

 والظاهر أ  الءةيد من الراو  للصن. ((1

 .س ط مطبع ( -ظاهرا  –يف املناق ذ بدو  الذ . )وذل   ((2

 يف البحارذ ال تصيبني. ((3

 ن له عن املناق . ،328-327  43والبحارذ ج ،8  4املناق ذ ج ((4

وابنته  ،Q األشعا بن قي  رشك يف ة  أمر امل مننيقا ذ إ   Q * عن أيب عبد اهلل

 .(167  8. )الكايفذ جQ وحممد ابنه رشك يف ة  احلسني ،Q جعد  سم  احلسن
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وسالالالالوغها املالالالالا  ومل  ،(1)وسالالالالمته ،ةّس معاويالالالال  إل جعالالالالد  -5

 ووولدها. ،ل  عليها رج  من آ  طلح صو ،من يهنيد (2)يهنوجها

 وكا  إذا وق  بينهم وبني بطو  قريش كة  عّروها.

 .(3)و الواذ يا بن  مسم  األ واج

                                                           

 .Q ا  سم  جعد  اإلما  احلسن ((1
 .يف املصدرذ ومل تهنوجها )وذل  سهو مطبع  ظاهر( ((2

 .585/  1كش  الغم ذ ج ((3

 )يف البحارذ بدو  كلم  بني( معاوي ... وبني Qوملا است ر الصل  بني احلسن 

منتظرا  ألمر ربه  ،كاظام  غيظه ال ما  منهنله ،ووقا   ا ،إل املدين  Q خرج احلسن

 )يف البحارذ ربه عهن وج (. ج  اسمه

ودس إل جعد   ،إل أ  تم ملعاوي  عرش سنني من إمارته وعهن  عل البيع  إلبنه يهنيد

 من محلها عل سّمه. Q بن  األشعا وكان   وج  احلسن

البحارذ وورس ( إليها مام  أل   يف) وأرس  ،وضمن هلا أ  يهنوجها بإبنه يهنيد

 وس ته جعد  السم. ،ةرهم

 Q أربعني يوما  مريضا ( ومىض Q )يف البحارذ وب   مريضا  أربعني يوما   Q وب  
ة للشيخ )يف البحارذ يف شهر صهر( صهر سن  مخسني من اهلجر ... )اإلرشا لسبيله يف

ن ة عن  158و 157  44جويف بحار االنوارذ  15  2املهيد عليه الرمح ذ ج

 االرشاة(.
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عالالل البيعالال   ر سالالنني وعالالهن الملالالا تالالّم مالالن إمالالار  معاويالال  عشالال -6

إين  -Q  وجالالال  احلسالالالن-ةس إل جعالالالد  بنالالال  األشالالالعا  ،ليهنيالالالد
 عل أ  تسّم  احلسن. ،مهنوج  من يهنيد ابن 

وسالوغها املالا  ومل  ،و تلتاله وسالمته ،وبعا إليهالا مامال  ألال  ةرهالم

 يهنوجها من يهنيد.

 ووولدها. ،وصل  عليها رج  من آ  طلح 

 وقالالالالواذ يالالالا بنالالال  مسالالالّم  ،وكالالالا  إذا جالالالر  كالالالة  عالالالروهم

 .(1)األ واج

قالالا ذ ارسالال  معاويالال  إل جعالالد   وجالال   (2)عالالن املغالالر  انالاله -7

عالالل  (6))ابنالال ( (5)بالالال يهنيالالد (4)اين مهنوجالال  -بنالال  االشالالعا- Q (3) احلسالالن

 ال  ةرهم. (7)وبعا اليها مام  ،أ  تسم  احلسن

                                                           

 .42  4املناق ذ ج( 1)

 يف االرشاة والبحار بدو  كلم ذ انه. (2)

 ما بني ال وسني مل يذكر يف امل ت  واالرشاة والبحار.( 3)

 يف البحارذ اين مهنوج  ابن  يهنيد. ((4

 .حرفذ بالاليف االرشاة بدو   ((5

 ما بني ال وسني مل يذكر يف امل ت . ((6

 يف امل ت ذ بمو  ال  ةرهم. ((7
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 .(1)(Q هعل  )وسّم  احلسنوال
وصلالال   ،(2)(-لعنالاله اهلل-ومل يهنوجهالالا )مالالن يهنيالالد  ،سالالّوغها املالالا و

 ووولدها. ،عليها رج  من آ  طلح 

 عّروهم. ،قريش كة  (4)إذا وق  بينهم وبني بطو  من (3)وكا 

 .(6)مسم  اال واج (5)بن  وقالواذ يا

واورة هالالذا احلالالديا عبالالد الكالالريم بالالن حممالالد بالالن محالالدا  يف  -8

 ... وبعا اليها معاوي  بصمسني ال  ةرهم.ويه تار ه و اة

 أ  تنكحها.البّد ل   -يهنيد-وقا  ألبنه 

 ا ا وعل  باحلسن بن عق ما وعل . -واهلل- ،و ا ذ كةّ 

 .(7)وام خطر  عندها!!

                                                           

 ما بني ال وسني مل يذكر يف امل ت . ((1

 ما بني ال وسني مل يذكر يف امل ت . ((2

 يف امل ت  والبحارذ وكا . ((3

 يف االرشاة والبحار بدو  كلم ذ من. ((4

 يف امل ت ذ يا ابن. ((5

 16  2واالرشاة للشيخ املهيد عليه الرمح ذ ج 167اعظنيذ  روض  الو ((6

 .-قم-منشورا  مكتب  املهيد  ،136  1للصوار م ذ ج Q وم ت  اإلما  احلسني

 .136  1للصوار م ذ ج Q م ت  اإلما  احلسني ((7
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 ( امرأتهذ جعد  ابن  االشعا بن قي .Q سم  )اإلما  احلسن -9

وكالا  معاويال  بالن ايب سالهيا  قالد  ،-بنال  االشالعا-وقي ذ جو  

 ةرهم. أل ضمن هلا مام  

مل يال  هلالا بالام  ،لال  ذلال ولالام وع ،وا  يهنوجها ابناله يهنيالد إذا قتلتاله

 .(1)ضمن

بنالال  االشالالعا بالالن -(  وجتالاله جعالالد  Q سالالمع  )احلسالالن -10

يهنيالالد بالالن معاويالال  ا  سالالّم   (2)ذ ةس اليهالالاسالالد قالالا  ال ،-قالالي  الكنالالد 

 واتهنوج  وسمته. ،احلسن

 ارسل  إل يهنيد تسوله الووا  بالوعد. (3)ولام ما 

 اونرضاك ألنهسنا؟! ،ما ارضاك للحسن -واهلل-و ا ذ انا 

 وقا  الشعب ذ وانام ةّس اليها معاوي .

 واعطي  مام  ال  ةرهم. ،و ا ذ سّم  احلسن وا وج  يهنيد

 ،تطلالال  انجالالا  الوعالالد ،بعثالال  إل معاويالال  Q احلسالالن (4)ولالالام مالالا 

 وبعا اليها باملا .

                                                           

 ن له عن العدة ال وي . 149  44ويف بحار االنوارذ ج 351العدة ال وي ذ   ((1

 .-عليها اللعن -بن  االشعا   جعد لإأ ذ  ((2

 .Qأ ذ ولام استشهد اإلما  املجتب   ((3
 .Qأ  استشهد  ((4
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 لهنوجت  اياه. -لوال ذل -وقا ذ اين اح  يهنيد وارجو حياته 

كالا  ي الو  عنالد  Q نوقا  الشعب ذ ومصدا  هذا ال و ذ ا  احلسال

 .(2)وقد بلغه ما صن  معاوي ذ ال يه  بام وعد وال يصد  ويام ي و  (1)موته

حممالالالد بالالالن سالالالة  اامحالالال  قالالالا ذ كانالالال  جعالالالد  بنالالال   -11

 .L االشعا بن قي  حت  احلسن بن عق
 وهعل . ،اين مهنوج  ،حسنا    ودس اليها يهنيدذ ا  سمّ 

 الووا  بام وعدها.تسو  يهنيد  ،بعث  اليه جعد  Q ولام ما  احلسن

 .(3)مل نرض  للحسنذ ونرضاك ألنهسنا!؟! -واهلل-و ا ذ انا 

جعالد   L رو ذ ا  معاوي  ةو  السم إل امرأ  احلسن بن عق -12

 يهنيد. (4) وجت  بابن  -هو-ذا ما  او ،وقا  هلاذ اس يه ،بن  االشعا

 .Q(5) وما  ،ولام س ته السم

                                                           

 .Qأ  استشهد  ((1
منشورا  مكتب ذ  ،212و211تذكر  اخلوا  لسبط ابن ااو  ذ   ((2

 نينو .

 .211من تاريخ ةمشق البن عساكرذ   Q ترمج  اإلما  احلسن ((3

 يف البحارذ ابن  يهنيد. ((4

 البحار صلوا  اهلل تعال عليه.يف  ((5
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  ال ذ  وجن  يهنيد.امللعون  إل معاوي  امللعو  و جا  

 للحسن بن عق. (1)و ا ذ اذهب  وو  امرأ  ال تصل 

 !!(2)ال تصل  البن  يهنيد

قالالا   Q ذ أ  احلسالالنK عالالن آبامالاله Q رو  عالالن الصالالاة  -13
 .N رسو  اهلل (3)كام ما  -بالسم-أله  بيتهذ اين امو  

 ذ ومن يهع  ذل ؟!(4)و الوا

 بن  االشعا بن قي . -جعد -ذ امرأيت Q قا 

ذ اخرجهالالا مالالن (5)قالالالوا ،ويومرهالالا بالالذل  ،ّ  معاويالال  يالالدّس اليهالالاوالالو

 منهنل !! وباعدها من نهس !!

 شي ا ؟! -بعد-ذ كي  اخرجها؟! ومل تهع  Q قا 

 عند الناس. (6)وكا  هلا عذر ،ما قتلن  غرها ،ولو اخرجتها
                                                           

 يف نسص ذ مل تصل  )ن ة عن هامش االحتجاج(. ((1

ن له عن  148و147  44ويف بحار االنوارذ ج 73  2االحتجاجذ ج ((2

 االحتجاج.

 .N يف الهصر  كام ما  به رسو  اهلل ((3
 يف البحار والهصر ذ قالوا. ((4

 يف الهصر ذ و الوا. ((5

 )والظاهر انه سهو مطبع (. يف الهصر ذ عذر  ((6
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. (1)وام ذهب  االيا   حت  بعا اليها معاوي  ماال  جسيام 

 ويهنوجها من يهنيد. (2)ها مام  ال  ةرهم أيضا  وجع  يمنيهاذ بو  يعطي

 Q(4) رفالوونصالال ،Q لتسالال يها احلسالالن (3)ومحالال  اليهالالا رشبالال  سالالم
 صامم. Q إل منهنله وهو

 ،رشبال  لالبن (6)وكالا  يومالا  حالارا   -وقال  االوطالار- (5)ووخرج  لاله

عالالدو  اهلل  (8)ذ يالالاQ(7) وقالالا  ،ر االوشالال ،قالالد ال الال  ويهالالا ذلالال  السالالمّ و

 .(9)قتلتين !! قتل  اهلل

                                                           

 يف الهصر ذ االيا  واللياي. ((1

 يف نسص  من اخلرامجذ أيضا  وضياع. ،يف الهصر ذ وأيضا  يهنوجها ((2

 يف الهصر ذ رشب  من السم. ((3

 .Q يف نسص  من اخلرامجذ وه  بع  االيا  انرصف ((4
 يف البحار بدو  كلم ذ له. ((5

رشب  من  -وق  االوطار-ووخرج  له  ،د احلريف الهصر ذ وكا  يوما  شدي ((6

 قد ال   ويها.... ،لبن

 .Q يف الهصر ذ و ا  ((7
 يف البحار بدو  كلم ذ يا. ((8

ما س ي  مث  هذه املر  ل د  ،ذ ل د س ي  السم مرارا  Q قا  )اإلما ( احلسن ((9

 (.42  4قطع  قطع  قطع  من كبد  وجعل  اقلبها بعوة مع . )املناق ذ ج
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واهلل  ،ول الالد غالالّرك وسالالصر منالال  ،(1)واهلل ال تصالاليبني مناّلال  خلهالالا  

  هني  و هنيه.

 .Q رم مىض (2)يومني Q ومكا
 .(6()5)عليه( (4)ومل ي  هلا )بام عاهد ، ا (3)وغدر معاوي 

مالالا  -مالالرارا   -(ذ ل الالد سالال ي  السالالم Q قالالا  )اإلمالالا  احلسالالن -14

 س يته مث  هذه املر .

و الا   ،علال  اقلبهالا بعالوة معال وج ،ل د لهظال  قطعال  مالن كبالد 

 ذ ومن س اك؟!.Q له احلسني

 ذ وما تريد منه؟! أتريد أ  ت تله؟!Q و ا 

والام أحال  أ   ،وا  مل يكالن ،ا  يكن هو هالو والاهلل اشالد ن مال  منال 

 .(7)ي خذ يب بر  

                                                           

 يف نسص ذ ال تبرصين خرا  )ن ة عن هامش اخلرامج(. ((1

 إل رضوا  اهلل. Q ومىض ،ويف الهصر ذ يوما   ،يف البحارذ يوما  ((2

 معاوي . - ا-يف البحارذ وغدر  ((3

 يف نسص ذ عاهدها )ن ة عن هامش اخلرامج(. ((4

 ما بني ال وسني مل يذكر يف الهصر . ((5

ن ة عن  153  44ويف البحارذ ج 269 والهصر   241اخلرامجذ   ((6

 .269اخلرامجذ  

 .167روض  الواعظنيذ   ((7
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(ذ يا أخ  اين مهارق  Q احلسني لإلما  Q )قا  اإلما  احلسن -15

 .-يف الطش -  بكبد  ورمي ،وقد ُس ي  السم ،والحق بريب

وانالالا اخاصالالمه إل  ،واننالال  لعالالارف بمالالن سالال اين ومالالن ايالالن ةهيالال 

 ذ ومن س اكه؟!Q و ا  له احلسني ،اهلل عهن وج 

 ذ ما تريد به؟! أتريد أ  ت تله؟!Q قا 

 ا  يكن هو هو واهلل اشد ن م  من .

 .(1)وام اح  أ  ي خذ يب بر   ،وا  مل يكن هو

ةخلالال  انالالا ورجالال  عالالل  بالالن اسالالحا  قالالا ذ (2)عالالن عمالالر -16

 نعوةه. L احلسن بن عق

 حت  يعاوي  اهلل. (3)قا ذ ال واهلل ال نسول  ،ذ يا وة  سلن Q و ا 

  الينا. Q رم خرج Q(5) قا ذ رم ةخ  ،(4)رم نسول 

                                                           

 .42  4املناق ذ ج ((1

 ذ عن عمر بن اسحا .567  1يف كش  الغم ذ ج ((2

 ذ ال أسول ...567  1يف كش  الغم ذ ج ((3

 ذ رم اسول .567  1يف كش  الغم ذ ج ((4

ويف امل ت ذ  ،  رم خرج الينااخلة Q ذ رم ةخ 567  1يف كش  الغم ذ ج ((5

 إل اخلة . Q رم ةخ 
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رالالم  ،قالالا ذ بالال  يعاويالال  اهلل ،ذ سالاللن  قبالال  أ  ال تسالالولن Q(1)  الالا و

 .(2)نسول 

قالالد سالال ي  السالالّم  واين ،ذ قالالد ال يالال  طامهالال  مالالن كبالالد Q قالالا 

 مرارا  ولم اسق مث  هذه املر .

 جيوة بنهسه. Q وهو -من الغد- Q )قا  الراو (ذ رم ةخل  عليه

 تتهم؟! (4)ملن -يا أخ -ذ Q(3) و ا  ،عند رأسه Q واحلسني

 ؟! لت تله؟!(5)ذ ملِ Q و ا 

 ذ نعم.Q قا 

 اشّد بوسا  واشّد تنكية .. (6)واهلل ،ذ ا  يكن الذ  اظنQ قا 

 .Q...(8) رم قىض ،وة أح  أ  ي ت  يب بر   ،يكن (7)الّ وإ
                                                           

 .Q يف امل ت ذ وقا  ((1
 ويف امل ت ذ ووسول . ((2

 لهذ Q يف امل ت ذ قا  ((3

 ذ من تتهم.568  1يف امل ت  وكش  الغم ذ ج ((4

 ذ مل تسوله؟! ل تله؟!568  1ويف كش  الغم ذ ج ،يف امل ت ذ مله؟! لت تله ((5

 ذ وونه )والظاهر انه سهو مطبع (.568  1يف كش  الغم ذ ج ((6

 وام اح  أ .. ،يف امل ت ذ وا  مل يكن ((7

للصوار م ذ  Q وم ت  اإلما  احلسني 584و 567  1كش  الغم ذ ج ((8

 .138  1ج
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عالالن عمالالر بالالن اسالالحا  قالالا ذ ةخلالال  انالالا وصالالاح  ي عالالل  -16

 و ا  لصاحب ذ يا وة  سلن . ،نعوةه L احلسن بن عق

 قا ذ ما انا بسامل  شي ا .

أ  -و الالا ذ  ،والالدخ  كنيهالالا  لالاله رالالم خالالرج ،رالالم قالالا  مالالن عنالالدنا

 قب  أ  ال تسلن . ،سلن  -وة 

 .-قب -ل د لهظ  طامه  من كبد   -واهلل-وين و

ولالالم  -مالالرارا  -واين قالالد سالال ي  السالالم  ،لبتهالالا بعالالوة كالالا  معالال ق

 وسلن . -قط-أسق مث  هذا 

رالم  ،-ا  شالا  اهلل-و الا ذ مالا انالا بسالامل  شالي ا  حتال  يعاويال  اهلل 

 .-وهو يسو -اتيته  ،خرجنا ولام كا  من الغد

   أخ  أنب ن  من س اك؟!و ا ذ أ ،و عد عند رأسه Q وجا  احلسني

 قا ذ ما انا بمحدر  شي ا . ،قا ذ مِل ؟! أت تله؟! قا ذ نعم

 واهلل اشد ن م . -الذ  اظن-ا  ي  صاحب  

 .(1)ال ي ت  يب بر   -وواهلل-وإالّ 

                                                           

 .83من كتاب الطب ا  الكبر أليب سعدذ   Q ترمج  اإلما  احلسن ((1

رضوا  اهلل -لعهنيهن الطباطبام   ذي  وحت يق سامح  العةم  املح ق السيد عبد ا

 حيا  الءا .إل K من منشورا  م سس  آ  البي  -تعال عليه
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قالالا ذ ةخلالال  أنالالا ورجالال  عالالل  ،عالالن عمالالر بالالن إسالالحا  -17

 يف مرض موته. ،نعوةه Q احلسن

 سلن  حاج . -وة  يا-ذ Q و ا 

ذ Q و الالالا  ،نسالالالول  حتالالال  يعاويالالال  اهلل ال -واهلل-و الالالا ذ ال 
 سلن  قب  أ  ال تسولن .

ولالم  -مالرارا  -وإين سال ي  السالّم  ،ول د ال يال  طامهال  مالن كبالد 

 أسق مث  هذه املر .

 ،مالالالن الغالالالد وهالالالو جيالالالوة بنهسالالاله Q قالالالا ذ رالالالم ةخلالالال  عليالالاله

 عند رأسه. Qواحلسني

 من تتهم؟! -يا أخ -و ا  لهذ 

 قا ذ نعم. ،!قا ذ مل؟! لت تله؟

 واهلل أشد بوسا  وأشد تنكية . ،قا ذ إ  ي  الذ  أظن

 وام أحّ  أ  ي ت  يب بر  . ،وإ  مل يكن

 .Q(1) رم قىض نحبه
 L بالن إسالحا  قالا ذ كنالا عنالد احلسالن بالن عالق (2)عن عمالر -18

 ودخ  املصرج رم خرج.

                                                           

 .212تذكر  اخلوا  لسبط ابن ااو     ((1

 يف امل ت ذ عمر. ((2
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 .(3)س يته مث  هذه املر  (2)وما -مرارا  -ذ ل د س ي  السم Q(1) وقا 

 .(4)ول د لهظ  طامه  من كبد  )ورأيتن  أقلبها بعوة(

 من س اك؟! -يا أخ -ذ Q و ا  له احلسني

 ذ وما تريد منه؟! أتريد أ  ت تله؟!(5)قا 

 قا ذ نعم.

 .(7)واهلل أشد ن م  )له من ( ،كا  الذ  أظن (6)قا ذ ل ن

 .(9)يب بر   (8)وام أح  أ  ي خذ ،وإ  كا  غره

 Lقالا ذ كنال  مال  احلسالن واحلسالنيعن عمالر بالن إسالحا   -19
 املصرج رم خرج. Q ودخ  احلسن ،يف الدار

                                                           

 .Q يف امل ت ذ و ا  ((1
 يف امل ت ذ وام. ((2

 يف امل ت ذ بدو  كلم ذ املر . ((3

 ال وي .ما بني ال وسني مل يذكر يف العدة  ((4

 يف امل ت ذ و ا ذ ما تريد إليه؟! ((5

 يف امل ت ذ إ  كا . ((6

 ما بني ال وسني مل يذكر يف العدة ال وي . ((7

 يف العدةذ أ  ت ت  يب بر  . ((8

 .136  1للصوار م  ج Q وم ت  اإلما  احلسني ،352العدة ال وي ذ   ((9
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 س يته مث  هذه املر . (1)ما -مرارا  -ذ ل د س ي  السم Q و ا 

 مع . (3)لبها بعوةوجعل  أق ،لهظ  قطع  من كبد  (2)ل د

 من س اكه؟! (4)و Q و ا  له احلسني

 .(6)قتله؟!( (5)منه؟! )أتريد ذ وما تريدQ و ا 

وإ  مل يكالالن هالالو والالام  ،والالاهلل أشالالد ن مالال  منالال  ،هالالو هالالو (7)يكالالنإ  

 .(8)أح  أ  ي خذ يب بر  

 Q(9) اسالالتدع  احلسالالني ،الووالالا  Q ر  احلسالالنالملالالا حضالال -20
 .(10)إين مهارق  والحق بريب -أخ  يا-وقا  لهذ 

                                                           

 يف كش  الغم ذ وام. ((1

 طالبينيذ ول د.يف كش  الغم  وم ات  ال ((2

 يف كش  الغم ذ بعوة كا  مع . ((3

 يف كش  الغم ذ من س اك؟! ((4

 يف م ات  الطالبينيذ أتريد أ  ت تله؟! ((5

 ما بني ال وسني مل يذكر يف كش  الغم . ((6

 وإ  مل يكن هو... ،يف كش  الغم ذ إ  يكو  هو واهلل أشد ن م  ((7

 1وكش  الغم ذ ج ،17-16  2(ذ جاإلرشاة للشيخ املهيد )عليه الرمح  ((8

 .81وم ات  الطالبيني   ،585 

 .Lيف اإلرشاةذ احلسني بن عق  ((9
 يف اإلرشاةذ بريب ج  وعهن. ((10
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  (2)إينو ،(1)ورميالالال  بكبالالالد  يف الطشالالال  ،وقالالالد سالالال ي  السالالالم

  .ومن أين ةهي  ،لعارف بمن س اين السمّ 

 .(4)...(3)أخاصمه إل اهلل عهن وج وأنا 

الووالالا  اسالالتدع  احلسالالني بالالن  Q ر  احلسالالنالملالالا حضالال -21

 و ا ذ يا أخ  إين مهارق  والحق بريب عهن وج . Lعق

وإين لعالالارف  ،وقالالد سالال ي  السالالم ورميالال  بكبالالد  يف الطسالال 

 ومن أين ةهي . ،بمن س اين السم

 .(5)وإنا أخاصمه إل اهلل عهن وج 

أيب أميال  قالا ذ ةخلال  عالل احلسالن بالن عالق  عن جنالاة  بالن -22

 ،ويالاله وبالالني يديالاله طسالال  (6)يف مرضالاله الالالذ  تالالويف L بالالن أيب طالالال 

                                                           

 يف اإلرشاةذ يف الطس . ((1

 يف املناق ذ وانن  لعارف بمن س اين ومن أين ُةهي . ((2

 يف اإلرشاةذ إل اهلل تعال. ((3

واإلرشاة للشيخ املهيد )عليه  42  4ناق  جوامل 167روض  الواعظني   ((4

 .17  2الرمح (ذ ج

 .585  1ك  الغم ذ ج ((5

 .Qأ ذ استشهد  ((6
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ي الالذف عليالاله الالالد  و الالرج كبالالده قطعالال  قطعالال  مالالن السالالم الالالذ  أسالال اه 

 معاوي  لعنه اهلل.

 مال  ال تعالج نهس ؟! -يا موال -و ل ذ 

 بامذا أعالج املو ؟! -يا عبد اهلل-ذ Q و ا 

 وإنا إليه راجعو . قل ذ إنا هلل

ذ N ل الالد عهالالد إلينالالا رسالالو  اهلل -واهلل-إي  و الالا ذ  Q رالالم التهالال 
 .L ا  هذا األمر يملكه ارنا عرش إماما  من ولد عق وواطم 

 ما ِمنا إالّ مسمو  أو م تو .

. )عالالن بحالالار األنالالوار للعةمالال  Qرالالم روعالال  الطسالال .. وبكالال  

 44ج  قالالالالدس اهلل تبالالالالارك وتعالالالالال روحالالالاله ال الالالالدو ذ الاملجلسالالالال

 ن له عن كهاي  األرر(. ،138-139 

وبالالني معاويالال ... خالالرج  Qملالالا اسالالت ر الصالالل  بالالني احلسالالن  -23

ال مالا  منهنلاله منتظالرا  ألمالر  ،كالاظام  غيظاله ،إل املدين  ووقالا   الا Q احلسن

عالل   وعالهن ،ر سالنني مالن إمارتالهالإل أ  تالم ملعاويال  عشال ،ربه ج  اسالمه

 البيع  ألبنه يهنيد.

 .Q شعا بن قي  وكان   وج  احلسنودس إل جعد  بن  األ
وأرسال   ،من محلهالا عالل سالّمه وضالمن هلالا أ  يهنوجهالا بابناله يهنيالد

 إليها مام  أل  ةرهم.
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 وس ته جعد  السم.

لسالالبيله يف صالالهر سالالن   Q  الومضالال ،مريضالالا  أربعالالني يومالالا   Q وب الال 

 1ج الغمالالال  وكشالالال  ،15  2مخسالالالني مالالالن اهلجالالالر . )اإلرشالالالاة ج

 542.) 

ر  العشالالال Q  ...  وجالالال  أيب حممالالالدأ  معاويالالال  بالالالذ  اعالالالد -24
 وسواة الكوو . -من شع  سورا -آالف ةينار وإقطاعا  كثر  

 ولام وضعته بني يديه. ،وجعلته يف طعا  ،ومح  إليها ساّم  

واحلمالالد هلل عالالل ل الالا  حممالالد  ،ذ إنالالا هلل وإنالالا إليالاله راجعالالو Q قالالا 

وأمال  ساليد  نسالا  العالاملني وعمال   ،وأيب ساليد الوصاليني ،سيد املرساللني

. )بحالالار األنالالوارذ Kومحالالهن  سالاليد الشالالهدا   ،جعهالالر الطيالالار يف اانالال 

رمحالال  -  الن لالاله عالالن عيالالو  املعجالالهنا  للسالاليد املرتضالال 140  44ج

 (.-اهلل تعال عليه

ولالالم  ،-مالالرا   سالالب -أ  معاويالال  سالالّمه  (1)كالالا  سالالب  وواتالاله -25

 يعم  ويه السم.

رين ألالال  ةينالالار الوورسالال  إل امرأتالاله جعالالد ... وبالالذ  هلالالا عشالال

وسالواة الكووال . وضالمن هلالا  ،ر ضالياع مالن شالع  سالورا الشالوإقطاع ع

 أ  يهنوجها يهنيد ابنه.

                                                           

 ؟Qأ ذ كا  سب  شهاة  اإلما  املجتب   ((1
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 يف براة  الذه  يف السويق امل ند. ،السم Q وس   احلسن

 قا  كبده. ،ولام استحكم ويه السمّ 

 أخ ؟!. و ا  لهذ كي  أن  يا Q وةخ  عليه أخوه احلسني

 ذ كي  يكو  من قل  كبده يف الطش .Q و ا 

   ب ؟! ألنت م.و ا  لهذ من وع

 (.160ذ أذ  ال أعلم ... )ةالم  اإلمام ذ  Q قا 

أ   Q قالالا  ابالالن األرالالرذ كالالا  سالالب  مالالو  اإلمالالا  احلسالالن -26
  وجته جعد  بن  األشعا بن قي  س ته السم.

 ،وكالالا  توضالال  حتتالاله طسالال  وتروالال  اخالالر  نحالالو أربعالالني يومالالا  

 منه. Q وام 
 ي  أخالال  سالال ذ يالالاQ ألخيالاله احلسالالني Q وملالالا اشالالتد مرضالاله قالالا 

 مل أسق مث  هذه إين ألض  كبد . -رة  مرا -السم 

 ذ من س اك يا أخ ؟!Q قا  احلسني

 ذ ما س ال  عن هذا؟! تريد أ  ت اتلهم؟!Q قا 

 44أكُِلُهالالالالم إل اهلل عالالالالهن وجالالالال . )هالالالالامش بحالالالالار األنالالالالوار ج

 135-136.) 
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رم  قالا ذ أ  جعالد  بنال  األشالعا بالن العن أيب بكالر احلضال -27

 وسم   موال  له. Lن بن عق قي  الكند  سّم  احلس

 و ا   السم. ،ووما موالته

 .(4()3)وام  (2)به (1)رم انتهط ،واستمس  يف بطنه Q وأما احلسن

وجالالر  السالالم  ،  أيامالالهدملالالا ةنالال  وواتالاله ونهالال Q إ  احلسالالن -28

 .(5)تغر لونه واخّض  ،يف بدنه

 رالعشال (6)ر  آالف ةينار وإقطالاعالكا  بذ  معاوي  اعد ... عش -29

 .Q(8)وسواة الكوو  عل أ  تسّم احلسن (7)ياع من س   سورا ض

                                                           

 ااسدذ قر  وجتم  بني االد واللحم ما . ،وتنهط طانته ((1

أ ذ  ،بهويف بع  النسخذ وانت    ،أ ذ كرسه ،يف بع  النسخذ وانته  به ((2

 )ن ة عن هامش الكايف(. ،تهر  بع  أحشامه

 .Qأ ذ استشهد  ((3
 .462  1الكايفذ ج ((4

 ن له عن بع  توليها  أصحابنا. 145  44بحار األنوارذ ج ((5

 طامه  من ارض اخلراج ي ط  ألحد وجتع  غلتها ر قا  له. ((6

 اسم موض  وناحي  من نواح  العرا . ((7

 .29  4املناق ذ ج ((8
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عالالن املغالالر  عالالن أ  موسالال ذ ا  جعالالد  بنالال  االشالالعا بالالن  -30

 ووشتك  منه شكا . ،السمّ  Q قي  س   احلسن

 .(1)قا ذ وكا  يوض  حتته طس  وترو  اخر  نحوا  من اربعني يوما  

قالالال ذ كالالا  احلسالالن بالالن  -بنالال  املسالالور-عالالن ا  بكالالر  -31

 ك  ذل  يهل  منه. ،س   )السم( مرارا   Lعق

 ويها. (2)حت  كان  املّر  اوخر  الت  ما 

 .(3)وونه كا   تل  كبده...

رالالم كانالال   ،رالالم سالال   ووولالال  ،رالالم اولالال  ،سالال   Q انالاله -32

 .(4)ويها Q وتويف ،اوخر 

                                                           

 ذي   ،84من كتاب الطب ا  الكبر البن سعدذ   Q ترمج  اإلما  احلسن ((1

 -رضوا  اهلل تعال عليه-وحت يق سامح  العةم  املح ق السيد عبد العهنيهن الطباطبام  

 إلحيا  الءا . Qمن منشورا  م سس  آ  البي  

 .Qأ ذ استشهد  ((2
 84ر البن سعدذ  طب ا  الكبالمن كتاب  Q ترمج  اإلما  احلسن ((3

 .90و 

 .83البن سعدذ   Q ترمج  اإلما  احلسن ((4
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وهالالو  تلالال  اليالاله  -قالالا  الطبيالال -رته الووالالا  الولالالام حضالال -33

 .(1)...أمعا ههذا رج  قد قط  السّم 

 :حبيب بق م َمة

حلبيالال  بالالن مسالاللم  الههالالر ذ رب  L قالالا  احلسالالن بالالن عالالق -34

 مسر ل  يف غر طاع .

 قا ذ أما مسر  إل أبي  وة.

 ولكن  أطع  معاوي  عل ةنيا قليل . ،ذ بلQ قا 

 ل د قعد ب  يف آخرت . ،ول ن كا  قا  ب  يف ةنياك

اهلل عالالهن  كنالال  كالالام قالالا  ،ولالالو كنالال  إذ وعلالال  رشا  قلالال  خالالرا  

َر َنيِّئ   وج ذ ﴿ ََ ََطسوا َاَمال  ص حْل   َ آ ََ.﴾ 

ُ  مزز  كزز نسوا ولكنالال  كالالام قالالا  عالالهّن وجالال ذ ﴿ َسززوْمْ َبزز   راَن َاززىل قس

ْ بسونَ   .(2)﴾َي  

 حلبي  بن مسلم ذ رب مسر ل  يف غر طاع  اهلل. Q وقا  -35

ولكنالال  أطعالال   ،قالالا ذ بالالل ،ذ أمالالا مسالالر  إل أبيالال  والالةQ قالالا 

 ةنيا ةني  قليل .معاوي  عل 

                                                           

 .83البن سعدذ   Q ترمج  اإلما  احلسن ((1

 .24/  4املناق ذ ج ((2
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 ولعمر  ل ن قا  ب  يف ةنياك ل د قعد يف ةين .

ولالالو أنالال  إذ وعلالال  رشا  قلالال  خالالرا  كالالام قالالا  اهلل عالالهن وجالال ذ 

َر َنيِّئ   ﴿ ََ ََطسوا َاَمال  ص حْل   َ آ ََ.﴾ 

َكززالب َبزز   وونالال  كالالام قالالا  اهللذ ﴿ ،وقلالال  رشا  ولكنالال  وعلالال  رشا  

ْ بس  ُ  م  ك نسوا َي   َسوْمْ  .(1)﴾ونَ راَن َاىل قس

 :القيني م ي احل

وبيعال   Q أمالر املال منني (2) ملا بلغ معاويال  بالن أيب سالهيا  ووالا -36

إل  (5)بل ني (4)ورجة  من ،ةس  رجة  من محر إل الكوو  ،Q احلسن (3)الناس

 األمور. Q ر  ليكتبا إليه باألخبار ويهسدا عل احلسنالالبص

  مالالن عنالالد والالومر بإسالالتصراج احلمالالر Q وعالالرف ذلالال  احلسالالن

 ووخرج. ،بالكوو  (6)حجا 

                                                           

 .574  1كش  الغم ذ ج ((1

 .Q أ ذ استشهاة أمر امل منني ((2
 .Q يف البحارذ وبيع  الناس إلبنه احلسن ((3
 يف البحارذ من بن  ال ني. ((4

والنسب ذ قين  إحد  قبام  العرب. )ن ة  عن هامش  ،بل ني اصله بنو ال ني ((5

 اإلرشاة(.

 يف البحارذ حلا . ((6
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 إل البرص . Q وكت  ،بضب عن ه (1)وومر

 وتب  عن ه. -من بن  سليم-ال ين   (2)واستصرج

 إل معاوي . Q وكت  احلسن

 ،أمالالالا بعالالالدذ وإنالالال  ةسسالالال  الرجالالالا  لإلحتيالالالا  واإلغتيالالالا 

 كون  حتّ  الل ا . ،وارصد  العيو 

 .-إ  شا  اهلل-أوش  ذل  وتوقعه  (3)وما

 ...(5)احلج  (4)  بام ال يشم  به ذوووبلغن  أن  شم

أمالالر املالال منني عالالق عليالاله الصالالة   (6)وملالالا بلالالغ معاويالال  مالالو  -37

وآخالالر  -ال الكووالال -أنهالالذ رجالالة  مالالن محالالر  Q والسالالة  وبيعالال  احلسالالن

                                                           

 يف البحارذ وأمر. ((1

 يف البحارذ باستصراج... ووخرج وتب  عن ه. ((2

 يف البحارذ وما أش  يف ذل . ((3

 البحارذ ذو حج . ((4

 44وبحار األنوار ج ،9  2ج -عليه الرمح -اإلرشاة للشيخ املهيد  ((5

 ن له عن اإلرشاة. 45-46 

 .-Q-أ ذ استشهاة أمر امل منني  ((6
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 Qباألخبالار ويهسالدا عالل احلسالن (1)ر  ليطالعالاهالمن بنال  ال الني إل البصال
 وقلوب الناس. ،األمور

 إل معاوي ذ Q ب تلهام وكت  Q  ام وحصلهام وأمر Q وعرف

 ،أمالالالا بعالالالد وإنالالال  ةسسالالال  الرجالالالا  لإلحتيالالالا  واإلغتيالالالا 

وتوقعالاله إ   ،ومالالا أوشالال  ذلالال  ،كونالال  حتالال  الل الالا  ،وأرصالالد  العيالالو 

 شا  اهلل.

ُم     .(3)بام مل يشم  به ذوو احلج ... (2)وبلغن  أن  ش 

 :مح اأ

لكووالال  جالالا   النسالالو  مالالن ا Q ملالالا قالالد  اإلمالالا  املجتبالال  -38

 .Q يعهنينه يف أمر امل منني
يالالالا أبالالالا -و الالالال  عامشالالال ذ  N أ واج النبالالال  Q وةخلالالال  عليالالاله

 ما مث  و د جدك إال يو  و د أبوك!! -حممد

                                                           

 هكذا يف املصدر والظاهر أ  الصحي ذ ليطلعاه. ((1

الذ  أصب  ك  ذ  ل   Q   بمو  عقحرشم ذ ور  ببلي ، واملعن ذ و ((2

 )ن ة  عن هامش كش  الغم (. Q مغموما  بموته

 .538  1كش  الغم ذ ج ((3
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بغالالر قالالب   -لالالية  –ذ نسالالب  نبشالال  يف بيتالال  Q و الالا  هلالالا احلسالالن

 .-ال او -وصار  جرحا   ،بحديد  حت  تب  احلديد  كه 

حتالال   -مالالن خيانالال -ه ر ويالاله مالالا مجعتاِلالالجالالرةا  أخضالال  ووخرجالال

 ال تعلمني هلا و نا ؟! -عدةا  –أخذ  منه أربعني ةينارا  

 من تيم وعد ؟! -Q-  عق الها يف مبغضتقِ وهر

 .(1)و ال ذ قد كا  ذل  ،ول د تشّهي  ب تله؟!

و جالالدك حالالذو  حالالذ -يالالا بالالن واطمالال -ذ Q رالالم قالالال  لالاله -39

 .(2)ذا عن ؟!ذا الذ  أخنك   ومن ،وأبي  يف علم الغي ؟!

ذ واهلل ل الالد أخالالنين جالالد  رسالالو  Q قالالا  اإلمالالا  املجتبالال  -40

 .(3)أن  عوتني بالدا  والدبيل ... N اهلل

ي الو ذ ملالا  Q عن حممد بالن مساللم قالا ذ سالمع  أبالا جعهالر -41

ذ يالالا أخالال  إين Q الووالالا  قالالا  للحسالالني L ر احلسالالن بالالن عالالقضالالالح

 أوصي  بوصي  واحهظهاذ 

                                                           

 .86مشار  أنوار الي ني   ((1

 .197اهلداي  الكن    ((2

 .198اهلداي  الكن    ((3

 وخراج وةم  يظهر يف ااوف وي ت  صاحبه غالبا . ،ذ الطاعو -مصغر -الدبيل  
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 ألحد  به عهدا . N وجهن  إل رسو  اهللإذا أنا م   وهي  ن  رم 

 رم رةين واةون  يف الب ي . Pرم ارصون  إل أم  

والنالالاس  ،مالالا يعلالالم اهلل -مالالن عامشالال -واعلالالم أنالاله سيصالاليبن  

 وعداو ا لنا أه  البي . ،صنيعها وعداو ا هلل ولرسوله

رير رالم انطل الوا باله إل ال)و( وضال  عالل السال Q ولام قالب  احلسالن

 الذ  كا  يصق ويه عل اانامهن. N مصّل رسو  اهلل

 .Q وصل  عليه احلسني
 N ولالالام أوقالال  عالالل قالالن رسالالو  اهلل ،ومحالال  وأةخالال  إل املسالالجد

 إل عامش . (1)ذه  ذو العوينني

 م  النب . (2)و ا  هلاذ إ م قد أقبلوا باحلسن ليدونوا

رج وكانالال  أو  إمالالرأ  ركبالال  يف الوصرجالال  مبالالاةر  عالالل بغالال  بسالال

 .اإلسة  رسجا  

و الالال ذ نّحالالوا ابالالنكم عالالن بيتالال !! وإنالاله ال يالالدون يف بيتالال  وهيتالال  

 عل رسو  اهلل حجابه؟!

ذ قالديام  هتكال  أنال  وأبالوك حجالاب رسالو  Q احلسالني هلالاو الا  

 وأةخل  عليه بيته من ال حي  قربه. N اهلل
                                                           

 كناي  عن اااسوس. )ن ة عن هامش الكايف(. ((1

 لصحي ذ ليدونوه.وا -يف البني-هكذا يف املصدر والظاهر وقوع سهو مطبع   ((2
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 .(1)يا عامش  -عن ذل -وإ  اهلل سامل  

عالالالد ب-ذ أو  إمالالالرأ  ركبالالال  البغالالال  Q قالالالا  أبالالالو عبالالالد اهلل -42

 عامش . -N رسو  اهلل

مالال   L ومنعالال  أ  يالالدون احلسالالن بالالن عالالق ،  إل املسالالجد جالالا
 .N(2) رسو  اهلل
ي الو ذ ملالا  Q عن حممد بالن مساللم قالا ذ سالمع  أبالا جعهالر -43

إين  -أخالالال  يالالالا-ذ Q قالالالا  للحسالالالني Q ر احلسالالالن بالالالن عالالالقالاحتضالالال

 واحهظها. ،بوصي  أوصي 

ألحالالد  بالاله  N وهي نالال  رالالم وجهنالال  إل رسالالو  اهلل والالإذا أنالالا ِمالال   

 عهدا .

 رم رةين واةون  بالب ي . ،Pرم ارصون  إل أم  واطم  

واعلالم أناله سيصاليبن  مالن احلمالرا  مالا يعلالم النالاس مالن صالنيعها 

 وعداو ا لنا أه  البي . N وعداو ا هلل ولرسوله

والالانطل وا بالاله إل  ،)و( وضالال  عالالل رسيالالره Q ولالالام قالالب  احلسالالن

 عل اانامهن. الذ  كا  يّصق ويه N مصل رسو  اهلل

                                                           

 .300  1الكايفذ ج ((1

 .161باب  ،264  1عل  الرشام ذ ج ((2
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ولالالام أ  صالالل عليالاله محالال  ووةخالال   ،Q عالالل احلسالالن Q لوصالال

 املسجد.

 بلغ عامش  اخلن. N ولام  أوق  عل قن رسو  اهلل

وقيالال  هلالالاذ أ الالم قالالد اقبلالالوا باحلسالالن بالالن عالالق ليالالدون مالال  رسالالو  

 .Nاهلل
وكانالال  أو  امالالرأ  ركبالال   ،رجالوصرجالال  مبالالاةر  عالالل بغالال  بسالال

 يف اإلسة  رسجا .

 ،وإناله ال يالدون وياله يش  ،ذ نّحالوا ابالنكم عالن بيتال ووقه  وقالال 

 حجابه. N وال هيت  عل رسو  اهلل

ذ قالالديام  هتكالال  أنالال  وأبالالوك Lو الالا  هلالالا احلسالالني بالالن عالالق 

 حجاب رسو  اهلل.

 قربه. N وأةخل  بيته من ال حي  رسو  اهلل
 وإ  اهلل سامل  عن ذل  يا عامش .

ليحالالد  بالاله  N إ  أخالال  أمالالرين أ  اقّربالاله مالالن أبيالاله رسالالو  اهلل

 عهدا .

وأعلالالم بتوويالال   ،علمالال ذ أ  أخالال  أعلالالم النالالاس بالالاهلل ورسالالولهاو

  اهلل تبالالارك وتعالالال أل ،سالالءه N كتابالاله مالالن أ  هيتالال  عالالل رسالالو  اهلل
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َ َن ي الالو ذ ﴿ زز   يسززوَإ النببْززيِّ ذاْلب َدن  يس َسوا بس َس َزز  البززْذيَق آَمنسززوا ال َوززد  َا يزز  َد

  ُ  ﴾.َل س

 الرجا  بغر إذنه. N وقد أةخل  أن  بي  رسو  اهلل

ززوا وقالالد قالالا  اهلل عالالهن وجالال ذ ﴿ عس َُ َزز  البززْذيَق آَمنسززوا ال َور  َا يزز  َد

ْإ النببْيِّ  َق َصو  و  َُ   ُ واَو س  ﴾.َدص 

ولعمالالر  ل الالد تبالال  أنالال  ألبيالال  وواروقالاله عنالالد أذ  رسالالو  

 املعاو . Nاهلل

ززوقالالا  اهلل عالالهن وجالال ذ ﴿ ززوَن َدص  ُ  ْان ززَد ذْنب البززْذيَق َيضسوا ززوْل واَُتس َرنس

َتَحَق اهللدس ل اهلل َك البْذيَق ام 
ُ  لَْتبق وى ئْ َسوَمس  ﴾.قس

ب الالر ام  N ولعمالالر  ل الالد أةخالال  أبالالوك وواروقالاله عالالل رسالالو  اهلل

 منه األذ .

 .Nما أمرمها اهلل به عل لسا  رسو  اهلل N وما رعيا من ح ه
 .نني أمواتا  ما حّر  منهم أحيا إ  اهلل حر  من امل م

ه مالن ةوالن احلسالن عنالد لالو كالا  هالذا الالذ  كرهتاِل ،امش يا ع وتاهلل

وإ  رغالالم -لعلمالال ذ أنالاله سالاليدون  ،جالالامهنا  والاليام بيننالالا وبالالني اهلل Lأبيالاله 

  .-معطس ...

 واذهبوا به. ،ذ نحّوا ابنكمQ ... و ال  عامش  للحسني

 وإنكم قو  خصمو .
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الاله Q   احلسالالنيالومضالال ذقالالا   Q ودونالاله ،رالالم أخرجالاله P إل قالالن ُأم 
 .(1)يف الب ي 

 ،الووالالا  Q ر  احلسالالنالعالالن  يالالاة املصالالارق  قالالا ذ ملالالا حضالال -44

 .L إستدع  احلسني بن عق
وقالالد  ،إين مهارقالال  والحالالق بالالريب جالال  وعالالهن -أخالال  يالالا-و الالا ذ 

 س ي  السم ورمي  بكبد  يف الطس .

 وإين لعارف بمن س اين السم ومن اين ةهي .

  .  تكّلم  يف ذل  بيشإوبح   علي   ،وأنا أخاصمه إل اهلل تعال

.  وانتظر ما حيد  اهلل عهن ذكره يف 

نالال  وامحلنالال  عالالل رسيالالر   ،والالإذا قضالالي  وغّمضالالن  وغّسالاللن  وكه 

ة به عهدا . N إل قن رسو  اهلل  ألجد 

 واةون  هناك. ،رمح  اهلل عليها ،رم رة ين إل قن جديت واطم  بن  أسد

إ  ال الالو  يظنالالو  أنكالالم تريالالدو  ةونالال  عنالالد  -بالالن أ  يالالا-وسالالتعلم 

 ويجلبو  يف منعكم عن ذل . N اهللرسو  

 .(2)وباهلل ُأقسم علي  أ   ريق يف امر  حمجم  ة ...

                                                           

 موض  احلاج  اليه(. -من احلديا-. )ذكرنا 303-302  1الكايف ج ((1

 1وكش  الغم  ج ،17  2ذ ج-عليه الرمح -اإلرشاة للشيخ املهيد  ((2

 م  إختةف يسر. 585 
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وكهنالاله ومحلالاله  Q لسالالبيله غسالالله احلسالالني Q  المضالال لالالام... و -45

ومالن معاله مالن بنال  أميال  أ الم ساليدونونه  ،ومل يشال  مالروا  ،عل رسيره

 وتجمعوا له ولبسوا السة . ،N عند رسو  اهلل

 N إل قالالن جالالّده رسالالو  اهلل L سالالني بالالن عالالقولالالام توّجالاله بالاله احل
 أقبلوا إليهم يف مجعهم. ،ليجدة به عهدا  

وحل الالتهم عامشالال  عالالل بغالال  وهالال  ت الالو ذ مالالاي ولكالالم!! تريالالدو  

 أ  تدخلوا بيت  من ال أح ؟!

  املدينالال ؟! الوجعالال  مالالروا  ي الالو ذ ... أيالالدون عالالثام  يف أقصالال

 ويدون احلسن م  النب ؟!

 .(1)  السي ...ال يكو  ذل  أبدا  وأنا أمح

 .(2)حت  سّ  منها سبعو  نبة   Q ورموا بالنبا  جنا ته -46

وبالاةر ابالالن  ،وكالاة  الهتنال  ت ال  بالني بنالال  هاشالم وبنال  أميال  -47

مالن حيالا ج ال  وإّنالا  -يالا مالروا -إرجال   عباس إل مالروا  و الا  لالهذ

                                                           

 1وكش  الغم ذ ج ،18  2ج ذ-عليه الرمح -اإلرشاة للشيخ املهيد  ((1

 586. 

 .44  4املناق  ج ((2
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 N أ  نالالدون صالالاحبنا عنالالد رسالالو  اهلل (1)مالالن حيالالا ج الال  وإّنالالا مالالا نريالالد
 .(2)نجدة به عهدا  بهنيارتهلكنّا نريد أ  

 وندونه عندها بوصيته بذل . Pرم نرةه إل جّدته واطم  

ر باعالالا  اللعلمالال  أنالال  أقصالال N ولالالو كالالا  وف بدونالاله مالال  النبالال 

نا عن ذل .  من رة 

كالالا  أعلالالم بالالاهلل ورسالالوله وبحرمالال  قالالنه مالالن أ  يطالالّر   Q لكناّلاله

 وةخ  بيته بغر إذنه. ،عليه هدما  كام طّر  ذل  غره

عالل بغال  ويالو  عالل  يالو  -واسالوأتاه-قب  عل عامش  و الا ذ رم أ

 مج !! تريدين أ  تطه   نور اهلل!! وت اتلني أوليا  اهلل؟!.

 إرجع .

ر الواهلل تعالالال منتصالال ،و الالد كهيالال  الالالذ  ذالالاوني وبلغالال  مالالا حتبالالني

 أله  هذا البي  ولو بعد حني.

إي  بح الالن الالالدما   Q ذ واهلل لالالوال عهالالد احلسالالنQ وقالالا  احلسالالني

وأ  ال أهريالالق يف أمالالره حمجمالال  ة  لعلمالالتم كيالال  توخالالذ سالاليوف اهلل 

 اشالءطناوأبطلالتم مالا  ،منكم موخالذها وقالد ن ضالتم العهالد بيننالا وبيالنكم

 عليكم ألنهسنا.

                                                           

 يف كش  الغم ذ وإنا ما نريد ةون صاحبنا... ((1

 كش  الغم ذ وبهنيارته. ((2
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والدونوه بالالب ي  عنالد جدتاله واطمال  بنال  أسالد  Q ومضوا باحلسالن

 .(1)بن هاشم بن عبد مناف ريض اهلل عنها وأسكنها جنا  النعيم

 L ر  احلسالالن بالالن عالالقالقالالا ذ ملالالا أ  حضالال Q أ  الصالالاة  -48
 الووا  بك  بكا ا  شديدا ..

ذ يالالا Q احلسالالني لإلمالالا  Q بالالالب ي  و الالا  هرالالم أوف أ  يدونونالال

ألجالالدة بالاله  N إل قالالن جالالد  رسالالو  اهلل  أخالال  إمحلنالال  عالالل رسيالالر

 عهد .

 واةون  هناك. ،رم رة ين إل قن جديت واطم  بن  أسد

ظنالالو  أنكالالم تريالالدو  ةونالال  عنالالد أ  ال الالو  ي -يالالا بالالن أ -وسالالتعلم 

 يف منعكم ذل . (2)ويجلبو  N رسو  اهلل

 وباهلل أقسم علي  أ  ال هير  يف أمر  حمجم  ة .

محلاله عالل رسيالره وتوجاله باله إل قالن  Q ولام غسله وكهناله احلسالني

 ليجدة به عهدا . N جده رسو  اهلل

 أت  مروا  بن احلكم ومن معه من بن  أمي  و ا ذ

                                                           

 1وكش  الغم ذ ج ،19-18  2ذ ج-عليه الرمح -اإلرشاة للشيخ املهيد  ((1

 م  إختةف يسر. 586 

 .امش اخلرامج(أجل  ال و ذ ضجوا واختلط  أصوا م. )ن ة  عن ه ((2
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  أقىص املدين  ويدون احلسن م  النب ؟!أيدون عثام  يف

وحل ال  عامشال  عالل بغال  وهال  ت الو ذ مالاي  ،ال يكو  ذلال  أبالدا  

 ومالكم يا بن  هاشم؟!

 تريدو  أ  تدخلوا بيت  من ال أح ؟!

رووا ال نريالالد ةوالالن صالالاحبنا عنالالد الو الالا  ابالالن عبالالاس ملالالروا ذ انصالال

 N وإناله كالا  أعلالم وأعالرف بحرمال  قالن جالده رسالو  اهلل N رسالو  اهلل
 من أ  يطر  عليه هدما  كام طر  ذل  غره وةخ  بيته بغر إذنه.

.  انرصف ونحن ندونه بالب ي  كام وف 

رالالالم قالالالا  لعامشالالال ذ واسالالالوأتاه يومالالالا  عالالالل بغالالال  ويومالالالا  عالالالل 

 .(1)مج ؟!...

قا  ابالن عبالاسذ ووقبلال  عامشال  يف اربعالني راكبالا  عالل بغال   -49

خلوا بيتالال  مالالن ال ت الالو ذ مالالاي ولكالالم!! تريالالدو  أ  تالالدمرحالال  وهالال  

 .(2)أهو  وال أح ؟!...

عالل أخياله  L عن ابن عبالاس قالا ذ ةخال  احلسالني بالن عالق -50

 ويه. (3)يف مرضه الذ  تويف L احلسن بن عق
                                                           

 .243-242  1اخلرامجذ ج ((1

 .44  4املناق ذ ج ((2

 ويه. -Q-أ ذ استشهد  ((3
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 .-أخ  يا-و ا  لهذ كي  جتدك 

 ذ أجدين يف أو  يو  من أيا  اوخر  وآخر يو  من أيا  الدنيا.Q قا 

عالالل  L ل أيب وجالالد وإين وارة عالال ،واعلالالم أين ال أسالالبق أجالالق
 لهراق  وورا  إخوت  وورا  األحب . ،كره من 

 واستغهر اهلل من م الت  هذه وأتوب إليه.

وأمالالر املالال منني عالالق بالالن  N بالال  عالالل حمبالال  منالال  لل الالا  رسالالو  اهلل

 .L ومحهن  وجعهر Pول ا  أم  واطم   Q أيب طال 
ويف اهلل عالالهن وجالال  خلالال  مالالن كالال  هالالال  وعالالهنا  مالالن كالال  مصالاليب  

 ك  ما وا .وةرك من 

 كبد  آنها  يف الطس . -يا أخ -رأي  

 ول د عرو  من ةهاين ومن أين أتي .

بمالالن خلهالال  مالالن أهالالق وولالالد   -يالالا حسالالني-والالإين أوصالالي  

أ  تصاله  عالن مسالي هم وت بال  مالن حمسالنهم وتكالو  هلالالم  ،وأهال  بيتال 

 خلها  ووالدا .

بالاله وببيتالاله ممالالن  أحالالقوالالإين  ،N وأ  تالالدونن  مالال  جالالد  رسالالو  اهلل

 من بعده. جا همبغر أذنه وال كتاب  أةخ  بيته
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َزز  البززْذيَق يف كتابالالهذ ﴿ N قالالا  اهلل تعالالال والاليام أنهنلالاله عالالل نبيالاله َا يزز  َد

  ُ َ َن َل س يسوَإ النببْيِّ ذاْلب َدن  يس   َسوا بس َس  ﴾.آَمنسوا ال َود 

وال  ،والالواهلل مالالا أذ  هلالالم يف الالالدخو  عليالاله يف حياتالاله بغالالر إذنالاله

 عد وواته.األذ  يف ذل  من ب جا هم

 ونحن موذو  لنا يف الترصف ويام وررناه من بعده.

وونشالالدك بال رابالال  التالال  قالالرب اهلل عالالهن  ،والالإ  أبالال  عليالال  اإلمالالرأ 

أ  ال  ريالالق يف  حمجمالال   N وجالال  منالال  والالالرحم املاسالال  مالالن رسالالو  اهلل

ونصتصالالم إليالاله ونصالالنه بالالام كالالا  مالالن  N مالالن ة  حتالال  نل الال  رسالالو  اهلل

 الناس إلينا بعده.

 .Q رم قب 
وعبالالد اهلل بالالن جعهالالر وعالالق  Q قالالا  ابالالن عبالالاسذ والالدعاين احلسالالني

 .(1)بن عبد اهلل بن عباس و ا ذ أغسلوا ابن عمكم

 (2)وغّسالاللناه وحن طنالالاه وألبسالالانه أكهانالاله رالالم خرجنالالا بالاله حتالال  صالاللينا

 عليه يف املسجد.

                                                           

 .Q ال يغّسله إالّ اإلما  Q اذ اإلما  ،أ  شاركوا وعاونوا يف الغس  ((1
 .Q هو الذ  صل عل اإلما  Q اإلما  ((2
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أمالر أ  يهالت  البيالال  وحالا  ةو  ذلال  مالروا  بالالن  Q وأ  احلسالني

 هناك من ولد عثام  بن عها .احلكم وآ  أيب سهيا  ومن حض 

 وقالواذ أيدون.. عثام .. برّش مكا ؟!

 ويدون احلسن م  رسو  اهلل؟!

ر السالالاليوف بيننالالالا وتن صالالال  الواهلل ال يكالالالو  أبالالالدا  حتالالال  تكسالالال

 الرما  وينهذ النب .

لحسالن بالن عالق بالن  الالذ  حالّر  مكال  لذ أمالا واهللQ و ا  احلسني

 بغر إذنه..واطم  أحق برسو  اهلل وبيته ممن أةخ  بيته 

ولكالالنكم رصتالالم بعالالده األمالالرا  وبالالايعكم عالالل ذلالال  األعالالدا  

 وأبنا  األعدا .

 قا  ابن عباسذ ... وإذا أنا بعامش  يف أربعني راكبا  عل بغ  مرح .

 ت دمهم وتومرهم بال تا .

ولالالام رأتنالال  قالالال ذ ل الالد اجالالءأتم عالالق يف الالالدنيا!! تالال ذونن  مالالر  

 ال أهو  وال أح !! بعد أخر  تريدو  أ  تدخلوا بيت  من

و لالال ذ واسالالوأتاه!! يالالو  عالالل بغالال  ويالالو  عالالل مجالال !! تريالالدين أ  

وبالالني  N وحتالالوي بالالني رسالالو  اهلل ،تطه الال  نالالور اهلل وت الالاتق أوليالالا  اهلل

 حبيبه أ  يدون معه؟!.
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 .(1)إل جن  أمه Q إرجع  و د كه  اهلل تعال امل ن  وةون احلسن

 ولم يهنةة من اهلل تعال إال قربا .

و الالد  -ريفالانصالال- هايالالا سالالوأت ،إال بعالالدا   -واهلل–أ ةةتالالم منالاله  ومالالا

ِك... رأي  ما رس 
(2). 

 :زي د ابق دبيه

 ،L اسالالالتغا  النالالالاس مالالالن  يالالالاة إل احلسالالالن بالالالن عالالالق -51
 يده وقا ذ اللهم خذ لنا ولشيعتنا من  ياة بن أبيه. Qورو 

 إن  عل ك  يش  قدير. ،وأرنا ويه نكاال  عاجة  

 ،راج يف إ الالا  يمينالاله ي الالا  هلالالاذ السالاللع قالالا  الالالراو ذ وصالالرج خالال

 .(3)وور  إل عن ه وام 

                                                           

 .P أ  جدته وه  واطم  بن  أسد ((1
. 161-160-159  ذ-اهلل تعال عليه رمح -األماي للشيخ الطو   ((2

 .)وذكرنا منه موض  احلاج  اليه(

 .7  4املناق ذ ج ((3
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 :ابيد اهلل بق العب س

ملالالا  Q ذكالالر الهضالال  بالالن شالالاذا  يف بعالال  كتبالالهذ إ  احلسالالن -52
والالالت وا  ،خالالرج يف شالالوا  مالالن الكووالال  إل قتالالا  معاويالال  Q ُقتالال  أبالالوه

 وحاربه ست  أشهر. (1)بمسكن

 عل م دمته. -العباسعبيد اهلل بن -جع  ابن عمه  Q وكا  احلسن

 ومّر بالراي  وحلق بمعاوي . ،  أل  ةرهمموبعا إليه معاوي  بام

وب الال  العسالالكر بالالة قامالالد وال رمالالي  و الالا  قالالي  بالالن سالالعد بالالن 

وقالالا ذ أهيالالا النالالاس ال هيالالولنكم ذهالالاب هالالذا  ،وصطالال  النالالاس ،عبالالاة 

 بصر. -قط-وإّ  هذا وأباه مل يوتيا  ،لكذا وكذا

يف  ،باحلسالالن Q عسالالكر احلسالالن وورالال  أهالال  ،وقالالا  بالالومر النالالاس

 شهر ربي  األو .

 وسطاطه وأخذوا متاعه. (2)وانتبهوا

ه جرحيالالا  إل املالالدامن ابالالن بشالالر األسالالد  يف خارصتالاله والالرةوّ وطعنالاله 

 .(3)حت  حتصن ويها عند عم املصتار بن أيب عبيد

                                                           

 .مسكنذ قرب ةجي  وسامرا . )ن ة  عن هامش املصدر( ((1

 والصحي ذ وونتهبوا. -يف البني-هكذا يف املصدر والظاهر وقوع سهو مطبع   ((2

 .113-112إختيار معرو  الرجا ذ   ((3
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 (2)وأعالالم ،(1)ذ اللهالالم العالالن أبنالال  والالة Q قالالا  أمالالر املالال منني -53

يف رقبتالال  واجعالال  عمالال   (3)و ام األجلالالنيكالالام عميالال  قلالال ،أبصالالارمها

 .(4)أبصارمها ةلية  عل عم  قلو ام

وكتالال  مجاعالال  مالالن رؤسالالا  ال بامالال  إل معاويالال  بالطاعالال  لالاله  -54

 نحوهم. (5)واستحثوه عل السر ،يف الرس

 ،مالالن عسالالكره (6)إليالاله عنالالد ةنالالوهم Q وضالالمنوا لالاله تسالالليم احلسالالن

 .(7)ذل ( Q أو الهت  به. )وبلغ احلسن

                                                           

 .53اهلل بن عباس وعبيد اهلل بن عباس. )ن ة  عن هامش املصدر(  مهاذ عبد  ((1

 ذ وأعمم.53يف صهح   ((2

 ذ األكلني.113األج  بالكرسذ الوج  ويف   ((3

أو من الك  بالهت  والتشديد عل و    -الدا  املشهور-واألكلنيذ ووما من األكل  

 .(113أوع . )ن ة  عن هامش املصدر  

 .113و  53لرجا   إختيار معرو  ا ((4

 يف املناق ذ عل املسر. ((5

 يف املناق ذ عند ةنوه. ((6

 ما بني ال وسني مل يذكر يف املناق . ((7



 71 ......................................................العنوا  األو ذ جهنا  املعاري  واألعة 

 يالالدقالالي  بالالن سالالعد وكالالا  قالالد أنهالالذه مالال  عبكتالالاب  Q عليالاله وورة

اهلل بالالن العبالالاس عنالالد مسالالره مالالن الكووالال  ليل الال  معاويالال  والالرةه عالالن 

 وجعله أمرا  عل ااامع . ،العرا 

 ذ إ  أصب  واألمر قي  بن سعد.Q وقا 

ووصالال  كتالالاب ابالالن سالالعد  الالنهذ أ الالم نالالا لوا معاويالال  ب ريالال  ي الالا  

 .(2)بإ ا  مسكن (1)هلاذ احلبوني 

 عبيد اهلل بن العباس يرغبه يف املصر إليه. إلوأ  معاوي  أرس  

يعجالال  لالاله منهالالا النصالال  ويعطيالاله  ،وضالالمن لالاله ألالال  ألالال  ةرهالالم

 النص  اوخر عند ةخوله الكوو .

 وانس  عبيد اهلل بن العباس يف اللي  إل معسكر معاوي  يف خاصته.

 ريض اهلل-وصالالل  الالم قالالي   ،وأصالالب  النالالاس قالالد و الالدوا أمالالرهم

 ونظر يف أمورهم. -عنه

ووسالالاة نيالالا   ،بصالالذال  ال الالو  لالاله Q والالا ةاة  بصالالر  احلسالالن

 ويه. (3)املحكم 

                                                           

 يف املناق ذ احلنوني . ((1

 اسم موض  وناحي  يف العرا . ((2

 .-عليهم اللعن -أ  اخلوارج  ((3
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و الال   ،بالالام أظهالالروه لالاله مالالن السالال  والتكهالالر وإسالالتحة  ةمالاله

ولالالم يبالالق معالاله مالالن يالالومن غواملالاله إال خاصالال  مالالن شالاليعته وشالاليع   ،أموالالاله

 .Q أبيه أمر امل منني
 وهم مجاع  ال ت و  ألجناة الشا .

وأنهالالذ إليالاله بكتالال   ،إليالاله معاويالال  يف اهلدنالال  والصالالل  وكتالال 

 وتسليمه إليه. ،Q ه ويها الهت  بهلأصحابه الذين ضمنوا 

 ،واشالالءط لالاله عالالل نهسالاله يف إجابتالاله إل صالاللحه رشوطالالا  كثالالر 

 وع د له ع وةا  كا  يف الووا   ا مصال  شامل .

 وعلم إحتياله بذل  وإغتياله. Q ولم يثق احلسن

د بالدا  مالن إجابتاله إل مالا الالتم  مالن تالرك احلالرب مل جيال Q غر أنه

وأنهاذ اهلدن  ملا كالا  علياله أصالحابه ممالا وصالهناه مالن ضالع  البصالامر يف 

 ح ه والهساة عليه واخلل  منهم له.

 يف إستحة  ةمه وتسليمه إل خصمه. Q وما انطو  كثر منهم عليه

 (1)وميالال  ،ومالالا كالالا  يف خالالذال  ابالالن عمالاله لالاله ومصالالره إل عالالدوه

 مهور منهم إل العاجل  و هدهم يف اوجل .اا

واإلعالذار والاليام  ،لنهساله مالن معاويال  لتوكيالالد احلجال  علياله Q وتورالق

 بينه وبينه عند اهلل عهن وج  وعند كاو  املسلمني.

                                                           

 يف كش  الغم ذ وميلهم مجيعا  إل الدنيا وعاجلها. ((1
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و العالالدو  عالالن  Q واشالالءط عليالاله تالالرك سالال  أمالالر املالال منني

وال  -ريض اهلل عالالنهم-ال نالالو  عليالاله يف الصالاللوا  وأ  يالال من شالاليعته 

 حد منهم بسو .يتعرض أل

 ويوص  إل ك  ذ  حق منهم ح ه.

وعاهالالده عليالاله وحلالال  لالاله بالووالالا   ،ووجابالاله معاويالال  إل ذلالال  كلالاله

 ولام استتم  اهلدن  عل ذل  سار معاوي  حت  نهن  بالنصيل . ،له

 وصل بالناس ضح  النهار. ،وكا  ذل  يو  مجع 

وصطالالالبهم وقالالالا  يف خطبتالالالهذ إين واهلل مالالالا قالالالاتلتكم لتصالالاللوا وال 

 لتصوموا وال لتحجوا وال لتهنكوا.

وقالالد  ،إنكالالم لتهعلالالو  ذلالال  ولكنالال  قالالاتلتكم ألتالالومر علالاليكم

 أعطاين اهلل ذل  وأنتم له كارهو .

ومجيعهالالا حتالال   ،أال وإين كنالال  منيالال  احلسالالن وأعطيتالاله أشالاليا 

 .(1)ال أيف بيش  منها له... ،قدم   

                                                           

وجا  ذل   ،14-12  2ذ ج-رمح  اهلل تعال عليه-رشاة للشيخ املهيد اإل ((1

وجا  ذل  خمترصا  يف  ،م  إختةف يسر ،541-540  1يف كش  الغم ذ ج

 أيضا . 33  4املناق ذ ج

 إشار  خمترص  إل ذل . 73-72ويف م ات  الطالبيني  
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 :(Q ال ندي املرادي )الن س الذيق غدر ا ب إلم   املجتبى

جالالا    Q عالالق (1)عالالن احلالالار  اهلمالالداين قالالا ذ ملالالا مالالا  -55

 .L الناس إل احلسن بن عق
و الالالالوا لالالالهذ أنالالال  خليهالالال  أبيالالال  ووصالالاليه ونحالالالن السالالالامعو  

 ومرنا بومرك. ،املطيعو  ل 

وكيالال   ،مالالا وويالالتم ملالالن كالالا  خالالرا  منالال  -واهلل- ،ذ كالالذبتمQ قالالا 

 وال أرق بكم. ،أو كي  اطم ن إليكم؟! ،تهو  ي؟!

 معسكر املدامن. -ما بين  وبينكم-ةقني وموعد إ  كنتم صا

 وواووين هناك.

 ورك  معه من أراة اخلروج وذل  عنه خلق كثر. Q ورك 

مالن  Q ا أمالر املال مننيووغّروه كالام غالرّ  ،مل يهوا بام قالوه وبام وعدوه
 خطيبا  وقا ذ قد غررعوين كام غررتم من كا  قبق. Q و ا  ،قبله

مالال  الكالاور الظالالامل الالذ  مل يالال من  ،د ؟!مال  أ  إمالا  ت الالاتلو  بعال

 وال برسوله قط؟! ،باهلل

 من السي ؟! (2)وال أظهر اإلسة  هو وال بنو أمي  إالّ ورقا  

                                                           

 .Qأ ذ استشهد  ((1
 .ش اخلرامج(ور ذ جهنع واشتد  خووه. )ن ة  عن هام ((2



 75 ......................................................العنوا  األو ذ جهنا  املعاري  واألعة 

 مل يبق لبن  أمي   إال عجو  ةرةا  لبغ  ةين اهلل عوجا . وول

إليالاله قامالالدا  يف أربعالال   Q رالالم وجالاله ،N هكالالذا قالالا ذ رسالالو  اهلل

 .-وكا  من كند -آالف 

وال حيالد  شالي ا  حتال  يوتياله أمالره ولالام  ،أ  يعسالكر باألنبالاروأمره 

بعالالا إليالاله رسالالة   ،وعلالالم معاويالال  بالالذل  ،ونالالهن   الالاتوجالاله إل االنبالالار 

.. وليتالال  بعالال  كالالور الشالالا  أو  وكتالال  إليالاله معهالالم إنالال  أ  قبلالال  إي 

 ااهنير  غر منه  علي .

عالالدو -و الالب  الكنالالد   ،وأرسالال  إليالاله بصمسالالامم  ألالال  ةرهالالم

وصالالار إل معاويالال  يف مالالامت  رجالال   Q قلالال  عالالل احلسالالنو ،املالالا  -اهلل

 من خاصته وأه  بيته.

بالالا  وقالالا ذ هالالذا الكنالالد  خطي Q و الالا  ،ذلالال  Q وبلالالغ احلسالالن

 عاوي  وغدر يب وبكم.توجه إل م

 أنتم عبيد الدنيا. ،وقد أخنتكم مر  بعد أخر  أنه ال ووا  لكم

كالم مالا آخالر مكاناله وأنالا أعلالم أناله ساليهع  يب وب وأنا موّجه رجالة  

 ال يراق  اهلل يف  وال ويكم. ،وع  صاحبه

وت الالد  إليالاله  ،إليالاله رجالالة  مالالن مالالراة يف أربعالال  آالف Q وبعالالا

 بمشهد من الناس وتوكد عليه وأخنه أنه سيغدر كام غدر الكند .
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و الا   ،أناله ال يهعال  ،وحل  لاله بالاأليام  التال  ال ت الو  هلالا اابالا 

 ذ أنه سيغدر.Q احلسن

أرسالال  معاويالال  إليالاله رجالالة  وكتالال  إليالاله  ،ارولالالام توجالاله إل األنبالال

 وبعا إليه بصمسامم  أل  ةرهم. ،بمث  ما كت  إل صاحبه

 أحالال   مالالن كالالور الشالالا  أو ااهنيالالر 
و لالال  عالالل  ،ومناّلالاه أ   واليالال ب

ومل حيهالالظ مالالا أخالالذ عليالاله مالالن  ،وأخالالذ طري الاله إل معاويالال  Q احلسالالن

 العهوة.

 ذ قالالد خطيبالالا  وقالالا Q مالالا وعالال  املالالراة  و الالا  Q وبلالالغ احلسالالن

 أخنتكم مر  بعد مر  إنكم ال تهو  هلل بعهوة.

 وهذا صاحبكم املراة  غدر يب وبكم وصار إل معاوي .

ال ت طال  الالرحم  ،-يالا ابالن عالم-ذ Q رم كتال  معاويال  إل احلسالن

 وإ  الناس قد غدروا ب  وبوبي  من قبل . ،الذ  بين  وبين 

 و الواذ إ  خان  الرجة  وغدرا وإنا مناصحو  ل .

وإين  ،ذ ألعالوة   هالذه املالر  واليام بينال  وبيالنكمQ  ا  هلالم احلسالنو

 ألعلم أنكم غاةرو .

 هناك. -وواووين-واملوعد ما بين  وبينكم أ  معسكر  بالنصيل  

رالالم أ   ،ضالالن  امليثالالا  بينالال  وبيالالنكم ال تهالالو  ي بعهالالد ولتن -واهلل-

 وعسكر عرش  أيا . ،أخذ طريق النصيل  Q احلسن
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املنالالن وقالالا ذ يالالا عجبالالا   Q  أربعالال  آالف وصالالعدإال (1)رهالولالالم حيضالال

ولالو ساللم  إل معاويال   ،مالر  بعالد مالر  (2)من قو  ال حيالا  هلالم وال ةيالن

 ،منكم سالالو  العالالذابواهلل ليسالالو ،بالالدا  ال تالالرو  ورجالالا  أ (3)األمالالر والالويم اهلل

 .(4)حت  تتمنو  أ  يق عليكم حبشيا  

 بنالال  ألنالاله حمالالر  عالالل-ولالالو وجالالد  أعوانالالا  مالالا سالالل م  لالاله األمالالر 

 .(6)وترحا  يا عبيد الدنيا (5)ووفب  ،-أمي 

                                                           

واملذكور يف إربا   ،يف أربا  الوصي ذ ولم يلحق به منهم إال عدة يسر ((1

 وتوم . ،الوصي  أقرب إل الصواب

 يف اربا  الوصي ذ وال ةين من غدر  إل غدر . ((2

يف إربا  الوصي ذ وايم اهلل ال رأيتم ورجا  وال عدال  أبدا  م  ابن آكل  األكباة  ((3

 وبن  امي .

يف مدين  املعاجهن هكذاذ وتاهلل ليسمو منكم بنو امي  سو  العذاب حت  تتمنوا  ((4

منكم سو   ، ويف إربا  الوصي  هكذاذ وليسوال معاوي ،أ  عليكم حبشيا  أجدع

 جمدع. حبيش   العذاب حت  تتمنوا أ  يليكم عبد  

رم  ،ا يف إربا  الوصي ذ ووف لكم وبعدا  وترحا  يا عبيد الدنيا ومواي احلط ((5

 ي و ذ واعتهنلتكم وما تدعو  من ةو  اهلل. ووه Q نهن 

 يف مدين  املعاجهنذ ووف لكم وترحا  يا عبيد الدنيا وأبنا  الطم . ((6
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وكتالال  أكثالالر أهالال  الكووالال  إل معاويالال ذ بونالالا معالال  وإ  شالال   

 أخذنا احلسن وبعثناه إلي .

 Q وتبالالالوه بحربالالال  ووخالالالذ Q رالالالم أغالالالاروا عالالالل وسالالالطاطه
 إل الكوو . Q وانرصف ،(1)جمروحا ...

 .إل معاوي ذ إين تاركها.. Q ... رم كت  اإلما  احلسن -56

وتاهلل لو وجد  علي  أعوانا  صابرين عاروني بح   غر منكرين ما 

 سلم  إلي  هذا األمر وال أعطيت  هذا األمر الذ  أن  طالبه.

إ  اهلل قالالد علالالم وعلمالال  يالالا معاويالال  وسالالامر املسالاللمني أ  هالالذا 

ذ أ  اخلةوالالال  ي N وقالالالد سالالالمع  مالالالن رسالالالو  اهلل ،األمالالالر ي ةونالالال 

 .(2)علي  وعل قوم ...وإ ا ملحرم   ،Q وألخ  احلسني

                                                           

ن له عن  ،44-43  44ويف البحارذ ج ،576-574  2اخلرامجذ ج ((1

وجا  أيضا  م  تطوي   159وجا  ذل  خمترصا  يف إربا  الوصي    ،اخلرامج

ن له عن  405-402  3سر يف بع  األلهاظ يف مدين  املعاجهنذ جواختةف ي

 اهلداي  الكن .

وجا  ذل  م   ،ن له عن اهلداي  الكن  ،405  3مدين  املعاجهنذ ج ((2

 44وكذل  يف بحار األنوار ج 576  6إختةف كثر وإختصار يف اخلرامج ج

 ن له عن اخلرامج. 44 
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 :اتبة بق ديب نفي ن

مل يكالالالن يف اإلسالالالة  يالالالو  يف مشالالالاجر  قالالالو  إجتمعالالالوا يف  -57

حمهال  اكثالر ضالجيجا  وال أعالالل كةمالا  وال أشالد مبالغالال  يف قالو  مالن يالالو  

عمالالرو بالالن عالالثام  بالالن عهالالا   (1)إجتمالال  ويالاله عنالالد معاويالال  بالالن ايب سالالهيا 

ن ع بالال  بالالن أيب وعمالالرو بالالن العالالا  وعتبالال  بالالن أيب سالالهيا  والوليالالد بالال

 وقد تواط وا عل أمر واحد. ،معيط و املغر  بن شعب 

و الالا  عمالالرو بالالن العالالا  ملعاويالال ذ أال تبعالالا إل احلسالالن بالالن عالالق 

 و د أحيا سر  أبيه وخه   النعا  خلهه. ،وتحضه

وهالالذا  يروعالالا  بالاله إل مالالا هالالو أعظالالم  ،وقالالا  وصالالّد  ،أمالالر والالوطي 

 منهام.

                                                           

ا  وعتب  بن أيب سهيا  والوليد بن ع ب  عمرو بن الع ،إجتم  عند معاوي  ((1

و ا ذ  ،و الوا ملعاوي ذ أرس  لنا احلسن لنسّ  أباه ونصغره بذل  ،واملغر  بن شعب 

  أرسل  إليه أمرته أ  يتكلم كام إواعلمواذ أين  ،إين اخاف أ  ال تنترصوا منه

 لنصهنين ه اليو . -وواهلل-قالواذ إوع   ،تتكلمو 

 (.114  1للصوار م ذ ج Q .. )م ت  اإلما  احلسنييدعوه. ،وورس  إليه

نصجله.. )تذكر  قالواذ نريد أ  حتض احلسن... ل... اجتم  إل معاوي  رهط.. و

 (.200اخلوا ذ  
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وصالغرنا  ،هاوسالببناه وسالببنا أبال رنا باله وبوبيالهالولو بعث  إلياله و صال

 ب دره وقدر أبيه وقعدنا لذل  حت  صد  ل  ويه.

و الالا  هلالالم معاويالال ذ إين أخالالاف أ  ي لالالدكم قةمالالد يب الال  علالاليكم 

 قبوركم. (1)عارها حت  يدخلكم

وإين إ   ،واهلل مالالا رأيتالاله قالالالط إال كرهالال  جنابالالاله وهبالال  عتابالالاله

 بعث  إليه ألنصهنه منكم... 

 ام أته الرسو  قا ذ يدعوك معاوي .ول ،Q وبعثوا إل احلسن

 ذ ومن عنده؟!Q قا 

 قا  الرسو ذ عنده وة  ووة .

ذ مالالا هلالالم؟! خالالر  Q و الالا  احلسالالن ،وسالالم  كالالة  مالالنهم باسالالمه

 وأتاهم العذاب من حيا ال يشعرو . ،عليهم الس   من ووقهم

 أبلغين  ريايب. -جاري  يا-ذ Q رم قا 

وأعالالوذ بالال  مالالن  ،مذ اللهالالم اين أةرأ بالال  يف نحالالورهQ رالالم قالالا 

 .ب  عليهمرشورهم وأستعني 

 ش   من حول  وقوت  يا أرحم الرامحني.  بام ش   وان يهمنكهوو

 .(2)للرسو ذ هذا كة  الهرج... Q وقا 

                                                           

 .يف نسص  حت  يلحدكم قبوركم. )ن ة  عن هامش اإلحتجاج( ((1

 .19-17  2اإلحتجاجذ ج ((2
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ذلالال   Q رالالالاليهم وحضالال Qولالالام وصالال  اإلمالالا  املجتبالال   -58

 املجل . Q املحض املش و  واست ر به

واألوبالالالا   تكلالالالم كالالال  واحالالالد مالالالن أول الالال  األرشار واألراذ 

 .Qوعل اإلما  املجتب   ،Qيف كةمه عل أمر امل منني  (1)وجتارس
 وتطاو  عليهم. K وتهاخر ك  واحد منهم أيضا  عل أه  البي 

كالال   Q يف ذلالال  املجلالال  ووجالالاب Qوالالتكلم اإلمالالا  املجتبالال  
 بجواب وافب يناسبه. -حد  عل-واحد منهم 

لكالم بوولِنالا ذ احلمالد هلل الالذQ و ا  اإلما  املجتب  -59   هالد  أو 

 وصل اهلل عل جد  حممد النب  وآله وسلم. ،وآخركم بآخرنا

.. إسالالمعوا منالال  م الالالت   ... أهيالالا املالالأل املجتمعالالو  املتعالالاونو  عالالق 

 واعروين وهمكم..

 N إنكالالم لعنالالا  اهلل عالالل لسالالا  نبّيالاله ،أشالالهد لكالالم وأشالالهد علالاليكم
 .(2)كلكم...

                                                           

والتعرض  ،جتارس  ا أول   األرشار ننهّنه كتابنا هذا عن ذكر األلهاظ الت  ((1

 Qواإلشار  إل رش  جهنميا  ما صدر منهم من التوهني لساحت  أمر امل منني 
امل دستني الطاهرتني )ومن أراة اإلطةع عل ذل  ولراج   Q واإلما  املجتب 

 املصاةر(.

 .. )ذكرنا منه موض  احلاج  إليه(29إل   23  2اإلحتجاجذ ج ((2
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عتبال  بالن أيب سالهيا  وقالا   Q )... رم خاط  اإلما  املجتبال  -60

ووجاوبال   (1)له(ذ... وأما أن  يا عتب  بن أيب سهيا  وواهلل ما أن  بحصالي 

ولالو -وما عندك خر يرج  وال رش  ش  وما كن   ،(2)وال عاق  ووعاتب 

ألن  عند  لس  بكه  لعبد عبد عق بن  ،ألعر  به علي  -Q سبب  عليا  

 وورة  علي  وأعاتب . Q أيب طال 

 لكن اهلل عهن ووج  ل  وألبي  وأم  وأخي  لباملرصاة.و

ِة ن ْصَبِة * وون  ذري  آبام  الذين ذكرهم اهلل يف ال رآ  و ا ذ ﴿ ََ ا ْم

ٍ آنَْيةٍ  قى ْمق  َاي  ىل ن را  ح ْمَية  * وس   وعٍ ﴾ إل قولهذ ﴿َوص   ﴾. ْمق  جس

 وأما وعيدك إيا  ب تق!!.

ليلتال  وقالد غلبال  عالل وهة قتل  الذ  وجدته عل وراش  م  ح

 وي   ل . ،ورجها ورشك  يف ولدها حت  ألصق ب  ولدا  لي  ل 

ا . ،لو شغل  نهس  بطل  رارك منه  كن  جديرا  وبذل  حري 

 إذ تسومن  ال ت  وتوعدين به.

واشالءك هالو  ،وقد قتال  أخالاك مبالار   Q وال ألوم  أ  تس   عليا  

نالار  -عالل ايالدهيام-ا اهلل ومحهن  بن عبد املطل  يف قت  جدك حت  أصالةمه

 .N...(3) ونه  عم  بومر رسو  اهلل ،وأذاقهام العذاب األليم ،جهنم
                                                           

 .ذ املحكم الع  . )ن ة  عن هامش اإلحتجاج(احلصي  ((1

 يف نسص  من اإلحتجاجذ ووعاقب . ((2

 .كرنا من اخلن موض  احلاج  إليه(ذ. )39-38  2اإلحتجاجذ ج ((3
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 ا(ذ)وجا  يف مصدر آخر هكذ -61

وأما أن  يا عتب  وام أن  بحصي  ووجيب  وال عاقال  والال )أحالاورك 

  وال من رش يت  . ،من خر يرج  (2)وما وي  ،أعاتب  (1)و(

أوة قتل  الذ   ،بال ت !! ،ما وعيدك يوو ،ما أن  وأّم  إال سوا و

 .(4()3)وجدته عل وراش ؟! ورشك  يف عرس ؟!

                                                           

 ما بني ال وسني مل يذكر يف امل ت . ((1

 هكذاذ وما عندك خر يرج  وال رش يت  . 11وجا  يف اح ا  احلقذ ج ((2

هكذاذ وما ع ل  وع   أمت  إال  215  11احلقذ ج وجا  يف اح ا  ((3

 ،وأما وعيدك إيا  بال ت !! ،لو سببته عل رؤوس األشهاة Q وما يض عليا   ،سوا 

 و ا  وي  نرص بن حجاجذ ،وهة قتل  اللحياين اذ وجدته عل وراش 

 يا للرجا  وحاة  األ ما 

 

 سب  ذهن  أبا سهيا ول 

 نب   عتب  خانه يف عرسه 

 

 ب  ل يم األص  يف حليا ج 

وقد قت  خال  الوليد مبار   يو  بدر ورشك  ،Q   عل بغ  عقموكي  ألو 

 وأوحدك من أخي  حنظل  يف م ا  واحد. ،محهن  يف قت  جدك عتب 

هكذاذ وهة أنكر  عل من غل  عل وراش   202ويف تذكر  اخلوا    ((4

 ووجدته نامام  م  عرس !!.
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مالن -رم أمسكتها عندك من بعد ما كالا   ،لو كن  قاتة  أحدا  ل تلتهو

 ما كا .. -بغيها

 ،وقالد قتال  خالال  مبالالار   ،Q واهلل مالا ألومال  عالل سالب  عليالالا  و 

 .(1)و تةه.... ،وأشءك هو ومحهن  يف قت  جدك

 :مر  بق اثامنا

يف ذلالالال  املجلالالال  - Q)رالالالم خاطالالال  اإلمالالالا  املجتبالالال   -62

 له(ذ Q عمرو بن عثام  و ا  -املش و 
 -حلم الال -... وأمالالا أنالال  يالالا عمالالرو بالالن عالالثام  ولالالم تكالالن ح ي الالا  

 أ  تتب  هذه األمور.

ين إوالال ،مثالال  البعوضالال  إذ قالالال  للنصلالال ذ استمسالالك  ،مثلالال  والالإنام

 .(2)أريد أ  أنهن  عن 

صلالال ذ مالالا شالالعر  بوقوعالال !! وكيالال  يشالالق عالالق  و الالال  هلالالا الن

  نهنول !!

                                                           

 .118  1للصوار م ذ ج Q سنيم ت  اإلما  احل ((1

 .يف نسص ذ وإين أريد أ  أطر أو أنهن  عن . )ن ة  عن هامش اإلحتجاج( ((2
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 ،ويشالالق عالالق ذلالال  ،ر أ  تعالالاةين الإين واهلل مالالا شالالعر  أنالال  جتسالالو

 أين ا يف حسبه؟!. Q إ  سب  عليا   ،وإين ملجيب  يف الذ  قل 

؟! (1)؟! او بسالالو  بالالة  يف اإلسالالة N أو تباعالالده مالالن رسالالو  اهلل

 ،  قلالال ذ واحالالد  منهالالاوالالإ ،أو رغبالال  يف الالالدنيا؟! ،أو بجالالور يف حكالالم؟!

 و د كذب ...

أخالالذوا  ،قالا ذ إذا بلالالغ ولالد الالو ني رةرالالني رجالة   N إ  رسالو  اهلل

 .(2)وعباةه خوال  وكتابه ةخة   ،بينهم ةوال   ،ما  اهلل

 ح   اللعن  عليهم وهلم. ،م  وعرشوإذا بلغوا رةرام

والالإذا بلغالالوا أربعاممالال  ومخسالال  وسالالبعني كالالا  هةكهالالم أرسع مالالن 

. أنالالهن  اهلل عالالهن وجالال  يف كتابالاله.. والشالالجر  امللعونالال  يف عالالر .. (3)لالالوك

 .(4)ال رآ  يعن  بن  ُأمي ...

                                                           

. N ال ين ا يف حسبه وال يباعده عن رسو  اهلل Q يف نسص ذ أ  سب  عليا   ((1
 .)ن ة عن هامش اإلحتجاج(

 الدخ ذ بالتحري ذ العي  والغش والهساة )ن ة عن هامش املصدر(. ((2

 اللوكذ أهو  املضغ وإةار  اليش  يف الهم. )ن ة  عن هامش املصدر(. ((3

 .. )ذكرنا منه موض  احلاج  إليه(34-33  2اإلحتجاجذ ج ((4
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والالنه  ريابالاله وهالالو ي الالو ذ اخلبيثالالا   Q(1) رالالم قالالا  احلسالالن -63

يالالالا معاويالالال  أنالالال   -واهلل–هالالالم  ،للصبيثالالالني واخلبيثالالالو  للصبيثالالالا 

 وأصحاب  ه ال ...

وهالو ي الو  ملعاويال ذ ذ  وبالا  مالا كسالب  يالداك ومالا  Q رم خالرج

 ،مالالن اخلالالهن  يف احليالالا  الالالدنيا ،ومالالا قالالد أعالالد اهلل لالال  وهلالالم ،يالال جن

 والعذاب األليم يف اوخر .

و الالا   ،والالذوقوا وبالالا  مالالا جنيالالتم وأنالالتمو الالا  معاويالال ذ ألصالالحابهذ 

 الوليد بن ع ب ذ واهلل ما ذقنا إال كام ذق .

و الالا  معاويالال ذ أمل أقالال  لكالالم أنكالالم لالالن  ،وال أجالالءأ إال عليالال 

رتم مالالن الأو  مالالر  وانتصالال ،أطعتمالالوينوهالالة  ،تنت صالالوا مالالن الرجالال 

 الرج  إذ وضحكم.

                                                           

 هكذا(. 119  1للصوار م ذ ج Q )وجا  يف م ت  اإلما  احلسني ((1

و الواذ  ،و ا  معاوي  ألصحابهذ ذوقوا وبا  أمركم ،نه  رةامه وقا  Q رم أنه

 .و ا ذ أمل أق  لكم أنكم مل تنترصوا من الرج !! ،اهلل ما ذقنا مث  ما ذق و

 وة أطعمتوين إذ  يتكم وال انترصتم إذ وضحكم.

ولي  ويكم خر اليو  وال  ،واهلل ما قا  حت  أظلم عق البي  ومهم  أ  أبطش به

 (.119  1اخلوار م ذ ج Q قب  اليو  وال بعده... )م ت  اإلما  احلسني
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ولالي   ،واهلل ما قا  حتال  أظلالم عالق البيال  ومهمال  أ  أسالطو باله

 .(1)ويكم خر اليو  وال بعد اليو ...

 (2)بغالالاليظ وحالالالهن  وسالالالواة -عالالالن املجلالالال -ر  ال الالالو  هالالالوت

 .(3)الوجوه...

 :امر  بق الع ص

ذ ل الال  عمالالرو ذ قالالا (4)قالالا  ابالالن أيب احلديالالدذ )رو  املالالدامن ( -64

 يف الطواف. Q بن العا  )اإلما ( احلسن

 أ  الدين ال ي و  إال ب  وبوبي !! (5)أ عم  -يا حسن-و ا  لهذ 

وجعلاله راساليا  بعالد ميلاله وبينالا  بعالد  ،معاويال  (6)و د رأيال  اهلل أقالا 

 .(7)أورىض اهلل ب ت  عثام ؟! ،خهامه
                                                           

 .42  2اإلحتجاجذ ج ((1

 .يف نسص ذ وسواة الوجوه يف الدنيا واوخر . )ن ة  عن هامش اإلحتجاج( ((2

 . )ذكرنا من اخلن موض  احلاج  إليه(.45  2اإلحتجاجذ ج ((3

 ما بني ال وسني مل يذكر يف إح ا  احلق. ((4

 يف البحارذ  عم . ((5

 يف إح ا  احلقذ أقامه بمعاوي . ((6

 ا  احلقذ أوريض اهلل قت  عثام ؟!يف إح  ((7



 يف ةار الدنيا Qعدا  اإلما  املجتب  جهنا  أ .................................................... 88

مالالالال  مالالالالن احلالالالالق أ  تالالالالدور بالبيالالالال  كالالالالام يالالالالدور اا (1)أ 

وأنالالالال  قاتالالالال   (2)غرقالالالال   البالالالالي ني؟! عليالالالال  ريالالالالاب كبالالالالالطح

 عثام !!

أنالاله ألمل  للشالالعا وأسالاله  للوعالالا أ  يالالورةك معاويالال   -واهلل-

 حياض أبي .

ذ أ  ألهالال  النالالار عةمالالا  يعروالالو  Q و الالا  لالاله اإلمالالا  احلسالالن

  ا.

 ال  ألعدا  اهلل.األوليا  اهلل واملو (4)األحلاة (3)وه 

                                                           

 يف البحارذ أو من احلق أ  تطوف بالبي . ((1

امل دس  املعصوم   Qنستغهر اهلل تبارك وتعال ونستمي  ساح  اإلما  املجتب  

الطاهر  عذرا  من ن   ما تهوه به هذا الش   العنيد وكتاب  األلهاظ الت  جتارس عمرو 

 يف كتابنا هذا. Q ملجتب  ا عل اإلما  ا -عليه اللعن -

بالغرقئ للطاوته  Q شبه رةامه ،الغرقئذ ال رش  امللتهنق  ببياض البي  ((2

 .وبياضه. )ن ة عن هامش بحار األنوار(

 يف البحار بدو  كلم ذ وه . ((3

 يف البحارذ احلاة ألوليا  اهلل ومواال  ألعدا  اهلل. ((4
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يف األمالالر ومل يشالالّ   (2)مل يءّيالال  Q(1) إنالال  لالالتعلم أ  عليالالا   -واهلل-

 ...(4)طرو  عني )قط( (3)يف اهلل )ساع  وال(

ألقالالرعن جبينالال  بكالالة   (6)بالالن أ  عمالالرو أو لتنتهالالني يالالا (5)وأيالالم اهلل

 وإياك واإلبرا  عق. ،-ما حيي -تب   سمته علي  

وال  ،(8)بضالالعي  الغمالالهن  وال  الالش (7)لسالال  ،والالإين مالالن قالالد عروالال 

 بمر   املوكل .

                                                           

 ما بني ال وسني مل يذكر يف البحار. ((1

 يف البحارذ مل يرت  يف الدين. ((2

 ما بني ال وسني مل يذكر يف إح ا  احلق. ((3

 .-قط-يف إح ا  احلقذ بدو  كلم   ((4

 يف البحارذ وواهلل. ((5

. ،بنواوذ أشد من األقضي  حضني يف البحارذ أو لالِ أنهذك  ((6  وإياك واهلجم عق 

  مج  ال ضي  وهو ضنذ ما ةو  اإلبط إل الكش  وكون ه جع  األقضبواحل

 السي  الدقيق الذ  لي  بصحيه  وهو أنهذ. )ن ة  عن هامش بحار األنوار(.

 يف البحارذ لي . ((7

 يف البحارذ وال هش املشاش  والمر  املوكل . ((8
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لغالالر  وال أةع ،ال الالةة  يعالالرف حسالالب  1ريش كووسالالطواين مالالن قالال

قالالد حتاكمالال  ويالال  رجالالا   (2)أيب )وأنالال  مالالن تعلالالم ويعلالالم النالالاس(

 قريش.

 أألمهم نسبا  وأظهرهم لعن . (3)غل  علي و

 نحن أه  بي  الطهار . (4)وإي  عن  وإن  رج  و)إنام(

 ،)والالالووحم عمالالالرو ،أذهالالال  اهلل عن الالالا الالالالرج  وطهرنالالالا تطهالالالرا  

 .(6)...(5)(وانرصف ك يبا  

 يف جواب عمرو بن العا ذ Q قا  اإلما  املجتب  -65

 لو أطاعنا معاوي  اعل  بمنهنل  العدو الكاش . -واهلل-أما 

  ك وطمال  بال  الرجالاؤر ةواالطالا  مالا تالوخر شالووك واستسال وبه

ر منهالالا ال  التالال  ال يالالور   الالا غصالالن  وال  ضالالإل الغايالال  ال صالالو

 أ  ت   بني حلي  تغا .أما واهلل لتوشكن يا بن العا   ،رعي 

                                                           

 يف البحارذ كواسط  ال ةة . ((1

 ما بني ال وسني مل يذكر يف إح ا  احلق. ((2

 ذ أألمهم حسبا  وأعظمهم لوما .يف البحارذ وغل  علي  جهنارها ((3

 ما بني ال وسني مل يذكر يف البحار. ((4

 ما بني ال وسني مل يذكر يف إح ا  احلق. ((5

 .225  11وإح ا  احلقذ ج 103-102  44بحار األنوارذ ج ((6
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 .(1)إذا الت   حل تا البطا  ،وال ينجين  منه الروغا 

يالالا  -واهلل-قالالا  ابالالن عبالالاس يومالالا  لعمالالرو بالالن العالالا ذ أمالالا  -66

 عمرو إين ألبغض  يف اهلل وما اعتذر منه.

والالونهن  اهلل عالالهن  ،ا  و لالال ذ أنالالا شالالانئ حممالالد ،إنالال  قمالال  خطيبالالا  

 لدين والدنيا.وون  أبء ا ،وج ذ إ  شان   هو األبء

وقالالد قالالا  اهلل  ،يف اااهليالال  واإلسالالة  N حممالالد ئوأنالال  شالالان

ْمنسززوَن بْزز هللال َتْززتبالالارك وتعالالالذ ﴿ مزز   يس   ززرْ  دس َقو  َْ ْ  اخ  ززوادا َن َمززق   َ ال َيززو  يس

وَلهس  َح دب اهلل  ﴾.َ َرنس

ول الالد جهالالد  عالالل  ،وقالالد حالالاةة  اهلل ورسالالوله قالالديام  وحالالديثا  

عليالالاله بصيلالالال  ورجلالالال  حتالالال  إذا  جهالالالدك وأجلبالالال  N رسالالالو  اهلل

غلبالال  اهلل عالالل أمالالرك ورة كيالالدك يف نحالالرك وأوهالالن قوتالال  وأكالالذب 

 أحدورت  نهنع  وأن  حسر.

 .-من بعده- N رم كد  بجهدك لال عداو  أه  بي  نبيه

 ح  معاوي  وال آ  معاوي . -يف ذل -لي  ب  

مالال  بغضالال  وحسالالدك  N إالّ العالالداو  هلل عالالهن وجالال  ولرسالالوله

 د مناف...ال ديم ألبنا  عب

                                                           

 .224  11إح ا  احلقذ ج ((1
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يالا  -واهلل-و ط  عليه معاويال  وقالا ذ أمالا  ،وتكلم عمرو بن العا 

 عمرو ما أن  من رجاله!!.

 وغتنمها عمرو وسك .و ،  ش   ودعإوإ  ش   و   و

والواهلل ألسالمن ُه بميسالم يب ال   -يالا معاويال -و ا  ابن عبالاسذ ةعاله 

تتحالالد  بالاله اإلمالالا  والعبيالالد  ،عليالاله عالالاره وشالالناره إل ي الالو  ال يامالال 

 ويتغن  به املجال  ويتحد  به يف املحاو .

... رالالم قالالا  ابالالن عبالالاس لعمالالرو بالالن العالالا ذ اخسالالو أهيالالا العبالالد 

 .(1)وأن  مذمو ...

 لعمرو بن العا ذ Q قا  اإلما  احلسن -67

ال حيمالالد منالاله رأس وال ذنالال  قالالديم  مالالذمو   ،أنالال  كالكلالال 

واختصالالم  (2)ولالالد  عالالل والالرا  مشالالءك ،ر موسالالو الوحالالديث  بالشالال

 .وي  مخس 

                                                           

 .. )ذكرنا من اخلن موض  احلاج  اليه(215-214اخلصا ذ   ((1

قا   ،لعمرو بن العا ذ ولد  عل ورا  مشءك Q احلسن قو وأما  ((2

 من البغايا أصحاب الرايا  بمك . -أ  عمرو بن العا -الكلب ذ كان  النابغ  

وأمي  بن خل   ،ووق  عليها العا  بن وام  يف عد  من قريش منهمذ أبو هل 

 يف طهر واحد. ،وهشا  بن املغر  وابو سهيا  بن حرب
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 وغل  علي  أألمهم حسبا  وأخبثهم منصبا .

.. وأنالال  الراكالال  إل النجالالايش N وأنالال  األبالالء شالالاين  حممالالد

 إلنت ا  جعهر وتعريضه للتل .

                                                                                                                                        

 منهم ه ال   -مجاع -ب ذ وكا  الهننا  الذين اشتهروا بمك  قا  ابن الكل

 املذكورو .

أخو مروا  بن  ،وأمي  بن عبد شم  وعبد الرمحن بن احلكم بن ايب العا 

 وع ب  بن أيب معيط. ،أخو معاوي  ،وعتب  بن أيب سهيا  ،احلكم

 تكلموا ويه. ،ولام محل  النابغ  بعمرو

 ،ك  واحد يهنعم أنه ولده ،لذين ذكرناهما -اخلمس -ولام وضعته إختصم ويه 

 وألّ  عليه العا  بن وام  وأبو سهيا  بن حرب.

و ال ذ هو  ،ووختار  العا  ،وحكام النابغ  ،إنه من  -واهلل-ك  واحد ي و ذ 

 منه.

 و ي  هلاذ ما محل  عل هذا؟! وأبو سهيا  أرشف من العا ؟!

   جواة ينهق عل بنايت.والعا ،إال أنه رج  شحي  -كام قلتم-و ال ذ هو 

وكا  هلا بنا . )تذكر  اخلوا  لسبط ابن ااو  ذ  ،وأبو سهيا  ال ينهق عليهن

 204-205) 
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حتالال  قالالا  رسالالو   ،بسالالبعني بيتالالا   N رسالالو  اهلل  وأنالال  اهلالالاج

 .(1)لعن ... -بك  بي -العنه  مذ اللهNاهلل

عالالالوا يف مل يكالالالن يف اإلسالالالة  يالالالو  يف مشالالالاجر  قالالالو  إجتم -68

مالالن  -يف قالالو -حمهالال  اكثالالر ضالالجيجا  وال أعالالل كةمالالا  وال أشالالد مبالغالال  

عمالرو بالن عالثام  بالن عهالا   (2)جتم  ويه عند معاويال  بالن أيب سالهيا ايو  

وعمالالرو بالالن العالالا  وعتبالال  بالالن أيب سالالهيا  والوليالالد بالالن ع بالال  بالالن أيب 

 معيط واملغر  بن شعب .

 وقد تواط وا عل أمر واحد.

                                                           

 .362الترشي  باملننذ   ((1

عمرو بن العا  وعتب  بن ايب سهيا  والوليد بن ع ب   ،إجتم  عند معاوي  ((2

 ،نس  أباه ونصغره بذل و الوا ملعاوي ذ ارس  لنا إل احلسن ل ،واملغر  بن شعب 

واعلمواذ أين غن أرسل  إليه أمرته أ  يتكلم  ،و ا ذ غن  أخاف أ  ال تنترصوا منه

 كام تتكلمو .

 .-اليو -قالواذ إوع  وواهلل لنصهنينه 

 (114  1للصوار م ذ ج Q يدعوه... )م ت  اإلما  احلسني ،وورس  إليه

 احلسن... لال نصّجله... ... اجتم  إل معاوي  رهط... وقالوا نريد أ  حتض

 (.200)تذكر  اخلوا ذ  
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عاويالال ذ أال تبعالالا إل احلسالالن بالالن عالالق و الالا  عمالالرو بالالن العالالا  مل

 وتحضه و د أحيا سر  أبيه وخه   النعا  خلهه.

 وهذا  يروعا  به إل ما هو أعظم منهام. ،وقا  وصد  ،أمر ووطي 

 ،هاوسالالببناه وسالالببنا أبالال ،نا بالاله وبوبيالالهرّ الولالالو بعثالال  إليالاله و صالال

و الا   ،وصغرنا ب الدره وقالدر أبياله وقعالدنا لالذل  حتال  صالد  لال  وياله

اويالال ذ إين أخالالاف أ  ي لالالدكم قةمالالد يب الال  علالاليكم عارهالالا حتالال  هلالالم مع

 ،واهلل مالا رأيتاله قالط إال كرهال  جناباله وهبال  عتاباله ،قبالوركم (1)يدخلكم

 .(2)وإين إ  بعث  إليه ألنصهنه منكم...

 ولام أتاه الرسو  قا ذ يدعوك معاوي . ،Q وبعثوا إل احلسن

 ذ ومن عنده؟!Q قا 

 وسّم  كة  منهم باسمه. ،قا  الرسو ذ عنده وة  ووة 

 ذ ما هلم؟! خر  عليهم الس   من ووقهم.Q و ا  احلسن

 وأتاهم العذاب من حيا ال يشعرو .

 أبلغين  ريايب. -يا جاري -ذ Q رم قا 

وأعالالوذ بالال  مالالن  ،ذ اللهالالم اين أةرأ بالال  يف نحالالورهمQ رالالم قالالا 

 رشورهم واستعني ب  عليهم.

                                                           

 يف نسص  حت  يلحدكم قبوركم. )ن ة  عن هامش اإلحتجاج(. ((1

 .19-17  2اإلحتجاجذ ج ((2
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وتالال  يالالا مالالن حولالال  وق -شالال    نالالأبالالام شالال   و-هم يكهيناوالال

 أرحم الرامحني.

 .(1)للرسو ذ هذا كة  الهرج... Q قا 

ذلالال   Q رالالالاليهم وحضالال Qوصالال  اإلمالالا  املجتبالال   لالالامو -69

 املجل . Q املحض املش و  واست ر به

 تكلم ك  واحد من أول   األرشار واألراذ  واألوبا .

وعالالل اإلمالالا   ،Qيف كةمهالالم عالالل أمالالر املالال منني  (2)وجتالالارسوا

 .Qاملجتب  
 وتطاو  عليهم. K وتهاخر ك  واحد منهم أيضا  عل أه  البي 

كالال   Q يف ذلالال  املجلالال  وأجالالاب Qوالالتكلم اإلمالالا  املجتبالال  
 بجواب وافب يناسبه. -حد  عل-واحد منهم 

لكالالم Q و الالا  اإلمالالا  املجتبالال  -70 ذ احلمالالد هلل الالالذ  هالالد  أو 

وصالالل اهلل عالالل جالالد  حممالالد النبالال  وآلالاله  ،بآخرنالالا بوولِنالالا وآخالالركم

 لم...وس

                                                           

 .19-17  2اإلحتجاجذ ج ((1

ومل نرش إل  ،ننهنه كتابنا هذا عن ذكر األلهاظ الت  جتارس  ا أول   االرشار ((2

 Q واإلما  املجتب  Qالتوهني لساحت  أمر امل منني رش  جهنميا  ما صدر منهم من 
 ومن أراة اإلطةع عل ذل  ولراج  املصاةر. ،امل دستني الطاهرتني
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.. إسالالمعوا منالال  م الالالت   أهيالالا املالالأل املجتمعالالو  املتعالالاونو  عالالق 

 واعروين وهمكم..

 N أشالالهد لكالالم وأشالالهد علالاليكمذ إنكالالم لعنالالا  اهلل عالالل لسالالا  نبيالاله
 .(1)كلكم...

إل عمالالرو بالالن العالالا  )عليالاله  ،Qرالالم توجالاله اإلمالالا  املجتبالال   -71

 اللعن (.

  اللعالالني يالالا عمالالرو بالالن العالالا  الشالالاين (2)لالالهذ وأمالالا أنالال  Q وقالالا 

 األبء..

                                                           

 .. )ذكرنا منه موض  احلاج  إليه(29إل   23  2اإلحتجاجذ ج ((1

احتج  ،وام أحسب  إال لهنني  ،يف امل ت  هكذاذ وأما أن  يا عمرو بن العا  ((2

 كلهم يهنعم أن  ابنه. ،ن قريشويها مخس  م

)م ت   ،أألمهم حسبا  وأرشهم منصبا  واعظمهم لعن  ،وغل  علي  جهنار قريش

 .(118للصوار م ذ   Q اإلما  احلسني

 ،وإةعاك مخس  من قريش -يا ابن النابغ -وجا  يف تذكر  اخلوا  هكذاذ أما أن  

هن ذ إ  شان   غل  علي  أألمهم وهو العا  وولد  عل ورا  مشءك ووي  ن

 هو األبء.

وكن  عدو اهلل وعدو رسوله وعدو املسلمني وكن  أت عليهم من ك  مرشك.. 

 .(201)تذكر  اخلوا  لسبط ابن ااو    
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والإنام أنالال  كلالال .. أو  أمالالرك أ  أمالال  بغيالال .. وأنالال  ولالالد  عالالل 

 ورا  مشءك وتحاكم  وي  رجا  قريش منهمذ 

وعالالثام  بالالن احلالالر   ،والوليالالد بالالن املغالالر  ،أبالالو سالالهيا  بالالن حالالرب

 والنض بن احلر  بن كلد  والعا  بن وام .

وغلالالبهم عليالال  مالالن بالالني قالالريش أألمهالالم  ،كلهالالم يالالهنعم أنالال  ابنالاله

 وأعظمهم بغي . ،وأخبثهم منصبا   ،حسبا  

 ذ أنا شاين  حممد.(1)رم قم  خطيبا  وقل 

 وقا  العا  بن وام ذ إ  حممدا  رج  أبء ال ولد له.

والالونهن  اهلل تبالالارك وتعالالالذ إ  شالالان    ،ولالالو قالالد مالالا  ان طالال  ذكالالره

 وكان  أم  عيش إل عبد قي  تطل  البغي . ،هو األبء

 اهلم وبطو  أوةيتهم.توتيهم يف ةورهم ويف رح

 -مالالن عالالدوه- N رالالم كنالال  يف كالال  مشالالهد يشالالهده رسالالو  اهلل

 أشدهم له عداو  وأشدهم له تكذيبا .

واملهالاجرين - ،رم كن  يف أصالحاب السالهين  الالذين أتالوا النجالايش

إل احلبشالال  يف االشالالاط  بالالد  جعهالالر بالالن أيب طالالال  وسالالامر  -اخلالالارجني

 املهاجرين إل النجايش.

  .وحا  املكر اليس  ب

                                                           

 يف امل ت ذ و ل . ((1
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وأكالذب  ،وأبطال  أمنيتال  وخيال  سالعي  ،األسه  (1)وجع  جدك

 ذين كهروا السهل وكلم  اهلل ه  العليا.لوجع  كلم  ا ،أحدورت 

 ،... وونالال  يالالا قليالال  احليالالا  والالالدين حبسالال  نهسالال  عالالل معاويالال 

 بال ةنيا غرك؟ -يا خبيا-وبعته ةين  

 وال نعاتب  عل حبنا. ،ولسنا نلوم  عل بغضنا

وقالالد هجالالو   -يف اااهليالال  واإلسالالة -نالال  هاشالالم وأنالال  عالالدو لب

 بال سبعني بيتا  من الشعر. N رسو  اهلل

ذ اللهالالم إين ال أحسالالن الشالالعر وال ينبغالال  ي N و الالا  رسالالو  اهلل

 أ  أقوله.

 .(2)العن عمرو بن العا  بك  بي  أل  لعن و

أهالدي  إل النجالايش  ،رم أن  يا عمرو امل رر ةنيا غرك عالل ةينال 

 ومل تنه  األول عن الثاني . ،إليه رحلت  الثاني  اهلدايا ورحل 

ك  ذل  ترجال  خمالذوال  حسالرا  تريالد بالذل  هالةك جعهالر بالن أيب 

 .(3)طال  وأصحابه...

                                                           

ذ احلظ. -بالهت -وااد  ،خةف الت صر ،هو اإلجتهاة -بالكرس-ااد  ((1

 .هامش اإلحتجاج(عن )ن ة  

 ك  حرف أل  لعن . )ن ة عن هامش االحتجاج(.يف نسص ذ ب ((2

 .. )ذكرنا منه موض  احلاج  إليه(37-35  2اإلحتجاجذ ج ((3
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 -يالالا بالالن النابغالال -مصالالدر آخالالر هكالالذاذ وأمالالا أنالال  يف وجالالا   -72

غلالال  عليالال  أألمهالالم حسالالبا  وأخبالالثهم  ،وإةعالالاك مخسالال  مالالن قالالريش

 منصبا .

 .وولد  عل ورا  مشءك..

 رم قا  أبوك و ا ذ أنا شانئ حممد األبء.

 وونهن  اهلل ويهذ إ  شان   هو األبء.

وهجوتالاله وآذيتالاله بمكالال   ،يف مجيالال  املشالالاهد N وقاتلالال  رسالالو  اهلل

 وكدته وكن  من أشد الناس له تكذيبا  وعداو .

ولالام أخطالوك  ،رم خرج  تريالد النجالايش لتالويت بجعهالر وأصالحابه

 وأكذب  واشيا .ورجع  اهلل خامبا   ،ما رجو 

ووشالي  باله إل  -عالامر  بالن الوليالد-جعل  جالدك عالل صالاحب  

وونالال  عالالدو بنالال  هاشالالم يف  ،النجالالايش وهضالالح  اهلل ووضالال  صالالاحب 

 اااهلي  واإلسة .

 بسبعني بيتا  من الشعر. N وهجو  رسو  اهلل

اللهالالم العنالاله  ،ذ اللهالالم إين ال أقالالو  الشالالعر وال ينبغالال  يN و الالا 

 ما ال حيىص من اللعن. -من اهلل-  إذ  بك  حرف ال  لعن  وعلي

 رم حبس  نهس  إل معاوي  وبع  ةين  بدنياه!!
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 .(1)ولسنا نلوم  عل بغ  وال نعاتب  عل وة...

والالنه  ريابالاله وهالالو ي الالو ذ اخلبيثالالا   (2)رالالم قالالا  احلسالالن -73

يالالالا معاويالالال  أنالالال   -واهلل-هالالالم  ،للصبيثالالالني واخلبيثالالالو  للصبيثالالالا 

 واصحاب  ه ال ...

هالو ي الو  ملعاويال ذ ذ  وبالا  مالا كسالب  يالداك ومالا و Q رم خالرج

 جني .

 ،مالالن اخلالالهن  يف احليالالا  الالالدنيا ،ومالالا قالالد أعالالّد اهلل لالال  وهلالالم

 والعذاب األليم يف اوخر .

و الالا   ،و الالا  معاويالال ذ ألصالالحابه وأنالالتم والالذوقوا وبالالا  مالالا جنيالالتم

 الوليد بن ع ب ذ واهلل ما ذقنا إال كام ذق .

                                                           

ر  التالالسال  نور اهلل التالد قاضالهيالشاللل ،214-213  11إح ا  احلقذ ج ((1

 .-رضوا  اهلل تعال عليه-

 ،و ا  معاوي  ألصحابهذ ذوقوا وبا  أمركم ،ه وقا  نه  رةا Q رم أنه ((2

وة  ،و ا ذ أمل أق  لكم أنكم مل تنترصوا من الرج !! ،و الواذ واهلل ما ذقنا مث  ما ذق 

واهلل ما قا  حت  أظلم عق البي   ،أطعتموين إذ  يتكم وال انترصتم إذ وضحكم

 ومهم  أ  أبطش به.

 Q ولي  ويكم خر اليو  وال قب  اليو  وال بعده... )م ت  اإلما  احلسني
 .(119  1اخلوار م ذ ج
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أمل أقالال  لكالالم أنكالالم لالالن  و الالا  معاويالال ذ ،وال أجالالءأ إال عليالال 

 تنت صوا من الرج .

 أو  مر  وانترصتم من الرج  إذ وضحكم. ،وهة أطعتموين

 ما قا  حت  أظلم عق البي  ومهم  أ  أسطو به. -واهلل-

 .(1)ولي  ويكم خر اليو  وال بعد اليو ...

 (2)... وتهالالالر  ال الالالو  عالالالن املجلالالال  بغالالاليظ وحالالالهن  وسالالالواة

 .(3)الوجوه...

ذ أ  عمالالرو بالالن L بلالالغ احلسالالن بالالن عالالق قالالا  عوانالال ذ -74

 .-عل منن مرص- Q العا  ينت ا عليا  

 إليهذ من احلسن بن عق إل عمرو بن العا . Q وكت 

آ   (4)ر عالالل عتالالوالأمالا بعالالدذ و الد بلغنالال  أنال  ت الالو  عالل منالالن مصال

ولعمالالر   Q تنالالت ا عليالالا   ، ينالال  آ  قالالارو  وسالاليام  أيب جهالال ورعالالو  و

ومالالا أنالال  إال كمالالن  ،ر غرضالال ل الالد أوتالالر  غالالر قوسالال  ورميالال  غالال

                                                           

 .42  2اإلحتجاجذ ج ((1

 .يف نسص ذ وسواة الوجوه يف الدنيا واوخر . )ن ة  عن هامش اإلحتجاج( ((2

 .. )ذكرنا من اخلن موض  احلاج  إليه(45  2اإلحتجاجذ ج ((3

 .العتوذ التجن والتكن. )ن ة  عن هامش املصدر( ((4
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وركبال  مركبالالا  صالعبا  وعلالالو  ع بالال   ،أسالالوة (2)يف  اليم (1)ي الد  يف صالالها 

لالي   ،ار قالريشيالا بالن جالهن ،وكنال  كالباحالا عالن املديال  حلتهاله ،ك وةا  

 (3)وال بهالالالج ،ةةها وال عامالالد بوونيالال  جمالالدهالالال  سالالهم يف أبيالالا  سالال 

ونسالالب   غالالر قالالدرك احل الالر -بالالام تالالذكر-ال أحسالالب  حتالالط  ،(4)قالالداحها

 ،الالالدخي  ونهسالال  الدني الال  احل الالر  التالال  آرالالر  الباطالال  عالالل احلالالق

ر الووبشالال ،وقنعالال  بالشالالب  و الالالدين مالالن احلطالالا  الهالالاين ل الالد م تالال  اهلل

ومالالا اهلل بظالالة   ،بسالالصطه وألالاليم عذابالاله وجالالهنا  مالالا كسالالب  يالالداك

 .(5)للعبيد

قالالا  عمالالرو بالالن العالالا  يف الووالالا  وقالالد نظالالر إل صالالناةيق يف  -75

 .(7)كن  أبرأ (6)وليتن  -بام ويها-من يوخذها  بيته ويها مالهذ

                                                           

 الصها ذ الصصر  امللسا . ((1

 ة  الت  ال يطل  ويها ال مرذ البهيم.ي ا  للياي الث ((2

 .الهلجذ الظهر والهو . )ن ة  عن هامش املصدر( ((3

 ذ السهم قب  أ  ينص  ويرا .-بالكرس-ال د   ((4

 .385الترشي  باملننذ   ((5

 أ ذ ليتن  كن  أذلا من تبعا  ما وعلته من اانايا . ((6

 .282  1جمموع  ورا ذ ج ((7
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 :مر ان بق احل ُ

ره القالالالد حضالالال -يف املجلالالال - Q)كالالالا  اإلمالالالا  املجتبالالال   -76

وكالا  مالروا  بالن  ،-علاليهم اللعنال -مجاع  مالن بنال  أميال  وبنال  مالروا  

وتهالالاخر  ،ر ذلالال  املجلال المالن مجلالال  مالن حضال -علاليهام اللعنالال -احلكالم 

املجلالال  عالالل سالالاح  اإلمالالا   مالالروا  عالالل بنالال  هاشالالم وجتالالارس يف ذلالال 

 ذ واهلل ألسبن   وأباك وأه  بيت ..(.Q وقا  لإلما  Q املجتب 

يالالا مالالروا ... لعنالال   (1)ملالالروا ذ أمالالا أنالال  Q و الالا  اإلمالالا  املجتبالال 

اهلل عهن وجال  ولعالن أبالاك وأهال  بيتال  وذريتال  ومالا خالرج مالن صالل  

 .N(2) عل لسا  نبيه حممد -إل يو  ال يام -ابي  
ر هالالذه الال تنكالالر أنالال  وال أحالالد ممالالن حضالال -وا مالالر يالالا-واهلل 

 ل  وألبي  من قبل . N اللعن  من رسو  اهلل

 بام خوو  إال طغيانا  كبرا . -يا مروا -وما  اةك اهلل 

                                                           

 ،وأن  طليق وأبوك طريد ،وا  وام أن  واإلكثار يف قريش؟!وأما أن  يا مر ((1

 (.218  11يت ل  من خهناي  إل سو  .. )إح ا  احلقذ ج

 ،له N ودعا ،N عن مينا  قا ذ كا  ال يولد ألحد مولوة إال ُأيت به النب  ((2
امللعو  بن امللعو .  ،ذ هو الو ني ابن الو نيN و ا  ،مروا  بن احلكم N ووةخ  عليه

 (.83لترشي  باملننذ  )ا
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ي الالالو  اهلل تبالالالارك وتعالالالالذ  ،N وصالالالد  اهلل وصالالالد  رسالالالوله

زززام َيْزيزززدس س ﴿ َُ   ُ ِس ُس زززوِّ َْ آْن َ نس زززر  وَنزززَة يْف ال قس َ عس زززَجَرَة امل َ ي نززز   َ الشب ض  ُ  ذاْلب طس

 ﴾.َكبْ ا  

 .(2)الشجر  امللعون  يف ال رآ .. (1)وذريت  -يا مروا  -وأن  

قبالال  أ  أرميالال   -ركلتالال  الثواكالال -.. يالالا مالالروا  أال تصالالم  

 باهلوام  واسم  بميسم تستغن  به عن اسم .

 .(3)ونك  مروا  رأسه.. ،ما أغلظ جلد  وجه !! ،قبحا  ل 

 وخرج. Q وقا  ،روبه Q ونه  احلسن

 .(5)الوجوه (4)وتهر  ال و  عن املجل  بغيظ وحهن  وسواة

                                                           

الشجر   -يا مروا  -وجا  يف مصدر آخر هكذاذ ... ألس  أن  وذريت   ((1

 امللعون  يف ال رآ  الكريم؟!.

للصوار م ذ  Q يلعن  رة  مرا . )م ت  اإلما  احلسني N سمع  رسو  اهلل

 للحاج الوجيه املحةيت. -قم-كتب  املهيد م ،(120  1ج

 .44  2اإلحتجاجذ ج ((2

 .47  2اإلحتجاجذ ج ((3

 .يف نسص ذ وسواة الوجوه يف الدنيا واوخر . )ن ة  عن هامش اإلحتجاج( ((4

 .. )وذكرنا من اخلن موض  احلاج  إليه(45  2اإلحتجاجذ ج ((5
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 .L(1) إ  مروا  بن احلكم شتم احلسن بن عق
ذ إين واهلل ال أحمالالو عنالال  شالالي ا .. ولكالالن Q ولالالام والالرني قالالا  احلسالالن

وإ  كنالال  كاذبالالا   ،ولالال ن كنالال  صالالاةقا  وجالالهناك اهلل بصالالد  ،موعالالدك اهلل

 .(2)واهلل أشد ن م  من  ،وجهناك اهلل بكذب 

 ،عالالن حممالالد بالالن إسالالحا  قالالا ذ بعالالا مالالروا  بالالن احلكالالم -77

 .Q وكا  واليا  عل املدين  رسوال  إل احلسن
وقتالال   ،و الالا  لالاله ي الالو  لالال  مالالروا ذ أبالالوك الالالذ  والالر  ااامعالال 

 وأن  تهتصر بغرك!! -يعن  اخلوارج-عثام  وأباة العلام  و الهنهاة 

ين أتيت  برسال  إ -يا أبا حممد-و ا  لهذ  Q وجا  الرسو  إل احلسن

 ووقيت  بنهيس. ،وإ  كره  مل أبلغ  إياها ،ممن  اف سطوته وحيذر سيهه

 ووةاها. ،ذ ال ب  ت ةهيا ونستعني باهلل عهن وج Q و ا  احلسن

                                                           

يسبه  -مروا -وصا  أمرها  ،عن الكوو  إل املدين  ووقا   ا Q رح  احلسن ((1

صابر  Q وهو ،بالغ يف أذاه بام املو  وةونهعل املنن وغره وي L ويس  أباه
 .(120  11حمتس . )إح ا  احلقذ ج

ي عد يف حجر   Q وكا  احلسن ،عل املنن ،يو  اامع  Q كا  مروا  يشتم عليا  

 .(209حت  يهرني... )تذكر  اخلوا    N رسو  اهلل

 .131  1للصوار م ذ ج Q م ت  اإلما  احلسني ((2
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لالهذ ت الو  ملالروا ذ إ  كنال  صالاةقا  والاهلل جيهنيال   Q و ا  احلسالن

 بصدق .

 ،وصالالرج الرسالالو  مالالن عنالالده ،وإ  كنالال  كاذبالالا  والالاهلل أشالالد ن مالال 

 .Q  يه احلسنيول
 ذ من أين أقبل ؟!Q و ا 

 و ا ذ من عند أخي  احلسن.

 ذ وما كن  تصن ؟!Q و ا 

 قا ذ أتي  برسال  من عند مروا .

 ذ وما ه ؟!Q و ا 

 .Q ووعاةها الرسو  عليه
 ق  لهذ ي و  ل  احلسني بن عق بن واطم ذ Q و ا  احلسني

صالالاحب   (2)ا الداعيالال  إل نهسالالها بسالالو  ذ  املجالال (1)يالالا بالالن الهنرقالالا 

 الراي  بسو  عكاظ.

                                                           

 N  ذ إ  مروا  بن احلكم ملا ولد رو  إل رسو  اهللعن راشد بن سعد قا ((1
هةك عام  أمت  عل يديه  ،ذ ابن الهنرقا N م قا ر ،أ  يهع  N ووب  ،ليدعو له

قا ذ  ،ملا نظر إليه ليدعو له N   رسو  اهللأ ،(82ويد  ذريته. )الترشي  باملننذ  

 .(82لعن اهلل هذا وما يف صلبه. )الترشي  باملننذ  

وذكر ابن  ،ذ يا بن الداعي  إل نهسهاQ األصمع ذ أما قو  احلسني قا  ((2

 وكا  هلا راي  ،اسمهاذ أمي  وكان  من البغايا يف اااهلي  ،إسحا ذ أ  أ  مروا 
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اعالرف مالن أنال  ومالن أمال   ،رسالو  اهلل ولعيناله (1)ويا بالن الطريالد

 ومن أبوك!! 

 .Q...(2) وجا  الرسو  إل مروا .. ووعاة عليه ما قا 
يومالالا  يف  Q تعالالّرض مالالروا  بالالن احلكالالم عالالل اإلمالالا  املجتبالال  -78

  ل الالد ت لالالد -يالالا مالروا -يف جالواب مالالروا ذ ويلال   Q جملال .. و الالا 

 واملصاذل  عند خمالطتها. ،م اليد العار يف احلروب عند مشاهد ا

 هيبت  أم !!

                                                                                                                                        

  وكا  مروا  ال  ،وكان  تسم ذ أ  حبت  الهنرقا  ،تعرف  ا ،البيطار مث  راي

إل العا . )تذكر  اخلوا ذ  وإنام نس  إل احلكم كام نس  عمرو ،يعرف له أب

 208). 

 ،يشر إل احلكم بن العا  بن أمي  N ذ يا بن طريد رسو  اهللQ أما قوله ((1

إل الكهار من  N أسلم احلكم يو  الهت  وسكن املدين  وكا  ين   أخبار رسو  اهلل

 األعراب وغرهم ويتجس  عليه.

يوما  وهو  N ورآه رسو  اهلل ،ومل حيسن إسةمه ،قا  الشعب ذ ما أسلم إال هلذا

وام  ا   ،و ا  لهذ كن كذل  ،-N حياك  مشي  رسو  اهلل-يميش ويتصلج يف مشيته 

إل الطام  ولعنه. )تذكر  اخلوا ذ  N ونهاه رسو  اهلل ،يميش كونه ي   عل وجهه

 208). 

 .208-207تذكر  اخلوا  لسبط ابن ااو  ذ   ((2
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 النعم السوابغ. -أ  شكرتم-لنا احلجج البوالغ ولنا عليكم 

 وشتا  بني املنهنلتني؟! ،وتدعوننا إل النار ،ندعوكم إل النجا 

أسالالد عنالالد  -يف احلالالرب-تهتصالالر ببنالال  أميالال ؟! وتالالهنعم أ الالا صالالن 

 الل ا !؟!

 ت  الثواك !!.ركل

أول ال  البهاليالال  السالاة  واحلالالام  الالذاة  والكالالرا  ال الاة ذ بنالالو عبالالد 

 املطل .

مالالا هالالالتهم  -ومجيالال  مالالن يف املجلالال -أمالالا واهلل ل الالد رأيالالتهم أنالال  

 كالليو  الضاري  الباسل  احلن  . ،األهوا  وال حاةوا عن األبطا 

 ،و لالالد  قومالال  العالالار ،وعنالالدها وليالال  هاربالالا  وأخالالذ  أسالالرا  

 يف احلروب خوار. ألن 

 أ ر  ةم ؟!

وهة أهرق  ة  مالن ورال  عالل عالثام  يف الالدار وذبحاله كالام يالذب  

 احلم .

 وأن  تثغو رغا  النعج  وتناة  بالوي  والثبور كاملرأ  الوكعا .

 ما ةاوع  عنهم بسهم وال منع  ةونه بحرب..

واسالالالتغث  كالالالام  ،ركالبصالالال ال قالالالد ارتعالالالد  ورامصالالال  وغشالالال

 جيت  من ال ت .وون ،يستغيا العبد بربه
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 رم جعل  تبحا عن ةم  وحتّ  عل قتق!!

 لذب  كام ذب  ابن عها . ،ولو را  ذل  معاوي  مع 

ر الوأضاليق باعالا  وأجالبن قلبالا  مالن أ  جتسال ،ر يالدا  الوأن  معاله اقصال

 عل ذل ...

 .-يا مروا -ذ  وبا  أمرك 

 ووقب  معاوي  عل مروا  و ا  لهذ

 إال إ امكا  ويام ال يعني .قد  يت  عن هذا الرج  وأن  توب  

أنال  ابالن  ،وال هالو مثلال  ،رب  عل نهسال .. ولالي  أبالوه كوبيال ا

 الطريد الرشيد.

 الكريم.. N وهو ابن رسو  اهلل

 .(1)وال اابا  وت هرك... ،وتغمرك ،ال جتاِر البحار

بالني يالالد   ،L إ  مالروا  بالن احلكالالم قالا  للحسالالن بالن عالالق -79

وي الالا ذ أ  ذلالال  مالالن  -يالالا حسالالن -معاويالال ذ أرسع الشالالي  إل شالالارب  

 اخلر .

ر بنالال  هاشالالم الذ لالالي  كالالام بلغالال ... ولكنالالا معشالالQ و الالا  احلسالالن

 طيب  أوواهنا عذب  شهاهنا.

                                                           

تولي  السيد الشهيد قايض نور اهلل  ،223-222  11إح ا  احلقذ ج ((1

 .-رضوا  اهلل تعال عليه-احلسين  التسء  
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ر بنالال  أميالال  والاليكم الوأنالالتم معشالال ،نالالا بونهاسالالهننا ي الالبلن عليؤونسالالا

 .(1)بصر شديد

والالالإنام  ،رون أوالالالواهن وأنهاسالالالهن إل أصالالالداغكمالونسالالالاُمكم يصالالال

 ج  ذل .يشي  منكم موض  العذار من أ

 ،خصالالل  سالالو  -يالالا بنالال  هاشالالم -قالالا  مالالروا ذ أمالالا أ  والاليكم 

 ذ وما ه ؟!Qقا 

 .(2)قا ذ الغلم 

 نهنع  من نسامنا ووضع  يف رجالنا... ،ذ أج Q قا 

 م  من رجالكم ووضع  يف نسامكم.لونهنع  الغ

 .(3)وام قا  ألموي  إال هاشم ...

 (ذ-عليه اللعن -)من مجل  ما جر  بعد هةك معاوي   -80

والالإذا هالالو  ،يسالالتم  األخبالالار -مالالن غالالده- Q أصالالب  احلسالالني

إين  -يالا أبالا عبالد اهلل-بمروا  بالن احلكالم قالد عارضاله يف طري اله )و الا ذ 

 أسم . ،ق  ،ذ وما ذاكQ و ا  ،ترشد وتسدة ،ووطعن  ،ل  ناص 

 وإ ا خر ل  يف ةين  ويف ةنياك. ،و ا ذ إين أرشدك لبيع  يهنيد

                                                           

 .بصر الهمذ أنتن رحيه. )ن ة  عن هامش املصدر( ((1

 .الغلم  كال غرو ذ شد  الشهو . )ن ة  عن هامش املصدر( ((2

 (.-رمح  اهلل تعال عليه-. )ألبن شهر آشوب 23  4املناق ذ ج ((3
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وإنالالا إليالاله راجعالالو  وعالالل  وقالالا ذ إنالالا هلل Q واسالالءج  احلسالالني

 راع مث  يهنيد.إذا بلي  األم  باإلسة  السة  

 أترشدين لبيع  يهنيد؟! ويهنيد رج  واسق. -يا مروا  -ذ Q رم قا 

 ل د قل  شططا  من ال و   لة .

وأنالال  يف  N وال ألومالال  وإنالال  اللعالالني الالالذ  لعنالال  رسالالو  اهلل

والة ينكالر  N .. ومالن لعناله رسالو  اهلل(1)صل  أبي  احلكالم بالن العالا 

 منه أ  يدعو لبيع  يهنيد.

 .-يا عدو اهلل-إلي  عن  

 ينطق عل ألسنتنا. ،احلق وينا N وإنا أه  بي  رسو  اهلل

 ي و ذ N وقد سمع  جد  رسو  اهلل

 اخلةو  حمرم  عل آ  أيب سهيا  الطل ا  وأبنا  الطل ا .

 ووب روا بطنه. ،وإذا رأيتم معاوي  عل منن 

 ولم يهعلوا به ما أمروا. ،N املدين  عل منن رسو  اهللول د رآه أه  

 وال أبتةهم بوبنه يهنيد.

                                                           

رو  ابالالن  ،احلكالالم بالالن العالالا  ومالالروا  يف صالاللبه N لعالالن رسالالو  اهلل ((1

يلعالن احلكالم  N وهالو ،أصالحابه N حجر يف اإلصاب ذ قالا  ةخال  عالل رسالو  اهلل

ذ ةخالال  عالالق  مالالن شالالق N قالالا  ،و الالالواذ يالالا رسالالو  اهلل مالالاله؟! ،بالالن أيب العالالا 

 وكل  يف وجه . -وةن -اادار وانا م   وجت  
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ال تهالالارقن   و الالا ذ واهلل ،Q وغضالال  مالالروا  مالالن اإلمالالا  احلسالالني

حتالال  تبالالاي  ليهنيالالد صالالاغرا  والالإنكم آ  أيب تالالراب قالالد مل الالتم شالالحنا  

 وأرشبتم بغ  آ  أيب سهيا .

عناّلال   ذ إليالال Q و الالا  احلسالالني ،وح يالالق علالاليهم أ  يبغضالالوكم

 وإن  رج .

ْريززدس اهلليالال  الطهالالار  قالالد أنالالهن  اهلل وينالالاذ ﴿وإين مالالن أهالال  ب  ذْنبززام يس

زز ا   ِْ ُ  َوط  ززَركس ِِّ َط ززَ  ال َبي ززْ  َ يس َس َد   ج  ُس الززرِّ ْ َب َاززن  س والالنك   ،﴾لْيسززذ 

 .(1)مروا  رأسه ومل ينطق...

 ،N أ  يالالدون مالال  رسالالو  اهلل L أوف احلسالالن بالالن عالالق -81
 حلكم.ومن  ذل  مروا  بن ا

وركبالال  مواليالاله بالسالالة  وجعالال  مالالروا  ي الالو ذ أيالالدون عالالثام  يف 

 ويدون احلسن يف بي  النب ؟! ،اقىص... املدين 

 .(2)وأنا أمح  السي ... -ال يكو  ذل -واهلل 

 .(3)وما  مروا  بالطاعو ... -82

                                                           

ذكرنا هذا اخلن ها هنا  ،184  1للصوار م ذ ج Q م ت  اإلما  احلسني ((1

 .Qإستطراةا  للباب إذ يناس  أ  يذكر يف جهنا  أعدا  وقتل  سيد الشهدا  
 .138  1للصوار م ذ ج Q م ت  اإلما  احلسني ((2

 من كتابنا هذا أيضا . 45-42راج  حديا رقم 

 .284تذكر  اخلوا ذ   ((3
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 :مع  ية

مل يكالالالن يف اإلسالالالة  يالالالو  يف مشالالالاجر  قالالالو  إجتمعالالالوا يف  -83

أعالالل كةمالا  وال أشالد مبالغالال  يف قالو  مالن يالالو    وال حمهال  اكثالر ضالجيجا  

ذ عمالالرو بالالن عالالثام  بالالن عهالالا  (1)إجتمالال  ويالاله عنالالد معاويالال  بالالن أيب سالالهيا 

بالال  بالالن أيب وعمالالرو بالالن العالالا  وعتبالال  بالالن أيب سالالهيا  والوليالالد بالالن ع 

 وقد تواط وا عل أمر واحد. ،معيط واملغر  بن شعب 

 ،بالالن عالالقو الالا  عمالالرو بالالن العالالا  ملعاويالال ذ أال تبعالالا إل احلسالالن 

 وتحضه؟!.

 و د أحيا سر  أبيه وخه   النعا  خلهه.

                                                           

سهيا  والوليد بن ع ب   عمرو بن العا  وعتب  بن أيب ،اجتم  عند معاوي  ((1

 و الوا ملعاوي ذ أرس  لنا احلسن لنس  أباه ونصغره بذل . ،واملغر  بن شعب 

أمرته أ  يتكلم  ،واعلمواذ أين إ  أرسل  إليه ،و ا ذ إين أخاف أ  ال تنترصوا منه

 كام تتكلمو .

 Q سنييدعوه... )م ت  اإلما  احل ،وورس  إليه ،وواهلل لنصهنينه اليو  ،قالواذ إوع 
 (.114  1للصوار م ذ ج

نصجله... )تذكر  قالواذ نريد أ  حتض احلسن... لو ،اجتم  إل معاوي  رهط

 (.200اخلوا ذ  
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 وهذا  يروعا  به إل ما هو أعظم منهام. ،وقا  وصد  ،أمر ووطي 

 ،هاوسالالببناه وسالالببنا أبالال ،رنا بالاله وبوبيالالهالولالالو بعثالال  إليالاله و صالال

و الا   ،وقالدر أبياله وقعالدنا لالذل  حتال  صالد  لال  وياله هوصغرنا ب الدر

قةمالالد يب الال  علالاليكم عارهالالا حتالال   هلالالم معاويالال ذ إين أخالالاف أ  ي لالالدكم

 قبوركم. (1)يدخلكم

 واهلل ما رأيته قط إال كره  جنابه وهب  عتابه.

 وإين إ  بعث  إليه ألنصهنه منكم...

ولالالام أتالالاه الرسالالو  قالالا  لالالهذ يالالالدعوك  ،Q وبعثالالوا إل احلسالالن

 معاوي .

 ذ ومن عنده؟!Q قا 

 .باسمهوسم  كة  منهم  ،قا  الرسو ذ عنده وة  ووة 

 ذ ما هلم؟! خر  عليهم الس   من ووقهم.Q   احلسنو ا

 وأتاهم العذاب من حيا ال يشعرو .

 أبلغين  ريايب. -يا جاري -ذ Q رم قا 

وأعالالوذ بالال  مالالن  ،ذ اللهالالم اين أةرأ بالال  يف نحالالورهمQ رالالم قالالا 

 رشورهم واستعني ب  عليهم.

                                                           

 .يف نسص  حت  يلحدكم قبوركم. )ن ة  عن هامش االحتجاج( ((1
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وكهينهم بالالام شالال   وانالال  شالال   مالالن حولالال  وقوتالال  يالالا أرحالالم والال

 الرامحني.

 .(1)كة  الهرج... لرسو ذ هذال Q قا 

 معاوي  رح  به وحّياه وصاوحه. Q ولام أت  -84

واملصالالالاوح   ،ذ إ  الالالالذ  حييالالال  بالالاله سالالالةم Q و الالالا  احلسالالالن

 .(2)أمن

 ،إ  هالالال ال  بعثالالالوا إليالالال  وعصالالالوين -أجالالال -و الالالا  معاويالالال ذ 

 وأ  أباك قتله. ،لي ّروكذ أ  عثام  قت  مظلوما  

وال يمنعالال   ، رالالم أجالالبهم بمثالال  مالالا يكلمونالال ،واسالالم  مالالنهم

 مكاين من جوا م.

البيالالال  بيتالالال !! واألذ  ويالالاله  -سالالالبحا  اهلل-ذ Q و الالالا  احلسالالالن

 إلي !!

إين ألسالالالتح  لالالال  مالالالن  ،الالالال ن أجبالالالتهم إل مالالالا أراةو -واهلل-

 الهحش.

 إين ألستح  ل  من الضع . ،ول ن كانوا غلبوك

 وبوهيام ت ّر؟ّ! ومن أهيام تعتذر؟!

                                                           

 .19-17  2اإلحتجاجذ ج ((1

 .يف بحار األنوارذ واملصاوح  أمن . )ن ة  عن هامش االحتجاج( ((2
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مالالن  -بعالالد م-ا الال   ،أمالالا أين لالالو علمالال  بمكالالا م وإجالالتامعهم

 .(2)هم أوحش منّ  من مجعهم -م  وحديت- (1)بن  هاشم م  أين

 اليو  وويام بعد اليو . ولي وإ  اهلل عهن وج  

 .(3)وال حو  وال قو  إال باهلل العق العظيم ،واسم  ،ولي ولوا ،مرهمو

ذلالال   Q رالالالاليهم وحضالال Qولالالام وصالال  اإلمالالا  املجتبالال   -85

 املجل . Q بهواست ر  ،املحض املش و 

 تكلم ك  واحد من أول   األرشار واألراذ  واألوبا .

 .Qوعل اإلما  املجتب  ،Qامل منني  ريف كةمهم عل أم (4)وجتارسوا

                                                           

يف نسص ذ م  أين ووحديت ال أستوحش منهم م  مجعهم. )ن ة  عن هامش  ((1

 .اإلحتجاج(

 هكذاذ 115  1للصوار م ذ ج Q وجا  يف م ت  اإلما  احلسني ((2

وما يب أ  أكو  مستوحشا   ،أال أعلمتن  حت  أج   بعد م من بن  عبد املطل 

 أسم  منهم. ،وليتكلموا، ام بعدهليو  وويام مث  اليو  وويوإ  اهلل ملع  ا ،إل أحد

 .20-19  2اإلحتجاجذ ج ((3

ومل نرش إل  ،ننهنه كتابنا هذا عن ذكر األلهاظ الت  جتارس  ا أول   األرشار ((4

 Q واإلما  املجتب  Qرش  جهنميا  ما صدر منهم من التوهني لساحت  أمر امل منني 
 راج  املصاةر.ومن أراة اإلطةع عل ذل  ول ،امل دستني الطاهرتني
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 وتطاو  عليهم. Q وتهاخر ك  واحد منهم أيضا  عل أه  البي 

كال   Q علياله يف ذلال  املجلال  ووجالاب Qوتكلم اإلمالا  املجتبال  
 بجواب وافب يناسبه. -حد  عل–واحد منهم 

 و ا ذ  L مد احلسن بن عق... وتكلم أبو حم-86

وصالالل  ،وآخالالركم بآخرنالالا ،احلمالالد هلل الالالذ  هالالد  أولكالالم بوولنالالا

 اهلل عل جد  حممد النب  وآله وسلم.

 .-يا معاوي -وب  أبدأ . معوا من  م الت  وأعروين وهمكمإس

شالالتمن   يالالا أ ر  مالالا (1)-لالالال عمالالر اهلل-ملعاويالال ذ أنالاله  Q رالالم قالالا 

 وما ه ال  سبوين. ،وال سبن  غرك ،(2)غرك وما ه ال  شتموين

ولكالالالن شالالالتمتن  وسالالالببتن  وحشالالالا منالالال  وسالالالو  را  وبغيالالالا 

 وعدوانا وحسدا علينا.

 قديام وحديثا. N وعداو  ملحمد

                                                           

 هكذاذ  116  1للصوار م ذ ج Q احلسني  ويف م ت  االما ((1

ل ا سي ا وبغيا علينا سببتن ، وحشا وخ -يا معاوي -وواهلل ما ه ال  سبوين ولكن  

 قديام وحديثا. K وأله  بيته N وعداو  ملحمد

هكالالذاذ ... والالام هالال ال  شالالتموين ولكنالال   211  11يف اح الالا  احلالالقذ ج ((2

 ،وبغيالا علينالا ، وسو  را  عرو  به وخل ا سي ا ربال  عليال ،للهتن وحشا  ،شتمتن 

 .Kوأهله  N عداو  من  ملحمد
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مثالالالاورين يف  -يالالالا أ ر -واهلل لالالالو كنالالال  أنالالالا وهالالال ال   (1)وإنالالاله

ا قالالدروا أ  وحولنالالا املهالالاجرو  واالنصالالار مالال N مسالالجد رسالالو  اهلل

 بام است بلوين به. ،وال است بلوين ،يتكلموا بام تكلموا به

.. ،واسمعوا من   أهيا املأل املجتمعو  املتعاونو  عق 

 .(2)إ  نط   به ،باط بوال تصدقوا  ،وال تكتموا ح ا علمتموه

 وة أقو  إال ما ةو  ما وي . -يا معاوي -وسوبدأ ب  

 Qصالالل (4)شالالتموه (3)رجال  الالالذ أنشالدكم بالالاهلل هالال  تعلمالالو ذ أ  ال
 وأن  ترامها مجيعا. (5)ال بلتني كلتيهام  N م  النب 

                                                           

هكذاذ وايم اهلل لواين  116  1للصوار م ذ ج Q يف م ت  اإلما  احلسني ((1

وحولنا أه  املدين  ما استطاعوا ا  يتكلموا بام  N واياهم يف مسجد رسو  اهلل

 واسم  من  وليسم  املأل.. ،ابدا -اوي يا مع-ولكن ب   ،تكلموا

ذل  اعاما  Q انام قا  ،أ  يتكلم بغر احلق Qحاشا ساح  االما  املعصو   ((2

 للحج  ورغام النووهم واخذا لةعءاف منهم.

 .Qأ ذ أمر امل منني  ((3
هكذاذ أ  الذ  شتمتموه منذ اليو  صل  211  11يف اح ا  احلقذ ج ((4

 تراها ضةل  وتعبد الة  والعهن  غواي . ،وان  يا معاوي   ام كاور ،ال بلتني كليهام

 -يا معاوي -وأن   ،ال بلتني كلتيهام Q يف امل ت  للصوار م  هكذاذ صل ((5

 كاور  ام ترامها ضةل  وتعبد الة  والعهن .
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 وأن  يف ضةل  تعبد الة  والعهن ؟!

 كلتيهام بيع  الرضوا  وبيع  الهت . (1)البيعتني Q وباي 

 وان  يا معاوي  باالول كاور وباالخر  ناكا.

 Qأناله ، الا  هال  تعلمالو  أ  مالا أقالو  ح (2)ذ انشالدكم بالاهللQ رم قا 

واملالال منني  N رايالال  النبالال  Q ل الاليكم مالال  رسالالو  اهلل يالالو  بالالدر ومعالاله

ركني وأنالال  تعبالالد الالالة  والعالالهن  وتالالر  الومعالال  يالالا معاويالال  رايالال  املشالال

 ورضا  واجبا ؟! N حرب رسو  اهلل

                                                           

هكذاذ وباي  البعتنيذ بيع  الهت  وبيع   211  11يف اح ا  احلقذ ج ((1

 ن  باحدامها كاور وباالخر  ناكا.وا ،الرضوا 

يا معاوي  واباك من  وإن  ،او  الناس ايامنا Q مو  أنهلعوانشدكم اهلل ه  ت

 امل له  قلو م ترسو  الكهر وتظهرو  االسة  وتستميلو  باالموا ...

 N ذ رم انشدكم اهلل ه  تعلمو  ا  نب  اهلل116يف امل ت  للصوار م    ((2
 . وامل منني N راي  النب  Q عقوم   ،لعنكم يو  بدر

ومع  يا معاوي   ،وامل منني N راي  النب  Q وم  عق ،ولعنكم يو  االحهناب

 راي  املرشكني.
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ومعالال  يالالا معاويالال   N رايالال  النبالال  Q يالالو  بالالدر ومعالاله (1)ول الاليكم

 راي  املرشكني؟!

ومعالال  يالالا  N رسالالو  اهللرايالال   Q ول الاليكم يالالو  االحالالهناب ومعالاله

 معاوي  راي  املرشكني؟!

 ،يهلالالج اهلل حجتالاله وحيالالق ةعوتالاله ويصالالد  احدورتالاله (2)كالال  ذلالال 

راضاليا يف املالالواطن  (3)يالالر  عناله N ر رايتاله وكالال  ذلال  رسالو  اهللالوينصال

 ساخطا  علي ... ،كلها

                                                           

كا  صاح  راي  رسو   Q هكذاذ وأنه 212  11يف اح ا  احلقذ ج ((1

رم ل يكم يو  احد ويو   ،وا  راي  املرشكني كان  م  معاوي  وم  ابيه ،يو  بدر Nاهلل

 ومع  وم  ابي  راي  الرشك... N راي  رسو  اهلل Q الحهناب ومعها

هكذاذ ويف ك  ذل  يهت  اهلل له ويهلج  212  11يف اح ا  احلقذ ج ((2

 Q يف تل  املواطن كلها عنه N ورسو  اهلل ،حجته وينرص ةعوته ويصد  حديثه
 وعلي  وعل ابي  ساخط. ،راض

بذل  يهلج اهلل حجته  Q ذ وعقهكذا 116  1يف امل ت  للصوار م ذ ج ((3

راضب  N رسو  اهللوبذل   Q وعق ،وحيق اهلل ةعوته وينرص ةينه ويصد  حديثه

 عنه واملسلمو  عنه راضو .
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 N ووشالالهد لكالالم وأشالالهد علالاليكمذ إنكالالم لعنالالا  اهلل عالالل لسالالا  نبيالاله
 .(1)كلكم...

ملعاويالال ذ انالال  يالالا معاويالال  كنالال   Q   املجتبالال قالالا  اإلمالالا -87

 وي وةه اخوك وهذا يو  االحهناب. ،تسو  بابي  عل مج  امحر

 ال امد والراك  والسامق. N ولعن رسو  اهلل

وكالالالا  ابالالالوك الراكالالال  وانالالال  يالالالا ا ر  السالالالامق واخالالالوك 

 .(2)ال امد...

ملعاويالال (ذ وانالال  يالالا معاويالال  نظالالر  Q )قالالا  اإلمالالا  املجتبالال  -88

لي  يو  االحالهناب والرأ  ابالاك عالل مجال  حيالرض النالاس عالل ا N النب 

 قتاله.

ذ لعالالن اهلل الراكالال  N و الالا  ،واخالالوك ي الالوة اامالال  وانالال  تسالالوقه

 .(3)وال امد والسامق

ملعاويالال ذ وامالالا انالال  يالالا معاويالال ...  Q قالالا  اإلمالالا  املجتبالال  -89

انال  كنال  ذا  يالو  تسالالو  بابيال  وي الوة باله اخالالوك.. وهالو عالل مجالال  

 ابو سهيا .امحر بعد ما عم  

                                                           

 .. )ذكرنا منه موض  احلاج  اليه(29-23  2االحتجاجذ ج ((1

 .29  2االحتجاجذ ج ((2

 .201تذكر  اخلوا ذ   ((3
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 اام  وراكبه وقامده وسام ه. N ولعن رسو  اهلل

 .(1)وكا  ابوك الراك  واخوك ال امد وان  السامق...

ذ أ  معاويالال  كالالا  يكتالال  بالالني يالالد  Q قالالا  اإلمالالا   املجتبالال  -90

 وارس  اليه ذا  يو  ليكت  إل بن  خليد. ،N رسو  اهلل

 و ا ذ انه ياك .

 اهلل بطنه. أشب ذ ال N و ا 

ملعاويالال ذ وانشالالدك اهلل يالالا معاويالال  هالال   Q قالالا  اإلمالالا  املجتبالال  رالالم

 .(2)تعرف تل  الدعو  يف اكل  و مت  ورغبت ...

 ملعاوي  عليه اللعن ... Q قا  اإلما  املجتب  -91

 ،بعالالالا اليالالال  لتكتالالال  لالالاله لبنالالال  خهنيمالالال  N ا  رسالالالو  اهلل

رف اليالاله الرسالالو  و الالا ذ هالالو ياكالال  ووعالالاة الرسالالو  اليالال  رالالة  الوانصالال

 وي و ذ هو ياك . N ك  ذل  ينرصف الرسو  اليهمرا  

                                                           

 .117  1 م ذ جللصوار Q م ت  اإلما  احلسني ((1

 .117  1للصوار م ذ ج Q م ت  اإلما  احلسني ((2

ي و ذ ال تذه  اللياي وااليا  حت   N ذ سمع  رسو  اهللQ قا  امر امل منني

 جيتم  امر هذه االم  عل رج  واس  الرس  ضصم البلعم.

 .(73-72وال يشب  وهو معاوي . )الترشي  باملننذ   يوك 
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 ذ اللهم ال تشب  بطنه.N و ا  رسو  اهلل

 .(2)واكل  إل يو  ال يام ... (1)وه  واهلل يف  مت 

ملعاويالال ذ وأمالالا انالال  يالالا معاويالال  ةعالالا  Q قالالا  اإلمالالا  املجتبالال  -92

ملالالا اراة ا  يكتالال  كتابالالا  إل بنالال  خهنيمالال  وبعالالا  N لرسالالو  اهلل ،عليالال 

 ونهم  إل يو  ال يام .الي  

 .(4()3)ذ اللهم ال تشبعه...N و ا 

يف ح الالهذ اللهالالم ال  N وانالال  يالالا معاويالال  ممالالن قالالا  رسالالو  اهلل -93

 .(6)ذ ال اشب  اهلل بطن (5)تشبعه.. أو

 ملعاوي  عليه اللعن ذ Q قا  اإلما  املجتب  -94

                                                           

وا  ال عتق عني االك  وال يشب  )ن ة عن  ،  يف الطعا النهمذ اوراط الشهو ((1

 هامش االحتجاج(.

 .29  2االحتجاجذ ج ((2

 .212  11اح ا  احلقذ ج ((3

انام طعامهم اللحم يطبخ بام   ،قا  املدامن ذ كان  العرب ال تعرف االلوا  ((4

كثر  الوانه  وما شب  م  ،حت  كا   من معاوي ... وتاخذ االلوا  وتنو  ويها ،ومل 

 (.48  1)تنبيه اخلواطرذ ج N لدعا  رسو  اهلل ،حت  ما 

 الءةيد من الراو  او لوجوة نسصتني يف املصدر. ((5

 .200تذكر  اخلوا ذ   ((6
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وقالالد عروتالاله وسالالواب ه ووضالالله وعلمالاله عالالل  Q انالال  قاتلالال  عليالالا

 ول به من  ومن غرك عند اهلل وعند الناس...أ Q أمر هو

 وأرق  ةما  خلق من خلق اهلل بصدع  وكيدك وعوهي .

ولالالام بلالالغ الكتالالاب  ،وعالال  مالالن ال يالال من باملعالالاة وال  شالال  الع الالاب

 اجله رص  إل رش مثو .

 .(1)واهلل ل  باملرصاة... ،إل خر من ل  Q وعق

 و ذونه  ريابه وهو ي  Q رم قا  احلسن (2) -95

هالالم واهلل يالالا معاويالال   ،اخلبيثالالا  للصبيثالالني واخلبيثالالو  للصبيثالالا 

 أن  وأصحاب  ه ال ...

وهالو ي الو  ملعاويال ذ ذ  وبالا  مالا كسالب  يالداك ومالا  Q رم خالرج

جني  وما قالد اعالد اهلل لال  وهلالم مالن اخلالهن  يف احليالا  الالدنيا والعالذاب 

 االليم يف اوخر .

 جنيتم. وذوقوا وبا  ما وأنتمو ا  معاوي  الصحابهذ 

 و ا  الوليد بن ع ب ذ واهلل ما ذقنا إال كام ذق .

 إال علي . وال اجءأ

 و ا  معاوي ذ أمل أق  لكم انكم لن تنت صوا من الرج .

                                                           

 .. )ذكرنا من اخلن موض  احلاج  اليه(33-32  2االحتجاجذ ج ((1

 .78واملذكور ههنا انام هو تتم  حلديا رقم  ((2
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 وانترصتم من الرج  اذ وضحكم. ،وهة اطعتموين أو  مر 

 عق البي  ومهم  ا  اسطو به. أظلمواهلل ما قا  حت  

 اليو .ولي  ويكم خر اليو  وال بعد 

)قالالا  الالالراو (ذ وسالالم  مالالروا  بالالن احلكالالم بالالام ل الال  معاويالال  

 .L واصحابه املذكورو  من احلسن بن عق
واتاهم ووجالدهم عنالد معاويال  يف البيال  وسالاهلمذ مالا الالذ  بلغنال  

 ؟!!(1)عن احلسن و عله

 قالواذ قد كا  كذل .

 و ا  هلم مروا ذ أوة أحضعوين ذل .

 بيته. وواهلل السبنه والسبن أباه واه 

 و ا  معاوي  وال و ذ مل يهت  يش .

 وهم يعلمو  من مروا  بذو  لسا  ووحش.

 .اليه يا معاوي  وورس و ا  مروا ذ 

 .L معاوي  إل احلسن بن عقوورس  
ذ مالالا يريالالد هالالذا الطاغيالال  Q ولالالام جالالا ه الرسالالو  قالالا  لالاله احلسالالن

 من ؟!

                                                           

 .نشاط. )ن ة عن هامش االحتجاج(الهنع ذ ال ((1

 ويف نسص ذ وةغله. )ن ة عن هامش االحتجاج(
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 عليالاله عالالاره  الوقالالر  مسالالامعه مالالا يب الال ،واهلل لالال ن اعالالاة الكالالة 

 إل يو  ال يام . ،وشناره

وجالالدهم بالالاملجل  عالالل  ،هم ذ ولالالام ا  جالالاQ واقبالال  احلسالالن

ر معهالالم يف هالالذا الغالالر ا  مالالروا  قالالد حضالال ،حالالالتهم التالال  تالالركهم ويهالالا

 الوق .

رير مال  معاويال  وعمالرو الحتال  جلال  عالل السال Q ومش  احلسالن

 ملعاوي ذ مل ارسل  اي؟! Q رم قا  احلسن ،بن العا 

 الي . أرس ولكن مروا  الذ   ،لي قا ذ لس  انا ارسل  ا

 .و ا  له مروا ذ ان  يا حسن السباب لرجا  قريش؟!

 ذ وما الذ  أرة ؟!Q و ا  له احلسن

بالالاك واهالال  بيتالال  سالالبا تتغنالال  بالاله ا سالالبنو الالا  مالالروا ذ واهلل أل

 .(1)االما  والعبيد

ذ أمالالا انالال  يالالا مالالروا  ولسالال  انالالا سالالببت  وال Q و الالا  احلسالالن

وجالال  لعنالال  ولعالالن ابالالاك واهالال  بيتالال  سالالبب  ابالالاك ولكالالن اهلل عالالهن 

عالالل لسالالا  نبيالاله  ،وذريتالال  ومالالا خالالرج مالالن صالاللب  إل يالالو  ال يامالال 

 .Nحممد
                                                           

من ذكر هذه  Q   ساح  اإلما  املجتب ينستغهر اهلل تبارك وتعال ونستم ((1

 اامل .



 يف ةار الدنيا Qعدا  اإلما  املجتب  جهنا  أ ................................................... 128

ر هالالذه اللعنالال  الممالالن حضالال أحالالدواهلل يالالا مالالروا  ال تنكالالر انالال  وال 

 ل  والبي  من قبل . N من رسو  اهلل

 وما  اةك اهلل يا مروا  بام خوو  إال طغيانا  كبرا.

زَجَرَة اهلل تبالارك وتعالالذ ﴿وصد  اهلل وصالد  رسالوله ي الو   َ الشب

ي ن   َكبْ ا   ض  ُ  ذاْلب طس ام َيْزيدس س َُ   ُ ِس ُس وِّ َْ آْن َ نس ر  وَنَة يْف ال قس َ عس  ﴾.امل َ

وانالال  يالالا مالالروا  وذريتالال  الشالالجر  امللعونالال  يف ال الالرآ  عالالن 

 روبهذ Q ونه  احلسن ،N رسو  اهلل
وتهالالر  ال الالو  عالالن املجلالال  بغالاليظ وحالالهن   ،Q وقالالا  وخالالرج

 .(2)الوجوه (1)ةوسوا

كالالالا  معاويالالال  ي الالالو ذ مالالالا ةخالالال  احلسالالالن إي  إال أرة  أ   -96

يتعج  خروجه خشي  من وقوع السي  عق  عند سةمه
(3). 

 وهو يف مسجده. N عبد اهلل بن عمر قا ذ أتي  النب  -97

وسالالمعته ي الالو  السالالامهذ او  يطلالال  علالاليكم رجالال  يمالالو  عالالل 

معاويالال  وجلالال  معنالالا يف إذ طلالال   N والالام اسالالتتم كةمالاله ،غالالر سالالنت 

 املسجد.

                                                           

 يف نسص ذ وسواة الوجوه يف الدنيا واوخر . ((1

 .يه(. )وذكرنا من اخلر هاهنا موض  احلاج  إل45-42  2اإلحتجاجذ ج ((2

 .363الترشي  باملننذ   ((3
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ووخالالذ معاويالال  بيالالد ابنالاله يهنيالالد وخالالرج ومل  ، طالال  N و الالا  النبالال 

 يسم  اخلطب .

خارجالالالا  مالالال  ابنالالاله قالالالا ذ لعالالالن اهلل ال امالالالد  N ولالالالام رآه النبالالال 

 .(1)وامل وة

 .(2)قا ذ لعن اهلل معاوي  الطليق ابن الطليق N إ  رسو  اهلل -98

ويالالال  عالالالل منالالالن  ذ إذا رأيالالالتم معاN قالالالا  رسالالالو  اهلل -99

 .(3)واقتلوه

 ذ إذا رأيتم معاوي  عل منن  واب روا بطنه.N قا  رسو  اهلل -100

ذ ول الالد رآه أهالال  املدينالال  عالالل منالالن رسالالو  Q قالالا  اإلمالالا  احلسالالني

 ولم يهعلوا به ما أمروا. ،N اهلل

 .(4)وابتةهم بابنه يهنيد

مالالن مجلالال  مالالا ي الالا  يف شالالو  نسالال  معاويالال ذ إنالاله مالالن أربعالال   -101

 قريشذ عامر  بن الوليد ومسار بن أيب عمر وأيب سهيا ... من

 وكا  ك  منهم يتهم بال هند. ،وه ال  كانوا ندما  ايب سهيا 

                                                           

 .16  ،رمح  اهلل عليه -للشيخ الطرحي -الهصر ذ املنتص   ((1

 .15الهصر ذ   ((2

 .15الهصر ذ   ((3

 .185  1للصوار م ذ ج Q م ت  اإلما  احلسني ((4
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وأمالالا  ،كالالا  مالالن أمجالال  رجالالاال  قالالريش ،وومالالا عالالامر  بالالن الوليالالد

 ،و الا  الكلبال ذ عامال  النالاس عالل أ  معاويال  مناله ،مساور بالن أيب عمالرو

 ألنه كا  أشد الناس حبا  هلند.

 لام محل  هند بمعاوي  خاف مساور أ  يظهر أنه منه.و

 وهرب إل مل  احلر  ووقا  عنده.

ول ياله مسالاور وهالو مالري  مالن عشال ه  ،رم أ  سالهيا  قالد  احلالر 

 ووخنه. ،وسوله عن أه  مك ؟! ،د س   بطنههلند وق

 وقي ذ أ  أبا سهيا  تهنوج هندا  بعد إنهصا  مساور عن مك .

ج  هندا  بعدك.و ا  أبو سهيا ذ إين ت  هنو 

 وا ةاة مرضه وجع  يذوب.

 ابينالالواحلجالالا  و ،روا لالاله املكالالاو الووحضالال ،ووصالال  لالاله الكالال 

 إذ حبق احلجا . ،احلجا  يكويه

 و ا  مساورذ قد حيبق العر واملكوا  يف النار.

 .(2()1)رم ما  مساور من عش ه هلند ،وسار  مثة  

                                                           

 .203-202تذكر  اخلوا ذ   ((1

 وكان  إذا ،وكان  عي  إل السوةا  من الرجا  ،وكان  هند من املغليام  ((2

 .(203ولد  ولدا  أسوة قتلته. )تذكر  اخلوا   

 قد أهدر ة  هند. N ومن مجل  ما جر  يو  وت  مك ... وكا  رسو  اهلل
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 ويهنيالالد بالالن معاويالال  بالالن أيب L جلالال  احلسالالن بالالن عالالق -102

 سهيا  يوكة  الرط .

 و ا  يهنيدذ يا حسن إين منذ كن  أبغض .

 ذ أعلم يا يهنيد أ  إبلي  شارك أباك يف مجاعه.Q قا  احلسن

 ووورر  ذل  عداويت. ،واختلط املا ا 

الدْ أل  اهلل تعال ي و ذ ﴿ واْل َ األ    ُ  يْف األ م  ِس  ﴾ .َ ش ْرك 

ولالذل  كالا   ،وشارك الشيطا  حربالا  عنالد مجاعاله وولالد لاله صالصر

 .N(1) يبغ  جد  رسو  اهلل
 كتابا .. Q كت  معاوي  إل أمر امل منني -103

 بعد كة   ذا ااوابذ Q ووجابه أمر امل منني

الال  عليالاله كلمالالال  العالالذاب ومل  الالال   ،عظتالال  ال تنهالال  مالالالن ح  

وشالالون  ومالالا أنالال  عليالاله  ،الع الالاب وال يرجالالو هلل وقالالارا  ومل  الال  حالالذرا  

 .(2)جتد اهلل عهن وج  يف ذل  باملرصاة ،ااهال من الضةل  واحلر  و
                                                                                                                                        

  و ا  ،تبايعه قال ذ عل ما أبايع  جا  وإ ا ملا Nذ عل أ  ال تهننني، 

 .N وعروها رسو  اهلل ،و ال ذ وه  تهنين احلر 
م   ا كا  بني هند وعمر يف اااهلي .عمر ملونظر  إل عمرذ وتبس 

 .32  4املناق ذ ج ((1

 .167-166  3املناق ذ ج ((2
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 ذ قات  اهلل ابن آكل  األكباة.Q قا  أمر امل منني -104

 ،مالالا أضالالله وأضالال  مالالن معالاله... حكالالم اهلل بينالال  وبالالني هالالذه األمالال 

 .(1)قطعوا رمح  وصّغروا عظيم منهنلت  وأضاعوا أيام 

ا مالال ،ذ قاتالال  اهلل ابالالن آكلالال  األكبالالاةQ قالالا  أمالالر املالال منني -105

قطعالوا رمحال   ،حكالم اهلل بينال  وبالني هالذه األمال  ،أضله وأعامه ومن معاله

وأضالالاعوا أيالالام  وةوعالالوا ح الال  وصالالغروا عظالاليم منهنلتالال  وامجعالالوا عالالل 

 .(2)منا عت 

 .-يا حسن-ذ أنا خر من  L قا  معاوي  للحسن بن عق -106

 ؟!-يا بن هند-ذ وكي  ذاك Q قا 

 ا علي .قا ذ أل  الناس قد أمجعوا عق  ومل جيمعو

 يا بن آكل  األكباة. ،ذ هيها ... هيها  لرش ما علو Q قا 

 ،والطالالام  لالال  ،املجتمعالالو  عليالال  رجالالة ذ بالالني مطيالال  ومكالالره

 واملكره معذور بكتاب اهلل. ،عا ب هلل

 وة خر وي . ،هلل أ  أقو ذ أنا خر من  وحا 

أين من الرذام  أك من الهضام  ،ولكن اهلل بر  كام بر 
(3). 

                                                           

 .228حت  الع و ذ   ((1

 .14  2اإلحتجاجذ ج ((2

 .22  4املناق ذ ج ((3



 133 .....................................................العنوا  األو ذ جهنا  املعاري  واألعة 

عليالاله -ملعاويالال   Q مجلالال  مالالا كتبالاله اإلمالالا  املجتبالال  مالالن -107

 قبي  املصاحل ذ ،-اللعن 

مالالن حالالق أحييالاله -أمالالا بعالالد والالإ  خطبالال  انتهالال  إل اليالالوس ... 

 .-وباط  أميته

وإننالال  أعتالالهن  هالالذا االمالالر  ،وخطبالال  خطالال  مالالن انتهالال  إل مالالراةه

 وإ  كا  ذليت  إياه رشا  ل  يف معاةك. ،وأخليه ل 

 .(1)أرشطها ،وي رشوط

 وال ذ  إ  غدر .... ، تبهظن  إ  ووي  ي  ا بعدال

وسالالتند  يالالا معاويالال  كالالام نالالد  غالالرك ممالالن  الال  يف الباطالال  أو قعالالد 

 .(2)حني مل ينه  الند  والسة  ،عن احلق

ذ Q يومالالا  لإلمالالا  املجتبالال  -عليالاله اللعنالال -قالالا  معاويالال   -108
 تنا ع  إل اخلةو ؟! -يا حسن-أظن نهس  

إنالالام اخلليهالال  مالالن سالالار بالالال سالالر   -ويالال يالالا معا-ذ ويلالال  Q و الالا 

 وعم  بطاع  اهلل. N رسو  اهلل

 ولعمر  إنا ألعة  اهلد  ومنار الت   .

                                                           

 يمنيه بالووا  وترك الغدر. ،-ويه-الرشط يف كتاب آخر  Q وكت  ((1

 .260  1عل  الرشام ذ ج ((2
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السالنن وأحيالا البالدع وأذالذ عبالاة اهلل  (1)ولكن  يا معاويال  ممالن أبالار

 وةين اهلل لعبا . (2)خوال  

وكالالو  قالالد أمخالال  مالالا أنالال  ويالاله وعشالال  يسالالرا  وب يالال  عليالال  

 .(3)تبعاته...

ذ Q يومالالا  لإلمالالا  املجتبالال  -عليالاله اللعنالال -ا  معاويالال  قالال -109
 ... ظنن  أ  ستكو  خليه !! وما أن  وذاك!!

ذ إنالالالام اخلليهالالال  مالالالن سالالالار بكتالالالاب اهلل وسالالالن  Q و الالالا  احلسالالالن

 .(4)رسوله

 واذذ الدنيا أبا  وأما . ،(5)لي  اخلليه  من سار بااور وعط  السنن

 .(7)لذته وتب   تبعته...رم تن ط   ،قلية   (6)ُمّت  ويه ،مل  ملكا  

                                                           

 ويف بع  النسخذ أباة. )ن ة  عن هامش حت  الع و (. ،أبارذ أ  أهل  ((1

 ذ العبيد واخلد  واإلما .-بالتحري -اخلو   ((2

 .233حت  الع و ذ   ((3

 .N يف البحارذ وسن  رسو  اهلل ((4
 يف البحارذ وعط  السن . ((5

 يف البحارذ مت  به قلية . ((6

 رامج. )ذكرنا منهن له عن اخل ،89  44والبحارذ ج ،237  1اخلرامج ج ((7

 .موض  احلاج  إليه(
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إ  عمالالرو بالالن العالالا  قالالا  ملعاويالال ذ إبعالالا إل احلسالالن بالالن  -110

  ط  الناس. ،وال مره أ  يصعد املنن ،عق

 مما   عره به يف ك  حمه . ،وعله أ  حيرص ويكو  ذل 

 ووصعده املنن. ،وبعا إليه معاوي 

وحمالد اهلل احلسالن بالن  ،وقد مجال  لاله النالاس ورؤسالا  أهال  الشالا 

 وارن  عليه. -صلوا  اهلل تعال عليهام- عق

 نا الذ  يعرف.اذ أهيا الناس من عرون  وQ رم قا 

ابالالن عالالم  ،Q ومالن مل يعرونالال  وونالا احلسالالن بالالن عالق بالالن أيب طالال 

بنالال  رسالالو   P أو  املسالاللمني إسالالةما  وأمالال  واطمالال  ،N رسالالو  اهلل

 نب  الرمح . N وجد  حممد بن عبد اهلل N اهلل

أنالالا ابالن مالالن  ،راج املنالرالأنالا السالال ،نالالا ابالن النالالذيرأ ،أنالا ابالالن البشالر

 أنا ابن من بعا إل اان واإلن  أمجعني. ،بعا رمح  للعاملني

 ( و ا ذQ و ط  معاوي  )كة  اإلما 

 وأراة بذل  ذجيله. ،يا أبا حممد حدرنا عن نع  الرط 

الالالري  تنهصالاله واحلالالر ينضالالجه والليالال   ،ذ نعالالمQ و الالا  احلسالالن

 ينةه ويطيبه.

 ذ ورج  يف كةمه األو .Q أقب  احلسنرم 
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أنالا  ،أنالا ابالن الشالهي  املطالاع ،ذ أنالا ابالن مسالتجاب الالدعو Q و ا 

 ابن أو  من ينه  عن راسه الءاب.

 ويدخلها. ،ويهت  له ،أنا ابن من ي رع باب اان 

ر الونصالال ،وأحالال   لالاله املغالالنم ،أنالالا ابالالن مالالن قاتالال  معالاله املةمكالال 

 .-من مسر  شهر-بالرع  

ومل يالالهن  بالاله حتالال  أظلمالال   ،يف هالالذا النالالوع مالالن الكالالة  Q والالوكثر

 الدنيا عل معاوي .

 ،مالالن مل يكالالن يعروالاله مالالن أهالال  الشالالا  وغالالرهم Q وعالالرف احلسالالن

 .Q رم نهن 
قالد كنال  ترجالو أ  تكالو   -يالا حسالن -و ا  له معاوي ذ أمالا أنال  

 لس  هناك.و ،خليه !!

 N ذ أمالالا اخلليهالال  ومالالن سالالار بسالالر  رسالالو  اهللQ و الالا  احلسالالن
 طاع  اهلل عهن وج .وعم  ب

 لي  اخلليه  من سار بااور وعط  السنن واذذ الدنيا أما  وأبا .

 قلية . (2)وتمت  به ،مل  أصاب ملكا   (1)ولكن ذل  أمر

                                                           

يمت   ،هكذاذ ولكن ذل  مل  أصاب ملكا   192  11يف إح ا  احلقذ ج ((1

 واستعج  لذته وب ي  عليه التبع . ،وكو  قد ان ط  عنه ،به قلية  ويعذب بعده طوية  

 يف البحارذ وتمت  منه قلية . ((2
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ته (1)ووذم ،وكا  قد ان ط  عنه  وب ي  عليه تبعته. ،لذ 

َبززهس ُْت نَززِة لَ وكالالا  كالالام قالالا  اهلل تبالالارك وتعالالالذ ﴿ ْري َلَع ُ  َ  ذْن  َدد  زز  س

 وانرصف. Q رم قا  ،بيده إل معاوي  Q وأومو ،﴾َ َمت ِع ذىْل ْحيٍ 

حالالني أمرتنالال  - (2)و الالا  معاويالال  لعمالالروذ واهلل مالالا أرة  إال شالالين 

 .-بام أمرتن 

يف حسالال  وال -واهلل مالالا كالالا  يالالر  أهالال  الشالالا  أ   أحالالدا  مالالثق 

 حت  قا  احلسن ما قا . -غره

لشالالهرته  ،وال تغيالالره ،قالالا  عمالالروذ وهالالذا يش  ال يسالالتطاع ةونالاله

 يف الناس وإتضاحه.

 .(4()3)وسك  معاوي  )لعنه اهلل(

وذكالالر عالالق  ،ر  اامعالال  وصالالعد معاويالال  عالالل املنالالنالحضالال -111

صه. Q بن ايب طال   وتن  

                                                           

 خيم.وهو و أولم يستمر ،وخو  الطعا ذ إذا ر   ((1

 هكذاذ ما أرة  إال هتك . 192  11يف إح ا  احلقذ ج ((2

 ما بني ال وسني مل يذكر يف االحتجاج. ((3

ن له عن  ،354-353  43ويف البحارذ ج ،53-50  2االحتجاجذ ج ((4

 االحتجاج.
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 (1)رالالم قالالا ذ أهيالالا النالالاس إ  صالالبي  مالالن قالالريش ذو  سالالهه وطالاليش

 ...(2)وتكدر من عيش

حمالالد اهلل و ،وأخالالذ بعضالالاةيت املنالالن L وورالال  احلسالالن بالالن عالالق

ذ أهيالا النالاس... مالن عرونال  و الد عرونال  Q رالم قالا  ،N وصل  عل نبيه

 وونا احلسن بن عق بن أيب طال . ،ومن مل يعرون 

أنالالا ابالالن مالالن جعلالال  لالاله األرض مسالالجدا   ،أنالالا ابالالن نبالال  اهلل

أنالا ابالن خالاتم  ،أنالا ابالن البشالر النالذير ،راج املنالرالالسال أنا ابالن ،وطهورا  

 ني...وسيد املرسل ،النبيني

 ولام سم  كةمه معاوي  غاظه منط ه وأراة أ  ي ط  عليه كةمه.

 و ا ذ يا حسن علي  بصه  الرط .

ذ الالالري  تل حالاله واحلالالر ينضالالجه والليالال  يالالنةه Q و الالا  احلسالالن

 .-عل رغم أنه  يا معاوي -ويطيبه 

                                                           

من ةرج هذه  Qنستغهر اهلل تبارك وتعال ونستمي  ساح  اإلما  املجتب   ((1

 Q وه به هذا الش   العنيد من التجارس عل ساح  اإلما  املجتب الكلام  وكتاب  ما ته
 امل دس .

 ننهنه كتابنا من ةرج سامر ما جتارس به معاوي  )عليه اللعن ( وتهوه به عل ساح  ((2

 .Qاإلما  املجتب  
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لالدعو  أنالا ابالن او الا ذ أنالا ابالن املسالتجاب  ،عل كةماله Q رم اقب 

 الشهي  املطاع...

 ولس  هناك. ،.. و ا  معاوي ذ أما أن  حتد  نهس  باخلةو .

ذ أمالالا اخلةوالال  ولمالالن عمالال  بكتالالاب اهلل وسالالن  Q و الالا  احلسالالن

 .Nنبيه
 ليس  اخلةو  ملن خال  كتاب اهلل وعط  السن .

مثال  رجال  أصالاب ملكالا  وتمتال  باله. وكوناله ان طال   ،مث  ذلال  إنام

 عنه وب ي  تبعاته عليه.

م جهنيل  ويد مجيل .و ا  معاوي ذ ما يف قر  يش رج  إال ولنا عنده نِع 

 .-بعد ال ل -وتكثر  به  -الذل -من تعهن   به بعد  ،ذ بلQ قا 

 و ا  معاوي ذ من أول   يا حسن؟!

ذ أنالا ابالن مالن Q رالم قالا  احلسالن ،ذ من يلهي  عالن معروتالهQ قا 

 أنا ابن من ساة الور  كرما  ونبة . ،ساة قريش شابا  وكهة  

سالالاة أهالال  الالالدنيا بالالااوة الصالالاة  والهالالرع الباسالالق  أنالالا ابالالن مالالن

 والهض  السابق.

 رىض اهلل وسصطه سصطه.أنا ابن من رضاه 

 ؟!-يا معاوي -وه  ل  أ  تساميه 
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 .(1)تصدي ا  ل ول ... ،و ا ذ أقو ذ ال

ونالالا  مالالن  ،ملالالا قالالد  معاويالال  املدينالال  صالالعد املنالالن وصطالال  -112

 وحمد اهلل وأرن  عليه. ذQ و ا  احلسن ،Q عق (2))امر امل منني(

قالا   ،له عدوا  من املجرمني (3)ذ إ  اهلل مل يبعا نبيا  إال جع Q رم قا 

ْرْميَ ذ ﴿(4)اهلل تبارك وتعال ا ْمَق امل سج  ن  لْ س ِّ َنبْيٍّ َادس ًّ  َ  ﴾.َ  َكذلَْك َجَع

وأمالال   ،وأمالال  هنالالد ،وأنالال  ابالالن صالالصر ،Q وونالالا ابالالن عالالق

 .P خدجي  وجديت ،(5)وجدت  قتيل  ،Pواطم 
نا نهاقا .    ولعن اهلل أألمنا حسبا  وأمخلنا ذكرا  وأعظمنا كهرا  وأشد 

 آمني. ،وصا  أه  املسجدذ آمني

 .(7)معاوي  خطبته وةخ  منهنله (6)و ط 
                                                           

)ذكرنا منه موض   ،126-125  1للصوار م ذ ج Q م ت  اإلما  احلسني ((1

 احلاج  اليه(.

 ال وسني مل يذكر يف كش  الغم .ني ب ما ((2

 هكذا يف املصدرين والظاهر أ  الصحي ذ إال وجع . ((3

 يف كش  الغم ذ بدو  كلم  تعال. ((4

 يف العدة ال وي ذ نثيل . ((5

 يف العدة ال وي ذ وقط . ((6

 .39والعدة ال وي ذ   ،573  1كش  الغم ذ ج ((7
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ونالالا   ،رو  الشالالعب ذ أ  معاويالال  قالالد  املدينالال  و الالا  خطيبالالا   -113

 .Q من عق بن ايب طال 
 اهلل وأرن  عليه. 1ومحد ،وصط  Q و ا  احلسن بن عق

 ذ إنه مل يبعا نب  إال وجع  له و  من أه  بيته.(2)له Q رم قا 

كالالا   Q وإ  عليالالا   ،ومل يكالالن نبالال  إال ولالاله عالالدو مالالن املجالالرمني
 من بعده. N و  رسو  اهلل

ك حالالرب ،وأنالال  ابالالن صالالصر ،Q وأنالالا ابالالن عالالق وجالالد   ،وجالالد 

 ،P وجالالديت خدجيالال  ،P وأمالال  واطمالال  ،وأمالال  هنالالد ،N رسالالو  اهلل
 جدت  نثيل .و

 وأقومنا كهرا  وامخلنا ذكرا ... وأشدنا نهاقا . ،ولعن اهلل أألمنا حسبا  

 ذ آمني.(3)و ا  عام  أه  املجل 

 .(4)و ط  خطبته ،ونهن  معاوي 

 من مجل  ما جر  بعد املصاحل ذ.... -114

                                                           

 يف البحارذ وحمد اهلل. ((1

 بدو  كلم ذ له. يف االحتجاجذ ((2

 يف البحارذ أه  املسجد. ((3

ن لالالاله عالالالن  ،91  44ويف البحالالالارذ ج ،54-53  2االحتجالالالاجذ ج ((4

 االحتجاج.
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 ووقا   ا أياما . ،(1)رم سار معاوي  حت  ةخ  الكوو 

 ،هلهالالا صالالعد املنالالن وصطالال  النالالاسولالالام اسالالتتم  البيعالال  لالاله مالالن أ

 .Q ونا  من احلسن ،منه (2)ونا  ،Q وذكر أمر امل منني
 حاتين. - L -وكا  احلسن واحلسني 

 ووجلسه. ،Q ووخذ بيده احلسن ،لرة  عليه Q و ا  احلسني

 عليا !! -أهيا الذاكر-و ا ذ  Q رم قا 

 وأن  معاوي  وأبوك صصر. ،Q انا احلسن وأيب عق

 وجدك حرب. N(3) وجد  رسو  اهلل ،وأم  هند P طم وام  وا

اهلل أمخلنالالا ذكالالرا  وأألمنالالا  (5)ولعالالن (4)وجالالديت خدجيالال  وجالالدت  قتيلالال 

نا قدما   حسبا  ورش 
 وأقدمنا كهرا  ونهاقا . (6)

                                                           

 ،Q هكذاذ ولام ةخ  معاوي  الكوو  خط  وذكر عليا   36  4ق ذ جايف املن ((1
هكذاذ ملا بوي   78ويف م ات  الطالبيني   ،L ونا  منه ومن احلسن واحلسني

 .Q ونا  من احلسن ،ونا  منه Q عليا   ذكرو ،معاوي  خط 
 يف البحارذ ونا . ((2

 .N يف البحارذ وجد  رسو  اهلل ((3
 ذ وجدت  قتيل .36  4يف املناق ذ ج ((4

 يف املناق ذ ولعن  اهلل عل... ((5

 يف املناق ذ ورشنا قوما . ((6
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 .(2)آمني ،آمني ،طوام  من أه  املسجد (1)و ا 

قالالا   Q ذ أ  احلسالالنK عالالن آبامالاله Q رو  عالالن الصالالاة  -115
 .N رسو  اهلل (3)اين امو  بالسم كام ما  أله  بيتهذ
 ذ ومن يهع  ذل ؟!(4)و الوا

 بن  االشعا بن قي . -جعد -ذ امرأيت Q قا 

ذ اخرجهالالا مالالن (5)قالالالوا ،ويومرهالالا بالالذل  ،والالو  معاويالال  يالالدس اليهالالا

 منهنل !! وباعدها من نهس !!

 شي ا ؟! -بعد-ذ كي  اخرجها؟! ومل تهع  Q قا 

 عند الناس. (6)وكا  هلا عذر ،اما قتلن  غره ،ولو اخرجتها

. (7)وام ذهب  االيا   حت  بعا اليها معاوي  ماال  جسيام 
                                                           

 يف البحارذ و ال . ((1

 ن له 49  44ويف البحارذ ج ،15  2االرشاة للشيخ املهيد رمحه اهللذ ج ((2

 عن االرشاة.

 .N يف الهصر  كام ما  به رسو  اهلل ((3
 يف البحار والهصر ذ قالوا. ((4

 يف الهصر ذ و الوا. ((5

 يف الهصر ذ عذر  )والظاهر انه سهو مطبع (. ((6

 يف الهصر ذ االيا  واللياي. ((7
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 ويهنوجها من يهنيد. (1)وجع  يمنيهاذ بو  يعطيها مام  ال  ةرهم أيضا  

 .Q لتس يها احلسن (2)ومح  اليها رشب  سم
 صامم. Q إل منهنله وهو Q(3) وونرصف

 رشب  لبن. (5)ا  حارا  وكا  يوم -وق  االوطار- (4)ووخرج  له

 وقد ال   ويها ذل  السم.

 ،قتلالالال  اهلل ،عالالدو  اهلل قتلتينالالال !! (8)ذ يالالالاQ (7)وقالالالا  ،(6)ر االوشالال

 .(9)واهلل ال تصيبني من  خلها  

                                                           

 مجذ أيضا  وضياع.يف نسص  من اخلرا ،يف الهصر ذ وايضا يهنوجها ((1

 يف الهصر ذ رشب  من السم. ((2

 .Q يف نسص  من اخلرامجذ وه  بع  االيا  انرصف ((3
 يف البحار بدو  كلم ذ له. ((4

رشب  من  -وق  االوطار-ووخرج  له  ،يف الهصر ذ وكا  يوما  شديد احلر ((5

 قد ال   ويها... ،لبن

 د، ما س ي  مث  هذه املر ، ل ارا  ذ ل د س ي  السم مرQ قا  اإلما  احلسن ((6

 (.42  4قطع  قطع  قطع  من كبد  وجعل  اقلبها بعوة مع . )املناق ذ ج

 .Q يف الهصر ذ و ا  ((7
 يف البحار بدو  كلم ذ يا. ((8

 يف نسص ذ ال تبرصين خرا  )ن ة عن هامش اخلرامج(. ((9
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 واهلل  هني  و هنيه. ،ول د غرك وسصر من 

 .Q رم مىض (1)يومني Q ومكا
 .(5()4)عليه( (3)ومل ي  هلا )بام عاهد ، ا (2)غدر معاوي و

يف كتالالاب ارسالالله  Q )مالالن مجلالال  مالالا كتبالاله اإلمالالا  املجتبالال  -116

 إل معاوي  )عليه اللعن (ذ

 -يالالا معاويالال -مالالن توربالال   ،املتعجالال  (6)اليو  والالال ليتعجالال ... والال

-وال ارالالر  ،معالالروف -يف الالالدين-ال بهضالال   ،عالالل امالالر لسالال  مالالن اهلالاله

وانالال  ابالالن حالالهنب مالالن األحالالهناب وابالالن اعالالد   ،حممالالوة -يف االسالالة 

 ولال كتابه. N   اهللقريش لال رسو

                                                           

 ا  اهلل.إل رضو Q ويف الهصر ذ يوما .. ومىض ،يف البحارذ يوما  ((1

 يف البحارذ وال غدر  ا معاوي . ((2

 يف نسص ذ عاهدها )ن ة عن هامش اخلرامج(. ((3

 ما بني ال وسني مل يذكر يف الهصر . ((4

 رمح  اهلل -املنتص  للشيخ الطرحي -والهصر   242و241  1اخلرامجذ ج ((5

ن له عن  154و153  44ويف بحار االنوارذ ج 270و 269تعال عليهذ  

 رامج.اخل

 يف م ات  الطالبينيذ وليعج . ((6
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 ،ن ع بالالال  الالالالدارملالالال (3)والالالتعلم (2)وسالالالءة ،(1)ولكالالالن اهلل خيبالالال 

رالالم ليجهنينالال  بالالام قالالدم   ،ربالال  -عالالن قليالال -تل الالني ل (5)بالالال اهلل (4)و

 يداك.

 وما اهلل بظة  للعبيد.

 ،واةخالال  والاليام ةخالال  ويالاله النالالاس ،-يف الباطالال -دع الالالتامة  ... والال

وعنالد  ،ر منال  عنالد اهللوالو  إنال  تعلالمذ اين احالق  الذا االمال ،من بيعت 

 ك  اواب حهيظ ومن له قل  مني .

 واتق اهلل وةع البغ  واح ن ةما  املسلمني.

اليالالال    (6)رس  ،ابيالالال  إال الالالالتامة  يف غيالالال  -انالالال -... وا  

 .(7)حت  حيكم اهلل بيننا وهو خر احلاكمني ،وال حاكمت  ،باملسلمني
                                                           

 ويف اح ا  احلقذ واهلل حسيب . ،يف البحارذ ولكن اهلل حسيب  ((1

 يف اح ا  احلقذ والبحارذ وال سءة. ((2

 يف اح ا  احلقذ وتعلم. ((3

 يف م ات  الطالبني بدو  كلم ذ و. ((4

 يف م ات  الطالبينيذ تاهلل. ((5

   الي  باملسلمني.يف م ات  الطالبينيذ  د ((6

 واح ا  40و39  44وبحار االنوارذ ج 66و65م ات  الطالبينيذ   ((7

 )ذكرنا منه موض  احلاج  اليه(. 227و 226  11احلقذ ج
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كتابالالالا  إل اإلمالالالالا   -عليالالالاله اللعنالالال -)كتالالال  معاويالالال   -117

 (.Q جتارس ويه عل اإلما  Qاحلسني
 كت  اليهذ Q وص  الكتاب إل احلسني (1)ولام

كنالالالد   (2)امالالالا بعالالالد .. ألسالالال  قاتالالال  حجالالالر بالالالن عالالالد  اخالالالا

العابالالالالدين  (5))الصالالالالاحلني املطيعالالالالني( (4))املصالالالاللني( (3)و)اصالالالالحابه(

 (7)ويسالالالالتعظمو  )املنكالالالالر و( ،كالالالالانوا ينكالالالالرو  الظلالالالالم (6))الالالالالذين(

 البدع.

 وال  اوو  يف اهلل لوم  المم؟! (8)اب()وي ررو  حكم الكت

                                                           

عل طريق -يف جواب كتاب كت  اليه معاوي   Q يف االحتجاج هكذاذ قا  ((1

 .-االحتجاج

 يف االحتجاجذ أخ  كند . ((2

 يذكر يف اختيار معرو  الرجا .ما بني ال وسني مل  ((3

 ما بني ال وسني مل يذكر يف االحتجاج. ((4

 ما بني ال وسني مل يذكر يف اختيار معرو  الرجا . ((5

 ما بني ال وسني مل يذكر يف االحتجاج. ((6

 ما بني ال وسني مل يذكر يف اختيار معرو  الرجا . ((7

 رجا .ما بني ال وسني مل يذكر يف اختيار معرو  ال ((8
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ظلالالام  وعالالدوانا  مالالن بعالالد مالالا كنالال  اعطيالالتهم  (2)قتلالالتهم (1))رالالم(

 االيام  املغلظ  واملواريق امل كد . (3))األما  و(

جتالالدها يف  (4)وال بالالال احنالال  ،ال توخالالذهم بحالالد  كالالا  بينالال  وبيالالنهم

 .(7()6))عليهم( (5)صدرك

 -N اهلل صالالاح  رسالالو -أولسالال  قاتالال  عمالالرو بالالن احلمالالق 
 ؟!(8)ونح  جسمه وصهر  لونه  العبد الصال  الذ  أبلته العباة

                                                           

 ما بني اقوسني مل يذكر يف االحتجاج. ((1

 يف االحتجاجذ و تلتهم. ((2

 ما بني ال وسني مل يذكر يف اختيار معرو  الرجا . ((3

 ا ذ احل د. ((4

 يف اختيار معرو  الرجا ذ يف نهس . ((5

 ما بني ال وسني مل  ذكر يف اختيار معرو  الرجا . ((6

غص  هذه االم  امرها  ،ةرا  مهلكا  موب ا ثقا  البرص ذ ا  يف معاوي  ل ((7

سكرا  مخرا  يلب   -يهنيد–ليهم ابنه عووي  ،N وويهم ب ايا من اصحاب رسو  اهلل

ذ الولد للهرا  N وقا  ،واةع   ياةا  وواله العرا  ،احلرير ويضب بالطنبور

وية  له من حجر واصحاب حجر  ،وقت  حجرا  واصحاب حجر ،وللعاهر احلجر

 (.38  1بيه اخلواطر ونهنه  النواظرذ ج)تن

 يف االحتجاج هكذاذ وال صهر  لونه ونحل  جسمه. ((8
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مالا  (3)ومواري اله (2)عالهن وجال  عهالوة اهلل أمنتاله واعطيتاله مالن (1)بعد أ 

 لو اعطيته طامرا  لال نهن  الي  من رأس اابا .

اهلل عالالالهن وجالالالو  واسالالالتصهاوا  بالالالذل   (4)جالالالرأ  عالالالل ،رالالالم قتلتالالاله

 العهد؟!

 ر ي ؟! (5)املولوة عل ورا  عبيد ،  ياة بن سمي  أولس  املدع

 وهنعم  انه ابن ابي !!

 احلجر! (6)وللعاهر ،ذ الولد للهرا N وقد قا  رسو  اهلل

غالالر وتبعالال  هالالواك ب (7))تعمالالدا ( N والالال تركالال  سالالن  رسالالو  اهلل

 اه  العرا . (8)هد  من اهلل؟! رم سلطته عل

                                                           

 يف االختيارذ بعد ما آمنته. ((1

 يف االختيار بدو  كلم ذ عهن وج . ((2

نهنل  الي  من شع  ل ،وههمته ،ما لو اعطيته العصم ،يف االحتجاجذ وميثاقه ((3

 اابا .

 ب .يف االختيارذ جرأ  عل ر ((4

 يف االحتجاج هكذاذ عل ورا  عبيدذ عبد ر ي ؟! ((5

 عهر اليهاذ اتاها للهجور وعم   املنكر  )ن ة عن هامش االختيار(. ((6

 ما بني ال وسني مل يذكر يف االحتجاج. ((7

 يف االختيارذ عل العراقني. ((8
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 (3)اعيالالالالنهم (2)ايالالالالد  املسالالالاللمني وارجلهالالالالم وسالالالالم  (1)و طالالالال 

 عل جذوع النص !! (4)موصلبه

 ون  لس  من هذه االم ! وليسوا من !!ك

والاليهم  (5)رميني؟! الالالذين كتالال  )اليالال (الأولسالال  صالالاح  احلضالال

 .(8()7))ورأيه(؟! Q عل ةين عق (6)ابن سمي ذ ا م

                                                           

 يف االختيارذ ي ط . ((1

 يف االختيارذ ويسم . ((2

 .سم  عينهذ قلعها ((3

 يف االختيارذ ويصلبهم. ((4

 ما بني ال وسني مل يذكر يف االختيار. ((5

 يف االختيارذ ا م كانوا. ((6

 ما بني ال وسني مل يذكر يف االختيار. ((7

 ذ ا م عل ةين عق وعل-يف حق احلضميني-كت   ياة بن ابيه إل معاوي   ((8

م، و تلهم ومث    ،ن عق ورأيهرأيه؟! وكت  اليه معاوي ذ اقت  ك  من كا  عل ةي

انه حي  عليا  واه   -من قام  عليه البين -ذ انظروا لدا وكت  معاوي  إل مجي  الب

من  -من قبلكم-وكت  معاوي  كتابا  آخر جا  ويهذ انظروا  ،ووحموه من الديوا  ،بيته

عل التهم  وا  مل ت م عليه البين  وال أقتلوهم  ،اقتلوهو ،أو اعتموه بحبه ،شيع  عق

 (.85  2)راج  االحتجاجذ ج -حت  ك  حجر-والظن  والشبه  
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 .(2)اقت  ك  من كا  عل ةين عق )ورأيه( (1)وكتب  اليهذ )أ (

 .-بومرك-ومث   م  ، تلهمو

 .(3))وابن عق( -واهلل- Q وةين عق

بالاله جلسالال   (5)و ،(4)رب (الرب عليالاله ابالالاك )ويضالالالالالالذ  كالالا  يضالال

 جملس  الذ  جلس .

 (7)رشوالال  ورشف ابيالال  )جتشالالم( (6)ولالالوال ذلالال  لكالالا  )اوضالال (

 .(9)من اهلل عليكم ووضعهام عنكم( -بنا-)اللتني  (8)الرحلتني

                                                           

 ما بني ال وسني مل يذكر يف االحتجاج. ((1

 ما بني ال وسني مل يذكر يف االختيار. ((2

 ما بني ال وسني مل يذكر يف االختيار. ((3

 ما بني ال وسني ليم يذكر يف االحتجاج. ((4

 جملس  الذ  أن  ويه. يف االحتجاج هكذاذ وهو أجلس  ((5

 ما بني ال وسني مل يذكر يف االختيار. ((6

 ما بني ال وسني مل يذكر يف االختيار. ((7

 اشار  إل قوله تعالذ رحل  الشتا  والصي  )ن ة عن هامش االختيار(. ((8

 ما بني ال وسني مل يذكر يف اختيار معرو  الرجا . ((9



 يف ةار الدنيا Qعدا  اإلما  املجتب  جهنا  أ ................................................... 152

مالالن واليتالال   -عالالل هالالذه االمالال -اين ال اعلالالم وتنالال  اعظالالم  (1)...و

 .(2)ا...عليه

ذ اين ا  انكرتالالال  تنكالالالرين وا  اكالالالدك (3)... وقلالالال  والالاليام قلالالال 

 .(4)منذ خل  ؟!( -كيد الصاحلني-)وه  رأي  إال  ،تكدين

رين الوالالاين ارجالالو ا  ال يضالال (5))ا  شالال  ( -مالالا بالالدال -وكالالدين 

 وأ  ال يكو  عل احد ات منه عل نهس . (6)كيدك )يّف(

    عهدك.وحترض  عل ن -بجهل -قد ركب   (7)عل ان 

                                                           

   اعظم من واليت  عليها.يف االحتجاج هكذاذ وة اعرف وتن ((1

يف الكتاب الذ  ارسله إل  -عليه اللعن -اذ كا  من مجل  ما كتبه معاوي   ((2

 ...Q وجتارس ويه عل اإلما  Q اإلما  احلسني
 ،وون  مت  تنكرين انكرك ،-وا  ترةهم إل وتن -... واتق شق عصا هذه االم  

 ومت  تكدين اكدك...

 ذ ا  انكرك تنكرين.يف االحتجاجذ ويام ت و  ((3

 ما بني ال وسني مل يذكر يف اختيار معرو  الرجا . ((4

 ما بني ال وسني مل يذكر يف اختيار معرو  الرجا . ((5

 ما بني ال وسني مل يذكر يف االحتجاج. ((6

هعل  ك ،وتوبق نهس  ،وال توقظ عدوك ،يف االحتجاج هكذاذ عل ان  تكيد ((7

 .-بعد الصل  وااليام  والعهد وامليثا -م   ال  الذين قتلتهم ومثل   
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ب تلالال   ،ول الالد ن ضالال  عهالالدك ،رطالولالالال عمالالر  مالالا وويالال  بشالال

 ه ال  النهر الذين قتلتهم بعد الصل  وااليام  والعهوة واملواريق.

 قتلوا. (1)و تلتهم من غر أ  يكونوا )قاتلوا و(

 .(3)إال لذكرهم وضلنا وتعظيمهم ح نا (2))ولو تهع  ذل   م(

أو مالالاتوا  ،  أ  يهعلالالوامالال  قبالال -لالالو مل ت الالتلهم-خماوالال  امالالر لعلالال  

 قب  ا  يدركوا.

 .(5)بال صا  واستعد للحساب -يا معاوي - (4)وبرشو

 كتابا  ال يغاةر صغر  وال كبر  إال احصاها. (6)واعلم أ  هلل عهن وج 

  لالالتوق ،بالظنالال  (8)بالالال نالالاس أخالالذك (7)ولالالي  اهلل )تبالالارك وتعالالال(

 .(9)ه بال التهم  اوليا

                                                           

  وسني مل يذكر يف االحتجاج.لما بني ا ((1

  وسني مل يذكر يف االحتجاج.لما بني ا ((2

 يف االحتجاج هكذاذ ...ح نا  بام به رشو  وعرو . ((3

 يف االحتجاجذ أبرش. ((4

 يف االختيارذ واستبق باحلساب. ((5

 ال.يف االختيارذ .. ا  هلل تع ((6

 ما بني ال وسني مل يذكر يف اختيار معرو  الرجا . ((7

 ناس ألخذك بالظن .يف االختيارذ ب ((8

 يف االختيارذ عل التهم. ((9
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 ر  إل الغرب  والوحش .من ةار اهلج (1)ونهي  اياهم

رب اخلمالالر اليشالال (3)غالالة  حالالد  -ابنالال -ببيعالال   (2)واخالالذك النالالاس

 ويلع  بالكةب.

 ،ةينالالال  (5)ر  نهسالالال  وتالالالن القالالالد خسالالال (4)ال اعلمالالال  إال و

 امانت . (6)وغشش  رعيت  وخن 

الالالالورع  (7)واخهالالال  الت الالال  ،وسالالالمع  م الالالال  السالالالهيه اااهالالال 

 .(8)احلليم...

                                                           

 يف االختيارذ هكذاذ ونهي  اوليامه من ةورهم إل ةار الغرب . ((1

 يف االختيارذ للناس. ((2

 ويلع  بالكعاب. يرشب الرشاب ،يف االحتجاج هكذاذ غة  من الغلام  ((3

  االحتجاج بدو  كلم ذ و.يف ((4

 يف االحتجاجذ ورشي  ةين . ((5

 يف االختيارذ واخرب  امانت . ((6

 والسة . ،يف االختيارذ واخه  الورع الت   ألجلهم ((7

 51و50و49اختيار معرو  الرجا  للشيخ الطو  رمح  اهلل تعال عليهذ   ((8

 .92و91و90  2اهلل تعال عليهذ ج واالحتجاج للشيخ الطن  رمح 

)ذكرنا منه موض  احلاج  اليه( ومن اراة االطةع عل نا الكتاب وجوابه 

 ولراج  املصدرين.
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معاويالال ذ مالالن حممالالدك بالالن أيب  كتالالاب حممالالد بالالن أيب بكالالر إل -118

 بكر إل معاوي  بن ايب سهيا .

 ممن هو سلم أله  والي  اهلل. ،سة  عل اه  طاع  اهلل

خلالق خل اله  ،جةلاله وعظمتاله وساللطانه وقدرتالهأما بعالد والو  اهلل ب

 .إليهموال حاج  به  ،وال ضع  يف قوته ،بة عبا منه

شالاليدا  وجعالال  مالالنهم غويالالا  ور ،ولكنالاله عالالهن وجالال  خل هالالم عبيالالدا  

 وش يا  وسعيدا .

وانتجبالاله  ،N واصالالطه  وانتصالال  حممالالدا -عالالل علالالم-رالالم اختالالار 

وبعثالاله رسالالوال   ،وإمتمنالاله عالالل أمالالره ،واصالالطهاه برسالالالته وارسالالله بوحيالاله

 مصدقا  وةلية .

 -وأنالالاب وصالالد  وآمالالن وأسالاللم وسالاللم-وكالالا  أو  مالالن أجالالاب 

 .Q أخوه وابن عمهذ عق بن ايب طال 
 ، ووقالاه كال  هالو ،عالل كال  محاليموآرالره  ،صدقه بالغيال  املكتالو 

 نهسه يف ك  خوف.بوواساه 

 حارب من حاربه وسامل من سامله.

بالالاذال  نهسالاله يف سالالاعا  اخلالالوف وااالالوع والضالاليق  Q ومل يالالهن 

 والشد . 
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أهيالالالا -وقالالالد رأيتالالال   ،حتالالال  أظهالالالر اهلل ةعوتالالاله وأولالالالج حجتالالاله

 تساميه!! وأن  أن . -الغاو 

إسالةما  واصالد   وهو هالو املالن  السالابق يف كال  حالني أو  النالاس

النالاس  وأوضال  ،وخالر النالاس  وجال  ،الناس نيال  وأطيال  النالاس ذريال 

 أخو .

 -يالو  م تال -وابن عماله ووصاليه وصالهيه وأخالوه الشالار  لنهساله 

 .-يو  أحد-وعمه سيد الشهدا  

 وعن حو ته. N وأبوه الذاب عن وجه رسو  اهلل

مل تالهن  أنال  وأبالوك تبغيالا  عالل رسالو   ،وأن  اللعني ابن اللعالني

 وجتمعا  عليه ااموع. ،الغوام  وجتهدا  عل إطها  نوره N اهلل

 وت لبا  عليه ال بام  وتبذال  ويه املا .

والشالالاهد عليالال   ،هلالال  أبالالوك عالالل ذلالال  وعالالل ذلالال  خلهالال 

ويلجالالو إليالال  مالالن ب يالال  األحالالهناب ورؤوس النهالالا    بهعلالال  مالالن يالالوو

 .Kوأه  بيته  N من أه  الش ا  لرسو  اهلل
أنصالاره -بهضله املبني وسب ه ال ديم  Q يب طال والشاهد لعق بن أ

مالن املهالاجرين  ،أرن  علاليهم ،الذين ذكروا بهضلهم يف ال رآ  -الذين معه

 واألنصار.
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 ،جياهالالدو  بوسالالياوهم ،وهالالم معالاله كتامالال  وعصالالام  مالالن حولالاله

 يرو  احلق يف إتباعه والش ا  يف خةوه. وهيرقو  ةمامهم ةونه

أخالالو  Q ؟! وعالالقQ تعالالد  نهسالال  بعالالق ،وكيالال  يالالال  الويالال 

ووصالاليه وابالالو ولالالده وأو  النالالاس لالاله إتباعالالا  وآخالالرهم بالاله  N رسالالو  اهلل

 عهدا   نه برسه ويرشكه يف أمره.

وليمالالدةك  ،-مالالا اسالالتعط -وتمتالال   ،وأنالال  عالالدوه وابالالن عالالدوه

 يف غوايت . (1)ابن العا 

 وكو  أجل  قد ان ىض وكيدك قد وه .

 رم تستبني ملن تكو  العاقب  العليا.

أنالال  إنالالام تكايالالد ربالال  الالالذ  قالالد أمنالال  كيالالده يف نهسالال   واعلالالم

 وهو ل  باملرصاة.. وأن  منه يف غرور.. ،وايس  من روحه

وبالالاهلل ورسالالوله وأهالال  رسالالوله عنالال  الغنالال  والسالالة  عالالل مالالن 

 .(2)اتب  اهلد 

يف  -عليالاله اللعنالال -مالالن مجلالال  مالالا كتالال  ابالالن عبالالاس ملعاويالال   -119

 جواب كتابهذ

                                                           

 .-عليه اللعن -أ  عمرو بن العا   ((1

 .125-124اإلختصا  للشيخ املهيد رمح  اهلل تعال عليهذ   ((2
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الالالذ  توصالالل  إليالاله باملحالالا  وأمالالا إوتصالالارك بامللالال  الهنامالال  

 الباط .

 و د مل  ورعو  من قبل  ووهلكه اهلل.

 ،تملكالالال  رقالالالاب املسالالاللمني ظالالالاهر للعيالالالا ... والعالالالذاب ب

خللالالق مالالن  (1)أهلالال  ،علالال  ولالالدك وولالالد أبيالال  -مالالن بعالالدك-وسالاليكو  

 الري  الع يم.

 .(2)  العاقب  للمت نيوويك ،رم ينت م اهلل بووليامه

وقالالالواذ قالالد  Q أمالالر املالال منني إ  قومالالا  إجتمعالالوا عالالل -120

 (3)وأنالال  تسالالتنه  النالالاس إل ،أعطالالاك اهلل تعالالال هالالذه ال الالدر  البالالاهر 

 قتا  معاوي ؟!

ني تعبالالالدهم بمجاهالالالد  الكهالالالار واملنالالالاو  ذ إ  اهلل تعالالالالQ و الالالا 

 والناكثني وال اسطني واملارقني.

                                                           

 أ ذ أكثر هةكا . ((1

. )ذكرنا منه موض  احلاج  17-16عليه الرمح ذ   األماي للشيخ املهيد ((2

 اليه(.

 يف نسص ذ عل. )ن ة  عن هامش املصدر(. ((3
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ملالالدة  يالالد  هالالذه ال صالالر  يف ارضالالكم هالالذه  -لالالو شالال  -والالواهلل 

وأخالذ   الا مالن شالالاربه  ، الا صالدر معاويالال  بالشالا وتبال   ،الطويلال 

 أو من حليته.

و الالاموا وتعجبالالوا  ،والالإذا ويهالالا شالالعرا  كثالالر  ،يالالده ورةهالالا Q ومالالد

 من ذل .

بالالو  معاويالال  سالال ط عالالن  -بعالالد مالالد  طويلالال -رالالم اتصالال  اخلالالن 

 وغيش عليه. Q رسيره يف اليو  الذ  كا  مد  يده ويه أمر امل منني

 .(1)يته شعرا ...حلرم اوا  واوت د من شاربه و

يف خالالن آخالالر للنالالاس يف شالالو   Q وقالالا  أمالالر املالال منني -121

 معاوي  )عليه اللعن (...

لطحنالال  عظامالاله طحنالالا  ونسالاله   -لالالو شالال  -وأنالالتم تعلمالالو  أين 

 .(2)األرض نسها  وخسهتها عليه خسها ...

                                                           

. )ن له عن عيو  املعجهنا  للسيد 477-176  1مدين  املعاجهنذ ج ((1

 املرتىض رمح  اهلل تعال عليه(.

ن له عن عيو  املعجهنا . )ذكرنا منه موض   547  1مدين  املعاجهنذ ج ((2

 ج  اليه(.احلا
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ذ وال تعجبالالوا Q وملالالا تعجالال  النالالاس قالالا  أمالالر املالال منني -122

آصال  بالن برخيالا كالا  وصاليا  وكالا  عنالده علالم  وإ  ،من أمر اهلل سبحانه

 من الكتاب...

 .(1)وإ  عند  علم الكتاب كل ه... ،وأنا اكن قدر  منه

يالالالا -ر مجاعالالال ذ اليومالالالا  بمحضالالال Q قالالالا  أمالالالر املالالال منني -123

 إمتوين بمعاوي  وعمرو ويهنيد!! -مةمك  ريب

وقالالد  ،رط السالالوةا اليف اهلالالوا  والالإذا مةمكالال  كالالو م الشالال (2)ونظالالروا

 بواحد. (3)ك  واحد منهم عّلق

 وإذا أحدهم معاوي  واوخر عمرو واوخر يهنيد.

ولكنال   ،اما لالو شال   ل تلالتهم ،ذ تعالوا وانظروا إليهمQ و ا  عق

 .(5)كام أنظر اهلل عهن وج  إبلي  إل يو  الوق  املعلو ... (4)أنظرهم

                                                           

ن له عن عيو  املعجهنا . )ذكرنا منه موض   477  1مدين  املعاجهنذ ج ((1

 احلاج  اليه(.

 أ  نظر ه ال  ااامع . ((2

 أ ذ معاوي  وعمرو بن العا  ويهنيد )عليهم اللعن (. ((3

 أ ذ أمهلهم. ((4

 . )ذكرنا منه موض  احلاج Q  167 التهسر املنسوب إل اإلما  العسكر  ((5

 يه(.إل
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 ي و ذ Q ذ سمع  أيبQ قا  اإلما  املجتب  -124

أمالالر  (1)حتالال  يالالق ،تالالذه  األيالالا  والليالالاي ذ لالالنN قالالا  رسالالو  اهلل

 األم  رج  واس  البلعو  رح  الصدر يوك  وال يشب . (2)هذه

 .(3)وهو معاوي ...

 ي و ذ  N ذ سمع  رسو  اهللQ قا  أمر امل منني -125

ال تالالذه  الليالالاي واأليالالا  حتالال  جيتمالال  أمالالر هالالذه األمالال  عالالل 

  .يوك  وال يشب ،ضصم البلعم ،واس  الرس  (4)رج 

 .(5)وهو معاوي ...

 ذQ لإلما  املجتب  -يوما  - Q قا  أمر امل منني -126

                                                           

 يف االختصا  هكذاذ حت  يق عل أمت  رج . ((1

 يف إختيار معرو  الرجا ذ بدو  كلم ذ هذه. ((2

. )ذكرنا منه موض  82واإلختصا    112إختيار معرو  الرجا ذ   ((3

 احلاج  إليه(.

 ،ررذ يريد عل رج  شديد عسوف أو مرسف يف األموا  والدما االقا  ابن  ((4

 واملصرج. )ن ة  عن هامش املصدر(. ووصهه بسع  املدخ 

 .73-72املةحم والهتنذ  يف الترشي  باملنن  ((5
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كيالال  بالال  إذا وي هالالذا األمالالر بنالالو أميالال !؟! وأمرهالالا الرحالال  

 يوك  وال يشب . ،(1)البلعو  الواس  األعهاج

 وال يف األرض عاذر... ،يمو  وي له يف السام  نارص

سالالن  رسالالو  ويميالال  احلالالق و ،... يسالالتنن بسالالنن البالالدع والضالالة 

 ...N اهلل
 ي سم املا  يف أه  واليته ويمنعه من هو أحق به...

وجيعالال  املالالا   ،ويالالذ  يف ملكالاله املالال من وي الالو  يف سالاللطانه الهاسالالق

 بني أنصاره ةوال  ويتصذ عباة اهلل خوال .

 (2)ن الصالالاحلو عالاللوي ،يالالدرس يف سالاللطانه احلالالق ويظهالالر الباطالال 

 .(3)وي ت  من ناواه...

ي الالالو ذ  Q ذ سالالالمع  عليالالالا  Q جتبالالال قالالالا  اإلمالالالا  امل -127

ي الالو ذ ال تالالذه  الليالالاي واأليالالا  حتالال  جيتمالال   N سالالمع  رسالالو  اهلل

يوكال  وال  ،ضالصم البلعالو  (4)ر العالل رجال  واسال  السال ،أمر هالذه األمال 

 يشب .

                                                           

 األعهاجذ ما يصر الطعا  إليه بعد املعد . )ن ة  عن هامش املصدر(. ((1

 اللهم إال أ  ي ر  جمهوال . ،والظاهرذ الصاحلني ،هكذا يف املصدر ((2

   احلاج  إليه(.. )ذكرنا من اخلن موض70  2ج ذاإلحتجاج ((3

 الرس ذ الدبر. ((4
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 ال ينظر اهلل إليه.

 وال يف األرض نارص. ،وال يمو  حت  ال يكو  له يف السام  عاذر

 .(1)وإنه ملعاوي ...

ي الالو ذ ... ال  Q سالالمع  عليالالا   ،Q اإلمالالا  املجتبالال  قالالا  -128

تالالذه  الليالالاي وال األيالالا  حتالال  جيتمالال  )أمالالر( هالالذه األمالال  عالالل رجالال  

 ضصم البلعو . ،واس  الرس 

ال يمالالالو  حتالالال  ال يكالالالو  لالالاله يف األرض   ،يوكالالال  وال يشالالالب 

 وال يف السام  نارص. (2)عاذر

 .(3)وإنه ملعاوي ...

معاويالال  ملالالا حالالج حجتالاله  ذكالالر أمحالالد بالالن اعالالثم الكالالويفذ أ  -129

قالالا  يف جالالوف  ،ولالالام صالالار بالالاألبوا  ونهنهلالالا ،إرحتالال  مالالن مكالال  ،األخالالر 

 واطل  يف ب ر األبوا . ،اللي  ل ضا  حجاته

 ولام أطل  ويها اقشعر جلده وأصابته الل و  يف وجهه.

 ،والالدخ  عليالاله النالالاس يعوةونالاله ،ووصالالب  وهالالو ملالالا بالاله مغمالالو 

 يبك  ملا قد نهن  به. وجع  معاوي  ،ودعوا له وخرجوا من عنده

 و ا  له مروا  بن احلكمذ أجهنع  يا أمر امل منني؟!
                                                           

 .76م ات  الطالبينيذ   ((1

 أ ذ أرر. )ن ة  عن هامش املصدر(. ((2

 .228الترشي  باملنن املةحم والهتنذ   ((3
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 ولكن  ذكر  ما كن  عنه عهنووا . -يا مروا -و ا ذ ال 

 رم أين بكي  يف إحن  وما يظهر للناس من .

ووخاف أ  يكالو  ع وبال  عجلال  ي ملالا كالا  مالن ةوعال  حالق عالق 

 بن أيب طال  وما وعل  بحجر بن عد  وأصحابه.

 .(1)ال هوا  من يهنيد ألبرص  رشد  وعرو  قصد ولو

عالالل أ   إالعالالل يش   آسالال ملالالا أصالالي  معاويالال  قالالا ذ مالالا  -130

 ول د حج احلسن بن عق مخسا  وعرشين حج  ماشيا . ،أحج ماشيا  

 .(2)وإ  النجام  لت اة معه...

تالالالنه   معاويالالال  يومالالالا  الصالالالعدا  وقالالالا  ليهنيالالالدذ إين مالالالن  -131

وخالالر  وةوعالال  حالالق عالالق بالالن أيب طالالال ... اجلالال  آرالالر  الالالدنيا عالالل ا

 .(3)ومحل  الو ر عل ظهر ...

 ملا حض  معاوي  الووا  قا ذ أقعدوين. -132

                                                           

 منشورا  مكتب  ،174-173  1للصوار م ذ ج Q م ت  اإلما  احلسني ((1

 .-يةا  عهنه العا-مل سسها احلاج الوجيه املحةيت  ،قم-املهيد 

 .14  4املناق ذ ج ((2

منشورا  مكتب  املهيد  ،174  1للصوار م ذ ج Q م ت  اإلما  احلسني ((3

 قم.
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وجلالال  و الالا ذ او  تالالذكر ربالال  يالالا معاويالال ؟! بعالالد اهلالالر   ،وُوقعالالد

 ريا . الشباب نض نواإلنحطاط؟!! أال كا  هذا وغص

 .(1)ا ...... يا ليتن  كن  رجة  من قريش ومل آ  من الناس شي 

حالالني  -عليالاله اللعنالال -ومالالن مجلالال  مالالا جالالر  عالالل معاويالال   -133

 إحتضارهذ

ولالالم يهالالق مالالن غشالاليته  ،  عليالالهال... رالالم تالالنه  الصالالعدا  رالالم غشالال

 جا  احلق و هق الباط . ،ولام اوا ذ قا  أوه ،يومه ذل 

رالالم جعالال  ي الالو ذ إ  تنالالاقش يكالالن ن اشالال  يالالا رب عالالذابا  ال صالالن 

 .(2)ي بالعذاب...

يومالالا  لرجالال ذ أظالالن أ  معاويالال  قالالد  Q   احلسالالنيقالالا  اإلمالالا -134

 وذل  أين رأي  البارح  يف منام ذ ،ما 

وتوولالال   ،تشالالتع  يف ةاره رورأيالال  النالالا ،كالالو  معاويالال  منكالالوس

 .(3)أ  قد ما  معاوي ... -يف نهيس-ذل  

                                                           

 .281  1تنبيه اخلواطر ونهنه  النواظرذ ج ((1

. )وذكرنا منه موض  177  1للصوار م ذ ج Q م ت  اإلما  احلسني ((2

 احلاج  اليه(.

 .182  1للصوار م ذ ج Q م ت  اإلما  احلسني ((3
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اامعالالال ذ هالالال  ورة  -يومالالالا  - Q قالالالا  اإلمالالالا  احلسالالالني -135

 عليكم من معاوي  خن؟!

 قد طال  عل ُته..وإنه كا  علية .. و

 ... وكي  هو او ...؟!

 .(1)و الوا... ل د ذا  املو ...

)مالالن مجلالال  مالالا رآه جالالابر بالالن عبالالد اهلل األنصالالار  رضالالوا   -136

 اهلل تعال عليه حني كش  الغطا  له(ذ

وانشالال    ،برجلالاله األرض N رب رسالالو  اهللالقالالا  جالالابر... وضالال

 .(2)وظهر بحر وانهلق

 ،  انشالال   سالالب  أرضالالنيوانشالالق هكالالذا حتالال ،رالالم ظهالالر  ارض

 وانهل   سبع  أبحر.

يف سلسالالل ذ  (3)النالالار وقالالد قالالر  -كلالاله-مالالن حتالال  ذلالال   ورأيالال 

 ويهنيد. ،الوليد بن مغر  وأبو جه  ومعاوي  الطاغي 

 وقر   م مرة  الشياطني.

                                                           

 .183  1للصوار م ذ ج Q م ت  اإلما  احلسني ((1

 ذ وانهل  .383  3يف مدين  املعاجهنذ ج ((2

 ذ قرن .488  3يف مدين  املعاجهنذ ج ((3
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 .(1)وهم أشد أه  النار عذابا ...

ذ كنالال  خلالال  (3)قالالا  Q(2) عالالن بشالالر النبالالا  عالالن أيب جعهالالر -137

  بغلته.أيب وهو عل

ورجالالال   ،يف عن الاله سلسالالالل  (6)والالإذا رجالالال  ،(5))بغلتالالاله( (4)ونهالالر 

 يتبعه.

 .(8)إس ن . )إس ن ( -يا عق بن احلسني- (7)(Q و ا  )أليب

                                                           

ن له عنذ الثاق  يف املناق . )ذكرنا  481و  383  3مدين  املعاجهنذ ج ((1

 من اخلن ها هنا موع احلاج  إليه(.

 .Q ن أيب جعهر الباقريف خمترص بصامر الدرجا ذ ع ((2
 يف بصامر الدرجا ذ أنه قا . ((3

 )والظاهر أنه سهو مطبع (. ،يف خمترص بصامر الدرجا  واإلختصا ذ ونظر  ((4

وخمترص بصامر الدرجا  واالختصا   رامجما بني ال وسني مل يذكر يف اخل ((5

 واملناق .

 يف بصامر الدرجا ذ رج  شيخ. ((6

 كر يف بصامر الدرجا  واالختصا  واملناق .ما بني ال وسني مل يذ ((7

وخمترص بصامر الدرجا  واالختصا   ،ما بني ال وسني مل يذكر يف اخلرامج ((8

 واملناق .
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 ال س اه اهلل. ،ذ ال تس ه(2)موك   به( (1)و ا  الرج  )الذ  خلهه كونه

 .(4)معاوي  (3)وإذا هو

إل  (5)متالالوجهني Q ذ بينالالا أنالالا وأيبQ قالالا  اإلمالالا  الصالالاة  -138

 يف موض  ي ا  لهذ ضجنا . Q ايب (6)وت دمن  ،مك 

 .(9)سلسل  جيرها (8)يف ،رج  (7)إذ جامن 

                                                           

 يف خمترص بصامر الدرجا ذ وكونه. ((1

 ما بني ال وسني مل يذكر يف بصامر الدرجا  واالختصا  واملناق . ((2

و.يه ويف املناق ذ وكا  أو  مل  يف يف بصامر الدرجا ذ وكا  الشيخ  .ع. ((3

 .-لعنه اهلل-ويف االختصا ذ وكا  معاوي   ،الشا 

 4واملناق ذ ج ،285وبصامر الدرجا ذ   ،813  2اخلرامجذ ج ((4

 .111وخمترص بصامر الدرجا ذ   ،275واإلختصا ذ   ،144 

 يف بصامر الدرجا ذ متوجها . ((5

 4ويف املناق ذ ج ،قد ت دمن  Q يف بصامر الدرجا  واإلختصا ذ وأيب ((6

 قد ت د  من . Q وأيب ،144 

 يف بصامر الدرجا  واإلختصا ذ إذ جا . ((7

 يف بصامر الدرجا ذ ويف عن ه. ((8

 يف بصامر الدرجا ذ جترها. )والظاهر أنه سهو مطبع (. ((9
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 .(2)إس ن  )إس ن ( ،ذ إس ن (1)واقب  عقذ و ا 

 ال س اه اهلل. ،ذ ال تس ه(4)وصا  (3)(Q )وسمعه أيب

 ،وطرحالاله عالالل وجهالاله ،تبعالاله حتالال  جالالذب سلسالاللته ،رجالال  (5)وإذا

 ةرك من النار. وغاب يف أسه 

 .(6)-لعنه اهلل-ذ هذا الشام  Q قا  ي أيب

عالالالن حييالالال  بالالالن ا  طويالالال  قالالالا ذ صالالالحب  عالالالق بالالالن  -139

 إل مك . (7)يف املدين  Lاحلسني

                                                           

 والصحي ذ و ا  ي(. ،يف بصامر الدرجا ذ و ا  له. )والظاهر أنه سهو مطبع  ((1

 ما بني ال وسني مل يذكر يف اإلختصا . ((2

 ما بني ال وسني مل يذكر يف اإلختصا  وبصامر الدرجا . ((3

 .Qويف بصامر الدرجا ذ قا  وصا  يب أيب ،Q يف اإلختصا ذ وصا  يب أيب ((4

طرحه  ا  ،وجذب سلسلته جذب  ،يف االختصا ذ قا ذ ويف طلبه رج  يتبعه ((5

 صامر الدرجا ذ قا  ورج  يتبعه حت  جذب سلسل ويف ب ،يف أسه  ةرك النار

ه وطرحه يف أسه  ةرك من النار. )والظاهر وقوع سهو مطبع  ويه ال اجذب ، و

 والصحي (... سلسلته جذب  وول اه. )كام جا  ذل  يف ساير املصاةر(.

واإلختصا ذ  285وبصامر الدرجا ذ   ،814  2اخلرامجذ ج ((6

 276. 

 دين  إل مك .يف البحارذ من امل ((7
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 .-عل بغلته وانا عل راحل  Q وهو-

 .-يف رقبته سلسل -نحن برج  اسوة  واذا ،وجهننا واة  ضجنا 

 .(3()2))س اك اهلل(اس ن   -يا عق بن احلسني-هو ي و ذ  (1)و

 رم حرك ةابته. ،ووض  رأسه عل صدره

ال سال اه  ،رجال  جيذباله وهالو ي الو ذ ال تسال ه والوذا ،قا ذ وال التهالُ  

 .L وحل   بال عق بن احلسني (4)اهلل قا ذ وحرك  راحلت 
 ووخنته. ،ذ أ  يش  رأي .؟!(5)ي Q و ا 

 .(7)-لعنه اهلل-ذ ذاك معاوي  Q(6) و ا 

                                                           

 يف بصامر الدرجا ذ قا ذ وهو ي و . ((1

 ما بني ال وسني مل يذكر يف البحار. ((2

قا  و ا  عقذ )والظاهر ا  هذه الكلام   ،يف بصامر الدرجا ذ س اك اهلل ((3

 -وة تغه -ووق  ههنا يف بصامر الدرجا  سهو مطبع   -يف الطب -الثة   يد  

 وراج  رم (.

 ووحل  . ،الدرجا ذ براحلت يف بصامر  ((4

 يف بصامر الدرجا ذ قا  و ا  ي. ((5

 يف بصامر الدرجا ذ قا ذ ذاك . .ع.وي . ((6

 عن بصامر 249و248  6ويف بحار االنوارذ ج 286بصامر الدرجا ذ   ((7

 الدرجا .
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بالالال واة   Q ملغالالر  قالالا ذ نالالهن  ابالالو جعهالالرعالالن عالالق بالالن ا -140

 ضجنا .

 ذ ال غهر اهلل ل .-رة  مرا -وال سمعناه ي و  

 ؟!-جعل  وداك-و ا  له ايبذ لال من ت و  

 ،جيالالّر سلسالاللته التالال  يف عن الاله -لعنالاله اهلل-ذ مالالّر يب الشالالام  Q قالالا 

 يسولن ذ أ  استغهر له. ،وقد ةل  لسانه

 و ل ذ ال غهر اهلل له.

 .(1)اوةي  جهنم وواة  ضجنا  من

 (2)واة ()بالال Q غالالر  قالالا ذ نالالهن  ابالالو جعهالالراملعالالن عالالق بالالن  -141

 ضجنا .

 ذ ال غهر اهلل ل .-رة  مرا -و ا ذ 

 ألصحابهذ أتدرو  مل قل  ما قل ؟! Q قا  (3)رم

 ؟!-جعلنا اهلل وداك-قالواذ مِل  قل  

                                                           

 .815و814  2اخلرامجذ ج ((1

 ما بني اقوسني مل يذكر يف االختصا . ((2

أو قا  له بع  - ،كذاذ وملا قا  قا ذ أتدرو  ملن قل يف االختصا  ه ((3

 ذ مر يب معاوي  بن ايب سهيا .Q و ا  -اصحابنا



 يف ةار الدنيا Qعدا  اإلما  املجتب  جهنا  أ ................................................... 172

يسالالولن  أ   ،قالالد اةل لسالالانه (1)جيالالر سلسالالل  ،ذ مالالّر معاويالال Q قالالا 

 له.استغهر 

 .(3)من اوةي  جهنم -واة  ضجنا -انه ي ا ذ هذا  (2)و

ذ كنال  مال  أيب Q عن بشالر النبالا  قالا ذ قالا  ابالو عبالد اهلل -142

 بال عسها  يف واة  ا أو بضجنا  ونهر  بغلته.

 وطروها يف يد آخر جيرها. -يف عن ه سلسل -رج   وإذا

 و ا ذ اس ن .

 ال س اه اهلل. ،و ا  الرج ذ ال تس ه

 يبذ من هذا؟!و ل  أل

 .(4)ذ هذا معاوي Q و ا 

واة  بالال Q عالالن بشالالر النبالالا  قالالا ذ كنالال  مالال  أيب عبالالد اهلل -143

 .-أو ضجنا -عسها  

 قا ذ ونهر  بغلته.

 جيره. -يف يد آخر-رج  يف عن ه سلسل  وطروها  وإذا

                                                           

 قد ةل  لسانه. ،يف االختصا ذ جير سلسلته ((1

 من اوةي  جهنم. واة يف االختصا ذ رم قا ذ انه ((2

 .285وبصامر الدرجا ذ   276االختصا ذ   ((3

 .276االختصا ذ   ((4
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 قا  و ا ذ اس ن .

 ال س اه اهلل. ،قا ذ و ا  الرج ذ ال تس ه

 و ل  أليبذ من هذا؟!

 .(1) ذ  .ع.و. .قا 

قالالا ذ كنالال   Q عالالن مالالال  بالالن عطيالال  عالالن أيب عبالالد اهلل -144

 .-ونحن عل ناقتني-يف طريق مك   Q اسر م  ايب

 -يف عن الاله-رجالال   (2)خالالرج )علينالالا( ،واة  ضالالجنا ولالالام رصنالالا بالال

 .(3)سلسل  يسحبها

 س اك اهلل. ،ابن رسو  اهلل اس ن  (4)و ا ذ يا

 وال أجتذب السلسل . ،وتبعه رج  آخر

 ال س اه اهلل. ،وقا ذ يا ابن رسو  اهلل ال تس ه

                                                           

 )اربتناه كام وجدناه يف املصدر والظاهر س وط 285الدرجا ذ   بصامر ((1

 بع  األلهاظ منه(.

 ما بني ال وسني مل يذكر يف بصامر الدرجا . ((2

 يف بصامر الدرجا ذ جيرها. ((3

 يف بصامر الدرجا  و ا ذ يا ابا جعهر. ((4
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 (3)هالالذا ،عروالال  هالالذا؟! (2)و الالا ذ يالالا جعهالالر Q اي ايب (1)والتهالال 

 .(4)-لعنه اهلل-معاوي  

 Q قا ذ حجج  م  أيب Q عن ايب محهن  الثامي عن ايب جعهر -145

 من جبله رج  جير شعره. -خرج-حت  انتهينا إل واة  ضجنا  

 ،-يالالا ابالالن رسالالو  اهلل-هالالو ي الالو ذ اسالال ن  و ،ويف عن الاله سلسالالل 

 وصرج رج  يف أرره وعليه رياب بي .

 .(5)ال س اه اهلل ،وهو ي و ذ ال تس ه ،وجذب السلسل 

 )ومن مجل  ما يتح ق يف  من الرجع  عند الكر  البيضا (. -146

                                                           

 ...Q يف بصامر الدرجا ذ قا ذ رم الته  اي ايب  ((1

 رجا ذ يا ابا جعهر.يف بصامر الد ((2

والصحي  يا جعهر كام هو املذكور يف  -ههنا-)والظاهر وقوع سهو مطبع  

 االختصا (.

 يف بصامر الدرجا ذ هذا  .ع.و.ي . ((3

 .286و285وبصامر الدرجا ذ   277و276االختصا ذ   ((4

 .286بصامر الدرجا ذ   ((5
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كالالالر  مالالال   ،يف األرض Q قالالالا ذ أ  لعالالالق Q أيب عبالالالد اهلل عالالالن

ومعاويالال  وآ   (1)  ينالالت م لالاله مالالن أميالال ي بالال  برآيتالاله حتالال ،L احلسالالني ابنالاله

 .(2)معاوي  ومن شهد حربه...

 .(3)أمر عبد اهلل عم السها  بنبش قبور بن  أمي  -147

 ،يا .. وصالالل  رالالم أحرقالاله بالنالالارونالالبش قالالن معاويالال  بالالن أيب سالاله

  .(5()4)ه...اوذر

 :ض ة بق شعبةم

مل يكالالن يف اإلسالالة  يالالو  يف مشالالاجر  قالالو  إجتمعالالوا يف  -148

  ا ضالجيجا  وال أعالل كةمالا  وال أشالد مبالغال  يف قالو  مالن يالوحمه  اكال

                                                           

 هكذا يف املصدر والظاهرذ من بن  أمي . ((1

 . )ذكرنا من اخلن موض  احلاج  إليه(.29بصامر الدرجا ذ  خمترص  ((2

 .179نجا  األم ذ   ((3

 .179نجا  األم ذ   ((4

 ،مجاعال  مالن بنال  أميال  -ر البالبص-قت  سليام  بن عق بن عبد اهلل بن عباس  ((5

تالولي  الساليد  ،180وأل اهم يف الطريق واكلتهم الكةب. )كتاب نجالا  األمال ذ  

   احلامر (.رضا احلسين حممد
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ذ عمالالرو بالالن عالالثام  بالالن عهالالا  (1)تمالال  ويالاله عنالالد معاويالال  بالالن أيب سالالهيا إج

وعمالالرو بالالن العالالا  وعتبالال  بالالن أيب سالالهيا  والوليالالد بالالن ع بالال  بالالن أيب 

 معيط واملغر  بن شعب .

 وقد تواط وا عل أمر واحد.

إل احلسالالن بالالن عالالق  و الالا  عمالالرو بالالن العالالا  ملعاويالال ذ أال تبعالالا

 وتحضه!!.

وقالا   ،أمالر والوطي  ،و د أحيالا بسالر  أبياله وخه ال  النعالا  خلهاله

 وهذا  يروعا  به إل ما هو أعظم منهام. ،وصد 

 ،هارنا بالاله وبوبيالاله وسالالببناه وسالالببنا أبالالالو صالال ،ولالالو بعثالال  إليالاله

 وصغرنا ب دره وقدر أبيه وقعدنا لذل  حت  صد  ل  ويه.

                                                           

 عمرو بن العا  وعتب  بن أيب سهيا  والوليد بن ع ب  ،إجتم  عند معاوي  ((1

و ا ذ  ،لنس  أباه ونصغره بذل  ،و الوا ملعاوي ذ أرس  لنا احلسن ،واملغر  بن شعب 

واعلمواذ أين غن أرسل  إليه أمرته أ  يتكلم كام  ،إين أخاف أ  ال تنترصوا منه

 اليو . ،وواهلل لنصهنينه ،قالواذ إوع  ،تتكلمو 

 (.114  1للصوار م ذ ج Q يدعوه... )م ت  اإلما  احلسني ،إليه وورس 

لال نصجله... )تذكر   ،.. اجتم  إل معاوي  رهط... وقالواذ نريد أ  حتض احلسن

 (.200اخلوا ذ 
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أ  ي لالدكم قةمالد يب ال  علاليكم عارهالا  و ا  هم معاوي ذ إين أخاف

 واهلل ما رأيته قط إال كره  جنابه وهب  عتابه. ،قبوركم (1)حت  يدخلكم

 .(2)وإين إ  بعث  إليه ألنصهنه منكم...

 .Q ... وبعثوا إل احلسن
 ولام أتاه الرسو  قا ذ يدعوك معاوي .

 ذ ومن عنده؟!Q قا 

 قا  الرسو ذ عنده وة  ووة .

 وسم  كة  منهم باسمه.

 ! خر  عليهم الس   من ووقهم.؟ذ ما هلمQ و ا  احلسن

 وأتاهم العذاب من حيا ال يشعرو .

 أبلغين  ريايب. -يا جاري -ذ Q رم قا 

وأعالالوذ بالال  مالالن  ،ذ اللهالالم اين أةرأ بالال  يف نحالالورهمQ رالالم قالالا 

 رشورهم وأستعني ب  عليهم.

 يا أرحم الرامحني.واكهينهم بام ش   وإين ش   من حول  وقوت  

 .(3)للرسو ذ هذا كة  الهرج... Q وقا 

                                                           

 يف نسص ذ حت  يلحدكم قبوركم. )ن ة  عن هامش اإلحتجاج(. ((1

 .19-17  2اإلحتجاجذ ج ((2

 .19-17  2اإلحتجاجذ ج ((3
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ذلالال   Q رالالالاليهم وحضالال Qولالالام وصالال  اإلمالالا  املجتبالال   -149

 املجل . Q املحض املش و  واست ر به

 تكلم ك  واحد من أول   األرشار واألراذ  واألوبا .

 .Qوعل اإلما  املجتب  ،Qيف كةمهم عل أمر امل منني  (1)وجتارسوا
 وتطاو  عليهم. K اخر ك  واحد منهم أيضا  عل أه  البي وته

كالال   Q يف ذلالال  املجلالال  ووجالالاب Qوالالتكلم اإلمالالا  املجتبالال  
 بجواب وافب يناسبه. -حد  عل-واحد منهم 

لكالالم Q و الالا  اإلمالالا  املجتبالال  -150 ذ احلمالالد هلل الالالذ  هالالد  أو 

لِنالالا وآخالالركم بآخرنالالا وصالالل اهلل عالالل جالالد  حممالالد النبالال  وآلالاله  ،بوو 

 لم...وس

..  أهيا املأل املجتمعو  املتعاونو  عق 

 إسمعوا من  م الت  واعروين وهمكم..

 N أشالالهد لكالالم وأشالالهد علالاليكمذ إنكالالم لعنالالا  اهلل عالالل لسالالا  نبيالاله
 .(2)كّلكم...

                                                           

 ومل نرش إل ،ننهنه كتابنا هذا عن ذكر األلهاظ الت  جتارس  ا أول   االرشار ((1

 Q واإلما  املجتب  Qرش  جهنميا  ما صدر منهم من التوهني لساحت  أمر امل منني 
 امل دستني الطاهرتني )ومن أراة اإلطةع عل ذل  ولراج  املصاةر(.

 . )ذكرنا منه موض  احلاج  إليه(.29إل   23  2جذ جاإلحتجا ((2
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 ذ-عليه اللعن -للمغر   Q و ا  اإلما  املجتب  -151

 Nأما أن  يا مغالر  بالن شالعب  وإنال  هلل عالدو ولكتاباله نابالذ ولنبياله
ب.  مكذ 

وشالالهد عليالال   ،وقالالد وجالال  عليالال  الالالرجم -(1)وأنالال  الالالهناين-

 العدو  النر  واألت يا .

 .باألغاليطوةو  احلق باألباطي  والصد   ،رمج  (2)ووخر

                                                           

ولام ةخ  يف  ،قد رو  املدامن ذ أ  املغر  كا  أ ن  الناس يف اااهلي  ((1

ظهر  يف ايا  واليته بالبرص . )راج   ،اإلسة  قيده اإلسة  وب ي  عنده منه ب ي 

 (.648  30بحار األنوارذ ج

مما اعءف به ابن أيب احلديد.  -هلي  واإلسة يف ااا-واشتهار )املغر ( بالهننا 

 (.654  30)راج  بحار األنوارذ ج

 ا ذ أخر عمر بن اخلطاب احلد عن املغر  وعط  ذل . ((2

لّ ن عمر بن اخلطاب  -أيا  واليته بالبرص -إذ ملا شهد الشهوة عل املغر  بالهننا 

 .-إتباعا  هلواه-الشاهد الراب  اإلمتناع من الشهاة  

ولام وع  ذل ، عاة إل الشهوة ووضحهم وحّدهم، وتجن  عمر بن اخلطاب أ  

ووض  الثةر ، وعط  حد اهلل ووضعه يف غر  -وهو واحد وكا  آرام  -يهض  املغر  

 (.654إل   639  30موضعه. )راج  البحارذ ج
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 وذل  ملا أعد اهلل ل  من العذاب األليم واخلهن  يف احليا  الدنيا.

  عالالالاخالالالهن ... واهلل مصالالالرك إل النالالالار وجولعالالالذاب اوخالالالر  أ

    به علي ...وبا  ما نط

ومالالا  الالال  الطالالام  ةارك تتبالال  البغايالالا حتالال  أمالالر اااهليالال  وعيالال  

 .(1)اإلسة 

للمغالالر  عليالاله اللعنالال (ذ أمالالا أنالال   Q )قالالا  اإلمالالا  املجتبالال  -152

 ولم تكن بصليق أ  ت   يف هذا وشبهه. (2)يا مغر 

والالإين  ،إنالالام مثلالال  مثالال  البعوضالال  إذ قالالال  للنصلالال ذ استمسالالك 

 طامر  عن .

 ووعلم ب  طامر  عن . النصل ذ ه  علم  ب  واقع   عق؟!و ال  

وال  ،واهلل مالالا نشالالعر بعالالداوت  إيانالالا وال أغتممنالالا!! إذ علمنالالا  الالا

يشالق علينالالا كةمالال  وإ  حالالد اهلل عليال  يف الهننالالا لثابالال  ول الالد ةر  عمالالر 

 .(3)اهلل سامله عنه... ،عن  ح ا  

                                                           

 . )ذكرنا منه موض  احلاج  إليه(.41-40  2اإلحتجاجذ ج ((1

وإين أريد أ   ،  وإنام مثل  مث  الب   قال  للنصل ذ استمسك اما أن  يا مغر ((2

وكي  أهتم بنهنول  عن . )م ت   ،و ال ذ واهلل ما شعر  بوقوع  عق ،أنهن  عن .

 (.Q  119 اإلما  احلسني
 .214  11إح ا  احلقذ ج ((3
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  والالنه  ريابالاله وهالالو ي الالو ذ اخلبيثالالا Q(1) رالالم قالالا  احلسالالن -153

 للصبيثني واخلبيثو  للصبيثا .

 يا معاوي  أن  وأصحاب  ه ال ... -واهلل-هم 

وهالو ي الو  ملعاويال ذ ذ  وبالا  مالا كسالب  يالداك ومالا  Q رم خالرج

 ،ومالالن اخلالالهن  يف احليالالا  الالالدنيا ،ومالالا قالالد أعالالد اهلل لالال  وهلالالم ،جنيالال 

 والعذاب األليم يف اوخر .

 م.و ا  معاوي ذ ألصحابه وأنتم وذوقوا وبا  ما جنيت

 وال أجءأ إال علي . ،و ا  الوليد بن ع ب ذ واهلل ما ذقنا إال كام ذق 

 و ا  معاوي ذ أمل اق  لكم أنكم لن تنت صوا من الرج .

 أو  مر  وانترصتم من الرج  إذ وضحكم. ،وهة أطعتموين

 واهلل ما قا  حت  أظلم عق البي  ومهم  أ  أسطو به.

                                                           

 ،و ا  معاوي  ألصحابهذ ذوقوا وبا  أمركم ،ه وقا  نه  رةا Q رم أنه ((1

وة  ،واهلل ما ذقنا مث  ما ذق  و ا ذ أمل أق  لكم أنكم مل تنترصوا من الرج !! و الواذ

واهلل ما قا  حت  أظلم عق البي   ،أطعتوين إذ  يتكم وال انترصتم إذ وضحكم

 ومهم  أ  أبطش به.

 Q ولي  ويكم خر اليو  وال قب  اليو  وال بعده... )م ت  اإلما  احلسني
 .(119للصوار م ذ  
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 .(1)...ولي  ويكم خر اليو  وال بعد اليو 

 .(3)الوجوه... (2)املجل  بغيظ وحهن  وسواة ال و  عنوتهر  

 ذQ أ  املغر  اوتصر يوما  بحسبه ونسبه عند اإلما  املجتب  -154
ذ يالا أعالور ر يال  مالا أنال  مالن قالريش Q و ا  لاله اإلمالا  املجتبال 

 ووواخرك؟!

... أنالال  مالالن قالالو  مل يثبالال  هلالالم يف اااهليالال  نسالال  وال هلالالم يف 

 ..االسة  نص .

 .(4)ماله واإلوتصار عند مصاةم  الليو ...؟! -عبد آبق-

                                                           

 .42  2الحتجاجذ جا ((1

 يف نسص ذ وسواة الوجوه يف الدنيا واوخر . )ن ة  عن هامش اإلحتجاج(. ((2

 . )ذكرنا من اخلن موض  احلاج  إليه(.45  2االحتجاجذ ج ((3

 . )وذكرنا منه موض  احلاج  اليه(.48-47  2االحتجاجذ ج ((4

يف شونهذ  Q وقا  ،ورباألع -عليه اللعن -املغر  بن شعب   Q وص  أمر امل منني

ولن يتعلق من الدين إل بام يواوق  ،ةامبا  يلب  احلق بالباط  ويموه ويه -واهلل-وإنه 

 (.218ذ  -عليه الرمح -الدنيا.... )األماي للشيخ املهيد 
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 :الوليد بق اقبة بق ديب معيط

وبالالني الوليالالد بالالن  L يف كالالة  كالالا  بالالني احلسالالن بالالن عالالق -155

 .Q ذ ال ألوك أ  تس  عليا  Q و ا  له احلسن ،ع ب 
وقتالال  أبالالاك صالالنا  بالالومر  ،وقالالد جلالالدك يف اخلمالالر رامنالالني سالالوطا  

 .يف يو  بدر N رسو  اهلل

 .(1)وقد سامه اهلل عهن وج  يف غر آي  م منا  وسامك واس ا ...

 ذ أ  عالالثام  بالالن عهالالا  ول-قاطبالال -ذكالالر أربالالاب السالالر  -156

 الوليد بن ع ب  الكوو ...

وكالالا  جيلالال  عالالل  ،وكالالا  الوليالالد مالالدمنا  عالالل رشب اخلمالالر

 .-طو  اللي  إل الهجر-الرشاب وعنده ندماؤه ومغنوه 

 الهجر خرج سكرانا  وصل  م.وإذا اذ  امل ذ  برص  

 ال يدر  أين هو؟! (2)وصرج يوما  يف غةل 

 وت د  إل املحراب وصل  م الهجر أربعا .

 وقا ذ أ يدكم؟!

 و ا  له عبد اهلل بن مسعوةذ ما  لنا مع  يف  ياة  منذ اليو .

                                                           

 .579  -رضوا  اهلل تعال عليه-األماي للشيخ الصدو   ((1

 ا ذ سكره. ((2
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 وملا سجد قا  يف سجوةهذ أرشب واس ن .

 ومن بعث  أمرا  علينا. ،(1)ه وناةاه ابن غية  الث ه ذ س اك اهلل امل

وهالالو  ،رالوالالدخ  الوليالالد ال صالال ،رالالم حصالالبه وحصالالبه أهالال  املسالالجد

مالالنهمذ أبالالو جنالالدب وابالالن  ،وهجالالم عليالاله مجاعالال  ،ونالالا  يف رسيالالره ،يالالءن 

 ،ولالالم ينتبالاله ،والالوي ظوه ،وهالالو سالالكرا  ال يعالال  ،عالالوف اال ة  وغرمهالالا

 رم قا  عليهم اخلمر.

 ل املدين .وخرجوا من وورهم إ ،ونهنعوا خاعه من يده

 وشهدوا عل الوليد أنه رشب اخلمر. ،ودخلوا عل عثام 

 و ا ذ وما يدريكم أنه رشب مخرا ؟!

 اخلمر الذ  كنا نرشبه يف اااهلي . بقالواذ رش

 Q والالدخة عالالل عالالق ،وصرجالالا مالالن عنالالده ،ونالالا  مالالنهام ،رمهالالاجوهن
 وأخناه بال ص .

عالالل عالالثام  و الالا  لالالهذ روعالال  الشالالهوة وأبطلالال   Q والالدخ 

 دوة؟!احل

 قا  لهذ وام تر ؟!

والالإ  قامالال  عليالاله البينالال   ،رهالذ تبعالالا إل الهاسالالق وتحضالالQ و الالا 

 وشهدوا عليه. ،ووحضه ،وورس  إل الوليد ،حدةته

                                                           

 أ ذ عذاب ااحيم. ((1
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 .(1)وقا  لهذ حّده... Q ورم  عثام  السوط إل عق ،ومل يكن له حج 

مل يكالالن يف االسالالة  يالالو  يف مشالالاجر  قالالو  اجتمعالالوا يف  -157

الغالال  يف قالالو  مالالن يالالو  وال أعالالل كةمالالا  وال أشالالد مب يجا  حمهالال  اكثالالر ضالالج

عمالالرو بالالن عالالثام  بالالن عهالالا   (2)اجتمالال  ويالاله عنالالد معاويالال  بالالن ايب سالالهيا 

وعمالالرو بالالن العالالا  وعتبالال  بالالن أيب سالالهيا  والوليالالد بالالن ع بالال  بالالن أيب 

 معيط واملغر  بن شعب .

 وقد تواط وا عل أمر واحد.

سالن بالن عالق!! و ا  عمالرو بالن العالا  ملعاويال ذ أال تبعالا إل احل

 و د أحيا سر  أبيه وخه   النعا  خلهه. ،وتحضه

                                                           

. )ذكرنا منه موض  206-205اخلوا  لسبط ابن ااو  ذ   تذكر  ((1

 .احلاج  اليه(

 عمرو بن العا  وعتب  بن ايب سهيا  والوليد بن ع ب  ،اجتم  عند معاوي  ((2

و ا ذ  ،و الوا ملعاوي ذ أرس  لنا احلسن لنس  أباه ونصغره بذل  ،واملغر  بن شعب 

  ارسل  اليه أمرته أ  يتكلم كام واعلمواذ أين إ ،إين أخاف أ  ال تنترصوا منه

يدعوه... )م ت  اإلما   ،وارس  اليه ،وواهلل لنصهنينه اليو  ،قالواذ إوع  ،تتكلمو 

 .(114  1للصوار م ذ ج Q احلسني

نصجله... )تذكر  ل ،... اجتم  إل معاوي  رهط... وقالواذ نريد أ  حتض احلسن

 (.200اخلوا ذ  
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وهالالذا  يروعالالا  بالاله إل مالالا هالالو أعظالالم  ،وقالالا  وصالالد  ،أمالالر والالوطي 

 منهام.

 ،هاوسالالببناه وسالالببنا أبالال ،رنا بالاله وبوبيالالهالولالالو بعثالال  اليالاله و صالال

و الا   ،وصغرنا بالدقره وقالدر أبياله وقعالدنا لالذل  حتال  صالد  لال  وياله

كم قةمالالد يب الال  علالاليكم عارهالالا حتالال  هلالالم معاويالال ذ إين أخالالاف أ  ي لالالد

 ،واهلل مالا رايتاله قالط إال كرهال  جناباله وهبال  عتاباله ،قبالوركم (1)يدخلكم

 .(2)وإين إ  بعث  إليه ألنصهنه منكم...

 ولام أتاه الرسو  قا ذ يدعوك معاوي . ،Q وبعثوا إل احلسن

 ذ ومن عنده؟!Q قا 

 وسم  كة  منهم باسمه. ،قا  الرسو ذ عنده وة  ووة 

 ذ ما هلم؟! خر  عليهم الس   من ووقهم.Q و ا  احلسن

 وأتاهم العذاب من حيا ال يشعرو .

 أبلغين  ريايب. -يا جاري -ذ Q رم قا 

وأعالالوذ بالال  مالالن  ،ذ اللهالالم اين أةرأ بالال  يف نحالالورهمQ رالالم قالالا 

 رشورهم وأستعني ب  عليهم.

                                                           

 وركم. )ن ة  عن هامش االحتجاج(يف نسص ذ حت  يلحدكم قب ((1

 .19-17  2االحتجاجذ ج ((2
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شالال   مالالن حولالال  وقوتالال  يالالا أرحالالم   نالالأو بالالام شالال  هم يوالالاكهين

 .(1)للرسو ذ هذا كة  الهرج... Q ا وق ،الرامحني

ذلالال   Q رالالالاليهم وحضالال Qولالالام وصالال  اإلمالالا  املجتبالال   -159

 املجل . Q املحض املش و  واست ر به

 (2)وجتارسوا ،تكلم ك  واحد من أول   األرشار واألراذ  واألوبا 

 .Qوعل اإلما  املجتب  ،Qيف كةمهم عل أمر امل منني 
 وتطاو  عليهم. K ضا  عل أه  البي وتهاخر ك  و احد منهم أي

كالال   Q يف ذلالال  املجلالال  ووجالالاب Qوالالتكلم اإلمالالا  املجتبالال  
 بجواب وافب يناسبه. -حد  عل–واحد منهم 

ذ احلمالالد هلل الالالذ  هالالد  أولكالالم Q و الالا  اإلمالالا  املجتبالال  -160

 بوولنا وآخركم بآخرنا.

وصالالل اهلل عالالل جالالد  حممالالد النبالال  وآلالاله وسالاللم... أهيالالا املالالأل 

..املجتمع  و  املتعاونو  عق 

                                                           

 .19-17  2االحتجاجذ ج ((1

 ومل نرش إل ،ننهنه كتابنا هذا عن ذكر األلهاظ الت  جتارس  ا أول   األرشار ((2

 Q واالما  املجتب  Qرش  جهنميا  ما صدر منهم من التوهني لساحت  أمر امل منني 
 ن أراة اإلطةع عل ذل  ولراج  املصاةر(.امل دستني الطاهرتني )وم
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 إسمعوا من  م الت  واعروين وهمكم...

 N أشالالهد لكالالم وأشالالهد علالاليكمذ إنكالالم لعنالالا  اهلل عالالل لسالالا  نبيالاله
 .(1)كلكم...

للوليالالد(ذ وأمالالا أنالال  يالالا بالالن أيب  Q )و الالا  اإلمالالا  املجتبالال  -161

 .Q   أ  سبب  عليا  ممعيط وواهلل ما ألو
ك يف ال ،وقد جلدك يف اخلمر رامنني  هننا مثلها.وحد 

 ،وونالال  مالالن صالالبي  النالالار ،N وقتالال  أبالالاك صالالنا  بالالومر رسالالو  اهلل

 ؟!Q وكي  تس  عليا  
 م من وأن  كاور واسق. Q ومن حول  يعلمو  أ  عليا  

ر آيالالا  وريض عنالاله الوكيالال  تسالال  رجالالة  سالالامه اهلل م منالالا  يف عشالال

 يف عرش آيا .

 وسامك تعال يف ال رآ  واس ا ... 

 هوريه.رم إنام أن  علج من أه  ص

 .(2)وأقسم باهلل ألن  أكن من أبي  الذ  تدع  له...

 للوليد(ذ Q )قا  اإلما  املجتب  -162

                                                           

 . )ذكرنا منه موض  احلاج  اليه(29إل   23  2االحتجاجذ ج ((1

 .119-118  1للصوار م ذ ج Q م ت  اإلما  احلسني ((2
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وقالد قتال   Q وأما أن  يا وليالد والواهلل مالا ألومال  عالل بغال  عالق

صالنا  وجلالدك رامنالني يف اخلمالر ملالا صاللي   N أباك بني يالد  رسالو  اهلل

 باملسلمني الهجر سكرا ...

حيالا -م منالا   Q وسالم  أمالر املال منني ،اس ا  وسامك اهلل يف كتابه و

 .-تهاخرعا

وونالالا أشالالج  منالال  جنابالالا  وأطالالو   -يالالا عالالق-و لالال  لالالهذ أسالالك  

 من  لسانا .

 وونا م من وأن  واسق. -يا وليد-ذ اسك  Q و ا  ل  عق

والالونهن  اهلل تعالالال يف مواو الال  قولالالهذ أومالالن كالالا  م منالالا  كمالالن كالالا  

 واس ا  ال يستوو .

 واسق بنبو وتبينوا... جا كمعل مواو ته قولهذ إ   رم أنهن  تعال وي 

 إنام أن  علج من أه  صهوري .. ،وما أن  وقريش؟!

 .(1)تدع  إليه ن ألن  أكن يف امليةة وأسن مموأقسم باهلل

للوليالالد وأمالالا أنالال  يالالا وليالالد والالة  Q قالالا  اإلمالالا  املجتبالال  -163

جلالالدك يف وإنالاله قتالال  أبالالاك صالالنا  و Q ألومالال  عالالل بغالال  امالالر املالال منني

 وقل ذ أ يدكم.. ،اخلر  ملا صلي  باملسلمني الهجر سكرانا  

                                                           

 .215-214  11اح ا  احلقذ ج ((1
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م منالالا  يف  Q وسالالامك اهلل يف كتابالاله واسالال ا  وسالالم  أمالالر املالال منني

 .(1)قولهذ أومن كا  م منا  كمن كا  واس ا  ال يستوو 

للوليالد(ذ وأمالالا أنال  يالا وليالد بالالن  Q )قالا  اإلمالا  املجتبال  -164

وقالد جلالدك يف اخلمالر رامنالني  ،Q عليالا   ع ب  وواهلل مالا ألومال  أ  تالبغ 

 بيده يو  بدر. ،وقت  أباك صنا   ،جلد 

 أ  كي  تسبه وقد سامه اهلل م منا  يف عرش آيا  من ال رآ .

 وسامك واس ا .

ْمنز   َكَمزق  كز َن ُ ْنززق   ﴿وهالو قالو  اهلل عالهن وجال ذ  َمززق  كز َن مس   َُ َد 

َتوس نَ   .﴾ال َي  

ُ  ُ ْنززِ  بْ ﴿وقولالالهذ  مزز   بَْجِ َلززٍة ذْن  جزز َأكس َتَبيبنسززوا َدن  وسْصززيبسوا َقو  َُ نََبزز ٍ 

ُ  ن ْدْميَ  تس  َ َع َُ وا َاىل م   بْحس تسص  َُ﴾. 

 وما أن  وذكر قريش!!

 ...اسمهذ ذكوا  (3)من أه  صهوري  (2)وإنام أن  ابن علج

                                                           

 .201تذكر  اخلوا    ((1

 ويف نسص ذ ابن عليج. ،أ ذ كاور ((2

 وبلد  من نواح  األرة . صهوري ذ اسم كور  ((3
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ولالالو سالالول  أمالال  مالالن أبالالوك اذ تركالال  ذكالالوا  وولصالال ت  بع بالال  

 سنا  وروع . اكتسب  بذل  عند نهسها ،بن أيب معيط

م  ما أعالد اهلل لال  وألبيال  وألمال  مالن العالار واخلالهن  يف الالدنيا 

 واوخر  وما اهلل بظة  للعبيد.

 ممن تدع  له. (1)أكن يف امليةة -واهلل-رم أن  يا وليد 

ولالالو اشالالتغل  بنهسالال  لتثبالال  نسالالب   ،؟!Q وكيالال  تسالال  عليالالا  

 إل أبي  ال إل من تدع  له.

أأل  وأخبالالا مالالن  -واهلل–أبالالوك  ول الالد قالالال  لالال  أمالال ذ يالالا بنالال 

 .(2)ع ب ...

                                                           

أو  ،وكي  تكو  ابنه؟! ،ذ أكن يف امليةة أ ذ كن  أكن سنا  من ع ب Q قوله ((1

وإنه يف وق  ميةةك مل يكن يف سن الرجا . )قاله العةم   ،أن  أكن من ا  تكو  أبنه

 (.-ن ة  عن هامش املصدر-املجليس قدس اهلل تبارك وتعال روحه ال دو  

 . )ذكرنا منه موض  احلاج  اليه(.38-37  2تجاجذ جاالح ((2

 امرأ  الوليد بن ع ب  تشكوه إل رسو  جا  قا ذ  Q عن أبن أيب مريم عن عق

د ذ اذهب  إليه وقوي لهذ قN و ا  ،وقال ذ يا رسو  اهلل إ  الوليد يضبن  ،N اهلل

ووخذ  ،ين إال تبا  و ال ذ ما  اة جا  يسرا  حت   أجارين رسو  اهلل، ولم نلبا إال

 ودوعها إليها. -من روبه-هدي   N رسو  اهلل
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والالنه  ريابالاله وهالالو ي الالو ذ اخلبيثالالا   Q(1) رالالم قالالا  احلسالالن -165

 للصبيثني واخلبيثو  للصبيثا .

 يا معاوي  أن  وأصحاب  ه ال ... -واهلل-هم 

وهالو ي الو  ملعاويال ذ ذ  وبالا  مالا كسالب  يالداك ومالا  Q رم خالرج

 ،يف احليالالا  الالالدنيامالالن اخلالالهن   ،ومالالا قالالد أعالالد اهلل لالال  وهلالالم ،جنيالال 

 والعذاب األليم يف اوخر .

 و ا  معاوي ذ ألصحابه وأنتم وذوقوا وبا  ما جنيتم.

وال أجالالءأ إال  ،و الا  الوليالد بالالن ع بال ذ واهلل مالا ذقنالالا إال كالام ذقال 

 علي .

 و ا  معاوي ذ أمل أق  لكم أنكم لن تنت صوا من الرج .

 وضحكم!!أو  مر  وانترصتم من الرج  إذ  ،وهة أطعتموين

 ومهم  أ  أسطو به. ،واهلل ما قا  حت  أظلم عق البي 

                                                                                                                                        

  وقا N جا  ولم نلبا إال يسرا  حت   ،هلاذ قوي هذا أماين من رسو  اهلل 

يديه وقا ذ اللهم  N قا ذ ورو  رسو  اهلل ،و ال ذ يا رسو  اهلل ما  اةين إال تبا  

 (.207)تذكر  اخلوا ذ  ويف رواي ذ اللهم علي  بالهاسق  ،علي  بالوليد

 .152ما يذكر يف هذا اخلن انام هو تتم  حلديا رقم  ((1
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 .(2()1)ولي  ويكم خر اليو  وال بعد اليو ...

 (3)... وتهالالالر  ال الالالو  عالالالن املجلالالال  بغالالاليظ وحالالالهن  وسالالالواة

 .(4)الوجوه...

 :النوادر

ذ حالالدرن  Q عالالن ةاوة الرقالال  قالالا ذ قلالال  أليب عبالالد اهلل -166

 .K النبو وأه  بي   Q عن أعدا  أمر امل منني
 ا  املعاين ؟! ،ذ احلديا أح  إلي Q و ا 

 قل ذ املعاين .

                                                           

 ،و ا  معاوي  ألصحابهذ ذوقوا وبا  أمركم ،ه وقا  نه  رةا Q رم أنه ((1

وة  ،و ا ذ أمل أق  لكم أنكم مل تنترصوا من الرج !! ،واهلل ما ذقنا مث  ما ذق  و الواذ

واهلل ما قا  حت  أظلم عق البي   ،م إذ وضحكمأطعتموين إذ  يتكم وال انترصت

ولي  ويكم خر اليو  وال قب  اليو  وال بعده... )م ت  اإلما   ،ومهم  أ  أبطش به

 (.119اخلوار م ذ   Q احلسني

 .42  2االحتجاجذ ج ((2

 يف نسص ذ وسواة الوجوه يف الدنيا واوخر . )ن ة  عن هامش االحتجاج(. ((3

 . )ذكرنا من اخلن موض  احلاج  إليه(.45  2االحتجاجذ ج ((4
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 Q الومضالال ،امتنالال  بال ضالالي  ذQ أليب إبالالراهيم موسالال  Q و الالا 
 واحضه إياه.

وأرهالالم أعالالدا   ،إتب بالاله األرض -يالالا موسالال -لالالهذ  Q و الالا 

 وأعدامنا. Q أمر امل منني

وانشالالال   األرض عالالالن بحالالالر  ،بالالاله األرض تبالالال  Q ربالوضالالال

 أسوة.

 وانهلق عن صصر  سوةا . ،البحر بال ضي  Q رم تب

 وانهت  منها باب. ،الصصر  Q وضب

وجالالالوههم مسالالالوة   ،والالالإذا بالالالال و  مجيعالالالا  ال حيصالالالو  لكثالالالر م

 وأعينهم  ر .

 ك  واحد منهم مصهد مشدوة يف جان  من الصصر .

 وهم يناةو ذ يا حممد.

وههم وي ولونالال  هلالالمذ كالالذبتم لالالي  رب وجالالالوالهنبانيالال  تضالال

 وال أنتم له. لكم N حممد

 و ل  لهذ جعل  وداك من ه ال !!.

 ذ ااب  والطاغو  والرج  واللعني ابن اللعني.Q و ا 

حتال  أتال  عالل  ،يعدةهم كلهالم مالن أوهلالم إل آخالرهم Q ومل يهن 

 وبن  أمي . ،نيأصحاب الس يه  وأصحاب الهتن  وبن  األ ر  واألو ا
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 .-بكر  وأصية  -جدة اهلل عليهم العذاب 

 .(1)للصصر ذ إنطب   عليهم إل الوق  املعلو  Q رم قا 

ذ حالالدرن  Q عالالن ةاوة بالالن كثالالر الرقالال  قالالا ذ قلالال  أليب عبالالد اهلل

 .(2)عن ال و 

 ذ احلديا أح  إلي  أ  املعاين ؟!Q و ا 

 و ل ذ املعاين .

 .(3)وإتن  بال صب  ،ذ إنطلقQ أليب احلسن موس  Q و ا 

  ا األرض تب . Q وضب ، ا Q وويت

والالإذا  ،وانهتحالال  عالالن بالالاب ،ر االوضالال ،  عالالن بحالالر أسالالوةوانشالال 

 ووجوههم مسوة  وأعينهم مهنرق . ، م

موكال  بكال  واحالد  ،إل جنال  صالصر  مشالدوة وك  واحالد مالنهم

 واملةمك  تضب وجوههم... ،وهم يناةو  ،(4)منهم مل 

 و ل ذ جعل  وداك من ه ال ؟

                                                           

ويف مدين  املعاجهنذ  195واربا  الوصي ذ   84  48بحار األنوارذ ج ((1

 .(-رمح  اهلل تعال عليه-)ن له عن عيو  املعجهنا  للسيد املرتىض  342  6ج

 وغصبوا ح هم. K أ ذ الظلم  والطغا  الذين ظلموا آ  حممد ((2

 ل ضي .يف نسص ذ وإتن  با ((3

 أ ذ مل  من مةمك  العذاب. ((4
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 .(4)واللعني (3)ونعث  (2)و ور (1)ابن اام  ذQ و ا 

 .(6)الوق  (5)ذ انطبق عليهم إلQ ا رم ق

األرجالالاين قالالا ذ صالالحب  أبالالا عبالالد  (7)عالالن عبالالد اهلل بالالن بكالالر -167

 .(9)منهنال  ي ا  لهذ عسها  (8)ونهنلنا ،يف طريق مك  من املدين  Q اهلل

 .(11)موحش -يسار الطريق (10)عن–رم مررنا بجب  أسوة 

                                                           

 .-عليه اللعن -أ ذ اإلعرايب األو   ((1

 أ ذ اإلعرايب الثاينذ عليه اللعن . ((2

 عراب الثالاذ عليه اللعن .أ ذ األ ((3

 أ ذ معاوي  أو عمرو بن العا  عليهام اللعن . ((4

الدنيا إل يو   يف ةار -عليهم اللعن -أ ذ هذا العذاب يكو  مستمرا  عليهم  ((5

 ويها.  رم يدخلو  جهنم ويعذبو ،ال يام 

 .297ةالم  اإلمام ذ   ((6

 اويا ذ عبد اهلل بن بكر األرجاين. وتووي يف كام  الهنيارا   ((7

 يف االختصا  وع اب األعام ذ ونهن . ((8

سمي  عسها   ،عسها  كعثام ذ قري  ومنهل  ومرحل  واقع  بني مك  واملدين  ((9

 السي  ويها )ن ة  عن هامش املصاةر(. لتعس 

 ذ عل يسار.30يف ع اب األعام  واإلختصا  والبحارذ ج ((10

 ذ وحش.30وج 25يف االختصا  وع اب األعام  وتووي  اويا  والبحارذ ج ((11
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 ما أوحش هذا ااب !! -يا بن رسو  اهلل-و ل  لهذ 

 مث  هذا!! (1)ي  يف الطريقما رأ

 أ  جب  هذا؟!! (4)أتدر  (3)يا بن بكر (2)ي Q و ا 

 ذ ال.(5))قل 

وهالالالو عالالالل واةب  ،ي الالالا  لالالالهذ الكمالالالد ،(ذ هالالالذا جبالالال Q(6)قالالالا  

اسالالالتوةعهم  ،Q احلسالالالني (8)ويالالاله قتلالالال  أيب (7)و ،مالالالن أوةيالالال  جهالالالنم

 ويه. (9))اهلل(

                                                           

ويف االختصا ذ ...  ،يف الطريق جبة  مثله 30يف ع اب األعام  والبحارذ ج ((1

 .يف الطريق جبة  أوحش منه

 يف ع اب األعام  واالختصا  بدو  كلم ذ ي. ((2

 يف كام  الهنيارا  وتووي  اويا ذ يا بن بكر. ((3

 ذ تدر .6يف االختصا  والبحار ج ((4

 يف تووي  اويا ذ و ل . ((5

 .30ما بني ال وسني مل يذكر يف ع اب األعام  والبحارذ ج ((6

 بدو  كلم ذ و. 30يف ع اب األعام  واالختصا  والبحارذ ج ((7

ويف االختصا ذ أيبذ احلسني بن  ،Q يف مدين  املعاجهنذ أيب عبد اهلل احلسني ((8

 جير ... ،استوةعوه ،L عق

 .25وج 6ما بني ال وسني مل يذكر يف كام  الهنيارا  والبحارذ ج ((9
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ميالالالاه جهالالالنم مالالالن الغسالالاللني والصالالالديد  (2)مالالالن حتالالالتهم (1)جتالالالر 

ومالالالا  الالالرج  ،(4)ومالالالا  الالالرج مالالالن جهالالالن م -(3)او -م اليالالالالمالالواحل

ومالالا  الالرج  (8)اخلبالالا  (7)آرالالا  ومالالا  الالرج مالالن طينالال  (6)الهلالالق مالالن (5)مالالن
                                                           

 يف ع اب األعام  واالختصا ذ جير . ((1

 ذ من حتته.30والبحارذ جيف تووي  اويا  واالختصا  وع اب األعام   ((2

وتووي  اويا  ومدين  املعاجهنذ  25وج 6يف كام  الهنيارا  والبحارذ ج ((3

 بدو  كلم ذ او .

 ويف ،ويف تووي  اويا ذ من ج  اخلهن  ،يف كام  الهنيارا ذ من ج  ااو  ((4

 وقا  ،ذ من ج  احلو 6وج 25ويف البحارذ ج ،مدين  املعاجهنذ من ج  ااو 

يف بيا  هذا اخلنذ وج   ،جليس قدس اهلل تبارك وتعال روحه ال دو العةم  امل

قا ذ تعوذوا باهلل من ج   N ملا رو  أ  النب  ،احلو  لعله تصحي  ج  احلهن 

 (.288  6وهو اسم ج  يف جهنم )بحار األنوارذ ج ،احلهن 

وما  ،وما  رج من لظ  ،ذ من طين  خبا 30يف ع اب األعام  والبحارذ ج ((5

رج من احلطم  وما  رج من س ر وما  رج من ااحيم وما  رج من اهلاوي  وما  

 وما مرر   ذا ااب ... ، رج من السعر

 وتووي  اويا  ومدين  املعاجهنذ وما  رج من آرا . 25يف االختصا  والبحارذ ج ((6

 يف كام  الهنيارا  بدو  كلم ذ طين . ((7

 يف االختصا ذ خبا . ((8



 199 .....................................................العنوا  األو ذ جهنا  املعاري  واألعة 

ومالالا  الالرج مالالن  ،(3)مالالن (2)مالالن لظالال  و (1))مالالن جهالالنم ومالالا  الالرج(

ومالالالا  ،ومالالالا  الالالرج مالالالن اهلاويالالال  (4)ومالالالا  الالالرج مالالالن احلمالالاليم ،سالالال ر

  رج من السعر.

إال  (7)بالالاله (6)ووقهالالال  (5)يف سالالالهر  ومالالالا مالالالرر   الالالذا اابالالال 

 .(10)إي (9)ويتضعا ( (8)يستغيثا  )يب ،رأيتهام

                                                           

 بني ال وسني مل يذكر يف االختصا .ما  ((1

 بدو  كلم  ذ و. 6يف البحارذ ج ((2

 يف االختصا ذ وما  رج من احلطم . ((3

 ذ من ااحيم.6يف االختصا  ومدين  املعاجهن والبحارذ ج ((4

ذ يف مسر  ويف االختصا ذ قط يف 30يف ع اب االعام  والبحارذ ج ((5

 مسر .

 يه.يف تووي  اويا ذ ووقه  و ((6

 بدو  كلم ذ به. 30يف ع اب االعام  واالختصا  والبحارذ ج ((7

 بدو  كلم ذ يب. 30يف ع اب االعام  والبحارذ ج ((8

 6ما بني ال وسني مل يذكر يف كام  الهنيارا  ومدين  املعاجهن والبحارذ ج ((9

 وتووي  اويا . 25والبحارذ ج

 .بدو  كلم ذ إي 30يف ع اب األعام  والبحارذ ج ((10
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هالالال ال  إنالالالام  (2)هلالالالامذ إ  (1)والالالوقو  Q وإين ألنظالالالر إل قتلالالال  أيب

 .(3)وعلوا )بنا ما وعلوا(

سالالالالالتام (4)ملالالالالالا  ،وقتلتمونالالالالالالا ،وليالالالالالتم (5)مل ترمحونالالالالالالا إذ ،أس 

 ح نا. (7)ربتم عل (6)و ،وحرمتمونا
  

                                                           

 ،يف كام  الهنيارا  ومدين  املعاجهنذ وأقو  هلامذ إنام ه ال  وعلوا ما أسستام ((1

 بام اسستام هلم. ،ويف تووي  اويا ذ ووقو  هلامذ ه ال  إنام وعلوا ما وعلوا

 بدو  كلم ذ أ . 25وج 6يف البحارذ ج ((2

 25والبحارذ ج 6ما بني ال وسني مل يذكر يف ع اب األعام  والبحارذ ج ((3

 .30والبحارذ ج

 ذ ما أسستام.25يف البحارذ ج ((4

 ملا وليتم. ،يف االختصا ذ مل ترمحونا ((5

 بدو  كلم ذ و. 25ذ جبحاريف ال ((6

 يف كام  الهنيارا ذ عل قتلنا. ((7
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اهلل مالالالالالن  (2)والالالالالة رحالالالالالم ،بالالالالالاألمر ةوننالالالالالا (1)مواسالالالالالتبدةت

 .(6()5)وما اهلل بظة  للعبيد- (4)ذوقا وبا  ما قدمتام ،(3)يرمحكام

  وأشدمها تضعا  وإستكان ذ الثاين.

 يف قلب .  (8)عن  بع  ما (7)ورب ام وقه  عليهام ليتسل

                                                           

 يف ع اب االعام ذ واستبدتم. ((1

 يف ع اب االعام ذ وة يرحم اهلل. ((2

 ذ من رمحكام.30يف البحار ج ((3

 ذ ما صنعتام.30ع اب االعام  واالختصا  والبحار ج يف ((4

ذ يتم اخلن 189و 188  30والبحار ج 259و 258يف ع اب االعام ذ   ((5

 ههنا.

 جعل -و ل  لهذ  ،هكذاذ وما اهلل بظة  للعبيد 288  6يف البحارذ ج ((6

 اين منته  هذا ااب ؟!. -وداك

ر ثعليه حهظ  أك ،اة من أوةيتهوويها جهنم عل و ،ذ إل األرض الساةس Q قا 

قد وك  ك  مل  منهم  ،من نجو  السام  وقطر املطر وعدة ما يف البحار وعدة الثر 

 ال يهارقه. ،وهو م يم عليه ،بيش 

 يف تووي  اويا ذ ليسق. ((7

 يف االختصا ذ بع  ما يعرض يف قلب . ((8
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 وربام طوي  ااب  الذ  مها ويه وهو جب  الكمد.

والالام  ،طويالال  اابالال  (3)والالإذا -لالال  والالداكجع- (2)قلالال  لالاله (1)قالالا 

 .(4)ذ إسم  أصوا امQ قا  ،تسم ؟؟!

 وإنا نتوب. ،نكل م  (6)ذ عرج علينا(5)يناةيا 

وقالال  هلالالامذ  ،رخ يبذ أجالالبهامالصالالارخا  يصالال -(7)مالالن اابالال -واسالالم  

 إخس وا ويها وال تكلمو !

 ومن معهم؟! -جعل  وداك- (9)قل  له (8)قا 

 هلل.ذ ك  ورعو  عتا عل اQ قا 

                                                           

 يف االختصا  بدو  كلم ذ قا . ((1

 لم ذ له.يف االختصا  بدو  ك ((2

 يف تووي  اويا ذ إذا. ((3

 يف االختصا ذ أصوا م. ((4

 ويف االختصا ذ يناةو . ،يف تووي  اويا ذ يناةياين ((5

 يف االختصا ذ إلينا. ((6

 يف االختصا ذ ... صارخا  من ااب  ي و ذ ال تكلمهم وق  هلم... ((7

 يف االختصا  بدو  كلم ذ قا . ((8

 الختصا  بدو  كلم ذ له.يف تووي  اويا  وا ((9
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 ذ من هم؟!(1)قل  ،... وك  من علم العباة الكهر

 P(2)وقاتالالال  واطمالالال   Q ذ ... وقاتالالال  أمالالالر املالالال مننيQ ...قالالالا 
 .L وقات  احلسن واحلسني Q وقات  املحسن

بلسالانه ويالده  ،أعالا  علينالا (3)ومعهم ك  مالن نصال  لنالا العالداو  و

 .(4)وماله

 ال تههنع؟!. (7)و ،كله (6)تسم  هذا (5)وون  -جعل  وداك-قل  لهذ 

                                                           

 يف كام  الهنيارا ذ و ل . ((1

 P ذ وقات  واطم 25يف كام  الهنيارا  ومدين  املعاجهن والبحار ج ((2
 .Kوقات  احلسن واحلسني وحمسن  P ويف تووي  اويا ذ وقات  واطم  ،Qوحمسن
 يف االختصا ذ وعاو  علينا. ((3

وداك إل أين منته  هذا قل ذ جعل   ،يف االختصا ذ ...بلسانه ويده ((4

عليها  ،قا ذ إل األرض الساةس  وويها جهنم وهو عل واة من أوةيتها ،ااب ؟!

 وقد ،وقطر املطر وعدة ما  البحار وعدة الثر  ،أكثر من نجو  السام  ،مةمك  حهظ 

 (.344وهو م يم عليه ال يهارقه )االختصا ذ   ،وك  اهلل ك  مل  منهم بيش 

 ويا ذ وإن .يف تووي  ا ((5

 وكام  الهنيارا  ومدين  املعاجهنذ ذا كله. 25يف احلبارذ ج ((6

 يف كام  الهنيارا  بدو  كلم ذ و. ((7
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إنالالالا  ،إ  قلوبنالالالا غالالالر قلالالالوب النالالالاس (1)ذ يالالالا بالالالن بكالالالرQ قالالالا 

  مصطهو . ،مصهو  ،(2))مطيعو (

 .(4)الناس (3)ونسم  ما ال يسم  ،نر  ما ال ير  الناس

 ..-يف رحالنا-وإ  املةمك  تنهن  علينا 

وتصالق معنالا وتالدعو لنالا  ،وتوتينا بوخبار مالا حيالد  قبال  أ  يكالو 

 ...(5)اوتل   علينا أجنحته

 منته  هذا ااب ؟! (7)ووين -جعل  وداك-ذ (6)و ل  له

 .(8)ذ إل األرض السابع Q قا 

                                                           

 يف كام  الهنيارا  وتووي  اويا ذ يا بن بكر. ((1

 .25ما بني ال وسني مل يذكر يف تووي  اويا  والبحارذ ج ((2

 .ذ ما ال يسمعو 25يف تووي  اويا  والبحار ج ((3

 يف تووي  اويا  بدو  كلم ذ الناس. ((4

 ذ أجنحتهم.25يف البحار ج ((5

 يف كام  الهنيارا  بدو  كلم ذ له. ((6

 يف مدين  املعاجهنذ أين. ((7

 ذ الساةس .25يف مدين  املعاجهن والبحارذ ج ((8
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علياله حهظال  أكثالر مالن نجالو   (1)وويها جهنم عالل واةك مالن أوةيتاله

 وعدة الثر . ،ما يف البحار (2)السام  وقطر املطر وعدة

 .(4)وهو م يم عليه ال يهارقه ،وك  ك  مل  منهم بيش  (3)قد

(ذ وكالام أ  بعال  بنال  -يوما  اامعال -) Q قا  أمر امل منني -168

 .وكذل  تكونو  أنتم ،وبعضهم عصوا وعذبوا ،اطاعو ووكرموا ،ارسامي 

 قالوذ ومن العصا  يا أمر امل منني؟!

 ذ الذين أمروا بال تعظيمنا أه  البي  وتعظيم ح وقنا.Q قا 

 ،واسالالتصهوا  الالا ،ذلالال  وعصالالوا وجحالالدوا ح وقنالالا (5)وصالالالهوا

 الذين أمروا بإكرامهم وحمبتهم. N وقتلوا أوالة رسو  اهلل

 قالواذ يا أمر امل منني وإ  ذل  لكامن؟

 خنا  وامرا  كامنا . ،ذ بلQ قا 

                                                           

 يف تووي  اويا  ومدين  املعاجهنذ أوةيتها. ((1

 .يف تووي  اويا ذ وعدة ما  البحار ((2

 يف مدين  املعاجهنذ وقد. ((3

وبحار  884  2وتووي  اويا ذ ج 341و340كام  الهنيارا ذ   ((4

 . )واخلن طوي 146و145  6ومدين  املعاجهنذ ج 373و 372  25األنوارذ ج

 .موض  احلاج  اليه( -وذكرنا منه-

 يف نسص ذ وصانوا وخالهوا. ((5
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 .L احلسن واحلسني ،-هذين-سي تلو  ولد  
ذ وسيصالي  أأكثالرا الالذ  ظلمالوا رجالهنا  Q رم قالا  أمالر املال منني

عالال علاليهم لإلنت الا  بالام كالانوا يف الدنيا بساليوف بعال  مالن يساللط اهلل ت

 .(1)كام أصاب بن  ارسامي  الرجهن... ،يهس و 

* * 

 

  

                                                           

 .547 ذ -Q-التهسر املنسوب إل اإلما  العسكر   ((1



 

 العنوان الث ين

 جزاأ األشْ ص  األُراد الذيق مل يرصح بأنامئُِ

 املجِولون –املبِمون 

ألالالال   L )إةعالالال  رجالالال ( عالالالل احلسالالالن بالالالن عالالالق -169

 وذهبا إل رشي . ،ومل يكن له عليه ،-كذبا  –ةينار 

 ذ أحتل ؟!Q سنو ا  للح

 ذ إ  حل  خصم  أعطيه.Q قا 

للرجال ذ قال  بالاهلل الالذ  ال إلاله إال هالو عالامل الغيال   (1)و ا  رشيال 

 ذ ال أريد مث  هذا.Q و ا  احلسن ،والشهاة 

 وخذ األل . ،ق ذ باهلل إ  ل  عق هذا (2))لكن(

 و ا  الرج  ذل ذ وأخذ الدنانر.

 خّر إل األرض وما . ،ولام قا 

 عن ذل ؟! Q نوُس   احلس

                                                           

 يف املناق ذ الرشي . ((1

 ما بني ال وسني مل يذكر يف املناق . ((2
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ذ خشالالي  أنالاله لالالو تكلالالم بالتوحيالالد يغهالالر لالاله يمينالاله بنكالال  Q و الالا 

 .(1)التوحيد وحيج  عنه ع وب  يمينه

 عن حكيم بن جابر قا ذ حدرتن  موال  لناذ -170

 Q قالالال ذ وكانالال  لالاله Q أ  أيب أرسالاللها إل احلسالالن بالالن عالالق
 مس   ا وجهه اذا توضو.يرقع  

  املنا  كوين أق   كبد .قال ذ وكوين م ته عل ذل  ورأي  يف

 .L(2) و ل ذ ما هذا إال مما جعل  يف نهيس للحسن بن عق
عالالن خلالال  بالالن  يالالاة البالالاهق عالالن جماهالالدذ أ  رجالالة  بعالالا  -171

 يف حاج . L موال  له إل احلسن بن عق

 ذ مس  رقبته برقع .Q ولام ورني ،قال ذ ورأيته يتوضو

 .(3)ورأي  يف منام ذ كو   و  كبد  ،وم ته

                                                           

 ن له عن املناق . ،327  43ارذ جحب، ويف ال7  4املناق ذ ج ((1

ذ ن له عن الطب ا  ألبن سعد 140هامش تاريخ ةمشق البن عساكر  ( 2)

 .100حديا رقم

 أورة ذل  ،140من تاريخ ةمشق البن عساكر   Q ترمج  اإلما  احلسن (3)

وإنه  ،بالنو  املدهش -من غر وجه- Q حت  عنوا ذ إبتة  من أبغ  اإلما  احلسن

 كبده.  كا  ير  يف منامه أنه ي  
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 L عالالن حممالالد بالالن هامالالا  قالالا ذ رأيالال  احلسالالن بالالن عالالق -172

 ويلهها عل يده وعن ه ويرسلها. (1)وتجيبه ،يناة  احلّيا 

ووخالالذ حيالال   (2)قالالا ذ و الالا  رجالال  مالالن ولالالد عمالالرذ أنالالا أوعالال  ذلالال 

 .(4)حت  ما  (3)وهرمته ،ولهها عل يده

حيالالد   Q عالالق بالالن رمالالابذ قالالا ذ سالالمع  أبالالا عبالالد اهلل -173

 .L ه أت  آ  احلسن بن عقذ أنK آبامه (5)عن

 .Q اخلض (7)من مسامل  Q عنه موس  (6)و ا ذ ما أعجهن

 ذ من الكنهن األعظم.Q و ا 

                                                           

 .ويلهها. )ن ة  عن هامش ةالم  االمام ( ،يف نسص ذ وتجي ه ((1

من  Q إنا أراة هذا الرج  إستصغار وإستح ار ما وعله اإلما  املجتب  ((2
 .هرمتهذ أ  قطعته. )ن ة  عن هامش املصدر( ((3

 .170ةالم  اإلمام ذ   ((4

 ذ أنه.L يف مدين  املعاجهنذ حيد  عن احلسن بن عق ((5

 يف الثاق ذ ما عجهن عنه. ((6

 يف الثاق ذ عن مسول . ((7
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. رالالم Q ذ بيالالده عالالل منكالال  الرجالال  و الالا Q رالالم تب ذ أيالالهب

عالالل صالالصر  يرتهالال  مالالنهام  (1)والالانهلق عالالن إنسالالانني ،ركالال  مالالا بالالني يديالاله

 أشد نتنا  من اخلبا . (2)بصار

 سلسل  وشيطا  م رو  به. ويف عنق ك  واحد منهام

 .-يا حممد -يا حممد-ومها ي وال ذ 

 والشيطانا  يرةا  عليهامذ كذبتام.

ذ إنطب الال  علالاليهام إل الوقالال  املعلالالو  الالالذ  ال ي الالد  Q رالالم قالالا 

 .Q وج ال امم املنتظرخروهو  ،وال ي خر

 رم ول وهو يريد أ   ن بضد ذل .. ،(3)و ا  الرج ذ سحر

                                                           

 .-عليهام اللعن -املراة منهامذ اإلعرابيا   ((1

 يف مدين  املعاجهنذ غبار. ((2

 وأراه ،ب درته اإلهلي  كش  الغطا  عن عني هذا الرج  Q ا  املجتب إ  اإلم ((3

ولكنه  ،وأشهده نكاهلام وع وبتهام ،-عليهام اللعن -ما وق  من العذاب عل اإلعرابيني 

 ،وع وبتهام -عليهام اللعن -ويستي ن خهن  اإلعرابيني  Q بد  أ  ي من ب در  اإلما 

ولذا رأ  جهنا  عمله  ،ن املعجهن إل السحرم Q عرة عن ذل  ونس  ما وعله اإلما 

 ونكا  وعله وكا  ذل  عبار  عن اخلرس وعجهنه عن النطق.
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 .(3()2()1)ينطق( وصرس )لسانه ومل ي در

ومعالاله  وجتالاله  Q أ  رجالالة  مالالن أهالال  الشالالا  أتالال  احلسالالن -174

إ  كنالتم  ،و ا ذ يا بن أيب تراب ذكالر بعالد ذلال  كةمالا  نهنهال  عالن ذكالره

 وحو  امرأيت رجة . ،مرأ اوحولن   ،يف ةعواكم صاةقني

ونظالالر إليالاله شالالهنرا  وحالالرك  Q وغضالال  ،كاملسالالتههن   يف كةمالاله

 بلام مل يههم. Q شهتيه وةعا

 إليهام وأحد النظر. Q رم نظر

خجالالة  ووضالال  يالالده عالالل  ،ورجالال  الشالالام  إل نهسالاله وأطالالر 

 رم ول مرسعا . ،وجهه

 وأقبل  امرأته وقال ذ واهلل إين رص  رجة .

 وقد ولد هلام مولوة. ،Q رم عاةا إليه ،وذهبا حينا  من الهنمن

 تامبني ومعتذرين مما ورطا ويه. Q وتضعا إل احلسن

 إن ة ام إل حالتهام األول. Q وطلبا منه

 ووجا ام إل ذل .

                                                           

 يف الثاق ذ رم ول عل أ   ن بضد ذل . ((1

 ما بني ال وسني مل يذكر يف الثاق . ((2

ن له  ،260-259  3ويف مدين  املعاجهن ج ،310الثاق  يف املناق ذ   ((3

 الثاق . عن
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يالالده وقالالال  اللهالالم إ  كانالالا صالالاةقني يف تالالوبتهام وتالال   Q وروالال 

 عليهام وحوهلام إل ما كانا عليه.

 .(1)ورجعا إل ذل  ال ش  ويه وال شبه 

ر املحهالالال  الوحضالالال ،يف جملالالال  Qكالالالا  اإلمالالالا  املجتبالالال   -175

 رج  من بن  امي  وكا  شابا .

وجتالالاو  احلالالد يف السالال  والشالالتم لالاله  ،كةمالاله Q للحسالالن (2)والالوغلظ

واجعلالاله  ،ذ اللهالالم غالالر مالالا بالاله مالالن النعمالال Q و الالا  احلسالالن ،L وألبيالاله

 ُأنث  لُيعتن به ونظر األمو  يف نهسه وقد صار امرأ .

 قد بد  اهلل له ورجه بهرج النسا  وس ط  حليته.

الرجالالا !!  (5)!! مالالال  وحمهالال (4)ذ إغالالريبQ لالاله احلسالالن (3)و الالا 

 !!امرأ إن  و

 ...(6)و   ،سك  ساع  رم نه  روبه Q رم أ  احلسن

                                                           

 .311  يف املناق ذ  الثاق ((1

 كةمه. Q يف مدين  املعاجهنذ ووغلظ عل احلسن ((2

 يف مدين  املعاجهنذ رم قا  له. ((3

 يف البحارذ ُاغريب. ((4

 يف مدين  املعاجهنذ مال  بمحه  الرجا . ((5

 يف اخلرامجذ ونه . ((6
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 ...Q وصرج
 Q وأتالال   وجتالاله إل احلسالالن ،رالالم شالالاع أمالالر الشالالاب األمالالو 

 له. Q وةعا ،هلام Q(1) ورّ   ،وجعل  تبك  وتتضع
 .(3)كام كا  (2)وجعله اهلل تعال

ذ يف Q ذ قالالا  بعضالالهم للحسالالن بالالن عالالقQ عالالن الصالالاة  -176
 د عن معاوي ؟!إحتامله الشدام

كةمالالا  معنالالاهنذ لالالو ةعالالو  اهلل تعالالال اعالال  العالالرا   Q و الالا 

 شاما  والشا  عراقا .

 وجع  املرأ  رجة  والرج  امرأ .

 و ا  الشام ذ ومن ي در عل ذل ؟!

 أال تستحني أ  ت عد  بني الرجا ؟! ،ذ ا يضQ و ا 

 ذ وصار  عيال  رجة .Q رم قا  ،الرج  نهسه امرأ  دووج

 وتلد ولدا  خنث . ،ب  وحتم  عنهاوت ار

                                                           

 وجعله اهلل كام كا . Q وةعا ،يف البحارذ ورقا له ((1

 كلم ذ تعال. بدو  مجيف اخلرا ((2

 ن له عن ،90-89  44ويف احلبارذ ج 238-237  1اخلرامجذ ج ((3

ن له عن اخلرامج أيضا . )وذكرنا من  ،416-415  3ج ،اخلرامج ويف مدين  املعاجهن

 .هذا اخلن ههنا موض  احلاج  اليه(
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 .Q وكا  كام قا 
 اهلل تعال. Q ودعا ،Q رم أ ام تابا وجا ا إليه

 .(1)وعاةا إل احلال  األول...

* * 

 

  

                                                           

 ن له عن املناق . 327  43يف البحار ج 9-8  4املناق ذ ج ((1



 

 العنوان الث لث

لضدر    َي نتِ   وركِ  نرصة اإلم    جزاأ األمة

 Q املجتبى

بالالن عبالالد اهلل األنصالالار  قالالا ذ خالالرج علينالالا اعالالن جالالاب  -177

 .L آخذا  بيد احلسن واحلسني N و  اهللرس
 ذ إ  ابن  هذين ربيتهام صغرين وةعو  هلام كبرين.N و ا 

 ووعطاين ارنتني ومنعن  واحد . ،وسال  اهلل تعال هلام رةرا  

 سول  اهلل هلامذ أ  جيعلهام طاهرين مطهرين  كيني.

 ووجابن  إل ذل .

 لنار.وسول  اهلل أ  ي يهام وذريتهام وشيعتهام ا

 وسول  اهلل أ  جيم  األم  عل حمبتهام. ،ووعطاين ذل 

 إين قضي  قضا ا  وقدر  قدرا . -يا حممد-و ا  تعالذ 

وإ  طامهالال  مالالن أمتالال  سالالته  لالال  بالالذمت  يف اليهالالوة والنصالالار  

 واملجوس.
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  ملالالن الوإين اوجبالال  عالالل نهسالال ،وسالاليصهرو  ذمتالال  يف ولالالدك

تال  وال أنظالر إلياله بعالني وع  ذل  أال أحلاله حمال  كرامتال  وال أسالكنه جن

 .(1)رمحت  إل يو  ال يام 

وإ   ،وكتالال  أكثالالر أهالال  الكووالال  إل معاويالال ذ بون الالا معالال  -178

 ش   أخذنا احلسن وبعثناه إلي .

 Q ووخالالالذ ،وتبالالالوه بحربالالال  Q عالالالل وسالالالطاطه (2)رالالالم أغالالالاروا
 .(3)جمروحا ...

املنالالن وقالالا ذ ... يالالا عجبالالا  مالالن  Q وصالالعد اإلمالالا  املجتبالال  -179

 .(5)غدر  بعد غدر  (4)حيا  هلم وال ةين من قو  ال

و ضال   ،أما واهلل لو وجالد  أعوانالا  ل مال   الذا األمالر أ  قيالا 

بالاله أ   الالوض وأيالالم اهلل ال رأيالالتم ورجالالا  وال عالالدال  أبالالدا  مالال  ابالالن آكلالال  

 األكباة وبن  أمي .

                                                           

 .79ذ  -رمح  اهلل تعال عليه-هيد األماي للشيخ امل ((1

 ،بصنجر يف جنبه وانته  عسكره Q وور  عليه أه  العرا  حت  طعن ((2

 (.68  44وعوا  خةخي  أمها  أوالةه. )بحار األنوارذ ج

 .576  2اخلرامجذ ج ((3

 مر  بعد أخر . Q ذ يغدرو  به405  3يف مدين  املعاجهنذ ج ((4

 .576اخلرامجذ   ((5



 Q ................. 217العنوا  الثالاذ جهنا  األم  لغدرها وخيانتها وتركها نرص  اإلما  املجتب  

   جمدع.الوليسو منكم سو  العذاب حت  تتمنوا أ  يليكم عبد حبش

 .(2)ومواي احلطا ... (1)وترحا  يا عبيد الدنياووف لكم وبعدا  

قالالا  احلسالالن بالالن عالالق بالالن  (3)عالالن سالالليم بالالن قالالي  قالالا ذ ملالالا -180

 .-حني اجتم  م  معاوي -عل املنن  L أيب طال 

إ  معاويالال   -أهيالالا النالالاس- Q وحمالالد اهلل وأرنالال  عليالاله رالالم قالالا 

  عم أين رأيته للصةو  أهة !! ومل أر نهيس هلا أهة !!

وأنالالا أول النالالاس بالنالالاس يف كتالالاب اهلل وعالالل  ،عاويالال وكالالذب م

 لسا  نب  اهلل.

روين الووقسالالالم بالالالاهلل لالالالو أ  النالالالاس بالالالايعوين وأطالالالاعوين ونصالالال

 ألعطتهم السام  قطرها واألرض بركتها.

 وملا طمع  ويها يا معاوي .

 -قالالط-رجالالة   ،مالالا ول الال  أمالال  أمرهالالا N وقالالد قالالا  رسالالو  اهلل

حتالال   ،هن  أمالالرهم يالالذه  سالالهاال  إال مل يالال ،ووالاليهم مالالن هالالو أعلالالم منالاله

 يرجعوا إل مل  عبد  العج .

                                                           

 دين  املعاجهنذ ... يا عبيد الدنيا وأبنا  الطم .يف م ((1

وراج  اهلداي   ،. )ذكرنا منه موض  احلاج  اليه(159إربا  الوصي ذ   ((2

 .191الكن ذ  

 يف البحار بدو  كلم ذ ملا. ((3
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 واعتكهوا العج . ،وقد ترك بنو إرسامي  هارو 

 وهم يعلمو  أ  هارو  خليه  موس .

ي الالو   N وقالالد سالالمعوا رسالالو  اهلل Q وقالالد تركالال  األمالال  عليالالا  

والة نبال   -غالر النبالو -ذ أنال  منال  بمنهنلال  هالارو  مالن موسال  Q لعق

 بعد .

 -وهالالو يالالدعوهم إل اهلل-مالالن قومالاله  N هللوقالالد هالالرب رسالالو  ا

 حت  وّر إل الغار ولو وجد عليهم أعوانا  ما هرب منهم.

 و وجد  أنا أعوانا  ما بايعت  يا معاوي .ول

وقالالد جعالال  اهلل هالالارو  يف سالالع  حالالني استضالالعهوه وكالالاةوا ي تلونالاله 

 ومل جيد عليهم أعوانا .

مل جيالد  ملالا -حالني والر مالن قوماله-يف سالع   N وقد جعال  اهلل النبال 

يف سالالع  مالالن اهلل حالالني تركتنالالا األمالال   Q وكالالذل  أنالالا وأيب ،أعوانالالا  علالاليهم

يتبالال   ،وإنالالام هالال  السالالنن واألمثالالا  ،ومل نجالالد أعوانالالا   ،وبايعالال  غرنالالا

 .(1)بعضها بعضا ...

 Q عالالن أيب عمالالر  اذا  قالالا ذ ملالالا واةع احلسالالن بالالن عالالق -181
 وصطبهم وقا ذ ،معاوي  صعد معاوي  املنن ومج  الناس

                                                           

 نعن له  ،23-22  44ج ،ويف البحار ،67-66  2االحتجاجذ ج ((1

 ا .أيض 52-51  ،وراج  العدة ال وي  ،االحتجاج



 Q ................. 219الاذ جهنا  األم  لغدرها وخيانتها وتركها نرص  اإلما  املجتب  العنوا  الث

 احلسن بن عق رآين للصةو  أهة  ومل ير نهسه هلا أهة .إ  

  أسه  منه بال مرقا . Q وكا  احلسن

 وحمد اهلل تعال بام هو أهله. Q ولام ورني من كةمه قا  احلسن

ذ ... وهالالو أ  معاويالال   عالالم لكالالم اين رأيتالاله للصةوالال  Q وقالالا 

  ومل أر نهيس هلا أهة . ،أهة  

 وكذب معاوي .

 .N س بالناس يف كتاب اهلل وعل لسا  نبيهنحن أول النا
 .Nنبيه (1)مظلومني منذ قب  اهلل تعال -أه  البي -ومل نهن  

ومحالال   ،والالاهلل بيننالالا وبالالني مالالن ظلمنالالا ح نالالا وتورالال  عالالل رقابنالالا

مالالا جعالال  هلالالا  Pالنالالاس علينالالا ومنعنالالا سالالهمنا مالالن الهالال   ومنالال  أمنالالا 

 .N رسو  اهلل
حالالني والالارقهم رسالالو   Q وأقسالالم بالالاهلل لالالو أ  النالالاس بالالايعوا أيب

 واألرض بركتها. ،ألعطتهم السام  قطرها Nاهلل

ولالام خرجال  مالن معالد ا تنا عال   ،وما طمعال  ويهالا يالا معاويال 

 قريش بينها.

                                                           

 يف البحار بدو  كلم ذ تعال. ((1
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وطمعالال  ويهالالا الطل الالا  وأبنالالا  الطل الالا أنالال  وأصالالحاب  وقالالد قالالا  

ذ ما ولال  أمال  أمرهالا رجالة  وواليهم مالن هالو أعلالم مناله إال N رسو  اهلل

 سهاال  حت  يرجعوا إل ما تركوا. مل يهن  أمرهم يذه 

تركالال  بنالالو إرساميالال  هالالارو  وهالالم يعلمالالو  أنالاله خليهالال   (1)وقالالد

 ويهم واتبعوا السامر . Q موس 

وقالالد سالالمعوا  ،وبالالايعوا غالالره Q وقالالد تركالال  هالالذه األمالال  أيب

 ي و ذ N رسو  اهلل

أن  منال  بمنهنلال  هالارو  مالن موسال  إال النبالو  وقالد رأوا رسالو  

 دير خم.يو  غ Q نص  أيب N اهلل

وقالالد هالالرب رسالالو   ،وأمالالرهم أ  يبلالالغ الشالالاهد مالالنهم الغامالال 

 وهو يدعوهم إل اهلل تعال حت  ةخ  الغار. ،من قومه Nاهلل

يالده حالني ناشالدهم  Q وقالد كال  أيب ،ولو وجالد أعوانالا  مالا هالرب

 ولم يغا. ،واستغا 

 هارو  يف سع  حني استضعهوه وكاةوا ي تلونه. إلهوجع  

وكالذل   ،  حني ةخ  الغار ومل جيد أعوانا  يف سع N وجع  اهلل النب 

 وبايعوك يا معاوي . ،األم  (2)حني خذلتنا ،وأنا يف سع  من اهلل Q أيب

                                                           

 يف البحارذ و د. ((1

 يف البحارذ خذلنا هذه األم . ((2



 Q ................. 221الاذ جهنا  األم  لغدرها وخيانتها وتركها نرص  اإلما  املجتب  العنوا  الث

 يتب  بعضها بعضا ... ،وإنام ه  السنن واألمثا 

وإين قالالالد بايعالالال  هالالالذا وإ  أةر  لعلالالاله وتنالالال  لكالالالم ومتالالالاع إل 

 .(1)حني

 عن هشا  بن حسا  قا ذ -182

 طال  النالاس بعالد البيعال   L بالن عالقسمع  أبالا حممالد احلسالن 

 له باألمر.

وإنالاله لكالالم  ،ا  هلتالالاف الشالاليطا غذ ... وأحالالذركم االصالالQ و الالا 

الالذين قالا  هلالمذ ال غالال  لكالم اليالو  مالن  (2)عدو  مبني وتكونوا كوولياماله

ولالالام تالالرا   اله تالالا  نكالالا عالالل ع بيالاله وقالالا ذ  ،النالالاس وإين جالالار لكالالم

 إين بر   منكم إين أر  ما ال ترو .

مالالد حطالالام  عجالالهنرا  ولل إل الرمالالا  و را  وال السالاليوف (3) الالو وتل

 .(4)وللسها  غرضا  

                                                           

 44ويف البحار ج 560-559األماي للشيخ الطو  رمح  اهلل تعال عليهذ   ((1

 ن له عن األماي. )ذكرنا من اخلن موض  احلاج  اليه(. ،62-63 

 ذ أوليامه.691  -مح عليه الر-يف األماي للشيخ الطو   ((2

 ذ ويل و .35يف العدة ال وي ذ   ((3

 يف العدة ال وي ذ عرضا . )والظاهر أنه سهو مطبع ( ((4
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نهسالالا  إيام الالا مل تكالالن آمنالال  مالالن قبالال  أو كسالالب  يف  (1)رالالم ال ينهالال 

 .(2)إيام ا خرا  

عالالن موسالال  بالالن ع بالال  أنالاله قالالا ذ ل الالد قيالال  ملعاويالال ذ إ   -183

 .Q الناس قد رموا بوبصارهم إل احلسني
را  ويف لسالانه الوالإ  وياله حصال ،نالن ويصطال ولو قد أمرتاله يصالعد امل

 كةل .

ولالم يالهن  حتال  عظالم  ،و ا  هلالم معاويال ذ قالد ظننالا ذلال  باحلسالن

 يف أعني الناس ووضحنا...

لالالو  -يالالا أبالالا عبالالد اهلل- Q ولالالم يهنالالالوا بالاله حتالال  قالالا  للحسالالني

 صعد  املنن وصطب .

 املنن... و ا ذ Q وصعد احلسني

وإنالاله لكالالم  ،ا  بكالالم... واحالالذركم اإلصالالغا  إل هتالالوف الشالاليط

 عدو  مبني.

وتكونالالوا كووليامالاله الالالذين قالالا  هلالالمذ ال غالالال  لكالالم اليالالو  مالالن 

 الناس وإين جار لكم.

                                                           

 يف العدة ال وي ذ ال تنه . ((1

 واألماي للشيخ املهيد ،691و122األماي للشيخ الطو  عليه الرمح ذ   ((2

 .349عليه الرمح   



 Q ................. 223الاذ جهنا  األم  لغدرها وخيانتها وتركها نرص  اإلما  املجتب  العنوا  الث

 إين بر   منكم. ،ولام ترا   اله تا  نكا عل ع بيه وقا 

وتل الالو  للسالاليوف تبالالا وللرمالالا  ورةا  وللعمالالد حطالالام  وللسالالها  

 غرضا .

  مالن قبال  أو كسالب  ي ب  مالن نهال  إيام الا إ  مل تكالن آمنال رم  ال

 .(1)يف إيام ا خرا ...

حالالو  مالالا جالالر   Qمالالن مجلالال  مالالا قالالاله اإلمالالا  املجتبالال   -184

من الظةمالا  وغالدر النالاس باله ونكالثهم للعهالد الالذ  عاهالدوه  Qعليه

 معهذ

 ،ذ ... ولالالام كثالالر  غالالار  معاويالال  يف أطالالراف العالالرا Q قالالا 

 جاؤوين وعاهدوين عهدا  جمدةا  وبيع  متجدة .

 من الكوو  إل املدامن بشاطئ ةجل . ،ورس  معهم

 ،والالدس معاويالال  إل  يالالد بالالن سالالنا  مالالاال  ورشالالاه إيالالاه عالالل قالالتق

 وصرج إي لية  وأنا يف وسطاط ي أصق والناس نيا .

ورأوا احلربالال   ،ونبهالال  العسالالكر ،ووربتهالالا بجسالالد  ،ورمالالاين بحربالال 

  تهن يف أعضام .

 ي .وصرج إل الشا  هاربا  إل معاو ،وأمر  بطل   يد

                                                           

 منه موض  احلاج  اليه(. )وذكرنا 95-94  2االحتجاجذ ج ((1
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إل  -عنالالالد قعالالالوة األمالالال  عنالالال -وخرجالالال   ،ورجعالالال  جرحيالالالا  

 .(1)املدين 

بعالد غالدر النالاس  Q )من مجل  مالا ةعالا باله اإلمالا  املجتبال  -185

 رأسه نحو السام (. Q رو  ،به ونكا العهد الذ  بايعوه معه

 وقا ذ اللهم إين قد ةعو  وأنذر  وصوب  ونبه .

قاعالالدين وعالالن رته الوكالالانوا عالالن إجابالال  الالالداع  غالالاولني وعالالن نصالال

 طاعته م رصين وألعدامه نارصين.

اللهالالم أنالالهن  علالاليهم رجالالهنك وبوسالال  الالالذ  ال يالالرة عالالن ال الالو  

 .(2)الظاملني...

ذ اذا رأيالالالتم معاويالالال  عالالالل منالالالن  N قالالالا  رسالالالو  اهلل -186

 .(3)ووقتلوه

ذ إذا رأيالالالتم معاويالالال  عالالالل منالالالن  N قالالالا  رسالالالو  اهلل -187

 ووب روا بطنه.

                                                           

 . )ذكرنا من اخلن موض  احلاج  اليه(416اهلداي  الكن ذ   ((1

 . )وذكرنا منه موض  احلاج  اليه(415اهلداي  الكن ذ   ((2

 .15الهصر    ((3



 Q ................. 225الاذ جهنا  األم  لغدرها وخيانتها وتركها نرص  اإلما  املجتب  العنوا  الث

رآه أهالال  املدينالال  عالالل منالالن رسالالو  ذ ول الالد Q قالالا  اإلمالالا  احلسالالني

 .(2()1)يهنيد -بإبنه–وإبتةهم  ،ولم يهعلوا به ما أمروا ،N اهلل

                                                           

 .185للصوار م ذ   Q م ت  اإلما  احلسني ((1

 بعد ما قت  أ  مجاع  من أه  املدين  وودوا عل يهنيد سن  ارنني وستني ((2

ولام عاةوا إل املدين   ،ورأوه يرشب اخلمر ويلع  بالطنابر والكةب ،Qاحلسني

رج   ،وقالواذ قدمنا من عند رج  ال ةين له ،أظهروا سبه وخلعوه وطرةوا عامله

 ،ة  وي ت  أوالة النبينيصينك  األمها  والبنا  واألخوا  ويرشب اخلمر ويدع ال

وكا  عبد اهلل ي و ذ يا قو  واهلل ما  ،-غسي  املةمك -ل  وبايعوا عبد اهلل بن حنظ

وبعا  ،وبلغ اخلن إل يهنيد ،خرجنا عل يهنيد حت  خهنا أ  نرم  باحلجار  من السام 

ووباحها رةرا  وقت  عبد اهلل بن  ،اليهم مسلم بن ع ب  يف جيش كثي  من أه  الشا 

ووق  من ذل  اايش  ،ت  احلريموأقا  رةرا  ينه  األموا  وهي ،حنظل  واألرشاف

وقت   ،وتسم ذ وقع  احلر  ،من ال ت  والهاسد والسب  وإباح  املدين  ما هو مشهور

 من الصحاب  نحو رةرامم  شصا ومن قرا  ال رآ  نحو سبعامم  نه .

وي ا ذ عرش  آالف  ،من غر  وج -من بعد احلر -قا  هشا ذ ولد  أل  امرأ  

املنور  أياما  وبطل  ااامع  يف املسجد النبو  أياما  وأخي   وأبيح  املدين  ،امرأ 

قا   ،ولم يكن ألحد أ  يدخ  املسجد حت  ةخلتها الكةب ،أه  املدين  أياما  

سبعامم  من وجوه الناس من قريش واألنصار  -يو  احلر -الهنهر ذ كا  ال تل 

 أو امرأ  وعرش  آالف.وأما من مل يعرف من عبد أو حر  ،واملهاجرين ووجوه املواي
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وخاض الناس يف الدما  حت  وصل  الدما  إل قن رسو  اهلل N   وامتأل

ومننه والسي   N قا  جماهدذ إلتجو الناس إل حجر  رسو  اهلل ،الروض  واملسجد

 يعم  ويهم...

إ  شا  باع وإ  شا   ،ومل يرض أمر اايش إال بو  يبايعوه لهنيد عل أ م عبيد له

 .أعتق

رم سار  ،وضب عن ه N وذكر له بعضهم البيع  عل كتاب اهلل وسن  رسو  اهلل

وووف إل احلصني بن نمر  ،مسلم بن ع ب  من املدين  إل مك  وام  يف الطريق

رم سار جيشه نحو مك  إل قتا  ابن  ،وضب الكعب  باملنجنيق وهدمها وأحرقها

)راج  تذكر   ،احرقوا كسو ا بالنارورموا الكعب  املكرم  باملنجنيق و ،الهنبر

 ذكرنا منهام موض  احلاج  اليه(. 393وينابي  املوة ذ   ،290-289اخلوا ذ  



 

 َت مه م ك

كالالا  جالسالالا  ذا   N عالالن ابالالن عبالالاس قالالا ذ إ  رسالالو  اهلل -188

 .N بك  ،ولام رآه ،Q إذ أقب  احلسن ،يو 
والالام  ا  يدنيالاله حتالال  أجلسالاله عالالل وصالالذه  ،ذ إي يالالا بنالال N رالالم قالالا 

  ...اليمن

ذ ... وإين ملالالا نظالالر  إليالاله تالالذكر  مالالا N رالالم قالالا  رسالالو  اهلل

 جير  عليه من الذ  بعد .

 وة يهنا  األمر به حت  ي ت  بالسم ظلام  وعدوانا .

 وعند ذل  تبك  املةمك  والسب  الشداة ملوته.

حتالال  الطالالر يف جالالو السالالام  واحليتالالا  يف جالالوف  ،ويبكيالاله كالال  يش 

 املا .

 يو  تعم  العيو .ومن بكاه مل تعم عينه 

يف -ومالن  اره  ،ومن حهن  علياله مل حيالهن  قلباله يالو  حتالهن  ال لالوب

 .(1)ربت  قدمه عل الرصاط يو  تهنّ  ويه االقدا ... -ب يعه

                                                           

 . )ذكرنا من177-175األماي للشيخ الصدو  رضوا  اهلل تعال عليهذ   ((1

 هذا احلديا الرشي  موض  احلاج  اليه(.
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واحلمالالد هلل رب العالالاملني وصالالل اهلل عالالل النبالال  وآلالاله الطيبالالني 

 الطاهرين املعصومني ولعن  اهلل عل أعدامهم أمجعني.

* * * 
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