
 
 

 

 

 الدكتور فتألي

 
 

أصل الكتاب نسخة ملونة، حتتوي عىل صور 

 ووثائق وخرائط وجداول.

وهذه النسخة فقط للتداول عىل الشبكة العنكبوتية، 

 ال تغني عن النسخة امللونة

 
 

 

 
 

 



 دمةــقامل

ورحيانتيامام ، ويبيبيامام  وا،نيامام ،  صيف سامام أ أوالف فاة امامة الءهامامراأ، سامامب ي النبامامي 

يف رياضامام  نل س فامستكون ريلتناما ..  ، اإلمامني اجلليلني، واحلسني احلسن السيدين

أفعاموا  لامذاالنارضة، ويدائقام  الءاهرة، أيسَن األخالق وأجلَّاما، وأمتعاماما وأككاهاما، 

 واآلذان أن تصغي. والعيون أن تبرص ، أن تنتب ،  والعقوَل  قبِل ،أن ت   قلوَب ال

تني مامن شخصاميات األمامة اإلسامالمية مع شخصاميَّ  بحرسن  .. التالية يف الصفحات 

ماما   امامد  امام  احلسامامن واحلسامامني  إىل البرشامامية، صالتامامي ّامامد  ّلامامو م مصاماما،ي   ،بإّن 

ة النفامو،، و بامتامم اهلدى، وسريهتم معامل الدجى، ويف ذكرهم أنس القلب، وة أنين

، ونقتامدي ،عياميم انقتامبس ،عامأ أنوار املف . واةِّامراح وصالح، و،غضامامم نفاماق   إي ن  

ف عىل ،عأ سجايا فعاهل  ، وّامدوة صاماحلة  ، لتكون لنا نورًا ن يش يف فر ا، ونتعر 

 . نسري عىل ّنجام

وا إىل  .. أهيا األحباب ى   أمجلاماما مامن ذكامرفامرياض السب ني نسي  ونرسح، هل  

يني نتذاكر سرية احلسنني، فسريهت  متعة نلتذ  ا، وأسوة نقتدي  ا، ورّية نداوي  ا 

 أليم ّلو،نا، وسقيم عقولنا وأفئدتنا. 

 .. ص ابنا رسول اهللفأهاًل بالسّيدين ، ومرحًبا باحلسنني .. 

 خافم تراث أهل البيت

 
 مملكة البحرين

www.muslemoon.net 

 



 عقيديت !ي حبُّ أهل ابليت
 ، صهل ،يت رسول اهلل  بَة أ ،إن  من أصوِل عقيدة املسلم ..أهيا األحبة 

 .فيامم صوتولي امم ويفَظ وصية رسول اهلل 

ام صّام رسول اهلل » :أن   ّال ،اعن كيد ،ن أرّم  دعى يوًما فينا خ يًبا ، أ ي 

أال أهياما  ،أماما ،عامد :ثامم ّامال ،رووعظ وذكَّ  ،فح د اهلل وأثنى علي  ،ا ،ني مكة واملدينةخ  

  :فيكم ثقلني وأنا تارك   ،ريب فأجيب يوشك أن يأيت رسول فإن  أنا ،رش   ،النا،

 فحام َّ  ،واست سامكوا ،ام  ،فخامذوا ،كتاماب اهلل ،اهلل في  اهلدى والنور كتاب  : أوهل  

ام ،ركم اهلل يف أهل ،يتيأذكِّ  ،،يتي وأهل   :ثم ّال ،ب في ورغَّ  ،عىل كتاب اهلل ركم اهلل أذكِّ

  (1)«ركم اهلل يف أهل ،يتيأذكِّ  ،يف أهل ،يتي

يا ثقلني لعِ  :ّال العل أ فالرسامول   ،(2)لثَِقل الع ل  ام  :وّيل ، شأِّن   ام  وكبريِ يَ س  

ني ص ر املسل ني ،أمرين مام     :عند أمت  وفيعةً ام  ترك، ذك 

م :األمر األول َكَّ  ،وهو الرصاط املستقيم ،، وهو : ) القرآن الكريم (يقتدى ،  وحي 

 .ل  يف الدنيا وآخره يف اجلنةالذي أو  

رتم، ي كَرم  :الثاينواألمر    همتاموّري (، فوجامب  ص النبامي أهل ،يامت) و: وهوحي 

ض هلم ،السب  واألذى وعدم   ،يقوّامم  ومعرفة   .التعر 

وتعريِفامم  ،و،ياِن فضلامم ،‡إن  احلدي  عن سرية أهل البيت  ..أهّيا األحبة *

                                                           

  (.2408( رواه مسلم )1)

 .( 15/180( رشح مسلم للنووي )2)



املسلم   ا إىل ملن أ،واب اخلري التي يتقرب  ،والدفاِع عنامم ،للنا، ،الصورة الالئقة هلم

 ،رحيانتيام  مامن الامدنيا اإلمامامني احلسامنني صوإن من أخص أهل ،يامت النبامي  ،ـر،  

وأجامءل  ،وأيسامن فرجامتام  ،رفامع اهلل ّامدر ا ،الكامري ني ال يبامني ،السيدين املباركني

  . ويرش ا مع جد ا ،ثوا  



 ؟ ب ملاذا احلديُث عن احلسن واحلسني

،عامامد صامامالة  صالنبامامي  عباِمامتَ أنامام   اذيفامامة أمحامامد يف مسامامنده عامامن ي اإلمامامام روى

 ،فسام ع صامويت ،بعتام فاتَّ  ،فناجاه ثم ذهب ،عارض   صفعرض للنبي »  :ّال ،العشاأ

غفامر اهلل لامك  :فقامال ... ثتام  ،اماألمرفحدَّ  ؟مالامك :ّال ،يذيفة :فقلت ؟من هذا :فقال

 فامو ملامك   :ّال ،،ىل :ّلت ؟يل ّبيل أما رأيت العارض الذي عرَض  :ثم ّال ،وألمك

ويبرشام  أن  ،م عاميفاسامتأذن ر،ام  أن يساملِّ  ،من املالئكة مل هيبط األرض ّبل هذه الليلة

ريض ف ،(1)« فاة ة سيدة نساأ أهل اجلنة وأنَّ  ،احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة

 .مجيًعااهلل عنامم 

مامن  إّنا شامافة من خريِ  ،اما من تءكيةما أجلَّ  وتءكية   ،ما أعي اما من شامافة شامافة  

 ،إن هامو إال ويامي يامويى ،الذي ال ين ق عامن اهلاموى ،ر،نا األعىل رسولِ  ،ئ الثرىوة

 ،السامب ان اجللاميالن احلسامنان الفاضامالن: وعلو املرتبامة  اما  ،واملشاموف هل   ذه املكانة

  .ك  أّن  سيدا شباب أهل اجلنة ،خري شباب أهل األرض

 أكامامرم ،فاة امامَة البتاماموِل و،علاِماماما

 

 و، امامامن  اماماما ملح امامامد سامامامب ان 

 غصامامنان أصاماملام  ،روضامامِة أمحامامد   

 

 هلل َفرُّ األصامامامامامِل والغصامامامامامنان 

امامبِط امل ق امامر ،هامامل أ،امامدأ يامامديثي عامامن الغصامامِن املث امامر ؟إخووواين موون أيوون أبوودأ   ،والس 

أم عن من ّال في  ع امرو ،امن العاما   ،ااحلسِن ،ن عي  املرتىض  ،والرحيانِة األوىل

ض إىل أهامل السام أ هامذا أيامب أهامل األر» :ملا رآه وهامو يف لامل  الكعبامة جامالس ا

                                                           

 ( 769( والسلسلة الصحيحة )1328)( صحي  اجلامع 23377( أخرج  أمحد )1)



فأخ امأ  ،األئ امة النامبالأ ،فواهلل ماما ةالعامت سامرية هاماالأ العيام أ ؟أم    معاً  (1)«اليوم

 .الدمع جمراه

و،أي  شعر  يستفيأ  ؟وكيف أصوغاما ؟من أين أ،دؤها ،كيف أرسف لكم ّصتام 

  .والعربات تسبقني ،والعبارات ختونني ،فالكل ت ال تسعفني ؟،يا 

 ني من لَ وعَ  ،رمءين من رموك الشامافة عىل مر  تاريخ اإلنسان م  أّدِّ  ...أهيا األحبة

ألننامي مامام   ؛وأنا أشامعر ،اماحلر  ،أّدمام  لكم غضني ةريني ،أعالم ،يت النبوة الكرام

ام يف سامريهت  وتامرمجتام  ،ومام  عربت ،ومام  ذكرت ،ّلت فامإن سامريهت   ،فساموف أّرص 

مناماما  ،فسامريهت  شامعاع وّاماف ،يف كمن اآلالم،ل هي آمال  ،العبقة يياة لض ري األجيال

امامر الءمامامان ،نسامامت د القاماموة والعتاماماف إّنامام  يف احلقيقامامة رمامامءان مامامن رماماموك  ،والصامامرب عامامىل م 

 .تفتخر    األمة عىل األنام ،اإلسالم

السامالم  ،و،يننا و،ينك  أر،عة عرشام ّرناماً  ،السالم عليك  أهيا السب ان ..ف ن هامنا

  .ويوم تبعثان ييني ،ت ويوم م ،عليك  يوم ولدمتا

 علاماميكم سامامالم  اللامامام  وًّفاماما فإننامامامي 

 ثاماموى ةاماماهر األرفان مل تببامامَق ،قعامامامة  
 

امر  رأيت الكامريم احلامرَّ لاميس لام  ع  ب

 غامامداة ثاماموى إال اشامامتامت أّناماما ّامامرب  
 

 ..  أهيا األحباب

ماما الن اموذ  الامذي ن قدمام  إذا مل  ؟فامب ن نخامر  ،إذا مل نخر  ،احلسنني أمام العاماملَ 

م أمثام ختامر   اإلمامامان احلسامنان ا،ناما عامي  ف امن مدرسامة النباموة ؟ال هاماالأ األ، امالن قامد 

امامدت  ،ليكوناماما تل يامامذين مامامن تالميامامذها العيامامام ،ب وأثامامرين لتلامامك املدرسامامة التامامي ولَّ

                                                           

  . (3/285( أورفه الذهبي يف السري )1)



وانبثامامق مناماماما مامامن أنقامامذ العامامامل مامامن الغثائيامامة  ،وخامامر  مناماماما الفاماماحتون والعلامام أ ،النجباماماأ

 ،يف ركناماما وةيدة   ،يف جنساما وييدة   ،نوعامامن  فريدة   إّنا يف احلق مدرسة   ،واالن واأ

  . عىل أسس ثا،تة راسية ،،نياّنا شامخ   ،معاملاما عالية  



 الباب األول :

 ب واحلسني قبل ميالد احلسن

سامامنتحدث ،امامني يامامدي يامامديثنا عامامن احلسامامنني عامامن أرسهتامام  التامامي نشامام  فياماماما، ونبامامدأ 

 . بفاة ة ، عيي  ،احلدي  عن كوا 

 :ب علي بفاطمةزواج 

 جامامامد يشامامامامرق مامامامن ثامامامامالث م الامامامامع امل

 

 يف مامامامامامامامد فاة امامامامامة فامامامامام  أعامامامامامامالها  

 هي ،نت من هي كو  من هامي أم مامن 

 

 مامامامامن ذا يامامامامامدان يف الفامامامامامخار أ،اهاماماماماما 

 هامامي ومضامامة مامامن عامامني ةامام  املص امامامفى 

 

 هامامافي الشامامامعوب إذا تامامروم هامامامداها 

 هامامامامي أساماماماماموة لقمامامامامامامات وّامامامامامدوة 

 

 يرتسامامامامم القامامامامام ر املنامامامامامري خامامامامام اها 

هراأ ..   أم  ،أم السب ني ، ص سولالبضعة الشبيامة ،الرَّ  ،يدة البتولالسفاة ة الء 

و،غوامأ عيوب الامدنيا  ،التي كانت عن الدنيا ومتعتاما عاكفة ،أم الرحيانتني ،احلسنني

  .وآفاهتا عارفة

إّنا تءوجامت أيامب  ؟صأتعل ون ملن أنكحاما رسول  اهلل  ؟جاماأتدرون من تءوَّ 

 ،نت هي مامن أفضامل أهامل ،يتام  مامن النساماأك  كا،إلي  من الرجال صأهل ،يت النبي 

فكانامت الث امرة أّنام   ،واجت امع الق امران ،فالتقى اخلريان ،لوأيب ،نات  إىل فاافه 

  .ومنبع الكرم والرفافة ،وأصل السافة ،أصبحا آ،اأ األرشاف

أن أنكحتك خري  إ  ما آليت   ،يا فاة ة» :ّال هلا صإن رسول اهلل  :ّال عكرمة



  .(1)«أهي

 :واملكان  الّزمان

،عامد وّعامة أمجعامني،  يكان كوا  اخلريين الفاضلني أ،وي اإلمامامني احلسامنني 

امر فاة امة ،  صيف مدينة رسول اهلل  ، سنة اثنتني للامجرة رجب،در يف شامر  وكامان ع  ب

 خًساما وعرشامين سامنة: ا ، وع  امر عاميي (2)ثام   عرشام سامنة :  عاميي  يوم ،نى  امال

الامورى: احلسامن، واحلسامني، وأم  كلثاموم، وكينامب، فولدت ل  أئ امة اهلامدى، وسامافة .(3)

وا  ة هذا الء  ن. ف  ّص   ؟ و سِّ

 :ل خطبة فاطمة

ونتجاماوك  ،راجعني إىل الوراأ ،نخرتق العصور ،رسعة ،تعالوا معنا أهيا األيباب 

يجامرة عامي  ،وتلامك احلجامرة الصامغرية ،ثم  نأيت لنقف عند ،اماب تلامك الغرفامة ،القرون

ر يف  ،ا  ،فاة امة الءهامراأ صمامن ا،نامة املصام فى  ؟مم امن ،الءوا وعي جالس يفك 

وكيف ال يستحي ووالدها هامو النبامي !  يف ذلك صلكن  يستحي أن يكلم رسول اهلل 

  !صاملص فى 
حا،ة فقام إلي   باالصَّ م خل بامة فاة امة  ،يف ذلامك الامءوا ه ورغ  عاه عامىل التقامد  وشامج 

 رسامول فامأتى؟  فاة ة دكعن:  لعيي  األنصار من نفر   ّال:  ّال ا ،ريدة عن ،ل

 اهلل رسامول ياما: ا عاميي  فقال ؟ ةالب أيب ا،نِ  ياجة ما:  فقال ،م علي فسلَّ  ص اهلل

 عامي فخامر  ! عليام  يءف مل  ،وأهالً  امريبً :  فقال ، ص اهلل رسول ،نت فاة ة ذكرت  

                                                           

 (.8/24 بقات الكربى ال،ن سعد )( ال1)

 (. 8/264) اإلصا،ة ال،ن يجر ( 2)

 (. 4/464)اإلصا،ة ال،ن يجر  (3)



 ماما:  ّامال ؟ وراأك ماما:  ّامالوا ، ينتيرون  األنصار من هطالرَّ  أولئك عىل ةالب أيب ،ن

،  إيامدا ا ص اهلل رسامول مامن يكفيامك:  فقالوا  ،وأهالً  امريبً :  يل ّال أن  غري أفري

 .(1) ( باملرَي أع اَك  األهل أع اكَ 

 جاأ تعيني أس أ من أشاروا عىل عيي ،الءوا  مامن فاة امة ، وهامم : أ،امو 
ويف رواية 

يق ، وع ر الفاروق ، وسعد ،ن معاذ   صة   امد أنصام  أمام ،حامقي  إّنم .(2)،كر الصدِّ
كيامف ال وأ،امو  ،النا، آلل البيت علاميامم سامحائب الرضاموان وأيبُّ  ،وأرأفامم  ا ،هلا

  .(3)«أيب إيل أن أصل من ّرا،تي صواهلل لقرا،ة رسول اهلل » :كان يقول ا،كر 

 :ل مهر فاطمة

 مامامامن مثامامامل فاة امامامة الءهامامامراأ يف نسامامامب

 

 ويف فامخار ويف فضامل ويف يسامامب 

اماماماماماماملاما يقاماماماماماماماما ورشفاماماماماماماماماما   واهلل فضَّ

 

م والعامرب   إذ كانت ا،نة خري العجب

 ،هذه اللالاة املصامونة ،و،نت خري النا، ةرًا أمجعني ،أما مامر سيدة نساأ العاملني 

كامان مامرهاما ّي امة  ،ومن احلسب النامايامة ،التي ،لغت من الك ل غاية ،السيدة الرصينة

امان ،فرع عي ،ن أيب ةالب احل  ي ة ،امن أيب  لعامي مامع ّي تاماما وّد وهباماما عامث ن ،امن عف 

 . يةالب 

يب  ،امنِ ايا رسول اهلل   :فقلت   لجت فاة ة تءو  »  : ا ّالعلي   أنَّ  عبا، ا،ن عن

                                                           

فاماف لقلباما  يسامن ،سامند   الكبري يف وال ربا  ( 8/21) ال بقات  يف سعد ا،ن رواه (1) . آفاب الء 

  101 .   

 لشاماميخ ال ائفامة ال امامو  األمامايل( . ومامن كتامامب الشاميعة :  22/408)  ل امامربا املعجامم الكبامري ل (2)

   . (1/37و،حار األنوار )، ( 1/38)

 (.1759( مسلم )3508( صحي  البخاري )3)



 : ّلت ، ا اما شيئً أع ِ : ّال ، 
 
: ّلامت ؟ ة احل  يَّام فأين فرعَك : ّال !  ما عندي من يشأ

 «  اهي  إاما فأع ِ : هي عندي ّال 
(1). 

 ا عفامان ،امن عامث نة عامىل فرعام  احل  ي ام ،اماع اثمَّ إنَّ عيَّ ،امن أيب ةالامب 
 فجاماأ هديامًة منام  لءواجام  ، عيي  إىل الدرع رفَّ  عث ن نَّ إ ثم ، افر ً  وث نني مائة ،أر،ع ئة

 .(2) ،دعوات   لعث ن ص سولرَّ ال فدعا،  ص اهلل رسول إىل راهموالدَّ  ،الدرع عيي 

ل املاونة املا أعانوا أخاهم علي ا .. يهكذا كان الصحا،ة  لية للءوا ، عىل حت  

وهذا كل  فليامل األخاموة  ،محةوحييون يف أوساةامم معنى الرَّ  ،يبثون ،ينامم روح املحبة، 

 .والتي انعكست عىل يياة السب ني احلسنني ،عد ذلك ،ياإلي نية اخلالصة ،ينامم 

وهامذا الرعيامل األول  ،وهذه مدرست  التي ّامدماما للتاماريخ ، صهذا جيل   د  

وأسام ى  ،هامذا اجليامل الفريامد الامذي سام ر أروع املواّامف ، الذي ما س ع الناما، ، ثلام

هامم مامن كوكبامة  فقامدها الامدهر ،وأفضامل اخلصامال ،وأيسن األمثامال ،املناّب  ،فلل ام  فر 

مرة أضاع االّتداأ  م جم غفري من أ،ناأ العرص  .وك 

 أولئامامك آ،امامائي فجئنامامي ، امامثلامم 
 

 إذا مجعتناماماماما ياماماماما جريامامامامر املجامامامامامع 
 

 :جتهيزات العرس

 ،األوا،ة الباكية ،الءاكية ل سيتءو  ،فاة ة ااألمر أن عليًا ،عد أن استقر 

فامامبَم كامامان  ،واملناسامامبة الكري امامة ،،امامالتجاميء للعامامر، املبامامارك ،امامدأ عاماميي  ،العريقامامة السامامامية

الق يفة البيضاأ من ام وهو  خيل   : يف لفاة ة ا،نت   صء رسول اهلل جام  التجاميء ؟ 

                                                           

ن  األلبا  .(  3376أخرج  النسائي يف سنن  : ) ( 1)   ويس 

ة لعي األر،ي )من كتب الشيعة : . و(  2/471)  احللبية السرية (2)   (.1/359كشف الغ  



يشاموها ام أي اجللامد املامد،وـ ام  م  أفَ  ووسامافةِ  ، لل أ وّر،ة  ،  وهو كساأ  غليظ ام وفالصُّ 

تني  ام تثنيامة ريامى ام ، وَرَيَينيب  (1) راإلذِخ  ليف    ، وَجامرَّ
 
،  مرشاموط ، ورسيامر   (2)، وِسامقاأ

 .(3) وةيب  ، و،عأ الث ياب

حا،ة صرسول اهلل ّد أرسل و إلي  الرشاأ كلِّ ذلك ، ،عد أن ففع عيي  الصَّ
رع ، فبع  ،الالً وع    يق ث ن الد  ر ،ن يارس وسل ن الفامار   ، وجعامل أ،اما ،كامر الصامد 

فحرضاموا الساموق، فكامانوا يعرضامون اليشامأ مماما يصامل  فامال مرشًفا عامىل أمامِر الرشاماأ ، 

 .(4) ، فإن استصلح  اشرتوه ا يشرتون  يتى يعرضوه عىل أيب ،كر

التامي أنجبامت لناما  ،لفتأملوا معي يا أيبايب هذا املنير اجل يل يف جتاميء فاة ة 

فورهامم  يوكيف كان لكبامار الصامحا،ة  ،سن واحلسني سيدي شباب أهل اجلنةاحل

واإليثامار يف ففامع ث امن  ،ومساعدهتم يف شاون التجاميء ،يف إمتام مراسم ذلك االيتفال

حا،ة وآل البيت  ،وهذا كل  فليل املوفة والرمحة ،الدرع  . ي،ني الص 

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ   * :وصامامامامامامامدق اهلل

ڦ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ 

ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

                                                           

ح  األلبا  .( 4152  : )يف سنن ا،ن ماج أخرج  ( 1)   وصح 

ن  األرناوط .( 838: )مسنده يف أمحد أخرج  ( 2)   ويس 

 ( .  22ام8/21ةبقات ا،ن سعد : )  (3)

 . (43/94،حار األنوار ) ،(1/39)أمايل ال و   من كتب الشيعة :( 4)



  .(1)& ڑ

 ،ومراعاة  يف أمر الءوا  ،ويرس  يف املامر ،سامولة  يف اخل بة ،كان عرسًا سامال ميرًسا

إذ  ،ولكامن وسامط  ،امني ذلامك ،وال غلو وال جفاأ ،فال تفريط يف هذه املناسبة وال إفراط

والنع امة  ،وهامو الرمحامة املامامداة ،شاماهد   صمن املشقة ورسول اهلل كيف سيكون يشأ 

ض  .ص،أيب هو وأمي  ،املسداة ،الساميافة يف  يا وفاة ة وأ،ناأ اما اهلل علي  لذا عو 

وفرعام  إىل الناما،  ،وجعل نسلام  ةيباً  ،و،ارك اهلل يف ذريتام  ال اهرة ،الدنيا واآلخرة

  . بباً 

 :واجزَّالعلى شهود ال

أ،اما ،كامر وع امر  :هامم، وهامذا الامءوا  كبار الصحا،ة لإلشاماماف عامىل صبيُّ فعا الن

وكامامانوا شاماماموف هامامذا  ،افرياماموا ألخاماميامم عامامي  ،(2)يوةلحامامة والامامء،ري  وعامامث ن

عامىل كواِ   ي،إشاماف الصامحا،ة  صأن يقوم النبي   ،  أعي   من رشفف ، النكاح

يسامري يف ت يفلم ينس فضامل الصامحا،ة  اوأما عي  .صفاة ة ،نت   د اهلل 

ولامذلك نجامده مامن فامرط يب ام   ،الذي أخر  للدنيا ،قية آل ،يت النبوة ،أمر هذا الءوا 

ى أ،ناأه ،ام  وكلامم شامداأ كر،الأ مع أخيامم احلسني (وعث ن ،وع ر ،أيب ،كر) :هلم س  

 .ام ك  سيأيت ام 

 :وليمة العرس

إنام  ال ،امدَّ  :صّامال رسامول اهلل  ،ملاما خ امب عامي فاة امة» :ّامال اعن ،ريامدة 

                                                           

 .[29( ]الفت :1)

 (.43/119( ،حار األنوار )1/348كشف الغ ة ) من كتب الشيعة : (2)



ر،لل ع 
ل  رهط من  عَ ومجَ  ،عيَّ كبش :اام ،ن معاذ ام  فقال سعد   :ّال ،من ولي ة (1)

رة(2)األنصامامار آصامامعًا  كامامم يف هامامذا املوّامامف مامامن ّي امامة اجت عيامامة  !سامامبحان اهلل .(3)« مامامن ذ 

فامامانيروا إىل التعاماماون ،امامني أفامامراف املجت امامع الوايامامد يف املناسامامبات االجت عيامامة  ،رفيعامامة

وفعاما كامذلك  ،للءوجني عيي وفاة ة ،الربكة صا النبي ثم  انيروا كيف فع ،املختلفة

فأث رت هذه الدعوة العيي ة إمامي أهل الدنيا احلسامن واحلسامني  ،لذريتام  من ،عد ا

  .اللذين ،ارك اهلل هل  و،ارك فيام  ،ب

   ليلة البنــاء :

فل   ، صكنت  يف كفاف فاة ة ،نت رسول اهلل » :لّالت أس أ ،نت ع يس 
هامو أخاموك  :فقالت ،يا أم أي ن افعي يل أخي :إىل الباب فقال صجاأ النبي أصبحنا 

 ،وفعا ل  ،من املاأ صفنض  النبي  ،فجاأ عي :ّالت ،نعم يا أم أي ن :ّال ؟وتنكح 

 :صفقامال هلاما رسامول اهلل  ،فجاأت تعثامر مامن احلياماأ :ّالت ،افعوا يل فاة ة :ثم ّال
علياماما مامن املاماأ  صونضام  النبامي  :لامتّا ،اسكتي فقد أنكحتك أيب أهل ،يتامي إيل  

امِدث شاميئًا ص كان ليلة البناأ، ّال النبي فل َّ » ويف رواية :  ،(4)«وفعا هلا  : يا عي ال حت 

اممَّ َ،اماِركب ، أ   صيتى تلقا ، فدعا النبي  ، فقامال: اللَّام  ، فتوضأ من  ثم أفرغ  عامىل عاميي

                                                           

 ( للعر،: أي للعرو،.1)

ماما  بامويالنَّ  الصاماع ووكن .مجع صاع ، وهو مكيال أهامل املدينامة ، يسامع أر،عامة أمامداف « : آصًعا » ( 2)

 . جراماً  وأر،عني كيلوينيساوي : 

، ( 6/72( والنسائي يف الكربى )2/858فضائل الصحا،ة ) (،1153) ( املعجم الكبري لل ربا 3)

ن  األلبا  يف آفاب ا فاف   ويس     . 101لء 

 ( وإسنافه صحي .5/143والنسائي يف الكربى )، ( 342( فضائل الصحا،ة )4)



 ،بذا كانت ،داية احلياة الءوجي امة لعاميي وفاة امة هك .(1)«فِياِمَ ، َوَ،اِركب هَل َ  يِف ،ناِئام 
 .ةاعة  وذكر  وفعاأ

 :املنـزل

وال  ولاميس لام  فياماما ،يامت   ،من املاماجرين الذي ّامدموا املدينامة انعلم أن عليًا 

إال أن الرت،ية املص فوية للصحا،ة غرست فيامم أنواعًا  ،وال عجوى وال أرض ،مأوى

 :يتامامى أن اهلل تعاماماىل ّامامال فاماميامم ،ة السامامويةواملعاملامامة الساماملي  ،مامامن األخامامالق الرضامامية

 . (2)& ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی *

، منءال  عيي  َب ف لَ  ، ب منءالً ةل  ا» لعي:  ص فاة ة ، ّال الرسول   عيُّ ملا تءوَّ 

ّامال: إ   ، إلياماما ص فجاأ النبيُّ  ،، فبنى  ا في  ّليالً  ص ا عن النبيفأصا،  مستأخرً 

امامص لرسامامول اهلل فاة امامة . فقالامامتب  إيلَّ  أريامامد أن أيولامامِك  م يارثامامة ،امامن الامامنع ن أن : فكلِّ

ل يارثة عناما : ّد حتوَّ ص ل عني، تريد أن يتحول يل عن منءل ، فقال رسول اهلليتحوَّ 

ام فكامان ،،املدينامة ص النبيِّ  مناكل ّرَب  مناكل   حلارثة وكانت ! يتى ّد استحييت     كلَّ

  .منءل   ،عد منءل   عن نالنع  ،ن يارثة ل  لحتوَّ ،  أهالً  ص اهلل رسول أيدث

ياما رسامول اهلل إنام  وّامال لام  :  صجاأ إىل النبي ف،  صما ّال  النبيُّ  فبلغ يارثة

ام ،ل فاة ة إليَك ،لغني أنك حتوِّ    وهذه مناكيل وهي أسقب ،يوت ،ني النجار ،امك، وإنَّ

 ! عدَ مامن الامذي َتام إيلَّ  منامي أيامبُّ  أنا ومايل هلل ولرسول ، واهلل يا رسول اهلل للذي تأخامذ  

                                                           

امامن  األلباماما  يف آفاب ( 6/72والنسامامائي يف الكامامربى ) (،1153) ( املعجامم الكبامامري لل امامربا 1) ، ويس 

فاف       . 101الء 

 [.9( ]احلرش:2)



 .(1) « فحوهلا إىل ،يت يارثة . ،ارك اهلل عليك : صدَّت ص فقال رسول اهلل

وتكتنفام   ،وتساموفه البساماةة ،يعلوه التواضامع بهكذا كان كوا  عي ،فاة ة 

ومل يترسب إلي   ،فلم يدخل يف كواجام  يشأ من التبذير ،وحتف  الشفقة والرأفة ،الرمحة

  .مثقال ذرة من إرساف

 :بعد الزواج 

تكونت من األرسة اهلاش ية الكري امة  ،،عد أن ،ارك اهلل يف هذا الءوا  املبارك 

  .احلسن واحلسني ،صالتي مناما نسل النبي  ،الذرية ال اهرة

 ،وعاشت يف يياة متصاملة ،بيامت النباموة ،فخلت سيدة نساأ العاملني ،يت الءوجية

ى مامن الريامى مماما يتى اشتكت يدهيا مما تلق ،ولقيت من جامد العيش وضيق  ما الّت

ولكن سيد الءاهدين وإمام الصاما،رين ر،امى هامذا البيامت الفاماة ي عامىل الءهامد  ،ت حن

وكوجامات  ،هكذا يكون يال ،نات األنبياأ ،والترضع إىل اهلل ،الذكر والشكر ،والصرب

فعىل أيامدهين  ،وموعية للغني ،فحياهتن فياما أسوة للفقري ،وأمامات النجباأ ،األصفياأ

 .والنقاأ ،وال اعة ،والرضا ،والقناعة ،والفداأ لصربيتلقى النا، فن ا

وعاشاموا فيام   ،يف ركامب السامعداأ ،وهكذا مىض البيت الفاماة ي آمنامًا م  ئناماً   

  .. وّدوة األنام ،هم سافة النا، وأرشافامم ،فخر  من  أشعة مضيئة ،عيشة النجباأ

 هم آل ،يت املصام فى والعامروة الامام

 

 وثقامامامى ملامامامن يبغامامامي سامامامنا اإليامامام ن 

  آل ةامام  ال اماماهرون ومامامن هلامامم هامامم 

 

 شامامامأن عياماماميم ياماماما لامامام  مامامامن شامامامأن 

 
                                                           

،حار األناموار لل جل ام الشيعة : ومن كتب  .،ترصف  (8/166( ال بقات الكربى ال،ن سعد )1)

(19/113) . 



  



 الباب الثاني :

 بأسرة احلسن واحلسني 

 جاماماماماأ يسامامامامأل عامامامامن ّباماماماميي  وِخاماماماملي 

  أفخامامامامامامر وإ ِّ  وملب  لامامامامامامام  فقلامامامامامامت   

 ي خامامامامري خلامامامامق اهلل جامامامامدِّ    امامامامد  
 

 الشامامام س للرائامامامي جاماماميُّ  وضاماماموأ   

 العامامامامامامي ُّ ملامامامامامامثَي الفامامامامامامامخر   حيامامامامامامقُّ 

امامامامام   عاماماماماميُّ  امي فاماماماماماماةم  وأ،اماماماماماميب وأمِّ
 

يا عىل يدي جد ا رسول  ،يف ،يت النبوة انشأ السيدان احلسنان ا،نا عي  وتر، 

فأخامذا عامن جامد  ا ووالامدهي  مفاماهيم  ،بوأمام  فاة ة  ،ووالد ا عيي  ، صاهلل 

وكان هلذه النشامأة تامأثري  كبامري  يف ،ناماأ وتكاموين شخصاميتام   ،اإلسالم وأسس األخالق

 :يقامول صفالرسول  ،واستقامت عىل تعالي   ،سالمالتي التءمت ،أوامامر اإل ،القوية
خيارهم يف اجلاهلية خيامارهم يف اإلسامالم إذا  ،النا، معافن ك عافن الفضة والذهب»

 .(1)«فقاموا

مماما  ،ة وإن  نشام  يف ،يامت النباموةومل ينش  يف اجلاهليَّ  ،الوجوف ف عدن احلسنني عءيء  

فقد اجت ع للحسن واحلسني مامن  ،سيدين ،كل ما حتوي  هذه الكل ة من معنى جعلام 

 .ما مل جيت ع لغري ا من النا، ،والرت،ية األرسية ،أصالة النسب

،اسقة  ،كاكية الندى فالسيدان احلسنان عليام  سحائب الرضوان تفرعا من شجرة  

هاشامام ية  ،منافيامامة األع امامان ،ّرشامامية األهامامل ،يساماميبة الفصامامل ،عر،يامامة األصامامل ،العامامىل

إّن  من شجرة ال يذوى  ،والفضائل من أنحائاما ،ةرافامامجعا املحاسن من أ ،األغصان

  .وأرضا ا ريض اهلل عنام ف ،يضل أهلاما وال ،وال جتف ث رهتا ،عوفها

                                                           

 (.3383( البخاري )1)



 :باالمتداد الوراثي للحسنني 

وإلامارها  ،ب عىل شخصية احلسنني لعوامل الوراثة أثرها الواض  والبنيِّ إنَّ 

ف ،املتعارف علي  عند النا، مامن ال وعلامو اهل امة والبعامد عامن  ،شامجاعة واإلّامداماملرَشِّ

 .والتضحية ،النفس والنفيس يف سبيل املبافئ العيي ة ،ناياالدَّ 

عيام أ ، عنامى  ،عيام أ بيقًا لقد كان األجداف الذين ينتسب إليامم احلسامنان 

،تارخيام  املعروف ،الرسامالة  ،إ «إس عيل»وا،ن   «إ،راهيم»ف نامم نبي اهلل  !الكل ة

 . ة والشجاعةواهل ،والنبوة

 ،« ،امن كامالبَصامّ  » :اجلامد بومن االمتداف الوراثي ألصل احلسن واحلسامني 

وه كل املناصب  ،ما جعل  موضع ايرتام أهل مكة ،وكان من املكانة ويسن الرأي وول 

وا ل  ،امللك عليامم ،املتصلة ،الكعبة والبيت احلرام   .ثم أّرُّ

َفامويل  ،ذا يسامار ،كبامريًا يف ّومام  وّامد كامان ،«هاشامم» :ومن االمتداف الوراثي اجلامد

وكان من أع لام  أنام  سامن   ،وفعا النا، إىل إةعام احلا  أثناأ املوسم ،السقاية والرفافة

 «عبامد امل لامب» من ،عامده فل  توىلَّ  ،واتصل ،امل لك املجاورة ،ريلتي الشتاأ والصيف

ماما كامان هاشامم  فساعدوه عامىل أن يتاموىل ،فكانوا عونًا ل  ،اتصل ،يثرب و،أخوال  هناك

 .هيتوالَّ 

َقع  إنَّ اهللَ اص فى » :يقول صس عت  رسوَل اهلل  :ّال اعن واثلَة ،ِن األسب

 ،واص فى ِمامن ّامريش  َ،ناِمي هاِشامم ،واص فى ّريشًا من كِنَاَنة ،كِناَنَة ِمن ولِد إس عيل

 .(1)«واص فاِ  ِمن َ،نِي هاِشم

                                                           

 (.4221( أخرج  مسلم )1)



 رشف تنقامامامل كاماماما،رًا عامامامن كاماماما،ر 
 

 أنباماماماموب كامامامامالرم  أنبو،امامامامًا عامامامامىل 
 

وتلامك هامي  ،يذلك هو األصل العريامق الامذي انتامامى إليام  احلسامن واحلسامني 

ق هذا يف الشخصيتني  ،فكلامم عي أ  وّتامم ،الشجرة املباركة التي انتسبا إلياما وّد حتق 

 ،وشامجاعة وإّامدام ،وما امتاكا ،ام  مامن هيبامة وذكاماأ ،بالعيي تني احلسن واحلسني 

يا  ا ،وسياسة ويسن ترصف ره اهلل  والتي أف  ليناماال  ،هلام  فور اما يف احلياماة كام  ّامد 

  .فيكونا سي دي شباب أهل اجلنة ،منءلًة عاليًة يف اآلخرة

ث عن كل  فرف  من أفراف أرسة احلسامن واحلسامني  ا اإلخوة  نتحد   ،بوفعونا أهي 
 من االختصار

 
ام  ا ونبدأ ،جد   ،،يشأ   .صرسولنا ونبي نا   د  ،من جامة أم 

 :صحممد  :ن واحلسني من جهة أّمهماجّد احلس-1

ولكن احلدي  عامن هامذا الرجامل العياميم ال  ،احلدي  حيلو عن العي أ من النا،

رجامل  مامق يبام   ،وال امرب ،ام  والشاموق إليام  ،يف روعتام  ويالوتام  ،جياري  أي يدي 

إنام   ،وكان خليامل اهلل ،امم إلي فجعل  أكرمامم وأيب   ،واص فاه اهلل عىل النا، ،القلوب

وعند احلدي  عن   ،و،ذكره ترق  القلوب ،يبيب  تشتاق إلي  النفو، ، صهلل رسول ا

واملوعامد يوضام  الرشاميف ييام  ينتيامر  ،ت  ع النفو، املامنة إىل رؤيت  وااللتقاأ ،ام 

 .يأتون إلي  غًرا  جلني ،املامنني

 ،أعامء الناما، نسامًبا ،إن    د ،ن عبد اهلل ،ن عبد امل لب من ،ني هاشم من ّريش

  .ص ،وأرفعامم ذكراً  ،وأجلامم ّدراً  ،وأعالهم عند اهلل رتبة ،م مكانةوأرشفام

 ،ونشأ يني نشامأ يتاميً   ،صور الشامّ فرأت أم  نوًرا أضاأت ل  ،ولد يف ، اح مكة

فنشأ نشأة  ،نءلت املالئكة من الس أ فشقت صدره وغسلت ّلب  ،ثم ع   ،فَكَفَل  جده



امالليف جمت ع جاماهي ي ،ونبل وكفاف ،ةامر وعفاف فلامم  ،عام  ،الرشامك واليلامم والض 

 .ومل يال،س من أمر اجلاهلية أمرا ،ومل يعاّر خًرا ،يتج  يوًما ،قلب  إىل صنم

 خلقامامت مامامربًأ مامامن كامامل عيامامب 
 

 كأنامامامك ّامامامد خلقامامامت كامامام  تشاماماماأ 
 

،عدما كره ،ف رت  السلي ة ما كامان عليام  ّومام   ،يب ب اهلل إلي  اخللوة والتعبد لر، 

وفريت الامدنيا  ،وهتفت اجلن ،بعثت  ،،قدوم  األنبياأ من ّبل ،رشَّ  ،من عبافة األصنام

  .،إرسال 

ام  آمامًرا لام   ،،عث  اهلل للنا، عامىل رأ، أر،عامني سامنة ثامم  تتاما،ع الامويي عليام  مامن ر، 

ا ،،الدعوة إىل اهلل ٺ ٺ  * :فل  تكاثر املامنون من يول  أتاماه األمامر ،فبدأ يدعو رس 

 .ذى والسخرية واالستامءاأفلقي منذ ذلك الوّت صنوف األ ،(1)& ٺ

فوصامل  ،فل  رأى من ّوم  الصدوف واإلعراض ،دأ ،امإخرا  فعوتام  خامار  مكامة

ثامم  هيامأ اهلل لام  نفامًرا مامن أهامل  ،ال ائف والّى من أهلاما أكثر مما الّاه من ّوم  يف مكة

 ،فامأوّع اهلل يف ّلامو م اإليام ن ،فعامرض فعوتام  علاميامم ،املدينة ّامدموا مكامة يف املوسامم

وذلامامك احلامامدث  ،فكانامامت تلامامك اهلجامامرة العيي امامة ،عامامامم عامامىل اهلجامامرة لل دينامامةفاماماتفق م

وان لقت فولة اإلسامالم مامن  ،الذي ّلب األمور يف األرض رأًسا عىل عقب ،التارخيي

،أمواهلم  ،هو وأصحا،  صفجاهد رسول اهلل  ،و،دأ اجلاماف ملا توافرت أسبا،  ،املدينة

  .وها،ت  العجم ،نت ل  جءيرة العربوفا ،يتى فت  اهلل ل  القرى واملدن ،وأنفسامم

ّىضامام مناماماما ثالًثاماما وعرشامامين يف النباماموة  ،ثالًثاماما وسامامتني سامامنة صعامامان نبي ناماما   امامد  

فلام  أتامم  اهلل  ،وّ امع أهامل الشامقاق والعناماف ،وإّامة الامدين ،واإلنذار واجلاماف ،والبالـ
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چ چ چ ڇ ڇ ڇ  * :نءل علي  ّول  تعاىل ،وك لت الرسالة ،الدين

ويف  ،ويف العام احلافي عرش من اهلجرة الرشاميفة ،(1)& ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ

وفجامع ،ام  كامل  ،و، وت  انق ع الويي مامن السام أ ، صشامر ر،يع األول كانت وفات  

 .ووفات  أكرب ّاص ة ،فكان موت  أعيم مصيبة ،مسلم يف كل سقع

  ،بجد  احلسن واحلسني  ، صعن احلبيب املص فى  تلكم ملحة   
امامام  ام  كفاماماماه علاماماموًا يف الامامامامربية أنَّ

 يف الرجامال   امامد  فام  كامل جامامدي 
 

 ألمحامامد وال امامامر البتامامول سامامليل   

 يف النساماماأ ،تامامامول   وال كامامل أمي  
 

 

ولقاأه، والرشب  ص فنسأل اهلل ،أس ئ  احلسنى وصفات  العىل، أال حيرمنا رؤيت 

 من يوض ، آمني يا رب العاملني.

 :ملطلباعبد  ب بنأبو طال :من جهة أبيهماني جّد احلسن-2

 ،وّد كامان عامايل السامجايا ،د وفاة عبد امل لب توىل كعامة ّريش ا،ن  أ،و ةالب،ع

عبامد  مناماف ،امن عبامد  :واسام   ،ايرتام اجل يامع و بامتامم ما جعل   لَّ  ،عييم األخالق

أيامًدا كامان  عرف أنَّ يتى مل ي   ،وّد غلبت علي  هذه الكنية ،أ،و ةالب :وكنيت  ،امل لب

امة تسامي ر عامىل النفامو،  ،«عبد مناف»ينافي  ،اس   األصي  وّد كانت شخصامي ت  القوي 

فأضاماماف إىل تامامأثريه  ،وكامامان مامامع ذلامامك شاماماعًرا جميامامًدا ،،اسامامتقامتاما وترفعاماماما عامامن الامامدنيا

 .تأثرَيه ،اللسان وسحر البيان ،،الشخصية

وّد عامد  ،- صوالِد النبي  -وّد كان أ،و ةالب  األَخ الشقيق الوييد لعبد اهلل 

فلقامد لامل    امد  ،فكان عند يسن الين ،  ، صفالة النبي إلي  والده عبد امل لب ،ك
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وتقامدير وإجامالل  ،وعنايامة واهامت م ،إعامءاك وإكامرام يف ،يت ع ام  أيب ةالامب  املَّ  ص

إيدى كامرائم  ،يي  ،نى ،خدجية ،نت خويلد ،إىل أن انتقل إىل ،يت الءوجية ،وإعيام

 .مكة

رشامكو مكامَة أ،اما وواجام  م ، صويين  تألب ت ّريش كلاماما ضامد  ا،امن أخيام    امد 

يتى وصل  امم احلامال إىل فامرض يصامار  ومقاةعامة  لبنامي  ! مل يلن ومل هين ،ةالب   ذا

ي ،وال يبامايعوّنم ،ال يتناكحون معامم ،هاشم  ،فقبامل شاميخامم أ،امو ةالامب  هامذا التحامد 

واست ر احلال عىل ذلك  !ومل يشذ منامم يف ذلك إال شقي امم أ،و هلب ،و،نو هاشم  خلف 

ة التي أصا،تامم ،ا خالهلا وثبتواص دو ،ثالث سنوات غم اجلوع والشد  يتى هيأ اهلل  ،ر 

  .من أّنى هذا احلصار

 ،منامذ ،عثتام  صوّوف   مامع ا،امن أخيام    امد  :فكان من أرشف مواّف أيب ةالب

امامب عامىل ذلامك مامن مشاماماق   ،وحي يام  وياماموّره ،عينام  وينرصامهي   لقامَي ،اماالً ملاما يرتت  فون أن ي 

 مم ا أنشده :و ،ل  عىل ذلك يتى انتقل إىل أخراهول ،ةة ومعنويَّ ومتاعب مافيَّ 

 يف الرتاب ففينا د  واهلل لن يصلوا إليك ،ج عامم     يتى أوسَّ 

 فاصدع ،أمرك ما عليك غضاضة    وأ،رش وّر ،ذاك منك عيونا

 وفعوتني، وعرفت أنك ناصحي   ولقد صدّت، وكنت ثم أمينا

 ية فيناوعرضت فينا ّد عرفت ،أن      من خري أفيان الرب

 ا ،ذاك مبينالوال املالمة أو يذار مسبة    لوجدتني س حً 

 :ل من جهة أّمهما: خدجية بنت خويلد نيجّدة احلسن-3

ويلامد   ، نشامأت عامىل لاملرأة العاَِّلامة احلاذِّامة، ذات  الامدين والنسامب، خدجيامة ،نامت خ 



َجاماما املصام فى التخلُّق ،الفضائِل، والتحيِّ ،اآلفاب والكَرم، واتَّصفت ،العف ة والرش ف، تءوَّ

فكانت نِعَم الءوجة ل ، آَوت  ،نفِساما وماهلا، وأعانت  ،رَجايامِة عقلاماما، كامان يامأِوي إلياماما،  ص

تام  ،َقلامب   امف فامااف ه، فتلقَّ َل نءولام  فرَجامع إلياماما يرج  ويب    إلياما  وم ، نامءل عليام  الامويي  أو 

 .(1)«كالَّ واهلل، ال خيءيك اهلل أ،ًدا»ثا،ت، وّالت ل : 

دائِد عىل النبامي  ال َل من آمن من هذه األمة، وعي َ ت الش  َح اإلسالم يف فاِرها فكانت أو 

لبًا يانيًا، ورأًيا ثاًّباما، ال يسامَ ع مامن الناماِ،  ص يف م َلع فعوتِ ، واشتدَّ اإليذاأ، فكانت ل ّ 

ة  ،ءوِجاما، وأم   نت علي ، عيي ة ،ار  ينامون ،أوالفهاما،  شيئًا يكره  ثم يرِجع إلياما إال  ثبَّتت  وهوَّ

، مل تراِجامِع املصام فى  صمجيع أوالِف النبي   ل قاماما َجامم  ، وخ  اما رفيامع  مناماما سامَوى إ،امراهيم، أف  

امها »:  صيوًما يف الكالِم، ومل تاماذِه يف ِخصامام، يقامول النبامي   ص أتاما  جربيامل فقامال: ،رشِّ

صامب  ف ام، ال صامَخَب فيام  وال نَصامب -،بيت  يف اجلنة منّ  نامت راضاميًَة كا«. أي: لالاما جماموَّ

ا، يقول  امالم  خدجية فاّرأ ّال يل جربيل: إذا أتتَك »: صمرضي ة عند ر ِّ اما علياماما السَّ مامن ر ِّ

امامال ا،امامن القامامي م (2) «ومن امامي ، أيبَّاماماما اهلل، (3)«وهامامي فضاماميلة  ال تعامامَرف المامامرأة  ِسامامواها»: /،ّ 

ِكّت يبَّاما»: ص، يقول  صوأيبَّتاما املالئكة، وأيبَّاما النبي    . (4)«إ   ر 

حبَتاما، تقول عائشة   صكامان النبامي  »: لكان إَذا ذكَرها أعىَل شأَّنا وشَكر ص 
 علياما واسامتغفار  هلاما

 
َلامت يف فيناماما وعقلاِماما (5)«إذا ذَكر خدجيَة مل يكن يسَأم من َثناأ ، ك  

ل مامن الن ساماأ إال ثامالث: مامريم ، ومل يك   ل من الرجال كثري   َ كَ »: صوخل قاما، يقول 

                                                           

 (.160( ومسلم )3( أخرج  البخاري )1)

 (. 2432( ومسلم )3609( أخرج  البخاري )2)

 (.1/102( كاف املعاف )3)

 (.2435( صحي  مسلم )4)

 «.أسانيده يسنة(: »9/224(، ّال اهليث ي يف املج ع )23/13يف الكبري ) ( أخرج  ال ربا 5)



 . (1)«ة  امرأة فرعون، وخدجية ،نت  خويلد،نت ع ران، وآسي

، فلم يتءوَّ  امرأًة ّبَلاما، ومل يتءوَّ  امرأًة معاما،  صوكانت عيي ًة يف فااِف النبي  

ى إىل أن َّضت نحَباما، فحِءَن لَفقِدها، ف  .لاموال ترسَّ

 :لفاطمة بنت أسد  :من جهة أبيهماني جّدة احلسن-4

ام اهلاشام ي ة  هي فاة ة ،نت أسد ،ِن هاشم ،ِن ع كو   عاممِّ النبامي  ،بِد مناف ،ِن ّصي

ل  ،كانامت مامن املاماماجرات األول ،والامدة عامي ،امن أيب ةالامب ،أيب ةالب ص وهامي أو 

 ولدتب هاش ي ا
 ،وأم هانئ ومجانة وري ة ،ةالب وعقيل وجعفر :ومن أ،نائاما !هاش ي ة 

 .وكلامم أ،ناأ أيب ةالب

أرشفت فاة ة ،نت أسامد  عامىل تر،يتام   ، ،عد وفاة أ،ي صملا َكَفل أ،و ةالب النبي 

ها صوكان  ،فرت، ى يف يجرها ،ورعايت   ،وهذا من اص فاأ اهلل تعاماىل هلاما ،شاكرًا لرب 

سامامي د األولامامني  ، صكامامي تكامامون احلاضامامنة الثانيامامة لرسامامول اهلل  ؛مامامن ،امامني نساماماأ العاماماملني

اهلل  تر،يامة أ،نائاماما عامن خدمامة رسامول لمل تشامغلاما  ،،عد سيدتنا أم أي ن ،واآلخرين

 ص،ل كانت خري راعية  ويافية  لبيتاما وأوالفها ولرسول اهلل  ،واإليسان إلي  ص
وكانت ساميدة فاضاملة ّبامل  .الذي منحت  أكثر مما أع ت أوالفها من الع ف واحلنان ،

ى إيساّنا وخل قاما ،إسالماما وإرشافاماما املبامارش عامىل  ، صصحبتاما لرسول اهلل  ،وككَّ

لامت مامن امامرأ ، صتر،يت    ت لامب وجام  اهلل ،إىل امامرأة الامدنيا واآلخامرة ،ة الامدنيافتحو 

 .،التو،ة واالستغفار والع ل الصال 

                                                           

( رواه أ،ونعيم يف احللية والثعالبي يف تفسريه ك  يف)ختامري  األيافيام  واآلثامار الواّعامة يف تفسامري 1)

  (.4/67الكشاف للءخمرشي( للءيلعي )



فأسامل ت و،ايعامت رسامول اهلل  ،رشح اهلل صدرها لإلسامالم ،و،عد وفاة أيب ةالب  

نءهلاما  ،حيب اماما يب اما عياميً   صوكامان نبي ناما   امد   ،وهاجرت إىل املدينة النبوية ، ص وي 

 اوعنامدما تامءو   ا،ناماما عامي   ،وَيقيامل يف ،يتاماما ،كثر كيارهتاماي   صفكان  ،منءلة أم  
وعاشامت مامع ا،ناماما عامي وكوجام  يف  ،فريامت ،امذلك الامءوا  ، صفاة ة ،نت   امد 

امام  اوّامامال عامامي  ،الامامدار سامامقاية املاماماأ  صفاة امامة ،نامامت رسامامول اهلل  لامامو كفيامامِت »  :ألم 

  .ذلك فرتاضوا عىل (1)«يف الداخل ال حن والعجن  وكفتِك  ،والذهاب يف احلاجة

ا صحا،ية جليلة مشاركة مت يءة يف إنشاأ خري أمامة أخرجامت للناما،خ اختارهاما  ،إّن 

مامن  ،فصامار يجرهاما مدرسامةً ً يتخامر   مناماما الرجامال ،اهلل لتساهم يف تر،ية خري البرشية

واختارهاما اهلل لتكامون محاماًة  ،أيد العرشامة املبرشامين ،اجلنامة اأمثال ا،ناما سيدنا عي 

  .ص،نت رسول اهلل  لة الءهراأ لسي دة نساأ اجلن ة فاة 

ام ، صتوفيت يف يياماة النبامي  الراويامة  ،العاملامة املعل امة ،ا مثامال  املامرأة املجاهامدةإّنَّ

 .اجلءاأ وجءاها خري ،وأرضاها لالوفية املخلصة  ،اخلافمة هلل ولرسول  ،للحدي 

 :ا: علي بن أبي طالب بوالد احلسنني -5

الكتائب، عي  ،ن أيب ةالب ،ن عبد امل لامب  هو اإلمام اجلليل، والبدر املنري، لي 

 . ص، وكو  فاة ة الءهراأ ا،نة الرسول  ص،ن هاشم، ا،ن عم  النبي   د 

ويف  صّبامل البعثامة ،عرشام سامنني، وتر، امى يف يجامر النبامي   اولد اإلمام عي 
امبيان ،عامد خدجيامة، ييام  كامان ع امره يقامارب ثام    ،يت ، وهامو أول مامن أساملم مامن الص 

، «ييامدرة»سنوات يسب ما جاأ يف السري، وكان اإلمام عي  يلقب ،ام  سنوات أو عرش

                                                           

 ي عن عي ومل يس ع من .( وهو من رواية أيب البخرت24/353( ال ربا  يف املعجم الكبري )1)



 .« أيب تراب» ،ام صوكن اه النبي  

أن يبيامت عامىل فراشام ،  امن مكة إىل املدينامة، أمامر علي اما  صومل ا هاجر النبي  

ل  ثالثة أيام ليافي األمانات التي كانت عند النبي   إىل أصحا ا، ثم يلحق ،   صوأج 

 من مكة إىل املدينة املنورة ماشيًا عىل ّدمي . اة، فاماجر عي  إىل املدين

إال غامءوة تباموك، واصام فاه  صاملشاهد كلاماما مامع النبامي   اشامد اإلمام عي 

ج  ا،نت  فاة ة الءهراأ، وأع اماه اللامواأ ياموم خيامرب ففتحاماما،  صالنبي   صامرًا ل ، وكو 

نيا، من أشجع الصحا،ة وأعل امم ،القضاماأ، و اوكان اإلمام عي  أكهامدهم يف الامد 

، ك  امتاك ،كون  شاعرًا وخ يبامًا ،ارعامًا، ويعامد  مامن اخللفاماأ اومل يسجد لصنم ّط 

، وال يبغضامك إال ك إال مامامن  إنام  ال حيبُّام» : صالراشدين الصاحلني، ّال عن  النبامي 

أنت مني ، نءلامة هامارون مامن موسامى، إال أنام  ال نبامي » : صوّال ل  النبي  (1)« منافق  

ماما جاماأ » ، فأي  منءلة  أعيم من هامذه املنءلامة؟ ّامال اإلمامام أمحامد ،امن ينبامل: (2)«،عدي 

  (3)« امن الفضائل ما جاأ لعي  ،ن أيب ةالب  صأليد  من أصحاب رسول اهلل 

فقريًا، مل يكامن مامن أصامحاب األمامالك وال الت جامارة،  اكان عي ،ن أيب ةالب 

 ي  يامة، وهامي فرع  التقاماأ ا،نت  فاة امة، وكامان مامرهاما فرعاماً  صولكن كوج   النبي 

ال عن ورض،ات السيوف، فكانت مامرًا لسيدة نساماأ أهامل اجلنامة، ال،نامة ساميد ولامد آفم 

وعامن كوجاماما  ل، لفاة ة الءهراأ، وكان فراشاما وسافة أفم، يشوها ليامف،  ص

 أمجعني. صوأوالفها وآل النبي 

                                                           

 (، وصحح  األلبا .731(، وأمحد يف مسنده )3736( أخرج  الرتمذي )1)

 (.2404( ومسلم )4154( أخرج  البخاري )2)

 (.42/418( انير: تاريخ فمشق )3)



ع ر ،امن ،اخلالفة، وأوىص  ا ّبل وفات  ل ا،ويع أ،و ،كر  ص،عد وفاة النبي 

امان، و،عامد استشامامافه ااخل اب  ، و،عد مقتل ع ر انتقلت اخلالفة إىل عث ن ،ن عف 

يف فاره اسامامتلم عامامي  اخلالفامامة، فكامامان را،امامع اخللفاماماأ الراشامامدين، ومل اماما كثامامر أهامامل الفامامتن، 

وتعدفت فرق الضالل، ت مروا عىل ّتامل هامذا الب امل العياميم غامدًرا، فوثامب عليام  ا،امن 

ة الصب ، فرض،  ،السيف يف جبامت ، فكانت وفات  إىل صال املجم وّد خر  عي  

، ومىض إىل اهلل ،عد أن مجامع مامن ا، وكانت خالفت  أر،ع سنني وتسعة أشامر ا

الفضل أعاله، ومن الصفاأ أكهاماه، ومامن النبامل أمتام ، وانترشامت منام  الذريامة ال اماهرة، 

ًدا مل يعامامد لت ق الامدنيا ةامامًرا وعفامًة وعلامً  وجاًهاما وّامدرًا، وتامرك لقجيامال جامياًل فريام

 وعن إخواّن  مجيًعا. بالتاريخ أمثاهلم، إّن  احلسن واحلسني 

 :لفاطمة الزهراء  :بأّم احلسنني -6

يتامى  ،ب واحلسامني ال ي كننا أن نعرف اإلمامني املصلحني العيي ني احلسامن
ي كنناما  كيامف ،وّفامت وراأ اماالتي  املرأَة العيي ةو أنجبتام  ، األمَّ اجلليلة التي نعرف

ور  ؟ ن نتجاوك املرأة الع الّة التي أنجبت مثل احلسامن واحلسامنيأ والتامي كامان هلاما الامد 

وكيامف يل أن أجتاهامل احلامدي  عامن فاة امة  ،البارك يف تر،ية احلسنني إمامي أهل اآلفاق

  ؟الءهراأ

  يف روض فاة امامامة  نامامام  غصامامامنان مل

 

ات سامامامامواها   ينجامامامامبام  يف النامامامامريَّ

  فامامأمري ّافلامامة اجلاماماماف وّ امامب فائامامرة 

 

 لوئامامامامامامامام واالحتاماماماماماماماف ا،ناماماماماماماماهاا 

  يسن الامذي صامان اجل عامة ،عامدما 

 

ّ اماماماما حياماماماملُّ عامامامامراها   أمسامامامى تفرُّ

  تامرك اإلمامامة ثامامم أصامب  يف الامامديار 

 

الهاماماما   إماماماماماَم ألفتاماماماما ويسامامامَن ع 

 



وراأ كامل رجامل  عياميم أم   :وأناما أّامول ،وراأ كل  رجل  عياميم  امامرأة :وّديً  ّالوا

  ! عيي ة

هر اماني نيإن  تر،ية فاة ة الء   ،اأ ال،نياماما احلسامن واحلسامني جعلامت مامنام  ّائامدين ر، 

واآلخامر  ،است اع أن يستوعب األيداث التي جتري يولام  ،أيد ا كان خليفًة راشًدا

 ،يعني أخاماه يف السامري  امذه األمامة إىل سامفينة النجاماة ،وناصًحا أمينًا ،كان وكيًرا عاضًدا

ة األثر الكبري يف إعد واإلرافة  ،اف من يقدر عامىل ّيامافة اجل هامريفكانت هلذه الرت،ية الفذ 

  .إن من كانت هذه أوصافام   ا ا،نا السيدة فاة ة ،القوية يف تنفيذ األهداف املرسومة

فاة امة » :صفقامال  ،وّد جاأت األيافي  الصحيحة التامي فلامت عامىل ساميافهتا

  (1)«هذه األمةسيدة نساأ 

 ،ضامامعة املصامام فى وللجامامءأ يكامامم الامامام

 

 يرضاماماماماميِك كامامامامامل يرضامامامامامي  كامامامامامل ماماماماماما  

 إن ،امامامدت مسامامامحة مامامامن احلامامامءن يوًماماماما 

 

 يف  ياماماماماماماماك شاماماماماماماموهدت يف أ،يامامامامامامامِك  

 أنامامامامامامت كامامامامامامالبحر يف الع اماماماماماماأ وأوال 

 

 فك كالامامامامامامامامامدر مالئامامامامامامامامامًا شاماماماماماماماماةيِك  

 ّامامامد فعاماماما املصامامام فى ،امامامأن خيامامامر  الامامامام 

 

 امامامامامل  كثامامامامرًيا مامامامامن نساماماماملك املامامامامربوِك  

نيا ساميدي شامباب أهامل اجلنامة ،فامي سيدة نساأ أهل اجلن امة   لامفام ،وأنجبامت للامد 
 .وجعلنا معامم ،فضل  ومنت  ،وأسكنامم عايل اجلنة ،وأرضاها

 :ب اإلخوة األشّقاء لإلمامني احلسنني* 

ن بن عيل بن أيب طالب - 1 َسِّ   :ا ُمح

ن » ال نجد لام :  ري والرتاجم ، إال ض ن أوالف السي دة «  سِّ ذكًرا كثرًيا يف كتب الس 

                                                           

 (.2450( ومسلم )5928( احلدي  أخرج  البخاري )1)



ّال  ن عي ،ن أيب ةالب فاة ة ، وورف ذكره يف احلدي  الذي رواه ها  ،ن ها  ع

أرو  ا،ني ما سام يت وه : فقال  ص فجاأ رسول اهلل، ا ر،ً يت  َي لد احلسن س َّ و  ملَّا : » 

فجاأ رسامول ، ا يت  ير،ً لد احلسني س َّ فل  و  ، ن َس ،ل هو َي : ّال ، ا ير،ً :  ّال ّلت  ؟ 

فل  ، سني ل هو ي  ،: ّال ، ا ير،ً : ّال ّلت ؟ يت وه أرو  ا،ني ما س    : فقال صاهلل 

ّلامت ؟ يت وه أرو  ا،نامي ماما سام َّ : فقامال  صفجاماأ النبامي ، ا يت  يرً،امولد الثال  س َّ 

«  شربِّ ري وم  بِ  وَش ربَّ س يتامم ،أس أ ولد هارون َش : ثم ّال ، ن سِّ ،ل هو    : ّال ، ا ير،ً :

ح  ا،امامن يجامامر يف 6958( ، وا،امامن يب امامان )769أخرجامام  أمحامامد ) ) اإلصاماما،ة ( ، وصامامح 

 ( ، وغريه .  6/243

 : شامربَّ (  4/393« )  اللسان»  ّال يف، ،ضم امليم وكرس السني املشدفة  : نسِّ و   

 .  نسني و سِّ ن وي   معناها: يَس ربِّ بري ومشوَش 

نا مات صغرًيا . البداية والناماية ) اإلصا،ة ( ، ،7/332وّد ذكر املارخون أن   سِّ

لد يف عامد النبي  ( ، ويتبنيَّ لنا من هذه الرواية 6/243)  نًا و  ،  صالصحيحة أن   سِّ
ب ل مءاعم اجلفاة يف رواياهتم امل فرتاة ، التي تءعم  أن  ع ر ،ن اخل اب كان سبًبا  وهذا ي 

 يف إسقاة  عندما كان جنينًا !

 :ب زينب بنت عيل بن أيب طالب - 2

لامدت يف يياتام  صأفركت النبي  وكينامب مل تكامن ّامد  صوتامويف الرسامول  ،وو 

يامدة الامرأي -جءلامة  ،لبيبامة ،وكانت عاّلامة ،اوكت اخلامسة من ع رهاجت جاماما  ،- ج  كوَّ

وكامان أ،اموه جعفامر ،امن أيب ةالامب ذا  ،اأ،وها ا،ن أخي  عبامد اهلل ،امن جعفامر ال ي امار 

الامذي ّب لام  النبامي  ، صويبيامب النبامي  ،اوشقيق عي  ،و أ،ا املساكني ،اجلنايني

 ،قامدوم :ماما أفري ،امأهي   أفامرح» :صل فقا ،يوم فت  خيرب وهو عائد من احلبشة ص



 .(1)«؟أم ،فت  خيرب ؟جعفر

وعامون  ،عامي :وّد ولدت كينامب ،نامت الءهامراأ لعبامد اهلل ،امن جعفامر أوالفًا مامنامم

  .وأم كلثوم ،و  د ،وعبا، ،األكرب

ق الءوا  ،ني كينب وأ،ياما عي  فقد ،لغ مامن تعل امق اإلمامام  ،وإخوهتا اومل يفر 

يتامامى إذا ويل أمامامر املسامامل ني وانتقامامل إىل  ،أن أ،قا اماما معامام ،ا،نتامام  وا،امامن أخيامام   اعامامي 

 .فعاشا يف فار اخلالفة موضع رعاية أمري املامنني ،انتقال مع  ،الكوفة

د  ،ملاماما ّتامامل يف كامامر،الأ امامامع أخياماماما احلسامامني كينامامب وكانامامت  فقامامد كانامامت تضامام  

امس اجلنامد ،وترعى أ،ناأ و،نات املقاتلني ،وتسقي الع شى ،اجلريى وّامد يفامظ  ،وحت  

فقد وّفت ،جوارهم إىل آخامر رمامق  يف  ،ا التاريخ رعايتاما ملن فقدوا آ،اأهم يف كر،الأهل

 ام ك  سيأيت ام .احلياة 

 :ل أم كلثوم بنت عيل بن أيب طالب - 3

هامراأ خ باماما ع امر ،امن  ، صولامدت ّبامل وفاماة جامدها  ،أم كلثوم ،نت فاة ة الء 

فه إىل ،يت عي  ما حي لني عىل كثرة  ،،ا احلسنيا أ :ثم  ّال ل  ،ااخل ابخ وأكثر ترف 

َينق امع  ياموم القيامامة كاملُّ » :يقامول صترف في إليك إال يدي   س عت  من رسامول اهلل 

فأيببامامت أن يكامامون يل مامامنكم أهامامل البيامامت سامامبب   ،«إالَّ سامامَببِي ونسامامبِي ،سامامبب  ونسامامب  

 :فقامامال ع امامر ،إ  أرصامامدها ال،امامن أخامامي عبامامد اهلل ،امامن جعفامامر :افقامامال عامامي  ،وصامامامر  

 .هلل ما من النا، أيد  يرصد من أمرها ما أرصدهفوا ،أنكحنياما

                                                           

( وضامامعف  7/101( والبيامقامامي )6/381( وا،امامن أيب شاماميبة )1470( رواه ال امامربا  يف الكبامامري )1)

 ( 4687، 4686األلبا  يف ختري  املشكاة )



نَت يِّ  ،فل  رآها ،ثم ،َع   ا إىل أمري املامنني ع ر ،فقام عي فأمر ،ا،نت  أم كلثوم فء 

 ،ّد رضيتخ فل  جاأت اجلارية إىل أ،ياما ،ّد رضيت ،ّد رضيت :ّويل أل،يك» :ّال هلا

فأنكحاماما  ،«ّامد رضاميت :ّامويل أل،يامك :ّامال :ّالت ?ما ّال لك أمري  املامنني  :ّال هلا

 ،واعرتافامًا ، حاسامن  ومجامال سامريت  ،اثقامًة فيام  وإّامرارًا لفضامل  ومناّبام   ،عي  إياه

ما حيرق  ،والصالت املحك ة املباركة ،وإلامارًا ،أن ،ينامم من العالّات الوةيدة ال يبة

  .ّلوب احلساف من أعداأ األمة املجيدة

 ?، امن ياما أمامري املامامنني  :فقامالوا ?هتنامو   أال :املاماماجرين فقامال افأتى ع ر 

إ  سام عت رسامول اهلل  ، صأم كلثوم ،نت عي وا،نامة فاة امة ،نامت رسامول اهلل  :فقال

 .(1)«إالَّ سَببِي ونسبِي ،َينق ع  يوم القيامة كلُّ سبب  ونسب  »:يقول ص

 :يسام   ا،ناًما و ،رّيامة :يتا،نامًة سام    اوّد ولدت أم كلثوم ،نت عي من ع امر  

فامأ،وه أمامري  :هو كامذلك ..نعم ،أنا ا،ن اخلليفتني :فيقول ،وكان كيد  يفتخر ،نسب  ،كيداً 

ه ألم  ،املامنني ع ر   .بأمري املامنني عي  :وجد 

جاما  ،او،عد استشاماف أمري املامنني ع ر ،ن اخل اب   ،عامون ،امن جعفامر: تءو 

 ،،امن جعفامر فتءوجاماما أخو اما عبامد اهلل ،ثم مات عناما ،و،عد موت  تءوجاما أخوه   د

 . ف تت عنده فتءو   أختاما كينب

ة وفاهتا  ا ّص  فإن  ا،ناما كيد ،ن ع ر يرض مشاجرًة يف ّوم  من ،ني عامدي  :لأم 

فرض،  رجل مامنامم يف اليل امة  ،فخر  إليامم كيد ،ن ع ر ليصل  ،ينامم ،،ن كعب ليالً 

ت رأس  ،رض،ةً  ت ووّعام ،لقتلام  أم كلثاموم ويءنامت أمام  ،ثامم مامات ّليالً ف ك   ،شج 

فنامت أم كلثاموم وا،ناماما كيامد ،امن ع امر يف  ،مغشيًا علياما من احلءن ف تت مامن ساماعتاما وف 

                                                           

  (.2036( وصحح  األلبا  ، ج وع ةرّ  يف الصحيحة )3/153( رواه احلاكم يف املستدرك )1)



م  احلسامن ،امن عامي ،امن أيب  ،وصىل عليامم عبد اهلل ،ن ع ر ،ن اخل اب ،وّت  وايد ّد 

  .(1)ةالب وصىل  خلف 

 ،الذين رش،وا من معامني وايامد ،األشقاأ بكان هاالأ إخوة احلسن واحلسني 

وأرشف عامامىل  ،صفاة امامة ،نامامت   امامد الرسامامول  ،ءهامامراأ البتامامولوتر،اماموا يف يضامامن ال

 .ص ،من كان إلي  املنتامى يف السيافة والفخار والكرم ،تر،يتامم النبي األعيم

   امامامامد ساماماماميد الكامامامامونني والثقلامامامامني 

 

 والفامامامريقني مامامامن عامامامرب ومامامامن عجامامامم

لاِمامامق     فاماماماق النبيامامامني يف َخلامامامق  ويف خ 

 

 ومل يامامامامامامامامدانوه يف عاماماماماماماماملم وال كامامامامامامامرم

 
 :ب احلسننياء لإلمامني اإلخوة غري األشّق 

 ، وهنَّ : والفل  عدفًا من األ نَ نساأ ، أنجبب ة عد     عيي تءو   ل،عد وفاة فاة ة 

د . حييى، وعون: وأنجبت ل   لأس أ ،نت ع يس  - 1     ، 

فينسب  ،املشامور ،ا،ن احلنفية ،ا دً      وأنجبتب ل  : ةخولة ،نت جعفر احلنفيَّ  - 2

لَِد يف خالفة ع ر ،امن اخل اماب  ،واحلسني احلسني  إلياما متييءًا عن أخو وكامان  ،او 

ة أيافي  يف صحي  البخاري ومسلم ،واسع العلم ثقة ،ورعاً   .ل  عد 

أمامري وكان ّائدًا كبريًا من ّواف املعارك التامي خاضاماما  ،وهو أيد األ، ال األشداأ

 ،يي  محل الراية وأ،ىل ،الًأ يسناً  ،يف اجل ل وصفني اعي ،ن أيب ةالب  املامنني

لذا ساعدت هذه املريلة  ،وكان أ،وه يعت د علي  كثريًا يف هذه احلروب رغم صغر سن 

ولام  مامن الع امر خامس  ،وت ويف يف عامد عبد امللك ،ن مروان ،كثريًا عىل صقل شخصيت 

لق وعبافةوكان فاضاًل عاملًا ذا ف ،وستون سنة  .ين وخ 

                                                           

 (.962( االستيعاب ال،ن عبدالرب ) 7/425( أسد الغا،ة )1)
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 ورملامامة ،أم احلسامامنوأنجبامامت لامام   : سامامعيد ،نامامت عامامروة ،امامن مسامامعوف الثقفيامامة أم   - 3

  . الكربى

ام  وأ،امامو ،كامامر ،و  امامد  ،عبامامد اهلل: وأنجبامامت لامام  لاماميىل ،نامامت مسامامعوف الدارميامامة  - 4

 واستشامد يف كر،الأ ام .

خالد ،ن أصا ا  امباأ أم يبيب ،نت ر،يعة التغلبية الوائلية : وكانت سبيةً الصَّ  - 5

 ،ةامرفع امر األ  يني أغار عىل ،ني تغلب ،نايية عني الت ر ، وأنجبت ل االوليد 

 . ورّية

،  صكينامامب ،نامامت رسامامول اهلل  ااماماموأم  : ل،يامامع أ مامامامة ،نامامت العاماما  ،امامن الرَّ  - 6
 .   د األوسطوأنجبت ل  

وهو غري الذي  -أ،و ،كر : وأنجبت ل  الكال،ية ،ن خالد  أم البنني ،نت يءام - 7

 وّتلوا كلامم يوم كر،الأ. ، ، والعبا،، وعث ن- مر  

امات أوالف : - 8 رملة  ،رّية الصغرى ،أم هانئ ،األصغر   د :وأنجب منامنَّ  أمَّ

غرى ، أم  كلثوم الصغرى ،  كينامب  ،مي ونامة ،أم سامل ة أم جعفر، ،أم الكرام ،مجانةالص 

 .(1)نفيسة ،أ مامة ،فاة ة ،خدجية ،الصغرى

                                                           

، ةبقامات ا،امن سامعد )  (155- 5/153تاريخ ال امربي )(، 46-41( نسب ّريش للء،ريي  )1)

، (   1/261، منتامى اآلمال للق ي )  248( ، ومن كتب الشيعة : اإلرشاف لل فيد    3/19

  ها ... وغري  86مقاتل ال البيني   



 :أوالدهماو ب حلسن واحلسنيزوجات اإلمامني ا

 :وأوالده  ازوجات احلسن  – أ

  : ّد ذكر املارخون أن  من كوجات 

ل كوجاتام  ، وخلامف علياماما أ،امو موسامى :  أم  كلثوم ،نت الفضل ،ن عب اما، -1 أو 

 جاما ع ران ،ن ةلحة ،ن عبيد اهلل .واألشعري  ثم تويف  عناما ، فتء

ام -2 امرف : وأنجبامت لام  احلسامن ،  ةخولامة الفءاكيَّ ومامن  . ،احلسامن املثنامىوالامذي ع 

جاماما الوليامد ،امن عبامد امللامك ،امن  أوالفه:   د، وعبد اهلل، وإ،راهيم، وكينامب التامي تءو 

ليكة مروان ثم فارّاما، وأم كلثوم، وجعفر، وفاوف، وفاة ة، وأم القاسم، وم 
(1). 

 ومن املواّف الرائعامة يف يياماة احلسامن املثن امى: أن ام  جاماأه رجامل  فغامال يف آل البيامت

وحيكم أيبونا هلل، فإن أةعناما اهلل »عليامم رضوان اهلل، فغضب احلسن املثنى، وّال ل : 

وأهامل  صفأيبونا، وإن عصينا اهلل فأ،غضونا، فقال ل  رجل: إنكم ّرا،امة رسامول اهلل 

،يت ، فقال احلسن املثن ى: وحيك لو كان اهلل مانعًا ،قرا،ة  من رسول اهلل أيدًا ،غري ةاعامة 

لك من هو أّرب إلي  منا أ،ًا وأمًا، واهلل إ  ألخاماف أن يضاماعف للعاما  اهلل، لنفع ،ذ

منا العذاب ضعفني، وإ  ألرجو أن ياتى املحسن منا أجره مرتني، ويلكامم، اتقاموا اهلل 

، فسامبحان اهلل! لقامد (2)«وّولوا فينا احلق، فإن  أ،لغ في  تريدون، ونحن نرىض ،  منكم

 ًة يف تعليم الن ا، وتوجيامامم.مدرسًة تر،وي اكان أ،ناأ احلسن 

 ، ، وأم  احلسامامني أم  احلسامامن أم  ،شامامري ،نامامت أيب مسامامعوف البامامدري  : وأنجبامامت لامام  - 3

                                                           

 (.312: )( سرية آل ،يت النبي األةامار، جمدي فتحي السيد 1)

 (.320، 5/319( ةبقات ا،ن سعد )2)



أي كيد ،ن احلسامن  -رأيت النا، ينيرون إلي  »ّال عبد الرمحن ،ن أيب املوال: كيًدا .و

ه رسول اهلل  - يبم خلق ، ويقولون: جد   :«كيد» ومن أوالف،  (1)« صويعجبون من ع 

ا يسن ،ن كيامد:    د، ويسن، ونفيسة، أما   د: فاملك ال ،قية ل ، وأم  أم ولد، وأم 

جاماما تءوَّ ، وّد  (2)وهو والد السيدة نفيسةفويل املدينة أليب جعفر املنصور، وأم  أم ولد، 

 الوليد ،ن عبد امللك ،ن مروان، فتوفيت عنده.

ّ تل يف كر،الأ ام لحة : وأنجبت ل  ةإسحاق ،نت ةلحة ،ن عبيد اهلل  أم   - 4  .ام و

 ،ن ّيس . جعدة ،نت األشع  - 5

 . عائشة اخلثع ية - 6

امات أوالف : وأنجب منامنَّ  - 7 امتال يف كامر،الأ ام ، ع ر أ،ا ،كر ، أمَّ  ّ القاسامم ، ام و

جعفر ، أمحد ، يعقاموب ، عقيامل ، محامءة ، إسام عيل  عبد اهلل ، فاة ة ، أم سل ة ، رّي ة ،

(3).  

 : ارة زواج احلسن * شبهة  حول كث

ري والتاريخ روى ويف ،عأ  !تءو   سبعني امرأة ااحلسن  أنَّ  ،،عأ أهل الس 

فامذه الكثرة املءعومة ال شك  !،ل أوصلاما ،عضامم إىل ثالث ئة امرأة !الروايات تسعني

                                                           

  (.5/318( ةبقات ا،ن سعد )1)

( الدويامامة 3/279(، وسامامري أعامامالم النامامبالأ )39، 98( مجامامامرة أنساماماب العامامرب ال،امامن يامامءم ) :2)

 (.100: )النبوية الرشيفة 

( ، البدايامامة والنامايامامة )  3/343مصامامافر كثامامرية ذكامامرت هامامذه األسامام أ ، مناماماما : تاماماريخ ال امامربي ) ( 3)

يف مقتلامام  )  اخلامامواركمي( .. ومامامن كتامامب الشاماميعة :  3/443( ، الكامامامل ال،امامن األثامامري )  8/189

ي ) 248اإلرشاف لل فيد   ،  ( 2/47  ( . 1/544، منتامى اآلمال للق  



وايات التي جاأت  ذا م عون  يف سندها ومتناما ،يف غرا،تاما  .وكل تلك الر 

وايات ف ن تتب ع ات ضام  لام  أن  أغلامب ماما ا احلسامن كوا  ّصامة روت لتيا الر 

 كثامري وكامان :ّامالوا»  :مثامل ال تفيامد الثباموت و،صاميغ ،إسامناف هامو ،امدون ذلامك يف ذكامر

  .«يوم  يف امرأتني ةل ق أن  وذكروا» ،«التءو 

وهامو  ،،ل مامرتوك ،هي من رواية الواّدي وهو ضعيف املسندةو،عأ الروايات 

جوا ال ،الكوفة يا أهل» :الكوفة ّائالً نافى أهل  امن روى أن  علي ا   ،ن احلسن تءو 

وماما  ،أمسامك ريض فام  ،لنءوجن   واهلل : دان من رجل فقال ،م الق   رجل فإن  ،عي

واية وأمثاهلا ال تص    ،(1)«ةل ق كره ا من رواية الواّامدي األسامل ي ،فامذه الر  ّامال  ،ألّن 

تب» :الشافعي وّال ،(2)«مرتوك» :البخاري عن   :الامذهبي وّال ،(3)«كذب واّديال ك 

وكامذلك  ،(4)«وأن يديث  يف عداف الواهي ،ّد انعقد اإلمجاع اليوم عىل أن  ليس ،حجة»

و،التامامايل ال ي كامامن االعامامت ف عامامىل مثامامل هامامذه  ،غريهاماما مامامن الروايامامات هامامي غامامري صامامحيحة

وايات ب  وال عون التي يامت يوهلا ،الر    .نيرًا للش 

وايامات فياماما ت الروايامة  الساما،قة   ،معامان  مسامتغر،ة وأيًضا متون تلك الر  فلامو صامح 

فكيامف امتنامع  ،عامن كثامرة كوا  احلسامن امن عدم رضاما أمامري املامامنني عامي  ،مثالً 

وعدم  خمالفامة  ،وهو مل ي عرف عن  إال الربُّ ،أ،ي  ؟اعن امتثال أمر أ،ي   ااحلسن 

 !أمره

                                                           

 (.14/78( تاريخ ا،ن عساكر )1)

 (.9/324) التامذيب ( هتذيب2)

  (.8/20( اجلرح والتعديل ال،ن أيب ياتم )3)

 (.9/469) ( سري أعالم النبالأ4)



وايات ت تلك الر   ،غفامريمن األوالف مجامع   الكان للحسن ،ن عي  ،ولو صح 

وهامذا  ،ماما ،امني ذكامر وأنثامى ،اثنان وعرشون ولامداً  :اواحلال أن  عدف أوالف احلسن 

جيامات  ،العدف يعترب ةبيعًيا ،النسبة لذلك العرص ويتناّأ كليًا مع تلك الكثامرة مامن الء 

 .املءعومة

وايات أورفها ،عأ خصوم احلسن ،ن عي  ليشوهوا  ؛اولعل ،عأ هذه الر 

الذين يء    م  ،أصحاب األّالم املأجورة ،عافة احلاّدين وهذه ،،ذلك تارخي  العاةر

يف ةعنام  يف  «المامنس»واّرؤوا مثاًل ما كتب  املسترشامق اإلنجليامءي  ،للنيل من اإلسالم

ألقامى أ،اماه يف خصامومات عنيفامة مامع  ايي  كعم أن  احلسن  ،ااإلمام احلسن 

ولكنام  أراف  ،صحي  مع أن  هذا ليس يثبت ،إسناف ،القبائل ،سبب كثرة كواج  وةالّ 

  .ا،ذلك تدنيس ساية اإلمام احلسن 

والامدور   ،واحلكامِم عامىل الروايامات ،ومن هنا تتضام  أ يامة  علامم اجلامرِح والتعامديل

ولامذلك ننصام   ،يف ،يامان كيامف مثامل هامذه األخبامار ،العييم الذي ّام ،  عل أ احلدي 

وايات واآلثار عىل  هتاالبايثني يف تاريخ صدر اإلسالم ،عدم نقل الر  ،ل ال،د  مامن  ،عال 

فيقدموا لقمة خدمًة  ،يتى ي يءوا صحيَحاما من سقيِ اما ،االهت ِم ،النقد والت حيص

ا ،وتراًثا صافًيا ،جليلةً  ًّ الامذين ال  ،وال يقعوا في  وّامع فيام  ،عامأ السامافة ،وتارخًيا مرش

وايات الضعيفة ،نشك  يف صدق نواياهم   .،سبب اعت فهم يف ،حوثامم عىل الر 

 :وأوالده  ازوجات احلسني  – ب

ة نساأ ،   فقد تءوَّ  ،اأما اإلمام اجلليل احلسني ،ن عي  أخرجت لقمة من عد 

أشباالً كثريين، حي لون لواأ السافف، ويقلون يف أنفسامم الرشامف العامايل، إنام  رشف األصامل 

 ، منامنَّ : الرفيع، والعرق الءاهي



 ل  علي ا األكرب . الثقفيَّة : وأنجبتب  ةرَّ ،نت أيب م   ليىل - 1

وّد كانت أم إسامحاق مامن كوجامات احلسامن، ، أم  إسحاق ،نت ةلحة ،ن عبيد اهلل  - 2

 .ل : فاة ة  وولدتب لكن  أوىص أخاه احلسني ّبل موت  ،الءوا  مناما، فكان ذلك، 

الفة القضاعيَّة : وأنجبتب  - 3  ل  جعفًرا . السُّ

،اماماب ،نامامت   - 4 امام لامام  بامامتب : وأنج امامامرىأ القاماميس الكلبيامامة الر  ام والامامذي ، وعبامامد اهلل كينة س 

 .استشامد يف كر،الأ صغرًيا ام 

 ع ارف ،ن ياجب : وكانت عند عبيد اهلل ،ن ع امر ،امن اخل اماب، أس أ ،نت - 5

  ّ  .احلسني  علياما تل يوم صفني خلففل  

وّيامل  ،شاماه كنامان :واملشامور أن  اسام اما ،«يءفجرف»ملك الفر، أمُّ ولد ا،نة  – 6

بي ،عد فت  املدائن ،غءالة ّيلوشامر،انو ،  فنفلاما واص فاها ع امر ،امن  ،صارت يف الس 

والامذي مل يبامق مامن  ،فولدت ل  كيَن العا،دين عي  ،ن احلسني ،باخل اب للحسني 

ه ة احلسني تناسلوا من  وينتسبون إلي  ،أ،ناأ احلسني غري  وكل  ذري 
: وعي ،امن احلسامني  .(1)

إماًما فاضاًل، وعلً  نافًرا، ليس ل   ، كان  يف كمن سيد اهلاش يني يف عرصه، وإمام ال البيني

ماما رأيامت ّرشاميًا أفضامل »، ّال عن  الءهري: يف العلويني مثيل وال من القرشيني مساو  

أوالف:   د الباّر، وعبد اهلل الباماهر، وع امر األرشف، وكيامد من و .(2)«من عي ،ن احلسني

 .(3)وفاة امة، وأم كلثاموم، وكينامامب ة،اإلمامام الشاماميد، واحلسامامني األصامغر، والقاسامم، وخدجيامام

                                                           

ل الامب يف أنساماب أيب ةالامب ال،امن ع امدة ا( ، ومن كتب الشاميعة :  2/454أنساب األرشاف )( 1)

 . 192  عنبة

  (.4/387( سري أعالم النبالأ )2)

 (.20( الشجرة املباركة للراكي ) 3)



 : ؟  صما كان منءلامة أيب ،كامر وع امر مامن النبامي »ومن مواّف  العيي ة أن  سأل  رجل 
 .(1)«فقال: ك نءلتام  الساعة، وأشار ،يده إىل القرب

امات أوالف : أنجب منامنَّ أ،ا ،كر أ - 7 ّ تل يف كر،الأ ام مَّ  .(2)، وع ر ام 

                                                           

 (.2/267( تاريخ اإلسالم للذهبي )1)

( ، ةبقامات ا،امن سامعد )  3/343)  تاماريخ ال امربيمصافر كثرية ذكامرت هامذه األسام أ ، مناماما : ( 2)

قصامفاما    لمقاتل ال البيني ومن كتب الشيعة :  ( 3/430)  يف التاريخ( ، الكامل  3/19

ة ، رشح األخبار  57  . ( 3/178) ، كشف الغ  



 الباب الثالث :

 بواحلسني والدة احلسن 

 :ب مانسبهاحلسنني وة نيك

أ،امو  ،السيد احلسيب ،الءاكي ،ذره وكرع  ،ب أصل  وفرع فامو ال يِّ  سي د األولال

حيانة األوىل  » احلسن   د فامامو مامن مجامع رشف األخامالق إىل السامي د الثاما   وأما،  «الر 

 ،م املقربواحلكي ،إن  السيد املحبَّب ،وكرم اآلفاب إىل كرم األنساب ،رشف األعراق

،امن  (1))عبد مناماف(،ن أيب ةالب  عيِّ  ا،ن، و ا ا «رحيانة الثانية ال »أ،و عبد اهلل احلسني 

ة ،ن كعامب ،امن لاماي ،امن  عبد امل لب ،ن هاشم ،ن عبد مناف ،ن ّص ،ن كالب ،ن مر 

غالب ،ن فامر ،ن مالك ،ن النرض ،ن كنانة ،ن خءي ة ،ن مدركة ،ن إليا، ،ن مرض ،ن 

 . (2) ،ن عدناننءار ،ن معد 

جى باح ِضياأً  *       َنسب  كأنَّ عليِ  من ،دِر الدُّ  ن ورًا وِمن فلِق الصَّ

 :ألقابهما

  ، ومناما : ومكانتام  ،هل  ألقاب تدل عىل علو شأّن 

بطان .1 امبط هامو َوَلامد الولامد ، صالنبي  اأي ِسب  :السِّ َغلَّامب  عامىل َوَلامد  ،والس  وي 

لكوّن  ا،ناَمي  صفأةلق عليام  سب ا النبي  ،َلد اال،نمقا،ل احلفيد الذي هو وَ  ،البنت

هراأ ،نت النبي   ،وي لق السبط عىل اجل عة الراجعني إىل أصل وايد ، صفاة ة الء 

 .وايد من أصل   صولذلك س ي احلسن واحلسني سب ني ألّن  والنبي 

                                                           

  ( أ،و ةالب اس  : عبد مناف.1)

 (.1/507(، اإلصا،ة )3/19( ال بقات الكربى )2)



 ،أيامب  اهلل مامن أيامب يساميناً  ،مني وأنا مامن يسامني   يسني  » :يف يسني صّال 

 .(1)«ني  ِسبط  من األسباطيس

 صأن  النبامي  ، ب،امن اخل اماب  ،ن ع امرعن عبد اهلل  :صرحيانتا النبي  .2
سامبحان اهلل!! لقامد شامب    .(2)«نيامن الامدُّ   ا رحيانتاَي » :بّال عن احلسن واحلسني 

 ، املشام ومهو  معروف نبت  والرحيانة  يفيدي  احلسن واحلسني ،الرحيانتني، صالنبي 

 . لويقبَّ  يشمُّ  مما الولدفكذا  يشمُّ  حيانالرَّ ك  أنَّ و،  ةالع ريَّ  لنباتاتا أنواع من وهو

َيا»: صوّول   نب أي: نصيبي من الرحيامان الامدنيوي، واملعنامى: أن  احلسامن « ِمنب الدُّ

ون، ويقبَّلامامون،  واحلسامامني مماماما أكرمنامامي اهلل تعاماماىل  امام  ويباماما  إي ا اماما، ألن األوالف ي شامام َّ

  يايني.فكأّن  من مجلة الرَّ 

 : استع لت هنا إما عىل سبيل االستعارة، أو عىل سبيل احلقيقة «الرحيانة»و

فكام  أنَّ ال ِّيامب يبعام  االرتياماح إىل  ، عند رؤيتام  صفاالستعارة الرتياح النبي  

عنامد  صالنَّفس عند ش    ، فكذا احلسنني كانا يبعثان االرتياماح إىل نفامس رسامول 
 رؤيتام  .

 محامةفإنام  جيامد مامنام  ان الّامًا مامن العاةفامة والرَّ  ،ام خامذ ا ويشام ُّ واحلقيقة ييامن  يأ 

الوالدين ونحن نشاهد هذا ،ني ،  الرحيانة ،الفعل مثل  جيد من شمَّ ،  ي  ال يبةالرِّ و

خاصامة و-تجد األم لو كانت مكتئبة وولدها غائب عناما، فامإذا أخذتام  ، فال فل و

وّد ّال سامبحان  يف ّصامة يعقاموب مامع فإّنا تقب ل  وتشم رائحت ،  -إذا كان صغرياً 

وِن  }يوسف:  َفنِّد  ال َأنب ت  َف َلوب  . [94]يوسف: {إِ ِّ أَلَِجد  ِريَ  ي وس 

                                                           

 (.1227( السلسلة الصحيحة )16903( وأمحد )3708( والرتمذي )141( أخرج  ا،ن ماج  )1)

  (.3543بخاري )( رواه ال2)



 » : صّامال : ّامال النباميُّ  ب،امن اخل اماب  ،ن ع امرعن عبد اهلل  :دانالسي   .3
« مامنام  ا خري  وأ،و   ، أهل اجلنة دا شباِب سيِّ  واحلسني   احلسن  

س د هامو الامرئيوالسامي   .(1)

اماَفف، وّيامل مامن: السامواف، لكونام  يامرأ، عامىل السامواف  عىل القوم، وهو مشامتق  مامن السُّ

 . العييم من النا،، أي األشخا  الكثرية

ة حتشباب أهل اجلنة ، لاحلسن واحلسني سيافة و  : معان  ت ل عد 

اما ماتاما   يعني أّن   أفضل من مات شاً،ا يف سبيل اهلل من أصحاب اجلنة، فإن ّيل ،أّن 

امال ! ّلنا : ليس املراف ،الشامباب يف احلامدي  سامنَّ الشامباب ، وإن ام  ماما يفعلام  وّد ك

وإن كامان شاميًخا، يشامري إىل مروأتام  « فامالن  فتامى:»الشباب مامن املامروأة ، كام  يقامال 

 وفتوت  .

أو أن  هل  السيافة والسافف عىل أهل اجلنة ، عدا األنبياأ واخللفاأ الراشدين، وذلك  

 سني وايد  وهو الشباب، وليس فيامم شيخ  وال كامل  . ألن أهل اجلنة كلامم يف

أو أّن   اآلن سيدا شباب من هم من أهل اجلنة من شبان هذا الءمان  
(2).  

أنووخ خووامل اءل ووا   بوموون األلقوواب التووي اخووتن بووا احلسوون بوون عوويل  .4

، هامامي يف احلقيقامامة امتامامداف  لدراسامامة اإن  سامامرية اإلمامامام احلسامامن ،امامن عامامي  : الّراشوودين

،حامقي خامامس  اخللفاماأ الراشامدين: أ،امو ،كامر، وع امر،  اة الراشدة، فاحلسامن اخلالف

فنا عىل سام ع إةامالق  نا ّد تعو  وعث ن، وعي، وّد يعجب البعأ من هذا الكالم؛ ألن 

 الراشدين»لقب: 
ِ
، اعىل اخلليفة األماموي: ع امَر ،امن عبامد العءيامء  «خامِس اخللفاأ

امري  جماماًكا، ألنام  اشامتامر ،العامدل يف نفسام  وهذا اللقب أةلق  ،عأ املارخني وأهامِل الس 

                                                           

ح  األلبا  يف صحي  ا،ن ماج  .( 118( أخرج  ا،ن ماج  )1)  ، وصح 

 ( . 10/186حتفة األيوذي ) (2)



يف السامامري عامامىل ّنامام  اخللفاماماأ  اوأهلامام  وّومامام ، وّامامد اجتامامامد ع امامر  ،امامن عبامامد العءيامامء 

 الراشدين األر،عة. 

، فامامامو خامامامس  اخللفاماماأ الراشامامدين عامامىل اأماماما أمامامري املامامامنني احلسامامن ،امامن عامامي 

ملامامدة  ت امامةً تامام  يف احلكامامم كانامامت تيقامامة، ألن مدَّ  راشامامدةً  احلقيقامامة، فخالفتامام  كانامامت خالفامامةً 

هتا  اأّن صاخلالفة الراشدة التي أخرب النبي  ، استكون ثالثامني سامنة ثامم تصامري ملًكاممد 

 .(1)«ثم ملك  ،عد ذلك ،اخلالفة يف أمتي ثالثون سنة» :صّال رسول اهلل 

 :هماوتسميُت بمولد احلسنني 

احلسامن  ،والساميد املساموف ،والسبط األكامرب ،الرحيانة األوىل ،استقبل البيت النبوي

 :ّامال الليام  ،امن سامعد ،يف رمضان سنة ثالث من اهلجرة النبوية عامىل الصامحي  ا

 ،يف شامر رمضامان مامن ثامالث ااحلسن ،ن عي  صولدت فاة ة ،نت رسول اهلل 

  .ومل يكن ،ينام  إال ةامر وايد ،(2)ليال خلون من شعبان سنة أر،ع يفوولدت احلسني 

امت الفريامة ،يامت فاة امة   افامرح األب عامي  ،ليف ذلك الياموم املبامارك ع  
وّامد كامان الساملف  ،وسارع الصحا،ة ،تامنئة األ،وين  ذا السبط املبارك ،، ولد احلسن

وّامد ثبامت عامن احلسامن  ،يرسعون يف كف  البرشى ألهل املولوف اجلديد يالصال  

وركّامت  ،وشكرت الواهامب ،،ورك لك يف املوهوب» :البرصي هتنئة ل يفة يقول فياما

ه  .(3)«و،لغ أشده  ،،ر 

ه املصامام فى وعنامامد غ رتامام  الفريامامة  ،ا،خامامرب مولامامد احلسامامن  صما سامام ع جامامد 

                                                           

ح  األلبا  يف صحي  الرتمذي ( 2226( رواه الرتمذي )1)  .. وصح 

 (.1/23نسب ّريش )( 2)

  (.1/365( رواه ا،ن أيب الدنيا يف العيال )3)



هامراأ ،وعانق  االنرشاماح ،و،دا علي  االرتياح ،الشديدة  ،وّامام مامن ساماعت  إىل ،يامت الء 

امبط ؟أين ولدي :ونافى وسامأل علي اما عامن  ،،امني يديام  صومحلام  املصام فى  ،فأيت ،الس 

 ؟ االسم الذي اختاره هلذا املولوف اجلديد

ه ،اسامم ع ام   ،  ملا ولد احلسن س ه محامءةأن   افعن عي  فلام  ولامد احلسامني سام  

أن أغامامريِّ اسامامم  رت  ِمامامإ  أ  » :فقامامال صفامامدعا  رسامامول اهلل  :ايقامامول عامامي  ،جعفامامر

ويف هامذا احلامدي  معنامى  ،(1)«فس  ا يسنًا ويسينًا ،اهلل ورسول  أعلم :فقلت ،هذين

فأَمر أ،ا اما علي اما ، بامارشة  ،سنيأ ِمر ،تغيري اسِم احلسن واحل صوهو أن  النبي  ،عييم

  .وال شك  أن  اهلل تعاىل هو اآلمر ،تغيري اسم هذين املولوَفين ،ذلك

ى احلسامن اأن  علي اما  :ويف رواية أخرى  :فقامال صفجاماأ النبامي  ،ير،اماً  :سام  
ه  ،،ل هو يسامن ،ال :ّال ،ير،اً  :ّال ؟أرو  ا،ني ما س يت وه» فلام  ولامد احلسامني سام  

،امل هامو  :ّامال ،ير،اً  :ّال ؟أرو  ا،ني ما س يت وه :فقال صفجاأ النبي  ،ير،اً  :عي  

ه عامي   ،يسني امن :فقامال ،ير،اماً  :فلام  ولامد الثالام  سام   إ   :صثامم ّامال  ،،امل هامو  سِّ
َبريب ومشربِّ  :س يتامم ،ولد هارون   .(2)«َشرب  وش 

واية معان  أخرى عيي ة ى عنامدما سام  صأن  الرسول  :من أ،ركها ،ويف هذه الر 

يات ّبل اإلسالم ،باحلسن واحلسني  وما تدل عليام  أسام ؤها  ،عدل    عن مس  

امن  ،فاختار هل  أكرم األس أ وأجامل املعاما  ،من القتال وسفك الدماأ الامة عامىل احل سب الد 

 .واجل ل

سِن اختيار أس أ أ،نامائامم ،إّنخ ندا   إىل اآلبا  واألمهات سامنًا  ،أن حيرصوا عىل ي  ي 

                                                           

  (.2709) سن  األلبا  يف السلسلة الصحيحة(، وي1370( أخرج  أمحد )1)

 .( تقدم خترجي  2)



سامنًا يف املعنامىو ،يف اللفظ امعي ،ي  حي امل معنامًى  ،واللسامان العامريب ،موافًقاما للنيامر الرش 

ا ،كريً   ًّ ق  ا الوالد عىل ولده ،ووصًفا صاف ،ل هو يق  مامن  ،وهذا ليس ،صدّة  يتصد 

 ،وال ،د  أن ندرك ،أن  متييع األس أ جامبن  يامورث متييامع الشام ئل وال باماع ،يقوق الولد

ياموم  ،كامان املسامل ون عامىل عامدوهم جنامافل وصامخوًرالقامد  ،واالسم ياثر عىل املس ى

ًّاوجدنا فيامم صدِّ  صًصا وس وًما يوم وجامدنا فاميامم  ،يًقا وفارو يسامنًا وكانوا عليامم غ 

سينًا    .وي 

خوة وما شاعت هذه الرخاوة  ،فال يرىض  ا إال العبيد ،أما األس أ واأللقاب الرِّ

أماما واهلل  ،أضاعوا السيافة والقيامافة راجت ،ينامم عندما إن  و ،يوم كان املسل ون سافة

 ،بعأ هذه األس أ امل َ ي عة يف يرضة ع ر 
ت  الو نافى مناف  و،امافرت  ،هلاجت رِشَّ

ت   .،اجلواب ِفر 

 فامامإن مل يكامامن يسامامن  فِعامامال  فلاماميكن 
 

سامن  َفامال  ولقب  وي 
 ّوة  اسم  وكنية 

 

يتامم ،ولامامد هامامارون» :وجاماماأ يف آخامامر الروايامامة امامَبريب  :إ  سامام   َشامامامربِّ َشامامرب  وش  ومم اماما  « وم 

واية دى األنبياأ الذين  صأن  النبي  :نستفيده من هذا اجلءأ من الر  باع ه  ير  عىل ات 

ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ  * :ّال تعاىل ،يتى يف هذه اجلءئية اليسرية ،كانوا ّبل 

سل واألنبياأ وف قامم (1)& ۆئۆئ فأمر اهلل تعاىل رسول    ًدا  ،اهلل تعاىل لدين  احلق فالر 

 .وسلك سبيلامم ،باع هداهم،ات   ص

ملاما ولامدت فاة امة » :ويف رواية عنامد عبامد الامركاق الصامنعا  عامن عكرمامة أنام  ّامال

فل  ولدت يسينًا جاأت ،   ،فس ه يسنًا صاحلسن ،ن عي جاأت ،  إىل رسول اهلل 

فشامق لام   ،تعني يسامينًا ،هذا أيسن من هذا ،يا رسول اهلل :فقالت صإىل رسول اهلل 

                                                           

 [.90( ]األنعام:1)



 .(1)«يسينًامن اس   فس ه 

 .(2)صهو النبي  ،هذا أيسن من هذا :وعند ا،ن عساكر أن الذي ّال

اهلل تعاماىل يجامب اسامم احلسامن  إنَّ » :ونقل النووي عن ،عأ أهل العلم أنام  ّامال

  (3)«ا،ني  احلسن واحلسني صى    النبي واحلسني يتى س َّ 

وايامات عياماما عنامد تسام ية ال،امد أن نرا ،هذه املعا  العيي ة التي ورفت يف هذه الر 

 ،ونجتنامَب األسام أ التامي فل امت الرشاميعة عامىل حتامريم تسام ية املولاموف  اما ،أ،نائنا و،ناتناما

وكم نحامن نامرى مامن أ،ناماأ  ،كالتس ية ،األس أ األعج ية املول دة للكافرين اخلاصة  م

ى ،أس أ الكفرة وامللحامدين  ،وجامون ،و، امر، ،وفياناما ،كجامور  ،املسل ني من يتس  

،امل هامو صامورة  مامن  ،و،امالفة ذهامن ،يدل  عىل ّلِة علامم   ،ا التقليد األع ىوهذ ،وغريها

 .صور االّنءامية

أضحى هامذان االسام ن الرشاميفان عل امني ،اماركين للشخصاميتني النبيلتامني احلسامن 

إذ  ،وكانا ،داية مباركة لكامل مامن أراف أن يبتغامي اخلامري يف فنياما األسام أ ،بواحلسني 

  .وساروا عىل فر   ،ام واّتدوا ،فعل ،هام املحبون ،حبام 

  :يف أذن احلسن واحلسني ص تأذين رسول اهلل

كان السعد يصايب السيدين اجلليلني اإلمامني احلسنني من أول وهلة ،ركا فياماما 

ويقاميم يف أذناميام   ،يضيا ،أندى صوت يف الامدنيا ياماذن يف أذناميام  الي نامى إذ ،إىل الدنيا

                                                           

 ( 4/335( مصنف عبد الركاق )1)

 (.13/171تاريخ فمشق )( 2)

 (.1/210هتذيب األس أ واللغات للنووي )( 3)



ت ،امام  أذنا اماما هامامو صاماموت جامامد ا لامامذَّ و ،فكامامان أول صاماموت ةامامرب ،امام  ّلامامبام  ،اليرسامامى

وأول يشأ صاف  س عام  ورويام  كل ت التوييد الندية التي تنجامي  ،صاملعصوم 

  .اإلنسان من مامالك الرفى

يف  صأذ ن رسول  اأن   ملا ولد احلسن  ،ورف يف سنن أيب فاوف ،إسناف  ضعيف  
  .(1)أذني  ،الصالة

 بن يف أذن احلسامن واحلسامني أذَّ  صأن النبامي  (2)ويف املعجم الكبري لل ربا 
  .يني ولدا

امب ني الكامريم  ،وختي لوا معي أهيا األيب ة كيف كان أول صوت مامر  عامىل سام ع الس 

مسامجال أول  (اهلل أكامرب ..اهلل أكامرب) :صوت جد  ا العييم ،وتغلغل يف أع ق نفسيام 

نيا يف يياة اإلمامني احلسنني   .بلق ة  من لق ات التعايل عىل الد 

 ..ا وقفٌة مع األذانولن

فرار الشي ان  :والذي من خصائص  ،الذي هو شعرية  عيي ة  من شعائر اإلسالم

ت يف أذن  ،من    ؟ف  رس  ختصيص املولوف ،األذان ،أن يصو 

ا اإلخوة أن  استامالل املولوف صارًخا يامال والفتام  إن ام  هامو  ،ال،د  أن نعلم أوال أهي 

 صفقامامد ثبامامت أن النبامامي  ،لولامامد يف أول نشامامأت فالشامامي ان ياماماذي ا ،مامامن مامامس  الشامامي ان
إال  ،فيستامل صامارخًا مامن مامس  الشامي ان ،ما من مولد يولد إال والشي ان يامَ سُّ »:ّال

ى ى ائ ائ ەئ  * :واّامامرؤوا إن شامامئتم :ثامامم ّامامال أ،امامو هريامامرة« مامامريم وا،ناماماما

                                                           

 ( وفي  عاصم ،ن عبيداهلل متفق عىل ضعف . 5105( أ،وفاوف )1514( أخرج  الرتمذي )1)

  ( من ةريق عاصم أيضا.1/313( )2)



  (2))1(& ەئ وئ وئ

فقامد ثبامت  ،وهرب وخامنس ،ضعف وخار ،لكن إذا س ع الشي ان كل ت األذان

اط   ،إذا نوفي للصالة»:ّال ص  أن    ،(3)«يتى ال يس ع التأذين ،أف،ر الشي ان ول  رض 

 ،وشامافة التوييامد ،حت ل يف ةي اهتا كربياأ الرب وعي ت  ،فكل ت األذان كل ت  ّوية

 ،ويف األذان معنامى آخامر ،فناسب أن تكون تلك الكل ت أول ما يقامرع سام ع اإلنسامان

 .سا،قًة عىل فعوة الشي ان ،إىل فين  اإلسالموهو أن تكون فعوت  إىل اهلل و

اسامتحباب األذان يف أذن املولاموف الي نامى ثامم  ، صوهكذا نتعلم من هدى النبي 

الامدعوة  إىل الامركن  :و،ذلك يكون أوَل ما يالمس أذني  ،تقام الصالة يف األذن اليرسى

 .وهو توييد رب العاملني ،الركني يف هذا الدين

 :التربيك والتحنيك

وكنامت  ،ملا ولد احلسن سام يت  ير،اماً » :ّال ،االبءار يف مسنده عن عي  روى

 :فقلناما ؟ماما سام يتم ا،نامي :فقامال ،كام فحنَّ  صفجاأ النبي  ،أيب أن أكتني ،أيب يرب

 ،كام فحنَّ  صفامأتى النبامي  ،فسام يت  ير،اما ،ثامم ولامد احلسامني ،هو احلسامن :فقال ،ير،ا

 .(4)«نيهو احلس :ّال ،ير،ا :فقلنا ؟ما س يتم ا،ني :فقال

امامبيان صأن  النبامامي » :لوورف عامامن عائشامامة  فيامامربك علاماميامم  ،كامامان يامامايت ،الص 

                                                           

 [.36( ]آل ع ران:1)

  (.2366( مسلم )3248( البخاري )2)

  (.389( مسلم )583( البخاري )3)

 (، وفي  هانئ ،ن هانئ وّد تقدم.1/436( مسند البءار )4)



ّد ،رك عامىل يفيديام  احلسامن  صف ن ،اب أوىل أن يكون جدُّ احلسنني  ،(1)«وحين كامم

 .واحلسني وين كام 

تال األذان يف  صأن النبي  :وذكر صايب كتاب نساأ يول الرسول عن احلسن

تفامل  صوذكر كذلك ا،ن عساكر أن النبي  ،(2)حلسنثم ينك  ،نفس  وس ه ا ،مس ع 
 ،وتفل يف في  ،ينك احلسني صوذكر أيضا ا،ن كثري أن النبي  ،(3)ايف يفِّ احلسن 

  .(4)وفعا ل 

 ؟فما معنى التربيك والتحنيك

يدعو هلم وي س   :أي ،فيربك عليامم» :معلقًا عىل هذا احلدي  /يقول النووي 

 :ّامامال أهامامل اللغامامة ،فيحامامن كامم :وّوهلاماما ،ري وكثرتامام ثباماموت اخلامام :وأصامامل الربكامامة ،علاماميامم

ه  .(5)«ثم يدلك ،  َينَك الصغري ،التحنيك أن ي  َضغ الت ر  أو نحو 

رجامل   :والوي  يقووم بوخ ،يكامون عقامب التامأذين إن أمكامن ذلامك :ووقت التحنيك

الح يي  يرصوا عىل إرسال  ،ويف ذلك تأ،  ،الصحا،ة الكرام ،عرف ،التقوى والص 

وّامد أثبامت  ،يسامتخدم الت  امر يف التحنيامك صوكان  ،كاممليحنِّ  صالنبي  أ،نائامم إىل

فالت  ر  مثامل   ،الذي هو ،كل املقاييس معجءة  نبوية ،ال ب  احلدي  فوائد هذا التحنيك

  .حي ل مجيع الفيتامينات التي حيتاجاما جسم الغالم يال والفت  ،يليب األم

                                                           

  (.286( مسلم )1)

 (.103( انير: نساأ يول الرسول ملح د ،رهان ) 2)

 (.13/168( تاريخ فمشق )3)

 (.8/150لبداية والناماية ال،ن كثري )( ا4)

  (.3/194( رشح مسلم )5)



 :بحلق شعر رأس احلسن واحلسني 

اف ت فاة امة ،نامت رسامول اهلل َناموكَ  :ق عن أ،ي    د الباّر أنام  ّامالعن جعفر الص 

د  وعن ،(1)«ّت ،ءنة ذلك فضةشعر يسن ويسني وكينب وأم كلثوم فتصدَّ  ص    

اميد الباّر ،ن عي كين العا،دين ،ن احلسني عامق  عامن  صأن  النبي  :اعي  عن الش 

ّي ،ءنة  ،يا فاة ة ايلقي رأس » :وّال ،شاةً  ااحلسن   ،فوكنت  «شعره فضةوتصد 

 .(2)فكان وكن  فر ًا أو ،عأ فرهم

وروى البيامقي من يدي  عبد اهلل ،ن   د ،ن عقيل عن عي ،ن احلسني عن أيب  

ّامال  ؟عامن ا،نامي ،امدم   ياما رسامول اهلل أال أعامقُّ  :ملا ولدت فاة ة يسنًا ّالت» :رافع ّال

ّي ،وكن  من الَوِرق عىل األ ،ال ولكن ايلقي شعره : ص يعني أهامل  -وفاض وتصد 

 .(3)«ا فعلت مثل ذلكفل  ولدت يسينً  ،ففعلت ذلك -الصفة

 ،السبب يف التصدق ،الفضة» :/فقد ّال الشيخ الدهلوي  :أّما عن حكمة ذلك

وأيسن ما يقع  ،كان ذلك نع ًة جيب شكرها ،أن الولد ملا انتقل من اجلنينية إىل ال فلية

 ،هب أغامىلوأما ختصيص الفضامة فامقن الامذَّ  ...أن  عوض  -يشعر  -،  الشكر ما ياذن 

 (4)«وال جيده إال غني  

ي  ياموم أسامبوع  لد ل  ولد أن يسام   ويتصامدق عنامد  ،وحيلامق رأسام  ،في ستحب ملن و 

 . أو ذهباً  األئ ة الثالثة ،ءنة شعره فضةً 

                                                           

  (.1067( موةأ مالك )1)

ن  األلبا  . (.3/197( واحلاكم )1519( رواه الرتمذي )2)   ويس 

ن  األلبا  يف إرواأ الغليل )  ،( 9/304( رواه البيامقي )3)  ( . 4/403ويس 

  (.2/385( يجة اهلل البالغة )4)



 :بالعقيقة عن احلسن واحلسني 

 ،ب الناما، فياماماورغ   صفأ،قاها الرسول  ،كانت العقيقة عند العرب أمرًا الكماً 

 كنا يف اجلاهلية إذا ولامد أليامدنا غامالم  »  :ّال افعن ،ريدة  ،إال أن   غري  يف تقاليدها

 ،ونحلامق رأسام  ،فلام  جاماأ اهلل ،اإلسامالم كناما نامذ،  شاماة ،ول خ رأس  ،دماما ،ذ،  شاة

  (1)«ونل خ  ،ءعفران

عامامق  عامامن احلسامامن واحلسامامني كبًشاماما  صأن  رسامامول اهلل » :ورف عامامن ا،امامن عباماما، 

امت عامنام  ،(2)«ًشاكب ا عقَّ وي عن فاة ة أّنَّ وأع امت القا،لامة فخامذ شاماة وفينامارًا  ،وّد ر 

 .(3)وايداً 

  ؟وهل يقال شيٌء عند العقيقة

 صرسامول اهلل  عامقَّ »  :ّالامت لورف يف ذلك يدي   عن أم  املامامنني عائشامة 
وأمامر أن يام ط  ،ومشامقام  ،ذ،حام  ياموم الساما،ع ،وعن يسني شاتني ،عن يسن شاتني

،سامم  :وّولاموا ،اذ،حاموا عامىل اسام   :صّال رسامول اهلل  :ّالت ،رؤوسام  األذى عن

 .(4)«هذه عقيقة فالن ،اللامم لك وإليك ،اهلل

 :بختان احلسن واحلسني 

                                                           

  ( وّال األلبا : )يسن صحي (.2843اوف )( رواه أ،وف1)

لكن يف رواية النسائي:  ، : )صحي    صحي  أيب فاوفيف ّال األلبا  ،( 2841أ،و فاوف )  أخرج (2)

 كبشني كبشني، وهو األص (. 

 (.55( حتفة املوفوف ) 3)

امن إسامنافه النامووي يف املج اموع )9/303( والبيامقي )7963( رواه عبدالركاق )4) ( 8/428( يس 

  (.65وا،ن املنذر ك  يف حتفة املوفوف ) 



أن  » :لعامن أم  املامامنني عائشامة  ،ّ ع اجللدة التي عىل رأ، الذكر :اخلتان هو
وينبغي أن نعلم أن   ،(1)«واحلسني يوم السا،ع من والفهت  احلسن ختن صرسول اهلل 

الف امرة » :صّامال رسامول اهلل  :ّامال افعامن أيب هريامرة  ،اخلتان من أمامور الف امرة

  (2)«ونتف األ،ط ،وتقليم األلافر ،وّص الشارب ،واالستحداف ،اخلتان :خس

والتامي يامري  ،ناما ك سامل ني أن  ،فامذه ،عأ األمور التي تعل قت ، ولامد احلسامنني

  .إال هلذا اهلدف النبيل بعرضنا لسرية احلسن واحلسني وما  ،ونع ل  ا ،ن ب قاما

 بجولة يف بيت احلسن واحلسني 

، ورؤيامة فّامائق يياماهت  وأساملوب بإن  الريلة إىل يي  ،يت احلسن احلسني 

ق للغاية، سنعوف ّروًنا خلت، ونقل ب صفحات مضت، نقرأ فياما،  معاملتام  أمر  مشو 

ل سام ورها، سامنقوم ،ءيامارة السامب  يف ،يامتام  عامرب احلامروف والكلام ت،  بني ونتأم 

 وسندخل ،يتام ، ونرى ياهل  وواّعام ، نستلامم الدرو،، ونستنري ،القول والفعل.

رة، وهذا أكرب معاملاماما الباماركة ،امدأ ييامامر أمامناما، إن ام   ها نحن ن ل  عىل املدينة املنو 

ون يصامل   ي، إن   املسجد الذي يص ف  فيام  الصامحا،ة الكامرام صمسجد الرسول 

، إنامام  املسامامجد الامامذي يصامامي فيامام  احلسامامن صفيامام  خلامامف أعيامامِم البرشامام، ساماميِد ولامامد آفم 

، إن   املسجد الذي رشع لنا شد  الريال إلي ، إن  املسجد الامذي انبثقامت بواحلسني 

من  معامل اإلسالم، ولامرت من  مكارم األخالق، وخر  من ريا،ام  اخللفاماأ األفامذاذ، 

 والسافة األةامار.والقافة األ، ال، واألئ ة األعالم، 

                                                           

البدر  انير( ّال ا،ن امللقن: )رواه احلاكم والبيامقي من رواية عائشة ّال احلاكم صحي  اإلسناف( 1)

  (.8/751املنري )

  (.257( مسلم )2)



امب إن بوعندما نل  ،يامت احلسامن واحلسامني  ، ونامرى ،ناماأه وهيكلام ، ال نتعج 

والامد احلسامن واحلسامني مامن  ارأينا املسكن الصغري، والفران املتواضع، فإن  علًيا 

، صنيا، ال ينير إىل كخارفاماما وأمواهلاما، وّبلام  جامد ا رسامول اهلل أكهد النا، يف الدُّ 
ال تساوي جناح ،عوضامة، فكامان ينامام عامىل احلصامري لاميس ،ينام  الذي كانت الدنيا عنده 

و،ني يشأ، يتى ي رى احلصري ّد أثَّر يف جنب ، وما أكل خبءا مرّقا يتى ّبض  اهلل، وال 

رأى شاة س ي ًا يتى حلق ،ر، ، صلوات ريب وسامالم  عليام ، وماما احلسامنان إال ،ضامعة 

 ي القدر املكني.من النبي العييم، والرسول الكريم، وحل ة من أ،يام  ذ

 :بأوصاف بيت احلسنني 

إن ،يتام  كان مبني ا مامن جريامد  عليام  ةامني، مامن يجامارة مرضامومة
، وسامقف  مامن (1)

: يجريد، وهكامذا كانامت ،ياموت الصامحا،ة  كنامت »، يتامى يقامول احلسامن البرصامي 

َفاما ،يامدي صأفخل ،يوت أكوا  النبي  امان، فأتناماول سامق  ، (2)«يف خالفة عث ن ،امن عف 

امام    ،يامامت  متواضامامع، ومكامامان  ضامامي ق، لكنامام  عامامامر  ،ال اعامامة واإليامام ن، ياماميي وهامامو الشامامك أن 

 ،الويي والقرآن، كظي ،العبافة والذكر ،الغدو واآلصال.

، ون رق ،ا   استئذانًا، أذنا لنا، واستقر ،نا بونحن نقرتب من ،يت احلسنني 

ذنان لنا أن نجيل ، سالم عليك  أ،ا   د وأ،ا عبد اهلل، أال تأباملقام يف وَسط ،يتام  

 ؟ النير يف ،يتك ، لننقل إىل األجيال صورة عن ،يتك 

نسامامأل الصامامحا،ة رضاماموان اهلل علاماميامم عامامن احلسامامن واحلسامامني علاماميامم سامامحائب 

أن واّع هذا البيت من فرن  وأثاث   يالرضوان، وعن ،يتيام ، فينقل لنا الصحا،ة 

                                                           

 ( مرضومة: أي ،عضاما فوق ،عأ. 1)

 (. 1/501( ال بقات الكربى ال،ن سعد )2)



ام  ،يامت  أساسام  التواضامع، ورأ، مالام  ال  متواضع، إن 
تقاموى، والربكامة حتامل  يف وأفوات 

نوايي ، واملالئكة حتف  ، والرمحة تتغشاه؛ ملا في  من الذكر، والشياةني يفرون من ؛ ألّنا 

ختلامو مامن  بال تدخل ،يوت الذاكرين، خاصامة أن  جامدران ،يامت احلسامن واحلسامني 

،عثنامي : »×الصور التي يعل قاما كثري من النا، اليوم، فقامد ّامال أمامري املامامنني عامي 

يت  صهلل رسول ا ، كام  (1)«إىل املدينة، فقال: ال تدع صورة إال  وهتا، وال ّربًا إال سو 

ّال: ّال جربيل  ×، وجاأ يف كتاب الكايف: عن أيب جعفر (2)ورف يف كتاب الوسائل

  .(3)«يا رسول اهلل إنا ال ندخل ،يتًا في  صورة إنسان: »×

 بعض أدوات البيت:

يسامامتع ل يف احلياماماة اليوميامامة، فامناماماك الامامدرع أةلامامق ،رصامامك، لامامرتى ،عًضاماما مماماما كامامان 

ة، اة، التي شامدت ، والت عي احل  يَّ  ، ومعارَك  احلر،يامة، وأياماَم البامأِ، والشامد 

امان  مامن عامي  اوّد كان ث ن  هذا الدرع مامرًا لفاة ة، عنامدما ا،تاعام  عامث ن ،امن عف 

اه، فدعا النبي ا ان  ص، ثم  وهب  إي   . العث ن ،ن عف 

إىل ،يت عي  صتان لل أ، و ا اللتان ،ع     النبي توجد جرَّ ويف تلك الءاوية 

 . (4)ا

، فامامو مامن ‡وانير إىل تلك النايية، إن   الفران الامذي ينامام عليام  أهامل البيامت 

                                                           

 (.3/562) ( وسائل الشيعة1)

 ( ،نحوها. 969( وانير هذه الرواية يف صحي  مسلم )2)

 (.2104( ومسلم )3055(، وانير ،نحو هذه الرواية يف صحي  البخاري )3/393( الكايف )3)

ن   (.797( أخرج  أمحد )4)  ( . 203/  2: )  األرناوط شعيبويس 



، (1)جلامامد كامامبش، ينامامامون عليامام  يف الليامامل، ويف النامامامار تعلامامف عليامام  فاة امامة  ناضامامحامم

ف فامو متواضامع وّصامري، ّ يفامة ، أما اللحاوالوسافة من اجللد املد،وـ، يشوها ليف  

 .(2)إذا غ يت  ا الرؤو، تكشفت األّدام، وإذا غ يت األّدام تكشفت الرؤو،

ت حن ،  يتامى تامأث رت  ليى الذي كانت فاة ة ولو نقلنا النير، شاهدنا الرَّ 

يداها، فبدأت تشكو مما تلقى يف يدها من الريى، ففي صامحي  البخاماري عامن عامي أن  

، تشكو إلي  ما تلقى يف يدها من الريى، و،لغاما أن  جاأه صأتت النبي  ل فاة ة

، فلامام  جاماماأ ل ، فلامامم جتامامده يف البيامامت، فامامذكرت ذلامامك لعائشامامة-أي: سامامبي  –رّيامامق  

فجاأنا وّد أخذنا مضاماجعنا فامذهبنا نقاموم، فقامال: عامىل »الرسول أخربت  عائشة، ّال: 

فقامال: أال أفلكام   مكانك ، فجاأ فقعد ،يني و،يناما يتى وجدت ،رف ّدمي  عىل ، نامي،

عىل خري مما سألت ، إذا أخذمتا مضاجعك  أو أويت  إىل فراشك ، فسبحا ثالثا وثالثامني، 

و،قي أهل هامذا  (3)«وامحدا ثالثا وثالثني، وكربا أر،عا وثالثني، فامو خري لك  من خافم

 ما تركت  أو»: اةيلة يياهتم، يتى ّال عي  صالبيت،  افيني عىل وصي ة النبي 

، ّيل لام : وال ليلامة صامفني؟ ّامال وال صمن النبي  أو س عتامنَّ  -تركتامن منذ س عت  

ومعنى ذلك: أن  الشغل الذي كان في  عي ،ن أيب ةالب  ليايل صفني، مل  (4)«ليلة صفني

 .  صي نع  مما أرشده إلي  النبي 

مصام فوية  اهلل أكرب.. إّنا تر،ية إمام الصا،رين، وّدوة الغر املحجلامني، إّناما تر،يامة

 باملجيد، عىل الصرب والءهد، فكانت الساميدة فاة امة و،علاماما  هلذا البيت الفاة يِّ 
                                                           

 (.41(، املرتىض للندوي ) :7/133( كنء الع ل )1)

ن  (.797أمحد )( أخرج  2)  ( . 203/  2: )  األرناوط شعيب ويس 

 (. 4942( أخرج  البخاري )3)

 (.2727( ومسلم )5047( البخاري )4)



ديامة، ال حييامدان عناماما، وال يبغيامان ساموى تنفيامِذها، ي لبامان مثاَل ت بيامِق األوامامر املح َّ 

 ،ذلك ةاعة الرمحن، وجنة الرضوان.

 مامامن مثامامل  فاة امامَة البتاماماموِل و،علاِماماما

 

 نِ أعنامامامامي عليامامامامام ا ساماماماميَد الفرساماماماماما 

 ناماماماال مامامامن املختاماماماماِر أعامامامىل رتبامامامامة   

 

اماماماما عامامامامىل األّامامامامراِن   َّ  فقجامامامامل ذا َفا

جى   تركاماماما فراشامامامام  وّاماماماما يف الامامامدُّ

 

ذان ، اعامامامامامامامة الامرمحامامامامامامامامنِ    يتلامامامامامامامذَّ

 ّامامد آثامامرا األخامامرى عامامىل الامامدنيا وماماما 

 

  (1)فياماماما مامامن العاماميش اليسامامري الفاماما  

امى الرحيانتامان، نشام  يف ي  ضامن النباموة، ف ن هنا خر  السب ان، ويف هذا البيت تر، 

 . صعىل مس ع ومرأى من جد ا 

 :بطعوام احلسنني 

ّد يتساأل البعأ، كيامف كامان ةعامام احلسامن واحلسامني ورشا ام ، أكاناما يعيشامان 

 عيشة امللوك؟ أم أرفع وأعيم؟

يامومني متتاما،عني  مامن خبامء شامعري   صما َشبع آل   امد »ّالت:  لعن عائشة 

والامذي ييامامر أن »يجامر يف الفامت : ، ّال احلامافظ ا،امن (2)« صيتى ّبأ رسول اهلل 

امة اليشامأ عنامدهم، عامىل أّنامم كامانوا ّامد جَياِمدوَن  سبَب عدِم شبعامم غالبا، كان ،سبب ّل 

  .(3)«ولكن ي اثرون عىَل َأنفسامم

                                                           

(، نقال عن كتاماب الامروض الفامائق 323-321( انير: رجال أهل البيت؛ ألمحد خليل مجعة ) 1)

( :217-218.)  

 (.5276( أخرج  مسلم )2)

 (.9/519( فت  الباري ال،ن يجر )3)



فعامن  !كانا أيياًنا ال جيامدان ماما يامأكالن بوال تعجب من أن احلسن واحلسني 

املتتا،عامة ةاوياما وأهلام  ال الليامايل  ، يبيامت   صكامان رسامول اهلل »ّال:  با،ن عب ا، 

، هكامذا كانامت معيشامة  عامي وفاة امة (1)«جيدون عشاًأ، وكان أكثر خبءهم خبء الشامعري

د.   وتقشف، وصرب  وَجامب
 واحلسن واحلسني، معيشة كهد 

 خارج البيت: باحلسن واحلسني 

جامام  ّلامامياًل كانامامت أوىل خ امامواهت  الصامامغرية تتَّ  بوملاماما َكامامامرب  احلسامامن واحلسامامني 

 نبي هذه األمة.  صي الرشيف، ولقاأ جد  ا لل سجد النبو

إىل املسجد النبوي، وّامد اجت امع  بفذات يوم  اص حب احلسن أخاه احلسني 

خي بامم من أعىل منربه، فامدخل احلسامن،  صفي ، يست عون إىل النبي  يالصحا،ة 

وّد أمسك ،ي ني احلسني، وعليام  ّ يصان أمحران يعثران ويقومان، وي شيان وسامط 

صامدق اهلل: »نامامءل وأخامذ ا، ثامم صامعد  ام ، ثامم ّامال:  صل  رآ ا جامد  ا النا،، ف

. (3)ثامم أخامذ يف اخل بامة «أصامرِب  إىل هذين فلمب  نيرت   (2)& ڱ ں ں ڻڻ *

، ورمحتام  ،الصامغار، فكانامت مكانامة احلسامنني يف بهكذا كانت  بامة اجلامد  حلفيديام  

 احلرضة النبوية رفيعة، وفرجتام  عند خليل اهلل سامية. 

معتافين املسجد، فلم يكن ي امنعام  لامالم الليامل  بكان احلسن واحلسني  وّد

 .صمن أن حيييا ،رويانية املسجد النبوي، وصحبة جد  ا 

ل معي هذا احلدي  العييم، الذي يكشف لنا كيف أن  اهلل كان حير، تلك  ثم  تأم 

                                                           

 (.125ح  األلبا  يف خمترص الش ئل )( وصح  3338( وا،ن ماج  )2283( أخرج  الرتمذي )1)

 [.15( ]التغا،ن:2)

 ( وصحح  األلبا .935( أخرج  أ،و فاوف )3)



 اخل وات وينري هلا ال ريق. 

العشاأ، فإذا سجد وثب  ص كنا نصي مع رسول اهلل»ّال:  اعن أيب هريرة 

أخامامذا رفيقاماما،  احلسامن واحلسامامني عامامىل لامامامره، وإذا رفامامع رأسامام  أخامامذ ا ،يامامده مامامن خلفامام 

وايامدا هامناما،  فوضعام  وضعا رفيقا، فإذا عاماف عامافا، فلام  صامىل وضامعام  عامىل فخذيام 

اهلل، أال أذهامب  ام  إىل  : فجئت ، فقلامت: ياما رسامولاووايدا هامنا، ّال أ،و هريرة 

، فقال: احلقاما ،امأمك ، فام  أمام ؟! ّال: ة  َّ كاال ي شاميان يف ضاموئاما، يتامى  ال، فربّت َ،ر

 .فأنعم    وأكرمفسبحان اهلل! ضوأ  إهلي ييضأ هل  لالَم الليل،  ،(1)«فخال إىل أمام 

 وهلل فر من ّال:

 مامامن يف الوجاماموف ينامامال لامامامر   امامد 
 

 مثامامامامل احلسامامامامني ينالامامامام    اماماماموفاً   
 

غار   :اللعب مع الصِّ

، نشامامأًة ةبيعيامامة كغري اماما مامامن بفقامامد نشامامأ اإلمامامام احلسامامن واحلسامامني ومامامع هامامذا 

ا الامامنفس، حيب امامان اخلامامرو  مامامن البيامامت، فيلعبامامان أيياًناماما مامامع أتامامرا   مامامن  الصامامغار، سامامِويَّ

غار  ا،ة الص   . يالصح 

عاموا إىل ةعام ف   صيعىل ،ن مرة: أن  خر  مع النبي أخر  ا،ن ماج  وأمحد، عن 

امكة أمامام القاموم، و،َسامط يديام ،  ص، ّامال: فتقامدم النبامي ل ، فإذا يسامني  يلعامب يف السِّ

يتى أخذه، فجعل إيدى يدي   صفجعل الغالم يفرُّ هاهنا وهاهنا، ويضايك  النبي 

 مني وأناما مامن يسامني، أيامبَّ  يسني  »حتت ذّن  واألخرى يف فأ، رأس  فقبَّل ، وّال: 

                                                           

 ( 3325(، وصحح  الذهبي، انير: السلسلة الصحيحة رّم )4/275( املستدرك للحاكم )1)



 .(1)«اهلل من أيب يسينًا، يسني  ِسبط  من األسباط

 :بيت احلسن واحلسني زيارة الرسول لب

 ب ا للحسن واحلسني، يتى إن   إذا افتقد ا يف املسامجد ذهامب  صّد كان النبي 

سالة و وماما، لكن  احلامب  آلل  يبح  عنام  يف البيت، رغم ما وكل إلي  من رشف الر 

جيعل  يأخذ من وّت  الث ني جءًأا ينفق  عىل احلسن واحلسني وأ،اموهي ، ،امل  ‡البيت 

هم ،  أن  هذه الصحبة والرفقة ،اّية إىل ما ،عد املوت، يف رياض اجلن ة.يبرش 

وأنا  صفخل عي رسول اهلل »ّال:  اخر  اإلمام أمحد يف مسنده، عن عي 
إىل شاماة  لناما ،كامر  صنائم عىل املنامة، فاستسقى احلسن أو احلسني، ّامال: فقامام النبامي 

اماه النبامي  ت، فجاأه احلسن فنحَّ ت فاة امة: ياما رسامول اهلل كأنام  ، فقالام صفحلباما فدرَّ

 -أيبُّام  إليك، ّال: ال ولكن  استسقى ّبل ، ثم ّال: إ  وإياك وهامذين وهامذا الراّامد 

 .(2)«يوم القيامة وايد   يف مكان   -يعني علًيا 

، أنام  بأما ياهل  مع جد ا خار  البيت، فلقد ،لغ من مكانتام  عنامد جامد ا 

جيعامل أيامد ا ّدامام  عامىل البغلامة واآلخامر  كان يصحبام  معام  يف ،عامأ أماموره، وكامان

خلف ، ويدخل الثالثة احلجرة النبويامة، فقامد أورف اإلمامام مساملم مامن ةريامق سامل ة ،امن 

الشامباأ يتامى     ،غلتَ  واحلسنيِ  واحلسنِ  صاهلل  ،نبيِّ  لقد ّدت  »أن  ّال:  ااألكوع 

ورة اجل(3)«، هذا ّدام  وهذا خلف صامم يجرة النبي أفخلت    يلة تعتامرب ، إن  هذه الص 

                                                           

( انيامر السلساملة الصامامحيحة: 16903( وأمحامد )3708( والرتمامذي )141( أخرجام  ا،امن ماجام  )1)

(1227.) 

 (.3319( وانير السلسلة الصحيحة رّم )753( أخرج  أمحد )2)

 (. 5618( صحي  مسلم )3)



من أيسن املقدمات األوىل يف تر،ية الصغار، وتنشئة األجيال عىل الفضامائل، كام  تامدل  

د أيواهلم، واالهت م ،ام  يامدخل الرسامور عامىل ّلامو م  أيضا عىل الرأفة ،األةفال، وتفقُّ

 . صالربيئة، تلك هي تر،ية املص فى 

 :بأثر الواقع االجتامعي عىل تربية احلسن واحلسني 

بيئامامة االجت عيامامة املحي امامة هلاماما فور  فعامامال ومامامامم يف صامامناعة الرجامامال و،ناماماأ إن ال

، وساماف يعاشا يف كمامن ساماف فيام  الصامحا،ة  بشخصيتامم، فاحلسن واحلسني 

، فامي نامامت الفضاماميلة والتقاماموى صالرعيامامل  األول الامامذي تر،امامى عامامىل يامامدي رسامامول اهلل 

الع ل ،الكتاماب والصالح عىل ذلك املجت ع الفريد، وكثر اإلّبال عىل ةلب العلم، و

 والسنة.

فامذه احلالة ففعت احلسن واحلسني إىل االستفافة واالّتداأ ،املجت ع الذي يعيشاما 

 كبامري، وجاممي  كاممي  صالذين استوةنوا املدينة يف يياماة الرسامول  يفي ، فالصحا،ة 

غفري، منامم اخلليفة الراشد، ومنامم الصامنديد املجاهامد، ومامنامم العامامل الءاهامد، ومامنامم 

أعامىل وأتامم، وأك امل  صر،  العا،د، وكل هذه الصفات كانت يف رسامول اهلل املختي ،

امم، واسامتفافوا مامنامم يف كامل وأعيم، فاكتسب صغار الصحا،ة من كبارهم أخالق نبيِّ 

 شاوّنم.

ى في  عىل يدي  أولئك الرجامال، وتر،َّ  صيف احلقيقة إن جمت عًا عان في  الرسول 

ٺ ٺ ٺ ٺ  *ال، واهلل تعاىل يقامول: هلو جمت ع ال يداني  أي جمت ع آخر،كيف 

 .(1)& ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ

                                                           

 [.110( ]آل ع ران:1)



عوة  فقامد شاماماهد هامذا املجت امامع   ، فكامان هلامامذه املالكمامامة  صالامامويَي وصامايَب الامامد 

، إنامام  جمت امامع املامامريب   امامد  ، صوالصامامحبة آثامامار  نفسامامية ومعامامان إي نيامامة، وتعلامامق  رويامامي 
، مامن ، وهو الذي صاماـ شخصامية احلسامن واحلسامنييوجمت ع التالمذة املخلصني 

 النايية الرت،وية والعل ية.

 

 

 

 

 



 الباب الرابع :

  لقيةلقية واخُلصفات احلسنني اخَل

 :ْلقيةصفات احلسنني اخَل

أفع   ،رش،ًا ،ح رةأ،يأ اللون م   ،مجيالً  ،وسي ً  ،سيداً  اكان احلسن ،ن عي 

ا ،عيامد مام ،عييم الكرافيس ،كأن عنق  إ،ريق فضة ،ك  اللحية ،سامل اخلدين ،العينني

يسن  ،جعد الشعر ،من أيسن النا، وجاماً  ،ليس ،ال ويل وال ،القصري ،،ني املنكبني

 .(2)صعىل احلسن أن  كان أشب  النا، ،جده  ـومن ،ركات اهلل  ،(1)البدن

مامن احلسامن ،امن عامي  صمل يكامن أيامد أشامب  ،امالنبي » :اّال أنس ،ن مالامك 

 .(3)«ب

 وّد كان مامن ،مجيالً  ،وسيً   ،سيًدا ،فيناً  ،فاضالً  ،سخًيا ،أما احلسني فكان شجاًعا

ه  إناما كناما نشامبام  » :اّامال ا،امن عباما، عامن احلسامني ، كذلك  صأشب  النا، ،جد 

 .(4)«ص،النبي 

 ،أساموف الامرأ، واللحيامة :رأيت احلسني ،ن عي» :وعن عبيد اهلل ،ن أيب يءيد ّال 

كان  ،س ةرأيت احلسني يصبغ ،الوَ » :وعن ع ر ،ن ع اأ ،«إال شعرات يف مقدم حليت 

امة خارجامة » :وعن السدي ّال ،(5)«رأس  وحليت  شديدي السواف رأيت احلسامني ولام  مج 

                                                           

 (.105(، أخبار الدول ) :3/49( سري أعالم النبالأ )1)

 (.24( احلسن ،ن عي فتيخان كرفي ) :2)

 (.3542( البخاري )3)

 (.2/381( التاريخ الكبري للبخاري )4)

 (.3/281( أورفه الذهبي يف السري )5)



 .جمت ع شعر الرأ، :واجل ة (1)«من حتت ع مت 

فكانامت  ،صف ن فضل اهلل عىل احلسنني السب ني أّن  اشرتكا يف مشاما ة النبامي 

كامان » :ّامالأن   اك  روي عن عي  ،صصفاهت  اخللقية تشب  صفات رسول اهلل 

وكامان احلسامني ،امن  ،من شامعر رأسام  إىل رستام  صاحلسن ،ن عي أشبامامم ،رسول اهلل 

 .(2)«اّتس  شبام  ،من لدن ّدمي  إىل رست  صعي أشبامامم ،رسول اهلل 

كان وج  احلسن ،امن عامي يشامب  وجام  رسامول » :وّال   د ،ن الضحاك احلءامي 

  .(3)«صوكان جسد احلسني يشب  جسد رسول اهلل  ،صاهلل 

يف اخلَلامامِق  ص ا رسامامول اهلل ،جامامدِّ بواحلسامامني  احلسامامنإنَّ شامامب   ثووّم أقووول :

ه اعلياماما ! ومامن أل امف ماما رواه احلسامن  ـواخل ل ق ليعدُّ من ،ركات اهلل  عامن جامد 

ن ما» أن   ّال :  ص ل ق  عبد   َخلبق اهلل يسَّ  .(4)« النار  حلَ   !  َت عم أن استحيا إال وخ 

   :ةصفات احلسنني اخُلُلِقي

 ،أثامامر كبامامري يف تنشامامأهت  صجلامامد ا خامامري الربيامامة  بكانامامت ملعامامارشة احلسامامنني 

فاكتسامبا  ،(5)& ڱ ڱ ڱ ں ں * :والتخلق ،أخالق جد ا الذي ّال اهلل عنام 

ًّا مجة   من معيناماما الامذي ال وتعلَّ  ،واستفافا مناما صفات كثرية ،من مشكاة النبوة أخال

                                                           

  (.3/291( سري أعالم النبالأ )1)

 (.14/125( تاريخ فمشق )2)

 (.14/127( تاريخ فمشق )3)

 عن اخل يب رواه»، وذكره صايب فيأ القدير عن عائشة ، وّال :  (12/286)،غداف ( تاريخ 4)

 « . وكثرهتا ،تعدفها تقوى لكن ضعيفة كلاما وةرّ ،  عي ،ن احلسن

 [.4( ]القلم:5)



 ،فكانا خامري خلامف خلامري ساملف ، اليوميةوأصبغاها عىل يياهت  ،ينضب علوًما متنوعة

ة ،وأةيب فرع ألةيب أصل  بفقد اتصفا  ،فشخصية احلسنني تعترب شخصية ّيافي 
،ا   ،إي ّنام  العياميم ،اماهلل والياموم اآلخامر :فكامان مامن أهامم صامفاهت  ،،صفات القائد الر 

امدق ،والقامدوة ،والثقامة ،اماهلل ،وحتليام  ،امالعلم الرشامعيُّ  امجاعةوال ،والكفاماأة ،والصِّ  ،شَّ

هد ،واملروأة امرب ،وّبامول النصاميحة ،والت واضامع ،ويب التضامحية ،والءُّ  ،واحللامم والصَّ

ة ة ،واحلءم ،وعلو اهل َّ وغامري  .. والقدرة عىل ياملِّ املشامكالت ،والعدل ،واإلفارة القويَّ

فات  ،واألخالق السامية ،و،سبب ما أوفع اهلل فيام  من الصفات العالية ،ذلك من الصِّ

وصامار يسامن  ،إذ صارت سامريهت   امل ّامدوة وأساموة ،ني من أعالم األمةأصبحا عل 

  .تد،ري ا مكان رعاية واهت م

فات الت ي أع تامم هذه املكانة والتي نحاول تسليط األضواأ  ،ومن أهم تلك الصِّ

 :علياما

 :بعلم احلسنني 

 ، صيف ،يامت سامي د األنامام  بلقد ترعرع الغالمان السيدان احلسن واحلسني 
يامان عامىل تر،يتام  ،،ان ،أف،ام  ويامتعل  ن مامن عل ام يتأف   يتامى ،لغاما الامذروة يف العلامم  ،ويرت، 

ثم عامىل  ، ص ا رسول اهلل يا علومام  األوىل عىل يد جدِّ وّد تلق   ؟ كيف ال ،واألفب

  .يوعىل أيدي كراِم الصحا،ة  ،ايد والد ا عي 

 ،ا رويا عن أ،يام وأيًض  ،ورويا عن جد ا األيافي  ،يفيا القرآن و ا صغريان

يعل امم الناما،  اوكان أمري املامنني عي ،ن أيب ةالب  ،يوةائفة  من الصحا،ة 

 ،  من  منامج  لبيان احلكِم الرشعيفتعلَّ  ،احلسن  واحلسني :ومن ،ينامم ،كتاب اهلل تعاىل

 ،االلتامءام ،ياماهر القامرآن الكامريم :والتي كان من أهم مال اماما ،وةريقَت  يف االستنباط



والنيامر يف  ،والعلم ،الناسامخ واملنساموخ ،و املج ل عىل املفرس   ،امل لق عىل املقي د ومحل

 -فكان القرآن الكريم لذلك اجليل  ،إىل غري ذلك ،وفامم الن ص ،نص  آخر ،لغة العرب

الامذي يصاموـ  ،إضافة إىل اهلدي النباموي ،هو املنام  الرت،وي -ومنامم احلسن واحلسني 

ر القلوب ،الشخصي ة ي األنفسو ،وي ام   .لتبرص احلقائق يف عامل الوجوف ،يءك 

عبامد اهلل ،امن يبيامب ،امن  :وكان من شيوخام  الذين يفياما علاميامم القامرآن الكامريم

فكان يقرئام  عرشين  ،أخذا عن  القراأة ،مقرئ الكوفة ،ر،يعة أ،و عبد الرمحن السلُّ ي

يف خالفامة عبامد امللامك وتويف يف الكوفامة  ،وكان فقياماً  ،،العيش وعرشين آيةً  ،،الغداة آيةً 

 .(1)كثري احلدي  وكان ثقةً  ،،ن مروان

فعامن أيب عبامد  ،يف تعليم القرآن الكريم منام  الصامحا،ة الكامرام /وكان منامج  

ل ي ّال امان» :الرمحن السُّ ثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعامث ن ،امن عف  وعبامد اهلل  ،يد 

م كانوا إذا تعلَّ وا من  ،وغري ا ،،ن مسعوف لامم يتجاوكوها  ،عرش آيات صالنبي أّنَّ

« فتعلَّ نا القرآن والعلم والع امل مجيعاماً  :ّالوا ،يتى يتعل وا ما فياما من العلم والع ل

ةً  ورة وهلذا كانوا يبقون مد  يف يفظ السُّ
ل ي شيخ احلسن ،(2)  ويعترب أ،و عبد الرمحن السُّ

 .(3)اعفان وهو من أشامر تالميذ عث ن ،ن  ،يف القرآن الكريم بواحلسني 

 .وّد سار احلسنان عىل نفس ال ريقة يف يفظ وفامم والع ل ،القرآن الكريم 

إذ كاناما يريامان أن  ،ومن خالل سريهت  الكري ة نعلم أّن  كانا والقرآن ال يفرتّامان

  .واخلريات احلسان ،يف تالوت  الروح والرحيان

                                                           

 (.2/173( ال بقات )184-5/183( هتذيب التامذيب )1)

 (.13/177( الفتاوى )1/60( انير: تفسري ا،ن جرير )2)

 (.25( تيسري الكريم املن ان يف سرية عث ن ،ن عفان ) :3)



 بامام  سامامورة كامامان يقامامرأ يف ،عامامأ خ ،والساماميد األجامامل ،فامامامذا احلسامامن السامامبط األول

وكان يقرؤها مامن لاموح كامان  ،ك  كان يقرأ كل ليلة سورة الكامف ّبل أن ينام ،إ،راهيم

علي   ،فيقرؤه ،عدما يدخل يف الفران ّبل أن ينام ،يدور مع  يي  كان يف ،يوت نسائ 

 .(1)سحائب الرضوان

 الذين مجعوا ،عامل  من رجال أهل البيت االسيد احلسني  ومن املاكد أيًضا أنَّ  

وينباموع  ،فامامم معامدن العلامم ،إىل يفظ كتاب اهلل تعاىل فامم مقاصده وأيكام  وعلوم 

واملتتبع لكتب التفسري وعلوم القرآن سيجد للحسامني السامبط وّفامات  ،املعرفة والفامم

،اإلضامافة إىل روايتام  عامن جامده مامن  ،ومعامان تامدل عامىل عل ام  ،وإشارات ل يفة ،مجيلة

 .إفراك  وّوة ،األيافي  ما يدل عىل سعة عل  

 :وإلاميام  تامرف الفتاماوى ،وأّنام   امل ثقامة ،بومكامانتام   ،عىل عل ام  ومما يدلُّ  

 ،إىل احلسن واحلسامني فسامأهل  جاأ رجل  » :فعن جماهد ّال ،شامافة الصحا،ة هل  ،العلم

 ،أو فيامن فامافح ،أو حل لامة مثقلامة ،حلاجامة جمحفامة :إن املسألة ال تصل  إال لثالثة :فقاال

أتيت ا،ني ع ك فسأال   :فقال ل  الرجل ،تى ا،ن ع ر فأع اه ومل يسأل ثم أ .فأع ياه

إّنام  كامان يغامران ،امالعلم  ،ص اما ا،ناما رسامول اهلل  :فقامال ا،امن ع امر ؟وأنت مل تسألني

 .(2)«غرا

قتامامدى  امام ،الفقامام  واأليكامامام  اخامامذ عامامناموالسامامب ان يعتامامربان ممامامن ي   يف مسامامائل   وي 

ومما يدل عامىل هامذا ماما  ،شعثاما وملَّ  ،ىل مجع األمةفقد كانا يريصني ع ،االجت ع والوئام

 بكامان احلسامن واحلسامني » :أورفت  املصامافر الوثيقامة عامن أيب جعفامر عامن أ،يام  ّامال

                                                           

  (.8/19البداية والناماية )( و381( انير فضائل القرآن للقاسم ،ن سالم رّم )1)

 (.9/366(، وتاريخ ،غداف )14/174( تاريخ فمشق )2)



وذكر الامذهبي  ،(1)«ويعتدان  ا ،وال يعيداّنا ،يان خلف مروان ،ن احلكم األموييصلِّ 

 .(2)«ال واهلل :لّا ؟أما كانا يصليان إذا رجعا إىل مناكهل » :أن  ّيل أليب جعفر

  .صتالميذ أخذوا عنام  العلم الذي ورثوه من جد ا  بوكان للسب ني 

وسامويد ،امن  ،واملساميب ،امن نجبامة ،ا،ن  احلسامن :ا ف ن تالميذ احلسن ،ن عي

وجاما،ر  ،واألصبغ ،ن نباتامة ،وهبرية ،ن يريم ،والشعبي ،والعالأ ،ن عبد الرمحن ،غفلة

وأ،امو حييامى  ،ا،ن املأموم :ويقال ،مأمون ،ن كرارة وعيسى ،ن ،وأ،و احلوراأ ،،امن خالد

وإسامحاق ،امن  ،وةحامرب العجامي ،وأ،امو مامريم ّاميس الثقفامي ،ع ري ،ن سعيد الن خعي

  .(3)وع ر ،ن ّيس الكويف ،وسفيان ،ن الليل ،يسار والد   د ،ن إسحاق

ومعرفتام  الع يقامامة  ،وفّامامة فقامام  يف علامم املصامامال  واملفاسامد ،وتيامامر غامءارة عل ام 

عامىل املصاملحة اخلاصامة مامن  ،ويفامظ الامدماأ ،الرشيعة يف تقدي   ويدة األمة ، قاصد

 .ا ملك الدنيا عندما تناكل ملعاوية

وّامد يفامظ » :فقامال عنام  احلامافظ ا،امن يجامر يف كتاماب اإلصاما،ة اأما احلسني 

 ،أخر  ل  أصامحاب السامنن أيافيام  يسامرية ،وروى عن  صاحلسني أيًضا عن النبي 

 .ع روعن  ،هند ،ن أيب هالة وخال  ،وأم  ،وروى عن أ،ي 

ه  ،وسكينة ،وفاة ة ،عي كين العا،دين :و،نوه ،احلسن :وروى عن  أخوه ويفيامد 

 .(4)«وآخرون ،وَكرك  التي ي ،وِسنان الدؤيل ،ة  وعكرم ،الباّر والشعبي  

                                                           

 (.8/258( البداية والناماية )1)

 (.2/112( تاريخ اإلسالم للذهبي )2)

 (.14/5( تاريخ فمشق )3)

 (.1/226( اإلصا،ة ال،ن يجر )4)
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،امن  -وصامامِره ع امر ،وأ،ويام  ،ث عامن جامدهيامدَّ »:وّال احلامافظ الامذهبي يف سامريه

ث عنامام  ،وةائفامامة -اخل اماماب  امامام   ،وعبيامامد  ،امامن ينامامني ،وفاة امامة ،عامامي :َولامامَداه :يامامدَّ وَ  

ه وي ،وا،ن  أخيام  كيامد ،امن احلسامن ،وةلحة  العقيي ،والشعبي   ،وعكرمة ،الفركفق فيامد 

 .(1)«وآخرون ،وا،نت  سكينة ،  د ،ن عي الباّر

 :بتواضع احلسنني 

 ،وخفأ اجلناح ،التواضع :بمن األخالق التي اتصف  ا احلسن واحلسني  

مامن جامد ا  ،وإمامام املتقامني ،اّتبساما هامذا اخللامق مامن ساميد املتواضامعني ،والرفق ،النا،

  .صرسول اهلل 

مامر  عامىل مجاعامة مامن الفقامراأ ّامد  ،لامرمحنرحيانة خليل ا افامذا احلسن ،ن عي 

وهامم  ،وضعوا عىل وج  األرض كسريات مامن اخلبامء كامانوا ّامد التق وهاما مامن ال ريامق

اهلل ال حيامامب  إنَّ  :فأجاماما م إىل ذلامامك وهامامو يقامامول ،فامامدعوه إىل مشاماماركتامم ،يامامأكلون مناماماما

ق وأغد ،وكَساهم ،فأةع امم ،وملا فرـ من تناول ال عام فعاهم إىل ضيافت  ،املتكربين

 .(2)عليامم من إيسان 

 ،أن  مر  عامىل صامبيان يتناماولون ال عامام فامدعوه ملشاماركتامم :ومن مواّف تواضع  

ألّنم  ؛اليد هلم» :وّال ،ف نحامم ،ربه ومعروف  ،ثم محلامم إىل منءل  ،فأجا م إىل ذلك

  .(3)«ونحن نجد أكثر من  ،مل جيدوا غري ما أةع و 

كام   ،التاماريخ أروع املواّامف يف التواضامعل ل  فقد سجَّ  اأما احلسني ،ن عي  

                                                           

 (.3/280( سري أعالم النبالأ )1)

 ( 1/291( يياة اإلمام احلسن ،ن عي )2)

 (.2/327( مدار  السالكني )3)



 ،احلسني ، ساكني يأكلون يف الصفة مرَّ » :روى أ،و ،كر ،ن   د ،ن ع رو ،ن يءم ّال

ّامد  :ثامم ّامال هلامم ،فتغدى معامامم ،إن اهلل ال حيب املتكربين :فنءل وّال ،الغداأ :فقالوا

أخرجامي ماما كنامت  :فقال للر،اماب ،ف ىض  م إىل منءل  .نعم :ّالوا ،أجبتكم فأجيبو 

 .(1)«تدخرين

أنام  كامان مامن والة الفقامراأ وأهامل  اوذكر أ،امو نعاميم األصامباما  عامن احلسامني 

ألن  أمامر ،الصامرب  ؛صجيلس معامم ةلًبا يف جمالستامم و بتامم االّتداأ ،النبي  ،الصفة

ك  يكى عامن احلسامني ،امن عامي التامربم مامن العاميش مامع مامن  ،عىل جمالستامم وخمال تامم

 . (2)خيالف سريهتم

ۓ ڭ  * :ّال اهلل تعاماىل وتبامارك ،فصفة التواضع من صفات عباف الرمحن

ّامال  ،والتواضع عالمة من عالمات يب اهلل للعبامد ،(3)& ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  * :تعاماماماماماماماىل

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

 .التواضعنتعلم صفة  بف ن سرية احلسنني ا،نا عي   (4)& ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې

 لنامامالر(5)تواضامامع تكامامن كامامالنجم الح

 

 عامامامىل صامامامفحات املاماماماأ وهامامامو رفيامامامع 

 

                                                           

 (.14/18( تاريخ فمشق )1)

 (.2/39( انير: املصدر السا،ق )2)

 [.63( ]الفرّان:3)

 [.54( ]املائدة:4)

 (: الح: لامر و،رك.128( األخالق ،ني ال بع والت بع ) :5)



 والتامامامامك كالامامامامدخان يعلامامامامو ،نفسامامامام 

 

 (1)عامامىل ةبقامامات اجلامامو وهامامو وضاماميع 

 :بكرم احلسنني  

 ،التامي تتصامف  اما النفامو، الكري امة ،والصفات النبويامة ،ومن األخالق القرآنية

وكثامامرة  ،اجلاماموفخلامامق الكامامرم و ،بوالتامامي جتسامامدت يف شخصامامية احلسامامن واحلسامامني 

وّامد كامان هامذا  ،وتنوي  القرآن الكامريم ،أهامل الكامرم عياميم .اإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل

َوره يي  يقول سبحان  يف مستامل ثا  سورة ،عد  ،التنوي  من القرآن الكريم يف أول س 

ڀ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀ * :البسامامام لة

 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ * :ثم وصامفامم ،قولام  (2)& ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .(3)& چ چ چ

 ،واألخامالق النبويامة ،ر أمري املامنني احلسن وأخوه احلسني ،القيم القرآنيةوّد تأثَّ 

 ،وانعكامس ذلامك عامىل نفساميتام  ، ا يف يضن أمري املامامنني عامي ،والرت،ية الع لية

فرتكاما لناما آثامامارًا ،اماركة فالامة عامامىل تأصامل خلامق اجلاماموف والكامرم واإلنفاماق يف شخصاماميتام  

يكون كذلك وّد شبَّا وكربا يف ،يت أكرم الكرماأ سيدنا رسول اهلل وكيف ال  ،العيي ة

وّامد تسلساملت إلاميام  هامذه اخللامة  ،الذي كان يع امي ع اماأ مامن ال خيشامى الفقامر ،ص

وأخبامار كامرمام  وجوف اما أصامبحت مرضامب  ،وترش،تاما أنفسام  يف ال فولة ،الكري ة

                                                           

 (.128( املصدر السا،ق ) :1)

 [.3( ]البقرة:2)

 [.5( ]البقرة:3)



 .(1)وّدوة العي أ من الرجال ،األمثال

الرجل الوايد ، ئة  ر،  أجاك احلسن ،ن عيي » : د ،ن سريينما ّال    :ف ن ذلك

س ع احلسن رجاًل إىل جانب  يدعو اهلل أن ي لك  » :وّال سعيد ،ن عبد العءيء (2)«ألف

 .(3)«فقام إىل منءل  فبع  إلي  ،عرشة آالف فرهم

 وي عم ،وذكروا أن  رأى غالمًا يف يائط من يوائط املدينة يأكل من رغيف لق ة 

إ  أسامتحيي مامن أن آكامل وال  :فقامال ؟ماما محلامك عامىل هامذا :فقامال لام  ،كلبًا هناك لق ة

 ،فامامذهب إىل ساماميده فاشامامرتاه ،ال تامامربح مكانامامك يتامامى آتيامامك :فقامامال لامام  احلسامامن ،أةع امام 

ياما ماموالي ّامد  :فقال لام  الغامالم ،وملَّك  احلائط ،فأعتق  ،واشرتى احلائط الذي هو في 

 .(4)وهبت احلائط للذي وهبتني ل 

فامدخلنا عامىل احلسامن  ،فدخلنا املدينامة ااًج ان لقنا يجَّ » :ّال أ،و هارون العبديو 

 ،فلام  خرجناما ،عام  إىل كامل وايامد مناما ،أر،ع ئامة ،ويالناما فحامدثناه ، سامريتنا ،،ن عامي

فلامو كنامت يف غامري هامذه احلامال  ،وا عي معرويفال ترفُّ  :فقال ،فأخربناه ،يسارنا ،فرجعنا

 .(5)«إن اهلل يباهي مالئكت  ،عبافه يوم عرفة ،مءوفكم أما إ  ،لكان هذا لكم يسرياً 

وع اماؤه ال نسامت يع  ،وإال فكرمام  معلاموم ،وما ذكرناه عن  إن  هو ّ رة مامن ،حامر

 .،أّالمنا يول  أن نحوم

                                                           

 ( 84لرشيفة ) :( الدوية النبوية ا1)

 ( 6/234( هتذيب الك ل )2)

 ( 3/260( سري أعالم النبالأ )3)

 (.11/196( البداية والناماية )4)

 (.3/261( سري أعالم النبالأ )5)



وماما  ،،ل هو مثل  أو ّريب ،أما الكرم احلسيني فال يألوا أن يكون فون كرم أخي  

فعامن الامذيال ،امن يرملامة  ،استقيا من لبان النبوةو ،ذلك إال ألّن  رش،ا من معني وايد

 ،فقامرع الباماب ،يتى أتى ،اب احلسني ،امن عامي ،خر  سائل يتخ ى أكّة املدينة» :ّال

 :وأنشأ يقول

 مل خيامامامامب مامامامامن رجاماماماماك ومامامامامن

 

 ك مامامامن خلامامامف ،ا،امامامك احللقامامامةيامامامرَّ  

 فأنامامت ذو اجلاماماموف أنامامت معامامامدن  

  

 أ،اماماماماموك ماماماماما كامامامامان ّاتامامامامامل الفسامامامامقة 

 ،وخر  إىل األعامرايب ،ف من صالت فخفَّ  ، واًّفا يصيوكان احلسني ،ن عي :ّال 

 صفأجا،ام  لبيامك ياما ا،امن رسامول اهلل  ،فرجع ونامافى ،قنامرب ،فرأى علي  أثر رض وفاّة
 :ّامال ،مائتا فرهم أمرتنامي ،تفرّتاماما يف أهامل ،يتامك :ّال ؟ى معك من نفقتناما تبقَّ  :ّال

وأنشامأ  ،عاما إىل األعامرايبفأخامذها وخامر  يامدف ، اما مامنامم فاماهتا فقد أتى من هامو أيامقُّ 

 :يقول

 خامامامامامامامامذها وإ  إليامامامامامامامامك معتامامامامامامامامذر

 

 واعلامامامامامم ،امامامامامأ  عليامامامامامك ذو شامامامامامفقة 

 لامامامو كامامامان يف سامامامرينا عصاماماما متامامامامدافا 

 

 كانامامامامامامت سامامامامامام نا عليامامامامامامك متدفقامامامامامامة 

 لكامامامامامامن ريامامامامامامب املنامامامامامامون ذو نكامامامامامامد 

 

 والكامامامامامامامف مناماماماماماماما ّليلامامامامامامامة النفقامامامامامامامة 

 :فأخذها األعرايب ووىل وهو يقول :ّال 

امامامامامامام  رون نقيامامامامامامامات جيامامامامامامامو مم ام 

 

 امم أيامامامامن  ذكامامامامرواجتامامامامري الصامامامامالة علامامامامي 

 وأنامامامامامتم أنامامامامامتم األعلامامامامامون عنامامامامامدكم 

 

 علامامامم الكتاماماماب وماماماما جاماماماأت ،امامام  السامامامور 

 

 مامامامن مل يكامامامن علوياماماما يامامامني تنسامامامب 

 

ُ  فامامامام  لامامامام  يف مجيامامامامع الناماماماما، مفتخامامامامر 
 (1) 

 
                                                           

 (.14/185( تاريخ فمشق )1)



ماما جاماأ عامن األساموف ،امن ّاميس  ،ومن كرم السبط الثا  احلسني صايب املقال العايل

عنامد اهلل  :ّامال ،ا،نامك ،ثغامر الامريّامد أرس  :ّيل ملح امد ،امن ،شامري احلرضاممي» :العبدي ّال

 :فس ع ّولام  احلسامني فقامال لام  ،ونف  ما كنت أيب أن يارس وال أن أ،قى ،عده ،أيتسب 

أكلتنامي السامباع يًياما إن  :ّامال ،فاع امل يف فكاماك ا،نامك ،رمحك اهلل أنامت يف يامل مامن ،يعتامي

ا يف فامداأ فأعط ا،نك هذه األثواب الربوف يستعني   :ّال –وكان مع  يف كر،الأ  –فارّتك 

  .(1)«فأع اه خسة أثواب ّي تاما ألف فينار ،أخي 

 :بعبادة احلسنني 

ومارساما مفاماموم العبامافة  ،مامن املجتامامدين يف العبامافة بكان احلسنان ا،ناما عامي 

 ،وتر،يامة الءهامراأ ،فقد رضعا العبافة مع ما رضعاه من معدن النبوة ،الشامل يف يياهت 

ا عىل ما هو أفضامل مامن  ،والسالم لت لب خافًماالتي جاأت إىل أ،ياما علي  الصالة  فدهل 

 .(2)أال وهو التسبي  والتح يد والتامليل والتكبري :ذلك

 فأةامل   ،(3)«؟يانأال تقوماماِن تصاملِّ » :وّال هلا ولءوجاما يف الليامل و اما يف الفامران

 ،واحللامم والصامرب ،والورع والتقى ،احلسن واحلسني عىل احلياة يف ،يت الءهد والعبافة

يشامد هلام  ،امذلك  ،يتى غديا أمثاالً من مث لاما ،غ سا يف هذه املفاهيم واملثل واملبافئفان

  .يمعارصو ا من الصحا،ة األ،رار 

ّال  ،وأفعال اخلري مجيعاما ،واحل  والصدّة ،كثريي الصوم والصالة بفكانا 

 ،عامىل يشأ فاماتني يف شامبايب إال أ  مل أيام  ماشامياً  ما ندمت  » :بعبد اهلل ،ن عبا، 

                                                           

 (.6/407(، وهتذيب الك ل لل ءي )14/182( املصدر السا،ق )1)

  (.3502( البخاري )2)

  (.1075( البخاري )3)



ولقامد  ،وإن النجائب لت قاف معام  ،احلسن ،ن عي خسامًا وعرشين يجة ماشياً  ولقد ي َّ 

 يجَّ  عل ل ولقد .(1)«عليتى أن  يع ي اخلف وي  سك النَّ  ،ّاسم اهلل مال  ثالث مرات

 .(2)« ،يت  !  إىل أمشِ  أن ألقاه ومل عءوجل ريب من أستحي إ   » ،قول  :  ماشياً 

احلسني  ي َّ » :ك  ذكر الء،ريي فقال اأخوه احلسني  ومىض عىل هذا الدرب

 ،كام  كامان يفعامل أخاموه« وإ،ل  تقاف ،امني يديام  ،(3)خسا وعرشين ِيجة ماشيا عىل ّدمي 

يتى ال يشقوا عىل أنفسامم يف تقليامده  ،لكن  كان يسلك ةريقًا غري الذي يسلك  النا،

 .في شون يف ال ريق الذي مشى في 

 ،ذا ةافا ،البيت يكاف النا، حي   وّن  مما يءفمحون عليام وكان احلسن واحلسني إ 

 .(4)بللسالم عليام  

 ،مقبَلامني عامىل اهلل ،يقامني ،عا،َدين هلل تعاىل ، عرفة بلقد كان احلسن واحلسني 

ام اوهلامذا كامان احلسامن  ،مد،َرين عن الامدنيا وشامواغلاما ،امرىض واة ئنامان أ إذا توضَّ

يامق  عامىل مامن أراف أن » :فقامال احلسامن ،  يف ذلامكفقيل لام ، لون وفرـ من الوضوأ تغريَّ 

يامدرك أن  العبامد كلام   افاحلسن ،ن عامي  ،(5)« لون يدخل عىل ذي العرن أن يتغريَّ 

اكفافت هيبت  وإجاللام   ،ونعوت ك ل  ،وتعرف عىل أس ئ  وصفات  ،اّرتب من مواله

ڎ ڈ ڈ ژ ژ  * :ّامال تعاماىل ،يداول األيامام ،امني الناما، ـفامو  ،وخوف  من 

                                                           

 .( 3/260( سري أعالم النبالأ )1)

 .( 14/71) تاريخ فمشق( 2)

( وّامال اهليث امي 3/115(، ال امربا  )3/287( أورفه الذهبي يف السامري عامن مصامعب الامء،ريي )3)

 «.،إسناف منق ع»عن : 

 ( . 8/37) البداية والناماية  (4)

 (.2/69( وفيات األعيان )5)



ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں 

وأوامره متعاّبة عامىل  ،ويأيت ،أخرى ،فيذهب ،دولة ،يقلب الدول (1)& ں ڻ ڻ ڻ

 ،يف الوّامت الامذي يشاماأ ،كام  يشاماأ ،ف  شاأ كان ،نافذة ،حسب إرافت  ،تعاّب اآليات

ات وأمامره وسامل ان  نافامذ يف السام و ،من غري كيافة وال نقصان ،عىل الوج  الذي يشاأ

 .ويف األرض وما علياما ،وأّ ارها

 ،تعياميً  جلناماب اهلل ؛يين  يقف ،ني يدي اهلل يف الصالة يتغري  لونام  افاحلسن 

 ،،امل أكثامر ،وخوف  مامن لقاماأه ،هكذا كانت مراّبة احلسن هلل تعاىل ،وخوًفا من لقاأ اهلل

ام  ّامال مءيد ،امن يوشامبعن  ،فقد ذكر ا،ن سعد يف ةبقات  مامن  ماما رأيامت  أخاموف» :أن 

 .(2)«النار مل ختلق إال هل  وع ر ،ن عبد العءيء كأنَّ  ،احلسن ،ن عي

تولامد عنامد  ،ومعرفامة أسام ئ  وصامفات  ،إن  استشعار عي امة اهلل وجاللام  ..اهلل أكرب

ڦ  * :الامذي خيضامع لام  كامل يشأ ،وماما،ة من هذا اإلل  العييم ،وخوفاً  ،العبد خشية

 .(3)& ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ

فامامذا  ،استشعار ا لعي ة ر   أّن  كانا يبتامالن إلي  يف كامل أيامواهل كانت ث رة 

امع ،ااحلسني  فنامراه يف  ،وإلامامار االفتقامار إىل اهلل ويامده ،كان كثامري الامدعاأ والترض 

ثم يركب فرس  ويستقبل القاموم رافعامًا  ،يغتسل ويت يب ،املسك (هام 61)وّعة ال ف 

وأنامت فامي  نامءل يب  ،ةرجامائي يف كامل شامدَّ و ،اللامم أنت ثقتي يف كل كرب» :يدي  يدعو

                                                           

 [.26( ]آل ع ران:1)

 ( 5/398) ( ال بقات الكربى2)

 [.15( ]الرعد:3)



 .(1)«وصايب  كل يسنة   ،كل نع ة وأنت ويلُّ  ،ثقة

فقد كان السامب ان  ،وث رة اليقني ،ورفعة املتقني ،أما صالة الليل التي هي كاف املامنني

گ گ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ * :ع اماماًل ،قولامام  تعاماماىل ،يكثامامران مناماماما ب

وكان احلسامني  ،لقيام يف أول الليليأخذ نصيب  من ا افكان احلسن  ،(2)& گ ڳ

والغريامب  أن  احلسامني  ،وهكامذا كاناما يقتسام ن ّيامام الليامل ،(3)يأخذه مامن آخامر الليامل ا

ألن ّيامام الليامل  ؟أتامدرون ملاماذا ،مل يرتك ّيام الليل يتى يف آخامر ليلامة مامن يياتام  ا

ه اسامتغنا ،رشف املامن ّيام  ،الليامل» :صك  ّال جد  احلسني  ،رشف املامن ؤه وعامء 

 .(4)«عن النا،

 ،التأخر إىل الغد اب جيش أهل الكوفة للحرب ةلب منامم احلسني وملا تأهَّ 

 فامامو يعلامم أ  ّامد كنامت أيامبُّ  ،ونامدعوه ونسامتغفره ،لعلناما نصامي لر،ناما الليلامة» :وّال

  .(5)«واالستغفار ،وكثرة الدعاأ ،وتالوة كتا،  ،الصالة ل 

فالبينامة عامىل  ،ةولب أصحا ا ،الامدليلويف احلقيقة أن  مام  كثرت فعاوى املحبة  

أماما  ،فأهل القيام هامم األرشاف ،امني الناما، ،والشاهد عليامم ساعات الليل ،من افعى

وأفنامامت  ،فأسامامق ت ذكامامرهم ،أهامامل الناماموم والغفلامامة فقامامد فضامامحتامم تلامامك الساماماعات

                                                           

 (.3/94هتذيب األيكام للشيخ ال و )من كتب الشيعة : ، و3/275( سري أعالم النبالأ: )1)

 [.18( ]الذاريات:2)

 ( للعفا .1/403(، رهبان الليل )171( الءهد ال،ن ينبل ) :3)

 (.3701( صحي  اجلامع )4)

 (. 3/315(( تاريخ ال ربي)5)



 .(1)رشفامم

ر فبالليل يتم غر، ،امذو ،ومن سرية احلسن واحلسني ا،ني عي نتعلم أ ية ّيام الليل 

 ،وكلام  اكفافت مسامايت  ،وعىل ّدر غرسامك يكامون اخلامري يف ّلبامك ،اإلخال  والصدق

 .(2)& پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ *اكفاف توايل اهلدايا علي  من كل جانب 

فشامكر اهلل  ،بإن ّيام الليل من أهم صور الشكر التي كان ي رساما الرحيانتان 

 والعبامد  ،والشكر ع امل ،فيةعىل نع   التي ال تعد وال حتىص غاية من غايات العبو

وأ،لغ أثر للنع ة ينبغي أن ييامر عىل العبد هو  ،الشكور هو الذي ييامر علي  أثر النع ة

 .(3)كيافة الذل واالنكسار والتعييم لويل النعم

جيلامامس يف  صإذا َصامامىلَّ الَغامامداَة يف مسامامجد رسامامول اهلل  اكامامان احلسامامن ،امامن عامامي 

ثون وجيل ،مصالَّه يذكر اهلل يتى ترتفع الش س س إلي  من جيلس من سافات النا، يتحامد 

ثامم ينرصامف إىل  ،ور،ام  أحتفنام  ،ثم يقوم فيدخل عىل أمامات املامنني في ساملِّم علاميامن ،عنده

 .(4)منءل 

 ،والناما، يقرت،امون منام  ،والساميوف تتخ فام  ،يف حليات  األخامرية اواحلسني 

 ذكامرَت »: فرفامع احلسامني رأسام  ثامم ّامال أليامد أصامحا، ،ذكامر الصامالة ،ويريدون ّتلام 

ساملوهم أن  :ثامم ّامال ،نعم هامذا أول وّتاماما ،اهلل من املصلني الذاكرين جعلَك  ،الصالة

                                                           

 (.173:( اإلي ن أوالً ) 1)

 [.70( ]األنفال:2)

 (.174( اإلي ن أوالً ) :3)

 ( 194، 11/193( البداية والناماية )4)



 .(1)«وا عنا يتى نصييكف  

 القانتامامامامامامامامون املخبتامامامامامامامامون لر امامامامامامامامامم

 

 الناماماماماماماماةقون ،أصامامامامامامامامدق األّاماماماماماماموال 

 حييامامامامامون ليلامامامامامامامامم ، اماماماماماماعة ر امامامامامامامم 

 

 وساماماماماماماماماال ،،امامامامامامامامتالوة وتضامامامامامامامامامرع 

 وعياماماموّنم جتامامامري ،فاماماميأ فماماماموعامم 

 

امامامامامامالمثامامامامامامامل اّنامامامامامام ل ا   لوا،امامامامامامل اهل  

 يف الليامامامامل رهبامامامامان وعنامامامامد جامامامامامافهم 

 

 لعامامامامامدوهم مامامامامامن أشامامامامامجع األ، امامامامامال 

 ،وجاماماماموهامم أثامامامامامر السجاماماماماموف لامامامامر م 

 

 (2)و اماماماماماما أشامامامامامامعة ناماماماماماموره املتاماماماماماماماليل 

ك  أّنام  ،خيافامان ر ام  وخيشاميان  ،عاماملني فقيامامني ورعامني بلقد كان احلسامنان  

وةالّامامة  ،ملكامامة اخل ا،امامة  ولقامامد آتا اماما اهلل ،تعلَّام  منامامذ الصامامغر فنامامون العلامامم واألفب

سَن البيان ،اللسان  .يية ،دعائ  واستغفاره ،ملا كانت ألسنتام  رةبة ،ذكره ،وي 

 عامنومحامده، وفعائام  واللجاموأ إليام ، كام  روي  يكثران من ذكر اهلل احلسنان وكان

 اللامامم» :  الاموتر ّناموت يف أّاموهلنَّ  كل ت   ص اهلل رسول  نيعل  :  ّال عيي  ،ن احلسن

فامامي ن هامامديت، وعامامافني فامامي ن عافيامامت، وتامامولني فامامي ن توليامامت، و،امامارك يل فامامي   اهامامد 

ام مامن واليامت،  ذل  يامال   أع يت، وّني رش ما ّضيت، فإنك تقيض وال يقىض عليك، إن 

ام ، أناما إن  اللامم» وكان من فعائ  :  .(3)«تباركت ر،نا وتعاليت ،ني فامال ،رش   ،شامتمِ  تعامذِّ

 . (4) «آذيت   !  أو املسل ني شت ت   من رجل  

اللامم اركّني الرغبة يف اآلخرة يتى أعامرف » :يكثر من ّول  اوكان احلسني 

                                                           

 (، وفي  أ،و خمنف.3/326( تاريخ ال ربي )1)

 ( 1/365( رهبان الليل )2)

ح  (1735( مسند اإلمام أمحد )3)  ( .245/  3: )  األرنوؤط شعيب وصح 

 ( .٤٦٨/  1اخل اب )  ، أثور الفرفو، (4)



صدق ذلك يف ّلبي ،الءهافة مني يف فنيايخ اللامامم اركّنامي ،رصامًا يف أمامر اآلخامرة يتامى 

 .(1)«وأفر من السيئات خوفاً  ،أةلب احلسنات شوّاً 

فكامان يقامول يف  ،وذاكًرا ل  يف أيلامك املواّامف ،متعلًقا ،اهلل ا،ل كان احلسني 

أ ثني عىل اهلل تبامارك وتعاماىل أيسامن الثناماأخ وأمحامده عامىل الرساماأ والرضاماأخ » :أيام كر،الأ

اللامم إ  أمحدك عىل أن أكرمتنا ،النبوةخ وعل تنا القرآنخ وفقامتناما يف الامدينخ وجعلامت لناما 

 .(2)«ومل جتعلنا من املرشكني ،أس عًا وأ،صارًا وأفئدة

أخرجامو  »:ّامال املا يرض احلسن ،ن عامي  :ّالوروى عن رّبة ،ن مصقلة 

 :ّامال ،فلام  أخامر  ،ام  ،اآليامات :يعنامي ،حراأ لعي أنير يف ملكاموت السام واتإىل الصَّ 

وكامان مماما صامنع اهلل لام  أنام   ،«اللامم إ  أيتسامب نف ام عنامدك فإّناما أعامء األنفامس عامي

 .(3)ايتسب نفس 

اللامامم أنامت ثقتامي يف كامل « :رفع يديام  فقامال احت اخليل احلسني ،ن عي وملا صبَّ 

فكامم مامن هاممي يضامعف  ،وأنت يل يف كل أمر نءل يب ثقة وعدة ،ورجائي يف كل شدة ،كرب

فأنءلت  ،ك وشامكوت   ،ويش ت في  العدو ،وخيذل في  الصديق ،وتقل في  احليلة ،في  الفااف

 ،فأنامامت ويل كامامل نع امامة ،ففرجتامام  وكشامامفت  وكفيتنيامام  ،رغبامامة فيامام  إليامامك ع امامن سامامواك ،إليامامك

 .(4)«ومنتامى كل غاية ،كل يسنةوصايب 

متبعامني  ،منكب ني عىل عبافة ر ام  ،،ائعياما إلي  ،كانا واهبني أنفسام  هلل بفاحلسنان 

                                                           

 (.1/481( الءهد ال،ن أيب الدنيا )1)

 (. 3/315( تاريخ ال ربي )2)

 (، وفي  انق اع.3/70( املعجم الكبري لل ربا  )3)

 (.1/944(، وخمترص تاريخ فمشق )6/350( تاريخ ال ربي )4)



 ب تسامبني ،ام  عنامد كامل كر،امة و،ليامة  ،ذاكامرين لامر   يف كامل ناكلامة ،صهلدي جد ا 
 .فام  خيار من خيار من خيار ،وأكرم عنده منءلتام  ومثوا ا ،وأرضا ا

   :ب سننيحلم احل

 ،وخاماتم األنبياماأ ،وإمام العي أ ،احللم من سيد احلل أ بتعلم اإلمامان احلسنان 

ومامن أجامل  ،يعل امام  بكامان أ،و اما  صوما مل يبلغام  من أخامالق رسامول اهلل  ،ص

وصامفات  ،جيلس مع احلسنني أو أيد ا فيسأل  عن مكارم األخالق اذلك كان عي 

كيامم  :ّامال ؟ماما احللامم» :فقال لام  ،عن احللم بسن ا،ن  وكان مما سأل عي  احل ،املروأة

  .(1)«الغيظ وَملبك  النفس

أن  كان ،ين  و،ني مروان  :اومن املواّف التي نعرف من خالهلا يلم احلسن 

فامامتخط مامروان  ،واحلسن ساكت ،فأّبل علي  مروان فجعل يغلظ ل  ،،ن احلكم كالم  

 أف   ،والش ل للفامر  ،ن الي ني للوج وحيك أما عل ت أ» :افقال احلسن  ،،ي ين 

عندما أغلظ ل  مامروان يف  اكيف سكت احلسن  فانيروا ،(2)«فسكت مروان ،لك

لكامن  ،فسامكت عامن يامقِّ نفسام  ،ألن  خ أ مروان كان ي امس  احلسامن شخصامي ا ،الكالم

نة  ،هلل وللسامنة ا،امل غضامب احلسامن  ،مل يسامكت احلسامن ،عندما خالف مروان الس 

واب  ه  ،فياماوأ،ان ل  الص    .افلل  فر 

أتبكي  »:افقال ل  احلسني  ،،كى مروان ،ن احلكم يف جناكت  ،اوملا مات 

ع  ع  ما جترِّ وأشامار إىل « مامن هامذا أفعل ذلامك إىل أيلاممَ  إ  كنت   :فقال ؟وّد كنت جترِّ

                                                           

 (.11/202( البداية والناماية )1)

 ( 3/260( سري أعالم النبالأ )2)



  .(1)اجلبل

 :لاما التاريخ ما ذكامره ا،امن عائشامةالتي سجَّ  اومن نوافر يلم احلسن ،ن عي  

 ،املدينامة عامىل ساماكناما أفضامل الصامالة والسامالم فخلت  » :ّال ،من أهل الشام أن رجالً 

 ،وال فا،امة منام  ،وال ثو،اماً  ،وال سام تاً  ،مل أَر أيسامن وجاماماً  ،فرأيت رجاًل راكبًا عىل ،غلة

فامامتق ّلبامي  ،هامذا احلسامن ،امن عامي ،امن أيب ةالامب :فقيل ،فسألت عن  ،ف ل ّلبي إلي 

أأنامت ا،امن عامي  :فقلامت ،فرصت إلي  ،(2)ل  ا،ن مثل ويسدت عليًا أن يكون  ،،غضًا ل 

ّامال  ،فل  انقىضام كالمامي ،أسبام  ،فعل ،ك و،أ،يك :ّلت ،أنا ا،ن  :ّال ؟،ن أيب ةالب

 ،أنءلناك إىل منءل   فإن ايتجَت  ،ر ،نام   :ّال ،أجل :ّلت ،أيسبك غريباً  :ام احلسن ام  يل

جل الشاماميُّ  ّال ،اكأو إىل ياجة عاونَّ  ،آسيناك إلامى مال   وإن ايتجَت   فانرصامفت   :الرَّ

وماماما فكامامرت فامامي  صامامنع وصامامنعت إال شامامكرت   ،وماماما عامامىل األرض أيامامب إيلَّ منامام  ،عنامام 

 . (3)«! وخءيت نف 

 رّيامامق ياماموايش احللامامم لامامو أن يل امام  
 ذ

 ،كفيامامك ماماما ماريامامت يف أنامام  ،امامرف  
 

ومماما ذكامره  ،وكلام ت الامرمحن ،فقد مء  يل   ،امأفب القامرآن ،اوأما احلسني 

جنامى غامالم  لام  جنايامًة » :ّامالوا ،وخلق  العامايل املنيامف ،عن يل   الرشيف أهل األفب

 (4)& ٿ ٿ * يا موالي :فقال ،فأمر ،  أن يرضب ،توجب العقاب علي 

                                                           

 ( 6/235( هتذيب الك ل )1)

، وهل مثلام  ي بغأ؟ لكامن هامذا ماما فر  عليام  اخلاموار ، بأ،َغَأ علي ا وأَ،غَأ ا،ن  احلسن ( 2)

 من ،غأ  ألهل البيت عليامم رضوان اهلل.

 .( 68، 2/67( وفيات األعيان )3)

 [.134( ]آل ع ران:4)



 .ّامد عفاموت عنامك :ّامال (1)& ٿ ٹ ٹٹ * ياما ماموالي :ّامال ،خلوا عن  :ّال

ولامامك  ،أنامامت يامامر لوجامام  اهلل :ّامامال (2)& ٹ ڤ ڤ ڤ * ياماما ماماموالي :ّامامال

ره  ،لقد علم هذا الغالم مدى ارتباط احلسني ،امالقرآن (3)«ع يكضعف ما كنت أ فامذك 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  * :الاماماموارفة يف سامامامورة آل ع امامامران ،،صامامامفات املت قامامامني

فسامامامامامارع  ،(4)& ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

وما ريض أن يسي ر علي   ،إىل االت صاف ،صفات املت قني يف ذلك املوّف ااحلسني 

وضاماماعف لامام   ،وأعتقامام  لوجامام  اهلل تعاماماىل ،،امامل عفاماما وأيسامامن إىل ذلامامك الغامامالم ،الغضامامب

 عامن عفا اعفَ  وإن يلم، عن سكت سكَت  وإن علم، عن ن ق ن َق  إننعم ..  ! الع اأ

 ّدرة !

 صامامفوح عامامن اإلجامامرام يتامامى كأنامام  
 

 مامامن العفامامو مل يعامامرف مامامن الناماما، جمرماماماً 
 

 (5)إذا ما األذى ،الكره مل يغش مسل ً  فليس يبايل أن يكون ،  األذى

نامتعلم مناماما  بكري ة من سامرية اإلمامامني احلسامنني ا،نامي عامي فامذه املواّف ال

يف نبذ ما  صونرى فياما اّتداأ ا ،جد ا رسول اهلل  ،وكيفية كسب املخالفني ،احللم

ڄ ڃ ڃ ڃ  * :ييام  إن اهلل أمامره فقامال ،حياك يف الصامدور مامن أمامر اجلاماهلني

                                                           

 [.134( ]آل ع ران:1)

 [.134( ]آل ع ران:2)

 (.1/68( ر،يع األ،رار لآليب )3)

 [.134( ]آل ع ران:4)

 ( 62( انير: رسا  امللوك لل رةويش ) 5)



 . (1)& ڃ چ چ چ

 ال تلك أخرّاويف اخلامرق إغراأ ف احلاملم رفع للسفي  عن األذى

ّا ذ ال تنفعنامك ندامامةفتنامامدم إ ك  نامدم املغبامون مل اما تفرَّ
(2). 

كامانوا مامع ،وأرشاف اخللق ،وسامافة الناما، ، صوهاالأ هامم أيفاماف رسامول اهلل 

امامعون إليامام  والتقامامرب إليامام  ،امامأنواع العبامامافة القوليامامة  ،ويكثامامرون مامامن ةاعتامام  ،ر امامم يترض 

امن  ،اةنةالياهرة والب ،الرسية واجلامرية ،والع لية فل  يسنت عالّامتامم مامع ر امم يسَّ

واحللامم  ،فأصبحوا مم ن ي رضب ،  املثل  يف اجلوف والكرم ،اهلل تعاىل أخالّامم مع النا،

  .وّول كل ة احلق ،دون أن خيافوا لومة الئم ،والعفو عن النا، ،والتواضع

 

  

                                                           

 [.199( ]األعراف:1)

 ( 151( األخالق ،ني ال بع والت بع ) :2)



 الباب اخلامس :

  بني واحلس فضائل احلسن

 :أكرم الناس أصاًل- 1

ع الفتويامات اإلسامالمي ة ،امن أمري املامنني ع ر ،ن اخل اب يف ك  ،ومع توس 

فقامال  ،يبدأ أمري  املامامنني ،نفِسام  :فقال املسل ون ،أمر ع ر ،ن اخل اب ،وضع الديوان

وا ع ر يي  وضع  اهلل ،ال :ع ر ثمَّ َمن  ، صفبدأ ،أهل ،يت رسول اهلل  ،ولكن َضع 

َ،ت   يف َ،نِي ،يلياِمم رون عن أكثامر ، امون ّامريش ،عديي  يتى جاأت نوب ثامم   ،(1)وهم متأخِّ

ففرض للحسن واحلسامني مامع أهامل ،امدر خسامة آالف خسامة  ،،دأ ،عدها ،توكيع الع ايا

ا هلام  ،فريضامة أ،اميام  عامي ! ام  مع أّن   مل يشامدا ،دًرا ام آالف ًّ مامع أهامل  اوذلك إحلا

فكامان ع اماأ ع امر  ،لام ومعرفت  ، نءلتام  وفضام ،(2) صلقرا،تام  من رسول اهلل  ،،در

يتى أن  ا،نًا لع ر جاأه يوًما ي البام  ،امأن يساماوي ،ينام  و،امني  ،هل  أكثر من ع اأه لولده

وجامدي  ،وأمي كامأمام  ،ائتنامي ،امأب  كامأ،يام » :فقال ع ر ال،نام  ،احلسن واحلسني يف الع اأ

  .(3)«أع ك ع اأ ا ،كجد ا

  .ب حلسنيالذي يرجع إلي  احلسن وا ،هذا هو األصل العريق

 إذا مجعتنا يا جرير املجامع   أولئك آ،ائي فجئني ، ثلامم

                                                           

 (.1/355( اّتضاأ الرصاط املستقيم )1)

 .( 3/285( أورف الذهبي يف السري )2)

 رشح إيقاق احلامق للساميد املرعيشام من كتب الشيعة : و ، ( 2/208فتوح الشام ) ( انير كتاب: 3)

 ( . 9/38، ،حار األنوار : )  (26/317)



مامن  : ومجاعامة مامن األرشاف ام اوعنده ع امرو ،امن العاما   - ا ّال معاوية

امة ة وخاماالً وخالامة وعامً  وع   الامنع ن ،امن العجامالن  فقامامَ  ؟أكرم النا، أ،ًا وأمًا وجدًا وجامد 

ام ، املرتىضام هامذا أ،اموه عاميي  :قامالف ام وّيل احلسامني ام ا فأخذ ،يامد احلسن ،الءرّا    وأمُّ

ام  جعفامر ، الكامربى وجدتام  خدجيامة   ، ص املصام فى  امد  وجامده  ، الءهراأ فاة ة  وع  

 ،وخالام  القاسامم ،وع تام  أم  هاما  ،نامت أيب ةالامب أ،ي  محءة سيد الشامامداأ، وعمُّ  ، ال يار

 .«  وخالت  كينب

 يامبُّ  :للامنع نّال ،عأ من يرض  ،من املجلس بفل  خر  احلسن ،ن عي 

 واهلل ماما أةاماعَ  ،غري احلق ما ّلت   :فقال النع ن ؟ ما ّلت فعاك إىل أن ّلَت  ،ني هاشم  

،  ولقي الشقاأ يف اآلخامرة ،م اهلل أمنيت  علي  يف الدنياخملوًّا يف معصية اهلل إال يرَّ  رجل  

اما لقامد صام .(1)«اأيالًمام وأفضل اسلفً  وأّعدها اعوفً  ّريش أنرض   هاشم ،نو ماما  ،دقيق 

 .ّال غري احلق  

 أيوووا ب وووعة امنتوووار مووون  ل هاشوووم

  

 ويووا بنووت خوو  اءلووا أنربووت الطهوورا 

 وأنسوولت األفاف فينووا ذو  التقوو  

 

 فكم أظهرت بحًرا وكوم أدودقت ًوًرا 

 :تسمية النيب هلما- 2 

ومامامنحام  أفضامامل  ، اسامام يام غامامريَّ  ص ا أن جامامدَّ  :بومامامن فضامامائل السامامب ني  

 .كالم عن هذاوّد تقدم ال ،األس أ

 :أذنيهمايف  صتأذين النيب - 3

فكامان أول صاموت سام عاه  ،بن وأّامام يف أذناميام  أذَّ  صومن فضائلام  أن النبي 

                                                           

 . (12لباب األنساب للبيامقي ) :،  (14/70( تاريخ ا،ن عساكر )1)



وكانا أول ما سام عا صاموت  يف الامدنيا هامو صاموت جامد ا رسامول اهلل  ،من الدنيا هو اهلل أكرب

 .وّد تقدم الكالم عن هذا أيضا ،ص

 :العق عنهما حتنيكهما وختانهما وتولي النيب- 4

 ا ويل حتناميكام  أن جامدَّ  بومن الفضامائل التامي ييامي  اما احلسامن واحلسامني  

كام  تقامدم ذكامر هامذا  ،وّام ،ختاماّن  ،وكذلك توىل العقيقة عنام  ،ص،يدي  الرشيفتني 

 .عند الكالم عن والفهت 

 :وفد نصارى جنران بأهل بيته صمباهلة الرسول - 5

إىل اإلسامالم ، فلام َّ وصاملامم  فيام  ا يامدعوهمإىل نجران كتاً،ام صكتب رسول اهلل  

روا أن يرسلوا إلي  وفًدا يتكون من أر،عة عرش رجاًل من أرشافامم، وملا جاأ  الكتاب ّرَّ

،املدينة، سلَّ وا علي  فرفَّ سامالمامم، ثامم سامأهلم  صوفد نصارى نجران إىل رسول اهلل 

إىل اإلسامالم ، فقامالوا  ص وسألوه ، فلم تءل ،  و م و،  املسألة . فدعاهم رسول اهلل

يموونعكم موون ا سووالم ثووالك: عبووادتكم » :  ص:كنَّاماما مسامامل ني ّامامبلكم، فقامامال النبامامي 

ليب، وأكلكم اءنزير، وزعمكم أن  هلل ولًدا  ، وكثر اجلدال ،ينام  و،يامنامم، والنبامي  «الص 

ة . ص  يتلو عليامم القرآن ويقرع ،اةلامم ،احلجَّ

خ اهلل ورسوولح  خ عبدح إن  » يسى علي  السالم : عن ع صوكان مما ّال  هلم رسول اهلل 

هل رأيت إنساًنا ّامط مامن » ، فغضبوا وّالوا: «ولالعيرا  البتح  ألقاها إىل مريمَ  خح ، وكلمتح 

ا فأرنا مثل  ًّ ژ  علاميامم ّولام  سامبحان : فأنءل اهلل يف الامرفِّ ، « !  غري أب؟ فإن كنت صاف

]آل  ژڭ      ڭ       ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ

[. فكانت يجًة فامغة ! يين  شب   فياما الغريب ،  هو أغرب من خ فل َّ 60، 59ع ران: 

ِد معامم املجافلة ،احلك ة واملوعية احلسنة فعاهم إىل املباهلةخ امتثاالً لقولام  تعاماىل:  مل جت 



ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  ژ 

]آل  ژۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  

 . [61ع ران:

، ومشت اًل عىل احلسن واحلسامني  اعىل القوم آخًذا ،يد عيي  صفأّبل النبي 

إذا أناماما »متيشامام عنامامد لامامامره لل باهلامامة ، وّامامال هلامامم :  ليف خيامامل  لامام  ، وفاة امامة  ب

نوا ال » ، وّامال ،عضامامم لامبعأ :  صفخاف الوفد من مباهلة الرسامول «. فعوت  فأمَّ

ايكم علينا » فأ،وا أن يالعنوه ! وّالوا: « ، فو اهلل لئن كان نبيًا فالعنَّاه ال نفل   تفعلوا

(،السامرية النبويامة أل،امى 3/549]انيامر : كاف املعاماف )فصاحلامم عىل أخامذ اجلءيامة . « ،  أيببَت 

 .([452 /1(،تفسري ا،ن كثري)1/310(، أخبار املدينة )2/547شامبة )

 :الشهادة هلما بالسيادة- 6

عامىل  ،مكانة هذين اإلمامني وسيافهت  وجاللامة ّامدر ا صلقد أعلن رسول اهلل 

ّامال رسامول اهلل  :فعامن أيب سامعيد اخلامدري ّامال ،مرأى ومس ع من النا، يف غامري مامرة

أتيامت  :وجاأ عن يذيفامة أنام  ّامال .(1)«احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة» :ص

ثامم خامر  فاتبعتام   ،صامىل العشاماأثم ّام يصامي يتامى  ،مع  املغرب فصليت   صالنبي 

ويبرشام  أن احلسامن واحلسامني ساميدا  ،مَلك  عرض يل استأذن ر،  أن يسلم عي» :فقال

  .(2)«شباب أهل اجلنة

 مامن الصامحا،ة، غفامري   يف اجلنامة مجامع   ب وّد نقل إلينا خرب سيافة احلسن واحلسامني

و  ،  أ،امو هريامرةو،ن أيب ةالب ،  عي  وع ر ،ن اخل اب ، هم:  عبامد اهلل ،امن ع امر ، والامد 

                                                           

 وغريه ، وصحح  األلبا  .( 3768) سنن الرتمذي( 1)

 (.7/12( مصنف ،ن أيب شيبة)2)



احلسامني ،امن عامي ، وأ،امو سامعيد اخلامدري ، وعبامد اهلل ،امن عب اما، ، وعبد اهلل ،ن مسعوف ، و

ّرة ،ن إيا، ويذيفة ،ن الي ن ، وأنس ،ن مالك ، وأسامة ،ن كيد ، وجا،ر ،ن عبد اهلل ، و

،ريامامدة ،امامن احلصاماميب األسامامل ي ، والامامرباأ ،امامن عاماماكب ، ومالامامك ،امامن احلامامويرث ، واملامامء  ، 

 . (1) ي وجامم البلويعة ،ن يثريب ، رفاو

 سبب كثرة الرواة هليا احلديث :

 مرةً  وجاللة ّدر ا بخرب سيافة احلسن واحلسني  صرسول اهلل إلعالن  .1

 .يصحا،ة من ال عىل مرأى ومس ع   ، ،عد مرة، ويف  افل جامعة
، ويرصامم عىل فعوة الن اما، إىل بللحسن واحلسني  يالصحا،ة  يبُّ  .2

 رفة ّدر ا واختاذ ا سافًة هلم . ب تام  ومع

ّامال ا،امن عبامد  «إن ا،ني هذا سيد» :عن احلسن صوّد تواترت الروايات ،قول  

إن ا،ني هذا  :أن  ّال يف احلسن ،ن عي صوتواترت اآلثار الصحاح عن النبي » :الرب

ورواه مجاعامة  ،وعسى اهلل أن يبقي  يتى يصل  ،ني فئتني عيي تني مامن املسامل ني،سيد 

ممامن  وال أساموفَ  ،وأنام  رحيامانتي مامن الامدنيا :ويف يدي  أيب ،كرة يف ذلك ،الصحا،ة من

ّال رسول اهلل  :وجاأ من يدي  جا،ر ،ن عبد اهلل ّال .(2)«سيدا  صس ه رسول اهلل 

وليصاماملحنَّ اهلل ،امام  ،امامني فئتامامني مامامامن  ،ساماماميِّد -يعنامامي احلسامامن  -إن ا،نامامي هامامذا » :ص

  .(3)«املسل ني

                                                           

ويامة ( الدويامة النب3/24( واملعجامم الكبامري )9/183( روايات هذه األيافي  يف جم ع الءوائد )1)

 (.81الرشيفة )صام 

 (.1/385( انير: االستيعاب ال،ن عبد الرب )2)

 (.2597( ال ربا  يف الكبري رّم)3)



ينيامر إىل  ،واحلسامن إىل جنبام  ،عامىل املنامرب صعت النبي س » :وعن أيب ،كرة ّال

ولعامل اهلل أن يصامل  ،يام  فئتامني مامن  ،إن ا،نامي هامذا ساميد :وإلي  مرة ويقول ،النا، مرة

 .(1)«املسل ني

فرّامة  مامع  :ألن املسامل ني كامانوا يومئامذ  فامرّتني ،للفئتني ،العيي تني صووصف  

ييام  أخامرب  ، صالنبامي  وهذه معجءة عيي امة مامن ،بوفرّة  مع معاوية  ،احلسن

ملاما رض،ام  عبامد  اأن عامي  ،امن أيب ةالامب  :وأصامل القضامية ، ذا فوّع مثل ما أخرب

 او،ويامع ا،نام  احلسامن  ،الرمحن ،ن ملجم يوم اجل عة وتويف سنة أر،عني من اهلجرة
ثامم رأى اخامتالف الناما، فرّامًة مامن  ،أّام احلسن ،عدها أيامامًا مفكامرًا يف أمامره ،،اخلالفة

ورأى أن النيامر يف إصامالح  ،وال يسامتقيم األمامر ،امن جامة معاويامة وفرًّة  ،جامت 

سامل م اخلالفامة ملعاويامة يف اخلامامس مامن  ،املسل ني ويقن فمائامم أوىل من النير يف يق  

ي هامذا  ،ر،يع األول من سنة إيدى وأر،عني وكانت خالفت  ستة أشامامر إال أيامامًا وسام  

لعامل اهلل أن يصامل  ،ام  ،امني فئتامني » :صوهذا الذي أخرب ،ام  النبامي  ،عام اجلامعةالعام 

  .«عيي تني من املسل ني

فإن  ترك امللك  ،اومنقبة  للحسن ،ن عي  ،فاحلدي  في  علم  من أعالم النبوة

 ،ملاما رآه مامن يقامن فماماأ املسامل ني ،،ل لرغبتام  فامي  عنامد اهلل ،ة  وال لعل   ة  وال لذل   ة  ال لقل  

ي  هامذه القضامية عنامد احلامدي  عامن وساميأيت توضام ،فراعى أمر الامدين ومصاملحة األمامة

  .اخالفة احلسن 

  :وهلل فر من ّال

 وموووون يووووك جووووده حقووووًا نبيووووًا 
 

 فووووو ن لوووووخ ال  ووووويلة   األنوووووام 
 

                                                           

 (.3746( أخرج  البخاري )1)



فجاأ يسن ،ن عي ،ن  ،كنا مع أيب هريرة جلوساً » :وعن سعيد ،ن أيب سعيد ّال 

أ،اما هريامرة  ياما :فقلناما ،ف ىضام ،وأ،و هريرة ال يعلم ،فرففنا علي  ،م عليناأيب ةالب فسلَّ 

تقامول ياما  :فقلامت لام  ،ياما ساميدي :فقامال ،فقام فلحق  ،هذا يسن ،ن عي ّد سلم علينا

 .(1)«إن  لسيد   :يقول صإ  س عت رسول اهلل  :ّال ؟سيدي

ه أن ينير إىل سيد شباب أهل اجلنة فلينير » :وعن جا،ر ،ن عبد اهلل أن  ّال من رسَّ

 .(2)«إىل احلسن ،ن عي

امر)كة من من قة م اوملا ّصد معاوية   ال تامدع أيامداً » :ّامال لصامايب يرسام  ،(م 

لقيام  احلسامني  ،يتى إذا كامان وسامط األراك ،فخر  يسري ويده ،يسري معي إال من محلت  أنا

فا،امة  ،وسيد شباب املسامل ني صمريبًا وأهاًل ،ا،ن ،نت رسول اهلل  :فوّف وّال ،ا

 .(3)فأيت ،ربذون فتحول علي « أليب عبد اهلل يركباما

ف صامفة  خاويامة  ،امال مامدلولومل   يافة يف احلسن واحلسامني جمامر  ،امل أثبتامت  ،تكن الس 

وّد ،لغت ذروهتا يف  ،برسوخ صفة السيافة يف احلسن واحلسني  ،األيام والشامور

ل  مع معاويامة فعل  ناما  ،ومجامع األمامة عامىل كل امة سامواأ ،توفيق اهلل للحسن يف عقد الص 

أو إهامامدار األماماموال وانتاماماماك  ،لامامدماأ،امامأن الساماميافة ال تكامامون ،امامالقامر وسامامفك ا احلسامامن  

 ،،امل الساميافة احلقيقي امة تكامون ،صاميانة احلرمامات وإكالامة البغضاماأ والشامحناأ ،احلرمات

فقامامد صامامال  احلسامامن معاويامامة  ،فصاماملح  ويقنامام  لامامدماأ املسامامل ني ،لامامغ فيامام  ذروة الساماميافة

ولكن فيامم الكثري  الكثري  من املخلصني  ،فيامم من هو ةامع مدسو، ،ويول  األلوف

                                                           

ه الذهبي. «صحي »( وّال احلاكم: 3/169( املستدرك )1)  وأّرَّ

 (.9/178(، جم ع الءوائد )422، 15/421( صحي  ا،ن يبان )2)

 (.1/519ذهبي )( تاريخ اإلسالم لل3)



امَدن يف هامذا السامبيل مساملم   ،ف  أراف أن ت راق ،سبب  ّ رة فم ،وفياأاأل اما  ،أو خي  نعامم أهي 

يافة التي ال تصون احلرمات ،اإلخوة ماأ ،وال حتفظ األموال ،إن  الس  هي  ،وال حتقن الد 

 ،التامامي جتلامامب معاماماما الامامدمار واخلامامراب ،وهتاماموِر احل قامامى ،ناماموع  مامامن ال اماماغوِت األع امامى

  .ولعنة التاريخ ،تامي أصحا ا إىل غضب اجلب اروين ،واإلذالل واليامباب

 :هلما وشبههما به صحمبة النيب - 7

وّامد كامان  ،وّد مر  ،نا هذا سا،ًقا ، صشبامام  ،النبي  :ومن فضائل احلسن واحلسني 

فلقامد رصح  ،وإيالهلام  يف نفسام  مرتبامة عاليامة ،صهلذا الشب  الدور الكبري يف  بامة النبامي 

،اماب  ةرّامت  » :ّامال أسامامة ،امن كيامد ،ومواةن متعدفة ،ّف شتى،حبام  يف موا صالنبي 

 ،فخر  النبي وهو مشت ل  عىل يشأ ال أفري ما هو ،ذات يوم يف ،عأ احلاجة صالنبي 

فكشامف فامإذا  ؟ما هذا الذي أنت مشت ل علي  ياما رسامول اهلل :فل  فرغت من ياجتي ّلت

 ،اللامم إ  أيبُّام  فامأيبَّام  ،هذان ا،ناي وا،نا ا،نتي :فقال ،عىل وركي  بيسن ويسني 

 ،ي يامامر  ب تام  للحسامن واحلسامني صمل كامان النبامي :ولعل ناما نتساماأل .(1)«وأيبَّ من حيبُّام 

عاأ محامل » :(2)(حتفة األيوذي)ّال صايب  ؟وفعاأه هل  لعل املقصوف من إلامار هامذا الامد 

 .«وغرَيه عىل كيافة  بتام  اأسامة 

ما أخرجام  اإلمامام أمحامد يف مسامنده عامن أيب هريامرة  ،ويشري إىل التكريم أكثر وأكثر

يعني  ،ومن أ،غضام  فقد أ،غضني ،ام  فقد أيبنيمن أيبَّ » :ّال صعن النبي  ،ا

 .(3)«احلسن واحلسني

                                                           

ن  األلبا   (3702( أخرج  الرتمذي )1)  . ، ويس 

(2( )10/178.)  

 (.2895(، وانير السلسلة الصحيحة )7537( أخرج  أمحد )3)



أن  نبامي  الرمحامة كامان يقب امل  :لرحيانتي  احلسن واحلسني صومن مياهر  ب ة النبي 

ام  ام  إلي  ويشام   عامىل  فخلامت  » :ّامال اا  فعامن سامعد ،امن أيب وّام ،سب ي  ويض  

 :فقامال ؟أحتامب ام  ،يا رسول اهلل :فقلت ،واحلسن واحلسني يلعبان عىل ، ن  صرسول 

 .(1)«رحيانتاي ،وما يل ال أيبام 

  .(2)«ام رحيانتاي من الدنيا أش ُّ  ،ام ومايل ال أيبُّ » :وعند ال ربا  من يدي  أيب أيوب

يف ساموق  مامن  ص مع النبي كنت  » ّال : ا عن أيب هريرةوروى اإلمام أمحد 

أسواق املدينة، فانرصَف وانرصفت  مع ، فجاأ إىل فناأ فاة ة، فنافى احلسامن، فقامال : 

َكامامعب ؟ ّالامام  ثامامالث مامامرات، فلامامم جيبامام  أيامامد  ، ّامامال: فانرصامامف  َكامامعب أي ل  َكامامعب أي ل  أي ل 

وانرصفت  مع ، ّال: فجاأ إىل فناأ عائشة فقعد، ّال فجاأ احلسامن ،امن عامي ، ّامال أ،امو 

امَخاب ، فلام  جاماأ التءمام  رسامول اهلل ه ريرة : لننت  أن أمَّ  يبست   لتجعل يف عنقام  السِّ

، ّامال : اللامامم إ  أيبُّام  فأيبَّام ، وأِيامبَّ مامن حيبُّام ،  ص، والتءم هامو رسامول اهلل  ص

  .(3)« ثالث مرات 

ومرتبامامة  ،منءلامامة عيي امامة صعنامامد رسامامول اهلل  بإن للحسامامنني  ،أهياماما األخاماموة

ويعلامم الناما،  ،ويرصامح ،فضاملام  ،ويتاموىل تامر،يتام  ،ويرعا ا ،بام فقد كان حي ،سامية

  .وأ،غأ اهلل من أ،غضام  ،وأرضا ا بامف ،، نءلتام 

                                                           

 «.رجال  رجال الصحي (: »9/110(، وّال اهليث ي يف جم ع الءوائد)3/286( مسند البءار)1)

 (. 4/155( املعجم الكبري لل ربا )2)

صامحي  البخاماري (، وأصامل  يف 14/114( وصامحح  شامعيب األرناماوط )8380محد )مسند أ( 3)

. (3/396حلاماكم )امسامتدرك ، هو احلسامني  ص ويف رواية أن  الذي نافاه الرسول.  (2016)

ا  «الل كع»و غري ، أم  َخاب»ي لق عىل الصَّ  وال ذهامب   فياماما ليس ةيب   من تتخذ ّالفة  فامو « : السِّ

 . واجلواري الصبيان يلبس  كخر من خيط   ، وّيل : فضة  



لكن يكفينا ما اّتبسنا من ،عامأ  ،واحلدي  عن فضل احلسنني وم ثر ا ال ينتامي

ف عامىل ،واألهم أن نقتدي ،عييم فعاماهلم ،أنوارهم  لتكامون لناما نامورًا ن يشام يف ؛ونتعامر 

  .وّدوة صاحلة نسري عىل ّنجاما ،فر، 

  

 

 



 الباب السادس :

 واجملتمع ب واحلسني احلسن

و،ناماماأ  ،ة املحي امامة هلاماما فور  فعامامال ومامامامم يف صامامناعة الرجامامالإن البيئامامة االجت عيَّامام

ساماف  ،يعاشاما يف كمامن ساماف فيام  الصامحا،ة  بفاحلسامن واحلسامني  ،شخصيتامم
فامي نامامت الفضاماميلة والتقاماموى  ،ص الامامذي تر،امامى عامامىل يامامدي رسامامول اهلل ،الرعيامامل  األول

وكثر اإلّبال عىل ةلب العلامم والع امل ،الكتاماب  ،والصالح عىل ذلك املجت ع الفريد

 .والسنة

ومامامن َثامامم  انعكسامامت هامامذه الرت،يامامة التامامي مثلاماماما ذلامامك الرعيامامل إىل ساماملوك يف صامامغار  

يتامى أصامبحوا صامورًة ييَّامة لكبامار أصامحاب رسامول اهلل  ،الصحا،ة رضوان اهلل عليامم

 .صمن أيسن من ةبق تلك الرت،ية يف واّع   ا سب ا رسول اهلل  وكان ،ص

مواّامامف مت يامامءة مامامن يياماماهت  يف املجت امامع  يلقامامد تامامرك لناماما احلسامامنان ا،ناماما عامامي 

 ،وّضاماأ يوائ  النا، ،فقد كانا يريصني عىل تصحي  املفاهيم ،اإلسالمي الراشدي

 .وإرشافهم ،املواعظ ،وخمال تامم ،احلسنى

ا وووووووود   َوْسووووووووبطاهح َجوووووووود  ح  َأْْحَ
 

وووووود  ا َوْاألَب   ْْ جَلِّ ْْ َبوووووو  َفووووووب
3 

 .«!  جوافًا مل يشب  ّوم  إذا مل يكن اهلاش يُّ » : من ّال وهلل فرَّ 

  للمجتمع : ب أواًل : عطاء احلسنني

وشام ئل  ،وأخامالق فاضاملة ،احلسامن واحلسامني ، ناّامب ِيسامان لقد خامص اهلل 

فامنحن نأخامذ مامن  ، أيب احلسامن اخلامريومن أ،يام  ،اّتبسوها من معلم النا، اخلري ،نبيلة

ل امة ر  ،ونشامفي  اما الِعلامة ،معني الساميدين احلسامنني أخبامارًا وّصصامًا نامروي ،ام  الغ  ونناموِّ



 .ونثري املتفق  ،فنرشد من خالل ذلك املتعلم ،وّنتدي إىل سواأ السبيل ،الدرب

 ق ا  حوائج الناس : - 1 

 ،ّضاأ يوائ  الناما، : يف يياهت  باحلسن واحلسني  كان من أعيم ما متثاله

فامذكر لام   ،ارجاماًل جاماأ إىل احلسامن ،امن عامي  أنَّ  :ف امن ذلامك .وتساميل احلياماة هلامم

ولقامد  ،أن أعينامك يف ياماجتي أماما إ  ّامد كرهامت  » :فقامال ،فخر  مع  حلاجت  ،ياجت 

يل يف  أخ   لقضاأ ياجةِ  :فقال احلسن .معك لوال اعتكايف خلرجت   :،دأت ،حسني فقال

 .(1)«ن اعتكاف شامراهلل أيب  إيل  م

عنامد  أن  ترك ال واف وخر  يف ياجامة إنسامان لام  ياجامة  » :وجاأ يف رواية أخرى

  .(2)«شخص آخر

إن » :-بأنامام  مامامن كامامالم احلسامامني  امموذكامامر ،عضامام -وجاماماأ مامامن كامامالم احلسامامن  
واعل اموا أن  ،نقام ً  (3)فال متلوا الامنعم فتحامور ،من نعم اهلل عليكم ،يوائ  النا، إليكم

رأيت وه يسنًا مجامياًل  ،فلو رأيتم املعروف رجالً  ،ومعقب أجراً  ،داً املعروف مكسب مح

تنفامر عنام   ،مشاموهاً  (4)رأيت اموه سام جاً  ،ولو رأيتم اللام ،يرس النالرين ويفوق العاملني

 .(5)«القلوب واأل،صار

أن رجاماًل رفامع إىل  (:الشامامب الالمعامة يف السياسامة النافعامة)وذكر صايب كتاماب 

                                                           

 ( 13/247( تاريخ فمشق )1)

 (.14/76تاريخ فمشق ) (2)

 ( فتحور: ترجع.3)

 ( س  .2/197( س  : ّب ، لسان العرب )4)

 (.21( التذكرة احل دونية ) 441( الشامب الالمعة يف السياسة النافعة ) :5)



ياما ا،امن ،نامت  :فقيامل لام  ،ياجتك مقضية ،ّد ّرأهتا» :لرّعة فقا باحلسن ،ن عي 

أخاماف أن  :فقامال ،لو نيرت إىل رّعت  وراجعت  عىل يسامب ماما فياماما ،صرسول اهلل 

 .(1)«أ سأل عن ذل مقام  ،ني يدي يتى أّرأه

مل  صامايب احلاجامة» :ّامال اأن احلسامني  (نور األ،صار)وّال صايب كتاب 

«هفِّ فأكرم وجامك عن ر ،يكرم وجام  عن ساالك
(2). 

وك إن جوادت وإن بنلوت   ما ما  ك ِّ
 

 موون مووا  وجهووي إذا أفنيتووخ عووو  
 

مامن جاماف  ،أهياما الناما،» :ّامال اأن احلسامني  (التذكرة احل دونيامة)وذكر صايب 

وإن  أع امى الناما، مامن  ،وإن أجوف النا، من أع امى مامن ال يرجاموه ،ومن ،خل رذل ،ساف

واألصول عامىل مغارساماما ،فروعاماما  ،وإنَّ أوصل النا، من وصل من ّ ع  ،عفا عن ّدرة

ومامن أراف اهلل تعاماىل ،الصامنيعة إىل  ،ل ألخي  خريًا وجده إذا ّامدم عليام  غامداً من تعجَّ  ،تس و

ومن نف س كر،ة  ،ورصف عن  من ،الأ الدنيا ما هو أكثر من  ،أخي  كافأه  ا يف وّت ياجت 

و اهلل حيامامب  ،ليامام ومامامن أيسامامن أيسامامن اهلل إ ،مامامامن فامامر  اهلل عنامام  كامامرب الامامدنيا واآلخامامرة

  .(3)«املحسنني

منا ألنفسامامنا منا لامامديننا ؟فام ذا ّامامد  هامامل ّامامدمنا شاماميئًا  ؟هامامل ّامامدمنا شاميئًا للقامامرب ؟وماماماذا ّامد 

،ات والفضائ  ؟اطللرصِّ  ر  لقامد رأيناما ورأيامتم كثامريًا  ؟هل ّدمنا ع اًل صاحلًا ينفعنا يوم الك 

كون احلاجة والفقر مامريأ  ال  ، ال جيد ّاموت يومام فقري   ،َمِدين  ال ينام الليل ،من النا، َيشب

 ،ف امن هلاماالأ إن أغلقامتم أ،اموا،كم فوّنامم ،هامِرم  لاميس لام  إال اهلل تعاماىل ،ي لك ث ن الامدواأ

                                                           

 (.439( الشامب الالمعة يف السياسة النافعة ) :1)

 ( 152أل،صار ) ( نور ا2)

 .( 1/21( التذكرة احل دونية )3)



  ؟ويبستم عنامم أموالكم

م لنفس  اإلخوةواعل وا أهيا  م خريًا فإن  ي قد  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  * :أن  َمن ّد 

 .(1)& ٴۇ ۋ ۋۅ

 اءووو  أبقووو  وإن طوووال الزموووان بوووخ
  

وو   أخبووث مووا أوَعْيووَت موون زادكوالرش 
 

وال نستغرب  ،مع تواضع كبري ،فامذه املواّف تدل عىل يسن أخالّام  وعي تاما

وصامدق  ،صدق اللسامان : مكارم األخالق عرشة» :فامو القائل ،ذاك من سيدنا احلسن

والامرتيم  ،وصاملة الامريم ،واملكافأة ،الصنائع ،ويسن اخللق ،وإع اأ السائل ،البأ،

 .(2)«ورأسامن احلياأ ،وّرى الضيف ،فة احلق للصايبومعر ،عىل اجلار

  .(3)«أشد من املصيبة سوأ اخللق»:وهو القائل أيضاً  

ك  ،لغا الذروة يف جرب خواةر منكرسي  ،و،لغ السيدان احلسنان املنتامى يف اجلوف 

فام  فرفان يف إنفاق  ،ممن أ امم شأن السعي والكسب ،وأصحاب احلاجات ،القلوب

يع ي ع اأ من  صوكيف ال وجدهم رسول اهلل  ،اأ ،  يف مواةن جليلةاملال والسخ

 ،،ل كان إذا سئل الثاموب وهامو ال،سام  مل يامربح إال وّامد أع اماه السامائل ،ال خيشى الفقر

 .بفاّتدى ،  ا،ناه احلسن واحلسني 

أن ي لكام  عرشامة آالف  سام ع رجامال إىل جانبام  يامدعوا اهلل  افامذا احلسن  

 . (4)فبع   ا إلي فقام إىل منءل   ،فرهم

                                                           

 [.110( ]البقرة:1)

 (.31( احلسن ،ن عي) :68( من أّوال الصحا،ة،   د خورشيد ) :2)

 (.2/227( تاريخ اليعقويب )3)

 ( 3/260( سري أعالم النبالأ للذهبي )4)



ووووووتهلِّالً   تووووووراه إذا مووووووا ج تووووووخ مح

 

خْ   عطيوووخ ال وووي  أنوووَت سوووائلح  كأنوووك مح

 كووريم إذا مووا ج ووت للعوورف طالبوواً  

 

 حبووووواك بوووووام ننوووووو عليوووووخ أناملوووووخ 

 ولوووو ك يكووون   ك وووخ دووو  ن سوووخ 

 

 جلووووووواَد بوووووووا فليتوووووووا اهلل سوووووووائلخ 

الكامرم فامام  أصامل  ،اوال نستغرب ذلامك أيضامًا مامن ساميدنا احلسامني ،امن عامي  

 .ومنبع السخاأ والع اأ ،واجلوف

هم  م ووجوووهح  أضوواَ ت لووخ أحسووابح
 

 

َّووم اجَلووزَ  ثاقبحووخ   دجوو  الليووّ حّتوو  ن
 

ّامدمت  :يامدثني لئامر كامان لناما ّامال» :ّال سل ة ،ن عبد اهلل ،ن ع ر ،ن أيب سل ة

ع امرو إن  :فقيل يل ،ذا املروة أريد املرية من الت ر –عرشين أو ثالثني ،عريًا  -،أ،اعر يل 

ع امرو ،امن عامث ن فامأمر يل  فجئامت  : ّامال  ،واحلسامني ،امن عامي يف مالام  ،،ن عث ن يف مال 

 . ل يل عليام ،بعريين أن حي  

فامإذا رجامل  ،ومل أكامن أعرفام  ، فجئت ام ،ويلك ائامت احلسامني ،امن عامي :فقال يل ّائل

نة عيي ة فياما خبء غليظ وحلم ،جالس ،األرض يول  عبيده وهو يأكامل  ،،ني يدي  جفب

 ! واهلل ما أرى أن يع يني هذا شيئاً  :فقلت ،فسل ت ،يأكلون مع  وهم

ثم  ،فجعل يرشب ،يدي  ،ثم ّام إىل ر،يع املاأ جمراه ،فأكلت مع  ،فكل هلمَّ  :فقال

ّدمت ،أ،اماعر أريامد املامرية مامن هامذه  ،أمتع اهلل ،ك :فقلت ؟ما ياجتك :وّال ،غسلام 

كرت يل فأتيتك لتع يني مما أع اك  ،القرية فجئامت  ،اذهب فأتني ،أ،اعرك :ّال ،اهللفذ 

ثامامم  ،فأوّرهاما مامامن هامذا الت امرخ فأوّرهتاماما واهلل ماما محلامت ،فونامك هامامذا املر،امد :فقامال ، اما

 .(1)«،أيب وأمي هذا واهلل الكرم :ان لقت فقلت

                                                           

 (.111( مكارم األخالق ال،ن أيب الدنيا ) 1)



 إذا مووووا أتوووواه السووووائلون توقوووودت

 

 

 علووويهم مصووووابية الطووووالوة والبرشوووو 

 

 

 لوووخ   بنوووي احلاجوووات أيووود كأًوووا

 

   امووووزن   البلوووود الق وووورمواقووووع مووووا 

إن  ،ياما ا،امن ،نامت رسامول اهلل» :من ،ني سعد ،ن ،كر فقامال وّدم عىل احلسني شيخ   

فرأيامت أن أ،امدأ  ،وّدمت أستعني هذا احلي من ّريش عىل فينام  ،ا،ن أخ يل أصاب فًما

وما غدوت إىل  ،وال فرهم   والذي نفس يسني ،يده ما أصب  يف ،يتي فينار   :فقال .،ك

وّامد  ، أللت س العينة يف ،عأ نفقاتنا وما ال،د من خ ولكني أراك رجاًل جلداً السوق إال

ثامم ايصامد  ،فقامم علياماما ،ع لامة ،فاخر  إلياماما ،يان يصاف مايل ،ذي املروة عني حينس

وكتامب إىل  ،أفعل ،أيب وأمامي :فقال ،وال تسأل أيدًا شيًئا ،فإّنا مافية عنك ،وفق و،ع

 ،فخامر  ،فإ  ّد أع يت  إياه ،ين  و،ني يصاف أرضكانير فالن ،ن فالن فخل ، :ّي   

واستفضامامل ث نيامامة  ،فحصامامدها فباماماع مناماماما ،عرشامامين ألامامف فرهاماممخ فامامأفى اثنامامي عرشامام ألفاماماً 

  .(1)«آالف

أن  خر  احلسنان وعبد اهلل ،امن جعفامر وأ،امو يبامة » :وذكر ا،ن محدون والءخمرشي

فأّاموا عنده  ،باأ أعرايبفلجأوا إىل خ ،فأصا،تامم الس أ ،األنصاري من مكة إىل املدينة

إن ّامدمت  :فل  ارحتلوا ّال ل  عبد اهلل ،ن جعفامر ،وذ،  هلم ،ثالثًا يتى سكتت الس أ

لو أتيت املدينة فلقيامت  :فقالت ل  امرأت  ،فايتا  األعرايب ،عد سنني ،املدينة فسل عنا

 :فقامال .فأتاماه ،سل عامن ا،امن ال يامار :ّالت ،ّد أنسيت أس أهم :فقال ،أولئك الفتيان

 :فقامال ،ثم أتى احلسامني ،فلقي  فأمر ل  ، ئة ناّة ،فحولتاما ورعاهتا ،احلق سيدنا احلسن

كفاما  أخامواي  :فأمر لام  ، ئامة شاماةخ ثامم أتامى عبامد اهلل فقامال ،كفانا أ،و   د ماونة اإل،ل

واهلل ماما عنامدي مثامل ماما  :اإل،ل والشاأ فأمر ل  ، ئة ألف فرهمخ ثامم أتامى أ،اما يبامة فقامال

                                                           

 (.121أيب الدنيا ) ( مكارم األخالق ال،ن 1)



 .(1)«فلم يءل اليسار يف أعقاب األعرايب .فأوّرها ل  متراً  ،ولكن جئني ،إ،لك ،أع وك

  !فأي  كرم  هذا وأي  جوف

فيقامامول  ،إال مَلكامامان ينامامءالن ،ماماما مامامن ياماموم ي صامامب  العباماماف فيامام » :صيقامامول النبامامي 

نفقًا خَلفاً  :أيد ا سكًا تلفاما :ويقول اآلخر ،اللامم أعط م  ف امن أراف  .(2) «اللامم أعط مم 

بامارك لام  يف ركّام  ،لِف اهلل عليام أن خي   ولاميعِط  ،فلي نفامق عامىل الفقامراأ ،ويف َفخلاِم  ،وأن ي 

 .فكل ذلك من أ،واب الرب ،ويبذل يف مشاريع اخلري ،قرض املحتاجنيولي   ،املساكني

وكامان إذا اشامرتى مامن أيامد  ،جييامء الوايامد ، ئامة ألامف فرهامم ااحلسامن وكان 

 ،ال :وماما ّامال ّامط لسامائل   ،ط ويرففام  ،امالث ن معام علي  احلائ يائً ا ثم افتقر البائع يرفُّ 

 .(3)وكان ال يع ي أليد ع ية إال شفعاما ، ثلاما

أن احلسن كان مارًا يف ،عأ يي امان املدينامة فامرأى » :وذكر صايب تاريخ فمشق

فقامال لام   ،إىل أن شاماةره الرغيامف ،يأكل لق ة وي عم الكلب لق ة ،أسوف ،يده رغيف

استحت عيناي من عيني   :ّال ؟فلم تغا،ن  في  ،يشأ ، ما محلك عىل أن شاةرت :احلسن

 :فقامال ؟واحلامائط :فقال ،غالم أ،ان ،ن عث ن :ّال ؟غالم من أنت :فقال ل  ،أن أغا،ن 

 .عليك ال ،ريت يتى أعوف إليك أّس ت   ،فقال ل  احلسن ،أل،ان ،ن عث ن

فقامام  ،اشامرتيتك يا غالم ّامد :وجاأ إىل الغالم فقال ،فاشرتى الغالم واحلائط ف رَّ 

 ،وّامد اشامرتيت احلامائط :ّامال ،الس ع وال اعة هلل ولرسول  ولك يا موالي :ّائً  فقال

 ّد وهبامت   ،يا موالي :فقال الغالم :ّال ،مني إليك واحلائط هبة   ،لوج  اهلل يري  وأنت

                                                           

 (.1/386(، ور،يع األ،رار )1/231( التذكرة احل دونية )1)

 (.1374رواه البخاري : )( 2)

  . (620( رجال أهل البيت ألمحد خليل مجعة ) 3)



  .(1)«احلائط للذي وهبتني ل 

احلسامني  مامرَّ  :فعن عبد اهلل ،ن شامداف ّامال ،موّف  ّريب  من هذا اوللحسني 

أنامت أم  يامري  :افقامال لام  احلسامني  ،فأهامدى الراعامي إليام  شاماة ،،امراع   ب،ن عي 

إّناما يلخ فقبلاماما منام خ ثامم  :فقامال لام  امل لاموك ،فرفهاما احلسامني عليام  .مملوك :فقال ؟مملوك

 .(2)اشرتاه واشرتى الغنمخ فأعتق  وجعل الغنم ل 

 : استعليمهام الن   - 2

يقترص  عىل ،ذِل املال للنا، ! ،ل نرا اما ّامد نشام ا  ب احلسن واحلسني مل يكن همُّ 

امعي يف تعلاميم العلامم اخلامري كلام  كامامن   ؛ ألّن  يعلام ن أنَّ  صنرش مرياث جد ا يف  ، الرشَّ

 فها، ألّنا كانت عنده هينة. رِ عرضت علي  الدنيا فلم ي   صوأفركا أن النبي 

ان ما آتا ا اهلل مامن العلامم، وألجل ذلك كان يفيداه جيلسان من ،عده يف مسجده ويبثَّ 

مسامجد رسامول اهلل  من ّامريش: إذا فخلامَت  ّال معاوية لرجل  »فعن أيب سعيد الكلبي ّال: 

، افياما ّوم  كأن  عامىل رؤوسامامم ال امري، فتلامك يلقامة أيب عبامد اهلل  ، فرأيت يلقةً  ص
يال يشأ  .(3)«ماتءًرا عىل أنصاف ساّي ، ليس فياما من اهل ءِّ

 اهروماماما لامامون علاماميام  للساماماال عامام َّ أشامامكل علاماميامم ، ومامامن ذلامامك ولقامامد كامامان الن اماما، يقب

، فامأتى  ص، أن ام  يام َّ مامع أ،يام  ،عامد النبامي  االصحايب  عبد اهلل ،ن جاما،ر العبامدي 

                                                           

 ( 6/34(، وتاريخ ،غداف )13/246( تاريخ فمشق )1)

 (.8/515( املحىل )2)

 ( 14/179( تاريخ فمشق )3)



ب ، ، فسأل  عن نبيذ اجلرِّ  ص فيام ، فقامال لام  ، فامرخَّ (1) احلسن ،ن عي فسلَّم علي ، فريَّ

ّامال احلسامن : نعامم ، ّامد كامان ،عامدكم ؟  صأ،عد ما َّنَى عن  رسول اهلل » أ،وه جا،ر : 

 .(2)« رخصًة 

لقمامامة ، تلامامك األيافيامام   بومامامن العلامامم الن امامافع الامامذي نقلامام  احلسامامن واحلسامامني 

هم الصامامحيحة واحلسامامنة ، التامامي رَووهاماما عامام امامحيحني  وغامامريه صن جامامد  ، واملبثوثامامة يف الص 

نن واألر،عامة واملسامانيد واملعاماجم احلديثي امة . ذا النَّقامل وماما كال املسامل ون ينتفعامون  ام والس 

واية .  فجءا ا اهلل خري اجلءاأ . والر 

 : لألموات ب زيارة احلسنني - 3

: أّنام  كاناما يامءوران األماموات، فيعتامربان مامن كيامارهتم، بمما ختلق ،  احلسنان 

، فإن  ي  عىل كيارة القبور؛ فإّنا تامذكر اآلخامرة، فكامان صوذلك اّتداأ ،رسول اهلل 

،لغنامي أن »ذلك عنام  إسامحاق ،امن إ،امراهيم ّامال: يءور القبور، ك  روى  ااحلسني 

 احلسني ،ن عي أتى مقا،ر الشامداأ ،البقيع، ف اف  ا، وّال:

 سامامامامكان القبامامامامور فأسامامامامكتوا نافيامامامامت  

 

 وأجاماماما،ني عامامامن صامامام تامم نامامامدب  اجلثاماماما 

 ّالامامامت أتامامامدري ماماماما صامامامنعت ،ساماماماكني 

 

 مءّامامامامت حل امامامامامم وخرّامامامامت الكساماماماما 

 ويشاماماماماموت أعيامامامامامنامم ترا،اماماماماما ،عامامامامامدما 

 

 والشامامامامواكانامامامامت تباينامامامامت املناصامامامامل  

 

                                                           

امعري وغامري ذلامك ، وسامواأ ) النَّبيذ ( : ه (1) ،يامب والعَسامل والشَّ اب  الذي يت خذ من التَّ ِر والءَّ و الرش 

سكِرًا أم ال فإن  يقال ل  نبِيذ  ، ولكن املراف ،  هنا هو غري املسكِر . ة ، و )  أكان م  اجلرَّ ( : مجع جامرَّ

  .وهو اإلناأ املعروف من الفخار 

ن  ا،ن يجر .( و 1/214اإلصا،ة يف متييء الصحا،ة )  (2)   يس 



 ّ عامامامامت ذا مامامامامن ذا ومامامامامن هامامامامذا كامامامامذا

 

 (1)فرتكتاماماماماما رمماماماماما ي امامامامول  اماماماما الامامامامبال 

 :ب ثانًيا : عطاء اجملتمع للحسنني 

لاماما واألخامالق العاليامة التامي متثَّ  ،والصامفات النبيلامة ،املواّف الكري ة تلككانت 

فعامن عبامد اهلل ،امن فينامار  ، صت بيقًا لتوجيامات رسامول اهلل إن   كانت  باحلسنان 

 ؟النا، إلامى اهلل من أيبُّ  ،ّيل يا رسول اهلل :ّال صأ أصحاب رسول اهلل عن ،ع

رسور   وأيامامب األعامام ل إىل اهلل  ،امامامم للناماما،أيامامب  الناماما، إىل اهلل تعاماماىل أنفع  » ّامامال 

ر،ة ،ي دخل  عىل مسلم ف عنام  جوًعاما ،أو يقيض عن  فينًا ،أو يكشف عن  ك  وألن  ،أو َي ر 

يعنامي مسامجد  -من أن أعتكف يف هذا املسامجد شامامًرا أميش مع أخ يف ياجة أيبَّ إيل 

ومامامن مشامامى مامامع أخيامام  يف ياجامامة يتامامى تتامي امامأ لامام  أثبامامت اهلل ّدمامام  ياماموم تامامءول  -املدينامامة 

  .(2)«األّدام

مامن سامرت مساملً  يف الامدنيا سامرته اهلل يف » :ّامال صوعن مسل ة ،ن خملد أن النبي 

ر،ة من  ،الدنيا واآلخرة ى مكرو،ًا فك اهلل عن  ك  ومامن كامان  ،كرب يوم القيامامةومن نج 

 .(3)«يف ياجة أخي  كان اهلل يف ياجت 

 ،وال يسامل   ،ال ييل ام  ،املسلم أخامو املساملم» :أن  ّال صوجاأ عن رسول اهلل 

ومن فامر  عامن مساملم كر،امة فامر  اهلل عنام   ،ومن كان يف ياجة أخي  كان اهلل يف ياجت 

 .(4)«يوم القيامةومن سرت مسل  سرته اهلل  ،كر،ة من كر،ات يوم القيامة

                                                           

 (.187-14/186( تاريخ فمشق )1)

 .( 906:( سلسلة األيافي  الصحيحة )رّم2)

 ( يدي  صحي .18936:( مصنف عبد الركاق )رّم3)

 (.2310:رّم 2/862( صحي  البخاري )4)



 ،صمتبعامامني هلامامدي جامامد ا رسامامول اهلل  بوهكامامذا مىضامام احلسامامن واحلسامامني 
،امل كانامت  ،ومل يسامتأثرو ،املامال فون الناما، ،فلم يبخلاموا ،وسلكا فرب آ،ائام  الكرماأ

 .وخرًيا مدراًرا يعم النا، مجيعاً  ،أيدهي  سحاً،ا مم رة تسقي السامل واجلبل

 ،فكتامب ياجتام  عامىل الامرتاب ،أن يسأل فاستحى  اجاأ رجل إىل اإلمام عي 

 «أل َلب امنَي  مسامألتك ،وأعفيتنا مامن ذل  ساماالك ،أمسكَت ماأ وجامك» :افقال عي 

 :فقال الرجل ،فكساه وآتاه ماالً 

ّلوووة َتوووبىل ُماسووونها   كسووووتني حح
 

لووال سون الثنووا حح وون ك موون حح  ألْكسح
 

، ومعرفامة ّريهم وتامو عىل يامب  هاماالأ األةامامار ، وايامرتامامم ، لذا أةبق الن ا،  

  ، ورواية فضائلامم :يقوّامم 

 : اس هلاماحرتام الن   - 1

وفرجامة كبامرية  ،صار هلم منءلة عيي ة يف صدور الناما، صملكانتام  من رسول اهلل 

فجاماأ ا،امن عباما، ويسامن  ،كناما يف يي امان ا،امن عباما،» :ّامال مامدرك أ،امو كياماف ،يف ّلو م

فقامال يل  ،فجلساموا عامىل شاماةئاما ،ىل ساماّيةثم جاأوا إ ،فنيروا ،ويسني ف افوا يف البستان

فجئت  ،خبامء ويشأ مامن  :ّال .ائت ،  :ّال ،ّد خبءنا :ّلت ؟يا م درك أعندك غداأ :يسن

وكامان  - ،ثم أتى ،غدائام  ؟يا م درك ما أةيب هذا :ثم ّال ،فأكل ،مل  جريش وةاّتيب ،قل

فامأكلوا ومل  ،فقامدم إلاميامم :لّاما ،امجع يل غل ن البسامتان ،يا م درك :فقال - كثري ال عام ةي ب 

مت  ،ثم ّاماموا فتوضامئوا ،ذاك أشامى عندي من هذا :فقال ؟أال تأكل :فقلت ،يأكل ثامم ّامد 

ى علي  ،فا،ة احلسن فأمسامك  ،ثم جيأ ،دا، ة احلسني ،فأمسك ل  ا،ن عبا، ،الركاب وسوَّ

ى علي  ي سامك هلام مامنام  مت   أكامرب   أنَت  :فل  مضيا ّلت ،ل  ا،ن عبا، ،الركاب وسوَّ  وتسامو 

هذا مما أنعامم اهلل عامي   ، صهذان ا،نا رسول اهلل  ؟أتدري من هذان ،يا ل كع :فقال ؟عليام 



ي عليام   .(1)«،  أن أمسك هل  وأسو 

 ،وهامامذا االيامامرتام والتقامامدير مامامن ا،امامن عباماما، للحسامامن واحلسامامني فليامامل عامامىل  بتامام  هلامام  

  .ألهل الفضل إال أهل فال يعرف الفضل  ،ك  يدل عىل فضل ا،ن عبا، ،ومعرفة فضلام 

والد عبامد اهلل معاملامة  ايعامل ع   العبا،  اوّد كان أمري املامنني عي 

فعافه  ،اعتلَّ أيب العبا،  » :ّال بفعن ا،ن عبا،  ،ّل  نيريها يف االيرتام والتقدير

أناما أيامقُّ  :وجلامس موضامعي وّامال ،فأخامذ ا مامن يامدي ،فوجد  أضبط رجليام  ،عي  

ي منك ىف رسول اهلل  اهلل  إن كان ،،ع ِّ ي محءة ، صّد توَّ فقد  ،وأخي جعفراً  ،وع ِّ

ه ،أ،ي  ،عمُّ الرجل ِصنبو  أ،ي  ،أ،قى يل العبا، ربِّ
ه ،  كِ امي عافيتامك ،و،رُّ مَّ هامب لع ِّ  ،اللام 

يِّني ،وارفع ل  فرجت   .(2)«واجعل  عندك يف علِّ

وأيامد ا  سامائل  أنام  كامان إذا سامأل   :بومن ايرتام ا،ن عبا، للحسن واحلسني  

أنام  ،يامن  هامو » :بعكرمة عن ا،امن عباما،  ك  روى ،السائل علي  وفلَّ  ،موجوف سكت

تفتامي الناما، يف الن لامة  ،ياما ا،امن عباما، :فقامال لام  ،حيدث النا، إذ ّام إلي  نافع ،ن األكرق

وكامان احلسامني ،امن  ،فأةرق ا،امن عباما، إعياًماما لقولام  ،صف يل إهلك الذي تعبد ،والق لة

ياما ا،امن  :ّال ا،ن عباما، ،لست إياك اسأل :ّال ،يا ا،ن األكرق إيلَّ  :فقال ،ناييةعي جالًسا 

فقامال لام   ،فأّبامل نامافع نحامو احلسامني ،وهامم ورثامة العلامم ،  مامن أهامل ،يامت النباموةاألكرق إنَّ 

سامائاًل إذا كباما  ،مل يامءل الامدهر يف االلتباما، ،إن من وضع فين  عىل القيا، ،يا نافع :احلسني

 .ّائاًل غري اجل يل ،ضااًل عن السبيل ،ا ،االعوجا لاعنً  ،عن املناما 

ف ،  نفس  ،إهلي ،  وصف ،  نفس  أصف   ،يا ا،ن األكرق ف  ،  عرَّ ال يدرك  ،وأعرِّ

                                                           

 (.239-13/238( تاريخ ا،ن عساكر )1)

قبى ) :2)  (.337( ذخائر الع 



ال إلام  إال هامو  ،،العالمامات موصاموف   ،،اآليات معروف   ،،النا، وال يقا،   ،،احلوا،

 :ّامال لام  احلسامني ،كالمكيا يسني ما أيسن  :فبكى ا،ن األكرق وّال .الكبري املتعال

أما واهلل يا يسني  :ّال ا،ن األكرق ،،لغني أنك تشامد عىل أيب وعىل أخي ،الكفر وعي  

إ  سامائلك  :فقال ل  احلسامني ،لقد كنتم منار اإلسالم ونجوم األيكام ،لئن كان ذلك

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  *فسامامأل  عامامن هامامذه اآليامامة  .سامامل :ّامامال ،عامامن مسامامألة

ّامامال  ،أ،و اماما :ّامامال ا،امن األكرق ؟فامامظ يف الغالمامنيمامن ي ،ياما ا،امامن األكرق (1)& ۅ

ّد أنبأ اهلل تعاىل أنكامم ّاموم  :ّال ا،ن األكرق ، صفأ،و ا خري أم رسول اهلل  :احلسني

  .(2)«خص ون

ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ  * :يشري ،قول  هذا إىل ّول  تعاىل يف سامورة الءخامرف

 .(3)& وئ ۇئ

ام ب،امن عباما، عبيامد اهلل ومن ايرتام   امأ :ب نيللسِّ رت عامىل احلسامنين     ملاما تامأخ 
لو وجامت إىل ا،ن ع ك عبيد » :فقيل ل  ، يتى ضاّت علي  يال   ،معاوية  ِصالةا

وأيامن تقامع ألامف ألامف مامن  :فقال احلسامني ،فإن  ّد ّدم ،نحو من ألف ألف فرهم ،اهلل

ثم وجام   .وأسخى من البحر إذا كخر ،فواهلل هلو أجوف من الري  إذا عصفت ،عبيد اهلل

فلام  ّامرأ  ،وأنام  حيتاما  إىل مائامة ألامف فرهامم ،يق يال رسول  ،كتاب ذكر في  ِض إلي  مع 

امحامل إىل احلسامني نصامف ماما أملكام  مامن  :غالمام ثم ّال ل ،اهلل كتا،  اّن لت عيناه عبيد  

فامإن أّنعام  ذلامك وإال فامارجع  ،وأخامربه أ  شاماةرت  مامايل ،وفا،امة وثاموب   وذهب   فضة  

                                                           

 [.82( ]الكامف:1)

 (.184-14/183اكر )( تاريخ ا،ن عس2)

 [.58( ]الءخرف:3)



إناما هلل وإناما إليام   :ّامال ،الرسول ،رسالت  إىل احلسامني أتى فل َّ  ؛وامحل إلي  الش ر اآلخر

فأخامذ الشام ر مامن  ،وما يسبت  يتسع لنا  ذا كلام  ،محلت واهلل عىل ا،ن ع ي !راجعون

 .(1)«مال 

وهامو مامن أكاما،ر الصامحا،ة  - اعبامد اهلل ،امن الامء،ري  وعن عبد اهلل ،ن عروة أنَّ  

فو اهلل ما ّام » :ّال ،أ ،ارفةيف غداة من الشتا بّعد إىل احلسن ،ن عي  -وعل ئامم 

ًّا  :ّال ؟ما تشاأ :ّال ،يا عم :فقلت ،فق ت إلي  ،فغالني ذلك ،يتى تفسخ جبين  عر

ا :ّلت ًّ ياما ا،امن  :ّال ،رأيتك ّعدت إىل احلسن ،ن عي فأّ ت يتى تفسخ جبينك عر

 .(2)«ال واهلل ما ّامت النساأ عن مثل  ،إن  ا،ن فاة ة ؛أخي

وأ،امدى أرفامع االيامرتام للحسامني ،امن  ،رضب أروع األمثامال فقد اأما أ،و هريرة 

م ّال،اعي  فجاميأ ،جناماكة  ،ومعنا أ،و هريامرة ،كنا مع جناكة امرأة» :ك  روى أ،و املامءِّ

فجعامل  ،فل  أّبلنا أعيا احلسني فقعد يف ال ريامق ،فجعل  ،ين  و،ني املرأة فصىل عليام  ،رجل

ياما أ،اما هريامرة وأنامت تفعامل  :فقال احلسامني ، أ،و هريرة ينفأ الرتاب عن ّدمي  ، رف ثو،

 .(3)«فو اهلل لو يعلم النا، منك ما أعلم حل لوك عىل رّا م ،فعني :ّال أ،و هريرة ؟ هذا

فجاأ احلسامن ،امن عامي  ،اكنا مع أيب هريرة » :وجاأ عن سعيد املقربي أن  ّال

هامذا يسامن  :فقيل ل  ،وأ،و هريرة ال يعلم ،فرف علي  القوم ومىض ،م علي فسلَّ  ،ي

أشامامد  :فقال ؟تقول يا سيدي :فقيل ل  ،وعليك يا سيدي :فلحق  فقال ،،ن عي يسلم

                                                           

 ( 3/19( وخءانة األفب )1/84( العقد الفريد )1)

 ( 6/233( هتذيب الك ل لل ءي)2)

 ( 180-14/179( تاريخ فمشق )3)



 .(1)«إن  سيد :ّال صأن رسول اهلل 

كيفي ة التعامل مع  - صوعىل رأسامم صحا،ة النبي  -فعرف أفراف ذلك املجت ع 

افة  .وإنءاهلم منءلتامم ،وإكرامامم ،الس 

  : ة الناس هلامُمب   - 2

 صوماما ذاك إال ألن النبامي  ،يموضامع  بامة ،امني الصامحا،ة  بسنان كان احل
  . فكان النا، يأتوّن  ويأخذون العلم منام  ،ألامر  بتام  وأعلناما للنا،

ثامم أتياما احلجامر  ،احلسامن واحلسامني صامليا مامع اإلمامام العرصام رأيامت  » :ّال أ،امو سامعيد

 ، صا،ناما ،نامت رسامول اهلل هذان  :فقال النا، ،وصليا ركعتني ،ثم ةافا أسبوعاً  ،فاستل ه
معام  رجل من الركانات وأخذ احلسامني ، فح  ام  النا، يتى مل يست يعا أن ي ضيا  :ّال

ا ،امالركن الامذي يامي  -وكامان جيلام   - عن احلسن الناَ،  ورفَّ  ،(2)،يد الركا  وماما رأيامتام  مامر 

ام  ،قيامة مامن فلعلام  ،قامي علامي ،(3)ّلت أليب سعيد :ّال ،احلجر من جانب احلجر إال استل ه

ب وع ّ عت  الصالة   .(4)«ال ،ل ةافا أسب وعًا تاماً  :ّال ؟س 

هذا » :فقال ،إذ رأى ةيًفا ّافما ،و،ينا كان ع رو ،ن العا  يف لل  الكعبة جالًسا

  .(5)«فل   أّبل فإذا هو احلسني ،ن عي ،أيب أهل األرض إىل أهل الس أ اليوم

                                                           

 ( 3/35( املعجم الكبري لل ربا  )1)

ي ( كأن  منسوب إىل ركانة ،ن عبد يءيامد ،امن هاشامم ،امن عبامد امل لامب ،امن عبامد مناماف امل لامب الامذ2)

 مرتني، ك  يف مافة ركن من القامو، ورشي . صصارع  النبي 

هني.3)  ( القائل هو الراوي وهو ع رة ،ن معاوية الد 

 (.13/139( تاريخ فمشق )4)

 (.3/285( أورفه الذهبي يف السري )5)



ه أن ينير إىل رجل من أهامل اجلنامة فلينيامر من رسَّ »  :اوّال جا،ر ،ن عبد اهلل 

 .(1)«يقول  صفإ  س عت رسول اهلل  ،إىل احلسني ،ن عي

كامان  عي  ،ن أيب ةالب ما ،ال أ،يك :ملح د ،ن احلنفية ّال رجل  »  :وّال الءهري

 ،يامده وكنامت   ،يام ألّن  كانا خدَّ  :ّال ؟يرمي ،ك يف مرام  ال يرمي فياما احلسن واحلسني

 .(2)«،يده عن خدي  فكان يتوّى

 :بإكرام النّاس هلام  – 3

امفة، فقامالوا:   يف ةبقات ، ّامال: مامر  احلسامني ، ساماكني يامأكلون يف الصُّ
ذكر ا،ن سعد 

إن اهلل ال حيامب  »وّامال:  انامءل احلسامني ف -فَعوه إىل تناول الغداأ معامامم  -الغداأ 

ى معامم«خ املتكربين   .. فتغد 

ا اإلخوة إن  اجلوف ليس فقط ،ا ملال ك  ّد يين  الامبعأ، ،امل مامن صامور اجلاموف: أهي 

اجلوف  ،الوّت والراية، وذلك ،أن جتعل جءًأا من وّتامك إلخوانامك املسامل ني، تامءور 

امد  فقرًيا، وجتالس مسكينًا، وتعوف مريضًا، فت دخل عىل ّلبامم البامجامة والرسامور، وتَتفقَّ

امامَعفة، واهلل تعاماماىل يقامامول: ،  (3)& ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇڇ * ذوي احلاجامامات والضَّ

ى احلسني  ة:  او،عد أن تغد  ّد أجبت كم فأجيبو ، ّالوا: »معامم، ّال لفقراأ الصف 

،اماماب: أخرجامامي ماماما كنامامت  انعامامم، ف ىضامام  امامم احلسامامني  إىل منءلامام  فقامامال لءوجامام  الر 

                                                           

( وّامامال اهليث امامي يف جم امامع 5/307(، ومعرفامامة الصامامحا،ة أليب يعامامىل )4/441( مسامامند أيب يعامامي )1)

 ( . 4003)  : الصحيحةالسلسلة ، وانير  «رجال  رجال الصحي  إال الر،يع» الءوائد:

 (.2/215( تاريخ اإلسالم للذهبي )2)

 [.96( ]النحل:3)



خرين اهلل أكرب، مع وجوف املحتاجني ال جمال لالفخار، ،امل ، امون اجلامائعني أوىل  (1)«تد 

  ذا ال عام.

العيي ة، رفع اهلل فرجة احلسن واحلسني، وخل د ذكر ا يف العاملني،  ذه األع ل 

ا اإلخوة، هل رأيتم متصدًّا أخءاه اهلل؟ أم هل رأيتم صافًّا أسَل   اهلل؟أم هل رأيتم  أهي 

ه مامن أهامل املعاما  واهلاموى، وأهامل  امءي اهلل أعامداأه وَمامن ناماف  سنًا ضي ع  اهلل؟ إن  خي    

ءهيم اهلل تعاىل، ويق ع عنامم يبَلام  ومامَدفه،  الفوايش والسيئات، فاماالأ هم الذين خي 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ  *معامامم:  أما أهل اجلوف والصدّة واملعروف، فامإن  اهلل 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ 

.(2)& گ ڳ ڳ ، ووجام  مجيل   ، ومل أَر كاملعروف أمًرا، مذاّ  يلو 

 :ب مالعبتهام - 4

 ، صإذ أكامرمام  ،أفضامل جامد هامو رسامول اهلل  ،ب اهلل عامىل احلسامنني لقد منَّ  
فعامن أيب  ،،ل ويشجعام  عىل ذلك أثناأ صغر ا ،ويداعبام  ،ويالعبام  ،فكان يرعا ا

هامي » :يقامول صورسامول اهلل  ،كان احلسن واحلسامني يصام رعان» :ّال اهريرة 
 :إن جربيل يقامول»  :صّال  ؟هي يسن :مل تقول:فقالت فاة ة «هي يسن ،يسن

 .(3)« هي يسني

أالعب احلسن واحلسامني  كنت  » :فعن أيب شداف ّال ،يلعبان مع اآلخرين بوكانا 

                                                           

 (.14/181(، تاريخ فمشق )1/411( ال بقات الكربى ال،ن سعد )1)

 [.261( ]البقرة:2)

 ( 2/116( النفقة عىل العيال ال،ن أيب الدنيا )3)



 !»ضامعة مامن رسامول اهلل ،َ  تركامب   :وإذا مامافيتام  ّاماال ،فإذا ما فياما  ركباما  ،(1)،املدايي
  .(2) ص

حيل لك أن تركب ،ضامعة » :وعند ا،ن عساكر أّن  كانا يقوالن ل  إذا أصاب مدياهت 

أما حت د اهلل أن تركبك ،ضعة مامن رسامول  :وإذا أصا،ا مديايت ّاال يل !ص من رسول اهلل

 .(3)«!صاهلل 

 

 

                                                           

ي أيجار أمثال الِقَرَصة كانوا حيفرون يفرة ويديون فياما ،تلك األيجار، فإن وّع ( املدايي: ه1)

لامب احلجر فياما غلب صايباما وإن مل يقامع وهامي لعبامة يلعامب  اما أهامل مكامة وّامد سامئل ا،امن ،  غ 

 . املسيب عن املراماة واملسا،قة  ا فقال: ال ،أ، ، 

 ( 3/28( املعجم الكبري لل ربا  )2)

 (.13/239( تاريخ فمشق )3)



 الباب السابع :

  صاحلسنان يف كنف جدهما املصطفى 

 حمبة النيب هلما ورمحته بهما ومالعبته هلما:

ماما تقولامون يف غالمامني  !،امخ ،امخ» :عند املأمون فقامال بذ كر احلسن واحلسني 

 هامل مامن عامديل ،وولدا ،ني التنءيل والتبجيامل ،وناغا ا جربيل ،ليليسن خلقام  اجل

 .«!وأ،و ا املقبول ،وأمام  البتول ،ملن جد ا الرسول

 

 كمذريامامامامامة املصامامامامامام فى إ  أيامامامامامامبُّ 

 

 مفامامامرتض يف الامامامدينِ  ويامامامبكم واجامامامب   

 ا يف الامامامدهر أنكاماماممفحسامامامبكم رشًفامامام 

 

 خامامامامري الامامامامامربية هامامامامذا ليامامامامامس يعامامامامرتض  

 اأةلب مامن وفي لكامم ث نام ولست   

 

 إال املحبامامامامة فامامامامامي السامامامامال والغامامامامرض 

كانامت هلام   ،،ضامع سامنني صمن يياة جامد ا  بلقد أفرك السيدان احلسنان  

مرتعة ،الرت،يامة احلسامنة هلام   ،مليئة ،اخلري والن أ ،يافلة ،الع اأ والربكة ،سنوات س ًنا

فامامذا أ،امو  ،مفع امة ،املحبامة للسامب ني ممامن رشفاما ،ام  ،صرسامول اهلل  ،من أفضل مربي 

فانرصامف  ،يف سوق من أسامواق املدينامة صكنت مع رسول اهلل » :يقول اريرة ه

 ،افع احلسن ،ن عامي -هو كناية  عن الصغري  -ثالًثا  ؟أين لكع :صفقال  ،فانرصفت

ام ،فقام احلسن ،ن عي ي يش  صفقامال النبامي  ،(1)–أي القامالفة  -اب خَ ويف عنقام  السِّ
أي ضام    ،امني يديام  إىل  –فالتءمام   ،ذافقال احلسامن ،يامده هكام ،-أي أشار  -،يده هكذا 

فام  كامان أيامد  :وّال أ،و هريرة ،وأيب  من حيب   ،اللامم إ  أيب  فأيب :فقال -صدره 

                                                           

 خاب: القالفة، ويصنع من القرنفل والعوف واملسك وغري ذلك، وّيل: خيط في  خرك.( السِّ 1)



أن  أ،اما  :ويف روايامة ،(1)«ما ّال ص،عدما ّال رسول اهلل  ،أيب إيل من احلسن ،ن عي

  .(2)«ف  رأيت   إال فمعت عيناي» :ّال اهريرة 

ة   ،بأشد  النا، يًبا للحسامن واحلسامني  من اوكان أ،و هريرة  فامذات مامر 

 -اكشف يل عن ، نك » :فقال ل  ،لِقَي أ،و هريرة احلسن ،ن عيِّ يف ،عأ ةرق املدينة

فقبَّل  ،فكشف عن ، ن  :ّال ،يقبِّل   صيتى أّبِّل  يي  رأيت  رسول اهلل  -فداك أيب 

 .وكان ي س  الرتاب عن احلسني ،رفائ  .(3)«رست 

ا  ا األيبة حلب  احلسن ،ن عي إّن  وفياما ،شارة  ،أن  من تعل امق ّلبام   ،افعوة  أهي 

كق  ،ا،حب  احلسن  اما نشامامدك  ، ب ة رب  العاماملني -،إذن اهلل  -فإن   سري  فاماللامم إن 

 .ب،أن ا نحب  احلسن واحلسني 

ر إلامار  ب ت  للحسن صونرى النبي   :ّامال افعامن الامرباأ ،امن عاماكب  ،يكر 
 ،(4)« اللامامم إ  أيبام  فأيبَّام :وهو يقامول ، ص،ن عي عىل عاتق النبي رأيت احلسن »

يقول للحسن  صس عت رسول اهلل  :ّال رجل من األكف :وعن كهري ،ن األّ ر ّال

ولاموال عءمامة رسامول اهلل « فليبلامغ الشاماهد مامنكم الغائامب ،من أيبَّني فلي حبام »:،ن عي

ت كم ص ثب  (5).ما يد 

ام صوك  كان النبي  فامإن احلسامني  ،  للحسامن ،امن عامي السامبط األولح ،حباميرصِّ

                                                           

  (.5545( البخاري)1)

 ( 74( الدوية النبوية الرشيفة ) 2)

 ( وصحح  احلاكم ووافق  الذهبي.3/163( املستدرك )3)

 (.2422( مسلم )4)

 ( وإسنافه صحي .254، 3/253( سري أعالم النبالأ )174-3/173( املستدرك )5)



 صوّامد رصح أعامدل الناما، رسامول اهلل  ، صكذلك كان  امل رعايامة جامده  ا
وهامو يامامل  صرأيامت رسامول اهلل  :ّامال اك  روى ذلك أ،امو هريامرة  ،،املحبة ل 

 .(1)«   فأيبَّ اللامم إ  أيبُّ »:وهو يقول ،احلسني ،ن عي

 تب أ،رَصام :يقامول اس عت أ،اما هريامرة  :وعن معاوية ،ن أيب مءرف عن أ،ي  ّال

وّامدماه عامىل  ،وهو آخذ ،كفي يسني ، صت أذناي رسول اهلل عَ وس ِ  ،عيناي هاتان

فرّامى الغامالم يتامى وضامع  :ّامال .«تامرق عامني ،قامة» :وهو يقامول ، صّدم رسول اهلل 

ثم  ،ثم ّبل  ،«افت  فاك» :صثم ّال ل  رسول اهلل  ، صّدمي  عىل صدر رسول اهلل 

 .(2)« فإ  أيبُّ  ؛ امم أيبَّ الل  » :ّال

إىل ةعامام  صأن  خر  مع النبي » :ذي عن يعىل ،ن مرةموأخر  ا،ن ماج  والرت

كة ،ف عوا ل   ،و،َسط يديام  ،أمام القوم صفتقدم النبي  :ّال ،فإذا يسني  يلعب يف السِّ

يتامى أخامذه فجعامل إيامدى  ، صويضايك  النبي  ،فجعل الغالم يفرُّ ها هنا وها هنا

 ،يسامني  منامي وأناما مامن يسامني :وّامال ،ت ذّن  واألخرى يف فأ، رأسام  فقبَّلام يدي  حت

 .(3)«يسني  ِسبط  من األسباط ،أيبَّ اهلل من أيب يسيناً 

فسال لعاماب احلسامني  ،للحسني أن  وضع  عىل عاتق  صومن مياهر  بة النبي 

                                                           

 ( وصحح  الذهبي.3/195( املستدرك )1)

يف  اهليث اميوّامال  ،(6/38مصنف ا،ن أيب شاميبة )، (1/118االستيعاب يف معرفة األصحاب ) (2)

، «  و،قية رجالام  رجامال الصامحي  ،في  أ،و مءرف ومل أجد من وثق ( : » 9/179)  جم ع الءوائد

  ( .2709) ضعيف اجلامعوضعف  األلبا  يف 

(، السلساماملة الصامامحيحة 16903(، وأمحامامد )3708(، والرتمامامذي )141( أخرجامام  ا،امامن ماجامام  )3)

(1227.) 
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 (1).ألن  حيب   ؛فلم يغضب ،علي 

ضع يف ِيجر النبي  ،اأيت ،احلسني و  ؛فلامم يغضامب ،فبال يف يجره ، صفو 

  (2).ألن  حيب  

ماما رواه معاويامة ،امن أيب سامفيان  :بللحسامنني  صومن صور مداعبامة النبامي 

َب لسامان  أو  ،كان ي امصُّ لسامان احلسامن أو شامفت  صأن  النبي » :ا َعامذَّ ام  لامن ي  وإنَّ

ام  رسول اهلل   .(3)« صشفتان مصَّ

يامدث مامع احلسامني  ،العبة القي امةوامل ،والرت،ية النافعة ،ومثل هذا املشامد العييم

افع يل » :فقامامال ،أتامامى ،يامامت فاة امامة ومعامام  أ،امامو هريامامرة صييامام  إن رسامامول اهلل  ،ا

 ، صثم أفخل يده يف حلية رسول اهلل  ،يتى وّع يف يجره ،فأتى يسني يشتد «لكاع
 .(4)فيدخل فاه يف في  ،يفت  فم احلسني صفجعل رسول اهلل 

                                                           

احلسامني ،امن عامي  يامامل صرأيت النبامي »ّال:  ا( عن أيب هريرة 658ا،ن ماج  ) ( أخرج 1)

 صأيت رسامول اهلل (: »9645ويف املسامند )وصامحح  األلباما  ، « عليام  عىل عاتق  ولعا،  يسيل
،ت ر من متر الصدّة، فأمر في  ،أمر، ثامم محامل احلسامن أو احلسامني عامىل عاتقام ، وإذا لعا،ام  يساميل، 

ال  صوك مترة من متر الصدّة، ّال: فقال: ألقاما، أما شامعرت أن آل   امد فنير إلي  فإذا هو يل
 «.يأكلون الصدّة

 صّالت ،ال احلسني ،ن عي يف يجر النبي »( عن لبا،ة ،نت احلارث: 515( أخرج  ا،ن ماج  )2)
، فقلت: يا رسول اهلل، أع ني ثو،ك والبس ثو،ا غريه، فقال: إن  ينض  من ،ول الذكر ويغسل 

ن  األلبا ، « ول األنثىمن ، كنت خامافم النبامي »( عن أيب الس   ّال: 526وأخر  أيضًا )ويس 

: صفأرافوا أن يغساملوه، فقامال رسامول اهلل  احلسني فبال عىل صدره، ، فجيأ ،احلسن أو ص
 «.ويرن من ،ول الغالم رش ؛ فإن  يغسل ،ول اجلارية،

ح  شعيب األرناوط .(، 4/93( مسند أمحد )3)  وصح 

 ، ووافق  الذهبي. «هذا يدي  صحي  اإلسناف ومل خيرجاه»( وّال: 3/196أخرج  احلاكم)( 4)



فقامد أعلامن عامن  ،سامني كاماًل عامىل يامدة،املحبة للحسن واحل صوك  رصح النبي 

ذات ياموم يف ،عامأ  ص،اب النبي  ةرّت  » :ايقول أسامة ،ن كيد  ، بتام  مجيعاً 

فلام  فرغامت مامن  ،وهامو مشامت ل  عامىل يشأ ال أفري ماما هامو صفخر  النبي  ،احلاجة

فكشامف فامإذا يسامن  ؟ماما هامذا الامذي أنامت مشامت ل عليام  ياما رسامول اهلل :ياجتي ّلت

 ،اللامامم إ  أيامبُّام  فامأيبَّام  ،هذان ا،ناي وا،ناما ا،نتامي :قالف ،عىل وركي  بويسني 

  .(1)«وأيبَّ من حيبُّام 

،ل  ،أن  إذا كان يف صالت  فا،تداره مل يعجل عليام  :هل  صومن عييم  بة النبي 

كامان احلسامن واحلسامني يثبامان عامىل لامامر رسامول اهلل  :فعن كر ّامال ،وجي ع هل  أ،اه وأم 

 ،فعو اما ،امأيب  اما وأمامي» :صفقال النبي  ،وّن حُّ نا، ينَ فجعل ال ،وهو يصي ص

 .(2)«هذين من أيبني فليحبَّ 

يف إيامدى  صخامر  عليناما رسامول اهلل » :وعن عبامد اهلل ،امن شامداف عامن أ،يام  ّامال

 صفتقامدم النبامي  ،وهامو يامامل احلسامن أو احلسامني ،صاليت العيشام اليامامر أو العرصام
فرفعامت  ، صامالت  سامجدة أةاهلامافصامىل فسامجد ،امني لامامرا  ،ثم كرب  للصامالة ،فوضع 

فلام   ،فرجعامت يف سامجوفي ،وهامو ساماجد صرأ  فإذا الصبي  عىل لامر رسول اهلل 

إنامك سامجدت ،امني لامامرا   ،ياما رسامول اهلل :ّال النا، ،الصالة صّىض رسول اهلل 

 :ّامال ،أو أن  ّد يامويى إليامك ،فيننا أن  ّد يدث أمر   ،صالتك هذه سجدًة ّد أةلتاما

                                                           

( يف ترمجامامة احلسامامن ،امامن 2/222( ّامامال احلامامافظ يف هتامامذيب التامامامذيب )3702( أخرجامام  الرتمامامذي )1)

ح  ا،ن يب ان واحلاكم»أسامة:   .، ويسن  األلبا   «وصح 

(، وّال شعيب 15/426يبان يف صحيح  )(، وا،ن 6/378( أخرج  ا،ن أيب شيبة يف املصنف)2)

 «.إسنافه يسن»األرناوط: 



 .(1)«ولكن ا،ني ارحتلني فكرهت أن ا عِجل  يتى يقيض ياجت  ،فكل ذلك مل يكن

هامذا  ،ومع  يسن ويسني صخر  علينا رسول اهلل » :اويقول أ،و هريرة 

 ،يتامى انتامامى إليناما ،ويلامثم هامذا مامرةً  ،وهو يلثم هذا مامرةً  ،وهذا عىل عاتق  ،عىل عاتق 

ومامن أ،غضامام   ،بناميمن أيبام  فقامد أي :فقال ،يا رسول اهلل إنك حتبام  :فقال ل  رجل

 ،يامب ام  ،حب ام  صمنءلة وأي مكانة أعيامم مامن أن يعل امق النبامي  فأيُّ  ،(2)«فقد أ،غضني

وإال مل يكن صافًّا يف  ،فعلي  ،حب  من أيب   صف ن أيب  احلبيب  !و،غضام  ،بغض 

  ! ،ل كان مدعياً  ،يب  

كامان » :ليي  ّاما /،سب ي  و بت  هل  ما ذكره ا،ن القيم  صومما ياكد رمحت  

وكامان  ،ثم رجامع إىل خ بتام  ،اشتغل ،  إذا عرض ل  يف خ بت  عارض   صرسول اهلل 

 ،فنءل فح لام  ،فق ع كالم  ،خي ب فجاأ احلسن واحلسني يعثران يف ّ يصني أمحرين

رأيامت هامذين  ،(3)& ڱ ں ں ڻڻ *صامدق اهلل  :ثم ّامال ،ثم عاف إىل منربه

 .(4)«مي فح لتام يعثران يف ّ يصيام  فلم أصرب يتى ّ عت كال

 بت ام  ملامن أيامب امم  :ومناماما ،تيامر عليام  عالمامة ذلامك صفالصافق يف يب النبي 

 ،وعامداوة  مامن عامافاهم ،وصامحا،ت  مامن املاماماجرين واألنصامار ،من آل ،يت  ، صالنبي 

ومن اتصف  ذه الصامفة فامامو كامامل املحبامة هلل ورسامول   ،و،غأ  من أ،غضامم وسب امم

وإن كامان ال خيامر  عامن  ،مامور فامامو ناماّص املحبامةومن خالفاما يف ،عأ هذه األ ، ص

                                                           

 (.148(، وصحح  األلبا  يف صفة الصالة )  15456( أخرج  أمحد )1)

 (.2895( وصحح  األلبا  يف السلسلة رّم )2/440( أخرج  أمحد )2)

 [.15( ]التغا،ن:3)

  . (1/179( كاف املعاف ال،ن القيم )4)



  .اس اما

ومامن  ،مامن أيامبام  فقامد أيبنامي» :ب يف احلسامن واحلسامني صوّد ّال النبي 

ففي الشق  الثا   ،فك  أن  الشق  األول من احلدي  في  ترغيب   ،«أ،غضام  فقد أ،غضني

ن واحلسامني فبغأ احلس ،وملن آذا ا ،ملن أ،غأ احلسن واحلسني ،ووعيد من  ترهيب  

 ؟! وأي جري ة أعيم من هذه اجلري ة !ص، نءلة ، غأ نبي هذه األمة 

 صيف أيضان جد  ا رسامول اهلل  ،اواحلسني ا،نا عي  حلسننشأ ا ..وهكذا
ا ا ،رسالت  ، ه وس يت وعل  ام  من ي   ،ور، ا ا ،أخالّ  وعدالت  ،فغذ  ولامال  معام   ،رسب

 ،وآفا،ام  صفأصامبحا مف امورين عامىل أخالّام   ،إلي  إىل أن اختاره اهلل ،يف كنِف رعايت 

وتقامدير  عامال مامن جامد  ا  ،من مكانة كبرية بإضافة إىل ما متتع ،  احلسن واحلسني 

ام  نفامس احلسامن ،وهذا ليس لكوّن  سبَ ي  فحسب ، صالرسول الكريم   ،ل ملا حَتِ ل 

 .وتواضع  كريم ،وخلق  عال ،من صفات  ةيبة بواحلسني 

 :افعيّال اإلمام الش

 يوووا أهوووّ بيوووت رسوووول اهلل حوووّبكم

 ك ووواكم مووون عَووويم القووودر أنكوووم 
 

 فوووور  موووون اهلل   القوووور ن أنزلووووخ

ّّ علوويكم ال صووالة لووخ  موون ك يصوو
 

ّامال شاميخ  ،واعل وا أن  من أ،غأ آَل ،يت النبوة فليس لام  مامن اإلسامالم نصاميب

 مامن أ،غضامامم فعليام  لعنامة اهلل» :اإلسالم ا،امن تي يامة عنامدما سامئل عامن ،غامأ آل البيامت

 .(1)«واملالئكة والنا، أمجعني ال يقبل اهلل من  رصًفا وال عداًل 

،ل جاأ  ،كيف أن  اهلل ورسول  أيب ا هذين الصحا،يني اجلليلني ،و ذا نعرف جيًدا

ف ،حبام  فنا ،شأّن  العييم ،األمر لكل املسل ني ،رضورة الترش   ،وهو معنى كريم  يعر 

                                                           

 (.4/487( جم وع الفتاوى )1)



جي امع كامل فضامائل احلامب ومكامارم  ،ل ًياما ع لًياماا عِ ويبني َواليتام  ووجوب  ب تام  يب  

  .عا،ر ال جمرف يب عاةفيي  ،الدين وأسس اإلي ن

 :درس وعربة

وليغرتفوا الع امف واحلنامان عامىل  ،من هذا املعني فليتعلم اآل،اأ املحبة ،أهيا األيبة

للحسنني إرشاف نباموي  لل سامل ني يف كيفي امة ،ناماأ نفامس  صففي معاملة النبي  ،األ،ناأ

ليكون إنسانًا  ؛كيف نبني عاةفة ال فل:وفياما إجا،ة لساال املامم وهو ،ل فل وتكوين ا

 ؟سويًا يف مستقبل 

فقد أشارت األيافي  النبوية إىل جم وعة من األسامس التامي ،ت بيقاماما نسامري عامىل 

ومس   ،ومداعبة األةفال أسا،  ثان  ،بلة أسا،  من أسس الرت،يةفالق   ،،ني   ى ونور  هدً 

امامد يالامام  والساماماال عنامام  ،أساماما،  آخامامررأ، ال فامامل  واللعامامب  ،ويسامامن اسامامتقبال  وتفق 

حيامر   ،القائامد األعيامم صنرى الرسامول  ،كلاما ّواعد وأسس يف تر،ية ال فل،مع 

 .ويتعامل مع أةفال األمة  ا ،علياما

ي  صكان النبي  احلسامني،  وأاحلسامن عبد اهلل ،ن جعفامر ، و،،إذا ّدم من سفر  تلق 

  .(1)يتى يدخل املدينة ،  واآلخر خلف ،ني يدي فيح ل  أيَد ا

 ،واحلسامن واحلسامني ، صلقد ّدت نبي اهلل » :وعن إيا، ،ن سل ة عن أ،ي  ّال

ام   وهذا ، صيتى أفخلت  يجرة النبي  ،الشامباأ عىل ،غلت   .(2)«خلف   هذا ّدَّ

                                                           

إذا ّدم من سفر تلقامي ،ناما،  صعن عبد اهلل ،ن جعفر ّال: كان النبي (: »4456( أخر  مسلم )1)

ّال: فتلقي يب و،احلسن أو ،احلسني، ّال: فح امل أيامدنا ،امني يديام  واآلخامر خلفام  يتامى فخلناما 

 «.املدينة

 ( وصحح  األلبا .2699( أخرج  الرتمذي )2)



ي نفوسامامم ي   ،مامع األةفامال ص ذه املداعبة واملالعبة كامان تعامامل الرسامول  غامذ 

  .وعدم إع اأ ال فل يق   ،،عيًدا عن اجلفاأ والقسوة ،اةفة الصافّة ال يبة ذه الع

وينامامان الكبامامرِي عامامىل  ،إن  ذلامامك ،رهامامان  عامامىل تواضامامع املامامريب  لل امامرتيب   !فسامامبحان اهلل

  .ويرشح صدره ويءيد من تفاعل  ،إن   نور  ساةع يبامر فااف ال فل ،الصغري

وتسام ع  ،ومتاماكح أ،ناماأك ،اركأما خ ر ،بالامك أهياما األخ العءيامء أن تامداعب صامغ

 .ص،أيب هو وأمي  ،كان نبي  هذه األمة يفعل ذلك كل   !ومجيل عباراهتم ،ضحكاهِتم

الفضل    ،امن  :منامم ،مجع  من الصغاركان خير  من العيدين مع  صوالرسول اهلل 

 ،وكيامد ،امن يارثامة ،وأسامامة ،امن كيامد ،واحلسامن واحلسامني ،عبا، وعبد  اهلل ،ن ،عبا،

 .،التامليل والتكبري رافًعا صوت 

فرآه يقبِّل إما  صفخل األّرع ،ن يا،س عىل النبي » :ّال اوعن أيب هريرة 

فقامال  !ويل عرشامة مامن الولامد ماما ّبَّلامت  وايامدًا مامنامم ،تقبِّلام  :فقامال ،يسنًا وإما يسيناً 

َيمب  :صرسول اهلل  َيم ،إن  من ال َيرب رب  .(1)«ال ي 

روا معي يا أيباب ّ   ،حلسن واحلسنييقب ل ا صالنبي  ،تصو   !بلامةف  أعي اما من 

 ،وما أروع تلك القبلامة ،ما أمجل هذا املشامد ،أعيم البرش وسي د ولد آفم يقب ل احلسنني

إضامافًة إىل الشامعور ،االرتباماط  ،التي تأخذ فورها يف حتريامك مشاماعر ال فامل وعاةفتام 

ن ثامور ،الوثيق يف تشييد عالّة احلامب ،امني الكبامري والصامغري ان ال فامل ،امل القبلامة تسامك 

ا فعوة  لآل،اأ واألمامات كي يستن وا  ذه السنة الثا،تامة عامن املصام فى  ،وغضب   صإّن 
ل امق الرمحامة صثم  انيروا كيف ر،ط النبي  ،مع األةفال بلامة ،خ   :عنامدما ّامال ،مبدأ الق 

                                                           

 (.2318( مسلم )1)



َيمب » َيم ،إن   من ال َيرب رب فالرمحة  ،األةفال والشفقة  عليامم صفة من صفات النبوة  ،«ال ي 

 .وهي ةريق لدخول اجلنة والفوك ،رضوان اهلل تعاىل ، ديةاملح

أتدرون ماما  ،وهذه األيافي  التي رسفناها يف  بة السب ني جترنا إىل ّضية مام ة

ەئ ەئ وئ  * :لقولام  تعاماىل ؛فاملحبة الصافّة توجب االتباع ،إّنا متا،عتامم ؟هي

ب هو احل يف خ و ا نحو اهلل  بف تا،عة السب ني  ،(1)& وئۇئ ۇئ ۆئۆئ

  .الصافق املقبول عند اهلل

 :هلما بالسيادة صشهادة النيب 

يتامى  ،بيعل م املسل ني يب  احلسامن واحلسامني  ، صعرفنا كيف لل  النبي 
وّامد نقامل إليناما خامرب ساميافة  ،(2)«احلسن واحلسني سيدا شامباب أهامل اجلنامة» :صّال 

  .مجع  غفري من الصحا،ة ،احلسن واحلسني يف اجلنة

وهامي أن اهلل  ،،ساميافة خاصامة ص،شامافة النبامي  ان عي وّد انفرف احلسن ،

وشامامد لام  كبامار الصامحا،ة  ،فتحقق ما أخرب ،  الصافق املصدوق ،سيصل  ،  املسل ني

 .وّد ّدمنا الكالم عن هذا ،،ذلك

 .صاحلسن واحلسني رحيانتا النيب  

يثبامان عامىل لامامر رسامول اهلل  برأيت احلسن واحلسامني  :جاأ عن أيب ،كرة ّال

فلامام  صامامىل  ،يتامامى إذا اسامامتقرا عامامىل األرض تامامركام  ،في سامامكام  ،يامامده ،يصاماميوهامامو  ص

                                                           

 [.90( ]األنعام:1)

 (.796( وانير السلسلة الصحيحة )3701( أخرج  الرتمذي )2)



 .(1)«نيامن الدُّ  اَي حيانتَ إن ا،نيَّ هذين رَ » :ثم ّال ،أجلسام  يف يجره ثم مس  رؤوسام 

ب كنامت شاماهًدا »:عن ا،امن أيب نعاميم ّامال ،واس ع معي أهيا األخ هذا األثر وتعج 

مامامن أهامامل  :فقامامال ؟مم امامن أنامامت :وسامامأل  رجامامل عامامن فم البعاماموض فقامامال بال،امامن ع امامر 

 ، صيسامألني عامن فم البعاموض وّامد ّتلاموا ا،امن النبامي  ،انيروا إىل هامذا :ّال ،العراق
 يلقامد كامان الصامامحا،ة  .(2)« اما رحيانتاماي مامن الامدنيا :يقامول صوسام عت النبامي 

 .صالنبي  عند بأيسن النا، معرفة ملنءلة احلسنني 

 :احلسنان يف أهل الكساء

ل امامم وي   ،احلسنني صامغاًرا صيني جي ع النبي  ،عييم ومشامد ،رائع إن  ملنير   عب

  .وي لع النا، ،ذلك ،أّنم أخص أهل ،يت 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ  * :فعنامامامامدما نامامامامءل ّولامامامام  تعاماماماماىل

ڃ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ 

  .(3)& ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

أن  صفامأراف النبامي  ،ملنامءلتامن   ورفعة ، صكان في  فضيلة واضحة لنساأ النبي 
احلسامن  صفج ع النبي  ،يدخل أصحاب الكساأ يف هذا اإلخبار الر،ا  عن الت امري

  .وفعا هلم ،وجل لامم ،الكساأ ،واحلسني ووالدهي 

                                                           

 .( 1529صحي  اجلامع )،  (2157: )( الرشيعة لآلجري 1)

 (.5535( أخرج  البخاري )2)

 [.33( ]األيءاب:3)



 ؟وما قصتهم ؟من هم أهّ الكسا 

نا عائشة   امل   صخر  النبي « :فتقول لخترب أم  ريَّ غداًة وعلي  ِمرط م 
مامن  (1)

ثامم جاماأت  ،ثامم جاماأ احلسامني فأفخلام  معام  ،فجاأ احلسن ،ن عي فأفخلام  ،فشعر أسو

إن  يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل  :ثم ّال ،ثم جاأ عي فأفخل  ،فاة ة فأفخلاما

  .أصحاب الكساأ :ولذلك س وا ،(2)«البيت وي امركم ت امرًيا

عامامنامم فأذهامامب  ،اللامامامم إن  هاماماالأ أهامامل ،يتامامي» :ويف روايامامة أخامامرى عنامامد الرتمامامذي

جس رهم ت امرًيا،  الر  ر اهلل نساأ النبي  ،فتقب ل اهلل فعاأه هلم .(3)« وةامِّ رهم ك  ةام  ف ام 

  .،نص  اآلية

 :أثر الرتبية األسرية على احلسنني

وأِمامام   ،ووالامِد ا عامي ،وتر،يا عىل يد جامِد ا ،يف ،يت النبوة بنشأ احلسنان 

وكامان هلامذه النشامأة تامأثري  ،اإلسامالمفأخذا عن جِد ا ووالدهي  مفاهيم  ،يفاة َة 

  .التي التءمت ،أوامر اإلسالم ،كبري يف ،ناأ وتكوين شخصيتام  القوية

معامافن ك عامافن الفضامة  الناما،  » :-ك  أخامر  البخاماري  -يقول  صفالرسول 

مل ،ف عدن احلسنني معامدن  نامافر (4)«خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم ،والذهب

مما جعلام  سي دين ،كل ما حتوي  هذه الكل ة  ،وإن  نش  يف ،يت النبوة ،ينش  يف اجلاهلية

ما مل جيت ع لغري ا من  ،والرت،ية األرسية ،وّد اجت ع هل  من أصالة النسب ،من معنى

                                                           

 ( كساأ منقون علي  صور ريال اإل،ل.1)

 (.2424( أخرج  مسلم )2)

 ( وصحح  األلبا .3205( سنن الرتمذي )3)

 (.3383بخاري رّم )( ال4)



 :وأمامام  ،اعي ،ن أيب ةالب  :وأ،و ا ، صاحلبيب املص فى  :فجد  ا : النا،

  ..لفاة ة الءهراأ 

 : صفراق احلبيب حزن شديد .. على 

 وّامد أشامامر، ثالثامة ،حاموايل الاموفاع ةيجَّ  من عوفت  ،عد ص سول،الر   املرض   أمل  

 تقرأ فكانت ، ل عائشةاملامنني  أم ،يت يف ض رَّ ي   أن كوجات  من صالنبيُّ  ةلب

 اخلامرو  مامن ومنعام  املامرض أثقلام  وملاما . لربكتاماما ص هامو ،يده علي  ومتس  املعوذتني

يق  ،]متفامق عليام [ «  ،الناما، فليصاملِّ  ،كامر أ،ا مروا» : لّا،  ،النا، الةللص   فكامان الصامد 

 .صيصي  ،املسل ني خالل مرض  

 يامدخل وكان ل عائشة صدر إىل مستنداً  ص النبيُّ  كان املوت يرضه وعندما

 لل اموت إن اهلل، إال إل  ال »:  ويقول -احل ى شدة من- وجام  في س  املاأ إناأ يف يده

هامامراأ فاة امامة عليامام  فخلامامت. ([4184) ريالبخاماما رواه] « سامامكرات  »: فقالامامت ل الء 

 ([4193) البخاري رواه] « ،عد اليوم ليس عىل أ،يك كرب  : فقال هلا  ! أ،اه واكرَب 

 شامكواه يف ا،نتام  فاة امة ص النبامي فعاما : ّالامت ل عائشة عنروى البخاري 

  هافسارَّ  في  بأّ   الذي
 
 فسامألتاما:  ّالامت!  تفضامحكَ  هافسارَّ  فعاها ثم ، فبكت ،يشأ

 فيام  تامويفِّ  الامذي وجعام ِ  يف قامبأي   أنام  فامأخرب  ص النباميُّ  سار :  فقالت،  ذلك عن

امام ،يتامام  أهامامل أول أ َّ  فامامأخرب   سامامارَّ  ثامامم،  فبكيامامت    البخاماماري ]صامامحي «  فضامامحكت    أتبع 

(3427]). 

 هيتى ّبأ ومالت يامد  « فيق األعىل يف الرَّ » يقول ّبل وفات  :  صوجعل النبيُّ 

 يف -عائشة جريِ  يف ورأس - الضحى اشتدَّ  يني ص وّبأ .([ 4184) اريالبخ رواه]

فلام  مامات .  للامجامرة عرش احلافي العام من األول ر،يع من عرش الثا  يف االثنني، يوم



يا أ،تاه  ، يا أ،تاه من جنة الفرفو، مأواه ، يا أ،تاه أجاب ر،ا فعاه»  فاة ة : ّالت ص

 فل  ف  ، « إىل جربيل ننعاه 
أةا،امت أنفسامكم أن حتثاموا  ، سيا أنَ » : ل ّالت فاة ةن فِ

 .([4193) البخاري رواه] « !؟ عىل رسول اهلل صىل اهلل علي  وسلم الرتاَب 

ومامن ،يامنامم ،  ي، فاجعامة كامربى عامىل الصامحا،ة  صكان خرب وفاة الرسامول 

أة ا ويفيدا ، معلً  وتل يًذا ، فجولك أن تتصور أً،ا وا،نا ، جد   .ب احلسن واحلسني

؟  صأمات   د [ 30]الءمر:(  ي وت اإلمام ، إّنا ّاص ة : ) إِنََّك َميِّت  َوإِّنَّ مب َميِّت ونَ 
 ال ريق .  اآلن أن يستك الن واحلسنينعم، إال أن فين  مل ي ت، وعىل احلس

.. كالوالد الرييم ، واملريب الكبري ، ولكناما  واحلسني لحسنل صالنبي  لقد كان

 تاموىل أمامري املامامنني عاميي  ، صو،عامد وفاماة الرسامول اهلل ،  حان  وتعاماىلمشيئة املوىل سب

وكانت شخصاميت  تتاموفر  ،ا مبارشاً وأرشف عليامم إرشافً  ،تر،ية احلسن واحلسني ا

 . فياما رشوط املريب واألب الناج 

مان الصفحة األوىل من يياة إمامني احلسن واحلسامني  ،وفاماة  ،بلقد ةوى الء 

امامام يياماماهت  كل اماماماو ، صجامامد  ا املصامام فى  رانامام   ،التامامي كانامامت أسامامعد أي  ولامامال  يتذك 

عا األسى ،والشك أّن   تأملا و،كيا ،ويستفيدان من تر،يت  و ا ال يءاالن يف سامن   ،وجتر 

 .ال فولة

ف ن أهم الدرو، التامي تعل هاما مامن وفاماة  . لكنام  استفافا وتعل   من هذا الفراق

 ،ق ،اهلل ويامدهوكذلك أ ية التعل   ،شخا أن  البقاأ لل بافئ وليس لق :صجد  ا 

  .وهو عىل كل يشأ ّدير ،فامو الباّي وهو النافع والضار

 رتووووا عووووني الرسووووول وسوووويدا ووووا قح 

 

 شووووباب الووووورو   جنووووة و لوووود   

 موووون  ووووا رحيانتووووا  أحووووّب  : وقووووال 

 

 أحوووبهام فصووودقهام احلوووب تسووووعد   

 



  ووووا اقتسووووام شووووبخ الرسووووول تعووووادالً 

 

  نهم تعوودد وموواذا عسوو  حيصوويخ موو 

 فموووون صوووودره شووووبخ احلسووووني أجلووووخ 

 

  وللحسوون األعووىل وحسووبك فاعوودد 

 : وللحسوووون السووووامي مزايووووا كقولووووخ 

 

  هووو ابنووي هوويا سيووود وابوون سووويد 

 سيصوووولة رب العووووامني بووووخ الووووورو 

 

رقووووة مووونهم وعَوووم تبوووودد    عوووىل فح

 فلوووون تووووروا وإن تطلبوووووا ابنووووا للنبوووويّ  

 

 سووووا  مقووووال منووووخ دووو  م نوووود  

 يدا ظهوور الرسووول قوود ارتقووو بوودا سوو 

 

  فقوووور وك يعرووووولخ وهووووو بمسوووورد 

 ال : فقووال، طووال السوورود : فقووالوا لووخ  

 

 ولكوونام ابنووي خ ووت إن قمووت يرشوود  

 وكووان احلسووني الصووارم احلووازم الووي  

 

  مت  يقرص األبطال   احلرب يشودد 

 شوووبيخ رسوووول اهلل   البوووأس والنووودو 

 

 وخوووو  شوووهيد ذاا طعوووم امهووووند  

 عخ تبكوووووي العوووووويون وحووووووقهامرصوووو 

 

 فللووووخ موووون جووووورم وعوووووَم  وووورد  

  

 

 



 الباب الثامن :

 ا احلسنان يف عهد الصديق 

نا كان موت ومن خالهلاما لامامرت  ،شديداً  وا،تالأً  ،مصيبًة عيي ةً  ص  د  سيد 

 فقد أرشق اليقني   ،كقائد  فذي لقمة ال نيري ل  وال مثيلاشخصية أيب ،كر  الصديق 

ويف ذلك املوّف العصيب لامرت يك تام   ،ىل  ذلك يف رسوخ احلقائق في وجت ،يف ّلب 

 من كان يعبد   امدًا فامإنَّ  أما ،عد، فإنَّ  »:يي  ّال ،فانحاك ،النا، إىل التوييد ،ا

ڄ  * :ثامم تامال هامذه اآليامة ،ال ي اموت ومن كان يعبامد اهلل فامإن اهلل ياميي ّد مات،  ا  دً 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ 

 .(1)& ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک ڎ

يق ،امالقرآن الكامريم ،و ذه الكل ت القالئل خامر  الناما، مامن  ،واستشاماف الصامد 

فاماهلل ويامده هامو احلامي  ،ورجعوا إىل الفامم الصامحي  رجوعامًا مجاميالً  ،ذهوهلم ويريهتم

واإلسامالم ،اماق ،عامد ماموت   امد  ،وهو ويده الذي يسامتحق  العبامافة ،الذي ال ي وت

حا،ة تذكري الصديق هلمف  إن س ع  ، ص تقامول عائشامة  . يتى رجعوا إىل احلق ،الص 

يتامى تالهاما أ،امو  ،فواهلل لكأن  النا، مل يكونوا يعل ون أن اهلل أنامءل هامذه اآليامة» :ل

اها من  النا، ا،كر    .(2)«ف  ي س ع ،رش  إال يتلوها ،فتلق 

،نامي اسامني وال شك أن  هذه احلافثة أخذت مكاّنا ال بيعي يف ذاكامرة احلسامن واحل

فقامد كامان ع  امر احلسامن عنامدما  ،وأصبحت من ض ن ثقامافتام  ومعامرفتام  ، ي عي

وع امر احلسامني سامت أو  ،إىل الرفيق األعامىل سامبع أو ثام   سامنني صمىض رسول اهلل 
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 (.1185( البخاري )2)



وتكامون فيام  فكامرة ال فامل كالعدسامة  ،وهو ةور  تن و في  مامدارك ال فولامة ،سبع سنني

وّد كان احلسنان من األةفال  ،ملشاهدات والصورتنقل إىل ذاكرت  كثريًا من ا ،الالّ ة

 ،ويفام  الغايات السامية ،ف لكا االستعداف ألن يستوعبا جمريات ذلك العامد ،األذكياأ

ديق ،واألع ل العيي ة   .ا واملواّف املشاموفة التي ّام  ا الص 

 :وقفة مع سقيفة بين ساعدة

نصامار يف سامقيفة ،نامي اجت امع األ ، ص،وفاماة رسامول اهلل  يملا علم الصامحا،ة 

وهو يوم االثنامني الثاما  عرشام مامن شامامر ر،يامع األول مامن السامنة  ،ساعدة يف اليوم نفس 

 ،وتامداولوا األمامر ،يامنامم يف اختيامار مامن يامي اخلالفامة مامن ،عامده ،احلافية عرشامة للامجامرة

،لغ خرب هذا االجت ع إىل و ،اسعد ،ن عبافة  :والتف  األنصار يول كعيم اخلءر 

فامان لق املاماماجرون  ،ان لقوا ،نا إىل إخوانناما مامن األنصامار :قالوا لبعضاممف ،املاماجرين

د خ يب ،يتى أتوا سقيفة ،ني ساعدة فامأثنى عامىل اهلل  ،األنصار فل  جلسوا ّلياًل تشامَّ

وأنامامتم معرشامام  ،وكتيبامامة اإلسامامالم ،فامامنحن أنصامامار اهلل ،أماماما ،عامامد» :ثامامم ّامامال ،،امام  هامامو أهلامام 

، فبي ناموا أيقي امتامم  « -أي عامدف  ّليامل  -مكم وّد ففامت فافامة مامن ّامو ،املاماجرين رهط  

م أكثر عدًفا من إخواّنم املاماجرين ،اخلالفة ، ملا هلم من فور  يف نرصة هذا الدين  ، وأّن 

. 

جامل أراف ع امر   ،عامىل رساملك :فقامال لام  أ،امو ،كامر ،أن يامتكل م افل  سكت الر 

 ،خامري فامأنتم لام  أهامل  ما ذكرتم فاميكم مامن » :فقال ،،حلم  ووّار  و،دهية  فتكل م أ،و ،كر

وّامد  ،هامم أوسامط العامرب نسامبًا وفاراً  ،مامن ّامريشولن ي عرف هذا األمر إال هلذا احليِّ 

فأخذ ،يد ع ر و،يد أيب عبيامدة ،امن  ،رضيت  لكم أيد هذين الرجلني فبايعوا أهي   شئتم

 .«اجلراح



ًقا عىل هذا املوّف م فترضب عنقي» :يقول ع ر معل  ، ،واهلل أن أّدَّ قرِّ ني ذلك ال ي 

ر عىل ّاموم فاميامم أ،امو ،كامر ،من إثم أناما  :فقامال ّائامل مامن األنصامار ،أيب إيلَّ من أن أتأم 

ك ذيلاما املحكَّ ب ،ج  اما املرجَّ ذيق  وع 
فكثامر  ،منا أمامري ومامنكم أمامري ياما معرشام ّامريش ،(1)

سيفان يف » :  فقال ع ر ،(2)«  فرّت من االختالف يتى ،وارتفعت األصوات ،اللغط

 ،فبسامط يامده ،،سط يدك يا أ،اما ،كامرا :، ثم  ّال ع ر (3)« ا ال يصلحان ! غ د  وايد  ، إذً 

  .(4)«فبايع  و،ايع  املاماجرون ثم ،ايعت  األنصار

 :وّامال ،فلم يرتك شيئًا يف األنصار إال ذكره افتكلم أ،و ،كر  :ويف رواية أمحد

 ،وافياً  وسلكتب األنصار ،لو سلك النا، وافياً  :ّال صولقد عل ت  أن  رسول اهلل »

 :ّامال وأنامت ّاعامد صأن رسامول اهلل  ،ولقد عل َت ياما سامعد .سلكت  وافي األنصار

هم ،ّريش  والة هذا األمر ّامال فقامال  ،وفاجر  النا، تبع  لفاجرهم ،َفرَبُّ النا، تبع  لَبامرِّ

 .(5)«نحن الوكراأ وأنتم األمراأ ،صدَّت  :ل  سعد

األنصامار الن يامر والبامت  يف أعيامم است اع املاماجرون و ، ذه البساةة !سبحان اهلل

اماما مل  ، صّضامية  وّفاموا عنامدها ،عامامد وفاماة النبامي  والتامي أعتقامامد ،امالن ير يف الروايامات أّن 

امحا،ة ال  ساعًة وايدة !تستغرق إال  إن  احلوار الذي فار يف سقيفة ،ني ساعدة ،امني الص 

ية ،ل ياكد ير  األنصار عىل مستقبل الدعوة اإلسالم ،خير  عن روح ذلك العرص

                                                           

َ،ى لتحتك ، ، واملحكك: الذي حيتك ،  كثريًا، أراف أن  يستشفى 1) ( اجلذيل: عوف ينصب لإل،ل اجلَرب

 ،رأي ، والعذيق النخلة: أي الذي يعت د علياما.

 (. 6442( البخاري )2)

 (. 5/37السنن الكربى للنسائي )( 3)

 (. 6442بخاري )( ال4)

  .، وّال شعيب األرناوط : صحي   لغريه   مرسل( ورجال  ثقات، وهو 18( مسند أمحد )5)



وا عامىل ذلامك يتامى اسامتجا،وا فام  أن اة امأن   ،واستعدافهم املست ر للتضحية يف سامبيلاما

بِل البيعة هلذه األسباب ارساعًا لبيعة أيب ،كر  َّ  .الذي 

ا من خالف ذلامك وكعامم أن  اجامت ع السامقيفة أفى إىل انشامقاق ،امني املاماماجرين  ،أم 

ألن   ،الدراسة املوضاموعية وجانب ،فالشك  أن   ،ذلك أخ أ املنام  العل ي ،واألنصار

 صوآمال وت لعات أصحاب رسامول اهلل  ،كع   هذا متناّأ  مع روح ذلك العرص
الذين كانت أخوهتم أكرب من ختيالت الذين س روا اخلالف  ،من املاماجرين واألنصار

وإال فكيف ّبل األنصامار ،تلامك النتيجامة وهامم أهامل الامديار  ،،ينامم يف رواياهتم الكاذ،ة

 ؟وكيف انقافوا خلالفة أيب ،كر ؟العدةوأهل العدف و

ا اخلالف ع ال اخامتالف تناماّأ و  «السامقيفة»الذي يدث يف  أم  هامو اخامتالف تنامو 

تصافم و  ، هو اختالف حتاور ال اختالفال اختالف تناير هو اختالف تشاور تضاف، 

 ا،تداًأ ، إال أن  رسعان ما اختلفت آراؤهم يول موضوع اخلالفة والصحا،ة وإنت مر ، 

! فتجاوك الصحا،ة كل امم يف جملس  وايامد  هامذا األمامر ال امارئ ، ،كامل   اتفقت يف الناماية

ثم  رسعان ما وضعوا أيدهيم ،   هلمعىل اختيار أيب ،كر خليفةً ،صرية  ويك ة ، واتفقوا 

فخلاماموا يف يامامرب املرتامامدين وهءماماموهم ، و رشعاماموا يف الفتويامامات يف يامامده مبامامارشًة و

ثم ملا ت ويف  . خلالفة رشًّا وغر،ًا جماهدين لتثبيت أركاّناونفروا يف جيون ا، اإلسالمية

مامن فون أن حيامدث أي خامالف يامول مسامألة  اأ،و ،كامر خلفام  ع امر ،امن اخل اماب 

يامول يافثامة السامقيفة وماما ،عامأ املسترشامّني  فامغة ت ب ل مءاعم فامذه أفلة  ! اخلالفة 

 ب عناما .ترت  

ولامر كهامده يف  ،دًا يف اإلمارةكان كاه اثم  ال ،د  أن نعلم أن  أ،ا ،كر الصديق 

يريصًا عىل اإلمارة  واهلل ما كنت  » :خ بت  التي اعتذر فياما من ّبول اخلالفة يي  ّال



ولكنامي  ،يف رس وال عالنيامة وال سامألتاما اهلل  ،وال كنت فياما راغباً  ،يومًا وال ليلة ّط

لِّدت  أمامرًا عيام ،أشفقت من الفتنة  ّ مامايل ،ام  ةاّامة   ،ي ً ومايل يف اإلمارة من راية ولكن 

وّامامد ّامامام ،اسامامترباأ نفامامو، املسامامل ني مامامن أي معارضامامة  ،»(1)وال يامامد  إال ،تقويامامة اهلل 

 ،يعتامي أذكر اهلل أي اما رجل ندم عىل ،أهيا النا،» :واستحلفامم عىل ذلك فقال ،خلالفت 

نا منام  يتامى وضامع دَ َفام ،ومع  الساميف اعي ،ن أيب ةالب  فقام ،ملا ّام عىل رجلي 

 ،واهلل ال نقيلامك وال نسامامتقيلك :واألخامرى عامامىل احلىصام وّامامال ،ىل عتبامة املنامامربِرجاماًل عامام

مك رسول اهلل    .(2)«؟!ف ن ذا ياخرك صّد 

 ،ن يافثة السقيفةموتعل  ها  يهذه هي احلقائق التي عرفاما احلسنان ا،نا عي 

رو التاماريخ الامذين كع اموا أن هامذه احلافثامة أث امرت يف نفسامية احلسامن  ،ال ك  يدعي مامءو 

،ل احلقيقة التي يعرفاما احلسامن واحلسامني  ،ملا رأيا من الت مر واملكر واخلديعة ،واحلسني

ومل يثبامت أي انقسامام ،امني  ،وال خ امرية يسامريةال  أنام  مل حتامدث أكمامات   ي،نا عامي ا

ومل يثبت النقل الصحي  أن  ت مرًا يامدث ،امني أيب ،كامر وع امر  ،املسل ني يف أمر اخلالفة

فامامم كامانوا أخشامى هلل  ، صكامم ،عامد وفاماة رسامول اهلل اليتكامار احلي وأيب عبيدة

وإمجاع األمة عىل أمر  ، صوتءكية رسول   ،،تءكية اهلل هلم ،وأتقى من أن يفعلوا ذلك

ديق  . خالفة الصِّ

ثنا ،أن  عقل الصلوات اخل س يف عامد الرسول اإن  احلسن  وكامان  ، صيد 

ف عىل مسامجد رسامول اهلل  ام ، صيرتف  رسامول اهلل  يامارأ احلسامني وأخاموه  وال شامك يف أن 
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(، الرياماماض النرضامامة 108األنصامامار يف العرصامام الراشامامدي ) :،  ( 64/345)  فمشامامق تاماماريخ (2)

(1/216.) 



م أ،ا ،كر  ص ،بيعة املسل ني أليب ،كر  وّد عل  ، صعىل غريه أثناأ مرض   ايقد 

ه صحة ورشعية خالفة  :يف خالفة أيب ،كر هو ب واحلسنيف عتقد احلسن  ،،عد جد 

إياماماه يف  صوتقامامديم النبامامي  ،وساماما،قت  ،لفضامامل  ؛ صأيب ،كامامر الصامامديق ،عامامد النبامامي 

مامن  صمراف املصام فى  صوّد فامم أصحاب النبي  ،صحا،ةالصلوات عىل مجيع ال
ومل  ،ومل خيتلف منامم أيد ،فأمجعوا عىل تقدي   يف اخلالفة ومتا،عت  ،تقدي   يف الصالة

 ،وكانوا ألوامره ممتثلامني ،فبايعوه ةائعني ،يكن الرب جال وعال ليج عامم عىل ضاللة

 .ومل يعارض أيد يف تقدي  

أن  مامن أسامس اخلالفامة  ،بلصقت ،نفس احلسامنني كان من أعيم املبافئ التي 

 ،فقيافة األمة ال تقامام إال ،االختيامار ،اإلسالمية الراشدة أّنا تقوم عىل الشورى والبيعة

وأن اخلالفامة ال يتوالهاما إال  ،وأن البيعة هي أصل من أصول االختيار ورشعية القيامافة

 ،وشخصية ،مقومات إسالميةفاختيار اخلليفة يكون وفق  ،األصلب فينًا واألكفأ إفارةً 

وأن احلوار الذي فار يف سقيفة ،ني ساماعدة ّامام عامىل ّاعامدة األمامن النف ام  ،وأخالّية

ولكن تسليم   ،وال تكذيب وال ماامرات ،السائد ،ني املسل ني يي  ال هر  وال مر 

 .للنصو  الرشعية

 ؟ ا أبا بكٍر الّصديق اهل بايع علي 

 ،ل األمامريف أوَّ  اعليامًا ،امايع الصامديق  جاأت الروايامات الصامحيحة تفيامد ،امأن

، ومامامن كتامامب الشاماميعة : اإليتجاماما   (16315) الكامامربى( سامامنن البيامقامامي 4457]مسامامتدرك احلاماماكم )

ام: » اومم اما ّالام  عامي  ،  [53لل امرب     ام أي   اما الناما، أيامقَّ  ،كامر   أ،اماما أنَّ  نامرى اإنَّ

 أن ص اهلل رسول   رهأمَّ  لقدو وخريه، ف رَشَ  لنعرف اوإنَّ  ،الغار لصايب    إنَّ  ،اخلالفة ام 
 . ،إسناف  جيد[ (4/496) ]السرية النبوية ال،ن كثري «يي ي وهو ،النا، صيي  



يق اوالد ب واحلسني وّد رأى احلسن فقامد كامان  ،يف مواّفام  الداع امة للصامد 

ومل ينق امع عنام  يف  ،ال يفارق الصامديق يف وّامت مامن األوّامات اأمري املامنني عي 

وال شامك أن  ،ويف تد،ري أمور املسل ني ،وكان يشارك  يف املشورة ،مجاعة من اجل عات

أال أخامربكم ،خامري هامذه » : مثل ّول  ،احلسنني س عا والد ا يف مدي  أليب ،كر وع ر

سامأل عليامًا  اوأورف ا،امن عساماكر أن احلسامني  .(1)«وع امر أ،و ،كامر   : األمة ،عد نبياما

 .(2)«أ،و ،كر :لفقا ؟ صالنا، ،عد رسول اهلل  من خري  » :فقال ل 

 :ل هراءالّز مرياث فاطمة

وهامم : ا،نتام   صةالَب مجع  مامن أهامل البيامت مامرياث النبامي  ص،عد وفاة النبي 

.. وكل امم مم امن يسامتحق  املامرياث إن  صالسي دة فاة ة ، ع    العب ا، ، كوجات النبي 

، أن  صأرافت كوجامات النبامي فامذا حصّ بعود ذلوك ؟ .  صكان املي ت غري النبي 
،  ص، ليسامألن  مامرياثامن  مامن النبامي  ا إىل أ،امى ،كامر ابعثن عث ن ،امن عفامان ي

رهتن  ،قول النبامي  لفقامت عائشة  ألاميس ّامد »  يف هامذا الشامأن فقالامت : ص، وذك 

، فامامتنعن عامن  ([6349]صحي  البخاري )« ال نورث ما تركنا صدّة  صّال رسول اهلل 

  ذلك .

ا فاة ة والعب ا،  اما مبارشةً بأم  يق : فتوج  ، يلت سان مرياثام   ا إىل الصد 

وي لبان نصيبام  من أرض فدك، وسام   من خيرب ، فقال أ،و ،كر  صمن رسول اهلل 

إنام  يأكامل آل   امد يف هامذا « ال نورث ما تركنا صامدّة :» يقول  ص: ) س عت النبي 

خاماماري ]صامامحي  البأيامامبُّ إيلَّ أن أِصامامَل مامامن ّرا،تامامي (  صاملامامال ، واهلل لقرا،امامة رسامامول اهلل 

                                                           

  . األرناوط شعيب، وصحح   (1/113أمحد )مسند ( 1)

 (.30/377خ فمشق )( تاري2)



عامن ياهلاما التامي  صوإ  واهلل ال أغري  شيًئا من صدّة رسامول اهلل » . وّال :  ([3810)

 .  ([3998]صحي  البخاري )«  ص، وألع لن  فياما ،  ع ل ،   صكانت علياما يف عامد 

ك ،حامدي  النبامي  صف نع أ،و ،كر من تقسيم ما ترك  النبي  الامذي  ص، ومتس 

حا،ة  ن أن   سيرتك أمرها عىل احلال التي كانت علياما يف ، وأعل يرواه مجع  من الص 

م ما خير  مناما عىل أهل ،يت رسول اهلل  صعامد النبي  نفق يف والباّي ي   ص،أن يقس 

 من أهل البيت أن   أرص  عىل ةلب املرياث سبيل اهلل 
نقل عن أيد  . و،عد هذا البيان مل ي 

إىل عي، فلم يغري شيًئا وال ّسامم . واست ر األمر عىل ذلك عىل عامد اخللفاأ الراشدين 

اجلامواب : نعامم ، تقامول لكن السؤال : هّ وجد أحود  مونهم   ن سوخ شويً ا ؟  ل  تركة .

 ! (1)يف ذلك (  عائشة : ) فوجدت فاة ة عىل أيب ،كر

ف خليفة املسل ني مامع السامي دة فاة امة   وحلساسي ة هذا األمر .. انيروا كيف ترص 

يق  ل د  ، فاة امة عيي ولدي  فقال ل صكانة أهل ،يت النبي يبني  م ا، أخذ الص 

موع  أيبُّ إيل   صوالذي نف  ،يده لقرا،ة رسول اهلل  »: ،عد أن فاضت عيناه من الد 

فإ  مل آل فياما ، ا الذي شجر ،يني و،ينكم من هذه األموال وأمَّ  ،(2)أن أصل من ّرا،تي 

 .(3) «...   فياما إال صنعت      نع  يص صرسول اهلل  ا رأيت  ومل أترك أمرً   ،عن احلقِّ 

يق ومل يكتِف  اها !  االصد  ،ذلك ، ،ل كارها يف فارها ! وأخذ يكل  اما ويرتض 

والعشامرية، إال ا،تغاماأ مرضاماة  ، واألهامَل واملاماَل  الدارَ  واهلل ما تركت  ..  »يتى ّال هلا : 

                                                           

( ّال ،عأ أهل العلامم ،امأن  هامذا القامول لاميس مامن أصامل الروايامة ، وإن ام  هامو مامن كيامافات اإلمامام 1)

هري وإفارج  .  الء 

ّال ا،ن يجر يف الفت  معلًقا عىل مقولة أيب ،كر : ) ّال أ،و ،كر ذلك معتذًرا عن منع  القس ة ، ( 2)

ه من   ( . جامة أخرىوأن   ال يلءم مناما أن ال يصلامم ،ربِّ

 ( .1759)البخاري ( رواه 3)



اها حت  رضيتاهلل، ومرضاة رسول ، ومرضاتكم أهل البيت ، ثم   .  ( 1) « ترض 

د الع يق ، اسامتناًفا امل وأك  يعي ا،ن ميثم البحرا  رضا فاة ة عن أيب ،كر الصامد  الش 

يأخذ من  ص ّال هلا : إن  لك ما أل،يك، كان رسول اهلل أ،ا ،كر إىل هذه الرواية : ) إنَّ 

فدك ّوتكم، ويقسم الباّي وحي ل من  يف سبيل اهلل، ولك عىل اهلل أن أصنع  ا ك  كان 

 .(2)فرضيت ،ذلك ، وأخذت العامد علي  ،  (  يصنع ،

يدة فاة ة ، رياثاما مامن النبامي  ، ومل  صو ذا األمر .. ة ويت صفحة م البة الس 
يق  لتكل    يف هذا األمر إىل أن ماتت   ملاو . ا، وهي راضية  عىل أيب ،كر الصد 

امام اخلالفامامة ا ةالامامب أيب ،امامن عامامي   اإلمامامام تاموىل    إ    »:  فقامامال!  فامامدك أرض رف   يف ئلس 

]  « ا ع امامامر وأمضاماه ، ا ،كامامامامامامامامر أ،امو من  منع شيًئا أرفَّ  أن!  اهلل من ألستحي
 [ .  (61/252):  البالغة ّن  رشحمن كتب الشيعة : 

 :ل تدهور صّحة فاطمة الّزهراء

ًعا لوفاة رسامول اهلل  لكانت سي دتنا فاة ة   ، ييام   صمن أشدِّ النا، توجُّ

ء وأخذت تذ، ل من جراأ ذلك يوًما ،عد ياموم  ! ّامال ًنا شديًدا ، يءنت لفراق والدها ي 

 ،قائاماما مدة يف تضحك مل ام أي فاة ة ام اإّنَّ  قالوي  : »  ([6/334) والناماية البداية]ا،ن كثري 

 « . إلي  وشوّاما علي  ءّناي   من تذوب كانت اوأّنَّ  ،السالم علي  ،عده

 :ل تالزم فاطمة الّزهراء ا زوجة الصّديق

حا،ية اجلليلة كا  يق لاخلثع ي ة ع يس ،نت أس أنت الصَّ  ام كو  أيب ،كر الصد 
                                                           

إسناده جيد قوي    »، وقال ابن كثري : صحيح بإسناٍد (6/301( السنن الكامربى للبيامقامي )1)
 .( 5/252البداية والنهاية ) «والظاهر أن الشعيب مسعه من علي أو ممن مسعه من علي

 ةبعة ةامران . 5/107ميثم البحرا ،  ( رشح ّن  البالغة، ال،ن2)



هراأ يف أيام مرضاما األخري، ،ل وتشري علياما !ام ا  تالكم فاة ة الء 

 صامنعي   ماما اسامتقب  إ    »:  ع يس ،نت ألس أ ّالتل فاة ة أن   جعفر أمِّ  عن

 أريامك  أال ص اهلل رسامول ا،نامة يا : فقالت،  امافيصف   وب  الثَّ  املرأة عىل ي رح،  ،النساأ

 فقالامت،  اثوً،ام علياماما ةريامت ثامم،  تامافحنَّ ،  رةبة ،جرائد فدعت،  احلبشة،  رأيت   اشيئً 

(1) ل وأمج هذا أيسنَ  ما:  فاة ة
 أيامد   يامدخلن الو  ،عي  و أنت غسلينياف متُّ  أنا إذا!  

يامامت  عامامي    ، تامامدخل ، فقالامامت أسامام أ : ال تامامدخي لجاماماأت عائشامامة  ل، فلامام  توف 

، وّامد  صرسامول اهلل  فشكت أ،ا ،كر فقالت : إن  هذه اخلثع ي ة حتول ،يني و،ني ا،نامةِ 

فوّامف عامىل الباماب ، وّامال : ياما  اجعلت هلا مثل هوف  العرو، ، فجاأ أ،و ،كامر 

؟ وجعلت هلاما  صيدخلن عىل ا،نة النبي  صأس أ ما محلك أن منعِت أكوا  النبي 

أن ال ت امدخي عاميَّ أيامًدا ، وأريتاماما هامذا الامذي مثل هوف  العرو، ! فقالت : أمرتنامي 

: فاصامنَعي ماما  اصنعت  وهي ييَّامة فامأمرتني أن أصامنَع ذلامك هلاما ، فقامال أ،امو ،كامر 

ِك ، ثم انرصف امن  الامذهبي يف أيافيام  خمتامارة ) 6721) الكامربى البيامقامي سنن]. «  أَمَرتب ( ويس 

 . ( [ 2/143( وا،ن يجر يف تلخيص احلبري )  61

ام تلامك عىل اإلسالم يف امانعش   ى ِّ غ   من لأوَّ  فامي» :  الرب   عبد ا،ن ّال  ثاممَّ ،  فةالصِّ

                                                           

 فاة امة إىل فامانير» ،قول  :  135  األلبا  عىل هذا األثر يف جلباب املرأة املسل ة  عل ق الشيخ ( 1)

 اهاماإيَّ  وصامف  أن شك فال!  ميتة   وهي املرأةَ  الثوب   يصَف  أن استقبحت كيف،  ص النبي ضعة،َ 

 الثياماب ههامذ مامن يلبسامن الاماليت، العرصام هامذا مسامل ت هامذا يف فليتأمامل،  وأّب  أّب  ة  ييَّ  وهي

 ثامم ،أعضامائامن   مامن ذلامك وغامري وساموّامن   وألياماهتن   وخصامورهن   ّناموفهن   تصامف التامي يقةالضَّ 

 عفاِمر   فامإذا،  امجيًعام اَنامرِ ّ   واإليام ن   احلياماأ  »: ص ّولام  وليامذكرن،  إليام  بنوليت   تعاىل اهلل ليستغفرن

 ر   أيد ا
 «.اآلخر عفِ



 . (1) « جحش ،نت كينب ،عدها

 :ل وفاة  فاطمة الّزهراء

هامامراأ وأ،اماميام  أمامامري املامامامنني  امامام  الء  ،عامامد أن عامامان احلسامامن واحلسامامني يف رعايامامة أم 

،  صول اهلل ، ما لب  أن كار املوت  ،عد ستة أشامر  تقريًباما مامن وفاماة رسامأمجعنيي
امام  فاة امة  ، فقامد  لف وى الصفحة الثانية مامن يياماة اإلمامامني احلسامنني ، ،وفاماة أم 

 وانتقلت إىل جوار ر ا .  صحلقت والدهت  ،أ،ياما 

ف األيءان يف ّلب احلسنني  مرًة أخرى ، وكأنَّ املوىل عء  وجامل .. أراف بتتجد 

 املقبلة ، وهو الل يف اخلبري ،عبافه ... ملا سيلقا ا يف األيام  أن يعدَّ احلسن واحلسني

 !للمّرة الثانية صّديق لا يبايع ا علي

ة سي دتنا  اماماما األخامرية ، أفَّى إىل كثامرة مالكمامة  لفاة امة  إن  تدهور صح  يف أي 

امامة مالكمتامام   لفاة امامة ألمِّ احلسامامنني  اعاماميي  يق ، فأشاماماع ، وّلِّ أليب ،كامامر الصامامد 

يق املنافقون أنَّ علي ا كاره  خلالفة  يق ! مم ا ففع علي ا إىل جتديد ،يعت  أليب ،كر الصامدِّ الصدِّ

ا ع لي اما عامىل هامذه  ي،عد وفاة فاة ة  أمجعني ، وذلك يسامً  منام  ملامافة الفتنامة ، ورف 

 . ([7/566]انير : فت  الباري ال،ن يجر )!  الشبامة

 : الزكاة ومانعي الردة أهل لقتال ا يقالصدِّ يتصّد

فاماق ونجامم النِّ ، كثامرية مامن األعامراب  ت أيياماأ  ارتامدَّ  ص ا تويف رسامول اهللملَّ 

والتفامت عامىل ، كثامري ،الي مامة  وانحاك إىل مسيل ة الكامذاب ،نامو ينيفامة وخلامق  ، ،املدينة 

، ت احلامال وعيامم اخل امب واشامتدَّ ، ا كثري أيًضام وةيأ و،رش   ةليحة األسدي ،نو أسد  

يف أن  اا،ة مامع الصامديق م الصامحوّد تكلَّ ! من أفاأ الءكاة  امتنعواالعرب ،عأ و
                                                           

  ( . 4/1898ال،ن عبد الرب  )  االستيعاب (1)



ثم هم ، فامم يتى يت كن اإلي ن يف ّلو م ويتألَّ ، يرتكامم وما هم علي  من منع الءكاة 

 ! ى إال أن يقاتلاممفامتنع الصديق من ذلك وأ، ، ،عد ذلك يءكون

   قتال مانعي الّزكاة :ايؤّيد موقف الصّديا  ا* عيل  

وّامد ّامال رسامول اهلل ؟ الناما، عامالم تقاتامل : يب ،كامر ع ر ،ن اخل اب ألّال 

م منامي مالام  ف ن ّاهلا فقد عَص ، ا ال إل  إال اهلل قولوأن أّاتل النا، يتى ي أمرت   ص

ق مامن فامرَّ  فقامال واهلل ألّاماتلنَّ : افقال أ،و ،كامر ،   ويسا،  عىل اهلل ونفس  إال ،حقِّ 

وّنا إىل رسول يافُّ  كانواام ويف رواية عقاالً ام  واهلل لو منعو  عناّا، ،ني الصالة والءكاة 

فواهلل ما هامو إال أن ّامد :  اّال ع ر ، اهلل صىل اهلل علي  وسلم لقاتلتامم عىل منعاما 

 .([1335) صحي  البخاري].    احلقأنَّ  فعرفت   ارشح اهلل صدر أيب ،كر 

ماما تقامول ياما أ،اما احلسامن؟ ّامال: »ّائاًل:  عن ذلكاسأل أ،و ،كر علي ا وّد 

سنة  عىل خالِف  ، فأنَت  صمما كان أخذه منامم رسول اهلل  أّول: إنك إن تركت شيئاً 

 .(1)«امم وإن منعو  عقاالً ، فقال: أما لئن ّلت ذاك، ألّاتلنَّ  صالرسول 

 :احيرس امدينة بأمر الصّديا  ا* عيل  

ف  عامت  ااجلند عنامد الصامديق  فقلَّ ، أسامة  جيَش  اونفذ الصديق 

 أن ا ،كامر أ،امو خاماف! فن هيج اموا علياماما وراماموا أ، مامن األعامراب يف املدينامة  كثري  
الصديق  عني   ؟ افامذا فعّ الصّديا  ، هاالأ من  ت ل خ ر   ألي املدينة ضتتعر  

ين ا يبيتون ،اجليون يوهلا اًس رَّ عىل أنقاب املدينة ي   ا لياًل، محايًة من هجوم املرتامد 

وةلحامة ، ن العوام والء،ري ،، عي ،ن أيب ةالب  : ف ن أمراأ احلر،عىل أهل املدينة ، 

وعبامد الامرمحن ،امن عاموف وعبامد اهلل ،امن مسامعوف ، وسعد ،امن أيب وّاما  ، د اهلل ي،ن عب

                                                           

  . 48خترص من كتاب املوافقة ،ني أهل البيت والصحا،ة للءخمرشي  ( امل1)



 مامن الغامارة خاموف املسامجد ،حضامور املدينة أهل وألءم.  ([6/311]البداية والناماية )ي

 . لقر م العدو  

يق  ّ ع  الصد  .. يي  مل يلب  أهل املدينة إال ثامالث ليامال  اويصل ما تو

ون لياًل عىل أهل املدينة ، فتفاجاوا ،الن قباأ علياما من الصحا،ة ومعامم عاميُّ أغار املرت دُّ

خول ، فرتاجعاموا إىل  ا،ن أيب ةالب   ذي »يدافعون عن املدينامة ومنعاموهم مامن الامد 

 . [(2/206) ]الكامل يف التاريخ« ! ي 

 :احرين  عىل حياة الصّديا  ا* عيل  

ر أ،و ،كر   ام   ا ّر   مامع املنامورة ،املدينامة«  ذي القصامة»  ضامايية،نفسام  إىل التوج 

، ملحامار،تامم  يناملرتدِّ ماليقة فلول  عىل اكمً اع ،رايلت  عىل اراكبً  ،سيف  اشاهرً ،  اجلند

للتحركات العسكرية ضدهم ،نفس ، فل   استوى أ،و ،كر  عىل رايلت ، أتى إليام  ا دً ئوّا

اه ،العوفة  ناصًحا اعي  ،ن أيب ةالب   أين إىل »وّال ل : ،  رايلت  م،ءما أخذو، إي 

ام ياموم أيامد صأّامول لامك ماما ّامال رسامول اهلل ؟  اهلل رسول خليفة يا ساميفك وال  اممَّ : ل 

نيامام   ،عدك ،ك ال يكون لإلسالم أصبناتفجعنا ،نفسك، وارجع إىل املدينة، فواهلل لئن 

 ا هكامامذا أيامامب  عاماميي ،  [(6/314البدايامامة والنامايامامة )]« اجلاماميش وأمىضامام أ،امامدًا، فرجامامع
 . ، ف نع  من ذلك اخلرو ، يرًصا عىل ييات ا يَق الصدِّ 

 يف غزو الّروم : ايستشري علًيا  ا يقالصدِّ

ر  يق  ،كر أ،ومل ا فك   ، ص اهلل رسامول أصامحاب من مجاعة شاور الروم، غءوالصد 
يق فاستشار روا،وأخَّ  موافقدَّ   يفعامل، أن عليام  فأشامار ،بةالامب أيب ،امن عامي   الصامد 

ام،  : أ،امو ،كامر   فقامال  !لفامرَت  فعلَت  إن: ل   ّالو  يف ا ،كامر أ،امو فقامام! ،خامري   َت رشِّ
 ،ن عبيدة وأ،ا سفيان، أيب ،ن يءيدَ  وفعا.  الروم إىل ءوايتجامَّ  أن وأمرهم ا،خ يبً  النا،

 إذا: وّامامال ،اللامامواأ هلامامم فعقامامد العاماما ، ،امامن ووع امامرَ  يسامامنة، ،امامنَ  ورشيبيامامَل  اجلامامراح،



 .([2/133شيعة : تاريخ البعقويب )]من كتب ال عبيدة أ،و النا، فأمري اجت عتم

 :ايق والصّد االعالقة احلميمة بني بيت علي 

]من كتب اي الصلوات اخل س يف املسجد خلف الصديق يافِّ  اكان عي 

ام  وع ل،  ، راضيًا ،إمامت ([ 29/136)  ،حار األنوار لل جل الشيعة :   ،كامر أيب خالفامةأي 

يق ك  كان مستشاًرا .  ([2/268ال،ن األثري ) الكامل]ام  ،كر أليب أيام  ل  اكاتبً  ا الصد 

يق يف خالفت  ،   الرب عبد ،ن] الت اميد ال كمان  يف الفق  عن  يأخذون والنا،أليب ،كر الصد 

  .([2/138) اليعقويب( ، من كتب الشيعة : تاريخ 4/375)  لبيامقي( ، وشعب اإلي ن ل5/315)

وهذا ما عرف  احلسن ،  االصديق  للنا، اتفاّ  ووئام  مع ميامراً كان ،ذلك 

يدعو الن ا، إىل  ب ِة  اوكان الصديق  ،يف عالّة والد ا ،الصديق بواحلسني 

ّال احلافظ ا،ن يجامر  ،(1)«يف آل ،يت  صارّبوا   ًدا » :ويقول ،وآِل ،يت  صالنبي 

ب  ،ذلك الناَ، ويوصيامم ، » : يف رشي 
فامال  ، املحافيامة  عليام :واملراّبة  لليشأ ،خياةِ

راعاماموه وايرتماماموه  :معنامامى ارّباماموه» :وّامامال النامامووي (2)«تاماماذوهم وال ت ساماميئوا إلاماميامم

  (3)«وأكرموه

فقد كانت صلة أيب ،كر الصديق  ،إضافًة إىل املصاهرات ،ني الصديق وأهل البيت

وكانت هذه املوفة والثقة من  ،صلة وفية تقديرية تليق ،  و م أهل البيت ،أفراف ا

ر معاماما التباعامد واالخامتالفاملتانة ،حي  ال  م  ،يتصامو  مامام  نسام  املسترشامّون وأذناما  

  .األساةري واأل،اةيل

                                                           

 (.3509( البخاري )1)

 (.7/79( فت  الباري ال،ن يجر )2)

 (.1/288( رياض الصاحلني )3)



يتقب امل  ، صووالامد سامب ي الرسامول  ،وهو سيد أهل البيامت اوّد كان عي  

يق  يق علي اما جاريامة اسام اما ،ااهلدايا من أخي  الصامد   ،الصامامباأ :فقامد أهامدى الصامد 

بيت يف معركة عني الت ر امديق  ،(1)ل  ع امر ورّيامةوولدت  ،والتي س  وأيضامًا منحام  الص 

وولامدت لام  أفضامل  ،التامي أرست يف يامرب الي مامة ،خولة ،نت جعفر ،ن ّيس :ا

  (2).  د ،ن احلنفية :أوالفه ،عد احلسن واحلسني وهو

 امامس مامامن وّامامد ورفت روايامامات عديامامدة يف ّبولامام  هامامو وأوالفه اهلامامدايا املاليامامة واخل  

هو القاسم واملتامويل  اوكان عي   ،عنيأمج يالغنائم وأموال الفئ من الصديق 

 . يف عامده عىل اخل س والفيأ

ى أيامد أ،ناماأه ،امأيب ،كامر اوّد ألامر عي  يق والوفاَأ ل  عندما س     بت  للصد 

ّ تل مع احلسني يف  [248( ومن كتب الشيعة: اإلرشاف لل فيد  3/162]تاريخ ال ربي ) وّد 

وال  ! سام ى ا،نام   امذا االسامم رجل  ّبامل عاميي  علً  ،أن  ال يوجد يف ،ني هاشم كر،الأ !

كان هلاما أثرهاما البامالغ يف نفسامية وّلامب  ،بشك أن العالّة املتينة ،ني أيب ،كر وعي 

وايرتامام  ومعرفتام   امما ترتب علي  تقدير ا للصديق  ،باحلسن واحلسني 

 .،فضل  ومكانت  يف اإلسالم

بون من أن  احلسنني  ى كل وايد لشدة تأثر  بوّد تتعج  يق س   ا ،سرية الصد 

( ومامن كتامب 3/343]تاماريخ ال امربي ): أ،و ،كر ،امن احلسامن  منام  أيد أ،نائ  ،اسم أيب ،كر

ّ تل يف كر،الأ ، وأ،و ،كر ،ن احلسني  [248الشيعة: اإلرشاف لل فيد   ]تاريخ ال امربي وّد 

[57مقاتل ال البيني لقصامفاما    ( ومن كتب الشيعة: 3/343)
تامل    ّ أيًضاما يف كامر،الأ وّامد 

                                                           

 (.3/20( ال بقات الكربى ال،ن سعد)1)

 (.3/20( املصدر السا،ق )2)



، إال مع أ،ي  احلسني ،  ي أيد  من النا، أ،ناأه ،اسامم شامخص  معامني  ومعلوم أن  ال يس  

 نتيجة يب  ومعرفة  مفصلة ،سريت .

وي عنوّد  وا أ،اما ،كامر ال تسامبُّ » :وهو يقامول صأن  س ع النبي  ااحلسني  ر 

 . (1)«بيامني واملرساملنية من األولني واآلخامرين إال النفإّن  سيدا كامول أهل اجلنَّ  ؛وع ر

 فأّبل أ،و ،كامر   صعند النبي  كنت   : ّالأن    ا عيي  أ،ي  عن احلسن أيًضاك  روى 

ني ا ،عامامد النبيِّامامأهامامل اجلنامامة وشامامباِ   امامامولِ هامامذان ساماميدا ك   ياماما عاماميُّ »  : فقامامال ب وع امامرَ 

ل  الَكامام »ّال ا،امن األثامري :  . (، وصحح  شعيب األرناوط[602]مسند أمحد )« .  لنيواملرَس 

 احللاميم  :  هاهناما ،الكامامل أراف وّيامل ، األر،عامني إىل سنة ثالثني عىل كاف من جالالرِّ  من

 احللاميم  :  هناما ،الكامامل املراف» . وّال املناوي :  ([4/213) األثر غريب يف الناماية]«  العاّل

 يف مع امدهت   : أي،  امموكاماهل   فالن ،ني كامل فالن:  يقال،  علي  املعت د   العاّل   الرئيس  

 . ([1/89) القدير ]فيأ«  املل ت يف دهموسي  ،  تاملام َّ 

 :ب الثناء املتبادل بني الصّديق وعلي

 أعيامم إىل ينيامر أن هرسَّ  من» :  فقال،  ب اعلي   ،كر أ،و رأى:  ّال الشعبي عن

ام أي  ناماأغَ  وأعي ام ،  فالامة وأفضامل ،  ّرا،امةً  وأّر، ،  ص  اهلل رسول من منءلةً  النا،

 ّامال نب إ أماما» :  فقامال،  ،كامر أيب ّامول اعلي   فبلغ، «  هذا إىل فلينير،  ص  نبي   عننفًعا ام 

 وإنام ،  الغامار يف ص  اهلل رسامول لصامايب وإنام ،  األمامة ألريم وإن ،  ألواه    إنَّ ،  ذاك
 ( ، تاماريخ فمشامق13/51) العام ل كنامء]«  يامده ذات يف ص  نبيام  عامن ناماأغَ  الناما، ألعيم

(42/73 ]). 

 :اعند الصديق  بمكانة احلسنني 

                                                           

 (.30/179( تاريخ فمشق )1)



حيامبام   افقد كامان  ،مكانة مرموّة لدى الصديق بكان للحسن واحلسني 

يق  ،ويتعامل معام  ،شكل خا  يعامرب  يف كل تام  عامن يبام  آلل  اولقد كان الصامد 

 ،والامذي نف ام ،يامِده» :يتى أن   ّال ذات مامرة وّامد فاضامت عيناماه مامن الامدموع ،البيت

 .(1)« َأِصَل من ّراَ،تِيأيبُّ إيلَّ أنب  صَلقرا،ة  رسول اهلل 

رأى أ،امو  ،ي ضيان ،عد صالة العرص بو،ين  كان أ،و ،كر وعي ،ن أيب ةالب 

بيان ا،كر   :وّال ،فح ل  عىل عاتق  ،احلسَن يلعب  مع الصِّ

 بووووأيب شووووبيخ  بووووالنبي 
 

 بعوووووووووويلّ  خ  شووووووووووبي ال 
 

وعيي يضحك
(2).  

ِديقَ  انير إىل يالف جلني ، الصَّ كيامف مجعامت ،يامنام  األخاموة  ني ، ني الوفيهذين الرَّ

يق والشيامد ..  دِّ محة اإلنساني ة ، الصِّ ل  مًعا ، ي شيان و ا،معً  يانيصلِّ اإلي ني ة ، والر  األوَّ

 ي كح ، فيضحك الثا  !

يق وتصديًقا .. ضحك عيي  ؟ اثم  ملاذا ضحك عيي  د  رًضا ،قول أيب ،كر الص 

وّامال  ،«َأفديام  ،امأيب :فيام  يامذف  تقامديره (،يب،امأ) :ّولام » :ّال ا،ن يجر يف رشيام  ،ل 

 .(3)« صويف احلدي  فضل  أيب ،كر وَ بَّت   لقرا،ِة النَّبِيِّ » :أيضاً 

فالامذين  ، صعىل احلسامنني أّنام  كاناما أشامب  الناما، ،جامد ا  ـف ن ،ركات اهلل 

لًقا صوصفوا احلسن ،ن عي ذكروا ،أن   كان أشبَ  النا، ،رسول اهلل  هدًيا  ،َخلًقا وخ 

                                                           

 (.3913( البخاري )1)

)يضامحك(: أي رًضاما ،قامول  »ا،ن يجامر:  وّال ( ،40مسند أمحد )(، 3278البخاري )( أخرج  2)

 (. 301، 43/287، والرواية ذاهتا عند املجل  يف ،حار األنوار )«أيب ،كر وتصديًقا ل 

 (.568-6/567( فت  الباري ال،ن يجر)3)



َحيبَفة» :فعن أيب خالد ّال ،وساَفًفا كامان  ،نعامم :ّامال ؟ صرأيَت النبي  :ّلت أليب ج 
وي عن عي ،ن أيب ةالب   ،(1)«احلسن  ،ن عي :أشبَ  النا، ،  ام  ّامال اور  مامن » :أن 

فلينير إىل  ،ما ،ني عنق  إىل وجام  وشعره صرسه أن ينير إىل أشب  النا، ،رسول اهلل 

ه أن ينيامر إىل أشامب  الناما، ،رسامول اهلل و ،احلسن ،ن عي ماما ،امني عنقام  إىل  صمن رس 

 .(2)«بكعب  َخلقًا فلينير إىل احلسني ،ن عي 

  للنْلووووا   واألخووووالا  فيووووَك  ووووووالح 

  

 وَجوووووواللح  وعووووىل امححيووووووّا هيبووووة   

 وملكوووَت مووون قلوووب  النبوووّي مكانوووووة 

 

وووووحبح ينشووووووودح مثَلهوووووا واآللح    الص 

  بة  جملوووول  حاوللصوووو وببيووووت جووووّدكَ  

 

وووووومح لوووَك األمثووووالح    وجووورْت بحّبه 

ووووووداووأتوووو  أبوبكوووو  نش   :ٍر حلملووووَك مح

 

 - واحلوووب  يرشووواح وامحنووو  تنثوووالح  - 

 خ والووووووووداً وك يحشابوووووو اً ح يوووووووود بووووووأيب 

 

ووواللح  خ  عليوووو   مووون سووومت  النبوووي خ 

باً وَ طوووووباسوووووم    ذا عووووويلي فووووو   ومووووون ،ر 

 

ّْ مووووا نووووالواه     وْ لووووو با وَووووويحَيْ    م ح ينوووو

يق وهكذا كان  قبل عليام  ا الصد  ويعرب  يف  ،ويامب شُّ هل  ،يين  يرى احلسنني ي 

وهذا احلبُّ صافر  من  ،وكان حيبام  يبًا مجاً  ،كل ت  عن يب  آلل البيت ومنامم احلسنان

 .صشخص  كان هو الرفيق الصافق جلد ا 

ة ويف  بت   ،امل غايةسن التعالبالغة يف ي   لقد أث رت تلك األع ل واملواّف البكري 

يتامى أصامبحا  ،اومتل امك ّلامَبام  يامبُّ الصامديق  ،عامىل نفسامية احلسامنني ،هلم الناماية

وصامار للقامدوة واألساموة ،ام  احلامظ األوفامر يف تعل امام  واكتساما   أخامالق  ،يقتديان ،ام 

  .وتعاملام  مع جمريات األيداث والوّائع ،العي أ

                                                           

 ( .18270، مسند أمحد )( 3542( وهو يف البخاري رّم )1/245) ( ال بقات الكربى1)

 (.5/2146( الرشيعة لآليري )2)



 :االصّديق يتزّوج أرملة  اعلي 

 - اكوجامًة جلعفامر ،امن أيب ةالامب « لمن ع اميس اخلثع ي امة  أس أ»كانت 
هاجرت مع كوجاما إىل احلبشة يف أوائل َمنب هاجر، ثامم استشامامد جعفامر ،  -شقيق عي  

يق    امدًا، فلام   تامويف أ،امو ،كامر،  فولامدت لام ايف يوم ماتة، فتءوجاما أ،و ،كر الصد 

جاما عي ،ن أيب ةالب  ت عيي وانتقامل معاماما إىل ،ي« أس أ »و،ذلك انتقلت ،  اتءو 

يق»ا،ناما  د ،ن أيب ،كر الصد  لينشأ يف ِيجر عي  ،ن أيب ةالب ، ويعيش مع احلسن «    

وجامرى عنامده جمامرى « ر،يامب  عامي  »، يتى أةلامق عليام   يواحلسني و،قي ة أ،ناأ عيي 

املب أيب ،كامر »أوالفه ، يتى ّال عن  عيي :   ،حامار]مامن كتامب الشاميعة :  «   د  ا،ني من ص 

. وشامد مع  موّعة اجل ل وصف ني ، وّد وال ه عاميي إمامارة ([ 42/162) ل جل ل األنوار

 ([ . 3/482)  النبالأ أعالم سري]انير مرص سنة سبع  وثالثني . 

ة أن تفاماخر ا،ناما  ،امن و  امد ،كامر، أيب ،امن   امد : ع اميس ،نامت أسام أ ويدث مامر 

 اّيض عيي ألس أ : فقال!  أ،يك من خري   وأيب منك، أكرم   أنا» :  منام  كلي  فقال جعفر،

 اخامريً  كامامالً  رأيامت   وال جعفر، من اخريً  العرب من اشا،ً  رأيت   ما: أس أ  ّالت . ،ينام 

: ّالامت . ملقتامك ّلامِت  الامذي غريَ  ّلِت  ولو!  شيئا لنا تركِت  ما: عيي  فقال!  ،كر أيب من

  [ . ثقات ورجال ( 8/285]ةبقات ا،ن سعد ) « .  خيار   اممأخس   أنت ثالثةً  إنَّ 

 :االصّديق بذرّية  صاتصال ذرّية الرسول 

 ولامد ومامن ، وفاضاملاما احلجاماك أهامل فقيام    «القاسامم»:  ،كر أيب ،ن   دومن ولد 

امد  جاماتءو  والتي «  فروة أم  » :  القاسم ،امن عامي ،امن احلسامني ،امن عامي ،امن أيب  الباماّر   

افق»، فأنجبت ل  اإلمام : ةالب  !: « جعفر الص 

يق»كون ،ذلك في امافق»جدَّ يفيد عيِّ ،ن أيب ةالب  : « أ،و ،كر الصد   «جعفر الصَّ



يق  ألمِّ  ! وهكذا نرى أن  من يتام  أن جعل ذرِّ  األ اف اهلل تعاىل عىل أيب ،كر الصد 

امافق ّال ولذلك  .صسول الرَّ  ،ذريةِ  يمِ الرَّ  موصولةَ  ولامد  أ،امو  »:  :جعفامر الص 

تني  ([ 2/374لعي األر،ي ) كشف الغ ة( ، ومن كتب الشيعة : 5/75) لالك  هتذيب] «،كر  مرَّ

افق   ، ّاهلا يق ..  الص  ه املجيد ! هلا احلفيد  ّاافتخاًرا ،الصد   انتساً،ا جلد 

فنسب جعفر الصافق من جامة أ،ي  هو : ا،ن   د ،ن عي ،ن احلسني ،ن عامي ،امن 

ا من جامة أم   : فأم   أم فروة ،نامت  يأيب ةالب  القاسامم ،امن   امد ،امن أيب ،كامر ، أم 

اما : أسام أ ،نامت عبامد الامرمحن ،امن أيب ،كامر الصامديق ، ومنام  ّامال  الصديق ، وأم فروة أم 

ديق مرتني  »:  :جعفر  ا،ون عىل جعفامر  .«ولد  أ،و ،كر  الص  هذا .. وّد أةلق النس 

افق :  ف  »الص  ه أل،ي  عي ،ن أيب ةالب، وجامدُّ  !! 1 «ع وَف الرش  و ،كامر ه ألمام  أ،امفجدُّ

أي أن   !، نسب  علوي  ونسب  ،كري  .. وهو نسب  مل جيت ع أليد  غرَيه  بالصديق 

افق جي ع يف رشف نسب  ،أخذه من ،ني هاشم من جامة أ،ي  ، وأخذه من آل  جعفر الص 

 . 2الصديق من جامة أم  

مامامن من لامق االفتخامامار ، ال جمامامرف  تلامامكالشامامك أن  جعفامر الصامامافق ّامامال ّولتام  لامذا 

ي ، لكن  مل ا ّال : اإلخبار ! و ولد  أ،و ،كر  مامرتني  »إال الكتفى ،قول  : إن  أ،ا ،كر جد 

ِرف أن ام  ّصامد االفتخامار ! فامالعرب ال تامذكر آ،اأهاما إال عامىل جامامة  « أي من جامتني ! ع 
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، وا،امن عنبامة يف ع امدة  278  ، و  د األعل ي احلائري يف تراجم أعامالم النساماأ  270املفيد   

 .149، وا،ن ال ق قي يف األصيي    225ال الب   



ه ) عبد امل لامب ( :  صاالفتخار ، ك  افتخر النبي  أناما النبامي ال كامذب   *   أناما » ،جد 

 «ا،ن عبد امل لب 

امامافق وعامامىل  ه ،  :هامامذا جيامامري العامامرف والعقامامل عنامامد الن اماما، ! فافتخامامار الص  ،جامامد 

امافق عامىل  صكافتخار النبي  ه ، ومن أمارات ذلك االفتخار ، تشامنيع جعفامر الص  ،جد 

يق  د  ه أيب ،كر الص  أن ام  سامأل جعفامر عن سامل ،امن أيب يفصامة : فامن ينالون من جد 

افق   كاناما فامإّن  ،  اعامدوِّ  مامن وا،امرأ توال اما سامامل ياما» :  فقامال وع ر ،كر   أيب عنالص 

 ياموم   د   شفاعة نالتني ال ! يجدِّ  ،كر أ،و ؟ هجدَّ  الرجل   بُّ أيس   سامل يا،  دىه   يإمامَ 

 . ([54/285) فمشق تاريخ] «   اعدوِّ  من وأ،رأ أتوال ا أكن مل إن القيامة

 :ادفاع أهل البيت عن الصدِّيق 

يق عرفون ّدر الي يأهل البيت  أئ ةكان  فيدافعون عن  ويقفون يف  اصد 

د الباماّر ، أن ام  جعفر عن، فوج  اجلفاة في  افق عن أ،ي      :  لام  فقامال رجامل   هجاماأ الص 

امام عامامن:  ّامامال؟  ،كامامر   أيب عامامن أخامامرب   ي وتسامام ِّ  اهلل رمحامامك:  ّلامامت ّامامال!  تسامامأل ديقالصِّ

 رسامول  :  ومنك يمنِّ  خري   هو من ايقً صدِّ  س ه ّد،  كأمُّ  ثكلتكالباّر :  ّال!  الصديق

 وال الدنيا يف  ّولَ  اهلل قصدَّ  فال اصديقً   يس ِّ  مل ف ن،  واألنصار واملاماجرون ص اهلل

 هتامذيب]«  عنقامي ففامي أمر   من كان ف ،   وتوهلَّ  وع ر ،كر   أ،ا فأيبَّ  اذهب،  اآلخرة يف

 . ([41/389) فمشق تاريخ( ، 20/393) الك ل

 كيامن العا،امدين ،امن عيي  ،ن الباّر   د جعفر ،اأ سألت  » :  اهلل عبد ،ن عروة وّال

 ّامال،   ساميفَ  يقالصامدِّ  ،كامر ،اموأ يامىلَّ  ّامد ،  ،أ، ال : فقال ؟ السيف يلية عن احلسني

 يقالصدِّ  نعم:  ّال ثم القبلة واستقبل وثبةً     د الباّرفوثَب !  ديقالصِّ  وتقول:  ّلت

«  خامرةواآل نياالامدُّ  يف ّامواًل  لام  اهلل َق صامدَّ  فامال،  يقالصامدِّ  يقامل مل ف امن،  يقالصدِّ  نعم، 



 . ([2/360) إلر،يل الغ ة كشف( ، من كتب الشيعة : 9/311) والناماية البداية]

افق جعفر س عت  » :  ّال غياث ،ن يفصوعن   شفاعة من أرجو ما:  يقول الص 

 الكام ل هتامذيب]«  تنيمامرَّ  ولامد  ولقامد،  مثل  ،كر   أيب شفاعة من أرجو وأنا إال اشيئً  عيي 

 . ([9/91) اإلسالم تاريخ( ، 5/82)

 َأن أ ريامد وأناماام   كيامن العا،امدينعامي   ،امن لءيامد ّلت  :  ّال يسان ،ن الن ريي وعن

 ا ،كر َأ،ا إنَّ » : فقال ! فَدك ل فاة ة من انتءعَ  ،كر َأ،ا إِنَّ : ام ،كر َأ،ى َأمر أ هجنَ 
 رجامع لامو اهلل وَأيامم ...ص اهلل ولرس ترك  شيًئا ي غريِّ  َأن يكره وكان رييً ، رجالً  كان
 سام ط (،1/129]تاماريخ املدينامة ال،امن شامب  )« ا ،كامر َأيب ،قضاأ فياما لقضيت   إيلَّ  األَمر

 .[16/220 ) احلديد أيب ،نال البالغة ّن  رشح ( ، من كتب الشيعة :2/391) العوايل النجوم

فة وهذ يق ،فضل ون مقرُّ  يل البيت أهعىل أن  دلُّ تإن  ه املواّف املتعد  الصامد 

، صاماهرهتم  يون ل ، ولامرت عالمة  بتامم لع ر ، سالكون ل ريقت ،  بُّ  ا

يق فقام ِ ل  وتس ية أ،نائامم ،اس  ، وكوّنم يرون الع ل ، مونام  عامىل ، ويقدِّ ا الصامد 

 .  عن في رأي أنفسامم، ويتربؤون من كل من ي

 



 الباب التاسع:

 ااحلسنان يف عهد عمر بن اخلطاب 

 :اللفاروق  ايق استخالف الصد

 ،إن  ّد نءل يب ما ّامد تامرون» :مجع النا، إلي  فقال املا اشتد  املرض ،أيب ،كر 

 ورفَّ  ،ويامل  عامنكم عقامديت ،وّد أةلق اهلل أي نكم من ،يعتي ،وال ألنُّني إال ميت  ملا يب

روا عليكم من أيببتم ،عليكم أمركم رتم يف ييامايت كامان أجامدر أن ال  ،فأمِّ فإنكم إن أمَّ

 .(1)«تلفوا ،عديخت

وي لبام   ،وكامل  حياماول أن يامدفع األمامر عامن نفسام  ،يييناما تشاور الصامحا،ة  

 :وّامالوا ،فرجعاموا إليام  ،فام  وصاملوا إىل نتيجامة   ،إذ يرى فيام  الصامالح واألهليامة ،ألخي 

يق  «نا ياما خليفامة رسامول اهلل رأي امكرأي  »  ،فامأماملو  يتامى أنيامر هلل» :افقامال الصامد 

 .([  1/352)  املدينة ارأخب] .«ولعبافه ،ولدين 

أخامامرب  عامامن ع امامر ،امامن » :فقامامال لامام  افامامدعا أ،امامو ،كامامر عبامامد الامامرمحن ،امامن عاماموف 

 ،وإن :فقامال أ،امو ،كامر ،ما تسألني عن أمامر إال وأنامت أعلامم ،ام  منامي :فقال ل  ؟اخل اب

فسامأل  عامن  ،ثم فعاما عامث ن ،امن عفامان ،هو واهلل أفضل من رأيك في  :فقال عبد الرمحن

 ،اللامم عل ي ،  أن رسيرَت  خري  من عالنيتام  :ا  عث ن فقال عن ،ع ر ،ن اخل اب

 ،افسأل  عن ع َر ،ن اخل اب  ،اثم فعا أسيَد ،ن يضري  ،وأن  ليس فينا مثل 
امامديق  سامامعيَد ،امامن كيامامد   ،وعامامدفًا مامامن األنصامامار واملاماماماجرين ،اوكامامذلك استشامامار الص 

فقامال  ،ت إال ةلحة ،ن عبيد اهلل خاف من شد   ،اوكلامم كانوا ،رأي وايد يف ع ر 
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 ؟وّد ترى غليتام  ،ما أنت ّائل لر،ك إذا سألك عن استخالفك ع ر علينا :أليب ،كر

 .(1)«أّول اللامم استخلفت عليامم خري أهلك :افقال أ،و ،كر 

يق  !سبحان اهلل امد  اما فراسامة الص   ،واأليامداث اجلسامام ،فاماألمور العيامام ،اإّن 

ت ،أمة اإلسالم قواصم خامري شاماهد عامىل فراسامِة فامذه ال ،ّد ،دأت ،قتل ع ر ،التي مر 

اأ ،اوصدِق رؤيت  يف العامد لع ر  ،اأيب ،كر  فأتى هلم  ،لقد أ،رص أ،و ،كر الد 

إنام   ،وولامت عامنامم مامد،رة ،إذا ماما رأتام  الامدنيا أيسامت ،جبل شاهق ،،دواأ ناجع ا

والامذي نف ام ،يامده ماما لقيامك  ،إهًيا ياما ا،امن اخل اماب» :صالرجل الذي ّال في  النبي 

ك ،ًا فجاً الشي ان سالك  .(2)«إال سلك فجًا غري فجِّ

يتامامى ال حيصامامل أي  ،أن يبلامامغ الناماما، ،لسامامان  واعيامامًا مامامدركاً  اوأراف الصامامديق 

 ؟أترضون ، ن أستخلف عليكم» :وّال هلم ،عىل النا، افأرشف أ،و ،كر  ،لبس

وإ  ّامد اسامتخلفت علاميكم  ،وال وليامت ذا ّرا،امة ،فإ  واهلل ما ألوت من جامامد الامرأي

 .(3)«س عنا وأةعنا :فقالوا ،فاس عوا ل  وأةيعوا ،ابع ر ،ن اخل 

يق  قامرأ عامىل الناما، يف املدينامة ويف األمصامار ،عامدًا مكتو،اً  اثم كتب الصد   ،ي 

،امأن يتاموىل ّامراأة العامامد عامىل  اوكل امف أ،امو ،كامر  عامث ن  ،عن ةريق أمامراأ األجناماف

ن التوثيامق ملءيامد مام ،ّبل موت أيب ،كامر ،عامد أن خت ام  اوأخذ البيعة لع ر  ،النا،

 :فقامد جاماماأ يف ةبقامات ا،امن سامعد أن  عامث ن ّامال للناماما، ،واحلامر  عامىل إمضاماأ األمامر
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وأّبلوا ،  وا ،ذلك مجيعًا ورضوا ، فأّرُّ  ،(1)«نعم :فقالوا ؟أتبايعون ملن يف هذا الكتاب»

 .اعلي  و،ايعوه 

 ؟امستوعبني لعهد عمر بن اخلطاب  بهل كان احلسنان 

يتبامافر إىل  ،،اخلالفة ااملسل ني لع ر ،ن اخل اب ،عدما ذكرنا جمريات مبايعة 

 ؟ني ملاما جيامري ياموهل هل كان احلسنان مسامتوعبَ  :أال وهو ،ذهننا ساال  يف غاية األ ية

ذت يف ،يعة أمري املامنني ع ر مدركَ    ؟اني لتلك اخل وات التي اخت 

غريان ،ال شك  يف ذلك :أّول ّد استوعبا  ،الن ا،غان العلي ن ،فامذان الغالمان الص 

ثانا ،أيافيام  املصام فى  ، صّبل ذلك ،سامنوات هامدي النبامي  فكامذلك  ، صويامد 

ملاما  اأن  اإلمامام احلسامن  :ومم اما ياكامد هامذا األمامر ،استوعبا هدي اخللفاأ الراشامدين
نجده اشرتط علي  االلتءام ،الكتاماب والسامنة ومامنام   ،اتناكل عن اخلالفة ملعاوية 

مامع صامغر  افامامذا يامدلنا عامىل أن  احلسامن  ،شاماأ اهللك  سيأيت إن  ،اخللفاأ الراشدين

أيب ،كر  وع َر وعامث َن وعامي  ريض  :كان عىل علم  وفراية ،عامد اخللفاأ الراشدين ،سن  

 .اهلل عن اجل يع

 يكامن مل اخل اماب ،امن لع امر ا الصديق ،كر أيب ترشي أن   بأفرك احلسنان 

 ةلامب يامني حتقق ما وهذا ،،ع ر ةالصحا، غالبية لرضا يستند مل ما ،الرشعية ّوت  ليأخذ

 ،يديام  ،امني األمامر فوضامعوا ،،عامده مامن خليفامة عن ألنفسامم يبحثوا أن النا، من ،كر أ،و

 أعيامان استشامار أن ،عامد إال الرتشامي  ،كامر أ،امو يقامرر ومل ،رأيامك هامو إنام  رأيناما :لام  وّالوا

 فلم ، رلع ترشيح  أعلن اتفاّامم لدي  ترج  وملا ،انفراف عىل وايد كل فسأل ،الصحا،ة

  عامن صامافراً  كامان ،امل ،وجرًبا ّامًرا ،كر أيب ترشي  يكن
 
 خامالل مامن األمامة آلراأ اسامتقراأ
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 .أعياّنا

ضاموا الامذين والعقامد احلامل أهامل ،اتفاماق اخلالفامة ويل ا فع ر  ا ،كامر أ،اما فو 
 ،الناما، عامىل التعيني هذا عرض ثم ،اخلليفة عني ثم فشاور ،ذلك يف عنامم نائباً  وجعلوه

 األساماماليب أصامام  عامامىل ا ع امامر اسامامتخالف فكامامان ،عليامام  فقامامواووا وأمضاماموه فامامأّروه

 أن   وال ،ذلامك ،عامد خالفتام  يامول وّامع خامالف   أي التاريخ يورف ومل ،وأعدهلا الشوروية

 يف ةاعتام  وعامىل خالفتام  عامىل إمجاماع   هناك كان ،ل ،األمر ليناكع  عامده ةول ّنأ أيداً 

 .وايدة ويدة اجل يع فكان ،يك   أثناأ

 :الراشدي للفاروق تأثر احلسنني بالفقه

 خليفامامةً  ،صامامفت  أع لامام  ا اخل اماماب ،امامن ع امامر ،امامارش ،ا ،كامامر أيب وفاماماة فامامور

 - ،عد اهلل وتوفيق  - ّامت فولة الفاروق عىل فق  اخلالفة الراشدة وكانو ،لل سل ني

لعبقرية الفاروق أثر  يف ت وير ماسسات الدولة واالجتاماف يف النامواكل الفقاميامة وإفارة 

 :،ثقافة الفاروق وأف،يات عامامده بعىل تأث ر احلسنني ،ني عي  ومما ساعد ،األكمات

عضوًا ،اركًا يف جملس  افقد كان عي  ،ّرب والد ا أمري املامنني عي من الفاروق

 .،ل كان هو املستشار األول ،شورى الدولة الع رية

فقامد استشاماره  ،يستشري علًياما يف األمامور الكبامرية والصامغرية افكان الفاروق 

ام  إىل  ،ويني فتحت املدائن ،  املسل ون ،يت املقد،يني فت وعندما أراف ع امر التوج 

.. ويف وضع التقامويم اهلجامري  ،ويني أراف أن خير  لقتال الروم ،ّناوند لقتال الفر،

عل ام   ،كان يعرف لعي فضل  وفقامام  اكل  ذلك ألن ع ر  ،وغري ذلك من األمور

امرية ،ويك ت    . (1)«انا عيأّض» :وّد ّال في  ّولت  الش 
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يف  ،واإلفاريامة ،واملاليامة ،اجتامامافات كثامرية يف األمامور القضامائية اوكان لعامي 

  .اأخذ  ا أمري املامنني ع ر  ،عامد الفاروق

 ،خائفامًا عليام  ، بامًا لام  ،ةيلة يياة ع امر مستشامارًا ناصامحًا لع امر اوكان عي 

ومامع ذلامك يامأ،ى أعامداأ  ،وكانت ،ينام  موفة و بة وثقة متبافلامة ،وكان ع ر حيب علياً 

روا التاماماريخ اماموا ،عامامأ الروايامامات التامامي تناسامامب أمامامءجتامم  ،اإلسامامالم إال أن يامامءو  ويقص 

وأن   ،ليصوروا لنا فرتة اخللفاأ الراشدين عىل أّنا عبامارة عامن رصاع ،يامنامم ،ومشار م

وأن  كاملَّ أمامورهم كانامت  ،كل وايد منامم كان يامرت، ص ،اماآلخر الامدوائر ليامنقأ  عليام 

 .أ الكواليسجتري من ورا

تلامامك اخلصوصامامية يف  ايف خالفامامة ع امامر  بلقامامد اليامامظ احلسامامن واحلسامامني 

 ،ورأيا التعاون املت ي ء الصايف ،ينام  ،العالّة التي جت ع ،ني أ،يام  عي و،ني اخلليفة ع ر

وماما اّامرتح عامي   ،فقد كان عي  هو املستشار األول لع ر يف سائر القضامايا واملشامكالت

فامال شامك أن تلامك  ،إىل تنفيامذه عامن ّناعامة اواجتام  ع امر إال  ،عىل ع ر رأياماً  ا

ة هلا انعكاساهتا ال ،بالعالّة ،ني عي وع ر  واالجت عي امة  والرت،وية ،والعل يةفكري 

 ذلك اجليل ،
ِ
 .عىل احلسن واحلسني وأ،ناأ

 :صالفاروق على منرب رسول اهلل 

نني أن  ّامال: يامدثني احلسامني ،امن عامي  نامرب إىل امل صامعدت  »ّامال:  بعن ا،ن ي 

ع ر، فقلت ل : انءل عن منرب أيب، واذهب إىل منرب أ،يك، فقال ع ر: إن  أيب مل يكن لام  

، مامن علَّ   امك هامذا؟ ّلامت: ماما عل  نيام  أيامد، منرب، فأّعد  مع ، فل  نءل ّال: أي ،ني 

، وهل أنبت عىل رؤوسنا الشعر إال اهلل ثامم أنامتم، ووضامع يامده عامىل رأسام  ّال: أي ،ني  



اناوّال: أي ،ني     .(1)«، لو جعلت تأتينا وتغش 

 نفسه:ببعدم غزو الّروم بعلّي ينصح الفاروق 

ّال لع ر ،ن اخل اب ملا شاماوره يف اخلامرو   ×عليًا  أنَّ  »: ّن  البالغة  جاأ يف

،نفسك فتلقامم فتنكب ال تكن لل سل ني  ك متى ترس إىل هذا العدوِّ إىل غءو الروم: إنَّ 

يرجعون إليام ، فا،عام  إلاميامم  ،الفهم، ليس ،عدك مرجع   فون أّىص ام أي وّاية ام كانفة

، وإن تكامن رجاًل  ر،ًا، وايفء مع  أهل البالأ والنصيحة، فإن لامر اهلل فذاك ما حتامبُّ 

(، 2/18ّنام  البالغامة )]من كتامب الشاميعة :  « األخرى، كنت رفأًا للنا، ومثا،ة لل سل ني

 .[ (31/135،حار األنوار لل جل  )

 قدس:ت املباخلروج إىل البيبروق علّي ينصح الفا

،يت »،جيش  إىل األرفن ، كتب إىل أهل إيلياأ ا ملا وصل أ،و عبيدة ،ن اجلراح

امامل  ، فلامامم يسامامتجيبوا ! فنامامءل عامامىل مامامدينتامم « املقامامد، يامامدعوهم إىل اإلسامامالم أو الص 

م ال ةاّة هلم ، قاومتام  فاماحتوه  ويارصهم يصاًرا شديًدا وضي ق عليامم ، فل   رأوا أّن 

ل  ، عىل أن يكون أمري املامنني ع ر ،ن اخل اب ،  هو من يصاحلامم !االص 

حا،ة يف خروج  إىل الشام ،  افاستشار ع ر   اهلل رمحكامم تامرون ما:  فقالالص 

 أمامري ياما:  فقامال ا عفامان ،امن عامث ن تكلامم مامن أول فكامان ؟ عبيامدة أ،و ،  كتب في 
 يارص وّد ،عليامم املسل ني ونرص امالش من وأخرجامم الروم أذلَّ  ّد اهلل نَّ إ املامنني

،  اورعًبام اوضامعفً  ال  ذ   يامءفافون ياموم كل يف وهم،  عليامم قواوضيَّ  ايلياأ ةمدين صحا،ناأ

                                                           

( وّال: )إسنافه صحي (، وكذا ا،ن يجامر يف اإلصاما،ة وّامال: 3/285( ذكره الذهبي يف السري )1)

 «. سنده صحي  وهو عند اخل يب»



امأ رأوا لامياممإ ترسام ومل ّ َت أ أنت نإف  فامال،  مسامتحقر   ولقتاماهلم مسامتخف   ،امأمرهم كنَّ

 .  اجلءية ويع ون غارالصَّ  عىل ينءلوا يتى اليسري الإ يلبثون

 أيامد عنامد هامل:  وّامال،  اخامريً  جامءاه عامث ن مقامال من ذلك ا ع ر س ع فل 

 ؟ هذا غري رأي   منكم

 رمحك لك ا،دي  وأنا،  الرأي هذا غري عندي، نعم:  ا ةالب أيب ،ن عيُّ  فقال

 ذلامك سامواهلم ويف سامألوك ّامد القاموم نَّ : إ ّال؟  احلسن ،اأ يا هو وما:  ع ر فقال،  اهلل

،  املقامام وةامول تامالوالقِ  الامربف مامن عياميم جامد   املسل ني صابأ وّد،  لل سل ني فت   

 جامرألا مسريك يف وكان،  يديك عىل املدينة هذه اهلل  فتَ  لياممإ رست نإ نكأ رىأ وا 

 فاذا ، لياممإ تقدم يتى،  جبل وصعوفِ  واف   كل ّ ع ويف،  وخم صة ل أ   كل يف العييم

 ولسامت،  والفامت  والصامالح والعافيامة مامنألا ولل سل ني لك كان عليامم ّدمت نتأ

 ،الفهامامم مامامن املامامدف ويامامأتيامم يصامامنامم ي سامامكوا،  الصامامل  ومامامن منامامك يياساماموا نإ آمامامن

 . تعاىل اهلل شاأ نإ لياممإ تسري أن والصواب!  عن  فونيتخلَّ  فال،  فيدخل وةاغيتامم

 النير عث ن   أيسن لقد» :  وّال ا عيي  ، شورةا اخل اب ،ن ع ر ففرح

 آخامذ   ولسامت،  اخامريً  اهلل فجءا ا،  لل سل ني املشورة عيُّ  سنوأي،  للعدو املكيدة يف

 .([1/236) الشام فتوح]«  الغرة مي ون،  املشورة   وف الإ عرفناه ف ،  عيي  ، شورة الإ

 فامامأرسع، واالسامامتعداف معامام  لل سامامري هبامامةاأل ،أخامامذ الناماما، أمامامر ا ع امامر نإ ثامامم

 ذلك ففعلوا املدينة خار  يكونوا نأ ع ر وأمر،  بواوتأهَّ  واستعدوا ذلك ىلإ املسل ون

 مفساملَّ ص اهلل رسامول ّامرب اىل ّامام ثامم،  ركعامات أر،امع فيام  فصامىلَّ  املسجد ع ر وأتى، 
 أيب ،امن عاميَّ  املدينامة عامىل واستخلف، ([1/236) الشام فتوح] ا ،كر يبأ وعىل ،علي 

 املدينامة مامن وخامر ، ([2/348) التاماريخ يف الكامامل(،2/449) ال ربي تاريخ] ا ةالب



 ([ .1/236) الشام فتوح].  عون ويوفِّ  يشيعون  وأهلاما

 ّي:إلسالميم ايف التقو ايأخذ مبشورة علّي  االفاروق 

اإلسامالمي  ،  التاريخ ،وضع أمرأن   هو الذي  ا اخل اب ،ن ع رمن يسنات 

 هلا ليس كتب   منك تيناأي إن  : ع ر إىل كتب ا األشعري موسى أ،ا أن   ذلك وسبب
 نكتامب ياموم أي   مامنوّامال هلامم :  لل شورة، ي الصحا،ة ا ع ر فج ع تاريخ،

 فامإّنم ومالامرُّ  تاماريخ عامي اكتباموا: ،عضامم فقال ! يعرفون  شيئاً  للنا، ضعوا؟ التاريخ 

 عامىل اكتباموا: آخامرون  ّامال! وي امول هامذا: ع امر  فقامال القرنني، ذي عامد من خونيارِّ 

امام  الفامر، إن: فقيامامل الفامامر،، تاماريخ  ّامامال! وّبلامام  كامامان مامن ختاماماري ةامامرح ملامك   ّامامام كل 

خب : ،عضامم خ : ا عي   فقال ، ص النبي   ملبع  أر   ص اهلل رسامول ماماماجرة مامنأر 
 ص ماماجرت  ذا الرأي وأخذ ،  ، وّال :  اأعجب ع ر ف الرشك، أرض وفراّ 
  ([ .1/13)الكامل يف التاريخ انير : ] . والباةل احلق   ،ني فرق  

 ! لحسننيصهًرا ل اعمر 

كيف ال و ا  ،ويكرمام  وحيب ام  ،احلسني ويعي  ام واحلسن  جيل   اكان ع ر 

 ،كلثاموم ،نامت عامي وفاة امة فامامو كو  أخامتام  أمِّ  ،وصامامراه ، صا،نا ،نت رسامول اهلل 

  . أمجعني يأخت احلسن احلسني 

، هذا  (1)«كلُّ سبب  ونسب  منق ع  يوم القيامِة إالَّ سَببِي ونسبِي» :صّال النبي 

يرغب  يف الءوا  من أمِّ كلثاموم ،نامت عاميي وفاة امة  ال ع ر هو الذي جعاحلدي  

وا  ؟ ،ب ة هذا الء   ف  ّص 

                                                           

 (.2036) (، وانير السلسلة الصحيحة3/129/1ل ربا  )ل املعجم الكبري( 1)



فه  ،ا،نت  من فاة ة بخ ب ع ر ،ن اخل اب إىل عي ،ن أيب ةالب  وأكثر ترف 

ماما حي لنامي عامىل كثامرة تامرف في إليامك إال يامدي  سام عت  مامن  ،يا أ،ا احلسن :فقال ،إلي 

أن  فأيببامت   «ياموم القيامامِة إالَّ سامَببِي ونسامبِي كلُّ سبب  ونسامب  منق امع  » :صرسول 

اما صامغرية، وإ    فاعتذر إلي  عي  !  يكون يل منكم أهل البيت سبب  وصامر ّامائاًل: إّن 

دها ال،ن أخي عبِد اهلل ،ن جعفر، فقال ع ر جنياما يا أ،ا احلسن، فواهلل إ     أرص  : كو 

 ! أرصد من كرامتاما، ما ال يرصده أيد  

 :فقامالوا ؟أال هتن امو » :ّامالفرًياما ، و فأتى ع ر إىل املاماجرين ،ا،نت   ي  فأنكح  ع 

 ،« صأِم كلثوم ،نِت عامي وا،نامِة فاة امة ،نامِت رسامول اهلل  :فقال ؟، ن يا أمري املامنني
وا  املبارك   . وهكذا تم  هذا الء 

اما وأ،ياما! ،ام(1) أر،عني ألفاً  وّد أمامرها ع ر الفاروق  ل إكراًماما ، إكرامًا هلا وألم 

تءو   ع ر ،ن اخل اب يف أيام واليت  ،أم  »هلذا النسب العييم ! ّال احلافظ ا،ن كثري : 

كلثوم ،نت عي ،ن أيب ةالب من فاة ة ، وأكرماما إكراًما كائًدا ، أصدّاما أر،عني ألف 

 . (2)«  صألجل نسباما من رسول اهلل  ! فرهم

 

 

، كام  ذكامر املجل ام الشيعة  مصافر وّصة كوا  ع ر من ا،نة فاة ة ثا،تة يتى يف

                                                           

 (.3/501( سري أعالم النبالأ )1)

 .(  5/330البداية والناماية : )  ( 2)

 وانيامامرب إىل الفاماماروِق ي امامرق  ،ا اماما

 وًجاما ةاماهًرافِرَيت ،  الكلثاموم  ك

 

ا إىل النسامِب الامذي ال ي غلامب    ًّ  شو

 وال يبامامامامات  هلامامامامامامامن َ،امامامامامرَّ   ةي امامامامب  

 

 



 . (1)يف كتا،  )مرآة العقول(

فعامان يتامى كامان رجاماًل ثامم  ،كيامد ،امن ع امر ،امن اخل اماب : كلثاموم وولدت لام  أمُّ 

اما  الع ر ،ن اخل اب  «أم  كلثوم»وولدت  .(2)مات  «كيامد  »ولدين: كيامد  ورّي امة، أم 

هبي يف سريه-فقد كان من سافة ّريش    اَفد كيد  عىل معاوية ، وّد وَ -ك  ذكر الذ 
، فأكرم  وأيسن جائءت ، وأمر ل  ، ئة ألف فرهامم كامل  عامام، وكامان كيامد  يفتخامر أمامام 

اشد ع ر  ،ن اخل اب (3)« أنا ابن اءلي تني»:  الن ا، ويقول ، نعم .. فوالده: اخلليفة الر 

: الن سِب  نيبَ ، مجع ،ني الن َس  ا، ووالد أم  : اخلليفة الراشد عيُّ ،ن أيب ةالب ا

، فامنيًئاماما لامام  ، ويامامق  لامام  االفتخامامار ،امامأن يقامامول:  أناماما ا،امامن »الع امامري، والن سامامِب العلاماموي 

، وهامو صامامر ا، وكامذلك افكيف ال حيب  احلسنان ع ر ،ن اخل اب  .«اخلليفتني

  ا خاال ا،ن  كيد ،ن ع ر ،ن اخل اب؟

 :لعطاء على غريهما يف احلسنني يقّدم ا اعمر 

 إذا أتاماه يفأ   صلل سامل ني، إذ كامان   مامال  ،يامت   ص مل يكن عىل عامد رسول اهلل

اماما يف خالفامامة ع امامر االوضامامع عامامىل عامامامد أيب ،كامامر  ّسامام   يف يومامام ، وّامامد لاماملَّ  ، أم 

،سامامبب كثامامرة الفتاماموح، كامام  كافت نفقامامات الدولامامة  والغنامامائم قت األماماموالتامامدفَّ ا

                                                           

وكذا إنكار املفيِد أصَل الواّعة؛ إن  هو لبيان أنام  مل يثبامت ذلامك مامن ةامرّامم، »... ( ّال املجل : 1)

ملا تامويف ع امر أتامى أم كلثاموم -× -وإال فبعد وروف تلك األخبار، وما سيأيت ،أسانيد أن عليًا 

( 2/45الامخ )« إىل ،يت ، وغري ذلك مما أورفت  يف كتاب ،حار األنوار، إنكامار عجيامب فان لق  ا

 من مرآة العقول.

 (.2036( انير السلسلة الصحيحة )2)

 . (19/485تاريخ فمشق : ) ( 3)



 اإلسالمية ، فايتا  األمر إىل االيتفاظ ،فائأ املال، وتنييم الوارفات واملرصوفات،

 ،يت املال .افاستحدث ع ر 

أشري علي   ، ملالاإىل ،يت  توكيع األموال التي صارت ترف ،كثرة   اف اويني أر

ني للع اأ، سواأ من املجاهدين املشاركني يف ،إنشاأ الديوان، وهو كتا،ة أس أ املستحق  

ل مقدار أع ياهتم .  الفتويات، أو من غريهم من املسل ني، و،جانب ذلك تسج 

 يرتكز عىل أساسني : اتيب الديوان فقد جعلخ عمر أما تر

ا،قة إىل اإلسامالم .  صاألسا، األول :القرا،ة من النبي  ، واألسا، الثا  : السَّ

عقيامل ،امن أيب ةالامب، وخمرمامة ،امن نوفامل، : اف ع ر . وّد كل   [101]فيوان اجلند   

ام،  وجبري ،امن م عامم ،كتا،تام  باموا الناما، عامىل اكت»  وا :فقامال،  اب ّامريشوكامانوا مامن نسَّ

، عامىل اخلالفامة « ثامم ع امر وّومام  ، اتبعوهم أ،ا ،كر وّوم  ، مناكهلم فبدؤا ،بني هاشم 

األّرب ص ولكن ا،دؤا ،قرا،ة النبي،   هكذا وففت واهلل أنَّ » :  نير إلي  ع ر ّال فل َّ 

، ويف  [(1/436فتاماموح البلامامدان )]« يتامامى تضامامعوا ع امر ييامام  وضامامع  اهلل تعاماىل ، فاماألّرب 

،  : ا،دأ ،نفسك يا أمرَي املامننيعيُّ ،ن أيب ةالب  وعبد الرمحن ،ن عوف ّال ل  ة : رواي

وا ع ر يي  وضع  اهلل، فبدأ ،أهل ،  ([2/452) ال ربي تاريخ] فقال ع ر: ال، ولكن َضع 

رون  ص،يت رسول اهلل  ، وهامم متامأخِّ َ،ت ام  يف َ،ناِمي عامديي ثمَّ َمن يلياِمم، يتى جاأت نوب

 . [(1/355اّتضاأ الرصاط املستقيم )].  ّريشعن أكثر ، ون 

، وخليفة أيب ،كامر  صأنت خليفة رسول اهلل : إىل ع ر فقالوا  جاأت ،نو عديي ف

،ني ،  ،خ   ،خ   »ع ر :  قال، ف نفسك يي  جعلك هاالأ القوم الذين كتبوا فلو جعلَت 

البلامامدان فتاماموح ] « ال واهلل ، وأن أهامامب يسامامنايت لكامامم، عامامدي أرفتامامم األكامامل عامامىل لامامامري 

(1/436)]  . 



، ب فقد ا،تدئ ،احلسن واحلسامنياوعىل يسب الرتتيب الذي ّرره ع ر 
 م املاماجرين األولني، فبدأ ،أهل ،در منامم، ثامم أيامدّد   ثمَّ الذين يلوّنم يف القرا،ة ، ثم 

، وذلامك  فرض للحسن واحلسني مع أهل ،در خسامة آالف خسامة آالفوّد  ... الخ .

ا هل  ،فريضة أ ًّ  .ص،يام  عي مع أهل ،در؛ لقرا،تام  من رسول اهلل إحلا

، والسا،قة  صسياسة التفضيل يف الع اأ القائ ة عىل القرب من الرسول  ولعلَّ 

فعم تلك الفئامة التامي ّامام عامىل أكتافاماما رصح الدولامة ايف اإلسالم ّصد مناما ع ر 

وأكثامر ورعامًا اإلسالمية، كف عامىل ذلامك كوّناما أكثامر فقامامًا والتءامامًا ،الرشامع ومقاصامده، 

 ا يف التعامل مع املال من يي  الكسب واإلنفاق .وصالًي 

وكامان يفضاملام  عامىل  ،حيب  احلسن واحلسامني يب اما كبامرًيا اوكان اخلليفة ع ر 

ر،  فعندما ،ولده هامام وجاماأت 16عامام  ،(1)ف تحامت املامدائنو، انترص املسل ون عىل الف 

لامَف فرهامم  لكامل وايامد أ ب،إع اأ احلسن واحلسني  اّام ع ر  ،األموال مناما

فجاأه ولده ي الب  ،أن يساوي ،ينام  و،امني ،  (2)وأع ى ا،ن  عبد اهلل خس ئة فرهم ،منام 

 ،وجد  كجد ا ،كأمام  وأمي  ،ائتني ،أب  كأ،يام » :فقال ع ر ،احلسن واحلسني يف الع اأ

  . ألن  كان يلحقام  ،عي ،ن أيب ةالب (3)«أع ك ع اأ ا

واحلسامامن واحلسامامني  ،يقيقامامة  بامامة ع امامر آلل البيامامت ع وماماماً  وهامامذه الروايامامة تيامامامر

 ،يي  خصام  ،أن جعلام  مع ال بقة األوىل من سافات الصحا،ة يف الع اأ ،خصوصاً 

 .صملكانتام  من رسول اهلل  ،وتقديرًا هل  ،وما ذلك إال ملحأ املحبة هل 

                                                           

 .ا( املدائن: ،لدة ،يناما و،ني ،غداف ستة فراسخ فتحت عىل يد سعد ،ن أيب وّا  1)
 (.161) : ( مقامات العل أ للغءايل2)

،  (26/317رشح إيقاق احلق للسيد املرعيش ) من كتب الشيعة : و ، ( 2/208فتوح الشام ) (3)

 ( . 9/38،حار األنوار : ) 



 :يحلسنني اتطيب بكسوة  عمر نفس

 :ما ذكره الذهبي يف سريه ،للحسنني اومما يدل فاللة واضحة عىل يب ع ر 

،امني  وهامو جامالس   ،فراياموا يف احللامل ،فكسا الناما، ،أن   ّدم عىل ع ر يلل  من الي ن

فخر  احلسن واحلسني ا،ناما عامي  ،والنا، يأتون فيسل ون علي  ويدعون ،القرب واملنرب

ولاميس علاميام  مامن  ،يتخ يان الناما، صمن ،يت أمام  فاة ة ،نت رسول اهلل  ي

 ؛واحلسني للحسنألن  مل يكن يف تلك احللل ما يصل   ؛وع ر يءين ،ك احللل يشأتل

امامل  امام   ،فأرسامامل إىل عاملامام  يف الامامي ن أن يرسامامل لامام  يلتامامني للحسامامن واحلسامامني وأن يعج 

 .(1)«اآلن ةا،ت نف » :وّال ،فكسا ا ،تنيفأرسل إلي  يل

 :ي حمّبة الفاروق لعلّي والّزهراء

أمجعني،  يوأم احلسنني السب ني  صضعة النبي من ،َ ا ع ر ا موّفأمَّ 

هراأ فامو موّف التعييم واإلجالل، ف ،  صيا ،نامت رسامول اهلل »:     ّال  لفاة ة الء 
 «من اخللق ،عد أ،يك أيب إلينا منامك أيد  إلينا من أ،يك، وما  من اخللق أيب   ما أيد  

امذا هو الثا،ت الصحي ، والذي ينسجم ف، .]( وإسنافه صحي 14/567ا،ن أيب شيبة ) مصنف[

 مع روح ذلك اجليل وتءكية اهلل ل .

ام  ا اعلي ام خياصم رجالً  ا،ن اخل اب  ع ر رأى:  ّال غفلة ،ن سويد عن
 اهلل رسامول سام عت   ! املنامافقني مامن كأللنُّام إ :  ع امر لام  فقالويف رواية يسبُّ علي ا ام 

تاماريخ فمشامق ]«  ،عامدي نبيَّ  ال  أنَّ  إال،  موسى من هارونَ  ، نءلةِ  يمنِّ  عيي » :  يقول ص

امامدي فقيام  إيام     ملاإلمام عي يف آراأ اخللفاماأ  ، من كتب الشيعة : (7/452) تاريخ ،غداف( ، 42/166)

65] . 

                                                           

 (.33/430(، وانير رشح إيقاق احلق للسيد املرعيش )3/285( أورفه الذهبي يف السري )1)
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 :بحمّبة علّي للفاروق 

ومامن هناما انعكسامت  ،فامو أكرب من اهت م  ،أ،نائام  االهت م الع ري ،عي أما ا

ئي عامىل عاميي  ،لعي وولده علي  ا بة ع ر  كساماأ  كامان  ا،امن أيب ةالامب  فقد ر 

إن  هامذا  ،نعامم» :فقامال ؟يا أمري املامنني إنك لتكثر لبس هذا الكساماأ :فقيل ،يكثر لبس 

 ثامم ،كامى عاماميي  «صام  اهلل فنصامح نا ،اكسامانيِ  خلاميي وصامفيي ع امر ،امن اخل اماماب 

ومن هذه القصص وأمثاهلا عرف احلسامن واحلسامني يقيقامة  بام  عامي وأهامل  ،(1)ا

 . و بة ع ر هلم ،البيت لع ر

 « :عمر»تسمية أهل البيت باسم  

امبِّ  ،شاخمة وةيدة اوللت العالّة ،ني آل البيت و،ني ع ر  عامي  يتى أن مامن ي 

( ، من كتامب الشاميعة :  5/59ةبقات ا،ن سعد ) ]«  ع ر» ى أيد أوالفه ،اسم س َّ بلع ر 

فكاناما حيبامان فاماروق  ،بومىضام عامىل هامذا الامن ط احلسامنان  ،[ ( 1/261منتامى األمامال ) 

ة يامب  احلسامنني لصامامر ا ع امر ،ك  كان ع ر حيبام  ،األمة يبًا مًجا ى ،ومن شامد   فقامد سام  

تامب الشاميعة : ع امدة ال الامب ، مامن ك 27الامروض املع امار   ] «  ع ر» ،اسم   احلسن أيد أ،نائ

األناماموار  ،حامامارمامامن كتامامب الشاماميعة : ] « ع امامر» ،اسامامم   ئاماموسامام ى احلسامامني أيامامد أ،نا،  [116  

(45/63)] . 

 بوً،اما عنامد آل البيامت علاميامم سامحائب الرضاموان، فامإن  اوملا كان اسم ع ر 

 « ! ع ر» كثرًيا ممن ينتسب إىل هذه الشجرة املباركة س ى ،عأ أوالفه ،اسم 

 :اعلى ذرّية احلسني  اق فضل الفارو

                                                           

 (.12/29( املصنف ال،ن أيب شيبة )1)



لكنام  ينامامتقص ع امر ،امن اخل اماماب  ،العجيامب أن جتامد الامامبعأ ينتسامب إىل احلسامنيمامن 

وعامىل نسامل  ،عىل آل البيت ع وًما افأمثال هاالأ ال ،د  أن يعل وا فضل ع ر  ،ا

 ؟أتعل ون ملاذا !فلوال اهلل ثم  ع ر ملا كان لنسل احلسني وجوف ،احلسني خصوًصا

ملامك  ا،نامةَ  ا لحسامنيِ َنَفل لملا أتت  غنائم الفر،  ،اب ألن  ع َر ،ن اخل ا

والامذي مل يبامق مامن أ،ناماأ  ،فولدت ل  كيامَن العا،امدين عامي  ،امن احلسامني ،الفر، يءفجرف

ه ة احلسني تناسلوا من  وينتسبون إلي  ،احلسني غري  ]من كتب الشيعة : ع دة ال الب  وكل  ذري 

 . [192  ال،ن عنبة 

كان فت  فار، يف معركة القافسامي ة، أتامى الصامحا،ة ،سامبي مل ا أن    : ذلكتوضي  و

فار، إىل املدينة يف خالفة ع ر ،ن اخل اماب ريض اهلل عنام  ، وكامان فاميامم ثامالث ،نامات 

فباعوا السبايا ، وأمر ع ر ،بيع ،نات يءفجر أيًضا فقامال لام  « يءفجرف » كرسى فار، ل

ت الساموّة ، ّامال ع امر : كيامف عي : إنَّ ،نات امللوك ال يعاملن معاملة غريهن  مامن ،ناما

من ومامام  ،لامغ ث امنامنَّ  عي : ال ريق إىل الع ل معامن  ؟ ّال قوَّ ،  ّامام ،ام  مامن خيتامارهنَّ  ي 

من وأخذهنَّ  إىل عبامد اهلل ،امن ع امر وأخامرى لولامده  عي ،ن أيب ةالب فدفع وايدةً  فقو 

ع امر ،امن اخل اماب  عجامباحلسني وأخرى ملح د ،ن أيب ،كر الصديق وكامان ر،ييام  ، فأ

 ،امن ع امر فأولدها عبامد اهلل. هلاالأ الثالثة « يءفجرف » ونفل ،نات فأمضاه ، رأي عيي ،

، القاسامم  ،امن أيب ،كامر : وأولامد   امد، كين العا،دين : عي وأولد احلسني ، ا ساملً  : ا،ن 

  . ([20/230) الوايف ،الوفيات]  فاماالأ الثالثة أوالف خالة

ّامال كانوا فقاماأ املدينة ومن أعلامم الن اما، ! «  يءفجرف» وكل  هاالأ األوالف من ،نات 

وكان أهل املدينة يكرهون اختاذ أمامات األوالف يتى نشأ فاميامم عامي ،امن » األص عي : 

فرغامب ، ا ا وورًعامففاّوا أهل املدينة فقامً ،  والقاسم ،ن   د وسامل ،ن عبد اهلل نياحلس

 .([ 3/268)وفيات األعيان ]«  ارييف الرسَّ  النا،  



 :اأهل البيت عن الفاروق دفاع 

 اكان كبار أهل البيت املشاموف هلم ،العلم والفضل يتخامذون مامن ّامول ع امر 
 ؟عبد اهلل ،ن احلسن عن املس  عىل اخل فَّني سألت  » :فعن يفص ،ن ّيس ّال ،هلم سنة

 ؟إن  أسألك أنت متس  :فقلت :ّال ،افقد مس  ع ر ،ن اخل اب  ،امس  :فقامال

فع ر كامان خامريًا منامي ومامن  !خربك عن ع ر وتسألني عن رأييأ ،ذاك أعجء لك :ّال

 فقامال يل :ّال  !فإن أناسًا يءع ون أن هذا منكم تقية   ،يا أ،ا   د :فقلت .ملأ األرض

فال تس عن  عيَّ ّامول  ،اللامم إن هذا ّويل يف الرس والعالنية : ونحن ،ني القرب واملنرب ام ام

وأن رسامول اهلل  ،كامان مقاماموراً  ان عليامًا من هذا الذي يءعم أ :ثم ّال .أيد ،عدي

 صوكفى ،إكراأ عىل عي ومنقصة أن يءعم أن رسول اهلل  ؟!أمره ،أمر ومل ينفذه ص
 .(1)«أمره ،أمر ومل ينفذه

 ،اآل،اماأ مامنامم واأل،ناماأ ،إن  يدل عىل أن آل البيت رضوان اهلل عليامم وهذا إذا فلَّ 

 ،ون ،فضامامل ع امامرمجاماميعامم مقامامرُّ  ،والامامذين أتاماموا مامامن ،عامامده ، ا الامامذين شامامامدوا ع امامر

، صاماماهرهتم لامام   يولامامامرت عالمامامة  بامامتامم لع امامر  ،ون لامام  بُّامام ،سامامالكون ل ريقتامام 

موّنا عامىل رأي ويقامدِّ  ،اوكوّنم يرون الع امل ،سامنة ع امر  ،وتس ية أ،نائامم ،اس  

و،امني آل  ،ويتربؤون من كل من حياماول أن يوّامع العامداوة ،امني اخلليفامة امللامامم ،أنفسامم

  .رمالبيت النبي األك

 :بفاروق علّي يوّدع ال

أن  ملا ّام املجو  أ،و لالاة ، عن ع امر ،امن اخل اماب  بومما ياكد  بة عي لع ر 

ضع عىل رسيره، يقول ا،ن عباما،: ا وضامع ع امر عامىل رسيامره، فتكن فام  الناما،، »، وو 
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يدعون ويصلون ّبل أن يرفع، وأنا فيامم، فلم َيرَعني إال رجل آخذ  منكبي، فإذا ،  عي ،امن 

م عىل ع ر وّال: ما َخل فت أيًدا أيب إيل أن ألقى اهلل ، ثل ع ل  منك،  أيب ةالب، فرتي 

وايم اهلل إن كنت  أللن أن جيعلك اهلل مع صايبيك، وَيِسبت  أ  كنت كثريا أس ع النبامي 

أناما وأ،امو  أنا وأ،امو ،كامر وع امر، وخرجامت   أنا وأ،و ،كر وع ر، وفخلت   يقول: ذهبت   ص

  .(1)«،كر وع ر

، اعىل فضل ومنءلة ع ر ،ن اخل اماب  ا،ن أيب ةالب  كذا استدل  عيُّ ه
يف الدنيا، يف ذها،  وجميئ ، وفخول  وخروج ، ،امل أكرمام  اهلل  ص،أن   كان رفيق النبي 

بعام  مامع  ص،أن  جعل  رفيق النبامي  يف موضامع مضامجع  ومرّامده، يامري  ،عامدها أن ي 

 ، ويكوَن مع  يف اجلنة. صالنبي 
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 : الباب العاشر

 ااحلسنان يف عهد عثمان بن عفان 

 

فلامم يفتام   ،كان ذو النورين عىل صلة وثيقة ،الدعوة اإلسامالمية مامن سامنتاما األوىل

امة يف يياماة النبامي  ة والعامَّ ة اخلاصَّ ومل يفتام  يشأ ،عامدها مامن  ، صيشأ من أخبار النُّبوَّ

ي :و،عبارة أخامرى ،أخبار اخلالفة يف يياة الشيخني الياموم ،امأع ل  مل يفتام  شامئ مماما نسام  

 ،وكان املنام  الرت،وي الذي تر،ى علي  عث ن ،ن عفامان ،التأسيس يف الدولة اإلسالمية

كام  أن الرافامد  ،املنامءل مامن عنامد رب العاماملني ،وكل الصحا،ة الكرام هو القرآن الكريم

وهامذب  ،وفجامر ةاّتام  ،وصامقل مواهبام  ،القوي الذي أثر يف شخصية عث ن ،ن عفان

ذلامك أن  ،وتتل امذه عامىل يديام  يف مدرسامة النباموة ، صلرسول اهلل نفس  هو مصايبت  

 ،يف مكة ،عد إسالم  ك  الكم  يف املدينامة ،عامد هجرتام  صالكم الرسول  اعث ن 

وير  عىل التل ذة يف يلقات مدرسة النبوة يف فروع شتى من املعارف والعلوم عىل 

ومل يكن عث ن ،ن عفامان  ،يب فأيسن تأف ،والذي أف،  ر،ُّ  ،وهافهيا ،يدي معلم البرشية

ك  يءعم أصامحاب األهامواأ  ،أو هروب ينشده ،ممن ختلفوا عن ،در لتقاعس من  ا

ألن الفضل الذي  ، صفامو مل يقصد خمالفة الرسول  ،ممن ةعن علي  يف تغيب  عن ،در

 صوّد خر  عث ن مامع النبامي  ،ياكه أهل ،در يف شاموف ،در ةاعة الرسول ومتا،عت 
للقيام عىل ا،نت  رّية التي اشتد  ا املامرض وماتامت  صرفه رسول اهلل ف ،مع من خر 

وّامد رضب لام   ، صفكامان عامث ن يف أجاملِّ فامرض ل اعتام  لرسامول اهلل  ،،سبب ذلامك

 ،ورسامول  وشاماركامم يف الغني امة والفضامل واألجامر ل اعتام  املاموىل  ،وأجره ،،سام  

 .وانقيافه هل 



اختصاصام   :مناماماما ،ث ن ،عدة أمورويف احلديبية ذكر املحب ال ربي اختصا  ع 

 ،وعامامث ن غائامامب ،الكري امامة مقامامام يامامد عامامث ن ملاماما ،امامايع الصامامحا،ة ص،إّامامامة يامامد النبامامي 

وذكامر  ،إىل مامن ، كامة أسامريًا مامن املسامل ني صواختصاص  ،تبليغ رسامالة رسامول اهلل 

ويف فامت   ،(1)شامافة النبي لعث ن ، وافقت  يف ترك ال امواف ملاما أرسامل  يف تلامك الرسامالة

 .(2)شفاعة عث ن ،ن عفان يف عبد اهلل ،ن أيب الرسح صّبل رسول اهلل مكة 

كواج  من أم كلثوم ،نت رسول اهلل  ،االجت عية يف املدينة اومن يياة عث ن  

ثامم وفاماة أمَّ كلثاموم  ،عبامد اهلل ،امن عامث نا،نام  ووفاة  ،،عد وفاة رّيَّة ،نت رسول اهلل ص

 .ل

 :لدولةمساهمة عثمان االقتصادية يف بناء ا

 ،رشاأ ،ئامامر رومامامة ،عرشامامين ألامامف فرهامامم ،ومامامن مساماما ت  االّتصامامافية يف ،ناماماأ الدولامامة

وإنفاّ  الكبامري  ،وتوسعة املسجد النبوي ،للغني والفقري وا،ن السبيل اوجعلاما عث ن 

عن الفتنة التي يقتامل فياماما  صوّد أخرب رسول اهلل  ،ول  فضائل كثرية ،عىل جيش العرسة

ا،ة أهل الشورى الامذين ياخامذ رأهيامم يف أمامامات املسامائل يف من الصح اوكان  ،عث ن

امدائد ،فامو ثا  اثنني يف احليوة عند الصديق ،عامد الصديق  ،فع ر ،ن اخل اب للحءم والشَّ

فامامق واألناماماة  ،وكامان عامامث ن أميناماماما العامامام ،وكامامان ع امر وكيامامر اخلالفامامة الصامامديقية ،وعامث ن للرِّ

فكانوا إذا أرافوا أن يسألوا ع امر عامن شامئ  ،ذا مكانة عند ع ر اوكان  ،وكاتباما األكرب

ثلثوا ،العبَّا، ،أفإذا مل يقدر هذان عىل ع ل يش ،رموه ،عث ن و،عبد الرمحن ،ن عوف
(3). 

                                                           

 (.491، 490( املناّب النرضة يف املناّب العرشة ) :1)

 (.79( أضواأ البيان يف تاريخ القرآن، لصا،ر أ،و سلي ن ) :2)

اليب ) ( 3)  (.274تيسري الكريم املنان يف سرية عث ن للصَّ



فقد كاناما يف  ،يف عامد عث ن يف عء الشباب وعنفوان  بوكان احلسن واحلسني 

سامة ويتعلم من األيامداث ومامن سيا ،سن يس   لصايباما أن يستوعب ما يدور يول 

ومامن أهامم الامدرو،  ، صاخلليفة الراشد عث ن ومن يول  من أصحاب رسامول اهلل 

 :التي استوعباما احلسن واحلسني ا،نا عي

 :الفقه العمري يف االستخالف

،ويدة األمة ومستقبلاما يتَّى اللحيات األخرية من  ااست ر  اهت م الفاروق 

 ،وهامي ،امال شامك حليامات خالامدة ،رغم ما كان يعاني  من آالم جرايات  البالغامة ،ييات 

 .(1)وإيثاره ،وإخالص  ،جتىلَّ فياما إي ن الفاروق الع يق

لقد است اع الفاروق يف تلك اللحيات احلرجة أن يبتكر ةريقامة جديامدة مل يسامبق 

لامً  واضامحًا عامىل فقامام  يف  ،وكانامت فلامياًل مل وساماً  ،إلياما يف اختيار اخلليفة اجلديد ومعب

ولة اإلسالمية ر أن يسلك مسلكًا آخر يتناسامب مامع  ،فكر يف األمر ملي اً  ،سياسة الد  وّر 

 ،وأسامبقيت  علاميامم ،وكلامم مقامرُّ ،أفضاملية أيب ،كامر ،ترك الن ا، صفرسول اهلل  ،املقام

وج   األمة ّوالً وفعاًل إىل أن أ،اما  صوخصوصًا أن النبي  ،فايت ل اخلالف كان نافراً 

يق ملاما ،،كر أوىل ،األمر من ،عده امدِّ اسامتخلف ع امر كامان يعلامم أن  عنامد الصامحا،ة  والصِّ

فاستخلف  ،عد مشاورة  ،وأفضل من حي ل املسئولية ،عده ،أمجعني ّناعة ،أن  ع ر أّوى

 .(2)ويصل اإلمجاع عىل ،يعة ع ر ،ومل خيالف رأي  أيد منامم ،كبار الصحا،ة

 ،فتعت د عىل جعل الشورى يف عامدف  صامور ،وأما ةريقة انتخاب اخلليفة اجلديد

مع التفاوت  –كلامم يصلحون لتويل  األمر  صد يرص ستَّة من صحا،ة رسول اهلل فق

                                                           

 (.161عا  ) :( اخلليفة الفاروق ع ر ،ن اخل اب لل1)

 (.122( أوليات الفاروق للقريش ) :2)



،حيام  ال يسام حون  ،وجعل من يقاموم عامىل اإلرشاف علاميامم ومنامع الفاموىض -،ينامم 

 .(1)أو يس ع ما يدور يف جملس أهل احللِّ والعقد ،أليد أن يدخل

 :وأمساؤهم ،العدد الذي حدده للشُّورى

ا العدف وعبد الرمحن ،امن  ،وعث ن ،ن عفان ،عي ،ن أيب ةالب :همو ،فامو ستة ،أم 

َّّا  ،عوف ام ،وسعد ،ن أيب و  ،مجيعاماً  يوةلحامة ،امن عبيامد اهلل  ،والء،ري ،امن العامو 
ين ،اجلنة ،وترك سعيد ،ن كيد ولعل  ترك  ألنام  مامن ّبيلامة ،نامي  ،وهو من العرشة املبرشَّ

عديِّ 
مامع أنَّ فاميامم مامن هامو  ،ّار، يريصًا عىل إ،عاف اإلمارة عن أ اوكان ع ر  ،(2)

حني للخالفة ،هلا أهل   بعد ّريب  سعيد ،ن كيد عن ّائ ة املرشَّ فامو ي 
(3). 

 :طريقة اختيار اخلليفة 

وفاميامم عبامد اهلل ،امن ع امر حيرضام  ،ويتشاماوروا ،أمرهم أن جيت عوا يف ،يت أيدهم

اميب ويصاميِّ ،الناما، أثناماأ التشاماور صام ،وليس لام  مامن األمامر شامئ ،معامم مشريًا فقط

وميُّ  الة يف هذه األيام الثالثة :وّال ل  ،الرُّ يتى ال يامويلِّ إمامامة الصامالة  .أنت أمري الصَّ

تَّة  ،وأمر املقداف ،ن األساموف ،(4)فيصب  هذا ترشيحًا من ع ر ل  ،اخلالفة ،أيدًا من السِّ

وأ،ا ةلحة األنصاريَّ أن يرّبا سري االنتخا،ات
(5). 

 :مدَّة االنتخابات أو املشاورة

                                                           

 (.124( أوليَّات الفاروق،) :1)

 (.7/142( البداية والناماية )2)
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ف الفاروق  ام ايدَّ وإذا  ،وهي فرتة كافيامة ،مدة الختيار اخلليفة تقدر ،ثالثة أي 

ة اخلامالف ستتَّسامع ،كافوا علياما ال يامأيت الياموم  :ولامذلك ّامال هلامم ،ف عنى ذلك أن شامقَّ

ا،ع إال وعليكم أمري الر 
(1). 

 ،ايف اختيار اخلليفة عىل الن ط الذي رس   هلم ع ر  يومىض الصحا،ة 
وّامامدموه  ،فبايعامام  الناماما، كلامامامم ،اعنامام  يتامامى اسامامتتب األمامامر لعامامث ن  فلامامم يعامامدلوا

وّامد ورف يف  . وكل أهامل البيامت ،وأوالفه اومنامم عي  ،واستخلفوه عىل أنفسامم

فبامايعتم أ،اما ،كامر : »مامن ّامريش يف ذكامر البيعامة لنفامر  ّامال  ا أنَّ عاميَّ كتب يف الشيعة 

ع امر كام  ،امايعت وه، ثامم ،امايعتم  أ،ا ،كر ك  ،ايعت وه، ثم ،ايعامت   وعدلتم عني، فبايعت  

(، ،حامامار األناماموار لل جل امام 518انيامامر الروايامامة ،ت ماماماما يف: أمامامايل ال امامو  )] « عامامث ن فبايعت امام

(32/262) ]. 

 :ب بني علي وعثمان

فامامي ّائ امة  ،صامورهاويف أعامىل  ،وةيامدة بكانت العالّة ،ني عي و،ني عث ن 

 جعل مم ا ،صامرا رسول اهلل وكوّن  ص ،وّرب النسب ،عىل اإلي ن واحلب والتقوى
ة ما ليس لغري ا هل  من امل ومم ا ورف يف كتب الشيعة ّول عي  ،ن أيب ةالامب لعامث ن  ،ءي 

ان   منك، وأنت أّرب   وما ا،ن ّحافة وال ا،ن اخل اب ،أوىل لع ل احلقِّ »: ب،ن عف 

البالغامة ّنام  ] «مامن صامامره ماما مل يناماال منام ، وّد نلَت  وشيجة ريم   صإىل رسول اهلل 

  .[ (159، 9/74(، الغدير لقميني )31/489(، ،حار األنوار لل جل  )2/68)

وإنِّامك إنَّام   ،خامدعتني :أن  ّال لعبامد الامرمحن ،امن عاموف اا نسب إىل عي مَّ أو 

                                                           

 (.3/364ت ال،ن سعد )( ال بقا1)



أ يتى ّامال لعبامد الامرمحن ،ويشاورك كلَّ يوم يف شأن  ،وليت  ألنَّ  صامرك ٱ  * :وأن  تلكَّ

ٺ ٺ ٺٿ ٿ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ

إىل غري ذلك من األخبامار املخالفامة  ،(1)& ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

حاح واملينامون مامن  ،واهلل أعلامم ،وناّلياماما ،فامامي مامرفوفة عامىل ّائلياماما ،ملا ثبت يف الصِّ

م كثري من  حا،ة خالف ما يتوهَّ ا  ،الصحا،ة  ةجفاالص  الذين ال متييامء  ،وأغبياأ القصَّ

  .(2)ومستقي اما وسقي اما ،عندهم ،ني صحي  األخبار وضعيفاما

، جرف ما س ع عبد الرمحن ،ن عوف يعلامن  اوالذي ندين اهلل ،  هو أن علًيا 

 ،وريض ،ذلك ومل خيالف ،النتيجة النامائية الختيار من يتوىل أمر املسل ني س ع وأةاع

  .ايتى ّتل عث ن  ،وسار احلسنان أوالفه عىل هذه ال ريقة

ك  روي عن النءال ،ن سامربة اهلاماليل  ،اسن عث نيكثر من ذكر   افقد كان عي 

ذاك امامرؤ يامدعى يف املامق » :فقال ،يا أمري املامنني يدثنا عن عث ن ،ن عفان :ّلنا لعي :ّال

ومم اما  .(3)«ضام ن لام  ،يًتاما يف اجلنامة ،عىل ا،نتيام  صكان ختن رسول اهلل  ،األعىل ذا النورين

ّامال »ّامال:  ×آ،ائ  عن احلسني ،ن عي ضا عن أ،ي  عن عن الرِّ ورف يف كتب الشيعة 
 ع امر منامي ، نءلامة البرصام، وإنَّ  أ،ا ،كامر منامي ، نءلامة السام ع، وإنَّ  : إنَّ ص رسول اهلل

(، 3/164(، تفسامري نامور الثقلامني )1/280عيامون أخبامار الرضاما ) ]« ف عث ن مني ، نءلامة الفاماا

 .[(30/180،حار األنوار لل جل  )

 :ك  جاأ مامن ةريامق أيب جحيفامة ّامال،أفضل من يرى أن عث ن  اعلًيا  ،ل إنَّ  

                                                           

 [.10( ]الفت :1)

 (.7/152( البداية والناماية )2)

 (.39/47تاريخ فمشق ) (3)



أال إن خامري الناما، ،عامد رسامول اهلل » :خ بنا عي ،ن أيب ةالب عىل منامرب الكوفامة فقامال

فنءل عامن املنامرب  :ّال ،ولو شئت أن أخربكم ،ثال  ألخربتكم ،ثم ع ر ،أ،و ،كر ص

 .(1)«عث ن عث ن :وهو يقول

خامري » :ةالب يقول عىل املنامرب س عت عي ،ن أيب :وروي عن رشي  القايض ّال

  .(2)«هذه األمة ،عد نبياما أ،و ،كر ثم ع ر ثم عث ن ثم أنا

ّد  بوهذه الكل ت التي نقلت إلينا من جامة متواترة ال نشك يف أن احلسنني 
ومن هنا فقد جاأ من ةريامق عبامد خامري أن  ،س عاها من أ،يام  ك  س عاما من  اآلخرون

فوّامع يف نفامس  ،لو شئت أن أس ي الثالام  لسام يت  :ّال ثم ،علًيا س ى أ،ا ،كر وع ر

إن أفضل  :إن أمري املامنني خ ب فقال :فقلت ،فأتيت احلسن ،ن عي» :ّال ،عبد خري

ولامو شامئت أن أسام ي  ،وأفضاملامم ،عامد أيب ،كامر ع امر ،أ،امو ،كامر صالنا، ،عد النبي 

 ،يف نفسامكّامد وّامع يف نف ام كام  وّامع  :فقامال احلسامن ،فوّع يف نف  ،الثال  لس يت 

 .(3)«املذ،وح :ّال ؟من الذي لو شئت أن تس ي  ،يا أمري املامنني :فسألت  فقلت

ييام   ،هامو ماما ذهامب إليام  الصامحا،ة ،يف هامذا األمامر بفكان معتقد احلسامنني 

ومل خيامالف أو يعامارض يف  ،اأمجعوا عىل صحة خالفة عث ن ،عد ع ر ،ن اخل اب 

وثبتامت إمامامة » :ل أ،امو احلسامن األشامعريوّامد ّاما ،،ل اجل يع سلَّم ل  ،ذلك ،هذا أيد

ورى اعث ن   ،الذين نصَّ عليامم ع امر ،،عقد من عقد ل  اإلمامة من أصحاب الشُّ

                                                           

 ( .7/68) ،غداف تاريخ (1)

 (.26/649) اإلسالم تاريخ،  (23/8( تاريخ فمشق )2)

 . (39/158(تاريخ فمشق )3)



 .(1)«وأمجعوا عىل فضل  وعدل  ،فاختاروه ورضوا ،إمامت 

ا،و  مبينًا عقيامدة أهامل السامنة وأصامحاب احلامدي  يف ترتيامب  وّال أ،و عث ن الصَّ

م :اخلالفة ،عد أن ذكر يق أّنَّ امدِّ الً ،خالفامة الصِّ ثامم خالفامة » :ّامال ،ثامم  ع امر ،يقولون أو 

يتَّى جعامل األمامر  ،وإمجاع الصحا،ة كافة ورضاهم ،،إمجاع أهل الشورى اعث ن 

 .(2)«إلي 

 :ي واحلسنني بني عثمان 

عالّة تسوفها املحبة  بو،ني احلسن واحلسني  اكانت العالّة ،ني عث ن 

 ،خامالتي احلسامنني كوب    افعث ن  ،واحلسنني مصاهرةفقد كان ،ني عث ن  ،والتقدير

و،عد وفاهتا تءو  أختاما أمَّ كلثوم  ، صالذي تءو   رّية ،نَت   د  ،فامو ذو النورين

وال شك  ،بوخالتا احلسن واحلسني  ،و ا أختا فاة ة الءهراأ ، ص،نَت رسول 

اّتامداًأ  ،وجيالنام  ، ويعءران ،ويوّران  ،كانا يعرفان يق خاهل  عث ن بأن احلسنني 

 . وايرتام  ل  ،لذي النورين ص ا ،تقدير جدِّ 

ووًدو وووَر هح  صووىّل عليووخ الووي  أْهووداهح نح

 

يةح مون بعود  اجلنووب  َصوبا   الرِّ
 ما هب ت 

َموورٍ    ثووّم الّرضووا عوون أيب بْكووٍر وعوون عح

 

بوووا  ّلوووة   اْنتحن   َبووووْدران  مووون بعووووده للم 

ووووْثامن ذو الن وووووَرْين ثووووال ثح    هموبعوووودح عح

 

ْكَتَسووبا   موون أْحوووَرَز امرووَد َموووْوروثا ومح

ووووْبَطنْي راب عهووووم   وعوووون عوووويلِّ أيب السِّ

 

ه َفنَبووووا   سْيووووف  النّبوووي الووووي  موووا هوووز 

وومْ   ّ  والّصووْحب الكوورام  فهح ر  األهوو
 وسووائ 

 

با  وووهح وووة   الش  وا   سوووام  امل   قووود أْشوووَبهح

 

                                                           

 (.68( اإل،انة عن أصول الديانة ) :1)

لف وأصحاب احلدي  2)  (.1/139ض ن الرسائل املنريية )( عقيدة السَّ



 :والفتوحات اعثمان 

  :ومتثَّلت يف اآليت ،م ،احلسم والعءمكانت خ ة عث ن يف الفتويات تتس

ومإخضاماماع املت امام -1 فين مامامن الفامامر، والامامرُّ وإعامامافة سامامل ان اإلسامامالم إىل هامامذه  ،رِّ

 .البالف

وإّامة ّواعد  ،است رار اجلاماف والفتويات وراأ هذه البالف لق ع املدف عنامم -2

 .ثا،تة يرا،ط فياما املسل ون حل ية البالف اإلسالمية

وكانامامت  ،ة عسامامكرية الفتقامامار اجلاماميش اإلسامامالمي إىل ذلامامكإنشاماماأ ّاماموة ،حريامام -3

 ،معسكرات اإلسالم ومسالك  وثغاموره يف عامامد عامث ن هامي عواصامم أّ اماره الكامربى

ام يف فمشق ،والبرصة ،الكوفة :ف عسكر العراق  .ومعسكر الشَّ

حتقامق وعامد اهلل  :ولقد اسامتفاف املسامل ون مامن تلامك الفتويامات العث نيامة فروسامًا مناماما

والقتامال  ،والت ور يف فنون احلرب والسياسة وركاموب البحامر ،لنرص والت كنيلل امنني ،ا

 ،واحلر  عامىل ويامدة الكل امة يف مواجامامة العامدو ،ومجع املعلومات عن األعداأ ،البحري

 اواستفاف من هذه الفتويات التامي كانامت يف عامامد عامث ن  .وغريها من األمور القتالية
ويكتسبا خربة كبرية من جامة احلامر   ،سام واست اعا أن يبنيا أنف ،باحلسن واحلسني 

 .عىل ويدة األمة

 :ا احلسنان يف فتح البلدان يف زمن عثمان

من الذين يغرتون ،أنفسامم ويقعدون عن الع ل لامدين اهلل  بمل يكن احلسنان  

مامرتبتامم ومكامانتامم مامن  ولكامنامم كامانوا مامع علاموِّ  ،ك  هو يال أ،ناأ األمامراأ أو امللاموك

 ؛اوكانت مشاركتامم يف كمن عث ن  ،لذين شاركوا يف الفتوحمن ا صرسول اهلل 



صامبحت عنامد ا وأ ،ألّن  كانا آنذاك ّد ،لغا مبلغ الرجال من القاموة احلسامية والعقليامة

  . عسكريةّدرة ّتالية وينكة 

  :هـ 26)تونس(   إفريقية اتحويف فت ب احلسنان

امح وايل مرصام أرسامل  أن  عبد اهلل ،ن سعد ،ن أيب (رياض النفو،)جاأ يف كتاب  الرس 

فأعرب عث ن ،ن عفامان  ،ي لب من  اإلذن يف غءو إفريقي ة اإىل اخلليفة عث ن ،ن عفان 

فقامال  ،(1)إفريقيامةعىل إثر ذلك لل سور ،ن خمرمة عن رغبت  يف ،ع  اجليامون لغامءو  ا

 امجع اليوم األكا،ر من أصحاب رسامول اهلل :ّال .اغءهم :ّلت ؟ما رأيك يا ا،ن خمرمة» :ل 

 ،علياماً  ايامِت  ،أو ماما أمجامع عليام  أكثامرهم فعلتام  ،فام  أمجعاموا عليام  فعلتام  ،واسترشهم ، ص

  .وذكر رجاالً  ،والعبا، ،والء،ري ،وةلحة

واستشامارهم يف  ،يف املسجد ص،األكا،ر من أصحاب رسول اهلل  افخال عث ن 

أ،امو األعامور سامعيد  ومل خيتلف علي  أيد  ممن شاوره إال ،فوافقوا مجيًعا عىل هذا األمر ،ذلك

 ؟إفريقيامةمل كرهت يا أ،ا األعور مامن ،عثامة اجليامون إىل  :افدعاه وسأل  عث ن  ،،ن كيد

ال أغءهياما أيامدًا مامن املسامل ني ماما محلامت  :يقامول اسام عت ع امر  :فقال ل  أ،و األعور

وإّنامم لراضامون أن  ،واهلل ما نخافامم :فقال ل  عث ن ،فال أرى لك خالف ع ر .عيناَي املاأ

   .«فال يغءون ،ا يف مواضعامميقرو

 ،فخامر  للجاماماف كبامار الصامحا،ة ،إفريقيامةوند م إىل الغءو إىل  ،ثم خ ب النا،

وعبامد  ،(2)وأ،و ذر الغفاري ،عبد اهلل ،ن الء،ري :منامم ،يوخيار شباب أهل البيت 

                                                           

ي هذا اجليش ،جيش العبافلة ملشاركة خس  من الصحا،ة ( 1)  « .عبد اهلل » حي لون اسم :  يس  

 (.1/556( اجلاماف والقتال هليكل )9 - 1/8( انير: رياض النفو، )2)



وعبامد اهلل ،امن  وعبامد اهلل ،امن ع امرو ،امن العاما ، ،وعبامد اهلل ،امن عباما، ،(1)اهلل ،ن ع ر

  .وغريهم كثري ،(2) ي واحلسن واحلسني ،أيب ةالب ،ن  جعفر

ك هذا اجليش من املدينة املنورة حتت ّيافِة احلارث ،امن احلكامم يتامى وصاملوا  ،حتر 

فوضعوا أنفسامم مجيًعا حتت إمرة عبد اهلل ،امن  ،من أرض مرص« الفس اط »  إىل من قة

ح ف القاموات ووصامل عامد ،ا،امأمر  مامن اخلليفامة عامث ن ،امن عفامان  ،سعد ،ن أيب الرس 

كت القوات اإلسالمية غرً،ا ،ألف جماهد   20اإلسالمية إىل  » يتى وصلت إىل  ،ثم  حتر 

ألن أهلاما كانوا عىل عامامدهم مامع املسامل ني أيامام  ؛من فون أي عقبات تعرتضاما« ،رّة 

 .وهناك انضم  إليامم عقبة ،ن نافع الفامري ،جيش  ،اع رو ،ن العا  

م  نحو  يتامى وصاملت  ،ام  تونس اليامومام «  إفريقية» واصل اجليش اإلسالمي تقد 

امامح« ةامامرا،لس » جحافامامل املسامامل ني إىل  وانضامامم  أيًضاماما إىل  ،،قيامامافة عبامامد اهلل ،امامن أيب الرس 

امام ن اجلاماميش اإلسامامالمي عامامدف  ال ،امامأ، ،امام  مامامن الرب،امامر الامامذين فخلاماموا يف اإلسامامالم ويس 

ةرا،لس وكانوا أفاة ّوة  مع ،قية اجليش اإلسالمي الذي است اع إعافة فت   ،إسالمامم

  .(3) يف العام الساف، والعرشين للامجرة املباركة ، وذلكلل رة الثانية

وماما  البغاميأ ؛إفريقيةفخل املسل ون  الامذي أّنامك  ،لت امريها من االيتالل الر 

ائب وسوأ املعاملة فبدأ القائد عبد اهلل ،ن  ،إضافًة إىل إذالهلم وإرهاّامم ،األهايل ،الرض 

ك نحامامو م امامح ،امامالتحر  امامن فياماماما احلاماماكم البيءن امامي  ،«سامامبي لة»دينامامة أيب الرس  ييامام  يتحص 

وم  ،وجنوفه« جرجري» ح رسالًة إىل ّائامد الامر  فأرسل ّائد املسل ني عبد اهلل ،ن أيب الرس 

                                                           

 (.8/59( البداية والناماية )1)

 .(  1/92فول املغرب األّىص )  ( ، االستقصا ألخبار 2/573تاريخ ا،ن خلدون )  ( 2)

 . ( 2/574تاريخ ا،ن خلدون )  ( 3)



ه ،ني ثالثة أمور ،جرجري ّبل  ار،ت  ا أن يدخل يف اإلسالم :وخري  أو يدفع اجلءيامة  ،إم 

وّد  ،فأ،ى جرجري إال ّتال املسل ني ،أو أن يكون القتال ،ني ال  رفني ،ويبقى عىل فين 

 .ألف مقاتل من الرب،ر املغلوب عىل أمرهم 120،لغ عدف جيش  

فإذا  ،فكان القتال يبدأ كل  يوم  ،كرًة يتى وّت الي امر ،واشتد  القتال ،ني ال رفني

  . أذن اليامر عاف كل فريق  إىل خيام 

امح وّامال لام أشامار عامىل عبامد اهلل  اثم  إن  عبد اهلل ،ن الء،ري  تامأمر  :،امن أيب الرس 

جت   ،من أتا  ،رأ، جرجري نَفلت   مائة ألف» :منافيًا ينافي   عامىل واستع لت   ،  ا،نت وكو 

 اثم  إن عبامد اهلل ،امن الامء،ري  ،فصار جرجري خياف خوفًا شديًدا ،ففعل ذلك« ،الفه
 ،هي هلم و،الف   ،متصلة   وهم يف أمداف   ،أمرنا ي ول مع هاالأ إنَّ  :ّال لعبد اهلل ،ن سعد

أن نامرتك غامدًا مجاعامة صاماحلة مامن  وّد رأيامت   ،ونحن منق عون عن املسل ني و،الفهم

ونقاتامامل نحامامن الامامروم يف ،اماماّي العسامامكر إىل أن  ،بنيأ، امامال املسامامل ني يف خيامامامامم متامامأهِّ 

فإذا رجعوا إىل خيامامم ورجع املسل ون ركب من كان يف اخليام من  ،وايضجروا وي لُّ 

ة ،امدوا القتال وهم مسرتحيوناملسل ني ومل يش فلعامل اهلل ينرصامنا  ،ونقصدهم عامىل غامر 

  .عليامم

ح مجاعامًة مامن أعيامان الصامحا،ة واستشامارهم فوافقاموه  فأيرض عبد اهلل ،ن أيب الرس 

فقد أخذ عبد اهلل ،ن الء،ري مامن كامان مسامرتحيًا  ،وفعل عبد اهلل ما اتفقوا علي  ،عىل ذلك

وم يشامعروا  امم يتامى خامال وهم ومحلاموا محلامة  فلامم ،من شجعان املسل ني وّصد الامر 

 ،فلم يت كن الروم من لبس ساماليامم يتامى غشاميامم املسامل ون ،واوكربَّ  ،رجل وايد

وم :  اهلل ،ن الء،ري تل عبد  وّ  . «جرجري»ّائَد الر 

ومي تِل منامم مقتلًة عيي امة ،واّنءم اجليش الر   ّ امح  ،و ونامءل عبامد اهلل ،امن أيب الرس 

فكان سامم  ،ووجد فياما من األموال ما مل يكن يف غريها ،افحرصها يتى فتحام ،املدينة



م املسامل ون الغامايل وّامد ّامدَّ  ،(1)الفار، ثالثة آالف فينامار وسامامم الراجامل ألامف فينامار

خيص يف فتويات    .واستشامد منامم الكثري ،إفريقيةوالرَّ

وماِن املحتلني الغاصامبني ،و،عد هذا االنتصار الكبري لل سل ني  ،عىل أعدائامم الر 

وّلامو م  ،اجت  احلسن واحلسني ومعام  ثلة  مباركامة  مامن املسامل ني إىل عاصام ة اخلالفامة

 .وانتشار فين رب العاملني ،لتوسع النفوذ اإلسالمي ،مفع ة  ،الرسور واالرتياح

 : هـ 30 طربستان اتحوفتيف  باحلسنان 

ان جيًشا لغءو ةربستان ء اخلليفة عث ن ،ن عف  جام 
 ،املناماةق وتم  ل  فامت   تلامك،  (2)

ك اجليش املسلم مامن الكوفامة ،والتغل ب  عىل أهلاما ،قيامافة  ،ففي سنة ثالثني للامجرة حتر 

حايب سعيد ،ن العا   يذيفامة  :مامنامم صومع  مجع  من صحا،ة النبي  ،(3)االص 

وعبامد اهلل ،امن  ،وعبامد اهلل ،امن ع امر ،وعبد اهلل ،ن عبا، ،واحلسني ،واحلسن ،،ن الي ن

وغامامريهم مامامن أعيامامان  ،اهلل ،امامن الامامء،ري رضاماموان اهلل علاماميامموعبامامد  ،ع امامرو ،امامن العاماما 

 .املاماجرين واألنصار

امامم لفامت  ةربسامتان اموِمس ،وأثناأ توج   ّ وكامان ،امني أهلاماما و،امني  (4)نءلاموا من قامة 

                                                           

 (.8/59( والبداية والناماية )2/483( انير يف معركة سبي لة: الكامل يف التاريخ )1)

، « ماكنامدران»وتسام ى الياموم : ،الف كثرية عامرة، كثامرية املياماه والامث ر واألشامجار، «: ةربستان( »2)

ي واملدخل إىل ةربستان من ا نءهامة املشامتاق يف  : . انير- كم 200والتي تبعد عناما ةامران  -لر 

 (.678اخرتاق اآلفاق )

حايب اجلليل عبد اهلل ،ن عامر 3)  من البرصة لفت  خراسان. ا( وّبل خروج  ،يسري خر  الص 

( هامي كامورة كبامرية واسامعة تشامت ل عامىل مامدن، وّامرى، ومامءارع، وهامي يف ذيامل جبامال ةربسامتان، 4)

 امورة فامغان.وّصبتاما املش



املسل ني صل   سا،ق
ثم  توج   اجليش إىل من قة َجرَجان ،(1)

فصال  أهلاما املسل ني  (2)

 ،وكل  تلك املناةق تا،عامة  إلّلاميم ةربسامتان ،ِ يسةثم أتوا إىل مدينة ةَ  ،عىل مائتي ألف  

وّامد جامرت ،امني  ،وهامي آخامر يامدوف ةربسامتان ،(3)وة يسة مدينة  عىل سامايل البحامر

يتامى اضام ر  املسامل ون إىل أن يصامل وا  ،املسل ني و،ني أهل ة يسة معارك شديدة  جًدا

م املسامل ون ،و،عد اشتداف القتال الح الن رص ،(4)صالة اخلوف وهم إىل وا ،وتقامد  ضام ر 

و،عامدها فامت  اهلل عامىل املسامل ني  ،ويارصوهم يصاماًرا شامديًدا ،اللجوأ إىل يصن  هلم

ار املعاندين ،واّتح وا احلصن وفتحوه ًرا ،وّتلوا َمن ،  ِمن الكف   ،(5)وكامان نرًصاما ماماك 

رجامع هامذا  ،و،عد حتقيق هذه الفتويات واالنتصامارات اإلسامالمي ة يف إّلاميم ةربسامتان

 . ،قيافة سعيد ،ن العا  إىل مدينة الكوفةاجليش اإلسالمي  

وايات التارخيية*  د أكثر الر  ّامد اشامرتكا يف كثامري  مامن  ،أن  احلسامن واحلسامني ،وتاك 

وكامان هلام  فور  ،امارك  يف سامري تلامك املعامارك التامي  ،الفتويات اإلسالمية يف عامد عامث ن

يب ةالامب  و،نيام  وليس ،غريب  عىل عي ،ن أ ،كانت تدور رياها ،ني املسل ني وغريهم

اماما  ،أن جين امامدوا كامامل إمكانياماماهتم وةاّاماماهتم يف سامامبيل نرشامام اإلسامامالم وإعامامالأ كل تامام  إّن 

                                                           

 صاحلامم يذيفة ،عد ّناوند. ( وهو صل   1)

 ( مدينة مشامورة عيي ة ،ني ةربستان وخراسان.2)

ي ،اسم ّبائل )اخلامءر( التامي تسامكن يولام ، ويعامرف 3) ( ة يسة ت ل عىل )،حر اخلءر(، والذي س  

 اآلن ،اسم: ،حامر القامءوين، وهامو ،حامر فاخامي  يفصامل ،امني أورو،اما وآساميا، وتشامرتك فيام  روساميا

 وإيران. 

( ومعلوم  أن  صالة اخلوف إن   تصىل عند اشتداف القتال، وّد سأل ّائد اجليش سامعيد  يذيفامة ،امن 4)

؟ فأخربه يذيفة، فصامىل  امم  صالي ن عن كيفية هذه الصالة، فقال ل : كيف صىل رسول اهلل 

 (.5/57سعيد صالة اخلوف وهم يقتتلون. انير تاريخ األمم وامللوك )

 (.1/175(، الفتويات اإلسالمية )5/57ريخ األمم وامللوك )( انير تا5)



يافة ،والرت،ية عىل التضحيات ،الب والت ل أمارات الس   .إن   يب  الشامافة أو 

 :اعثمان ٌ يقيم احلدود يف خالفة  علي

ام  امن رجاالت فولة عامث ن  اكان عي ،ن أيب ةالب  كامان  ، فقامد ورف أن 

ملَّاما شامامد مم ن يقيم يدوف اهلل تعاماىل يف خالفتام  عامىل العصاماة واملخامالفني ، ومامن ذلامك : 

،عءلام  وإّامامة احلامد   ا عفامان ،امنعث ن رجالن عىل الوليد ،أن   رشب اخل ر ، ّىض 

م عيي وأمر ا،ن فقا،  فاجلده مّ   عي   يا: عث ن نافى عيَّ ،ن أيب ةالب  وّال ل  وعلي  ، 

!  أمسامك فقامال،  أر،عامني ،لغ يتى يعدُّ  عيي أخذ و،تويل  جلده ،  جعفر ،ن اهلل عبدأخي  

 ث نامني ا وع ر،  أر،عني ا ،كر أ،و وجلد،  أر،عني ص النبي دَ جلَ » :  ّال ثم
امام وكامامل  ،   مامامن هامامذا احلامامدي و .([1707]انيامامر صامامحي  مساماملم )«  إيلَّ  أيامامبُّ  وهامامذا،  ةنَّ س 

ومعينًا لام  عامىل ةاعامة  اكان ّريًبا من عث ن  اعلًيا  أن   الصحي  ييامر لنا جلي ا

  . اهلل

 :ا ٌ يدافع عن عثمان علي

وكان عيُّ ،ن أيب ةالب  من أهل املشورة عند عث ن ،ن عفان ، ومم اما ياكامد ذلامك : 

املاماماجرين واألنصامار  امجع عث ن  عندما اختلف النا، يف ّراأة القرآن الكريم ،

،  ا،امن أيب ةالامب  صامحا،ة ويف ةليعامتامم عاميوشاورهم يف األمر، وفيامم أعيان ال
وفارسامم أمرها  يف ّراأة القرآن الكريم ! اختالف الن ا،مشكلة  اوعرض عث ن 

وفارسوه، يتى عرف رأهيم وعرفوا رأيام ، ولامامر الناما، يف أرجاماأ األرض ماما انعقامد 

، فلم يعرف ّط يومئذ هلم خمالف   من مجع القرآن عىل مصحف  وايد ! علي  إمجاعامم،

 . وال عرف عند أيد نكري  



 »فقامال :  ااخلوار  وعا،وا علي  ذلك ! فدافع عن  عيُّ ،ن أيب ةالامب   أتىإىل 

امام ياماما  وإيامامراق املصامامايف يف خامامرياً  إال لامام  تقولاماموا وال،  عامامث ن يف تغلاماموا ال الناماما، اأهيَّ

 ماما فقامال ، مجيعاماً  مناما مامق   عامن إال املصامايف يف فعامَل  الامذي فعَل  ما فواهلل ، املصايف

 وهامذا ّراأتامك من خري   ّراأيت إنَّ  يقول ،عضامم أنَّ  ،لغني ّد ؟ القراأة هذه يف قولونت

 وايامد مصحف   عىل النا، نج ع أن نرى:  ّال ؟ ترى ف  : ّلنا ! اكفرً  يكون أن يكاف

 أفصام  الناما، أيُّ :  فقيامل.  رأيَت  ما عمفنِ :  ّلنا ، اختالف يكون وال فرّة تكون فال، 

 ، ثا،امت ،امن كيامد هموأّامرأ  ،  العاما  ،امن سعيد النا، أفص   :  الواّ ؟ أّرأ النا، وأي

 واهلل  :عاميي  ّال  ،مصحف   عىل النا، عومجَ  ففعال اآلخر وي ي أيد ا ليكتب : فقال

 فمشامق تاماريخ،  98]كتاماب املصامايف ال،امن أيب فاوف   «  فعامل الامذي مثل لفعلت   يت  لِّ و   لو

(39/245)] . 

 سائل الشرعّية :يف امل اعثمان يراجع علًيا 

ّال عبد اهلل ،ن احلارث اهلاش ي : كان أيب احلارث عىل أمر  من أمور مكة يف كمن 

ان  إىل مكة ، فاستقبلت  ،امالنءل ،قديامد فاصام اف  ا، فأّبل عث ن  اعث ن ،ن عف 

مناه إىل عامث ن  ا للثريامد ، فقامدَّ ًّ َرا  اأهل املاأ َيَجاًل ف بخناه ، أ ومل  ، فجعلناه ع 
 ّاموم   اصام افه   !هومل آمر ،صيدِ  : صيد  مل أصَ ده  ا  فأمسكوا ، فقال عث ن ،ِ وأصحا

؟ مامن يقامول يف هامذا : افقامال عامث ن ،  ف  ،أ،   ، فأةع وناهام أي غري  رمني ام  يلي 

مل نصام ده ومل  صاميد  : افقامال لام  عامث ن ، فجاأ  ا فبع  إىل عيي .  عيي : فقالوا 

: وّال  ا فغضب عيي : ّال !  ف  ،أ،  ، فأةع وناه  لي يِ  ّوم   اص افه  ، نأمر ،صيده 
فقامال رسامول اهلل ،  ويامش   محامارِ   ،قائ امةِ يِت يامني أ   صد رسول اهلل شامِ  اهلل رجالً  د  أنش  

 فشامامد اثناما عرشام رجامالً : ّامال ،  لِّ فأةع وه أهل احلِ ام أي  رمون ام م ر  ي   ا ّوم  إنَّ :  ص

يني  صشامد رسول اهلل  اهلل رجالً  أشامد: ثم ّال عيي ،  صمن أصحاب رسول اهلل 
ى ناَمفثَ : ّال  ، ل  أةع وه أهل احلِ  م  ر  ا ّوم ي  إنَّ :  صفقال رسول اهلل ، عام  ،بيأ النَّ يِت أ  



 املاأ وأكل ذلك ال عام أهل  ام أي موضع إّامت  ام ،     لَ يب فدخل رَ  عامِ   عن ال َّ كَ ورِ  عث ن  

 . [لغريه ن  ّال شعيب األرناوط : يس( ، 783مسند أمحد )] « 

 :افتنة اخلروج على عثمان 

،  ص، منامذ ،عثامة النبامي  كانت املاامرات ضد  االسامالم تع امل ع لاماما املسامت يت
ل أوَّ  ا   ،الغدر وإثارة الفتن ما خرست  يف احلرب، وكان مقتل ع روحتاول أن تر،َ 

ام ك مامن تلام،  وم نجاح أيركت  هذه املاامرات التي أخذت هتب  عىل املدينة كامري  السَّ

امامر االسامامالم ملكاماماما وعروشاماماما ،امامن اخل اماماب  وأغراهاماما استشاماماماف ع امامر،  الامامبالف التامامي فم 

 . عىل مواصلة مساعياماا

ال ي كامامن أن  ي ،امامني أصامامحا،  صولكامامن روح األخاماموة التامامي غرساماماما النبامامي 

تذهب سًدى أ،ًدا، ،ل تبقى وةيدة ّوية شاخمة، ال تءلءهلا عواصف األيام، وال تذهباما 

ت هذه األخوة ،يامنامم يف مامواةن عامدة، ومواّامف متعامدفة، تغريات األكمان، وّد لامر

ومنامامارصهتم، والوّاماموف إىل  صخللفاماماأ رسامامول اهلل  امامامن ذلامامك: مناصامامحة عامامي 

موّفام   : جانبامم هو واحلسنان ريض اهلل عن اجل يع، ومن أعيامم ماما يشامامد ملاما ذكرناماه

 ن، وملامن أمام الذين أيدثوا فتنة ّتل عث ن ذي النورين، وإعالن  الس ع وال اعة لعامث

،نفسام  عامن مامدى ةاعتام  للخليفامة  ا عامي ، وّامد عامرب  يسبقوه أيب ،كر وع امر 

لامامو سامامري  عامامث ن إىل رصار لسامام عت »عامامث ن والتامامءام أمامامره، ولامامو كامامان شاماماًّا ،قولامام : 

 .(1)«وأةعت

ومامن ثامم  انت فتنة اخلرو  عىل اخلليفامة الراشامدي عامث ن ،امن عفامان اكولقد 

وّد انفت   ا مسلسل اخلالف والفتن ،امني  !أعَمهال فتنة   ا سالم وأو  استشامافه ، 

                                                           

 ( وسنده صحي .15/225( مصنف ا،ن أيب شيبة )1)



ت كياماّنم، من أعدائامم وّامائع مساملحة هامءَّ  ماكر   املسل ني، فجرى عىل أثرها ،تخ يط  

وّعة اجل ل، ثامم وّعامة صامفني، : متقار،ة ،عيدها  فجرت يف أوّات   ! ّت ويدهتمومءَّ 

امة وعقدأ عامن ذلامك اختالفامات سياساميَّ وّد متخَّ !  ثم وّعة النامروان  ة، فيامامرت مامايَّ

امام وغريهاماما، ثامامم اسامامت رت .. ومرجئامامة سامامبئي ة خاماموار  و: ي ،امامالفرق اإلسامامالمية مامامن  ِّ س 

تداعيات هذه الفئة وانشقاّاما السياسية والعقدية تنخء يف جسم األمة اإلسالمية يتى 

الياموفيُّ الامذي اف عامى  «عبد اهلل ،ن سبأ»ر الفتنة و ركاما هو مد،  ! وّد كان كماننا هذا 

 ليكيد ،أهل  .اإلسالم 

 :ادور ابن سبأ يف إشعال الفتنة أيام عثمان 

استرت ا،امن  ا  من أجل تنفيذ خم ط ا،ن سبأ يف الغلو يف عي ،ن أيب ةالب

]تاماماريخ ال امامربي «  األمامامر ،اماماملعروف والنامامامي عامامن املنكامامر» : سامامبأ وأتباعامام  خلامامف شامامعار 

 عامىلياموا يع لامون ورا!  صوا فور الناص  األمامني املشامفق عامىل األمامةوتق َّ ، ([4/340)

امم إىل اليلامامم ، وذلامامك عامامن ةريامامق نرشامام ونسامامبت   اا، عامامىل والة عامامث ن إثامامارة النَّامام

عامد ذلامك . ،([ 4/340]تاريخ ال ربي ) األكاذيب عنامم، وتضخيم أخ ائامم غري املقصوفة

سبيل ذلامك  واستخدموا يف! اليلم نفس  ،ار األمر، وأصبحوا يتام ون عث ن ت وَّ 

، ورسامائل أخامرى  اي  كورا رسائل عىل ألسنة عث ن سائل، يأسلوب تءوير الرَّ 

ل ، وعن ذلامك  العث ن  فياما اهتام   ي عىل ألسنة الصحا،ة ،اليلم وأن  غريَّ و،دَّ

تبت كتب   وهذا كذب  » : يقول ا،ن كثري  رة عليامم، ك  كتبوا  عىل الصحا،ة ، وإن  ك  مءوَّ

البدايامة والنامايامة ]« رة علاميامم أنكروهاما ،ري إىل اخلوار  كتبًا مءوَّ وةلحة والءُّ  من جامة عيي 

(7/75 ) ]. 

: أال وهامو  اهناك عاماًل آخامر أسامامم يف إثامارة الامد اأ عامىل عامث ن ك  أن  

ضعف الرت،ية اإلي نية لدى ،عأ الداخلني يف اإلسالم يديثًا، والذين جياملون منءلامة 



ر وكث ام» : اما  ، وعن ذلك األمر يقول احلافظ أ،و نعيم األصامب صصحا،ة رسول اهلل 

ف فضامل الصامحا،ة رَ د مامن َعامِقامسول، وف  ب الرَّ ن مل يصحَ مَ ام  اأيام عث ن ام يف أيام  

 .[  322اإلمامة ]  (ي

 يف داره :احصار عثمان 

يف أّ ار الدول اإلسالمية عىل  الناَ،  ام أتباع عبد اهلل ،ن سبأ ام ون،عدما أثار السبئي  

امام، و ااخلليفامامة عامامث ن ،امامن عفامامان   اماموا ،عامامأ األخ اماماأ عليامام ، وعيَّ دور أوغلاماموا الصُّ

ام،  الصافرة من ،عأ ع ل  ت حتركت  فئام مامن أهامل األمصامار نحامو املدينامة ، وّامد نص 

أهل مرص والبرصامة والكوفامة ، وكانامت أعامداف كامل : تلك املصافر ،التحديد عىل وفوف 

جاجامامًا يف رجامامل ، وّامامد خرجاماموا ،صامامفتامم ي  1000إىل  600مامامنامم تامامرتاوح ماماما،ني  وفامامد  

، فل  اّرت،وا من املدينة توّفاموا ،عامد أن الن ا، يف ن هلم  . ،حي  ال  هام 35 أواخر سنة

عي : فذهب رؤساأ الوفد املرصي إىل  .خافامم أهلاما، فبافر أفراف منامم للدخول إلياما 

،ري الامءُّ : ،ورؤساأ الوفامد الكامويف إىل  اةلحة : . ورؤساأ الوفد البرصي إىل ا

  !هلم ، ،ل ةرفوهم  ، ولكن هاالأ الصحا،ة مل يصغوا ا

جوعو،عد أن تياهرت تلك الوفوف ،ال ق أهامل وتفرَّ ، إىل ،لداّنم وّ عوا مسافة  ر 

، وعنامد  املنامورة أخرى واّتحامامم مجيعًا املدينة كانت املفاجأة ،عوفهتم مرةً ، مدينة كل 

 من اخلليفة مع  كتاب   رجل  ون ،أّنم امسكوا ،املرصيُّ  رفَّ ، سااهلم عن سبب رجوعامم 

 الوفامامدين الكامامويف افسامامأل عامامي  ! ،قامامتلامم هيامامأمرإىل واليامام  يف مرصامام  اعامامث ن 

وّامد  ؟ كيف عل تم يا أهل الكوفة ويا أهامل البرصامة ،ام  لقامي أهامل مرصام»: البرصي و

هم علي  إال ومل يكن رفُّ  «.!  أ،رم ،املدينة ! هذا واهلل أمر   يتم نحوناوَ تم مرايل ثم ةَ رِس 

تاماماريخ ال امامربي ] «  ال ياجامامة لناماما يف الرجامامل ليعتءلناماما ، فضامامعوه عامامىل ماشامامئتم» : ،قاماموهلم 

 !يف فاره  ا ا عث ن . ثم مالبثوا أن يارصو [(2/653)



والتامامي ّافهاماما  ! صوشاماماأ اهلل وّاماموع هامامذه الفتنامامة العيي امامة يف مدينامامة رسامامول اهلل 

احلاّدون واألعال ، من غوغاأ القبائل، وسفلة األةراف واألراذل، واشامتد  احلصامار 

نع عنام  املاماأ، ي اعىل عث ن  أرسامل فتى منع من احلضور للصالة يف املسجد، ،ل م 

ِّرب  مملوأة ماًأ إىل ،يت عامث ن للساميوةي تاماريخ اخللفاماأ ] ا عي ،ن أيب ةالب ثالث 

، عندما كاف أهل  أن ي وتوا ع ًشاما، ملنامع البغاماة واخلامارجني املاماَأ عنام  وعامن ([1/159)

،امذلك، ويصامل لام  كامل  هامذا  صسامول وهامو صاما،ر   تسامب كام  أمامره الر!  أهل ،يت 

  . اال،تالأ وهو شيخ كبري  ّد جتاوك السبعني وّارب الث نني من ع ره

م كانوا يصلون ،النا، يف أغلامب  فين عىل املدينة، يتى أّن  واشتدت سي رة املت ر 

األوّات، وييناما أفرك الصحا،ة أن  األمر ليس ك  لنوا، وخشاموا مامن يامدوث ماما ال 

ضوا علي  أن يدافعوا عن ، وخيرجوا الغوغاأ عن املدينة، إال أن  عامث ن حت د عقباه، فعر

 ومل،  اهلل ألقامى أن ألرجامو إ  فامواهلل »، وكامان يقامول :  رفأ أن يامراق فم  ،سامبب  ا

 .([ 39/429) فمشق تاريخ]« املامنني فم من  ج ةً  قأهرِ 

 :ايدافعون عن عثمان  يالصحابة 

فاع عامن أخاميامم عامث ن ،امن ما  يكبار الصحا،ة  ،ذلومع ذلك  يف وسعامم للد 

ان  م اعف    :،السالح ، إىل فريقني  عن  الصحا،ة يف ففاعامم، وي كن أن نقس 

القتامال فونام ،  اكانوا خار  الدار، وّامد عرضاموا عامىل عامث ن الفريق األول : 

، ومع  رجال من ،نامي ع امرو  االء،ري ،ن العوام  : منامم !ولكن  مل يأذن هلم ،ذلك 

ومعام  مجاعامة مامن األنصامار، ويارثامة ،امن  ان األنصار، وكيد ،ن ثا،امت ،ن عوف م

 ومع  أيضًا مجاعة من األنصار . االنع ن 

للامدفاع عامن  وافقامد كامانوا معام  فاخامل الامدار ، وّامد اسامتعد : أما الفريق الثا 

للقتامامال فونامام  ، وكامامانوا مجاعامامة مامامن الصامامحا،ة وأ،ناماماأ  مأنفسامامام وا،وجنامامد اعامامث ن 



 و،عام عبامد اهلل ،امن ع امر، وأ،امو هريامرة ، : يت يف مقدمة هاماالأ الصحا،ة وغريهم ، ويأ

وأ،و أمامامة ،امن سامامل ،امن ينيامف، ، و  د ،ن ياةب ،  ا،ن  ةلحة و،ع ،  ا،ن  الء،ري

عامي ،امن أيب  ا،نامواحلسامني ااحلسامن ، ومعامم  ومروان ،ن احلكم ، ورجال من ،ني عدي

و يتى ،نفسيك  اذهبا» :   هل عيي  ّالّد و،  ةالب  تامدعا فامال عث ن، فارِ  َ،اِب  عىل َماَتق 

   .([2/405]تاريخ املدينة املنورة ال،ن شبة )«  إلي  َيِصل   وايداً 

اب» سيَف  فقال: اانتىَض أ،و هريرة وّد  فقال عامث ن !  اآلن ةاب  أم رِضَ

 ي ملا أغ دَت : أما عل ت أن يل عليك يقًا. ّال: ،ىل. ّال: فأّس ت  عليك ،حقِّ ا

َت  وي عامن  [ 336 /2]تاريخ املدينة املنورة ال،ن شبة ) ?َيدك سيفك وكففب  ،امن احلسامن، وّامد ر 

ت  ام أي فار عامث ن ام  الامدار إىل ريت  : ّالأن    ب عي راً  إلياماما وَغامَدوب  وعامث ن ! َشامامب

ِ  ذلك كل ، صور  ا ِيامَف  ياموم إليام  فقامام: ّال!  ّط يوماً  ّنا  ماا َعيي  ،َعنيب  ك 

َِّتاماهل: يا احلسن  َفَقال ، إلي  بنَع  الناماَ، ِمامنب   لامك ياملَّ  لقامد واهللم ؟ أمري املامنني َعالَم مَت

عليامك ياما  : أّسام ت  اعامث ن  فقال ! ّتاهلم يف للنا، فأذنب  جافُّون والنا، ّتاهلم،

َك،  َت َيَديب ِءم   أخي ا،ن ياا،ن أخي ملا َكًففب امي عليامك أعب قامَت  إال عليامك ،َِحقِّ لاِمك حَلِ  ! ،أهب

ماأفال ياجة يل يف َهرَ  ِة الدِّ َّ ويف رواية أن    .([ 341ام  2/336]تاريخ املدينة املنورة ال،ن شبة )«  ا

 . (1)«ارجع يا ا،ن أخي يتى يأيت اهلل ،أمره »ّال ل  : 

أّسامم عامىل احلسامن  وّامداحلسامن كثامرًيا ويكرمام ،  حيامبُّ  اوّد كان عامث ن 

،الرجوع إىل منءل ، وذلك خشية علي  أن ي صاب ، كروه ا
(2) .  

                                                           

 (.46( الرياض النيرة نقاًل عن احلسن ،ن عي وفوره السيا  ) :1)

 (.4/1208( تاريخ املدينة ال،ن شبة )2)



ف و ار مع عىل  اعث ن ّد شد  كام   ام،عدم القتامال يتامى ّامال  كل  من يف الد 

يامده  كامفَّ  يل علي  س عًا وةاعة إال  اعءم عىل كل من رأى أنَّ » ام : ثبت ،إسناف صحي  

 . ([39/398)تاريخ فمشق ] «يده وسالي   ناأ من كفَّ وسالي  ، فإن أفضلكم عني غَ 

، أماما يست يعون  سالح، وفافعوا عن  ،قدر ماورغم ذلك فإن أفرافًا منامم محلوا ال

ى هلامم  اخلارجون الغوغاأ فقد غالم ذلك ، وص   وا عامىل اّتحامام فار عامث ن ، فتصامد 

امامام هاالأ الصحا،ة ومن معامم ، فحصلت ،ينامم ،عأ املناوشات  ! ، والرتاشامق ،السِّ

ل جر، ،الدماأ  امل خً يتى شوهد ،عضامم  ت الروايات أن  احلسن مح  حًيا من وّد صح 

بت فماؤه ،اب فار عث ن، ،دمائ   ام وهو مل َّخ   احلصارام الدار يوم الدار  ، وّد  ّد خض 

رح كان يضارب  كنانامةوّامال ،  ([ 2/405]تاريخ املدينة املنورة ال،ن شامبة ) ! عن عث ن يتى ج 

«  ا عامث ن فار مامن اجرحًيام ب عامي ،ن احلسني لحي ِ  في ن كنت  » :  صفية موىل
رح أيًضاما  . ([2/199دينة املنورة ال،ن شبة )]تاريخ امل عبامد اهلل ،امن الامء،ري ، و  امد ،امن ومم ن ج 

 ياةب ، ومروان ،ن احلكم .

 :ااستشهاد عثمان 

! وّامد ذكامر  وّتلاموه الكن األيداث تسارعت، فوثامب الغوغاماأ عامىل عامث َن 

 مامن هاماالأ ، فخامل عامىل عامث ن رجامل  املارخون اللحيات األخرية من ييات  ، ييام  

جل فاموي ، ،يني و،ينك كتاب اهلل  ل  عث ن : فقال، املصحف ،ني يدي  و   عىل ،سيفالر 

گ  گگ  ڳ   ژ:  م عامىل هامذه اآليامةفانتض  الدَّ ! فاتقاه ،يده فق عاما  عث ن

ام أي مامن  خ ت املفصل ل كفي أما واهلل إّنا ألوَّ  عث ن : فقال،  ژڳ  ڳ      ڳ  

، نائلة ،نت الفرافصامة لت نعام  منام   كوج  يف  فاستقبلت ا سجاأ آخر شاهرً  ثمَّ !  القرآن ام

 م إلي  فوضع السيف يف ، نام   تقدَّ ثم إنَّ ، وأخذت السيف فانتءع  مناما فق ع أصا،عاما 

   . ([7/188)البداية والناماية (، 2/671)تاريخ ال ربي ] ا! 



 ذهبت وّد ا،خرجو ،املدينة، كان ومن وسعداً  والء،ري ا وةلحةعلي   اخلرب   ،لغفل َّ 

 وّامال ! فاسامرتجعوا مامذ،ويًا، فوجامدوه علي  فخلوا يتى أتاهم، الذي للخرب عقوهلم

تَِل  كيف:  ال،ني  ا عيي  ، .([2/406]تاريخ املدينامة املنامورة ال،امن شامبة ) ? الباب عىل وأنت  ّ 

 فمشامامق تاماماريخ] «عامامث ن  اللامامامم إ   أ،امامرأ إليامامك مامامن فم »:  صاماموت  ارافًعامام وأخامامذ يقامامول

(39/449)] . 

ف يف الدفاع عن عث ن ،ن اووالد  احلسنيهكذا كان احلسن و ، هلم املوّف املرش 

ان  ، والوّوِف ،جانب  يف  نت ، فريض اهلل عن اجل يع، وّامب  اهلل ّتلتام  الامذين اعف 

 ّال فيامم يسان:

ووورود بوووخ  نووووان الس   َضوووحوا بأشووومَو عح

يوووووووووارهمح 
 لنسووووووووومعّن وشووووووووويكًا   د 

 

َّ تسوووووووبيحاً   قطِّوووووووع الليووووووو ر نوووووووا يح  وقح

ثامنووووووووا  عح
 اهللّ أكوووووووورح يووووووووا ثووووووووارات 

 

، فامأ،ى يتامى ففامن عامث ن ا اجت ع النا، ملبايعة عاميي  او،عد مقتل عث ن 

اللامامم إ  أ،امرأ »يوم اجل ل يقامول:  ا، فعن ّيس ،ن عباف ّال: س عت عليا ا

إليك مامن فم عامث ن، ولقامد ةامان عقامي ياموم ّتامل عامث ن، وأنكامرت نف ام، وجاماؤو  

واهلل إ  ألستحيي من اهلل أن أ،ايع ّوما ّتلوا رجاًل ّامال لام  رسامول اهلل  للبيعة، فقلت:

: أال أستحيي ممن يستحيي من  املالئكة، وإ  ألستحيي مامن اهلل أن أ،امايع وعامث ن  ص

 .(1)«عىل األرض مل يدفن ،عد ّتيل  

مامن الفتنامة التامي ّتامل فياماما  يوأوالفه السب ني  اهكذا كان موّف عي  

 . نعم املعينني والنارصين وامل كرينعث ن، كانوا 

                                                           

ح  ، (3/101( املستدرك )1)  ووافق  الذهبي.  وصح 



 الباب احلادي عشر:

 ا احلسنان يف عهد أبيهما علي بن أبي طالب

 :يرّد الناس عن بيعته اعلي 

عامىل أيامدي للامً  وعامدوانًا  ا،عد أن استشامد اخلليفة الراشد عث ن ،امن عفامان 

وّبائل متباينامة  ،ومن أمصار خمتلفة ،اخلارجني املارّني الشذاذ الذين جاأوا من اآلفاق

يوم اجل عة لث   عرشة ليلة مضت من ذي احلجة  ،وال أثر خري يف الدين ،ال سا،قة هلم

ن واألنصار خ امورة الوضامع وياجامة الناما، إىل وأفرك املاماجر ،(1)سنة خس وثالثني

،  اش لامم ويامد،ر أمامورهم ، فاجتامامت األنيامار إىل عامي ،امن أيب ةالامب  يلمُّ  خليفة  
  .يريصًا عىل اخلالفةاأ،و السب ني ومل يكن ، س  البيعة الذي مل ي لب لنف

هذا  إنَّ وّالوا ل  : الباب  ي فأتاه النا، فرض،وا عل، أتى فاره فدخلاما وأغلق ،ا،  ف

عامن  عاميي  اعتامذر، ف  اما منامك ا أيامق  وال نعلم أيدً ، وال ،د للنا، من خليفة ! ّد ّتل 

ال  : فقامالوا! خري مني لكامم أمامري ،  كم وكير  فإ  ل، ال تريدو  » ،قول  : ّبول اخلالفة 

ولكامن ، ا فامإن ،يعتامي ال تكامون رًس   ،فإن أ،يتم عيَّ : ّال ،  ا منك  ما نعلم أيق  ، واهلل 

فخر  إىل املسجد فبايع  النا، : ال ّ ، ،ايعني ف ن شاأ أن يبايعني، اخر  إىل املسجد 

 . [إسنافه يسن( و2/415) السنة للخالل]« 

،كم ماما أعلامم  واعل وا أ  إن أجبتكم ركبت  » يف كتب الشيعة أن   ّال :  ومم ا ورف

 ولعاماميِّ ! وإن تركت امامو  فأناماما كأيامامدكم  ،ومل أصامامغ إىل ّامامول القائامامل وعتامامب العاتامامب 

ّنام  ]« ا لكامم منامي أمامريً  ا خري  وأنا لكم وكيرً ! يت وه أمركم أس عكم وأةوعكم ملن ول  

                                                           

 (.3/31،ن سعد )( ال بقات ال1)



 .( [ 32/36 ) ،حار األنوار( ، 1/182)البالغة 

 :ا املهاجرون واألنصار يبايعون عليًّا

حا،ة ناشدهعندما ومعارضة ، يف ذلك ،عد شدة  عيي  خلفلقد  يف يفامظ ،قيامة  الص 

وخوفامًا ! مصلحة الفرف  مصلحة األمة ، ال،  بًا املصلحةمغلِّ ، األمة وصيانة فار اهلجرة 

 مل ينالامدِّ  عىل خشية ولوال!  كاره   وأنا و ول  » : يتى ّال ،  من اكفياف الفتن وانتشارها

 . ([3/30) ال ربي تاريخ]«  أجبامم

،اخلالفامة  اقام كل من ،قامي ،املدينامة مامن أصامحاب رسامول اهلل ، بايعامة عامي ف

أّدمامم إسالمًا،  ! فامو وذلك ألن  مل يكن أيد أفضل من  عىل اإلةالق يف ذلك الوّت

وأيامبامم إىل اهلل ورسامول ،  نسبًا، وأشجعامم نفسًا، صوأوفرهم علً ، وأّر م للنبي 

وأكثامرهم مناّامامب، وأفضاماملامم ساماموا،ق، وأرفعامامامم فرجامامة، وأرشفامامامم منءلامامة، وأشامامبامامم 

 ! متعينًا للخالفة فون غريه اهديًا وس تًا، فكان  ص،رسامول اهلل 

 ،ومل يتخلامف مامنامم أيامد،اخلالفة ، ريقة االختيامار،فبايع  كل  الصحا،ة يف املدينة 

وّد نقل اإلمجاع عىل خالفت  كثري من  ،يت  ،إمامة األمةفانعقد اإلمجاع عىل وجوب أيق

وأ،امو نعاميم  ،(3)وأ،امو عبامد اهلل ،امن ، امة،(2)وا،امامن سامعد ،(1)الءهامري :مامنامم ،أهامل العلم

وعبامامد امللامامك  ،(6)وأ،امامو منصامامور البغامامدافي،(5)وأ،امامو احلسامامن األشامامعري ،(4)األصامامباما 

                                                           

 (.193( االعتقاف ) :1)

 (.3/31( ال بقات الكربى )2)

 (.2/692(، عقيدة أهل السنة )2/246( لوامع األنوار البامية للسفاريني )3)

 (.361 - 360( كتاب اإلمامة والرف عىل الرافضة ) :4)

 (.1/346(، مقاالت اإلسالميني )78( اإل،انة عن أصول الديانة ) :5)

 (.287 - 286صول الدين ) :( كتاب أ6)



وا،امن  ،(5)وا،امن تي يامة ،(4)يبوأ،امو ،كامر ،امن العامر ،(3)والغءايل،(2)وا،ن ّدامة ،(1)اجلويني

 .(6)يجر

 امل إمجاماع  اوالذي نستفيده من هذه النقول املتقدمة لإلمجاع أن خالفة عي 

يي  مل يبامق عامىل  ،اوذلك ،عد ّتل عث ن  ،عىل أيقيتاما وصحتاما يف وّت كماّنا

 .(7)عىل ّدر يف وّتاما و لاما افقد جاأت ،يعة عي  ،ااألرض أيق  ا من  

 :إىل الكوفة املؤمنني علي خروج أمري ا

فكامر أن  ،،عد أن ،ايع الصحا،ة رضوان اهلل عليامم لعامي عليام  سامحائب الرضاموان

ألن  كان يرى أن املدينة مل تعد متتلك املقومامات التامي  ،ينقل عاص ة اخلالفة إىل الكوفة

  .(8)الرجال واألموال ،العراق إنَّ  :متلكاما ،عأ األمصار يف تلك املريلة فقال

يف خروجام   اكن كثري  من الصحا،ة الذين كانوا يف املدينة مايامدين لعامي ومل ي

و ط  ، صونقل عاص ة اإلسالم من املدينة التي هي ماماجر رسول اهلل  ،إىل الكوفة

الذي ال يامن مثل  أن يكون مكاًناما لعاصام ة  ،اخلالفة الراشدة من ،عده إىل ذلك املرص

                                                           

 (.363، 362( كتاب اإلرشاف إىل ّواةع األفلة يف أصول االعتقاف ) :1)

( نقاماًل عامن عقيامدة أهامل السامنة يف 78 - 77( مناما  القاصدين يف فضل اخللفاماأ الراشامدين ) :2)

 (.2/689الصحا،ة )

 (.154( االّتصاف يف االعتقاف ) :3)

 (.142( العواصم من القواصم ) :4)

 (.23( الوصية الكربى ) :5)

 (.7/72( فت  الباري )6)

 (.2/693( عقيدة أهل السنة يف الصحا،ة الكرام )7)

 (.161(، األنصار يف العرص الراشدي ) :2/283( املصدر السا،ق )8)



  .الدولة اإلسالمية

ياما  : امذا امليامل ّامال للخليفامة اعلم أ،و أيوب األنصاماري ومن أجل ذلك ملا  

 ،صوماماماجرة رسامول اهلل  ،لو أّ ت  ذه البالف ألّنا الامدرع احلصامينة ،أمري املامنني
وإن  ،فامإن اسامتقامت لامك العامرب كنامت ك امن كامان ،و ا ّربه ومنامربه ومامافة اإلسامالم

 ،ت وّد أعذرتوإن أجلئت يينئذ إىل السري رس ،تشعب عليك ّوم رميتامم ،أعدائامم

و،عامام  العامام ل عامامىل  ،وعامامءم املقامامام ،املدينامامة ،فأخامامذ اخلليفامامة ،امام  أشامامار عليامام  أ،امامو أياماموب

ولكن يصلت كثري من املستجدات السياسية التي أرغ امت اخلليفامة عامىل  ،(1)األمصار

ر اخلرو  للتوج  إىل الكوفة ليكون ّريبًا من أهل الشام ،مغافرة املدينة وّر 
(2). 

 :اثمان االقتصاص من قتلة ع

فخل املسل ون يف أكمة  جديدة ! والتي متث لامت امبايعة أمري املامنني عي   ،عد

حا،ة مجيًعا ومن تاما،عامم متفقامون عامىل وجاموب ا يف املوّف من ّتلة عث ن  ! فالص 

أ عامىل سامفك فم اخلليفامة ، لكامن امم تباماينوا يف آرائامامم  واختلفاموا يف االّتصا  مم امن جتامر 

 ، لالّتصا  من أولئك القتلة ! مثّ واألسلوب األف ّالوقت األاجتامافاهتم يول 

فتشكل عندئذ  اجتاهان : األول يرى أنَّ أول ع ل جيب عىل اخلليفامة اجلديامد عامي  

، وهذا االجتاه ي ثل  منذ البداية  امبارشت  هو : إيقاع القصا  ،قتلة عث ن ا

وأيب الامدرفاأ، وأيب مجاعة  من الصحا،ة ك عاوية ،ن أيب سفيان، وعبافة ،ن الصامامت ، 

، ومجاعة من التا،عني كأيب مسلم اخلوال ، وعبد الرمحن يأمام ، وع ر ،ن عبسة 

باشة   .([ 2/654) ال ربي تاريخ]،ن غنم، ورشيك ،ن خ 

                                                           

 (.161(، األنصار يف العرص الراشدي ) :2/283( الثقات ال،ن يبان )1)

 (.183( استشاماف عث ن ووّعة اجل ل ) :2)



جام  لام  اجلاماموف هامو  أما االجتاه الثاما  : فامريى أن الع امل األول الامذي ينبغامي أن تو 

صفوفامم، وتوةيد األمن الذي كاف أن  توييد كل ة املسل ني، وتأليف ّلو م، ور   

يفقد، ثم يأيت ،عد ذلك النير يف تنفيذ القصا  من أولئك القتلة، ألن األمر حيتا  إىل 

حتقيق  فّيق، فالقتلة غري معروفني ،أعياّنم،و،عضامم ّد هَرب مامن املدينامة عقامب ّتامل 

في ال  الة اخلليفة مبارشة، فاالستعجال يينئذ يف تنفيذ القصا ، واحلالة هذي سيا

. ([ 2/137]حتقيامق مواّامف الصامحا،ة )إىل يرب  ةاينة  يامذهب فياماما كثامري مامن األ،رياماأ ! 

، وش ر  كثامري مامن اوي ثل هذا االجتاه : خليفة املسل ني اجلديد عي ،ن أيب ةالب 

 أهل األمصار . 

ينامافي ،اإلصامالح ،امني : األول  ! و،عد ميض يوايل أر،عة أشامر نشأ تياران آخران

، امقومامات هامذا اإلصامالح القيامام ، عاّبامة ّتلامة عامث ن   ني، ويامرى أن أهاممَّ املسل
 . ياملامنني عائشة والء،ري ،ن العوام وةلحة ،ن عبيد اهلل  وكان يقوف هذا التيار أمُّ 

فام ثر اعتءاهلاما وعامدم !  ما حيصل ،ني املسامل ني فتنامة فقد رأى أنَّ : أما التيار اآلخر 

ذا التيامار كانامت نشامأت  فامي  يبامدو يف األيامام األوىل مامن الدخول يف يشأ من تبعاهتا، وهام

ر الساماماية مل يصامامب  لاماماهرًا إال ييامامن  ت اماموَّ  ، ولكامامن يضاماموره يفاخالفامامة عامامي 

االختالف ،امني املختلفامني إىل املواجامامة الكالميامة، ومامن ثامم االنامءالق إىل احللامول غامري 

 ، فقد روي ،إسامناف   يمن الصحا،ة  واسع   اه ّ اع  السل ية ، وتيار املعتءلني هذا تبنَّ 

ام  صهاجامت الفتنامة وأصامحاب رسامول اهلل » :   ّامال صحي  عن   امد ،امن سامريين أن 
 والنامايامة البدايامة]« !  ، ،امل مل يبلغاموا ثالثامني فلامم حيرضامها مامنامم مائامة، عرشات األلاموف 

سعد ،ن أيب وّا ، وعبامد : . ومن أشامر الصحا،ة الذين تبنوا هذا املوّف ([7/253)

،وأ،امو موسامى األشامعري، ة د ،ن مسل ة، وأسامة ،ن كيد، وأ،و ،كامراهلل ،ن ع ر، و  



( ، مسامامتدرك احلاماماكم 67امامام33امامام12/31]انيامامر : فامامت  الباماماري )ي وأ،امامو مسامامعوف البامامدري

(5/1732 ]). 

 :بحواٌر بني علّي وابنه احلسن 

ووفامد عليام   ،(1)ريل  ،الر،امذة من املدينة ّاصدا الكوفة يطَّ  اوملا خر  عي 

ال خيفى يءن  وتامأثره  ،وهو ،اك   بقام إلي  ا،ن  احلسن ،ن عي ف ،عدف من املسل ني

ّامامد أمرتامامك » :وّامامال احلسامامن لوالامامده ،عامامىل ماماما أصاماماب املسامامل ني مامامن تفامامرق واخامامتالف

إنامامك ال تامامءال ختامامن خنامامني  :فقامامال عامامي ،فتقتامامل غامامدًا ، ضاماميعة ال نامامارص لامامك ،فعصاماميتني

أن ختامر   ان أمرتك يوم أييط ،عامث  :ّال ؟،وما الذي أمرت  فعصيتك ،(2)اجلارية

ثم أمرتك يوم ّتل أن ال تبامايع يتامى يأتيامك وفاموف أهامل  ،فيقتل ولست  ا ،من املدينة

ام أي ثم أمرتك يني فعل هذان الامرجالن ماما فعامال  ،األمصار والعرب و،يعة كل مرص

فإن كان الفساف كامان عامىل  ،أن جتلس يف ،يتك يتى يص لحواام ،  ب ةلحة و الء،ري

  .«ك كل فعصيتني يف ذل ،يدي غريك

هل عاتب  عامىل  ،لولده احلسن يف هذا املوّف اأتدرون ماذا ّال أمري املامنني 

لو خرجت من  :أما ّولك ،أي ،ني» :،ل ّال ل  ،ال ؟سكت أم هل كجره لي   ؟ّولت  هذه

ال تبامايع يتامى  :وأما ّولك ،فواهلل لقد أييط ،نا ك  أييط ،  ،املدينة يني أييط ،عث ن

وأما ّولك  ،وكرهنا أن يضيع هذا األمر ،فإن األمر أمر أهل املدينة ،تأيت ،يعة األمصار

واهلل ما كلت مقامورًا  ،فإن ذلك كان وهنًا عىل أهل اإلسالم ،يني خر  ةلحة و الء،ري

اجلس يف ،يتك فكيامف يل  :وأما ّولك ،منقوصًا ال أصل إىل يشأ مما ينبغي ،مذ وليت

                                                           

 كم(. 240( رشق املدينة املنورة تبعد )1)

 (: خن: أخر  الصوت من خياشي  .5/482( تاريخ ال ربي )2)



ف،اب  :ويقال ،أن أكون مثل الضبع التي حياط  اأتريد   ؟أو منب تريد  ،،  ّد لءمني

وإذا مل أنيامر فامي  لءمنامي مامن هامذا  ،ليست هاهنا يتى حيل عرّو،اها ثم ختر  ،(1)ف،اب

 «.فكف عنك أي ،ني ،األمر ويعنيني ف ن ينير في 

 :ص بسبطي رسول اهلل ااهتمام أمري املؤمنني علي 

ولكنام   ،عقلام  إىل أمامر اخلالفامةويتجام  ،كامل  ،ليغفل ،يت  وأ،ناأه امل يكن عي 

كان جي ع ،ني تر،ية أ،نائ  عىل املامروأة والرجولامة والكامرم والشامجاعة وغامري ذلامك مامن 

ا وكامان هيامتم كثامريً  ،و،ني ّضاأ يوائ  الناما، وإفارة شاماون الدولامة ،مكارم األخالق

 صويب رسول اهلل  ، صلعل   ، نءلتام  من رسول اهلل  ،ب،احلسن واحلسني 
أنامام  كامامان يامامأمر أوالفه اآلخامامرين  صلسامامب ي رسامامول اهلل  اعامامي  ومامامن يامامب ،هلامام 

 ،ملاما تامءو  النامشاملية ،البرصامة اك  ذكر أن علًياما  ،وايرتامام  وتوّري ا ،، اعتام 

وجلس   د ،ن احلنفية  ،واحلسني عن يساره ،ّعد عىل رسيره وأّعد احلسن عن ي ين 

 »وهامذان ا،ناما رسامول اهلل  ،يا ،ني أنت ا،ني» :فخاف أن جيد من ذلك فقال ،،احلضيأ
  .(2) ص

يقح ك احلروب  ا ما ،ال أمري املامنني عيي » :/وملا سئل   د ،ن احلنفية  

قي عينيام  فكان يت   ،أنا يدي  ألّن  كانا عيني  وكنت   :فقال ؟بفون احلسن واحلسني 

  .(3)«،يدي 

والرغبامة  ،يو  احلسنني السب ني وكل ولده ،الءهافة يف الامدنيا اوكان عي 

                                                           

 ( ف،اب، كق ام: فعاأ الضبع للضبع.1)

 (.1/313( التذكرة احل دونية )2)

 (.1/226( املست رف )3)



وأن يقاموال كل امة احلامق ال خيافامان فون القامول  اما لومامة  ،ومالكمة التقاموى ،يف اآلخرة

ام :ّامال (الكامل يف اللغة)ك  ذكر صايب كتاب  ،وأن يربا ،إخواّنم ،الئم ثت مامن د  ي 

يامني رض،ام  ا،امن ملجامم ثامم فخامل منءلام  اعرتتام   اغري وج  أن عي ،ن أيب ةالب 

 ،أوصيك  ،تقوى اهلل والرغبة يف اآلخرة» :فقال ،سنيفدعا احلسن واحل ،غشية ثم أفاق

 ،وكوناما لليامامل خصام ً  ،اع ال اخلامري ،وال تأسفا عىل يشأ فاتك  مناما ،والءهد يف الدنيا

 . «ولل يلوم عوناً 

 .،ىل :ّال ؟أما س عت ما أوصيت ،  أخويك» :فقالام ا،ن احلنفي ة ام ثم فعا   دًا  

وال تق امع أمامرًا  ،أخويك وتوّري ا ومعرفة فضلام  وعليك ،رب ،فإ  أوصيك ،  :ّال

وأنت  تعل ن  ،فإن  شقيقك  وا،ن أ،يك  ،أوصيك  ،  خرياً  :ثم أّبل عليام  فقال ،فوّن 

 .(1)«فأيباه ،أن أ،اك  كان حيب 

يعل ام  االعت ف عىل اهلل، وأن  ال يرض وال ينفع إال اهلل، وأن مامن  اوكان عي 

د من الكامنة أو السحرة فقد كفر ،اهلل العييم، ويرفع هامذا الكامالم إىل ذهب إىل عند أي

من أتى كاهنًا أو عراًفا فصدّ  ،  يقول فقد كفر ،  »: ا، فقال للحسن  صالنبي 

 .(2) ص »أنءل عىل   د 

كامي يتخامذا مامن  صم هامدي رسامول اهلل ني عىل تعل اميريَص  بوكان احلسنان 

 ،ّنامام  يعلامام ن أنامام  القامامدوة الامامذي عصامام   اهلل عامامن الءلاماملأل ؛هديامام  سامامبياًل وةريًقاماما إىل اهلل

و اما يامدركان أّنام  مل يسامتوعبا عنام  كامل أخالّام  لصامغر  ،وأذهب عن  العيامب واخللامل

وكامان وصاماًفا عامن  ،سألت خايل هنامد ،امن أيب هالامة» :اّال احلسن ،ن عي  ،سنام 

                                                           

 (.1/252( الكامل يف اللغة واألفب )1)

 (.32/95( جامع األيافي  للسيوةي )2)



 صاهلل  كان رسول :فقال ،وأنا أشتامي أن يصف يل مناما شيئا ، صيلية رسول اهلل 
 .-فذكر احلدي  ، ول   -يتقأل وجام  تقلا الق ر ليلة البدر  ،فخ  مفخ 

فسأل  ع   ،ثم يدثت  فوجدت  ّد سبقني إلي  ،فكت تاما احلسني كماناً  :ّال احلسن 

 .فلم يدع من  شيًئا ،وشكل  ،ووجدت  ّد سأل أ،اها عن مدخل  وخمرج  ،سألت  عن 

كامان إذا أوى إىل منءلام   :فقامال صل رسامول اهلل فسامألت أيب عامن فخامو :ّال احلسني

ثامم جامءأ جامءأه ،ينام  و،امني  ،ا لنفس وجءأً  ،ا ألهل وجءأً  ،ا هللجءأً  ،جءأ فخول  ثالثة أجءاأ

وكامان مامن سامريت  يف جامءأ  ،اوال يامدخر عامنامم شاميئً  ،فريف ذلك ،اخلاصة عىل العامة ،النا،

ومامنامم  ،ف نامم ذو احلاجامة ،لديناألمة إيثار أهل الفضل ،إذن  وّس   عىل ّدر فضلامم يف ا

فيتشاماماغل  امامم ويشامامغلامم فامامي  يصاماملحامم واألمامامة مامامن  ،ومامامنامم ذو احلاماموائ  ،ذو احلاماماجتني

وأ،لغامو   ،ليبلغ الشاهد مامنكم الغائامب :مساألتامم عن  وإخبارهم ،الذي ينبغي هلم ويقول

ثبامت اهلل فإن  من أ،لغ سل انًا ياجة من ال يست يع إ،الغاماما  ،ياجة من ال يست يع إ،الغاما

يامدخلون روافا وال  ،وال يقبامل مامن أيامد غامريه ،ال يذكر عنامده إال ذلامك ،ّدمي  يوم القيامة

 .وخيرجون أفلة يعني عىل اخلري ،يفرتّون إال عن ذواق

خيامءن لسامان   صكامان رسامول اهلل  :ّال ؟فسألت  عن خمرج  كيف يصنع في  :ّال

وحيذر النا،  ،ّوم ويولي  علياممويكرم كريم كل  ،ويالفامم وال ينفرهم ،إال في  يعني 

ويسأل  ،ويتفقد أصحا،  ،وحيرت، منامم من غري أن ي وي عن أيد منامم ،رشه وخلق 

معتدل األمر غامري  ،ويقب  القبي  ويوهي  ،وحيسن احلسن ويقوي  ،النا، ع  يف النا،

ال يقرصام عامن احلامق  ،لكل يال عنده عتاماف ،ال يغفل خمافة أن يغفلوا أو ي يلوا ،خمتلف

وأعي امم  ،أفضلامم عنده أع امم نصيحة ،الذين يلون  من النا، خيارهم ،وال جياوكه

 .عنده منءلة أيسنامم مواساة ومااكرة



ال يقاموم وال جيلامس إال عامىل  صكان رسامول اهلل  :فقال ؟فسألت  عن جملس  :ّال

يع امامي كامامل  ،وإذا انتامامامى إىل ّاماموم جلامامس ييام  ينتامامامي ،امام  املجلامامس ويامأمر ،امامذلك ،ذكامر

مامن جالسام  أو فاوضام  يف  ،ال حيسب جليس  أن أيدًا أكامرم عليام  منام  ،ب جلسائ  ،نصي

ومن سأل  ياجة مل يرفه إال  ا أو ، يسور  ،ياجة صا،ره يتى يكون هو املنرصف عن 

 ،فصار هلم أً،ا وصاروا عنامده يف احلامق سامواأ ،ّد وسع النا، ،س   وخلق  ،من القول

،ن فيام  ال  ،جملس  جملس علم ويلم ويياأ وأمانامة وصامرب اماب ترفامع فيام  األصاموات وال ت 

ثنامامى ،احلامامرم متواضامامعني  ،،امامل كامامانوا يتفاضاماملون فيامام  ،امامالتقوى ،فلتاتامام  متعامامافلني (1)وال ت 

 (2)«وحيفيون الغريب  ،وياثرون ذا احلاجة ،يوّرون في  الكبري ويرمحون في  الصغري

 :يأبي بكر وعمر علٌي يعّلم ابنيه حّب 

ففي سنن الرتمذي عن عي  ،ب ر يعل ام  فضل أيب ،كر وع اوكان عي 

إذ ةلامع أ،امو ،كامر  صمامع رسامول اهلل  كنامت   :عن عي ،امن أيب ةالامب ّامال ،،ن احلسني

هذان سيدا كامول أهل اجلنة من األولني واآلخرين إال » :صفقال رسول اهلل  ،وع ر

 .(3)«النبيني واملرسلني

 :أ،يام  ّامال عامن ،عن احلسن ،ن عي   ،عن أ،ي  كيد ،ن احلسن ،وعن احلسن ،ن كيد

هذان سيدا كامول أهل اجلنة  ،يا عي  » :فقال ،فأّبل أ،و ،كر وع ر صكنت عند النبي 

 (4)«،عد النبيني واملرسلني ،وشباِ ا

                                                           

 ( ال تكرر.1)

 (، وهو ضعيف.374( انير: الش ئل للرتمذي ) 2)

 ( وصحح  األلبا .3665( سنن الرتمذي)3)

 «.إسنافه يسن»(، وّال األرناوط: 602( مسند اإلمام أمحد )4)



هل  :فقال ،خري النا، أنَت  :أيت عي ،رجل فقال» :وروي عن احلسن ،ن عىل ّال

 :ّال ؟ا رأيت ع رأم :ّال ،ال :ّال ؟أما رأيت أ،ا ،كر :ّال ،ال :ّال صرأيت النبي 

رأيامت أ،اما ،كامر  :ولامو ّلامت ،لقتلتامك صإنك رأيت النبي  :أما إنك لو ّلت :ّال ،ال

 .(1)«وع ر جللدتك

 ،ويغامر، يف أنفسامامم أخالّام  ،يعلامم أ،ناماأه هامدي جامدهم اعي  وهكذا للَّ 

و،امني هلامم كيامف يكامون ياماهلم مامع  ،وعل امم األخالق العالية ،فامذ م ،الرت،ية النبوية

ورضوا  ي ،وآكروه ووّفوا مع  ،الذين نارصوا جد ا ، صاهلل أصحاب رسول 

 .عن 

اج  الذي مجع ،ني ّضاأ يوائ  الناما، ومل يغفامل عن املريب النَّ  صغرية   فامذه ملحة  

 ،من هذا املعنى النصيب األكرب واحلظ األوفامر ايي  كان لعي  ،عن تر،ية أوالفه

 .وأرضاهم يض فنت  عن هذه الرت،ية خري ذرية عىل وج  هذه األر

امً   ،ا،ن عقب :وينبغي أن ي علم أن   ّد ورف يف ،عأ اآلثار أن  رجاًل اس   كان معل 

ّامال شاميخ اإلسامالم ا،امن تي يامة يف كتا،ام  مناماما   ،وهذا غري صحي  ،للحسن واحلسني

ة مل يكامن هلام   -يعنامي احلسامن واحلسامني–وّد أمجع أهل العلم عامىل أّنام  » :السن ة النبوي 

 صوأرى أن  مامن كامان النبامي  .(2)«ن يف الصحا،ة أيد  يقال ل  ا،ن عقبومل يك ،معلم  
ه  ،ومن كان أ،وه عي  ،ن أيب ةالب  وأم   فاة ة الءهراأ ،معل    ناشًئا يف أصامحاب جامد 

ا ،سافات األمة وّدوة األئ ة ،وأصدّاأ أ،ي  ص كام  ّامال  ،فال شك  أن   يغر  العلم غر 

 .اا،ن ع ر 

                                                           

 (. 29/260( جامع األيافي  للسيوةي )1)

ة )2)  (.7/182( مناما  السنة النبوي 



 :هـ 36 ملاحلسن واحلسني يوم اجل

الء،ري ،امن العاموام، وةلحامة خر  ا ،عد ميض أر،عة أشامر  من استشاماف عث ن

ييام  ،عامأ إىل البرصامة  لالساميدة عائشامة ومعام  أم  املامامنني  ،ب،ن عبيد اهلل 

، ومعامم مرشوع  إلصالح ما جرى ،ني املسل ني ، والامذي رأوا  هناكاّتلة عث ن 

امامعي إلّامامامة ل خ اماموات نجايامام  هامامو الس  القصاماما  عامامىل ّتلامامة الشاماماميد عامامث ن ،امامن  أن  أو 

ان  .([3/35) ال ربي تاريخ]انير : الذين هم سبب ذلك اخلالف اعف 

، لكامن امامن ّتامل ّتلامة عامث ن  فلم يكن لدي  مانع  ا،ن أيب ةالب  أما عيُّ 

،امن أيب  كان يرى تأجيل هامذا األمامر يتامى تسامتقر  األوضاماع، فلحقامامم عاميُّ  اعلًيا 

، لوال أن  السبئيني ةالب، وكافت األمور أن تس ّتلة ام أتباع عبد اهلل ،ن سبأ وفيامم تتب 

  ! مكروا وأشعلوا الفتنة ،ني الفريقنيام  عث ن

وكامان فيام  مامن العامءم  ،يام ر، صامالييات  كخليفامة اكان أمري املامامنني عامي 

من الر،ذة يستنفر  افأرسل عي  ،واحلءم ،حي  ال يست يع أيد أن يثني  عن عءم 

و  امد  ،وكان الرسوالن   د ،ن أيب ،كر الصامديق ،عوهم إىل نرصت أهل الكوفة ويد

موسى األشعري أن  وكان من وايل الكوفة أيب ،ولكنام  مل ينجحا يف مام تام  ،،ن جعفر

  .(1)اميثبط النا، عن االشرتاك يف القتال ملا يف ذلك من الن  

 ؛ل يف مام تام ففشام ،،عد ذلك هاشم ،ن عتبامة ،امن أيب وّاما  اأتببع أمري املامنني  

فأتبعام  ،عام ر ،امن يامارس  ،فبع  عبد اهلل ،ن عبا، فامأ، ئوا عليام  ،(2)لتأثري أيب موسى عليامم

                                                           

 ( وإسنافه يسن. 15/12أيب شيبة )( مصنف ا،ن 5/514( تاريخ ال ربي )1)

 ( 3/486( عبد احل يد، سري أعالم النبالأ )44( خالفة عي ،ن أيب ةالب ) :2)



 .(1)من  وعءل أ،ا موسى األشعري واستع ل ّرلة ،ن كعب ،دالً  ،واحلسن ،ن عي

 ،(2)اوكان للقعقاع ،ن ع رو فور كبري يف إّناع أهامل الكوفامة ،اماخلرو  مامع عامي 

أجيباموا  ،أهياما الناما،» :فقامد ّامام خ يبامًا يف الناما، وّامال ،ثر واضام وكان للحسن ،ن عي أ

واهلل ألن يليام   ،فإن  سيوجد هلذا األمامر مامن ينفامر إليام  ،وسريوا إىل إخوانكم ،أمريكم فعوة

فأجيبوا فعوتنا وأعينونا عامىل ماما ا،تليناما ،ام   ،أمثل يف العاجلة وخري يف العاّبة ،(3)أولو النامى

وخرجوا مع ع ر واحلسن إىل عي ماما ،امني سامتة إىل  ،من أهل الكوفةولبى كثري  (4)«وا،تليتم

ثم توافدت عليام   ،ثم انضم إليامم من أهل البرصة ألفان من عبد القيس ،سبعة آالف رجل

 .(5)إىل أن ،لغ جيش  عند يدوث املعركة اثني عرش ألف رجل تقريباً  ،القبائل

 ُماوالت الصلة :

رّامة والفتنامة ،الوسامائل السامل ية ، يريصًا عىل أن يقيض عىل كان عي   هامذه الف 

وجتنيب املسل ني رش  القتال والصدام املسل   ،كل ماما أويت مامن ّاموة وجامامد ، وكامذلك 

احلال ،النسبة ل لحة والامء،ري ، وّامد اشامرتك يف  اماوالت الصامل  عامدف  مامن الصامحا،ة 

ةلحامة  ، فقامد ياماور وكبار التا،عني ، وكان من أشامرها  اولامة القعقاماع ،امن ع امرو 

والء،ري والسيدة عائشة ، وّد تأثروا ،  ةرح ، وسألت السيدة عائشة القعقاع عن رأي  

يف أمر ّتلة عث ن ، فقال : ) هذا أمر  فواأه التسكني ، وال ،د  من التامأ  يف االّتصاما  

                                                           

 ( 1/109(، التاريخ الصغري )13/25( فت  الباري )1)

 ( 5/516( تاريخ ال ربي )2)

 ( أولو النامى: أصحاب العقول.3)

 (.5/516( تاريخ ال ربي )4)

 ( ،سند صحي  إىل الءهري.457-5/456( مصنف عبد الركاق )5)



من ّتلة عث ن ، وإن أنتم ،ايعتم عليًا واتفقامتم معام  ، كامان هامذا عالمامَة خامري ، وتباشامرَي 

، وّدرًة عىل األخذ ،ثأر عامث ن ، وإن أنامتم أ،يامتم ذلامك ، وأرصرتامم عامىل املكاما،رة  رمحة

والقتال كان هذا عالمامَة رش ، وذها،امًا هلامذا امللامك ، فام ثروا العافيامَة ت ركّوّناما ، وكوناموا 

ضوا ل  ، فيرصعنا اهلل وإياكم ،  مفاتيَ  خري  ك  كنتم أوالً ، وال َتعرضونا للبالأ ، فَتامَتعرَّ

اهلل إ  ألّول هذا وأفعوكم إلي  ، وإ  خلائف  أال يتم ، يتى يأخذ اهلل يجت  من  وايم

 هذه األمة التي ّل متاعاما ، ونءل  ا ما نءل ، فإن ما نءل  ا أمر عييم ( .

اّتنعوا ،كالم القعقاع املقنع ، وعبارت  الصافّة املخلصة ، ووافقوا عىل فعوت  إىل 

ت وأصبت املقالة ، فامارجع فامإن ّامدم عامي  وهامو عامىل مثامل الصل ، وّالوا ل  : ) أيسن

، وّامد نجام   "ذ  قوار"رأيك صل  هذا األمر إن شاأ اهلل ( ، وعاف القعقاع إىل عي يف 

يف مام ت  ، وأخرب عليًا ،ام  جامرى معامامم ، فأعجامب عامي ،امذلك ، وأوشامك القاموم عامىل 

 الصل  ، كره  من كره  ورضي  من رضي  . 

 والزب : لقا ات بني عيل وطلحة

ة لقاأات ،ني عاميي وةلحامة والامء،ري  ثمَّ  فتوافقاموا وتكل  اموا فامي  ،  يجرت عد 

اختلفوا في  ، فلم جيدوا أمرًا هو أمثل من الصل  ، وترك احلرب ، فافرتّوا عىل ذلك ، 

 إىل عسكره ، ورجع ةلحة والء،ري إىل عسكر ا ، وأرسامل ةلحامة والامء،ري ورجع عيي 

، وأرسل عي  إىل رؤساأ أصحا،  ، فبات النا، عامىل نيامة الصامل  إىل رؤساأ أصحا   

ليلامة ، وجعلاموا يتشاماورون ليلامتامم  الذين أثاروا الفتنة ،شامامرِّ السبئيون والعافية ، و،ات 

كلامم ، يتى تكلم عبد اهلل ،ن سبأ وهو املشري فيامم فقال : ) إن عءكم يف خل ة النا، 

،  ([3/125) الكامامل يف التاماريخ]وا القتامال .. ( فصانعوهم ، وإذا التقى النا، غدًا فانشب

امام ، ف كامامروا وأشامامعلوا الفتنامامة ،امامني  فاماماجت عوا عامامىل هامامذا الامامرأي ،إنشاماماب احلامامرب يف الرسِّ



 !  وقعة اجلمّالفريقني فكانت 

 : هو36سنة معركة اجلمّ 

 مبني ة عىل تبييت اهلجوم غدًرا عىل جيش البرصة كانت خ  ة أتباع عبد اهلل ،ن سبأ

فاع عن أنفسامم ، وّاموا باح ، فقام أهل البرصة ،الد  ، لامان ني ،امأن  جاميش  ،ذلك يف الص 

ل  ! فرف  عليامم أهل الكوفة ، و،دأت املعركامة  الكوفة ّد خانوا ما جرى ،ينامم من الص 

 يف البداية ، ثمَّ اشتعلت احلرب  ،ني ال رفني
 أن   شامك وال تينُّ  ةائفة وكل!  مناوشات 

 عامن فاعالامدِّ  مامن أكثر عىل أيد   يقدر مل ااختالةً  األمر واختلط ، ،القتال اهت،دأ األخرى

 ال ائفتني فكلتا اماما ،رضإو احلربب  ش من يغرتون ال عث ن ّتلة من والفسقة،  نفس 

    .([ 4/123) ال،ن يءم امللل يف الفصل] نفساما عن مدافعة،  ومقصدها غرضاما يف مصيبة

اماما  يفلحاماموا مل ولكامامن ،القتامامال وّامامف اجليشامامني مامامن الكبامامار ياماماول وّامامد ! ملاماماذا ؟ ألّن 

 امامرئشامقَّ ،عامد ذلامك إةفاؤهاما ، ّامال  اشامتعلت إذاام  ،اماهلل والعياذام  احلرباحلرب ! و

 :القيس

ب   َرب ل   احلب ون   َما َأوَّ َعى ** َفتِيَّةً  َتك  لِّ  ،ِِءينَتاَِما َتسب ولِ  لِك   َجام 

َتَعَلتب  إَِذا َيتَّى اَما َوَشبَّ  اشب ام  َ  وًكاَعج   َولَّتب  ** رِضَ يلِ  َذاِت  َغريب
 َيلِ

َ اأَ  نبَكر   َش ب َا ي  ّن  تب  َلوب َ وَهةً  ** َوَتَغريَّ ر  مِّ  َمكب بِيلِ  لِلشَّ  َوالتَّقب

 [(7096) احلدي  ّبيل]ذكرها البخاري يف صحيح  

 عامن فياما العقالأ عجء وّعت إذا والفتنة »: اهلل رمح  تي ية ا،ن اإلسالم شيخّال 

 شامأن وهامذا أهلاماما، وكامفِّ  الفتنامة، إةفاماأ عن عاجءين  األكا،ر فصار السفاماأ، ففع

 اهلل أن واعل اموا خاصة منكم لل وا الذين تصيبن ال فتنة واتقوا) : تعاىل ّال ك  الفتن



 [ .281   السنة مناما  خمترص « ] (العقاب شديد

امءوا عامىل » وما إن ،دأت احلرب تضع أوكارهاما، يتامى نامافى منامافي عامي:  أال جيامِّ

َبعوا مد،ًِرا، وال يدخلوا فاًرا، ومن ألقى السالح فامامو آمامن، ومامن أغلامق جري ، وال َيتب 

،ا،  فامو آمن، وليس جليش  من غني ة إال ما محل إىل ميدان املعركة من سامالح ، ولاميس 

، ونافى منافي أمري املامنني في ن يار،  من أهامل البرصامة «هلم ما وراأ ذلك من يشأ 

جنده، فلام  أن يأخامذه . ]مصامنف ا،امن أ،امى شاميبة من وجد شيًئا من متاع  عند أيد من 

 ( ،سند صحي [ .15/286)

 عدد القتىل :

أما عن عدف القتىل يف موّعة اجل ل ، فإن  الروايات اض ر،ت كثرًيا يف ذلك ، 

[ 186فذكرت ،عضاما أن  عدف القتىل ،لغ عرشامون ألًفاما ]تاماريخ خليفامة ،امن خياماط   

يشامني يامول هامذا العامدف أو أّامل ! ويف روايامة وييامر أن فياما مبالغة كبرية، ألن عدف اجل

أخرى : خسة عرش ألًفا، خسة آالف من أهل الكوفة، وعرشة آالف من أهامل البرصامة 

هامذا  ([خ والروايتان ضامعيفتان ! وذكامر املسامعوفي أنَّ 555 -5/542]تاريخ ال ربي )

([. 3/367االختالف يف تقدير عدف القتىل مرجع  إىل أهواأ الرواة . ]مرو  الذهب )

لكن الراج  واهلل أعلم ،أن  عدف القتىل يف موّعة اجل امل مل يتجاماوك املامائتني ]استشاماماف 

[ ، ومم ا نراه مارًشا عىل ّلة عدف القتىل يف هذه املعركامة ، 215عث ن ووّعة اجل ل   

 اليامامر ،عد معركة اجل ل ،دأتا وّع مل يدم سوى وّت ّصري  جًدا ، يي  أن  القتال مل

 ! نفس  اليوم من الش س مغيب ّبيل وانتامت، 

، فنسامأل  أن يسامل م ألسامنتنا ، كام   سيوفنا مناما وتعاىل تبارك اهلل مسلَّ  فتنة وهي

 .   واملغفرة الرضوان كل  الصحا،ةل اهلل نسأل

 :ملمواقف الّصحابة مما جرى يوم اجل



من املامم التنبي  ،أنَّ ما جرى يوم اجل ل كان فًخا وّامع فياماما الفريقامان ، فلامم يكامن 

 مامن عامي  
مامن جامامة   يمامن جامامة ، والامء،ري وةلحامة وعائشامة  االقتال ،اختيامار 

 أخرى !

 ياموم الامء،ري وّامف ملاما : ّال الء،ري ،ن اهلل عبد عن : ا امموقف الزب  بن العو  

 وإ ،  ميلوم   أو لامل   إال اليوم قتلي   ال إن  ،ني   يا» :  فقال جنب  إىل فق ت   فعا  اجل ل

وتشري روايامة أخامرى أنَّ  .[ (2961صحي  البخاري )]«  اميلومً  اليوم سأّتل   إال أرا  ال

» القتامال ، ّامال لام  ولامده عبامد اهلل :  ، وأعرض عن الء،ري خر  من موّع يافثة اجل ل

 والنامايامة البدايامة]«  األمامر هذا اهلل ويصل ،  النا، ،ني تصل  جئَت   إن  ؟  جئت وللقتال

ال،امن يامءم  امللامل يف الفصامل] ،حاهلاما احلرب وترك ورجعامليدان  ،ريالء  . وترك ([ 6/213)

! ثم  حلق  ع رو ،ن جرماموك فقتلام  يف وافي السامباع عامىل سامبعة فراسامخ مامن ([4/123)

قي ع رو ،ام . ([18/436) فمشامق مدينة تاريخ]البرصة  ،عامدما ّتامل ن جرماموك ، وهذا الش 

،ري  ، ورأى أن  ذلامك حيصامل لام  ،ام   اايتء  رأس  وذهب ،ام  إىل عي غدًرا  االء 

( ثم ّامال : ) سام عت ! فاستأذن فقال عي : ) ،رش  ّاتل ا،ن صفية ،النار  !ييوة عنده 

ساميف  ، وملاما رأى عاميي  1يقول : لكل نبامي يامواري ويامواري  الامء،ري (  صرسول اهلل 

 . 2(  صهذا السيف ةاملا فر   الكرب عن وج  رسول اهلل  ) إنَّ  الء،ري ّال :

فأخامذ  ياول إيقاف القتامال ،امني ال امرفني !لقد  : اموقف طلحة بن عبيد اهلل 

 ، توننِصامي   وال يركبون  فجعلوا؟  توننِص أتَ  النا، اأهيَّ  يا» ّائاًل :  فا،ت  عىل وهوينافي 

تامل ،سامامم   .[ 182  خياط ،ن خليفة تاريخ]«  ةَ ع ! ان،َّ وذ   نار   فران  !  أفي  أفي  : فقال  ّ

 سامامم   ةلحامة وأتامى» غري مقصوف  ، ومات وّد انرصف عن القتال ! يقول ا،امن يامءم : 
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 أصا،  كان ساّ  يف ارًي ج   فصافف!  اإلختالط ذلك يقيقة يدري ال ّائم   وهو،  غاير

 يف ]الفصامل«  ا وّتام  مامن ومامات نرصامفاف،  ص اهلل رسامول يدري ،ني،  دأي   يوم

 .([ 2/768) االستيعاب]ملعركة ال يف يتوكان أول ّ . ([4/123) امللل

وي عامن كانت تامأمر ،الب عامد عامن القتامال ،  : لموقف أّم امؤمنني عائشة  فقامد ر 

د ،ن ةلحة ،ن عبيد اهلل سأهلا يومئذ  فقال :   نأ أرى:  ّالامت؟  تامأمريني ماما اهأمَّ  يا »   

 خءي ة ،ن أسد ،ني من رجل   فقتل ،  هيدَ  فكفَّ ،  يدكَ  كفَّ ت أن،  آفم يا،نَ  كخري تكون

  .[(،5069احلاكم ) مستدرك]« 

جتتامد إليقاف  ، فقد أمرت ّامايض البرصامة كعامب ،امن  لوملا نشب القتال نراها 

سور أن خير  للن ا، ، وففعت إليام  ،املصامحف ، لريفعام  ويامدعو الن اما، إىل كتاماب اهلل 

ل  ، فرشقوه رشًقا وايًدا تعاىل ، فأّبل القوم وأمامامم  السبئي ون خيافون أن جيري الص 

 ويعلامو.  البقيامة البقيامة،  ،نامي ياما:  تنامافي فجعلامت! ل املامامنني أمَّ  رمواثم  فقتلوه ! 

 يشأ أول فكامامان اإّامامدامً  إال يامامأ،ون وال،  واحلساماماب اهلل اذكامامروا اهلل اهلل  :كثامامرةً  صاماموهتا

.  تامدعو وأّبلامت،  وأشامياعامم عث ن ّتلة عنواال النا، اأهيُّ :  ّالت أن أ،وا يني أيدثت 

خاةرت ،نفساماما يف أتامون املعركامة ! يتامى ّد  ل. فعائشة ([ 25/111) فمشامق تاريخ]

عوة إىل منامع القتامال ،امني املسامل ني ! امام ، من أجامل الامد  ض هوفجاما للقصف ،السِّ  تعر 

 اجل امل رأيامت   لقامد »يتى يقول أيد الذين شامدوا الوّعة ام أ،امو رجاماأ الع امارفي ام : 

 .[ 190  خياط ،ن خليفة تاريخ]«  لبب النَّ  من ّنفذ    كأنَّ  يومئذ  

إىل مأمناما وهي معءكة مكرمة، وّالت:  اأرجعاما عي و،عد يافثة اجل ل .. 

إن  ما كان ،يني و،ني عي يف القديم إال ما يكون ،ني املرأة وأمحائاماما، وإنام  عنامدي عامىل »

ا النا،، صدّت واهلل و،رت ما كان ،يني و،يناما يا أهي»وّال عي:  «معتبتي من األخيار



وخرجامت ياموم السامبت لغامرة  «يف الامدنيا واآلخامرة صإال ذلك، وإّنا لءوجامة نباميكم 

 .(1)معاما يوماً  ح ،ني ِ أمياالً ورسَّ  ا عاما عيي رجب سنة ست وثالثني، وشيَّ 

،عد أن وضامعت احلامرب أوكارهاما،  : بموقف عيّل بن أيب طالب وابنخ احلسن 

 معام ،  مامن أصامحا،  يف نفامر   ليلتام  مامن ات املعركة، خر  أمري املامامنني عامي وانتام

«  هلامم غفامرا اللامامم »ّامائاًل : ،املغفرة  من أهل البرصة وفعا للقتىل، يتفقد القتىل  النريان

 . ([37829) شيبة أيب ا،ن مصنف]

:  الّام ثم رصخ، ف ّفاه عىل ب فقل  ،  وجام  عىل امكبو،ً  ّتيالً  عي ،ن احلسن أ،رصو

احلسامن :  ّامال؟  ،ني يا هو من:  أ،وه ل  فقال،  واهلل ّريش فرح راجعون إلي  وإنا هلل اإنَّ 

 كامان لقامد واهلل أماما ، راجعامون إليام  وإنا هلل إناعيي :  فقال ! اهلل عبيد ،ن ةلحة ،ن   د

 هامذا عامن أّناماك كنامت   ّامد أ،امِت  ياما:  احلسن ل  فقال!  ايءينً  اكئيبً  ّعد ثم،  اصاحلً  اشا،ً 

 أ  ولاموففت  !  ،نامي ياما ذاك كامان ّد عيي : ّال،  وفالن فالن رأيك عىل فغلبك،  املسري

 . ([3/111احلاكم ) مستدرك]انير : !  سنة ،عرشين هذا ّبل متُّ 

 ولامك يل ماما  :عيي  فقال؟  هذا عن أغناك كان ما ّال أل،ي  : احلسنويف رواية  : أن  

 ةبقامات] «!  سامنة ،عرشامين الياموم هذا ّبل ماَت  كان ّد  أنَّ  أ،وك وفَّ  يسن يا؟  يسن يا

 .([ 5/54ا،ن سعد )

 ي س  فجعل،     وأجلَس  فا،ت  عن نءل،  مات وّد بلحة ةإىل  عيي  انتامىوملا 

أن أراك ، ،امعامي  أ،اما   امد  عءيء  » :ثم ّال،  علي  ميرتيَّ  وهو،  وحليت ِ  وجام ِ  عن الغبارَ 

ندالً يف األوفية جامري و، جامري :ثامم ّامال ، لس أا نجومِ  وحتت جم  ام أي  إىل اهلل أشامكو ع 

[(1/36) النبالأ أعالم سري،  (25/511) فمشق تاريخ]« ام  ي وأيءا  التي متو  يف جويف وم
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 :على ما جرى يوم اجلمل ي ندم الصحابة

فعامن كان الصحا،ة ،ال استثناأ الذين شاركوا يف هذه املعركة ندموا عىل ماما وّامع ! 

 تاماريخ]«  يبكامون  وأصحا،   عيي  جعل،  والء،ري ةلحة   لتِ ّ   ملا »:  ّال املسور ،ن اهلل عبد

وروى نعيم ،ن محاف ،سنده إىل احلسن ،ن عي، أن  ّال لسلي ن ،ن  . ([25/115) فمشامق

 عليًا يني اشتد القتال وهو يلوذ يب، ويقول: يا يسن، لوففت مامتُّ  لقد رأيت  »رصف: 

 مامتُّ  أ  لاموففت   واهلل» : لمم ا ّالت  أم  املامنني عائشامة و .(1)«ّبل هذا ،عرشين سنة

وكانامت تقامول يامني تامذكر  . ([3/141) التاريخ يف الكامل]«  سنة   ،عرشينَ  اليوم هذا ّبل

. ([ 7/238)جم ع الءوائامد ] « ك  جلس أصحايب أ  كنت جلست   وففت  » : يوم اجل ل 

 ةبقامات ] ي يتى تبل  خارها !تبك ژڃ   ڃ  ڃ ژ  ّول  تعاىل : وكانت إذا ّرأت

 .([ 2/177) النبالأ أعالم سري(، 8/80،ن سعد )ا

فنامدم  ،موا عىل ما فخلوا في  من القتامالندِ  ،وهكذا عامة السا،قني» :ّال ا،ن تي ية

ولكامن وّامع  ،يف القتامال ومل يكن يوم اجل ل هلاالأ ّصد   ،وغريهم ةلحة والء،ري وعيي 

 .(2)«االّتتال ،غري اختيارهم

أراف أمامري املامامنني عامي  أمامرًا ، فتتا،عامت األمامور ، فلامم جيامد  »ّال اإلمام احلسن : 

 . ([1/81) محاف ،ن لنعيم الفتن]« منءعًا 

كامل مامامن لام  يف تلامك املعركامة ّليامل أو كثامري  وال نشك أن احلءن والندم ّامد عاممَّ 

يامار ّد يءنا من تلامك املعركامة وماما أيدثتام  مامن القتامل خل بوأن احلسنني  ،مشاركة

ويصامل الامذي يصامل ،عامد أن اتفامق ال رفامان عامىل  ،النا، ك لحامة والامء،ري وغامريهم
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 ،فامدخل املغرضامون ّبامل وضامع األسامامس العامامة هلامذا الصامل  و،دايامة التنفيامامذ ،الصامل 

 .فسالت تلك الدماأ الربيئة وال يول وال ّوة إال ،اهلل ،فأشعلوا نار الفتنة عىل غرة

 :ا جرىيستفيد مّم ااحلسن 

ا األيبة مامامم  .. ّبامل أن ناموف ع األيامداث املاملامة يف اجل امل ، نقامف عنامد فر،   أهي 

نستخلص  مناما : وهو أننا ال ،امد أن نع امل يساماً،ا لكيامِد األعامداأ ومكامِرهم ، يف سامبيل 

 خملص  لتوييد الصف ، أو ما في  خ ر  عىل مصاحلامم ، فيجب يف مثل 
إفشاِل أي جامد 

نا إذا اتفقنا عىل األفكار ال عامة ، أن نرسم اخل ط ونضع التدا،ري الالكمة ، هذه احلالة أن 

نسامينا خ امر األعامداأ وماما لتنفيذ ما اتفقنا علي  ، وإال فإن  الفريامة ،ج امع الكل امة ّامد ت  

مامن هامذا  ار ،املسل ني ، وّامد اسامتفاف احلسامن ي كن أن يقوموا ،  من إحلاق الرضَّ 

 ،إذن اهلل . الدر، كثرًيا ، وةب ق  يف مرشوع  اإلصاليي الذي سيأيت تفصيل 

 وأةلامق رسايامامم ،(1)فخلوا عليام  وأخامذ ،يعامتامم يالذين أرسهم عي  ثم إنَّ 

يع فني علي  ريم ماسة وهو مامع ذلامك ساميد مامن » :وسأل عن مروان ،ن احلكم وّال

ليكل اموا  يوّامد أرسامل مامروان إىل احلسامن واحلسامني وا،امن عباما، « شباب ّريش

مل  ،مروان إكاأ هامذا الكامرم والنبامل ولكن ،هو آمن فليتوج  يي  شاأ :فقال عي ،عليا

  .(2)ت اوع  نفس  أن يذهب يتى ،ايع 

ماما » :وّال ال،ن  احلسن ،ك  أن مروان ،ن احلكم أثنى عىل فعال أمري املامنني عي

أن ال يتبامع  :ما كان إال أن ولينا يوم اجل ل يتى ناماف منافيام  ،رأيت أكرم غلبة من أ،يك
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 .(1)«وال يذفف عىل جري  ،مد،ر

  :ـه37 حلسنان يف يوم صفنيا

مل متأ ،ضعة أشامر  عىل فاجعة اجل امل ، يتامى يامدثت فاجعامة  أخامرى أشامد  مناماما 

ى  ّامة ، يف مكامان يسام   وأفضع ! وذلامك عامىل احلامدوف العراّي امة الشامامي ة ّامرب مدينامة الر 

 بمن األيداث الكبرية التي شاهدها احلسن واحلسامني ومعركة صف ني « . صفني  »
،العالّة ،ني أمري املامامنني عامي ومعاويامة  ل  كانا عىل اةالع مفصَّ  وّد ،يف عامد والد ا 

وملا تاموىل  ،بوالًيا عىل الشام يف عامدي ع ر وعث ن  افقد كان معاوية  ،ب

فأ،ى علي  عبد اهلل ،ن ع ر ّبول واليامة  ،عي اخلالفة أراف عءل  وتولية عبد اهلل ،ن ع ر

 .(2)واملصاهرة التي ،ينامموذكر ل  القرا،ة  ،واعتذر يف ذلك ،الشام

لل  وعدوانا ، فقد وصلامم  قد كانت ،الف الشام تغي غضبًا عىل مقتل عث ن ل

ّ  عامت أصاما،عاما وهامي  ّ يص  خمضبًا ،دمائ  ، مع أصا،ع نائلامة كو  عامث ن  ، التامي 

ان  ألي ًة فييعًة ، اهتءت هلا املشاعر  تدافع عن  ، وكانت ّصة استشاماف عث ن ،ن عف 

تأث رت  ا القلوب ، وذرفامت مناماما الامدموع ، كام  وصاملتامم أخبامار املدينامة وسامي رة ، و

الغوغاأ علياما .. كل هذه األمور وغريها من األيداث والعوامامل كامان هلاما تامأثري عامىل 

، فقامد كامان يامرى أن عليام  مساماولية االنتصامار  أهل الشامام ، وعامىل رأسامامم معاويامة 

 فم  . لعث ن ، والقوف من ّاتلي  ، فامو ويلُّ 

ا عي يريصًا عىل أن يقيض عىل هامذه الفرّامة والفتنامة ،الوسامائل فقد كان  ا أم 
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 ،وجامامد   ،كل ماما أويت مامن ّاموة  وجتنيب املسل ني رش القتال والصدام املسلَّ  ،السل ية

يامدعوه فياماما إىل  ، -وّد كان وايل الشام مامن ّبامل عامث ن  - امرارً  افراسل معاوية 

يرى يف نفسام  أنام  أفضامل  اومل يكن معاوية  ،شاهدانواحلسنان  ،الدخول يف ،يعت 

ام   امن عامي   ،أوالً  تسامليم ّتلامة عامث ن لالّتصاما  مامناممرضورة كامان يامرى إال أن 

 .،عد ذلك  والدخول حتت ةاعة عي ،ن أيب ةالب أمري املامنني

أم أنامت  ،أنامت تناماكع علياماً  :أ،ا مسلم اخلوال  ّال ملعاويامة عىل ذلك أنَّ  ومما يدلُّ  

ولكامامن ألسامامتم  ،وأيامامق ،اماماألمر منامامي ،ال واهلل إ  ألعلامامم أنامام  ألعلامامم منامامي :فقامامال ؟ مثلامام

فليدفع  :فقولوا ل  ،فأتوه ،وال الب ،دم  ،وأنا ا،ن ع   ،تعل ون أن عث ن ّتل ميلوماً 

فامأتوه  :ويف روايامة ،(1)فلم يامدفعامم إليام  ،وأتوا عليًا فكل وه ،إيلَّ ّتلة عث ن وأسلم هلم

  .(2)فامتنع معاوية ،يف البيعة وحياك امم إيلَّ يدخل  :فكل وه فقال

 معركة صّ ني :

عت فجوة اخلالف ،ني أمري املامنني عي ،ن أيب ةالب ومعاوية ،ن أيب سفيان توسَّ 

،سامبب امتناعام  عامن مبايعامة عامي ،امن أيب  -وّد كان وايل الشام من ّبل عث ن  - ب

ان ء عي  ،ةالب يتى يتم  القصا  لعث ن ،ن عف  ألامف  100جيًشاما ّوامام   افجام 

 . هام37فوّعت ،ينام  معركة صفني سنة  ،مقاتل لقتال معاوية ،ن أيب سفيان

 ،ومعاوية متواّفني يف صفني اهام وال يءال أمري املامنني عي 37فخلت سنة 

 ،ومامامن ثامامم ياماماول األمامامر إىل الصامامل  ،والنفامامو، مت لعامامة إىل يامامدوث مامافنامامة وموافعامامة

يف كامل ذلامك  وعاميي  ،أت احلامرب مامرة تلامو األخامرىو،د ،ومرت األيام ومل يقع الصل 

                                                           

 (.8/129(، البداية والناماية )13/92( فت  الباري )1)

 (.160( استشاماف عث ن ) :13/92( فت  الباري )2)



وأمامر أال يامذفف عامامىل  ،ينامامى أصامحا،  عامن املبامارشة يف احلامرب يتامامى يبامدأ أهامل الشامام

 .وال يتبع مد،ر وال يكشف سرت امرأة ،جري 

ام  النرصام  ،واشتد القتامال ،يف صفني بونشبت احلرب ،ني عي ومعاوية  وتوج 

فعند ذلامك  ،وكافوا أن ينامءموا ،ت صفوفامموتفرّ ،فياما ألهل العراق عىل أهل الشام

ف امن  ،ي الناما،هذا ،يننا و،ينكم ّد فنِ  :وّالوا ،رفع أهل الشام املصايف فوق الرماح

فلام  رأى  ؟ومن لثغور أهل العراق ،عد أهل العراق ؟لثغور أهل الشام ،عد أهل الشام

 ال امربي تاريخ] . وننيب إلي  نجيب إىل كتاب اهلل  :ّالوا ،النا، املصايف ّد رفعت

(3/101 ]). 

مل اما اسامتحر  اعاميي  إىل  معام  املصامحف ،ع  ،رجل   امعاوية  ويف رواية أن  

جامل إىل عاميي ياماماًل القامرآن  ني ، فجاماأ الر  ،ينناما » فقامال لام  : القتل  يف أهل الشامام ،صامف 

 «مامنكم  نعم ، ،ينناما و،يامنكم كتاماب  اهلل ، أناما أوىل ،ام » ، فقال عيي : « و،ينكم كتاب اهلل 
   .[ (7/558) شيبة أيب ا،ن مصنف]

عامىل أن   ، التحكاميموريِض  ،وّامف القتامال يف صامفني اّبِل أمري املامامنني عامي 

النا، آمنون عىل أنفسامم وأهاليامم وأوالفهم وأمواهلم ، والسالح موضوعةخ والسبل 

دَّ ذلك فتًحا ورجع عيي إىل الكوفة، وعلَّامق  آمنةخ إىل أن يت فق ال رفان يف يل  النءاع، وع 

عىل التحكيم آماالً يف إكالة اخلامالف ومجامع الكل امة وويامدة الصامف، وتقويامة الدولامة، 

 وإعافة يركة الفتوح من جديد .

، وع امر ،امن العاما   ممثاًل عن عاميي  واختري للتحكيم أ،و موسى األشعري 

  ممثاًل عن معاويةلكامن ام  ، واجت عا ،عد مدة يف فومة اجلندل يف شامر رمضان ، و

 مل يصال إىل نتيجة مرضية ، فبقيت ّضي ة اخلالف ،ينام  معل قة .



 ة :اويملك الّروم يستغل اخلالف بني علي ومع

ريض اهلل  –استغل ملك الروم اخلالف الذي وّع ،ني أمري املامنني عىل ومعاويامة 

ية ، فكتب معاووة ع يف ضمِّ ،عأ األرايض التي حتت هي نة معاوية إلي   –عنام  

واهلل لئن مل تنت  وترجع إىل ،الفك يا لعني ! الص لحنَّ أنا وا،امن ع امي عليامك، » إلي  : 

وألخرجنَّك مع مجيع ،الفك ، وألضيقنَّ عليك األرض ،  ريبت، فعنامد ذلامك خاماف 

([، وهامذا يامدلُّ 8/122]البداية والنامايامة )« ملك الروم وانكف، و،ع  ي لب اهلدنة 

 يَّت  للدين . ومح عىل عي ة نفس معاوية 

 :  أخــالق العظمــــاء

وّامد وّامف  ،كان أمري املامنني ،عد ّناية اجلوالت احلر،ية يف صفني يتفقد القامتىلو

  .(1)للفريقني مجيعاً  ،غفر اهلل لكم ،غفر اهلل لكم :فقال ،عىل ّتاله وّتىل معاوية

 شامى يف ف خر  عيي  ،ملا وّع الصل  ،ني عي ومعاوية :عن يءيد ،ن األصم ّالو

وليصامري  ،هاماالأ يف اجلنامة :ثم خر  إىل ّتىل معاوية فقامال ،هاالأ يف اجلنة :ّتاله فقال

  .(3)املامنون :وكان يقول عنامم هم ،(2)وإىل معاوية األمر إيلَّ 

 .(4)ني ال يكاف خيتلف عن ّول  يف أهل اجل ليف صفِّ  اوّول  

ّ ل ،نعم هذه هي عي ة األخالق مل اما  اروي أن علًيا ،ل  ،أخالق العي أ :أو 
اما عام    :أرسامل إلاميام  ،،لغ  أن  اثنني من أصحا،  ييامران شتم ولعامن أهامل الشامام أن كف 

                                                           

 (.250 يد ) :( خالفة عي ،ن أيب ةالب، عبد احل1)

 ( سند يسن.15/303( مصنف ا،ن أيب شيبة )2)

 (.251( خالفة عي ) :329، 1/331( تاريخ فمشق )3)

 (.169(، تنءي  خال املامنني ) :251( خالفة عي، عبد احل يد ) :4)



،امىل  :ّال ؟ألسنا عىل احلق  وهم عىل الباةل ،يا أمري املامنني :فأتيا فقاال ،يبلغني عنك 

كرهامت  لكامم أن تكوناموا »:ّامال ؟فلامم متنعناما مامن شامت امم ولعامنامم :ّاماال ،ورب  الكعبة

امامانني  ،وأصامامل  ذات ،ينناماما و،يامامنامم ،اللامامامم ايقامامن فماأناماما وفماماماأهم :ولكامامن ّولاماموا ،لع 

مامن هلام   ويرعاموي عامن الغامي   ،يتى يعامرف احلامق  مامن جاملام  ،وأ،عدهم عن ضاللتامم

 ،»(1). 

مامامترين  ،موجاموفين معام  بكان احلسن واحلسني  اويف كل أيوال عي 

ا موّامامف والامامد ا وسامام عا ورأيامام ،معامامارصين لقيامامداث بفكامامان احلسامامنان  ،،امامأمره

وهذه النيرة السلي ة ألصحاب معاويامة ساماعدت احلسامن ،امن  ،العييم من أهل الشام

والذي حتقق ،فضامل اهلل  ،م ،  لويدة األمةعي يف هندست  ملرشوع اإلصالح الذي تقدَّ 

 .ومعرفت  الدّيقة لعلم املصال  واملفاسد ،ثم ،فقام  الع يق ملقاصد اإلسالم

 :  م يف صّفنيملشاركته يندم الصحابة 

حا،ة يف  ني الندم ، ،عد أن رأوا نتائجاماما ، لقد ،دا عىل من شارك من الص  وّعة صف 

]صامامحي  «  نيصامامفِّ  و،ئسامامت،  نيصامامفِّ  شامامامدت   »ّولامام  :  افقامامد ورف عامامن أيب وائامامل 

 ليايلأن   كان يقول  اوّد روي عن عيي  . فياما يصل ما ،ئس أي[ (6878) البخاري

 ،ن سعد   ّام  مقام   فرُّ  هلل!  هذا يبلغ األمر أن أ،وك لنَّ  ما ، يسن يا يسن يا» :  صفني

«  ليسامري خ امره إنَّ  إثً   كان وإن،  لعييم أجره َّ إن ار  ،ِ  كان إن،  ع ر ،ن   اهلل وعبد   مالك  

                                                           

إ   أكامامره أن تكوناماموا (: »8/97(، وّامامد جاماماأ يف االنتصامامار للعامامامي )165األخبامامار ال اماموال )  ( 1)

القامول و أ،لامغ يف العامذر،  خ و لكنكم لو وصفتم أع هلم و ذكرتم ياماهلم، كامان أصاموب يفا،نيسبَّ 

امّلتم مكامان سامب   لوو ايقامن فماأناما و فماماأهمخ و أصامل  ذات ،ينناما و ،يامنامم، و  اهم: اللاماممكم إيَّ

 «.احلق من جامل ، و يرعوي عن الغي و العدوان من هل  ،  اهدهم من ضاللتامم يت ى يعرف



 وهو صفني يوما عيي  ع ِ س  وأن    .[(20/357تاريخ فمشق )( ، 8/145]مناما  السنة )

 أيب ا،امن مصنف]«  ! خرجت   ما هكذا يكون األمر أنَّ   ت  عل لو يقول : شفت  عىل عاض  

 . ([7/548) شيبة

 :للخوارج امواجهة علي 

خر  عامىل عامي  ،امن أيب ةالامب  ،عىل حتكيم احلك ني بفل  اتفق عي  ومعاوية 

إن علًيا ومعاوية استبقا إىل الكفر  :وّالواومل ترَض ،التحكيم   ، من جيش ةائفة   ا

ورفضاموا  ،ثامم كفامر عاميي ،تحكاميم احلك امني ،معاويامة  ،قتامال عامي رفكَفام ،كفرَ  رهامان

روا ةلحة والء،ري أيًضا ،ال يكم إال هلل:التحكيم وّالوا يت  .ك  كف  وتلك ال ائفة سام  

 ! ،اخلوار 

 :أحاديث تذّم اخلوارج

امم صومن فالئل نبوة النبي   ،أن   أشار إىل لامور اخلوار  يف أيافي  كثرية وذم 

سيخر  ّاموم  » :صإ  س عت رسول اهلل  :ّال اأن  علًيا  :في ف ن تلك األيا

امة ،سامفاماأ األيامالم ،أيداث األسنان ،يف آخر الءمان ال  ،يقولامون ِمامن خامرِي ّاموِل الربي 

امامم يناماماجَرهم امامامم مامامن الرميامامة ،جياماماوك إي ّن  فامامأين   ،ي رّامامون مامامن الامامدين كامام  ي امامرق الس 

ويف يامدي  يسامري  ،(1)«امم يوَم القيامامة يف ّتلامم أجًرا ملن ّتل فإنَّ  ،لقيت وهم فاّتلوهم

 ؟يقول يف اخلوار  شيًئا صهل س عت النبي  :ّلت لسامل ،ن ينيف :،ن ع رو ّال

ِّبل العراق  -ّال س عت  يقول  ال  ،خيامر  منام  ّاموم يقامرؤون القامرآن» :-وأهوى ،يده 

 (2)«جياوك تراّياممخ ي رّون من اإلسالم مروق السامم من الرمية

                                                           

  (.1066( و مسلم )3415( البخاري )1)

  (.1068( ومسلم )6535( البخاري )2)



،امأّنم  ص لفرّامة اخلاموار خ فقامد وصامفامم النبامي واضام    ذمي ففي هذه األيافيام  

فون يف الدين يف غري موضع التشامدفخ ،امل ي رّامون منام  ،حيام   ةائفة مارّةخ وأّنم يتشد 

لكن  ،يقرؤون القرآن ..مل يت سكوا من  ،يشأخ نعم ،يدخلون في  ثم خيرجون من  رسيًعا

 .ال تفقام  ّلو مخ وحي لون  عىل غري املراف ، 

يقامامرؤون القامامرآن ال جياماماوك يناماماجرهمخ يقتلامامون أهامامل اإلسامامالم »:ايامامة أخامامرىويف رو

ويدعون أهل األوثانخ ي رّون من اإلسالم ك  ي رق السامم من الرميامةخ لامئن أفركامت امم 

م ّتل عاف   .(1)«ألّتلنام 

فامإّنم  ، صيي  وّع منامم ماما أخامرب ،ام   ، صويف هذا معجءة ،اهرة للرسول 

إلسامالم ،القتاملخ وكامانوا يغ امدوّنا عامن الكفامار وأهامل كانوا يسل ون سيوفامم عىل أهل ا

ا وعاًرا مشينًا أن  الرسول  ،األوثان يرض عىل ّتلامم إن هم لامامرواخ  صويكفيامم ذم 

،أن من ّامتلامم  صأن  لو أفركامم أل،افهم ،القتل إ،افة عاف وث وفخ وأخرب  صوأخرب 

ف اهلل را،امع اخل لفاماأ الراشامدين عامي ،امن أيب ل  أجر عند اهلل تعاىل ياموم القيامامةخ وّامد رشَّ

عامىل وفامق  ،وأرضاه ا، قاتلتامم وّتلاممخ إذ أن  لامورهم كان يف كمن   اةالب 

 .من العالمات املوجوفة فيامم صما وصفامم ،  النبي 

 :احنياز اخلوارج إىل حروراء

أثناأ عوفتام  مامن صامفني  اوكان عدف اخلوار  الذين انفصلوا عن جيش عي 

ر ،ث ني وّد انفصامل هاماالأ  ،(3)خ ويف رواية ،أّنم أر،عة عرش ألًفا(2)ة آالفإىل الكوفةخ يقد 

                                                           

 (.1064( ومسلم )3166( البخاري )1)

 (.6/235( إسنافه صحي خ جم ع الءوائد )7/281،280( البداية والناماية )2)

 ( ،سند يسن.160-10/157( مصنف عبد الركاق )3)



ق أصامحاب عامي  عن اجليش ّبل أن يصلوا إىل الكوفامة ، راياملخ وّامد أّلامق هامذا التفامر 

، ن ،قي من جيش  عىل ةاعت  يتى فخامل  اوسار عي   ،وهاهلم هذا األمر ،ا

د ماماما ،لغامام  تنياماميم خصوًصاماما ،عامام ،،امامأمر اخلاماموار  االكوفامامةخ وانشامامغل أمامامري املامامامنني 

مجاعتامم من تعيامني أمامري  للصامالة وآخامر للقتامالخ مماما يعنامي انفصاماهلم فعلًياما عامن مجاعامة 

وكان أمري املامنني عي  يريًصا عامىل إرجاماعامم إىل مجاعامة املسامل نيخ فأرسامل  ،املسل ني

 .ملنالرهتم اإليامم ا،ن ع    عبَد اهلل ،ن عبا، 

 :للخوارج امناظرة ابن عباس 

امب  ، صا،امن عامم النبامي  ،عاملاماما :أي ،ن عب ا، هو َيرب هذه األمامةوعبد اهلل ، لق 
 ،وذكاماأ ّلبام  ،اسامتنارة عقلام  :وهلامذه املنءلامة ،وّد هي أه هلامذا اللقامب (،ت رمجان القرآن)،ام

امام  يف الامدين» :،قولام  صكيف ال وّامد فعاما لام  املصام فى  ،واتساع معارف   ،الل امامم فق 

ام التنءيامل ،والعنَي املامدرار ،األيبارفكان ،حقي ،دَر  ، (1) «وعل    التأويل َ َ  ،مفرسِّ ومبامنيِّ

عىل ا،ن ع    عبامد اهلل ،امن  اهلذا كل   وّع اختيار عي ،ن أيب ةالب  ،االتأويل 

ة العيي ة ة احلوار مع فرّة اخلوار  ،عب ا، هلذه املام   فدار ،ني عبد اهلل ،ن عبا،  ،مام  

وأّام احل جة ،شامكل يبامامر  ،ق الدليلوسا ،وج   في  احلدي  ،و،ني اخلوار  يوار  رائع

أخامربو  ماما تنق امون عامىل ا،امن عامم رسامول اهلل » :فقال هلم ،وي دهش العقول ،األلباب

م الرجال  :ّالوا ؟وما هن   :ّال ا،ن عبا، ،ننقم علي  ثالثاً  :ّالوا ؟ ص أوهلن أن  َيك 

امِب وّاتام :ّامالوا ؟وماذا :ّال ،(1)& ے ے ۓ ۓڭ * :وّد ّال اهلل ،يف فين اهلل ل ومل َيسب

                                                           

فامامي ثا،تامة «     التأوياملوعل  » :  كيافة ، وأما « اللامم فقام  يف الدين» ،لفظ: (  143)  : البخاري (1)

 ( . 2589عند أمحد وغريه ،أسانيد صحيحة ، انير الصحيحة لقلبا  : ) 

 [.57( ]األنعام:1)



 ،لئن كانوا كفاًرا لقد َيل ت لام  أمامواهلم (،يقصدون يف موّعة اجل ل وصفني)ومل يغنم 

مت علي  فماؤهم  اما نفسام  مامن أمامري  :ّامالوا ؟وماذا :ّال ،ولئن كانوا مامنني لقد َير 

 «فإن مل يكن أمرَي املامنني فامو أمري  الكافرين ،املامنني

،امأن  ،،إع اماأ جمامال  للخاموار  افياما ا،ن عبا،  ،دأ ،ةريقة  إ،داعية  يف احلوار

ومل  ،وم خامذهم عليام  ، اي يامروا كل  نقدهم عىل أمري املامنني عي ،امن أيب ةالامب 

ّامال  ،يتى إذا ما أتوا عىل كل شباماهتم وم خذهم ،يقاةعامم يف وايدة من تلك امل خذ

 « يسبنا هذا :ّالوا ؟أعندكم سوى هذا» :هلم ا،ن عبا،

ثتكم  ،املحكم أرأيتم إن ّرأت عليكم من كتاب اهلل» :ا ّال ا،ن عب ا، ويامد 

ف ا،امامن عب اماما،  «نعامامم :ّامامالوا ؟أترجعامامون ،ماماما ال تنكامامرون صمامامن سامامنة نبيامام   وهناماما يامامد 

جوع إىل الكتاب والسنة ،املرجعي ة عند االختالف أما »:،عدها ّال ا،ن عب ا، ،وهي الر 

م الرجال يف فين اهلل :ّولكم ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  * :تعاىل يقامول فإن اهلل ،يك 

ڇ  * :وّال يف املرأة وكوجاماما ،(2)& ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ * :إىل ّول  ،(1)& ۅ ۅۉ

أنشامامدكم اهلل أيكامامم  (3)& ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

أم يف أرنامب  ث ناماما ر،امع  ،وإصالح ذات ،ينامم أيق   ،الرجال يف يقن فمائامم وأنفسامم

 .يصري  ذلك إىل الرجالوأن تعل وا أن اهلل لو شاأ حلكم ومل  ،ويف ،ِضع امرأة ،فرهم

 ؟أخرجامت مامن هامذه :ّامال ،وإصامالح ذات ،يامنامم ،اللامم يف يقن فمائامم :ّالوا 

كم عائشامة ،وأما ّولكم ّاتل ومل َيسِب ومل َيغنم :ّال ،اللامم نعم :ّالوا أم  ؟أَتسب ون أم 

                                                           

 [.95( ]املائدة:1)

 [.95( ]املائدة:2)

 [.35( ]النساأ:3)



وإن كع تم أّنا ليست أمَّ املامنني  ،فقد كفرتم ؟تستحل ون مناما ما تستحلون من غريها

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ  * :إن اهلل يقامول ،وخامرجتم مامن اإلسامالم ،كفرتم فقد

  ؟فاختاروا أهي  شئتم ،فأنتم مرتففون ،ني ضاللتني (1)& ۋ ۋۅ

اللامامم  :ّامالوا ،فنيامر ،عضامامم إىل ،عامأ ؟أخرجت مامن هامذه :ثم  ّال ا،ن عبا، 

 ،ونفأناما آتاميكم ،ام  ترَضام ،وأما ّولكم  ا نفس  من أمري املامامنني :ّال ا،ن عب ا، ،نعم

فعا ّريشًا يوم احلديبية أن يكتب ،ين  و،ينامم كتاً،ا فكاتامب ساماميَل  صفإن رسول اهلل 

فقامالوا  ،هذا ما ّاىض علي    د  رسامول اهلل :اكتب يا عي :فقال ،،ن ع رو وأ،ا سفيان

ناك عامامن البيامامت :-أي املرشامامكون - وال  ،واهلل لامامو كن اماما نعلامامم أنامامك رسامامول  اهلل ماماما َصامامَدفب

واهلل إ  لرسامول اهلل يًقاما  :صفقال الرسول  ،تب   د  ،ن  عبد اهللولكن اك ،ّاتلناك

كان أفضامل مامن عامي  صفرسول اهلل  ،  د ،ن عبد اهلل :اكتب يا عي ،وإن كذ،ت و 

 ؟أخرجامت مامن هامذه :ثم  ّال ا،ن عب ا، ؟!وما أخرج  من النبوة يني  ا نفس  ا

 «اللامم نعم :ّالوا

و امذا يتضام   ،من اخلوار  ورجعوا عن ،امدعتاممتاب ألفان  ؟فامذا كانت النتيرة

 ،عىل ويدة املسامل ني ومجاماعتامم النا جليًا مدى ير  اإلمام عي ،ن أيب ةالب 

 .أو ياذوا املسل ني ،بدعتامم ،ما مل خيرجوا هم علي  ،فال يبدأ اخلوار  ،القتال

 :مع اخلوارج ا كيف تعامل علٌي

العافلة جتاه هذه اجل عة املت رفامةخ سياست  الراشدة  اوأعلن أمري املامنني عي 

 :لكم عندنا ثالًثا إنَّ  :فقال هلم

                                                           

 [.6( ]األيءاب:1)



 .ال ن نعكم صالة يف هذا املسجد -1

 .وال ن نعكم نصيبكم من هذا الفيأ ما كانت أيديكم مع أيدينا -2

 .(1)وال نقاتلكم يتى تقاتلونا -3

فائامرة  هاالأ اخلوار  انصاًفا عجيًبا ، فامامو مل خيامرجامم مامن القد أنصف عي  

ر عىل يرياهتم ، ومل يء    م يف السجون أو يسل ط عليامم اجلواساميسخ  جِّ اإلسالمخ ومل حي 

راهتم اخلاصامة يف إةامار العقيامدة  ،ل سل م هلم ،حق االختالف ، ويامق  االيتفاماظ ،تصاموُّ

اإلسامامالميةخ ومامامنحامم كامامل ماماما لل سامامل ني مامامن يقاماموق ماماما فاماماموا مل خيرجاماموا عامامىل مجاعامامة 

ير  عىل إيضاح احلجامة وإلامامار  اخلليفة . إضافًة إىل أن  علي ا  املسل نيخ أو يقاتلوا

 ممن ّد ينخدع ، رائامم وميامرهم .، احلق هلم ولغريهم 

 :جرائم اخلوارج

بون عىل عي  ال يكم إال  :يقومون ويصيحون ،يف املسجد ا،دأ اخلورا  يشغ 

،ل  ،إلنكار القويل  ومل يكتفوا ،ا .«كل ة يق  أريد  ا ،اةل» :يقول اوكان عي  ،هلل

رون من خالفامم ويستبيحون فم  ومال خ وجترؤوا عىل سفك الدماأ املحرمامة  ،دؤوا يكفِّ

م شاهدوا رجاًل مرًة يف إيدى القامرى :يف اإلسالمخ ومن جرائ امم فخامر  الرجامل  ،أّن 

ال َروَع لامكخ  :أجاملخ ّامالوا :خ ّامال؟كأننا روعناماك :من القرية مذعوًرا جير رفاأهخ فقالوا ل 

عنامدك  :نعاممخ ّامالوا :ّامال ؟ صأنت عبامد اهلل ،امن خباماب صامايب رسامول اهلل  :فقالوا

 صإنام  سام ع النبامي  :سام عت  يقامول :ّامال ؟ صيدي  حتدثناه عن أ،يك عن النبي 
                                                           

اريخ ال امامربي (، وتامام4/136(، والشامامافعي يف األم )15/328،327( مصامامنف ا،امامن أيب شاماميبة )1)

( ،سند ضعيف لالنق اع عىل أن للسند شواهد وّد تو،عخ ّال  األلبا  يف إرواأ الغليل 5/688)

(8/118،117.) 



القاعد فياما خري من القائمخ والقائم فياما خري مامن املامايشخ واملامايش فياماما » :ذكر فتنة فقال

ة لام  «خبد اهلل املقتولخري من الساعيخ فإن أفرَكامتبَك فكن ع  ،فأخذوه معامم وأخذوا رسي 

فرأيت فم  يسيل عىل املاماأخ كأنام  رشاك  :ثم  ّدموه إىل النامر فرض،وا عنق خ يقول الراوي

 .(2)خ ثم فعوا ،الرسية وهي يبىلخ فبقروا ع  يف ، ناما(1)نعل

 أثار هذا الع ل الرعب ،امني الناما،خ وألامامر مامدى إرهاما م ،بقامر ، امن هامذه املامرأة

امذ،  الشاماةخ ومل يكتفاموا  امذا ،امل  اوذ،حامم السيد اجلليل عبد اهلل ،امن خباماب  كام  ت 

 .صاروا هيدفون النا، ّتالً 

و،الرغم من فياعة ما ارتكب  اخلوار  من منكامرات ،شامعةخ مل يبامافر أمامري املامامنني 

 وا القتلامة إلّامامة احلامد علامياممخ فأجاما،وه إىل ّتاهلمخ ،ل أرسامل إلاميامم أن يساملِّ  اعي 

وهناما عنامدما سامفكوا الامدم احلامرامخ وأغاماروا عامىل أماموال  ،(3)كلناما ّتلامة :واستكبار ناف  ،ع

ر اإلمام عي ،املسل ني ّتاهلم لدفع لل امم و،غياممخ وملا ألامروه من الرشام مامن  اّر 

  .أع هلم وأّواهلم

يف شامر  رم مامن  ،،جيش ّوام  عرشة آالف افسار إليامم عي ،ن أيب ةالب 

عىل الضفة الغر،ية لنامر النامروانخ واخلوار  عىل الضامفة الرشامّية  خ وعسكر(4)هام38عام 

ض جيشام  عامىل  اوأخذ أمري املامنني عي  ،وكان عدفهم أّل من أر،عة آالف حيامر 

 صألن   أفرك أن  هاالأ القوم هم اخلاموار  الامذين عناماهم رسامول اهلل  ،ّتال اخلوار 

                                                           

 (.1/206،205( أي مل خيتلط ،املاأخ تاريخ ،غداف )1)

 ( ،سند صحي .15/311،310( مصنف ا،ن أيب شيبة )2)

 ( ،سند صحي .15/309،308( مصنف ا،ن أيب شيبة )3)

 (.322( ،سند في  جمامولخ خالفة عي ،ن أيب ةالبخ عبد احل يد )  2/63أنساب األرشاف )( 4)



م إليامم وحيرضامم عىل ّتاماهلمخ ،املروق من الدينخ لذلك أخذ حي  أصحا،  أثناأ مسريه

يف اخلوار  أثرها لدى الصحا،ة وأتباع أمامري املامامنني  صوكان أليافي  رسول اهلل 

ساميخر  »  :صإ  س عت رسول اهلل  ،أهيا النا، :يقول افقد كان  ،اعي 

ة ،سفاماأ األيالم ،أيداث األسنان ،ّوم  يف آخر الءمان ال  ،يقولون ِمن خرِي ّوِل الربي 

امامم يناماماجَرهم جياماماوك امامامم مامامن الرميامامة ،إي ّن  فامامأين   ،ي رّامامون مامامن الامامدين كامام  ي امامرق الس 

ياموم  اوكامان ،  (1)«فإن يف ّتلامم أجًرا ملن ّتلامم ياموَم القيامامة ،لقيت وهم فاّتلوهم
 .(2)«وهاالأ املارّون ،أمرت ،قتال املارّني» :النامروان يقول

 ! منامم إال فون العرشة ومل ين    ،ويف موّعة النامروان هءم اخلوار  رش  هءي ة

متامرق مارّامة  عنامد فِرّامة » :صّال رسامول اهلل  :ّال اعن أيب سعيد اخلدري 

ىل ال ائفتني ،احلق ،من املسل ني هم اخلوار   «مترق مارّة» :صفقول   ،(3)«يقتلاما أوب

فلامام  اتفامامق عامامي   ،يف يامامرب صامامفني اأهامامل النامامامروان الامامذين كامامانوا يف معسامامكر عامامي 

إن  :وّامالوا اخر  اخلوار  عىل عي  ،ن أيب ةالب  ،حلك نيومعاوية عىل حتكيم ا

ثامم كفامر عامي  ،فكفامر معاويامة ،قتامال عامي ،علًيا ومعاوية استبقا إىل الكفر كفرَ  رهان

أن  صوّامد شامامامد النبامامي  ،فقتلامتامم ال ائفامامة التامامي كانامت مامامع عامامىل ،،تحكاميم احلك امامني
لعامي وأصامحا،   ص وهامذه شامامافة مامن النبامي ،ال ائفة التي تقاماتلامم أّامرب إىل احلامق

وفيام   ،فكان عامىل ماما ّامال ،لكون  أخرب ،  يكون صوهذا من معجءات النبي  ،،احلق

                                                           

 (.6531( البخاري )1)

 ./ ( حتقيق األلبا 907( السنة ال،ن أيب عاصم )2)
 (.1064( هذه األيافي  يف صحي  مسلم )3)



 .(1)وخ أ من خالف  ا فاللة واضحة عىل صحة خالفة عي

 :بعد احلربللخوارج  ا معاملة علي

اخلوار  ّبل احلرب و،عدها معاملة املسامل نيخ فلامم  اعامل أمري املامنني عي 

امامر اخلاماموار خ مامامناممخ  إذ ّبامامل احلامامرب ياماماول إرجاماماعامم إىل اجل عامامةخ وّامامد رجامامع كثامامري   يكف 

امم وففع رشهم ال ّامتلامم فامم القتالخ رغبًة من  يف كف  ووعيامم وخو 
وماما أن انتامامت  ،(2)

أمره يف جنده أن ال يتبعوا مد،ًراخ وال يذففوا عىل جامري خ  ااملعركة يتى أصدر عي 

امامئل (3) امامل وال ياماموم النامامامروانياماموم اجل اومل يسامامب عامامي  ،وال ي  ثلاماموا ،قتيامامل خ وّامامد س 

املنامامافقون ال  :خ ّامامال؟منامامافقون :مامامن الكفامامر فامامرواخ فقيامامل» :ّامامال ؟أكفامامار  هامامم ا:عامامي

 .(4)«،غوا علينا فقاتلناهم ّوم   :ّال ؟ف  هم :يذكرون اهلل إال ّلياًلخ ّيل

 مل يندم على قتال اخلوارج ! اعلّي 

 وّتال  يف اجل امل وصامفنيخ أنَّ  للخوار  اواملاليظ يف ّتال أمري املامنني عي 

ندم ويءن عىل ّتال  يف وّعة اجل ل وصفنيخ أما يف ّتال  مع اخلوار  فكامان  اعلًيا 

ففاك ،الفضيلة  ، صييامر الفرح والرسور لقتاهلمخ وذلك ألن   ّاتلامم ،نص  رسول اهلل 

  .املوعوفة يف ذلك

 جبانب أبيهم : باحلسن واحلسني 

                                                           

عامن عقيامدة أهامل ( نقامال 76، 75( مناما  القاصدين يف فضل اخللفاأ الراشدين ال،ن ّدمة، ) :1)

 (.2/683السنة واجل عة )

 (.8/182(، نيل األوةار )12/301،300( فت  الباري )2)

 ( ،سند صحي .8/182( السنن الكربى للبيامقي )3)

 ( ،سند صحي .15/332(، مصنف ا،ن أيب شيبة )10/150( مصنف عبد الركاق )4)



ار والد ا مع إخامواّنم اآلخامرين يف كامل تلامك ،جو باحلسن واحلسني  وّف

ون من عءي ت  ،املواّف واملعارك ون من أكره ويقو  ذون كامل ماما يامأمرهم ،ام   ،يشد  وينف 

وكانت إّامة احلسامنني ،املدينامة إىل أن  ،وّد يتولون مناصب يف ،عأ البالف ،من أع ل

 .ل اخلوار ثم ّتا ،ثم ِصفِّني ،خرجا مع أ،يام  إىل الكوفة فشامدا مع  اجل ل

يف اجل امامل  ،وكامامان معامام  يف مغاكيامام  كلاماماما» :اعامامن احلسامامني  /ّامامال ا،امامن كثامامري 

ّ   ،ا موّرً وكان معيً   ،وصفني   .(1)«تلومل يءل يف ةاعة أ،ي  يتى 

إضامافًة إىل الشامجاعة  ،إن  شاموف احلسنني هلذه املواّامع أكسامبام  صامرًبا يف الشامدائد 

والصرب املبني  ،والقوة املبنية عىل املبافئ ،لكناما الشجاعة القائ ة عىل األخالق ،والقوة

ومعرفتام  املتينامة ،امأن والامد ا  ويقينام  الراسخ بمع عل ام   ،عىل الورع والتقوى

 .كان عىل احلق

غري أن عقيدهت  كانت موافقة ملا علي  أهل السنة واجل عة من اإلمساك ع  شامجر 

لامك مامن توليامد العامداوة واحلقامد ملا يسبب  اخلاموض يف ذ ؛يإال في  يليق  م  ،،ينامم

  .والبغأ أليد ال رفني

ڳ ڱ ڱ  * :وكاناماما يعلامام ن أن ال امامرفني يامامدخالن حتامامت ع اماموم ّولامام  تعاماماىل 

فلامامامم  ،أمجعامامامني يف امامامدلول اآليامامامة ينامامامتي امم  ،(2)& ڱ ڱ ں ںڻ

  .يكفروا ومل يفسقوا ،قتاهلم ،ل هم متأولون جمتامدون

فالواجب عىل  ،ك  مر معنا اوّد ،ني احلكم يف ّتاهلم ذلك عي ،ن أيب ةالب 

                                                           

 (.8/150( البداية والناماية ال،ن كثري )1)

 [.9( ]احلجرات:2)



أن يساملك يف اعتقامافه فامي  يصامل ،امني  يومن كعم أن   ب ألهل البيامت  ،املسلم

أمامري املامامنني عامي  اوسامافهت امامن أئ تامام تيوال،الصحا،ة الكرام مسلك الفرّة الناجية 

ض فيام  إال ،ام  ووال خي ،يوهو اإلمساك ع  يصل ،ينامم  ،وا،ناه احلسن واحلسني

 .ماممهو الئق ، قا

 :ااستشهاد علي 

وصامامدور  ،لفامامرتة تقامامارب السامامنتني ،هامامدأت األمامامور ّلامامياًل ،عامامد معركامامة النامامامروان

وهامم : عبامد الامرمحن ،امن ملجامم  ،ااخلوار  تغي غي املرجل مماما أوّامع فاميامم عاميي 

ك ،ن عبد اهلل الت ي ي وع رو ،امن ،كامر التي امي اجت عاموا، فتامذاكروا أمامر الناما،،  َ والرب 

» م ذكروا أهل إخوارّنم أهل النامروان، فرتمحوا عليامم، وّالوا: وعا،وا عىل والهتم، ث

ما نصنع ،البقاأ ،عدهم شيئا، إخواننا الذين كامانوا فعاماة الناما، لعبامافة ر امم، والامذين 

كانوا ال خيافون يف اهلل لومة الئم، فلو رشيناما أنفسامامم فأتيناما أئ امة الضاماللة ، فالت سامنا 

م إخواننا، فقال ا،ن ملجم: أنا أكفيكم عي ،امن أيب ّتلامم فأرينا منامم البالف، وثأرنا  

وّال الامربك ،امن عبامد اهلل: وأناما أكفاميكم معاويامة، وّامال  -وكان من أهل مرص-ةالب 

ع رو ،ن أيب ،كر: وأنا أكفيكم ع رو ،ن العا ، فتعاهامدوا وتواثقاموا ،اماهلل ال يامنكص 

ذوا أساميافامم، رجل منا عن صايب  الذي توج  إلي  يتى يقتلام  أو ي اموت فونام ، فأخام

فس وها واتعدوا لسبع عرشة ختلو من رمضان أن يثب كامل وايامد مامنامم عامىل صامايب  

]تاماريخ « الذي توج  إلي ، وأّبل كل رجل منامم إىل املرصام الامذي صامايب  فيام  ي لامب 

 ([ .59 /6ال ربي )

ولكن هل أمري املامنني  ،وخ   وا لإلفساف واإلجرام ،تعاّدوا يف ،يت اهلل احلرام 

إنامام  ملاماما رفامامع أهامامل الشامامام املصامامايف وفعاماموا إىل  ،ال ثامامم ال ؟َلَلامامم اخلاماموار  اعامامي 



م يكم الرجامال  ،خر  هاالأ لرفأ املصايف ،الصل  وكع وا أن أمري املامنني يقد 

ال شامك أن علي اما  ؟أهم أعلم  امذا األمامر أم عامي :ونحن نتساأل ،عىل يكم اهلل املتعال

  .ل التحكيم يقنًا لدماأ املسل نيفقب ،كان أعلم أهل األرض  ذا األمر منامما

 :ل له بالشهادةهلل تعاىل أن يعّج ادعاء أمري املؤمنني علي 

وكامان  ،نامراه ّامد كامره احلياماة ومتنامى املاموت ،ايف أواخر أيام يياة اإلمامام عامي 

خاصًة أن رأى مامن ،عامأ أهامل  ،أن يعجل منيت  يتوج   إىل اهلل ،الدعاأ وي لب من  

اللامامم إ  ّامد سامئ تامم » :ف   روي عن  أن  خ ب يوًماما فقامال ،االعراق خذالًنا و، غًض 

ف  ي نع أشقاكم أن خيضباما  ،فأريني منامم وأريامم مني ،ومللتامم وملو  ،وسئ و 

فعامن  ،يف الامدعاأ يف أيامام  األخامرية اعي  وّد أل    ،(1)«ووضع يده عىل حليت  ،،دم

إ  ّامد مللامتامم » :قاماليتامى وةئاموا عامىل رجلام  ف ااكفمحوا عىل عامي  :جندب ّال

ويف رواية أخرى أن    ،(2)«فأريني منامم وأريامم مني ،وأ،غضتامم وأ،غضو  ،وملو 

 ،ومحلو  عىل غري أخالّي ،وأ،غضتامم وأ،غضو ،اللامم إ  ّد مللتامم وملو » :ّال

فلم يلب  ،عد هامذا الامدعاأ إال ثالثامة  ،(3)«وأ،دلني  م خرًيا منامم ،فأ،دهلم يب رًشا مني

 .(4)/يتى ّتل  ،ام أو نحو ذلكأي

إخباره ،امأن علًياما  صالتي تعد من فالئل نبوت   صوتفيد ،عأ أيافي  النبي 

أن رسامول اهلل  افقد جاأ يف صامحي  مساملم عامن أيب هريامرة  ،سيكون من الشامداأ
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كامت  ،هو وأ،امو ،كامر وع امر وعامث ن وعامي وةلحامة والامء،ري ،كان عىل يراأ ص فتحر 

وّامد  ،(1)«اهدأ فام عليك إال نبوي أو صوديا أو شوهيد» :صالصخرة فقال رسول اهلل 

أةلعام  عامىل ماما  صألن النبامي  ،يعلامم أن ام  ساميقتل غامدًرا اكان عي ،ن أيب ةالب 

فكان  ،،ذلك وأيقن اوّد آمن عي  ،ال ين ق عن اهلوى صفالنبي  ،سيحدث ل 

 ،اخلالفامة ّبل توليام  ،أن   مرض مرًة مرًضا شديًدا :و من ذلك ،يتحدث إىل النا،  ذا

فقال ل  عامي  ،اوهو أ،و فضالة األنصاري البدري  ،فعافه يف مرض  أيد الصحا،ة

أ  ال  صإن  َعاِمد إىل النبي  ،أو من وجعي هذا ،إ  لست ميًتا يف مريض هذا» :ا

ضَب هذه   .(2)«-يعني هامت  -من هذه  -يعني حليت -أموت يتى خت 

 ؟اكيف اغتيل اإلمام علي 

ولده   د ،امن  ،هذه الفاجعة التي ع ت الدنيا ،استشاماف عي سريوي لنا ّصة ا

كنامت واهلل إ  ألصامي تلامك الليلامة التامي رضب فياماما عامي يف املسامجد » :يي  ّال ،احلنفية

ماما هامم إال ّيامام وركاموع  ،يصاملون ّريبامًا مامن السامدة ،األعيم يف رجال كثري من أهل املرص

 :فجعامل ينامافي ،خر  عي لصالة الغداةإذ  ،وما يسأمون من أول الليل إىل آخره ،وسجوف

 ؟،فامتكلم  امذه الكلام ت أم ال ،فام  أفري أخامر  مامن السامدة ،الصامالة الصامالة ،أهيا الناما،

ثامم  ،فرأيامت ساميفاً  ،احلكم هلل ياما عامي ال لامك وال ألصامحا،ك :وس عت ،فنيرت إىل ،ريق

 ،ل جانامبال يفوتنكم الرجل وشد الناما، عليام  مامن كام :ثم س عت عليًا يقول ،رأيت ثانياً 

 ،فامدخلت في اماما فخامل مامن الناما، ،فلم أ،رح يتى أخذ ا،ن ملجم وأفخامل عامىل عامي :ّال

وإن ،قيامت رأيامت فيام   ،أنا إن مامت فاماّتلوه كام  ّتلنامي ،النفس ،النفس :فس عت عليًا يقول
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 ( ةرق الرواية صحيحة ، ج وعاما.433خالفة عي ،ن أيب ةالب، عبد احل يد، ) :( 2)



  .(1)«رأيي

وملاما  ،وّبامل ذلامك أوالفه ،فءعامت نساماؤه و،ناتام  ،افءع النا، من مقتل عي 

أي عامدو اهلل ال ،أ، » :  أم كلثوم ،نت عي وهي تبكي فقالتّبأ عىل ا،ن ملجم رأت

 ،وسام  ت  ،امألف ،واهلل لقد اشرتيت  ،ألف ؟فعىل من تبكني :ّال ،واهلل خمءيك ،عىل أيب

 .(2)«ولو كانت هذه الرض،ة عىل مجيع أهل املرص ما ،قي منامم أيد

إىل أم أرسع الناماما، نحامامو ال بيامامب ليعاجلامام  فامامإذا ،الرضامام،ة اإلجراميامامة ّامامد وصاماملت 

إن جندب ،ن عبامد اهلل فخامل عامىل  :وّيل ،(3)فقال ل  ال بيب أن يعامد فإن  ميت ،رأس 

ماما  :ّامال ؟فنبايع احلسن - وال نفقدك - يا أمري املامنني إن فقدناك» :فقال ،عي فسأل 

  .(4)«أنتم أ،رص ، آمركم وال أّناكم

 :ألوالده اوصية علي 

مل يغفامل عنام  ال ّبامل اخلالفامة وال ،عامد  ،تيرهثم أيقن املوت وّد كان يف كل أيوال  من

يالام  يف الامدنيا كأنام   ،وإذا أمسامى مل ينتيامر الصامباح ،،ل كان إذا أصب  مل ينتير املساأ ،تولي 

فعاما احلسامنني لينيامر  ،فامدعا أوالفه لياموفعامم ،ألن  كان يدرك أن املوت من  ّريامب ،غريب

فل   ،ر، يف أنفسامم س ة األ، الويغ ،وليب  فيامم أخالق الرجال ،إليامم النيرة األخرية

 :فقامال ،فدعا أواًل احلسن واحلسامني ،فخص وعم ،ّعدوا ،جواره أوصاهم وصية املوفعني

ِوي عامنك  أوال تبكيا عىل يش ،وأال تبغيا الدنيا وإن ،غتك  ،أوصيك  ،تقوى اهلل» وّاموال  ،ك 

                                                           

 (.6/62( تاريخ ال ربي )1)

 (.6/62( املصدر السا،ق )2)

 (.3/1128( االستيعاب )3)

 (.6/62( تاريخ ال ربي )4)



ولل يلاموم  ،مل خصام ً وكوناما للياما ،واصامنعا لآلخامرة ،وارمحا اليتاميم وأغيثاما امللاماموف ،احلق

 ،ثم نير إىل   د ،امن احلنفيامة« وال تأخذك  يف اهلل لومة الئم ،واع ال ،  يف الكتاب ،نارصاً 

فامامإ  أوصاماميك ، ثلامام   :ّامامال ،نعامامم :ّامامال ،هامامل يفيامامت ماماما أوصاماميت ،امام  أخويامامك» :فقامامال

 . فال تق ع أمرًا فوّن  ،فاتبع أمر ا ،لعييم يقام  عليك ،وأوصيك ،توّري أخويك

وّامال  ،وّامد عل امت  أن أ،اماك  كامان حيبام  ،فإنام  ا،امن أ،اميك  ،أوصاميك  ،ام  :امالثم ّام 

 ،وإيتاماأ الءكاماة عنامد  لاماما ،أوصيك أي ،ني ،تقوى اهلل وإّام الصامالة لوّتاماما :للحسن

وأوصاميك  ،وال تقبل صامالة مامن مامانع ككاماة ،ويسن الوضوأ فإن  ال صالة إال ، امور

 ،والتفقام  يف الامدين ،حللامم عنامد اجلاماملوا ،وصاملة الامريم ،وكيامم الغاميظ ،،غفر الذنب

واألمامر ،اماملعروف والنامامي عامن  ،ويسامن اجلاموار ،والتعامامد للقامرآن ،والتثبت يف األمامر

 .(1)«واجتناب الفوايش ،املنكر

هامذا ماما أوىص ،ام   ،،سم اهلل الرمحن الرييم» :وكانت وصيت  يف ساعة االيتضار 

وأن   امدًا  ،ويامده ال رشيامك لام  أوىص أن  يشامد أن ال إلام  إال اهلل ،عي ،ن أيب ةالب

 .ولامو كامره املرشامكون ،أرسل  ،اهلدى وفين احلق لييامره عىل الدين كل  ،عبده ورسول 

و،ذلك أمامرت وأناما  ،ثم إن صاليت ونسكي و ياي وممايت هلل رب العاملني ال رشيك ل 

وال  ،ثم أوصيك يا يسن ومجيع أهي وولامدي وأهامي ،تقاموى اهلل ر،كامم ،من املسل ني

فامإ  سام عت أ،اما  ؛وال تفرّاموا ،فاعتصام وا ،حبامل اهلل مجيعاماً  ،وتن إال وأنتم مسل ونمت

انيامروا إلامامى  ،إن صالح ذات البني أفضامل مامن عامامة الصامالة والصاميام :القاسم يقول

فامامال تعناماموا  ،اهلل اهلل يف األيتامامام ،هيامامون اهلل علاماميكم احلساماماب ،ذوي أريامامامكم فصاماملوهم

ماما كال  صهلل يف جريانكم فإّنم وصامية نباميكم اهلل ا ،أفواهامم وال يضيعن ،حرضتكم
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 ،فال يسبقنكم إىل الع امل ،ام  غامريكم ،اهلل اهلل يف القرآن ،يو  ،  يتى لننا أن  سيورث 

فإنام   ،واهلل اهلل يف ،يت ر،كم فال ختل وه ماما ،قيامتم ،واهلل اهلل يف الصالة فإّنا ع وف فينكم

واهلل اهلل يف الءكاة  ،اهلل ،أموالكم وأنفسكم واهلل اهلل يف اجلاماف يف سبيل ،إن ترك مل ينالر

واهلل اهلل يف  ،واهلل اهلل يف ذمة نبيكم فال ييل امن ،امني ألامامركم ،فإّنا ت فئ غضب الرب

واهلل اهلل يف الفقامامراأ واملساماماكني فامامأرشكوهم يف  ،أصامامحاب نباماميكم فامامإن اهلل أوىص  امامم

 ،ال ختافن يف اهلل لومامة الئامم ،الصالة الصالة ،واهلل اهلل يف ما ملكت أي نكم ،معايشكم

وال ترتكاموا  ،وّولاموا للناما، يسامنًا كام  أمامركم اهلل ،يكفيكم من أرافكم و،غى علاميكم

 ،ثم تدعون فال يستجاب لكم ،األمر ،املعروف والنامي عن املنكر فيوىل األمر رشاركم

 وتعاماونوا عامىل الامرب ،وإياكم والتدا،ر والتقاماةع والتفامرق ،وعليكم ،التواصل والتباذل

يفيكامم  ،واتقوا اهلل إن اهلل شديد العقاماب ،والتقوى وال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان

 «أستوفعكم اهلل وأّرأ عليكم السالم ورمحامة اهلل ،اهلل من أهل ،يت ويفظ فيكم نبيكم

  .(1)اثم مل ين ق إال ،ال إل  إال اهلل يتى ّبأ 

 :فقامامال ،ملامامامنني فيامام فامامأمرهم أمامامري ا ،وكامامان ّاتلامام  ا،امامن ملجامامم ،امامني يديامام  ّامامد صامامفد

 .(2)«وإن أعش فاجلروح ّصا  ،فاّتلوه فإن متُّ  ،ايبسوا الرجل»

فإن صححت فأنا ويل  ،أةع وه واسقوه وأيسنوا إساره» :ويف رواية أخرى ّال 

إن » :ويف رواية أخرى كيافة وهي ّول  .(3)«وإن شئت استقدت ،أعفو إن شئت ،فمي

 .(4)«ال حيب املعتدين وال تعتدوا إن اهلل ،مت فاّتلوه ّتلتي
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ال ألفيامنكم  ،ياما ،نامي عبامد امل لامب» :وّامال ،وّد كان عي ّنامى احلسامن عامن امل ثبلامة 

قَتلنَّ إال  ،ّتل أمري املامنني ،ّتل أمري املامنني :تقولون ،ختوضون فماأ املسل ني أال ال ي 

فإ   ،وال متثل ،الرجل ،إن أنا مت من رض،ت  هذه فارض،  ،رض،ة ،انير يا يسن ،ّاتي

 .(1)«إياكم واملثلة ولو أّنا ،الكلب العقور :يقول صس عت رسول اهلل 

وفاضامت رويام  إىل اهلل حت امل ال امامر  ،الامدنيا او،عد أن فامارق أمامري املامامنني 

فلامم يتكامل عامىل هامذه  ،أنام  مامن أهامل اجلنامة صوّد سبقت  ،رشامى رسامول اهلل  ،والنقاأ

يامءن الناما،  ،لشامامداأ والصاماحلني،ل ع ل ليكون مع النبيني والصديقني وا ،البشارة

 ،القريامامب والبعيامامد ،املاماموايل مامامنامم واملعامامافي ،اكلامامامم لفامامراّامم أمامامري املامامامنني عامامي 

  :فقال ،أم العريان :وّيل ،وممن رثاه أ،و األسوف ،الصغري والكبري

 ياماماماماماماما عامامامامامامامني وحيامامامامامامامك أسامامامامامامامعدينا
 

 أال تبامامامامامامامامكي أمامامامامامامامامري املامنيناماماماماماماما 
 

 أيف شامامامامامامامر الصاماماماماماميام فجعت وناماماماماماما
 

اً     أمجعيناماماماماما،خامامامامامري الن اماماماماما، ةامامامامامر 
 

 بإذا اسامامامامامامتقبلَت وجامامامامامام  أيب تامامامامامامرا
 

 رأيامامامامَت البامامامامامدر فاماماماموق النالريناماماماماما 
 

 يقاماماماماماميم احلامامامامامامق  ال يرتاماماماماماماب فيامامامامامام 
 

 ويعامامامامامامامدل يف العامامامامامامدا واألّر،يناماماماماماما 
 

 :بمكانة علي عند معاوية 

أتبكيام  » :فقالت ل  امرأت  ،جعل يبكي اوملا ،لغ خرب مقتل  معاوية ،ن أيب سفيان 

 .(2)«ين ما فقد النا، من الفضل والفق  والعلموحيك إنك ال تدر :فقال ؟وّد ّاتلت 

فلام   ،عن ذلك اوكان معاوية يكتب في  ينءل ،  يسأل ل  عي ،ن أيب ةالب  
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ال يس ع  :فقال ل  أخوه عتبة ،ذهب الفق  والعلم ، وت ا،ن أيب ةالب» :،لغ  ّتل  ّال

 .(1)«فعني عنك :فقال ل  ،هذا منك أهل الشام

فسامامل الرضامامار  ،عنامامد معاويامامة اشخصامامية عامامي  وإذا أرفت أن تعامامرف ّامامدر

نام  االصدائي ملا ةلب من  معاوية أن يصف ل  علي    ،كامان واهلل ،عيامد املامدى» :فقامال ،وأم 

وى ر العلم من جوانب  ،وحيكم عدالً  ،يقول فصالً  ،شديد الق  وتن ق احلك ة من  ،يتفج 

ن غءيامامر وكاماما ،ويسامامتأنس ،الليامامل وويشامامت  ،ويسامامتويش مامامن الامامدنيا وكهرهتاماما ،نواييامام 

وكامان فيناما  ،ومن ال عامام ماما خشامن ،يعجب  من اللبا، ما ّرص ،ةويل الفكرة ،العربة

مع تقريب  إيانا وّر،ام  مناما  -ونحن واهلل  ،وينبئنا إذا استنبأناه ،جييبنا إذا سألناه ،كأَيِدنا

ب املساماكني ،ال نكاف نكل   هيبة لام  - قامرِّ وال ي  امع القاموي يف  ،يعيِّامم أهامل الامدين وي 

وأشامد أن  ّد رأيت  يف ،عأ مواّف  وّد أرخامى  ،وال ييأ، الضعيف فامي عدل  ،،اةل 

وَل  وغارت نجوم  د  ويبكي ،كاأ  ،(2)يت ل ل متل ل السليم ،ّا،ضًا عىل حليت  ،الليل س 

ي غريي :ويقول ،احلءين رِّ فِت  ،يا فنيا غ  ضت أم إيل  تشوَّ ّامد  ،هيامات هيامامات ،إيل  تعر 

 ،آه من ّلة الامءاف و، عامد السامفر ،وخ رك ّليل ،اما فع رك ّصري،اينتك ثالثًا ال رجع في

فكيامف  ،كامان واهلل كامذلك ،ريم اهلل أ،اما احلسامن :فبكى معاوية وّال ،وويشة ال ريق

 .(3)«يءن من ذ،  ولدها وهو يف يجرها :ّال ؟يءنك علي  يا رضار

ر وأ،امو ،كامر وع ام ،يف املنامام صرأيت رسامول اهلل  :وعن ع ر ،ن عبد العءيء ّال

فامأفخال  ،فبين  أنا جالس إذ أيت ،عي ومعاويامة ،فسل ت علي  وجلست ،جالسان عنده
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ّيضام يل  :ف  كان ،أرسع من أن خر  عامي وهامو يقامول ،الباب وأنا أنير (1)،يتًا وأجيف

غفامامر يل ورب  :ثامامم ماماما كامامان ،امامأرسع مامامن أن خامامر  معاويامامة وهامامو يقامامول ،ورب الكعبامامة

 .(2)«الكعبة

 :هيقتّص من قاتل أبيا احلسن

ا احلسن و م ا،امن ملجامم   ،فقد اسامتعد  إلّامامة القصاما  عامىل القاتامل اأم  وّامد 

إ  واهلل ما  ؟هل لك يف خصلة» :فقال للحسن ،ييناما أصا،  اجلءع ،للقتل أمام الن ا،

إ  كنت ّد أع يت اهلل عامدًا عند احل يم أن أّتل عليًا  ،أع يت اهلل عامدًا إال وفيت ، 

ولامك اهلل عامي إن مل أّتلام  أو  ،فإن شامئت خليامت ،ينامي و،ينام  ،ومعاوية أو أموت فوّن 

أما واهلل يتى تعاين  :فقال ل  احلسن .أن آتيك يتى أضع يدي يف يدك ،ّتلت  ثم ،قيت

 .(3)«م  فقتل ثم ّدَّ  ! النار

ّامام  ،وفتوياتام  وساما،قت  ،حي ل كافه وصامحبت  ،إىل اهلل ا عيي  و،عد أن ذهب

بيش ّال ،خي ب يف النا، اا،ن  احلسن  خ بنا احلسن ،ن  :ك  روي عن ع ر ،ن ي 

 ،ماما سامبق  األولامون ،علامم ،لقد فارّكم رجامل ،اماألمس :فقال ،اعي ،عد ّتل عي 

يتامى (4)ليبعث  ويع ي  الراية فال ينرصف صإن كان رسول اهلل  ،وال أفرك  اآلخرون

فت  ل  يرصامدها  ما ترك مامن صامفراأ وال ،يضاماأ إال سامبع ئة فرهامم مامن ع ائام  كامان ،ي 

 (5)«خلافم أهل 

                                                           

ف وأغلق.( أجيف الباب1)  : ر 

 (.8/133( البداية والناماية )2)

 (.6/64( تاريخ ال ربي )3)

 ( فال ينرصف: يرجع.4)

 ( وإسنافه صحي .1720( رواه أمحد )5)



ونءل ،أهل  وأرست  من  ،انتقل را،ع اخللفاأ الراشدين إىل الرفيق األعىل هكذا ..و

 ،من الذين اعرتاهم احلءن لفراق أ،يام  اوكان احلسني  ،احلءن ما ال يعلم ،  إال اهلل

هلل ك  كان أ،وه يوّره ك  ياموّر أخاماه احلسامن ريض ا ،فقد كان احلسني حيب أ،اه يبا مجا

عند احلسامن  يف آخر أيام  ملا أن فخل رمضان يتعشى ليلةً  افكان عي  ،عن اجل يع

يأتيني أمر اهلل » :يقول ،ال يءيد عىل ثالث لقم ،عند ا،ن عبا، عند احلسني وليلةً  وليلةً 

 .(1)«إن  هي ليلة أو ليلتني فأصيب من الليل ،وأنا خيص

 

 ! ةال وابو الواجب مراعاهتا عند دراسة ال تن

، وماما تبامامع ذلامك مامن وّامائع مساماملحة   انيامرًا لكامون فتنامة اخلامامرو  عامىل عامث ن 

ر  ييدثت ،ني ،عأ الصحا،ة الكرام  يف اجل ل وصامفني، ف امن الواجامب أن ن امذك 

،أهم  األسس والضوا،ط التي ينبغي مراعاهتا عند تناول مثل تلك احلاموافث ، نورفهاما 

 يف النقاط التالية :

اهم ،خري يأن نعتقد أن الصحا،ة  .1 تعاىل فقال   القرون ، ألن عء وجل كك 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  ژ : 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          

اماماهم الرسامامول  [100التو،امامة:] ژٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   .كامام  كك 

ِئل : أي النا، خامري ؟ فقامال :  ص ّامر  ،ثامم الامذين » يف أيافي  مناما أن  س 

و،التامايل جيامب عليناما :  ب امة مجيامع  .]متفامق عليام [ « يلاموّنم .. يلوّنم ،ثم الامذين 

                                                           

 (.42/555( تاريخ فمشق )1)



م عليامم ، ويفِظ فضائلامم ، واالعرتاِف  حا،ة ، والرتيض  عنامم ، والرتي  الص 

  ،سوا،قامم ، ونرِش مناّبامم .

ليس هو األصل يف معتقد أهل السنة  يالكالم ع  شجر ،ني الصحا،ة  إنَّ  .2

واإلمساماك عام  شامجر ،يامنامم ، ليساملم  ألصامل فيام  هامو الكامفُّ اواجل عة ، ،امل 

،ام   ثوا الناماَ، يامدِّ  »:  ااملسلم من الوّوع فاميامم أو انتقامافهم . ّامال عامي 

 (، مامن كتامب الشاميعة :127 ]البخاماري:)« !     ورسامول   اهلل  َب ون أن يكذَّ أحتبُّ ، يعرفون 

قامد ملا يسب ب  اخلوض يف ذلك من توليد العداوة واحل . [41لنع     لكتاب الغيبة 

 والبغأ أليد ال َّرفني .

ثت عامامن فتنامامة استشاماماماف عامامث ن وموّعامامة اجل امامل  لرواياماماتا .3 التارخيي امامة التامامي حتامامد 

ني إذا فعامت احلاجامة إىل ذكامر ! لامذا الكذب والتحريامف كثري من فخلاما  وصف 

 
 
معرفامة ، و مامن التحقيامق يف الروايامات املامذكورة فال،امدَّ ، مما شامجر ،يامنامم  يشأ

ٺ  ٺ  ژ  :ّامال سامبحان  ن ،اةناماما،صحيحاما من ضامعيفاما، وصامافّاما مام

ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

 . [6: احلجرات ] ژڦ  ڦ   

ت الرواية يف ميءان اجلرح والتعديل يف شأن ما يدث ،امني الصامحا،ة إذا صحَّ  .4

فليح امامل ذلامك عامامىل أيسامن املحامامامل ، ، ، وكامان لاماهره القامامدح فاميامم  ي

:  ، ّال ا،ن أيب القريوا  يف يق الصامحا،ة أّنامملت س هلم أيسن املخار  ولي  

 « .  م أيسن املذاهب هلم أيسن املخار  ، ويينَّ  النا، أن يلت َس  أيقُّ » 



ثم إن ما ثبت يف ميءان النقد العل ي أن  شجر ،ينامم فامم جمتامدون فيام ، ذلامك  .5

أن القضايا كانامت مشامتبامة، ولشامدة اشامتباهاما تباينامت اجتامامافاهتم عامىل ثالثامة 

 :ام أّس

احلق مع هذا ال رف، فيجب نرصت  عامىل مامن  لامر هلم ،االجتاماف أنَّ  ّسم   _ا

 . خالف  و،غى علي 

احلق مع ال رف اآلخر  لامر هلم أيضًا أنَّ ، ثان  عكس القسم األول  ّسم   _ب

 فيجب نرصت  والوّوف مع  .

اما، عليامم أن ينأوا ،أنفسامم عن  ،ما حيدث إن  هو فتنة   ثال  رأى أن   ّسم   - 

 فاعتءلوا الفريقني .

اعتقامدت  لون جمتامامدون فامي  يصامل ،يامنامم ، لكامل ةائفامة شامبامة  إذن هم متامأوِّ 

رجامم من العدالة ، ،ل هم يف يكامم املجتامامدين، فامال تصويب نفساما ، وهذا ال خي  

مجامامور الصامحا،ة  علم أنَّ وأجرين . ثامم لامي     هم ،ني أجر  منامم ، إنَّ  أيد   يلءم نقص  

هاجت الفتنامة وأصامحاب » :  عن   د ،ن سريين ّال !تنة ما فخلوا يف الف ي

فلامم حيرضامها مامنامم ام عرشة آالف ام ويف رواية : عرشات األلوف  صرسول اهلل  

 .([ 7/253)البداية والناماية ]« !  ،ل مل يبلغوا ثالثني،  مائة  

هلم فقامد يءناموا يءنامًا مع اجتامافهم يف شأن الفتنة وتأو   يالصحا،ة  إنَّ  .6

الندم عىل ما يدث ، إذ مل خي ر ،بامال أيامدهم أن تصامل  دموا أشد  شديدًا ، ون

 .، وّد مرَّ ذكر ،عأ أّواهلم األمور إىل ما وصلت إلي 



ام .7 روا ،عضامامم ،عضامًا ، ،امل كامان ،عضامامم ورغم ما يصل ،ينامم فامإّنم مل يكفِّ

،امامل ، ون عامامىل ،عامامأ، ويلت سامامون املعاماماذير لامامبعأ م عامامىل ،عامامأ ، ويثن اماميامامرتيَّ 

 ، وّد سبق ،يان ذلك .يأخذون العلم من ،عأ 

ليس معصومًا من كبامائر الامذنوب ي كل وايد من الصحا،ة أخريًا فإنَّ  .8

وصغائرها يسب اعتقاف أهل السنة واجل عامة ، ،امل جتاموك علاميامم الامذنوب يف 

وا،ق والفضائل ما يوجب مغفرة ما ّد يصدر منامم اجل لة ،ولكن هلم من السَّ 

ام: فيكون  إذا صدر من أيدهم ذنب   .ثمَّ   ا ّامد تاماب منام  ، أو أتامى ،حسامنات  إمَّ

قامة فكيامف ،اماألمور فإذا كانت هذه الذنوب املحقَّ ، فر ل  ،سا،قت  أو غ   متحوه ،

نكامر ما ّد ي   نَّ إ. ثم  فاخل أ يف تلك احلال ال ريب مغفور   ؟التي اجتامدوا فياما 

يقامامول  ،فضامامائلامم و اسامامنامم  يف جنامامِب  مغفامامور   مامامن فعامامل ،عضامامامم فامامامو ّليامامل  

امفا» :  هبيالذَّ  ، رة ملاما وّامع ،يامنامم ، وجاماماف   اماأ  لقوم هلم سوا،ق وأعام ل مكفِّ

  .([ 10/93)سري أعالم النبالأ ] « وعبافة ممحصة  

امحا،ة  :افق جعفر الصَّ  اإلمامئل س  *  » ، فأجاماب ،قولام  : يعام   وّامع ،امني الص 

 ]اإلنصاماف«  ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ژ:  ما ّامال اهلل أّول  

 . [69    للباّال

 

 



 الباب الثاني عشر :
 ا معاوية احلسنان يف عهد

 :امبايعة احلسن 

فعن عبامد اهلل ،امن  ، أيدًا من ،عدهأن  مل يعنيِّ  اعيي كان من شأن أمري املامنني 

 :ّامالوا ؟ف  ينتير يب األشامقى(1)،لتخضبن هذه من هذا» :س عت عليًا يقول :سبع ّال

عرتت  نبري  فأخربنا ،   ،يا أمري املامنني
 :قوالوا ،إذن تاماهلل تقتلامون يب غامري ّاماتي :ّامال ،(2)

 :ّامالوا ، صولكن أترككم إىل ما ترككم إليام  رسامول اهلل  ،ال :قال ، فاستنلف علينا
اللامم تركتني فيامم  :أّول :ّال -إذا لقيت   :مرة(3)ّال وكيع - ؟ف  تقول لر،ك إذا أتيت 

وإن شامامئت  ،فامامإن شامامئت أصاماملحتامم ،ثامامم ّبضامامتني إليامامك وأنامامت فاماميامم ،ماماما ،امامدا لامامك

ثم ّبضتني وتركتك  ،اللامم استخلفتني فيامم ما ،دا لك :أّول :ويف رواية ،(4)أفسدهتم

 .(5)«فيامم

 ،وففن  ،الكوفة ،وكرب علي  أر،ع تكبريات ،احلسن ،عد مقتل أ،ي  صىل علي  ثم إنَّ 

 ، ا،سامط يامدك أ،ايعامك عامىل كتاماب اهلل» :ّامال لام  ،وكان أول من ،ايع  ّيس ،ن سعد

ذلامك  فامإنَّ  ،عىل كتاب اهلل وسنة نبيام  :افقال ل  احلسن  ،وّتال امل حلِّني ،وسنة نبي 

                                                           

 ( أي لتخضبن حليت  من فم رأس .1)

رتَت : ّنلك أّر،اأه لسان العرب )2)  (.4/538( )4/5( نبري ع 

 (.581، ثقة يافظ عا،د، التقريب )( وكيع ،ن اجلراح3)

 ( وهو يسن لغريه.1078( مسند أمحد )4)

 (.3/204( كشف األستار عن كوائد البءار )5)



  .(1)«و،ايع  النا، ،فبايع  وسكت ،يأيت من وراأ كل رشط

 :وّد اشرتط احلسن ،ن عي عىل أهل العراق رشًةا عندما أرافوا ،يعت  فقامال هلامم 

 ،تساماملون مامن ساماملت :ّامال ؟ماما هامو :واّامال ،واهلل ال أ،ايعكم إال عامىل ماما أّامول لكامم»

أن احلسن ،ن عي أيب ةالب ،ايع أهامل  :ويف رواية ا،ن سعد ،(2)«وحتار،ون من يار،ت

و،امايعامم عامىل أن يامدخلوا فامي  فخامل  ،،ايعامم عىل اإلمامرة ،العراق ،عامد عي عىل ،يعتني

لت اميد يف ا انستشف  ا،تداأ احلسن  ،ومن هذا الرشط .(3)ويرضوا ،  ريض ،  ،في 

 . للصل  مع معاوية فور استخالف 

وكل النا،  ،و،ايع  األمراأ الذين كانوا مع والده ،،يعًة عامة او،ويع احلسن 

امر  ،فرت امب العام ل ،و،امارش سامل ت  كخليفامة ،االذين ،ايعوا ألمري املامنني عي  وأم 

ق الع ايا ،وجن د اجلنوف ،األمراأ   .ذلك رضاهموكاف املقاتلة يف الع اأ فاكتسب ، ،وفر 

وورث  ،ا،عد استشاماف أ،يام  عامي  ،تسل م أمري املامنني احلسن مقاليد اخلالفة

وكانامت  ،فالبالف التي يسي ر علياماما تعام   ،امالفوىض واالضام را،ات ،،ذلك تركًة ثقيلةً 

وكانامت ساميوف أهامل  ،العواصف ّد هب ت عىل هامذه الامديار مامن كامل يامدب  وصاموب  

فاماخلالف الامذي جامرى ،امني عامي ،امن أيب  ،الشامام تق ر من احلدة عىل ّتال أهاملالعراق 

ّ ف فقط ،عد التحكاميم ،مل ينت ِ  او،ني معاوية ،ن أيب سفيان  اةالب   ،وإن   تو

إىل ما كانت علي  من القتامال  الذا كافت األمور أن تعوف ،عد استشاماف اإلمام عي 

رّة  ! والف 

                                                           

 (.6/73( تاريخ ال ربي )1)

 ( 1/286،287( ال بقات حتقيق ف.   د السل ي )2)

 ( 1/316،317( املصدر السا،ق )3)



ك احلسن  ّاموة  ضامار،ة  مامن وّام ،إرسامال  ،،جيش  من الكوفة إىل املدائن احتر 

،قيامامافة ّاماميس ،امامن سامامعد ،امامن عبامامافة  ،إىل مسامامكن -وهامامي رشةامامة اخل اماميس  -اجلاماميش 

 إىل هاماالأ القاموم الامذين رِس » :يقولون ل  اوّد كان أصحاب احلسن  ،األنصاري  

ولكن السيد السبط الذي ،رشَّ ،سيافت  مامن  ،(1)«وارتكبوا العيائم ،عصوا اهلل ورسول 

ر يف املصاحلة ،وكان تفكريه يف أمر  آخر ،ال ين ق عن اهلوى كان يليً    .إن   يفك 

عندما مل يشأ  ،فلت عىل سعة أفق  وفهائ  و،صريت  ،وّد ألامر احلسن ينكًة كبريةً 

ألن  يعرف  ،أن يواج  أهل العراق من البداية ، يل  إىل مصاحلة معاوية وتسلي   األمر

َرهم إذ نامافى مناماف مامن  ،يف املامدائن اويف هذه األثناأ و،ين  احلسن  ،ةبيعَتامم وهتو 

تِل  :أهل العراق  ّ وعامافت إىل أهامل  ،فرست الفوىض يف اجليش -إشاعة  -إن  ّيسا ّد 

 ،وّنباموا متاعام  ،ا فاعتامدوا عامىل رسافق احلسامن ،العراق ةبيعتامم يف عدم الثبامات

فل  رأى احلسن  ! وةعنوه وَجَريوه ،يتى أّنم ناكعوه ،ساًةا كان حتت  ،وأخذوا رفاأه

والياموم  ،ّتلامتم أيب ،اماألمس ،ّامد عل امت  أن ال خامري فاميكم» :ّامال هلامم ،نع أصامحا، ص

وال نرَصام يرجامى عامىل  ،أنام  ال فائامدة مامنامم اوأيقامن احلسامن  ،(2)«!تفعلون يب هامذا

 .واالّرتاب أكثر من الصل  مع معاوية ،فدفع  ذلك إىل ّ ع خ وات أوسع ،أيدهيم

 :بوادر الصلح

مامن الكوفامة إىل املامدائن مامع  ااحلسامن  ،خرب خامرو  ا،عدما علم معاوية 

ك هو من الشام مت جاًماما إىل العامراق ،جيش العراق أول  اوهناما ،عام  معاويامة  ،حتر 
ل اإلمامامام البخاماماري يف  ،رسامامولني إىل احلسامامن لعامامرض املصاماماحلة العامامامة معامام  وّامامد سامامج 

                                                           

 (.3/263( سري أعالم النبالأ )1)

 (.3/264النبالأ )( سري أعالم 2)



مجع أهامل  ،يني التقى اجل عان ،صحيح  تلك اللحيات احلرجة من تاريخ هذه األمة

 ،وذلك يف الرواية التي أخرجاما من ةريامق احلسامن البرصامي ،ع أهل العراقالشام ومج

واية   :وخالصة تلك الر 

 ،رأى كتائامب أمثامال اجلبامال ،جاميش العامراق اأن   مل ا شاهد ع رو ،ن العاما  

 ،أي ع امرو :فقال لام  معاويامة ،يتى َتقتل أّراّنا ت ويلِّ إ  ألرى كتائَب ال  :فقال ملعاوية

مامن يل  ؟مامن يل ،نسامائامم ؟من يل ،أمور الناما، ،وهاالأ هاالأ ،أوإن ّتل هاالأ هاال

  ؟،ضيعتامم

وعبد  ،عبدالرمحن ،ن س رة :فبع  معاوية إىل احلسن رجلني من ،ني عبد ش س

أي  .«وّاموال لام  واةلباما إليام  ،فاعرضا عليام  ،اذهبا إىل احلسن» :فقال هل  ،اهلل ،ن عامر

ل وّوال ل   ،اعرضا علي  ما يشاأ من املال  . يف يقن فماأ املسل ني ،الص 

إن ا ،نو عبد امل لب ّد أصامبنا » :فقال هل  احلسن ،ن عي ،فأتياه فدخال علي  فتكل 

اميِّ والعراّاميِّ « وإن  هذه األمة ّد عاثت يف فمائاما ،من هذا املال أي  أن  العسكرين الش 

ام ،اّد ّتل ،عضامم ،عًض  ون عن ذلامك وي تنعامون إال ،الص  فُّ  ،ف  عام  مىضام مامناممفال َيك 

وتفرّة املامال عامىل مامن ال  ،،ذلك كل  تسكني الفتنة اوأراف احلسن  ،والتََّألُّف ،املال

 ،فامإن  معاويامة يعامرض عليامك كامذا وكامذا» :فقامال الرساموالن للحسامن . يرضي  إال املال

ف ن » :فقال احلسن ،اووافقا عىل ما كل  ما ةلب  احلسن  ،«وي لب إليك ويسألك

 ؛نحامن نضام ن :أي« نحن لامك ،ام  :ّاال ؟-ن يض ن الوفاأ من معاوية أي م -يل  ذا 

ض هل  ذلامك فامت  الباماري ( ، 2557]انيامر صامحي  البخاماري ) فصاماحل  ،ألن معاوية كان فوَّ

(13/64)] . 

يد احللاميم  ،واختصام  ،امأن مجامع عامىل يديام  الكل امة ،فانيروا كيف وف ق اهلل هذا الس 



ويف احلقيقامة لقامد أخامذ  ،أصامل  ،ام  الشام لو ،وأغ د سيف الفتنامة ،ورأَب َصدع األمة

وخلصاماما ،حك تام   ،،يامد األمامة كلاماما إىل شاماةئ األمامن واألمامان ااحلسن ،ن عي 

أن يبقامي كمامام األمامر يف  اواسامت اع  ،ويل   من جل  الفتن وعواصامفاما اهلوجاماأ

 .(1) صوأن يكب  مجاح الفتنة ،سيافت  التي أخرب عناما الصافق املصدوق  ،يده

 :أخاه وابن عّمه  يصارح ااحلسن 

فقامامال لعبامامد اهلل ،امامن  ،عامدها أراف احلسامامن أن خيامامرب ،امامأمر الصامامل  أّامرب الناماما، إليامام ،

ّامد رأيامت  أن  :ّامال ؟ماما هامو :فقال ،أن تتا،عني علي  رأيا وأيبُّ  إ   ّد رأيت  » :جعفر

فقامد  -أي اخلالفامة  -وأخامي ،امني معاويامة و،امني هامذا احلامدي   ،أع د إىل املدينة فأنءهلا

وع   لامت  ،وّ عت السبل ،وّ عت فياما األريام ،وسق ت فياما الدماأ ،نةةالت الفت

 ، صجامءاك اهلل عامن أمامة   امد  :فرف  علي  عبد اهلل ،ن جعفر ،-أي الثغور  -الفرو  
 ،فأتاماه ،فبعام  إىل احلسامني ،افع يل احلسامني :فقامال احلسامن ،فأنا معك عىل هذا احلدي 

فقامص   ؟ماما هامو :ّامال احلسامني .عني عليام ا وأيامب أن تتاما،ّد رأيت رأيً  ،يا أخي :فقال

أعيامذك ،اماهلل أن تكامذب علًياما يف ّامربه  :ّال احلسني ،احلسن علي  الذي ّال ال،ن جعفر

فلام  رأى  ،واهلل ما أرفت أمًرا ّط إال خامالفتني إىل غامريه :ّال احلسن ،وتصدق معاوية

 ،مامرك تبامع  وأمرناما أل ،وأنامت خليفتام  ،أنت أكرب ولد عاميي  :ّال احلسني ،احلسني غضب 

 .(2)«فافعل ما ،داك

،التناماكل عامن اخلالفامة ملعاويامة موافقامة ألخيام  األكامرب احلسامن  افقبل احلسامني 

                                                           

 (.640-639( انير: رجال أهل البيت ألمحد خليل مجعة ) 1)

 (.1/330) ( ةبقات ا،ن سعد2)



 .(1)ألن احلسني كان جيل  وي تثل أوامره ،عليامم سحائب الرضوان

و،عامامد خالفتامام  ،سامامتة أشامامامر أن يتناماماكل ،اخلالفامامة ملعاويامامة  اواسامامت اع احلسامامن 

لقامد ياماك  ،وارتفاماع عامىل شامامواهتا ،نفسإن  يف احلقيقامة تغلامب عامىل يياموظ الام ،ا

ومنقبامة لاماهرة للحسامن كيامامور  ،ولامر يف فعل  علامم مامن أعامالم النباموة ،السيافة كلاما

 ،وإن ام  لتوييامد األمامة ،وال لذلة ،وال لعلة ،ترك امللك ال لقلة ،الش س يف رائعة النامار

ن ومصاماملحة فراعامامى أمامامر الامامدي ،ملاماما رآه مامامن يقامامن فماماماأ املسامامل ني ،ورغبامامًة فامامي  عنامامد اهلل

 .(2)األمة

مامامن الصامامل  ووضامامع احلامامرب ،امامني العامامراّيني  اماماما فعلامام  احلسامامن ،امامن عامامي  إنَّ 

وكذلك أهامل  ،فلم يءل التاريخ ي دي  عىل فعلت  هذا ،تارخيي فريد والشاميني يدث  

صامفحة   ،اإن  شخصيَة أمري املامنني احلسامن  ،عىل مر العصور واألكمان ،اإلسالم

من  ،  إمام  من األئ ة الذين جيب عىل األمامة أن هتتامدَي ،امأّواهلمإن   ،مرشّة  يف تاريخ الء 

والفامامم السامليم هلامذا  ،فسامريت  مامن أّاموى مصامافر اإليام ن والعاةفامة ،وتتأسى ،فعاهلم

نا نتعلم من سريت  ،الدين العييم  ،واالستعالَأ عىل ييوظ النفامو، ،فقَ  اخلالف :فإن 

ا  .توتقديَم مصلحِة األمة عىل مصلحِة الفرِف والذ 

 

 :ا يبايعان معاوية ااحلسن واحلسني 

ي  ،و،امايعوه هناماك ،إىل معاوية ،الشام بان لق احلسن مع أخي  احلسني  وسام  

  ! هذا العام ،عام اجل عة

                                                           

 (.4/162( الوايف ،الوفيات؛ للصفدي )1)

 (.13/66( انير: فت  الباري ال،ن يجر )2)



إن معاويامة كتامب إىل احلسامن ،امن عامي » :عن أيب عبامد اهلل جعفامر الصامافق أنام  ّامال

معامم ّيس ،ن سعد فخر   ،ّدم أنت واحلسني وأصحاب عياصلوات اهلل عليام  أن 

يا يسن  :وأعدَّ هلم اخل باأ فقال ،وّدموا الشام فأذن هلم معاوية ،،ن عبافة األنصاري

ّامم  ،ياما ّاميس :ثامم ّامال ،فقامام فبامايع ،ّم فبامايع :ثم ّال للحسني ،فقام فبايع ،ّم فبايع

إن  إمامامي يعنامي احلسامن  ،يا ّيس :ينير ما يأمره فقال ×فالتفت إىل احلسني  ،فبايع

  (1).«فبايع ،،ايع يا ّيس :فقال ،فقام إلي  احلسن :رواية ويف ×

يف فقام  السياسامة الرشامعية  او ذا التناكل تيامر لنا أ ي امة اجتامامافات احلسامن 

كامان ي تلامك رؤيامًة إصاماليية  اوكيف أن  السامي د احلسامن  ،وفق  املصال  واملفاسد

ل العوائق واملصائب يف سامبيل ،فريدة وصامياغت   ،حتقيقاماما وكانت لدي  القدرة عىل حت  

وّامد  ،فكامان ذلامك سامبًبا يف توييامد األمامة ،وعءم  عىل التنفيامذ ،ملرشوع  إصاليي عييم

ق ،ذلك نبوة سيد املرسلني   :عندما جلس عىل املنرب واحلسن إىل جنبام  فقامال ، صيق 

 .(2)«ولعل  اهلل أن يصل  ،  ،ني فئتني عيي تني من املسل ني ،ا،ني هذا سيد»

توضامام  لناماما مامامدى أ يامامة امامامتالك القائامامد لرؤيامامة  ،اعامامي  إن سامامرية احلسامامن ،امامن

فاحلسن ملك الرؤية اإلصاليي ة والقدرة عىل  ،يسري عىل هداها مستعينًا ،اهلل ،مستقبلية

،امل ومعرفامة العوائامق  ،واألسامباب والرشاموط والنتامائ  ،مامع وضاموح املرايامل ،التنفيذ

والتغلامب عامىل  ،املفاوضاماتوترك لنا معامل نرية يف فق  اخلالف و ،وكيفية التعامل معاما

  .ا،تغاأ ما عند اهلل ،أهامواأ النفو، وأمراضاما

                                                           

، ب(، وانيامر أيًضاما أمامر صامل  احلسامن ومعاويامة 110( من كتب الشيعة: رجال الكيشام )  1)
 (.45/96احلكم ل : كتاب ،حار األنوار لل جل  ) وتسلي  

 (.2505( أخرج  البخاري )2)



ّامراأة املامايض خلدمامة احلامارض  :إن  من عوامل ّنضة الشامعوب ونجاياماما :وأقول

ر، املامامامم مامامن فرو، التاماماريخ ،واسترشاماماف املسامامتقبل  ،فامامدعونا نسامامتفيد مامامن هامامذا الامامد 

ول واحلكومات واحلركامات  ،لناشام ةواأليامءاب ا ،وأصامحاب القامرارات ،خاصًة الد 

ة املنترشة هنا وهناك يف عاملنا اإلسالمي الكبري ،اإلسالمية إن نا يف أشد  ،واملراكء الدعوي 

 ،ومجامع الكل امة ،ويقامن الامدماأ ،يف توييامد الصامف ااحلاجة لفق  مدرسة احلسن 

 اواالّتداأ ،  واالهت م ،فقام  أرشدنا إلي  رسول اهلل  ،خليفة  راشد افاحلسن 
 .(1)«عليكم ،سنتي وسن ة اخللفاأ الراشدين املامديني من ،عدي» :يي  ّامال

فلامم  ،كان يعي مقدار التءكية الن بوية التامي جعلتام  ساميًدا مصاملحااإن احلسن 

اميافة ،يت خذ مناما جماالً للفخر واخليالأ ،امل نامراه أيامل  لقامب  ،والتعامايل عامىل الن اما، ،الس 

فلم  ،ويع ل لبلوغاما ،امد لتحقيقاماولل  جيت ،واستحرضها يف ذاكرت  ،السيافة يف نفس 

ي األ، ال ،جيلس ِجلسة الب  ال وتامم   ،يتامى حتققامت املعجامءة النبويامة ،،ل َسَعى هلا َسعب

 .ومل ت رق ،سبب  ّ رة فم ،اإلصالح

 :من الصلح ا موقف أتباع احلسن

يف  ارشع احلسامن  ،ب،عد نجاح مفاوضات الصل  ،ني احلسن ومعاويامة 
ا ليبامني هلامم ماما تامم ،ينام  فقام فيامم خ يًبام ،قب ل الصل  الذي تم  هتيئة نفو، أتباع  عىل ت

وماما أناما  ت امل عامىل أيامد  ،إ  أرجو أن أكون أنصَ  خلِقِ  خللق » :فقال ،و،ني معاوية

أال وإن  ماما تكرهامون يف اجل عامة خامري   ،وال مريًدا ،  غائلة وال ساموًأا ،ضغينًة وال يقداً 

فامال ختامالفوا  ،خرًيا من نيامركم ألنفسامكم ،نالر لكمأال وإ   ،لكم مما حتبون يف الفرّة

عامءم  :وّامالوا ،فنير ،عامأ الناما، إىل ،عامأ« غفر اهلل يل ولكم ،وال ترفوا عي ،أمري

                                                           

 «.يسن صحي »( وّال: 2676( والرتمذي )4607( رواه أ،و فاوف )1)



 .وضعف وخار ،واهلل عىل صل  معاوية

وا عامامىل  ،أنجاماماهتعاماماىل  لكامامن اهلل ،فامجامامم عليامام  ،عامامأ معسامامكره  اماماولني ّتلامام  فشامامد 

هش  ! نتامباموا ثيا،ام وا ،وانتءعوا مصاله من حتت  ،فس اة   ،مماما صامنع هاماالأ افامد 

وفناما مامن فا،امة احلسامن فأخامذ  ،اجلامراح ،امن سامنان :يقال لام  ،وان لق رجل من ،ني أسد

كام  أرشك أ،اموك مامن  !أرشكامت ياما يسامن :ثم أخر  معوالً كان مع  وّال ل  ،،لجاماما

ب ورض ،فشق  يف َفِخذه شًقا كاف يصل إىل العيامم ،وةعن  ،املعول يف أصل فخذه ،ّبل

فنءع املعول من يد  ،ووثب عبد اهلل ال ائي ،ا إىل األرضثم اعتنقا وخرَّ  ،احلسن وجام 

اح ل احلسن ،ورض،  يتى مات ،اجلر  وّامام  ،أتى ، بيبإىل املدائن و ا و،عدها مح 

  .(1)علي  يتى ،رئ

ييام   ،ويت ض  ذلك جلًيا من خامالل إيامدى خ بام  ،وتأمل  احلسن كثرًيا مما جرى

أهل  ،فإنا أمراؤكم وضيفانكم ،يا أهل العراق اتقوا اهلل فينا» :ّائالً  ،قنافى أهل العرا

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  * :البيامامامامت الامامامامذين ّامامامامال اهلل

ف  كال يقول ذلك يتى ما رأى أيد من أهل املسجد إال وهو خين  «(2)& ک ک

  .(3)،كاأ

ن مجع رؤو، النا، يف ّرص املدائ اوهناك رواية أخرى ذ كر فياما أن احلسن 

 ،لقامتلكم أيب :لامو مل تامذهل نف ام عامنكم إال لامثالث لامذهلت ،يا أهل الكوفامة» :ثم ّال

                                                           

 (.17( انير: مقاتل ال البيني ) :1)

 [.33( ]األيءاب:2)

 . (13/268تاريخ فمشق )(3)



  .(1)«وانتاما،كم ثقي ،وةعنكم يف فخذي

م  احلسن  !فسبحان اهلل من هذا املرشوع الع الق الامذي َأِمامن فيام   امع ما ّد 

امد األمامة ،وَيِفظ من خالل  احلقوق ،َقن في  الدماأوَي  ،النا، ا ممامن ثامريً إال أن ك ،وويَّ

رأوا أن  ،غشاماوة احلقامد والكراهيامة ألهامل الشامام موران عامىل ّلامو  ،ّرصت أفامامامامم

فقد أتى مالك ،ن ض رة إىل احلسامن  ،مل يكن مصيًبا يف صلح  مع معاوية ااحلسن 

م وجاموه املامامنني» :وّال لام  ا،ن عي  فقامال لام  احلسامن  ،السامالم عليامك ياما مسامخ 

خشاميت أن جتتثاموا عامن  ،تركوا ذلامك إال أهلام  إ  ملا رأيت النا، ،ال تقل ذلك :ا

،أيب وأمي ذرية ،عضاما  :فقال ،فأرفت أن يكون للدين يف األرض ناعي ،وج  األرض

 .(2)«(من ،عأ

ملا ّدم الكوفة ّال ل  أ،امو عامامر سامفيان  بويف رواية أخرى أن احلسن ،ن عي 

لسامت ، امذل  ،أ،ا عامامرال تقل ذلك يا » :فقال .املامنني السالم عليك يا مذلَّ  :،ن ليىل

 .(3)«ولكني كرهت أن أّتلكم عىل امللك ،املامنني

يريامد أن يرفامع عامنامم سامفك الامدماأ  ،يريد هلم اخلري ويتام ون  ،الامذل !سبحان اهلل

يا عار  :يقولون ل  اوكان ،عأ أصحاب احلسن  ،ويريدون أن يوغلوا يف سفكاما

 .(4)«العار  خري  من الن ار» :فيقول ،املامنني

،امني مامن خالهلاما أنام  أراف  اقل الشعبي خ بة من خ ب اإلمام احلسامن وّد ن

                                                           

 ( 1/494( تاريخ اإلسالم للذهبي )1)

 ( 13/280) ( تاريخ فمشق2)

 ( وسنده ال ،أ، ، .7/476( مصنف ،ن أيب شيبة )3)

 (.13/64( فت  الباري: )4)



إن أكاميس الكاميس » :ّامال احلسامن ،ويقن الدماأ ماما فعاما هلل فاع ،اإلصالح ما است اع

، إال وإن هذه األمور التي اختلفت فياما أنا ومعاويامة  ،وإن أمحق احل ق الفجور ،التقى

 .(1)«ثم استغفر ونءل ،ئاممإرافة إصالح املسل ني ويقن فما ،تركت ملعاوية

  ؟املاذا تنازل اإلمام احلسن 

ّلامت » :يقامول نفامري احلرضاممي ،وإرافة صالح هذه األمة ،الرغبة في  عند اهلل .1

وهامذه أخ امر هت امة ي كامن أن « النا، يءع ون أنك تريامد اخلالفامة إن   :للحسن ،ن عي

فام ذا ّامال احلسامن  ،اماممويت ام ون يف فوافع ،عندما ي  عن يف ني اهتم ،توج   إىل املصلحني

يساملون من ساملت وحيار،ون من  ،كانت مجاجم العرب ،يدي» :رف  علي  ،قول  ؟ا

ره (2)«فرتكتاما ا،تغاأ وج  اهلل ،يار،ت ۈ ٴۇ ۋ ۋ  * :ّال تعاماىل ،فلل  ف 

  .(3)& ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې

ففعامامت  ،،أنامام  سيصامامل  ،امامني فئتامامني عيي تامامني مامامن املسامامل ني صإخبامامار النبامامي  .2

والتغل ب عىل  ،واالستعداف الن ف  للصل  ،ثم  إىل التخ يط ،تفكريالإىل  ااحلسن 

 .العوائق التي يف ال ريق

خشيت أن جياميأ ياموم القيامامة  ...» :ّال احلسن ،ن عي ،يقن فماأ املسل ني  .3

 ،كلامم يسامتعدي اهلل ،أوفاجامم فماً  تنض  ،أو أكثر أو أّل ،أو ث نون ألفاً  ،سبعون ألفاً 

ريق فم   .(4)«فيم ه 

                                                           

 ( 3/271( سري أعالم النبالأ )1)

 (.103:(، وذكره الدواليب يف الذرية ال اهرة )رّم11/206( البداية والناماية )2)

 [.10( ]احلجرات:3)

 (.11/206( البداية والناماية )4)



وخيشام عامىل نفسام  مامن  ،فاحلسن أراف أن حيقامن فماماأ املسامل ني ّر،امًة إىل اهلل تعاماىل

ماأ فكان ذلك فافًعا ل   ،ولو أف ى ،  إىل ترك اخلالفة ،يساب اهلل يوم القيامة يف أمر الد 

وال يبامايل يف أي واف   ،وهناماك مامن يبيامع شامعب  مامن أجامل يفنامة  مامن املامال ،نحو الصامل 

م مصلحة النا، العامة ،ن من ةراك  آخرلكن اإلمام احلس ،هلكوا عامىل مصاملحت   ،يقد 

ي ،اخلالفة من أجل يقن فماأ املسل ني ،اخلاصة  .يضح 

والسافة الوجاماأ الذين  ،وفرب الفضالأ ،وسرية النجباأ ،هذه هي يياة العي أ 

 ،يضحون ، لكامم من أجل يياة أممامم ،فالني علي  ،اختارهم اهلل ليكونوا معاملًا للخري

 .،أنفسامم الكفهار شعو مو

وفعلام  ّ عامة مامن  ،ماما هامو إال ،ضامعة مامن النبامي العياميم اإن احلسن ،ن عامي 

فبدعائام  ،امارك اهلل لام  فامي  أّامدم عليام  مامن الصامل  ،امني  ، صأخالق الرسول الكريم 

فريض اهلل عن احلسنني السب ني  ،فرفع عناما الفتنة واملحنة وما نءل  ا من الغ ة ،األمة

 .ا،ني سيد الكونني والثقلني ،يدين امل اعنيالكري ني الس

 حسن الوي  صوان اجلامعوة بعودما

 

ّ  عراهووووا   أمسوووو  ت ووووورقها حيووووو

 تووورك ا مامووة ثووم أصووبة   الووود 

 

الهووا  هووا وحسوون عح
 يوووار إمووام ألَ ت 

  :القاء احلسن مبعاوية  

ويسل م األمر  اليقا،ل معاوية  ،من الكوفة إىل النخيلة اثم خر  احلسن 

 ،ليخرب الن ا، ،أن   سل م األمامر ملعاويامة ،ّام احلسن فخ ب عىل املنرب ،وعندما التقيا ،ل 

وإن أمحامق احل امق  ،فإن أكيس الكاميس التقامى ،أما ،عد» :ثم ّال ،فح د اهلل وأثنى علي 

 ،وإن  هذا األمر الذي اختلفت في  أنا ومعاوية إما كامان يًقاما يل تركتام  ملعاويامة ،الفجور

 ،أو يكون يًقا كان المامرئ  كامان أيامق  ،ام  منامي ،األمة ويقن فمائاممإرافة صالح هذه 



 .(2)«(1)& ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې * :ففعلت ذلك

امة اإن شخصية خليفة املسل ني احلسامن ،امن عامي  وّامد  ،تعتامرب شخصامية ّيافي 

،اما  ااتصف  امفات ،،صامفات القائامد الر  إي نام  العياميم ،اماهلل  :ومامن أهامم هامذه الصِّ

دق ،يل  للعلِم الرشعيِّ وحتص ،واليوِم اآلخر امجاعة ،والكفاماأة ،والصِّ  ،واملامروأة ،والشَّ

هد رب ،واحللم ،وّبول النصيحة ،والت واضع ،ويب التضحيةِ  ،والءُّ ة ،والصَّ  ،وعلو اهل َّ

ة امفات ،والقدرة عىل يلِّ املشكالت ،واإلفارة القويَّ و،سامبب ماما  ،وغري ذلامك مامن الصِّ

مامع  ،اسامت اع أن يقامدم مرشاموع  اإلصاماليي ،انيةأوفع اهلل في  من صفات القيافة الر،

 .والتغلب عىل كل  العوائق يف سبيل ذلك ،ّدرت  عىل التنفيذ

 أموووووران م رتقوووووان لسوووووت ترا وووووا

 

 يتشووووووووووقان ءلطوووووووووة وتالقوووووووووي 

 طلوووب امعووواد موووع الرياسوووة والعوووىل 

 

 فوووود  الووووي  ي نوووو  مووووا هووووو بوووواقي 

 ،ن وامللامك والشامامرةيعل نا كيف نءهد يف اجلاه والسل ا اإن احلسن ،ن عي  

وأصامب   ،اكفاف رفعة وسيافة ،تناكل  عامن الامدنيا افاحلسن  ،ا،تغاأ مرضاة اهلل تعاىل

يف تقدي ام   ،ومدرسامة وفخامرًا لقمامة عامرب األجيامال ، لإليثاررمًءا لنكران الذات ومعلً  

 .ويفظ فمائاما عىل أي مصلحة أخرى ،مصلحة األمة يف ويدهتا

 :سنمدة خالفة أمري املؤمنني احل 

تنتامامي ،امذلك  اومبايعتام  معاويامة  ،عن اخلالفة بو،تناكل احلسن ،ن عي 

 ،،عد ،يعت  ااست ر أمري املامنني احلسن وّد  ،فرتة خالفة النبوة وهي ثالثون سنة

                                                           

 [.111( ]األنبياأ:1)

 (.1/388( االستيعاب )1/329( ال بقات )3/175( املستدرك )2)



 ،وّيامل ث نيامة أشامامر ،نحو سبعة أشامر ،خليفًة عىل احلجاك والي ن والعراق وغري ذلك

ألن تلامك املامدة كانامت  ،دة خالفًة راشدًة يقامةً وكانت خالفت  هذه امل ،وّيل ستة أشامر

 ،أن مدهتا ثالثون سنة ثم تصامري ملًكاما صالتي أخرب النبي  ،تت ة ملدة اخلالفة الراشدة

  .(1)«ثم ملك  ،عد ذلك ،اخلالفة يف أمتي ثالثون سنة» :صفقد ّال النبي 

لت الثالثامون ،خالفام»:وّد عل ق ا،ن كثري عىل هذا احلدي  فقال ة احلسامن وإن  َك  

وذلامك  ،فإن  نءل عن اخلالفة ملعاوية يف ر،يع األول من سامنة إيامدى وأر،عامني ،،ن عي

فإن  تويف يف ر،يع األول سنة إيدى عرشة  ، صك ل ثالثني سنة من موت رسول اهلل 

 . (2)«وهذا من فالئل النبوة صلوات اهلل وسالم  علي  وسلم تسلي  ،من اهلجرة

 ،(3)«ثم يايت اهلل امللك من يشاماأ ،فة النبوة ثالثون سنةخال» :وعند أيب فاوف ،لفظ

ر مجامع   ،اإال اخللفاأ األر،عة وأيام احلسامن  صومل يكن يف الثالثني ،عده  وّامد ّامر 

األشامر التي توىل فياما احلسن ،ن عي ،عامد  من أهل العلم عند رشيامم هلذا احلدي  أنَّ 

والقامايض  ،كامأيب ،كامر ،امن العامريب ،ايف خالفة النبوة ومك لًة هل كانت فاخلةً  ،موت أ،ي 

وا،امن  ،واملناماوي ،وشامارح ال حاويامة ا،امن أيب العامء  احلنفامي ،،ن كثرياواحلافظ  ،عياض

وكانامت خالفامة أيب ،كامر الصامديق »ّال ا،ن أيب العء احلنفامي:  .وغريهم ،يجر اهليت ي

، سنتني وثالثة أشامر، وخالفة ع ر عرش سنني ونصفًا، وخالفة عث ن اثنتي عرشة سنة

، و،امذلك يكامون (4)«وخالفة عي أر،ع سنني وتسعة أشامر، وخالفة احلسن سامتة أشامامر

ه  ، وإماَم عدل  وصدق، وخامَس اخللفاأ الراشدين ،نص جد    .صاحلسن  خليفَة يق 
                                                           

ح  األلبا  يف صحي  الرتمذي  (2226( رواه الرتمذي )1)  .، وصح 

 (.11/134( البداية والناماية )2)

 (.4646( رواه أ،و فاوف )3)

 (.545( رشح ال حاوية ) :4)



 :شروط الصلح

ثت كتب التاريخ ومامن  ،عن يصول الصامل  وفامق رشوط  وضامعاما ال رفامان ،حتد 

 :أ،رك تلك الرشوط

وهامذا رشط  وضامع   ،وسرية اخللفاأ الراشامدين ،وسنة نبي   ،الع ل ،كتاب اهلل .1

أن يع امل وحيكامم يف  ،باإلمام احلسن ض ن الرشوط عامىل معاويامة ،امن أيب سامفيان 

ويف هامذا الرشامط  ،(1)وسامرية اخللفاماأ الراشامدين ،وسامنة رسامول اهلل ،النا، ،كتاماب اهلل

 .يف مرجعي تاما ومنامجاما يف احلياة اضبط  لدولة معاوية 

ه مامن ،نامي  :األموال .2 عدم م البة معاوية ،أموال أصا ا احلسامن ،امن عامي وغامري 

  .عبد امل لب يف األيام اخلالية

 .ال يااخذ أيد  منامم  فوة ،ات فق اجلانبان عىل أن  النا، كل امم آمنون :الدماأ .3

 ات فقا عىل أن  األمامر نيجاأ يف ،عأ الروايات التارخيية أن  اجلانب :والية العامد .4

قامني ينكامر هامذا األمامر ،ايكون للحسن ،ن عي  من ،عد معاوية  ،لكن ،عامأ املحق 

 ،فكيف يتناكل عن اخلالفة ا،تغاماأ مرضاماة اهلل ،ألن  يتناىف مع أنفة احلسن وّوت  وكرم 

ا هلذا األمر فقامد  ،ثم  ترشئب  عنق  للخالفة مرًة أخرى ،ويقنًا لدماأ املسل ني ًّ ومصدا

 ،ف  أنا ،الراغب يف ذلك ،والية األمر من ،عدهأما » :روى ا،ن أعثم عن احلسن أن   ّال

 .(2)«مل أسل    ،ولو أرفت هذا األمر

إن الناما،  :ومما ياكد هامذا املوّامف أيًضاما ّامول نفامري احلرضاممي للحسامن ،امن عامي

                                                           

 .( 44/65ر لل جل  )،حار األنوا، من كتب الشيعة : ( 2/399(الصواعق املحرّة )1)

 (.4/293، 3( الفتوح )2)



 ،كانامامت مجاماماجم العامامرب ،يامامدي» :فقامامال احلسامامن ،امامن عامامي ،يءع امامون أنامامك تريامامد اخلالفامامة

إذا فكيامف كامان  ،(1)«اما ا،تغاأ وج  اهللفرتكت ،يساملون من ساملت وحيار،ون من يار،ت

وّد جاأ نص  الصل   ،وهو الشورى ،عىل األصل :نقول ؟أمر اخلالفة من ،عد معاوية

 ،(2)«،ل يكون األمر مامن ،عامده شامورى ،امني املسامل ني ...» :ك  ذكره ا،ن يجر اهليت ي

  غضامب عنامدما فعاما معاويامة الناما، إىل ،يعامة ا،نام اولذلك نجد أن  اإلمام احلسني 

رأى أن  معاوية ،ن أيب سامفيان عامَدل عامن األصامل يف  األن احلسني  ؛يءيد من ،عده

الامامذي ال ي ع امامل  ،إىل احلكامامم الاماموراثي ،الشامامورى :وهامامو ،مبامامدأ اختيامامار األمامامة للحاماماكم

 .وهذا ما سيأيت تفصيل  اليًقا ،الشورى وال يتخذها مبدأ من مبافئ اختيار اإلمام

 :نتائج الصلح

وإجيا،يامات متكاماثرة متضامافرة  ،عن هذا املرشوع العياميم هناك نتائ  كثرية نتجت

وهي فالة عىل عي امة احلسامن  ،اتفتقت مما سعى إلي  السيد السبط احلسن ،ن عي 

 :ومن أ اما ،اومن سار مع  عىل هذا الفكرة أخوه احلسني 

 ،افقد التقت األمامة عامىل كعامامة معاويامة  :د األمة حتت ّيافة وايدةي  تو .1
وسامجلت هامذه الويامدة  ،وا،تام  خيار املسل ني  ذه الويدة ،لياماورضيت ،  أمرًيا ع

 .وأصب  هذا احلدث من مفاخرها ،يف ذاكرة األمة

وأصبحت يف عامد معاوية ثالث جبامات  :عوفة الفتويات إىل ما كانت علي  .2

 .وما وراأ النامر ،وجبامة سجستان وخراسان ،وجبامة املغرب ،جبامة الروم :رئيسية

ـ الدولامامة اإلسامامال .3 فقامامد اسامامت اع معاويامامة أن يضامامعف مامامن  :مية للخاماموار تفامامر 

                                                           

 (.103:( وذكره الدواليب يف الذرية ال اهرة )رّم11/206( البداية والناماية )1)

 (.2/399( الصواعق املحرّة )2)



امة  ،شوكتامم وّوهتم يتى ات س ت يركة اخلوار  يف عامامده ،العشاموائية واالرجتامال وّل 

 .التنييم

وإذهاماب العامداوة والبغضاماأ التامي غرسامت ةيلامة مامدة  ،يقن فماماأ املسامل ني .4

 ،ةمن ّبل الذين فخلاموا يف الصامفني إلرضام نامار الفرّام ااحلرب ،ني عي ومعاوية 

 .وتأجي  احلقد وتوسيع 

 :اسيادة احلسن 

ه أن ينير إىل سيد شباب أهل اجلنامة» :أن  ّال اعن جا،ر ،ن عبد اهلل   ،من رسَّ

رساموخ  ،ومامرور الشامامور واألعاموام ،وّد أثبتامت األيامام ،(1)«فلينير إىل احلسن ،ن عي

  مامع وّد ،لغت ذروهتا يف توفيق اهلل لام  يف عقامد الصامل ،اصفة السيافة يف احلسن 

 ،ا عياميً  م صاملحً  ،فقامد كامان احلسامن ساميدًا جلاميالً  ،ومجع األمة عىل كل ة سواأ ،معاوية

يامافة ،عل  نا معنى السيافة اميافة التامي جت امع الكل امة ،السيافة التامي تقاموف األمامة للر   ،الس 

  .السيافة التي تءيل البغضاأ والشحناأ ،السيافة التي حتفظ األموال وحتقن الدماأ

ر ،القوة وهامو  ،،لغ في  ذروة السيافة صفصل  احلسن  التي ال يست يعاما من فك 

جال ،ي لك ةرفًا مناما  ،فيامم من هو ةامع مدسو، ،فكيف ،احلسن ويول  ألوف الر 

أو  ،ف  أراف أن تامراق ،سامبب  ّ امرة فم ،ولكن فيامم الكثري الكثري من املخلصني األوفياأ

دن مسلم    .خي 

ا اإلخوة اميافة ا ،نعم أهي  وال  ،وال حتفامظ األماموال ،لتامي ال تصامون احلرماماتإن  الس 

ماأ التي جتلب معاما الامدمار  ،وهتوِر احل قى ،هي نوع  من ال اغوِت األع ى ،حتقن الد 

                                                           

 (.9/178(، جم ع الءوائد )422، 15/421( صحي  ا،ن يبان )1)



 ،ولعنامة التاماريخ ،وينتامامي أصامحا ا إىل غضامب اجلب امار ،واإلذالل واليامامباب ،واخلراب

ماأ البرشية عرب العصامور والقامرون مامن احلامر  عامىل  إال ،وهل تدافعت األشالأ والد 

 ؟الرئاسة الكاذ،ة والتكالب عىل الدنيا

 ،أن خياماموض ير،امامًا ال هاماموافة فياماماما ضامامد معاويامامة القامامد كامامان يف وسامامع احلسامامن 

ة من النايية السياسية والعسكرية واألخالّية والدينية تساعده  ،وكانت شخصيت  الفذ 

غبة في  عنامد ور ،ويقن الدماأ ،إال أن احلسن مال إىل الصل  لتوييد األمة ،عىل ذلك

امو   ،ويدة األمة ،اهلل ولل كمام املوّامف يف  ،وّد ّاف احلسن مرشوَع اإلصالح الذي ت 

كانامت مجاماجم العامرب » :اكام  ّامال  ،وكانت جبامت  العسامكرية ّويامة ،جانب  و،يده

 .(1)«فرتكتاما ا،تغاأ وج  اهلل ،وحيار،ون من يار،ت ،يساملون من ساملت ،،يدي

لت يف ذاكرة األمةعن ،فلل  فرك أهيا احلسن وأصب  هذا  (،عام اجل عة) :دما سج 

فقامد التقامى  ،وتاموايل الامدهور ،التي تءهو ،  عىل مامر  العصامور ،احلدث من مفاخر األمة

امافّون  امذه الويامدة اجلامعامة ،ااملسل ون عىل كعامامة معاويامة  ،عامد  ،وا،امتام  الص 

 .الشتات والتفرّة

الساميد  ،ثم  لل امنامد، الكبامري ،ييموالفضل يف هذا احلدث العييم هلل الرمحن الر

 .باحلسن ،ن عي  :املصل  العييم ،صايب املرشوع الفريد ،النحرير

ولعامل اهلل أن  ،إن ا،نامي هامذا ساميد» :،قولام  اعىل احلسن  صوّد أثنى النبي 

فه النبي « يصل  ،  ،ني فئتني عيي تني من املسل ني فدل  ذلك عىل أن رعاية  ، صسو 

 .السيادة احلقيقيةهي  ،د األمةواحلر  تويي ،املصلحة
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ا املصلحون اسة ،أهي  ا الس  ا القافة ،أهي  إن  الذي مي ء اإلمام احلسن عن ا أن  احلسن  ،أهي 

ذ ،،ارش وخ  ط  ،يف سامبيل ويامدة املسامل ني ،وتناكل عامن يياموظ الامن فس ،وسعى ونف 

نا اكتفينا ،اماأليالم ،فكان ،حق  املصلَ  العييم ومل  ،سامالميةأيامالم الويامدة اإل ،،يد أن 

 !!هو أن نستيقظ ،ندرك يوًما أن  أّرص ةريق  لتحقيق احللم

 ،فأيب ام  ،أيب ام  إ  اللامامم» :ييامن  ّامال صصامدق فيامك املصام فى  ،أهيا احلسامن

وخيلامع نفسام   ،أوَل خليفة  يتناماكل عامن منصامب  اكان احلسن  ،(1)«وأيبِب من حيب 

 .يقنًا لدماأ املسل ني ،من مركء ّوة ال ضعف ،ةواعيةً 

ياما  :وصامايوا ،امك ،وآذوك ولعنوك ،سب وك وشت وك ،لقد أكربناك ،واهلل ثم واهلل

نا أن نرفع رؤوسنا افتخاًرا ،ك ،ف  كافك ذلك إال ثباًتا ،مذل  املامنني وإجالالً  ،من يق 

  .عىل ما س رت  يف هذه الصفحة البيضاأ من تارخينا العييم ،وعرفاًنا ،حقك ،ملوّفك

 :اياة احلسن األيام األخرية من ح

ي ذلامك العامام ،عامام اجل عامة ،ب،عد أن تم  الصل  ،ني احلسن ومعاوية   ؛وسام ِّ

،عامدها تامرك احلسامن  ،واتفاق النا، عىل إمامام وايامد ،ووضع احلرب ،الجت ع الكل ة

 ،ورجعاماما ، امن معامامام  مامامن أصامحا   و،نامامي هاشامامم  إىل املدينامامة ،الكوفامامة بواحلسامني 

وا  ا  ،تلامك الفامرتة يسامكناما عامدف  كبامري  مامن علام أ الصامحا،ةوكانت املدينة يف  ،واستقر 

، دينامة  بوهناماك جلامس احلسامنان  ،إضافًة إىل من تلقى عنامم من التا،عني األخيار

امام  العبامافَة وتعلاميَم الن اما، ، صجد  ا  وروايامَة ماما يفياماه وسام عاه مامن  ،وجعال  َّ

 .صأيافي  النبي 

                                                           

 (.2421( مسلم )2016( البخاري )1)



 ،وخ امامب  اماما ،فخامامل الكوفامامةو ،وملاماما تسامامل م معاويامامة الامامبالف» :/ّامامال ا،امامن كثامامري 

ورجع إلي  ّيس ،ن سعد أيد فهاة  ،واجت عت علي  الكل ة  يف سائر األّاليم واآلفاق

امامقاق  -العامامرب  ويصامامل عامامىل ،يعامامة معاويامامة عامئامامذ اإلمجاماماع  -وّامامد كامامان عامامَءم عامامىل الشِّ

ل احلسن ،ن عي ومع  أخوه احلسني و،قية إخوهتم وا،ن ع امم عبد اهلل  ،واالتفاق تريَّ

مامامن أرض العامامراق إىل أرض املدينامامة النَّبويامامة عامامىل ساماماكناما أفضامامل الصامامالة  ،امامن جعفامامر

تون  عىل ما صنع مامن نءولام  عامن األمامر  وجعل كل  مرَّ  ،والسالم بكِّ ،حي من شيعتامم ي 

ًما وال  ،وهو يف ذلك البار الراشد امل دوح ،ملعاوية وليس جيد يف صدره يرًجا وال تلوُّ

ا مامن ذِويام  وأهلام  وإن كامان ّامد ساماأ هامذا خلًقام ،،ل هو راض ،ذلك مستبرشام ،ام  ،ندًما

 .ا إىل يومنا هذاوهلم جرً  ،وال سي  ،عد ذلك ، دف ،وشيعتامم

ك  مديام  عامىل ذلامك  ،ومدي  في  يقن ،  فماأ األمة ،واحلق يف ذلك اتباع السنة

 .(1)«ك  تقدم يف احلدي  الصحي  وهلل احل د واملنة صرسول اهلل 

وةالامت  ،ييامَي اهلاشام يون ،اماإلجالل وااليامرتام ،ا،عد هذا الصنيع من احلسن 

لو م يبُّ  ويلَّ  ،نفو، املسل ني ماما،تامم  .النا، إياهم يف سويداأّ 

يف املدينة املنورة، ،عدما أصب  إماَم األلفامة، ألفامِة األمامة،  ااحلسن  استقر  وّد 

  : وّ َب فائرهتا، وكعيَم ويدهتا ،ال منافس

 يف روض فاة امامامامامامة نامامامامامام  غصامامامامامامنان مل

 

ان سامامامامامامامامامواهاي   نجامامامامامامامامامبام  يف النامامامامامامامامامريِّ

 فامامامأمري ّافلامامامة اجلاماماماماف وّ امامامب فائامامامرة  

 

 الوئامامامامامامامامامامامام واالحتاماماماماماماماماماماماف ا،ناماماماماماماماماماماماها 

 يسامامامن الامامامذي صامامامان اجل عامامامة ،عامامامدما 

 

 أمسامامامامامامى تفرّاماماماماماماما حياماماماماماماملُّ عامامامامامامامراها  
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 تامامامرك اإلمامامامامة ثامامامم أصامامامب  يف الامامامديار 

 

الهاماماماماماما   إمامامامامامامامام ألفتاماماماماماماما ويسامامامامامامن ع 

 
ونقامل  ،يف سام أ العلاممقاما ويلَّ  ،عالًياما بارتقت  م احلسامن واحلسامني نعم .. 

واهلامدف  ،والرواية للنا، الذين يفدون إىل املدينة املنورة هلامذا الغامرض النبيامل ،املعرفة

رة لقامد لامل يامب املدينامة ،اجلليل ألّناما ماماماجر  ،إّنام  هيوياّناما ،عالًقاما يف نفساميام  املنامو 

مدينامة  ،إّناما ةيبامة ،ومامن لباّناما رش،اما ،وفياما ترعرعا وشبا ،فياما تر،ى احلسنان ،جد ا

فامام  يامدركان أن املدينامة  ،وحتلق يف س ئاما املشاماعر ،هتوى لرؤيتاما النفو، ،رسول اهلل

ف  ا جربيل األمامني ،ع رت ،الويي والتنءيل  ،عرجامت مناماما املالئكامة والامروح ،وترفَّ

 ،واشامت لت تر،تاماما عامىل جسامد ساميد البرشامام ،وضامجت عرصاماهتا ،التقامديس والتسامبي 

ومساماجد مجاعامات  ،مامدار، وآيامات ،رسول  ما انترشام وانترش عناما من فين اهلل وسنة

ومناسامامك  ،ومعاهامامد الرباهامامني واملعجامامءات ،ومشاماماهد الفضامامل واخلامامريات ،وصاماملوات

  .ومتبوأ خاتم النبيني ،ومواّف سيد املرسلني ؛ومشاعر املسل ني ،الدين

 ياماماما فار خامامامري املرساماماملني ومامامامن ،امامام 

 

 هامامامدي األنامامامام وخامامامص ،اآليامامامات 

 عنامامدي ألجلامامك لاماماموعة وصامامبا،ة 

 

 وتشاماماماماموق متاماماماماماموّد اجل امامامامامرات 

 كرهتاماما ،لاماموال العاماموافي واألعامامافي 

 

 أ،امامدًا ولامامو سامامحبًا عامامىل الوجنامامات 

  :احلسنان يف حياة معاوية  

ف عاويامة  ،مامع معاويامة عالّامة ايامرتام وتقامدير بللت عالّة احلسن ،ن عامي 

يعرف املحل األوىف واألرفع لساميدنا احلسامن يف نفامس جامده الصامافق املصامدوق  ا

َّّره  ،و، املامنني يف مشارق األرض ومغار اوكذلك يف نف ، ص لذا كامان جيلُّام  ويامو

  .وحيرتم 



فيصل  ، ئة ألف  ،يقدم عىل معاوية يف خالفت  كل سنة افكان احلسن ،ن عي 

مريًبا وأهاًل ،اما،ن رسامول اهلل » :وكان معاوية إذا تلقى احلسن ،ن عي ّال ل  ،(1)فرهم

ألجيءن ك ،جائءة ما أجءت  ا أيامًدا » :معاويةفقدم علي  ذات مرة فقال ل   ،(2)« ص

ّامال جاما،ر  .(3)«فقبلاما احلسن ،فأع اه أر،ع مائة ألف ،وال أجيء  ا أيًدا ،عدك ،ّبلك

عند معاوية وّد تفرشامت ّامريش وصامنافيد العامرب وموالياماما أسامفل كنا يومًا »: ا

 .(4)«عن ي ين  ويساره يرسيره، وعقيل ،ن أيب ةالب واحلسن ،ن عي 

وجاماأ  ،أن  احلسن انق امع مامرًة عامن الامذهاب إىل معاويامة :أ يف البداية والنامايةوجا

فامامأراف أن يكتامامب إىل  -وكامامان مامامن أكامامرم الناماما،  -وّامامت اجلامامائءة فايتاماما  احلسامامن إلياماماما 

يف املنامام فقامال  صرأى رسامول اهلل  ،فل  نام احلسن تلك الليلة ،معاوية ليبع   ا إلي 

فامرتك احلسامن ماما كامان  ،وعل    فعاًأ يدعو ،  ،«؟تكيا ،ني أتكتب إىل خملوق ،حاج» :ل 

امام وافتقامده افامذكره معاويامة  ،هم  ،  من الكتا،ة  ،ا،عثاموا إليام  ، ئتامي ألامف :وّامال ،يف الش 

فح  لت إلي  من غري ساال ،فلعل ل  رضورة يف ترك  القدوم علينا
(5).  

 :قلامتف :ّامال ؟يا يسامن كيامف أنامت» :،عد ذلك يف املنام فقال صثم رأى النبي 

هكامذا مامن رجاما اخلامالق ومل يامر   ،ياما ،نامي :فقامال ،ويدثت  ،حديثي ،،خري يا رسول اهلل

 .(6)«املخلوق
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إضامافة إىل ايامرتام معاويامة  ،يبع  للحسامن واحلسامني ،اماجلوائء اكان معاوية 

ف هل ،وإجالل  هل  ا ، قدار مائة ألف  ويد  كامان  ،و،عد وفاة اإلمامام احلسامن ،راتًبا سنوي 

  .(1)يف كل عام  فيع ي  ويكرم  اد عىل معاوية يفِ  ااحلسني 

فامأمر هلام  يف وّتام   ،فخل احلسامن واحلسامني عامىل معاويامة» :وّال عبد اهلل ،ن ،ريدة

  .(2)«، ئتي ألف فرهم

 ،،امأن معاويامة كامان فائامم الوصامل للحسامني :وجاأت ،عأ الروايات ،سند يسن

ولقامد اعرتفامت املصامافر  ،وكان يغدق عليام  الع اماأ ،ويسارع يف تلبية م الب  وياجات 

اإلمامي ة ،ع ايا معاوية للحسن واحلسني وعبد اهلل ،ن جعفر
(3). 

 ،اومل ير احلسن وال احلسني ةول يياة معاوية منام  ساموًأا يف أنفسامام  وال مكروًهام

 هل  عن ،ري وال تغريَّ  ،ا مما كان رشط هل وال ّ ع عنام  شيئً 
(4). 

 :يف املنام ارؤيا احلسن 

رأى احلسامن يف  ،بنوات  عديامدة مامن صامل  احلسامن مامع معاويامة ،عد ميض س 

فبلامغ ذلامك  ،ففامرح ،امذلك  (5)& ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ * :منام  أن  مكتاموب ،امني عينيام 

مل  ،وفعامالً  «فقامل  ماما ،قامي مامن أجلام  ،إن كان رأى هذه الرؤياما» :سعيد ،ن املسي ب فقال
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 .(1)ايلب  احلسن ،عد ذلك إال أيامًا يتى مات 

  ؟اكيف مات احلسن 

ه  القد مات احلسن   ،فامو أشبَ  الن ا، ،  يي ا ،متأثرًا ،السم صك  مات جد 

وايات ،عأ وذكرت ،فصار أشبامامم ،  مي ًتا  جعامدة :كوجت  السم ل  ف،   الذي أن   الر 

وكامل   ،،امذلك جعامدة أمامر الامذي أن  يءيد ،ن معاويامة هامو ،عضامم وذكر ،األشع  ،نت

 وال ،ي نة
 ؟أةلع الن ا، عىل هذا األمر ف ن الذي ،ذلك ال يثبت ،حجة 

وكافهم غيًيا وينًقا ماما ّامام  ،إن  هناك الكثري الذين هم أعداأ  للويدة اإلسالمية

كام  أن  ّناماعتامم كانامت  ،من مجع كل ة األمة وتوييد صامفوفاما ا،  احلسن ،ن عي 

م أمان  لقمة ضام رب و،التايل يتامى ت ،فامو إمام ألفتاما ،ّويًة ،أن  وجوفه يي ا ي ث ل ص  

ا ،األمور وتعوف الفتن  .ولو كان ا،ن من كان ،والفتك ،  ،ال،د  من تصفيت  جسدي 

 :اوهناك أةراف هي  ل التام ة يف ف، السم للحسن 

قني فامتهم األول بئية أتباع عبد اهلل ،ن سبأ :عند ،عأ املحق  ام   ،هم الس  الامذين وج 

 .ا للرصاعوجعل يد   ،عندما تناكل ملعاوية ،هلم احلسن صفعًة ّوية

فامر،   أرافوا مواصاملة  ،الذين ّتلوا أمري املامامنني عامي ،هم اخلوار  :وامّتهم الثاين

  .االنتقام من ّتالهم يف الن امروان وغريها

نيامرًا ملاما  اومثل هذين ال رفني ال يبعد أن يكون أيد ا ّتل احلسن ،ن عي 

اميد ،يف نفوسامم من احلقد عىل أهل البيت ع وًماما  ،خصوًصاما ااحلسامن  وعامىل الس 

ألنام  أةبفامأ مرشاموعامم ،تحقيقام  ويامدة  ؛ولعلَّ املتامم األول هم أكثر النا، يقًدا علي 
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فرييدون أن يتفرغوا حِلَباكة ما ّد  ،وكبت خم  اهتم ،اللح ة واالتفاق والتناكل ،األمة

  .وإشعال احلرب ،كانوا ،دؤوه من إرضام نار الفرّة

قي احلسن  م مراًرا القد س  ة األخرية التي تامويف  فياماما ،الس  كث فاموا لام   ،لكن املر 

ءوا ل  السم   ،اجل رعة هامذا  :يتى ّال ال بيامب عنام  وهامو يعاجلام  ،فأصا،  يف مقتل ،ورك 

فخلامت أناما ورجامل آخامر مامن » :عامن ع امري ،امن إسامحاق ّامال ،رجل  ّ ع السم  أمعاماأه

ائفًة من لقد لفيت ة :فقال ،فقام فدخل املخر  ثم خر  ،عىل احلسن ،ن عي ،ّريش

 ،وما سقيت مرة هي أشامد مامن هامذه ،ولقد سقيت السم مراراً  ،كبدي أّل باما  ذا العوف

جل  .(1)«ما أسألك شيئًا يعافيك اهلل :فقال ،سلني ّبل أن ال تسألني :ثم  ّال للر 

ًفا عىل الفران ،ورفيق  وأنيس  ،شقيق  ويبيب  ،فخل علي  أخوه احلسني  ،فرآه ممد 

ام الصبا ر أي  جاماأ احلسامني وّعامد عنامد  ،وجاهدا مًعا ،وع ال مًعا ،فل املا لعبا مًعا ،فتذك 

 ،ياما أ،اما   امد» :فقامال لام  ،وعء  علي  أن يرى أخاه عامىل هامذه احلامال ،رأ، أخي  احلسن

أو يكامون  ،أّتل  واهلل ّبل أن أففنامك :ّال ؟ومل يا أخي :ّال احلسن ؟أخرب  من سقاك

فعام   ،يا أخي إن  هامذه الامدنيا ليامال فانيامة :فقال احلسن ،،أرض أتكل ف الشخو  إلي 

خشية الفتنامة التامي ةاملاما فامر   ،(2)وأ،ى أن يذكر اسم ّاتل  ،«يتى ألتقي أنا وهو عند اهلل

 .اوهكذا أراف أن ي وت  ،هكذا عان ،ال يريد أن يراق فم  ،سبب  اكان  ،مناما

ليام  أخاموه فامدخل ع ،فامإن  لل اموت سامكرات ؛أصا،  اجلامءع ،وملا اشتد  ،احلسن الوجع

امك جسامَدك ؟ما هذا اجلءع ،يا أ،ا   د» :احلسني فقال ل  فتقامدم  ،ما هو إال أن تفامارق روي 

 ،وعىل أع مامك محامءة وجعفامر ،وخدجية صوعىل جديك النبي  ،عىل أ،ويك عي وفاة ة
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 (.8/48( البداية والناماية )2)



 «وعىل خاالتك رّية وأم كلثوم وكينامب ،ب وم امر وإ،راهيمال ي  ووعىل أخوالك القاسم 

  . ([13/286) فمشق تاريخ]

ي عن احلسن ثم   ،و،رّت أسارير وجام  ،ف  أن انتامى احلسني من كالم  يتى رس  

مل أفخل ،إ  أفخل يف أمر  من أمر اهلل ،يا أخي» :وّال ل  ،أّبل ،وجام  إىل أخي  احلسني

ألنام  أيقامن  ؛(1)افبكامى احلسامني  ،«وأرى خلقًا من خلق اهلل مل أر مثل  ّامط ،يف مثل 

 .شت ت األيبابوت ،،حلول الفراق

 إال - ص النبامي يعني -أيب  عند اففنو » :ّائالً  ،ثم  التفت احلسن إىل من يول 

 «املسامل ني مقاما،ر عنامد اففنامو  ،فماً  يف   هتريقوا فال ،الدماأ خفتم فإن ،الدماأ ختافوا أن

،عدها أرسل احلسن إىل أم  املامامنني عائشامة ي لامب مناماما أن  ، ([13/288) فمشق تاريخ]

 إ  » :فقامال احلسامن ألخيام  احلسامني ،فأجا،ت  إىل ذلك ووافقامت ، صمع النبي يدفن 

،  ص اهلل رسول مع ،يتاما يف فأففن يل تأذن أن متُّ  أنا إذا ل عائشة إىل ةلبت كنت  
 ،إلياما ذلك فاةلب فأهتا متُّ  أنا فإذا ،مني يياأً  مناما كان يكون أن ذلك لعلَّ  أفري فال

 .([ 1/74) املدينة أخبار]«   في يفاففنِّ  نفساما ةا،ت فإن

ح الكبامد ،واكفاف الوجع ،اشتدَّ ،احلسِن األمل ..،عدها و،امدأ  ،وتف  امر الفامااف ،وتقر 

،دأ احلسن يلفظ ةائفًة  ،ويق  ع األمعاأ ،وجيري يف األركان ،السم  يرسي يف األوصال

امِل يف  ،هذا مل يلامِ  عن ذكِر اهلل ..لكن ،ييناما أيقن أن  املوت ّد اّرتب ،من كبده والتأم 

ملكاموت  يف أنيامر يتامى ،الامدار صامحن إىل فامرايش أخرجاموا» :فقامال ملامن يولام  ،خلقام 

 أيتسامب إ    اللامامم :ّال ثم ،فنير الس  أ إىل رأس  فرفع ،فراش  فأخرجوا ،الس وات

                                                           

 (.8/49( انير البداية والناماية )1)



  .(1)«عي األنفس أعء   فإّنا ،عندك نف 

نيا غري فاتن  وال مفتون ،ثم  أغ أ احلسن عيني  لقد  ،لقد مات احلسن ،ليوف ع الد 

ر ياما َيامَءن ،اّن ري يا فموع ،ورحيانت  األوىل ،مات سبط  املص فى وتغلغامل ياما  ،وتفج 

 .لقد مات احلسن ،َشَجن

ياموم مامات  صرأيت أ،ا هريرة ّائً  عىل مسجد رسول اهلل  :ّال مساور  السعديُّ 

 ،احلسامن  ،امن عاميماَت اليوَم  ،أهيا النا،» :ويقول ،يبكي وينافي ،أعىل صوت  ،احلسن

 .(2)«فا،كوا صِيبُّ رسوِل اهلل 

اَنَتاماَي » :يين  ّامال صوكأن  األمة ّد نسيت وصي ة نبياما  ..ال إل  إال اهلل َ  اما َرحيب

َيا نب قلامامع ،والرحيانامامة تشامامم  وال تق امامع ،«ِمامامنب الامامدُّ وت سامامقى لَتحياماما ال ت سامامقى  ،ومتسامام  وال ت 

 .وسحًقا ملن اّتلع الرحيانة الثانية ،فتب ا ملن وضع السم  للرحيانة األوىل ،لت وت

ليسامتأذّنا يف ففنام  يف ،يتاماما مامع  ،توج   أخوه احلسامني إىل عائشامة ،فل  تويف احلسن

لكن مروان ،ن احلكم ومن مع  رفضوا  ،(3)« نعم وكرامة»  :فقالت عائشة ، صالنبي 

الح ة الس  ام ،وكافت أن تسيل الدماأ لاموال ل امف اهلل ،ذلك ،قو  ل الص  حايب ييام  تامدخ 

 مع أ،ي  ليدفن ،موسى ،ا،ن جيأ لو أرأيتم» :وخاةبامم ّائالً  ،ااجلليل أ،و هريرة 

نع  مامع لي امدفن ،ام  جاميأ ّامد ،نبامي اهلل ا،ن فامذا :ّال .نعم فقالوا ؟لل وه ّد أكانوا ،ف  

فن عامث ن  ،فأ،وا «أ،ي  امة أنام  ال يصام  أن يامد  ويامدفن احلسامن  ،،بقيامع الغرّامد ا،حج 

                                                           

 ( 13/285( تاريخ فمشق )1)

 (.8/49( والبداية والناماية )3/278( انير سري أعالم النبالأ )2)

 (.2/19( أسد الغا،ة )3)



  .(1) ص،جانب النبي 

م إليام  ،مواليام  ومجامع ،لامذلك وتسامل   اب احلسامني غض  ،هريامرة ناصامًحا أ،امو فتقامد 

ره ،وصي ة أخي  احلسن  يتامى يامدعوك لامن القاموم فامإن ،أخيامك وصية اهلل أنشدك» :فقال ،وذك 

امرب فاة امة  ،وففن أخاه احلسن ،البقيع ،افامتثل احلسني  (2)«فماأ ،ينكم تكون ّريبًا مامنّ 

هراأ  .الء 

م احلسني  وملا أرافوا أن يصلو وكامان واليامًا عامىل  ،سعيَد ،ن العا  اا علي  ّد 

 ،وّد اجت ع النا، جلناكتام  ،(3)«ما ّدمتك لوال أّنا سنة  » :وّال ،ااملدينة ملعاوية 

يام   ..(4)يتى ما كان البقيع يسع أيدًا من الء 

 ،وع ره ث ن وأر،عون سامنة ،سنة إيدى وخسني للامجرة اوّد تويف احلسن 

وريض اهلل عامن  ،والت قي العا،امد ،السيد الءاهد ،أيب   د احلسن ،ن عي فريض اهلل عن

ه املص فى  ،أ،ي  وأم  وأخي    . صوصىل اهلل عىل جد 

،عامد  ،شاميدًا ،أيدي الغدر واخليانامة ،من الدنيا الفانية ،اوهكذا خر  احلسن 

وأعاماف  ،ومجامع الكل امة ،ساماهم يف ويامدة األمامة ،ومرشوًعا عييً   ،أن ّدم ع اًل جليالً 

وستيل األمة اإلسالمية مدينامًة هلامذا  ،يف نرش فيناما اإلسالمي ،لقمة فورها احلضاري

 ،وساماهم يف اإلصامالح ،وَيفظ الدماأ ،الذي محل لواأ الويدة واأللفة ،السيد اجلليل

م ،جامافه الرائع قتدى ،وصربه الفائق ،وّد  تامذى عامىل مامر العصامور ،مثاالً ي   ،ونرباًسا حي 

                                                           

 .( 13/288) فمشق مدينة تاريخ(1)

 (.6/254( هتذيب الك ل لل ءي )2)

 (.11/211(، والبداية والناماية )1/262( أسد الغا،ة )1/116االستيعاب )( 3)

 (.11/211( البداية والناماية )4)



هو   . سيد شباب أهل اجلن ة ..إن   ،حق   ،روتوايل الد 

 :بحال احلسني بعد موت أخيه 

الامذي كامان يامنعم عليام  ،عقلام   ،أكرب فاجعة يني فارّ  أخوه انءلت ،احلسني 

وكامان كامل وايامد مامنام  لآلخامر  ،وةالّامة وجامام  ،وسام يت  ،وعبقريت  الفامذة ،الواسع

 ،ومل خيتامءل ،اماألمر فونام  ،وأسبغ علي  ،شامفقت  ،فارق من تغشاه ع ف  ،كاألب احلنون

 ،ا يف يضامن فاة امةمجيًعام تر،ياما ،ويثري عقل  ،اخلربة ،نص فارق من كان يسدل إلي  ال

 .ترعرعا يف كنف عي ، صلعبا عىل لامر جد ا رسول اهلل 

صوووووونان ك    َرو  فاطمووووووة نووووووام دح

 

 ينرووووووووْبهام   الن وووووووو ات سووووووووواها 

 وقْطوووووبح دا 
 فوووووأم  قافلوووووة اجلهووووواد 

 

 واالّنوووووواد ابناهووووووائوووووورة  الوئوووووووام  

وّامف عامىل ّامربه فقامال  اوففن  احلسامني  ،،عد أن صعدت روح احلسن إىل اهلل 

إن كنامت  ،رمحامك اهلل أ،اما   امد» :لشدة ما نءل ،ام  ؛ويءن ،هذه الكل ت ،توجع وتأوه

ويامة ،لتنارص احلق ميان   ،وتاثر اهلل عند مدايأ الباةل يف مامواةن الت قيامة ،حسامن الرَّ

وترفع ،امافرة  ،وتفيأ علياما يدا ةاهرة ،الدنيا ،عني هلا ياّرةوتستشف جليل معالم 

وإىل روح  ،ورضيع لبامان احلك امة ،وأنت ا،ن ساللة النبوة ،أعدائك ،أيرس املانة عليك

يَم اهلل لنا ولكم األجر علي  ووهب لنا ولكامم الساملوة ويسامن  ،ورحيان وجنة نعيم أعب

  .(1)«االتساأ علي 

   امد أل،يام  أخوه ّربه كذلك عىل وّف ،ب عي ،ن احلسن ف فن و،عد أن  

ت فامإن ،  د يا أ،ا اهلل يرمحك» :فقال ب عي ،ن ت لقامد يياتامك عامء   ،وفاتامك هامءَّ

 يكامون ال وكيامف ،كفنامك تضام ن  ،دن   البدن ولنعم ،،دنك تض ن  روح   الروح ولنعم

                                                           

 (.910( خمترص تاريخ فمشق )صام1)



تك  ،الكساماأ أصامحاب وخامامس ،التقى أهل ويليف ،اهلدى سليل وأنت ،هكذا غامذ 

 يياماً  وةبامت ،اإليام ن ثامدي ورضامعت ،اإلسالم يجر يف ور،يت ،احلق أكف ،التقوى

 ثامم «اهلل يرمحامك لامك اخلامرية يف نشامك فامال ،،فراّك ةيبة غري أنفسنا كانت وإن ،وميتاً 

 .(1)ّربه عن انرصف

 :ومتثل ّائالً 

وووووونح رأط أم تطيووووووبح جمال وووووو  أأدهح

 

 ؟!وخوووودَك مع ووووور وأنووووَت سووووليبح  

ب مووووا  امووووزن موووون دوووو  مَ    ائ ووووخأأْفَ

 

 ؟وقوود ضووومن األحشووا  منوووك هليوووب 

يَك مووووا نوووواَك احلوووواممح بأيكووووةٍ  
 سووووأبك 

 

 ومووا اخَ وو   أر   احلروواز  ق وويبح  

وووووخ   دريبوووووًا وأكنوووووافح احلرووووواز  نوطح

 

وووّ موووا نوووَت الووورتاب  دريوووبح    .أال كح

ويع امف  ،،عد موت أخي  هيتم ،أوالفه وحياموةامم ويرعاماهم اوكان احلسني  

خ امب مامن ع ام   اك  ذكر أن احلسن ،امن احلسامن  ،مفامو يرى نفس  كأ،يام ،عليامم

فخامر  معام   ،ّامد انتيامرت هامذا منامك ان لامق معامي ،يا ا،ن أخي :فقال ل  ع   ،احلسني

ام  شامئت :وّامال لام  ،يت ى أفخل  منءل  ثم  أخامر  إليام  ا،نتام  فاة امة وسامكينة  ،اخامرت أهي 

اها ،فاختار فاة ة ج  إي  فءو 
(2). 

 :باحلسني يف خالفة معاوية 

إضامافة  ،كان يبع  للحسامن واحلسامني ،اماجلوائء اا سا،ًقا ،أن  معاوية ك  ذكرن

                                                           

تاماماريخ  ( وانيامامر44-8/43) والنامايامامة ( والبدايامامة601-2/600) الكامام ل هتامامذيب ( انيامامر1)

 ( 111-14/107فمشق)

 (.43( أخبار النساأ ال،ن اجلوكي ) 2)



وراتبام  يف كامل  ،فر،  أجاك احلسن ،أر،ع ئة ألف فرهم ،إىل ايرتام معاوية وإجالل  هل 

،امل كامان  ،تلك الءيارة امل يق ع احلسني  ،و،عد وفاة اإلمام احلسن ،ئة ألفسنة ما

مريبًا  :ويقول ل  معاوية إذا لقي  ،(1)يكرم يف كل عام  فيع ي  و ايِفد عىل معاوية 

موفًيا ،عامامده  اوّد ،قَي احلسني  .(2)ويأمر ل  ،ثالث ئة ألف ،،ا،ن رسول اهلل وأهالً 

 . فلم ينءع يًدا من ةاعة ،او،يعت  ملعاوية 

ال تامدع أيامدًا »، ّامال لصامايب يرسام : «م ر»مكة من من قة  اوملا ّصد معاوية 

، فخر  يسري ويده، يتى إذا كان وسط األراك، لقيام  احلسامني «أنايسري معي إال من محلت  

وساميد شامباب املسامل ني،  صمريبا وأهاماًل ،اما،ن ،نامت رسامول اهلل »، فوّف وّال: ا

  .(3)ل علي ، فأيت ،ربذون فتحوَّ «فا،ة أليب عبد اهلل يركب اما

عيامً  لام  ،عامد ماموت أخيام  احلسامن  اوهكذا لامل  معاويامة   رتمامًا للحسامني وم 

، و بتام   صعني، ومشفًقا علي  ألن  يدرك مكانت ، ويعلم منءلت  من النبامي أمج ي

م ،نامي هاشامم ايف صدور النا،. وهذا ليس ،بعيامد  عامىل معاويامة  ، الامذي كامان يقامد 

امامامم يف كامامل األمامامور، ع اماماًل ،الرشامامط الامامذي رشةامام  احلسامامن عليامام  ملاماما تناماماكل لامام  عامامن وجيل  

(4)اخلالفة
 . 

ن  سوًأا يف نفسام  وال مكروهاما، وال ّ امع عنام  ومل يَر احلسني ةول يياة معاوية م 

شيئا مما كان رشط ل ، وال تغري  ل  عن ،ري 
يف لامل  خالفامة  ا، فقامد عامان احلسامني (5)

                                                           

 (، وانير كذلك: جالأ العيون لل جل  والكايف يف الفروع.8/161( البداية والناماية )1)

 ( 5/171( الرشيعة لآلجري )2)

 ( 1/519( تاريخ اإلسالم للذهبي )3)

 ( 218( األخبار ال وال أليب ينيفة الدينوري )  4)

 ( 225( األخبار ال وال أليب ينيفة الدينوري، ) 5)



، يساماموفها التقامامدير ماماما يقامامارب العرشامامين عاًماماما، فكانامامت العالّامامة ،يامامنام  امعاويامامة 

سامنذكر  وااليرتام، إال ما كان يف أواخر خالفامة معاويامة مامن توليامة ا،نام  يءيامد، والامذي

 تفصيل  ّريًبا.

 :امكاتبة أهل الكوفة للحسني 

،امامدؤوا ، راساماملة احلسامامني  ،اعنامامدما علامامم أهامامل الكوفامامة ،وفاماماة اإلمامامام احلسامامن 

مل  اإال أن  احلسامني  !واخلامرو  عليام  ،اي لبون من  خلع ،يعة معاويامة  ،ا
فلام   وصامل خامرب أهامل الكوفامة إىل  ،(1)وكتب هلامم ،امذلك ،يستجب هلم إىل ما فعوه إلي 

 ،أتاما  كتا،امك» :فكتامب إليام  احلسامني ،كتب إىل احلسني يستعتب  ،معاوية ،ن أيب سفيان

وما أرفت  لك  ار،ة  ،واحلسنات ال هَيدي هلا إال اهلل ،وأنا ،غري الذي ،لغك عني جدير

  .(2)«إن أثرنا ،أيب عبد اهلل إال أسداً » :فقال معاوية« اوال عليك خالفً 

ه أ اكيامامف أليب عبامامد اهلل  ..نعامامم مامامن » :الامامذي ّامامال ؟ صن خيامامالف سامامن ة جامامد 

 ،ومامن أةاماع أمامريي فقامد أةاماعني ،ومن عصا  فقامد عىصام اهلل ،أةاعني فقد أةاع اهلل

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  * :وّامامد ّامامال اهلل تعاماماىل ،(3)«ومامامن عىصامام أمامامريي فقامامد عصاماما 

يعلم يقينًا وجاموب ةاعامة اخلليفامة يف  افاحلسني  .(4)& ىئ ىئ ی ی یی

ويامأمن  ،وحيصامل األمامن واالسامتقرار ،تستقيم أمور األمامة ألن   ذه ال اعة ;املعروف 

املخ  امط لل رشاموع  ؟اوكيامف للحسامني أن خيامون أخاماه احلسامن  ،النا، من الفتنة

                                                           

 (. 1/349ال،ن سعد ) ( ال بقات الكربى1)

 ( 1/440( ال بقات الكربى ال،ن سعد، ال بقة اخلامسة )2)

 (.1835( مسلم )6718( البخاري )3)

 [.59( ]النساأ:4)



د األمة ،اإلصاليي  العييم  ،،عد سامنني مامن القتامال واخلامالف والشامقاق ،الذي ،  وي 

ف وفاة أخي  احلسن  ّ ع من احلسني أن   ، جر  وال  ،لخالفةترشئب  عنق  ل ،افامل يتو

اموِل اهللَِّ  ،أ،امًدا ؟وخيلامع ،يعتام  ،فيشق  عصاما ال اعامة ،يبايل ،دماأ املسل ني  :صّامال َرس 
ورشار  ،خيار أئ تكم الامذين حتباموّنم وحيبامونكم ويصاملون علاميكم وتصاملون علاميامم»

يا رسامول اهلل أفامال  :ّيل .أئ تكم الذين تبغضوّنم ويبغضونكم وتلعنوّنم ويلعنونكم

ال ماماما أّاماماموا فاماميكم الصامامالة وإذا رأيامامتم مامامن والتكامامم شاماميًئا  :فقامامال ؟ننا،امامذهم ،الساماميف

 .(1)«تكرهون  فاكرهوا ع ل  وال تنءعوا يًدا من ةاعة

 :ص اشتغال احلسني بتدريس العلم الّشرعّي يف مسجد رسول اهلل

وووي خالووود  بعووود َمْوتوووخ ْلوووم ح 
وووو الع   أخح

 

ووووويمح  
اب  رم   وأوصووووووالحخ نوووووَت الووووورت 

 مووواٍع عوووىل  وذحو اجلهوووّ َمْيوووت  وهوووو 

 الث رو

َوووون  موووون األْحيووووا  وهووووو َعووووديمح    يح

أنام  كامان يامدر،  ،ا،عد صل  احلسامن  امن األع ل التي ّام  ا احلسني  

ّامال معاويامة » :فعامن أيب سامعيد الكلبامي ّامال ،يف مسجد املدينامة صمرياث رسول اهلل 

عامىل فرأيت يلقة فياما ّوم  كأن   ، صإذا فخلت مسجد رسول اهلل  :من ّريش لرجل  

ليس فياماما  ،ماتءًرا عىل أنصاف ساّي  ،افتلك يلقة أيب عبد اهلل  ،رؤوسامم ال ري

يال من اهل ءِّ
  (3)«يشأ (2)

ه  ،أي يلبس اإلكار يتى أنصاف ساّي  ة يرص  عامىل سامن ة جامد  وفي  إشارة  إىل شد 

 .صرسول اهلل 

                                                           

 (.1855( مسلم )1)

 ( يعني: ليس فياما من املءاح واهلذيان، وع ل اللعا،ني.2)

 ( 14/179( تاريخ فمشق )3)



ريهاما مامن وغ ،يعل م النَّا، أمور فينامم من الصالة واحل  والصيام اوكان احلسني  

 تامدلُّ وّد أثرت عن  ،عأ الفتاوى ،  ، صومل خيتءل شيئا عل   عن رسول اهلل  ،أمور الدين

فقامد كامان يرجامع  ،يعد من مراجع الفتيا يف كمنام  اإذ كان احلسني  ،عىل سعة عل   وفقام 

 ،وكامان ممامن سامأل  عبامد اهلل ،امن الامء،ري ،إلي  ،عأ عل أ الصامحا،ة يف ،عامأ املسامائل الرشامعية

امائ  ،عىل القوم الذين أعاماّنم» :فقال ؟ن فِكاك األسريفسأل  ع فامدعا  ؟وسامأل  عامن الرشامبّ 

ائ ً  حة  ل  فحلَب ورشبّ   .(1)«وناول  ،،لقب

 ،ام مع خالف  مع  ام  يصىل خلف مروان ،ورجاية عقل  اوكان من متام فقام   

 .(2) ا ويعتد   ،وال يعيدها

 هواتباعام  هلامدي جامد   ،رهوعلامو ّامد ،ومن أعيم ما يدل عىل س و أخالق احلسامني
،امن العاما  وايل  سامعيدَ احلسامني  ففع  ،احلسن  أخوه أن  ملا ت ويفَ  ،وفضل  وعل   ، ص

 .(3)«فلوال أّنا السنة ما ّدمتك ،متقدَّ » :املدينة ليصَي علي  وّال

امي   ،والسامبط املءهامر ،الغصن املث امر اهكذا كان احلسني  وينرشام  ،معلَّ م ويامتَ علِّ

 اف ،ومعرفامة وفقام    ،وفامامم وعلامم   ،ويك امة ،حلامم   ، صهدي جده رسامول اهلل 
 ،وا،ن الءهراأ ،وسيد األفاضل ،سليل األرشاف ،وأعىل اهلل يف اآلخرة مثواه ،وأرضاه

  .سيد األنبياأ ص  د  ،،نت صايب احلوض واللواأ

                                                           

 (.118( االستيعاب ال،ن عبد الرب ) :1)

 ( 8/285( البداية والناماية )2)

يامامدي  »( وّامامال احلاماماكم: 3/187( واحلاماماكم يف املسامامتدرك )3/163( رواه ال امامربا  يف الكبامامري)3)

(: 3/48، ووافقامام  الامامذهبي، وّامامال اهليث امامي يف جم امامع الءوائامامد )«صامامحي  اإلسامامناف، ومل خيرجاماماه

 «.رجال  موثقون»



   :غزو القسطنطينية

ر عن ساماعد  امل يقعد احلسني  اجلامد  ،عد فراق أخي  ، ،قدر ما شدَّ مئءره ، وش َّ

، و،دأ حيلِّق يف اآلفاماق جماهامًدا .. ولرضامب أعامداأ اإلسامالم مسامانًدا .. فعنامدما نامافى معاويامة 

إال تلبيامة ذلامك النامداأ ، شامارك احلسامني  ا،غءو القس ن ينية ، ما كان من احلسني  ا

يف هامامذه الغامامءوة ،رويامام  وجسامام   ، إلعامامالأ كل امامة ال إلامام  إال اهلل، معامام  مجامامع  مامامن كبامامار  ا

 ؟ قّصة هيه الغزوة . فام يالصحا،ة 

يامامدرك ،امامأن  أعامامداأ اإلسامامالم لامامن يقفاماموا مكتامامويف األيامامدي ، ،امامل  اكامامان معاويامامة 

سيسعون إىل القضاأ عىل الدولة اإلسالمي ة و ار،تاماما ، خاصامة ،عامد سلساملة مامن الفتويامات 

هامي «  ةالدولامة البيءن يَّام»  واالنتصارات يف عامد اخللفاماأ الراشامدين ، وكامان معاويامة يامرى أنَّ 

امامة ، وإمكانياهتاماما كبامرية، وّامامدرهتا عامامىل املقاومامامة اخل امر ا وي  ألكامامرب عامامىل املسامل ني ، فعاصامام تاماّ 

هائلة، وهي مل تكامف ،عامد عامن مناماوأة املسامل ني ! و،اختصامار فامامي العامدو الرئي ام واخل امر 

 األكرب املاثل أمام املسل ني ! 

 أوالً : التنطيو لالستيال  عىل القسطنطينية:

التي متد جءر رشق البحر املتوسط ،القوات والعتاماف هي « القس ن ينية » ،  أن  

ع أهلاما عىل شن الغارات عىل سايل مرص والشام، فقد ير  معاوية   ا، وتشجِّ
 عىل وضع خ ة لالستيالأ علياما من خالل :

 االهت م ،دور صناعة السفن يف مرص والشام .  .1

ليكون ّافرًا تقوية الثغور البحرية يف مرص والشام ، وت وير األس ول البحري  .2

 عىل فك معاّل القس ن ينية عاص ة الروم . 

 االستيالأ عىل اجلءر الواّعة رشّي البحر املتوسط .  .3



حتصامامني أةامامراف الشامامام الشامام لية، التامامي تشامامكل مناماماةق احلامامدوف ،امامني الامامدولتني  .4

 اإلسالمية والبيءن ية .

ولامة كان هامذا التخ اميط االسامرتاتيجي  املامتقن ، ، ثا،امة  اولامة  للضامغط عامىل الد

البيءن ية من خالل الضغط عىل عاص تاما القس ن ينية متاميدًا لالستيالأ علياما ، فامامذه 

العاص ة العتيدة هي مركء أعصاب الدولة ومستقر األموال والرجال، وفياماما العقامول 

رة، فإذا سق ت يف يد املسل ني ، فإن هذا سيافي إىل شلل    ولة كلاما .يف الدَّ  كامل   املفكِّ

 ار األول للقسطنطينية :ثانيًا : احلص

هامام رساياما مامن ّواتام  لتغامري عامىل األرايض 48ام  47سامنتي  ا،ع  معاوية 

، ك  وصل األسام ول (1) البيءن ية ، لت امد ال ريق يف سبيل الوصول إىل القس ن ينية

اإلسالمي إىل خلقيدونية ام ضامايية مامن ضاموايي القسام ن ينية عامىل الامرب اآلساميوي ام 

ا ، ولكن انتشار مامرض اجلامدري وفتكام  ،كثامري مامن جنامد ويارصها ، توةئة الّتحامام

املسل ني ، عالوًة عىل يلول الشتاأ القار  ، جعل لامروف اجلاميش املحامارص صامعبة 

للغاية، واشتد األمر عىل املسل ني ! ف  كان من ّائد اجليش الربي : ) فضالة ،امن عبيامد 

 ت  إضافية . ه ،قواالليثي ( ، إال أن استنجد ، عاوية ةالبًا من  أن ي دَّ 

هامام ،  49فًا من اجلاميش ،قيامافة ولامده يءيامد عامام مدَ  اهنا .. أرسل معاوية 

، ،امن اخل اماب وانضم  هلذا اجليش مجع  من عي أ الصامحا،ة، أمثامال: عبامد اهلل ،امن ع امر

وعبد اهلل ،ن الء،ري، وعبد اهلل ،ن ع رو ،ن العا ، وأ،و أيوب األنصاماري، وعبامد اهلل 

 ! (2) ا، ومعامم احلسني  يدري .. ،ن عبا،، وأ،و شيبة اخل  
                                                           

 .( 6/145تاريخ ال ربي ) (1)

 ، تاماريخ اإلسامالم للامذهبي (111 /14) تاريخ فمشق، (5/232( ، )6/148تاريخ ال ربي ) (2)

 . (161 /8 )، البداية والناماية ال،ن كثري (104 /5)



حابة م  عىل امشاركة   هيه الغزوة ؟ااذا حرص الص 

وم  ، ويامدقُّ  (1)هامام 49كان هذا اجليش اإلسامالمي  أول جاميش  يغامءو ،امالف الامر 

: ) أول  ص أ،واب القس ن ينية عاص تامم ، وّد ثبت يف الصحي  من ّول الرسول

، فكان غءو القس ن ينية يعد  مامن  (2)هلم (  جيش  من أمتي يغءون مدينة ّيرص مغفور  

حا،ة ةلًبا لل غفرة التي ،رش   اما رسامول اهلل  ة ، لذا شارك فياما كثري  من الص  فالئل النبو 

 .ص

 ثالثًا : جمريات احلصار والقتال :

ين ،ام ، ثم  اجتاكوا  «مشاد» خر  الصحا،ة ومن معامم من املدينة املنورة ، مار 

، جماهامدين مقاماتلني ، وانضام وا إىل  «خلقيدونيوة» ى وصلوا إىل، يت(3) «حلب» مدينة

، وعسامامكروا خلامامف  «القسووطنطينية»اجلاماميش املامامرا،ط هناماماك، وكيفاماموا مجاماميعامم نحامامو 

أسوارها ضار،ني علياما احلصار يوايل ستة أشامامر ام مامن الر،يامع إىل الصاميف ام ، وكامان 

سامالمي  يف هامذا يتخلل هذا احلصار اشتباكات ،ني ّاموات اجليشامني ، وأ،امىل اجلاميش اإل

 احلصار ،الًأ يسنًا وألامر صوًرا من الشجاعة واإلّدام . 

وكافت القوات اإلسالمية أن حترك انتصارًا ، لوال أّنا واجامامت صامعو،ات مجامة 

 مناما :

 الشتاأ الشديد الذي صايب  الربف القار  وامل ر الغءير !  .1

 نقص ال عام واألغذية . .2

                                                           

 ( .161 /8 ) هام ، انير : البداية والناماية 51( . وّيل سنة 5/232تاريخ ال ربي ) (1)

 ( .2766) أخرج  البخاري (2)

 .21،غية ال لب يف تاريخ يلب ال،ن العديم   (3)



 اليروف السا،قة . تفيش األمراض ،ني أفراف اجليش ، ،سبب .3

مناعة أسوار مدينامة القسام ن ينية الشاماهقة واملنيعامة ، التامي يالامت ،يامنامم و،امني  .4

فخوهلا ، يي  أن  هلاما سامبعة أساموار ، وسام ك سامورها الكبامري أيامد وعرشامون 

 ذراًعا ! وفي  مائة ،اب ! 

إضافة إىل النار التي فتحاما الروم املتحصامنون ،أساموار القسام ن يي ة عامىل جاميش  .5

 . (1) ، فقد أيرّت النار كثريًا من سفن املسل نياملسل ني 

امامعو،ات كامامان هلاما أثرهاماما الكبامامري يف تراجامع املسامامل ني، وإجباماماِرهم عامامىل  فامامذه الصُّ

 .(2) العوفة إىل ،الف الشام
 رابعًا : ما أنرزه امسلمون   هيه الغزوة :

كان من ال بيعي  أن يعاموف جاميش املسامل ني إىل ،امالف الشامام ، ،عامد أن خرساموا 

وم كث قوا هدًفا ،عيًدا وهو : كرع اخلوف يف ّلوب الر  فن ، لكن امم يق  رًيا من اجلند والس 

وم ، ،امأن  عاصام تامم   إىل الامر 
م است اعوا إيصال رسامالة  « القسام ن ينية»! إضافًة إىل أّن 

 .(3) صارت هدًفا لل سل ني إن آجاًل أم عاجالً 

                                                           

 ( ،ترصف .1/59األمويون ،   د سيد الوكيل ) (1)

 . 110( ، خالفة معاوية للعقيي صام6/480الكامل يف التاريخ )  (2)

ومل ي نع فشل احل لة األوىل معاوية ،ن أيب سفيان عن امليض ّدًما يف  اوالت  لفت  القس ن ينية   (3)

مساعد ، فبعد جءيريت : ّرب  وكو، ،  ، وأفرك أ ية السي رة عىل اجلءر القريبة مناما كعامل

هام ، وجءيامرة خيامو، ، وكام  سامي روا عامىل أكمامري وليكياما  52فت  املسل ون جءيرة روف، عام 

وّليقيا ، و،ذلك است اع معاوية أن حيكم احلصار البحري عىل العاص ة البيءن ية . ثامم  يف عامام 

 . 41عبد املنعم اهلاش ي   هام ،دأ احلصار الثا  للقس ن ينية ! اخلالفة األموية ل 54



 :   حصار القسطنطينية(1)* وفاة أيب أيوب األنصار 

عندما خر  يف غءوة القس ن ينية ّد تقامدمت ،ام  السامن  اكان أ،و أيوب 

َ اًفووا َوث َقووااًل : )  وأصامامب  شاماميخًا كبامامري ، وكامامان يقامامول : ّامامال اهلل تعاماماىل وا خ  وورح
... ( اْن  

  .(2) ( ألجد  إال خفيفًا أو ثقيالً 41)التو،ة:
يف هذه العامءوة يعلِّامم الناما، الفامامم الصامحي  لآليامات  اوكان أ،و أيوب 

وم ، ومحامي الاموةيس ، محامل أيامد  القرآني ة ، فعندما التقى جاميش املسامل ني ،جاميش الامر 

املسل ني عىل العدو ، وألقى ،نفس  ،ينامم ، يرضب هذا ، ويرصع  ذاك ، فقال الناما، : 

م  م  ، ال إل  إال اهلل، يلقي ،يدي  إىل التاملكة ! فقال أ،و أيوب: إن  نءلت هذه اآلية فينا 

وألامامر اإلسامالم ، ّلناما : هلاممَّ نقاميم يف أموالناما  صملاما نرصام اهلل نبيام  معرش األنصار، 

َكوة  ونصلحاما، فأنءل اهلل تعاماىل : )  ْم إ ىَل الت ْهلح يكح ووا ب َأْيود  ْلقح ّ  اهلل   َواَل تح ووا    َسوب ي قح ( َوَأْن  

( فاإللقاماماأ ،األيامامدي إىل التاملكامامة أن نقاماميم يف أموالناماما ونصاماملحاما ونامامدع 195)البقامامرة : 

فبذل  الن فس والنفيس يف سبيل اهلل لاميس مامن التاملكامة يف يشأ ، إن ام  اهلامالك  .(3)جلامافا

 احلقيقي هو هالك اآلخرة ! ،سبب التاماون يف واجبات اإلسالم .

                                                           

هو خالد ،ن كيد ،ن كليب، أ،و أيوب األنصاري اخلءرجي، شامد ،درًا والعقبة واملشاهد كلاماما،   (1)

ّتال اخلوار  ، وهو مضيف رسول اهلل ، ففي فاره كامان نامءول رسامول اهلل  اوشامد مع عي 

ملسامجد ومساماكن  يولام ، ، يني ّدم املدينة ماماجرًا من مكة ، فأّام عنده شامرًا يتى ،نامى ا ص

ل إلياما ، وّد وفد أ،و أيوب عىل عبد اهلل ،ن عبا، ملا كان واليًا عىل البرصة يف عامد عامي،  ثم حتوَّ

عندك، فوصل  ،كامل ماما يف املنامءل فبلامغ  ص، وّال ألجءينَّك عىل إنءالك النبي فبالغ يف إكرام ِ 

. وكانامت بب ،امن ع امري ،ني أيب أيوب ومصامع ص، وّد آخى رسول اهلل  ذلك أر،عني ألفاً 

 .وفات  ،بالف الروم ّريبًا من سور ّس ن ينية 

 ( .1/175سكب العربات لل وت والقرب والسكرات )  (2)

 . 2972، سنن الرتمذي رّم  2512سنن أيب فاوف رّم   (3)



وهكذا لل  أ،و أيوب جياهد يف سبيل اهلل عىل أسوار القس ن يني ة ، يتى نامءل 

أّىص نق ة من أرض العدو ! ّائاًل  ،  املرض ، فأّعده ، وأوىص ،أن   إن مات يدفن يف

، فارمو  حتت أّدامكم . أما إ  سامأيدثكم  : ) إذا متُّ فامحلو ، فإذا صافقتم العدوَّ

 من مات ال يرشك ،اهلل شيئًا فخامل اجلنامة ( : يقول ص،حدي  س عت  من رسول اهلل 

، فيكامون ،امني . وهذه الوصي ة تعدُّ صورة رائعة تدل عىل تعلق هذا الصحايب  ،اجلاماف(1)

صفوف املجاهدين يتى وهو يف نعش  ،   والً عىل أعناّامم ، متوغاًل يف أرض العدو 

ق يف ييات  من إنجاكات ، فت ن ى املءيد ،عد ممات ، وهذا  ييًا وميتًا، وكأن  مل يكِفِ  ما يقَّ

 .(2) ما ال غاية ،عده !

ية، وّالامت الامروم ، ففن  املسل ون عند سور القس ن ين اومل ا مات أ،و أيوب 

ملن ففن  : يا معرشام العامرب ّامد كامان لكامم الليلامة شامأن . ّامالوا: مامات رجامل مامن أكاما،ر 

َب ،ناّو،  يف ،الف العرب ! ِ ض لقربه (3) أصحاب نبينا ، واهلل لئن ن بش، ال رض  . ف  تعر 

 ! أيد  ،عدها إىل اآلن

 :ا لبعض مكارم احلسني اوصف معاوية 

 ،متبعاماما هلامامدي القامامرآن صجامامده رسامامول اهلل يتخلامامق ،امامأخالق  اكامان احلسامامني 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  * :ولقول  تعاىل

                                                           

 ( إسنافه ّوي .2/412سري أعالم النبالأ )  (1)

 ، ،ترصف . 68رصي صامالصحايب اجلليل أ،و أيوب األنصاري ، يسني امل  (2)

وم مامن 2/412سري أعالم النبالأ )  (3) ( ، ويف رواية أن  يءيد ،ن معاويامة مل اما ،لغام  عامن صامايب الامر 

إن فعل ذلك ما نرتك ّرًبا من ّبور » ورمي  للكالب ، ّال :  اعءم  عىل نبش ّرب أيب أيوب 

،ناها  وم ! انير : فعند ذ« النصارى يف ،الفنا إال نبشناه ، وال كنيسًة إال خر  لك خاف صايب الر 

 . 606آثار البالف وأخبار العباف   



وخيامص  ،فكان يع ف عىل أيتام املسل ني ،(1)& ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 ، امذه املكرمامة افشامامد لام  معاويامة  ،وهيتم ،شاوّنم ،اأيتام من مات مع أ،ي  

ملاما ّامدم معاويامة » :ففي خرب ةريامف يتحفناما ،ام  ا،امن ّتيبامة ّامال ،ومدي  عىل هذا اخللق

وعبامد اهلل  ،امن  ،وعبامد اهلل  ،امن جعفامر ،املدينة منرصفًا من مكة ،ع  إىل احلسن واحلسني

،ري ،ع ر  امدايا مامن كسامًى وةيامب   ،وعبامد اهلل  ،امن صامفوان ،امن أمي امة ،وعبد اهلل  ،امن الامء 

 ،ليحفظ كل  رجل  منكم ما يامرى ويسام ع مامن الامرف   :ثم ّال لرسل  ،وِصالت  من املال

 :ّالوا .إن شئتم أنبأناكم ،  يكون من القوم :ّال ملن يرض ،  الرسل من عندهفل  خر

ا احلسن فلعل  ينيل نساأه شاميئًا مامن ال  يامب :ّال ،أخربنا يا أمري املامنني وهيامب ماما  ،أم 

فامإن  ،وأما احلسني فيبدأ ،أيتام من ّتل مع أ،ي  ،صامف ني ،،قي من يرضه وال ينتير غائباً 

وّال معاوية عن اآلخامرين أّامواالً تتوافامق ...  وسقى ،  اللبن ،ءر،قي يشأ نحر ،  اجل

 .(2)«ا ّالوا ،نحو  مما ّال معاوية ،وملا رجع رسل معاوية من عندهم ،مع أيواهلم

 

                                                           

 [.177( ]البقرة:1)

 (.293( عيون األخبار ال،ن ّتيبة ) 2)



 الباب الثالث عشر :

 بن معاويةيف عهد يزيد  اسني احل

ال مل يامامَر ةامامول يياماة معاويامامة منام  ساماموًأا يف نفسامام  و اذكرناما ساماما،ًقا أن  احلسامني 

وال تغري  ل  عن ،ري  ،وال ّ ع معاوية عن  شيًئا مم ا كان رشط ل  ،مكروًها
فقامد عامان ، (1)

يساموفها  فكانت العالّة ،يامنام  ،ما يقارب العرشين عاًما احلسني يف لل  خالفة معاوية

الناما، إىل  عنامدما فعاما معاويامة ،إال ما كان يف أواخر خالفة معاوية ،التقدير وااليرتام

  .(2)هام 56سنة  ،يءيد خليفًة من ،عده،يعة ا،ن  

  :أسباب ترشيح معاوية البنه يزيد

ّ  للنالفة -1 ملاما مامات احلسامن ّاموي أمامر يءيامد عنامد  » :ّال ا،ن كثري :ظنّخ بأّنخ أه

امم فيام   ،وذاك من شدة  بة الوالد لولامده ،ورأى أن  لذلك أهل   ،معاوية وملاما كامان يتوس 

ومعرفتامم ،احلروب وترتيامب امللامك والقيامام  ،مللوكوسي  أوالف ا ،من النجا،ة الدنيوية

  .(3)«وكان لن أن ال يقوم أيد من أ،ناأ الصحا،ة يف هذا املعنى ،،أ ت 

ومامامع ماماما لامامامر عامامىل يامامد يءيامامد ،عامامد ذلامامك يف خالفتامام  مامامن اليلامامم واألخ اماماأ اجللي امامة 

عت معاويامة عامىل جعلام   ،الواضحة إال أن  يءيد كان يت صف ،بعأ الصفات التامي شامج 

وف نامة  ،ذا رأي ويامءم ،كامان ّويامًا شامجاعاً » :ّامال الامذهبي يف ترمجامة يءيامد ،للعامد ولياً 

                                                           

 ( 225( األخبار ال وال أليب ينيفة الدينوري، ) 1)

ح ،ذلك ال ربي )2) (، وا،امن األثامري الكامامل 5/285(، وا،ن اجلوكي يف املنتيم )6/219( ك  رص 

(، إال أن  خليفة ،ن خياماط ذكامر 11/305(، وا،ن كثري يف البداية والناماية )2/508ريخ )يف التا

 هام.51  كان يف سنة (، والذهبي يف تاريخ اإلسالم أنَّ 213يف تارخي  ) :

 (. 8/80( البداية والناماية )3)



 ،مامن الكامرم واحللامم :وكامان يءيامد فيام  خصامال   اموفة» :وّال ا،ن كثري ،(1)«وفصاية

وال شامك أن  الصامحا،ة  ،(2)«والشامجاعة ويسامن الامرأي يف امللامك ،والفصاية والشامعر

معاوية أن  هذه الصفات كافية ليكون لكن ر،  لن   ،وأ،ناأهم أفضل من يءيد وأصل 

،سامبب  ،وأن  يف ولده يءيد مقدرة ليست عند غريه يف ّيافة األمة ،يءيد صاحلًا للخالفة

ثامم اةالعام  عامن  ،ومنارصة أهل الشام ووالئامامم الشامديد لام  ،عيشت  املتواصلة مع أ،ي 

 .ّرب عىل مع يات وجمريات السياسة يف عرصه

  :األمة ُماولتخ احل اظ عىل وحدة - 2

 ،لرتشامي  ا،نام  يءيامد امن خالل اسامتعراض اخل اموات التامي ساملكاما معاويامة 

ييامر أن   كان يريًصا عىل اإلرساع يف أخذ البيعامة  ،وخاصًة أثناأ ريلت  األخرية للح   

ور،  ينخرط  ،الذي ّد ي رأ عىل األمة ،عد موت  (3)،سبب خوف  من االختالف ؛ليءيد

ح ،امذلك معاويامة  ،يعلم سامعت  ومامداه إال اهلل املسل ون يف ّتال  جديد  ال  ييام  رص 

،عامدي  صإ  أرهامب أن أفع أمامة   امد  » :ّائالً  اعندما خاةب ا،ن ع ر  ا

واستقر  أمره عىل اختيامار  ،ولذلك ع ل عىل اختيار من خيل ف  ،(4)«كالضأن ال راعي هلا

لون العامامل لذين ي ثِّ ا ،ألن  رأى أن   املرش  الذي سيحيى ،تأييد أهل الشام ،ا،ن  يءيد

إال أن   مل يكن مصيبًا  ،اجتامد اوعىل كل يال  ف عاوية  .األّوى يف استقرار الدولة

 ! يف تولية يءيد لوالية العامد

                                                           

 (. 4/37( سري أعالم النبالأ )1)

 (. 11/646( البداية والناماية )2)

 (. ف. توفيق اليوككي. 41يم )صام( فراسات يف الن3)

 (. 6/222( تاريخ ال ربي )4)



 :اخلطوات اليت اتبعها معاوية لبيعة يزيد

يف أمر تولية ا،ن  يءيد أيد أّرب الناما،  القد شاور معاوية  :امشاورات و 1

فقبامل ذلامك معاويامة  ،فنصح  ،التافة وأال يعجامل ،ن أ،ي  وايل العراقكياف ، :وهو ،إلي 

 ،كان يدرك أن  ي قدم عىل أمر خ ري مل يسبق إلي  اوهذا ياكد أن  معاوية  .(1)ا

 :الامدهاة أر،عامة» :وكياف هو الذي ّال عنام  األصام عي ،وهلذا اص فى كيافًا لالستشارة

وكياماف لكامل  ،رية ،ن شامعبة لل عضاملةواملغ ،وع رو ،ن العا  للبدهية ،معاوية للروية

قدم معاوية عىل هذا األمر  ،وّد أشار علي  كياف ،التافة فقبل ،«صغرية وكبرية وهلذا مل ي 

فعا معاويامة ،كتاماب  فقامرأه عامىل  ،ملا مات كياف» :ّال ال ربي ،اخل ري إال ،عد وفاة كياف

فاسامتوثق لام   ،امامد  فيءيامد  ويل ع ،إن َيامَدَث ،ام  َيامَدث  املاموت ،النا، ،اسامتخالف يءيامد

  .(3)«غري خسة ،(2)النا، عىل البيعة ليءيد

  :احلمالت ا عالمية - 2

توليت  أمريًا عامىل  :ال،ن  يءيد اومن الت اميدات اإلعالمية التي ّدماما معاوية 

 .و،عد أن رجع من الغءو واله إمارة احل  ،اجليش الذي وجام  إىل غءو القس ن ينية

  :زيدأخي بيعة أهّ الشام لي - 3

كامام  كامامان يسامامتغر ا أهامامل  ،مل يكامامن أهامامل الشامامام يسامامتغر،ون فكامامرة توريامام  اخلالفامامة

فاستجاب أهل الشامام لرغبامة  ،فقد عامدوها من ّبل إ،ان يكم البيءن يني هلم ،احلجاك

وكامان ذلامك ،عامد رجاموع يءيامد مامن غامءوة  ،معاوية يف تولية يءيد وليًا لعامامده مامن ،عامده

                                                           

 (.6/221( تاريخ ال ربي )1)

 ( استوثق ل  النا،: اجت عوا عىل رأي .2)

 (. 6/221( تاريخ ال ربي )3)



إىل ّبول وإمجاع من أهل الشام ،املوافقة عامىل  وّد أفى ةرح هذه الفكرة ،القس ن ينية

وّد أسامم أهل الشام في  ،عد يف أخذ البيعامة  ،(1)ومل يكن هناك أي معارض ،،يعة يءيد

 .(2)ليءيد من األمصار األخرى مثل احلجاك

  :بيعة الوفود - 4

،عامامد ماماما جاماماأت الوفاماموف مامامن  ،اجت عامامًا موسامامعًا يف فمشامامق اعقامامد معاويامامة   

وكانامت هامذه  ،وغريهاما ،واملدينامة املنامورة ،والبرصامة ،مامن ،امالف الشامام :خمتلف األّاليم

فامتكلم  ،وعرض عليامم تولية ا،نامة يءيامد ،الوفوف تضم خمتلف رجاالت القبائل العر،ية

وأكدوا أن هذه هي ال ريقة  ،كل كعيم من هاالأ الءع أ وريبوا ،الفكرة وأثنوا علياما

فحصلت املبايعة ليءيد ،واليامة  ،(3)جل عةاألصوب حلقن الدماأ واحلفاظ عىل األلفة وا

وأرسلوا ع امرو ،امن  ،وعارضوها ،شدة ،إال أن  أهل املدينة مل يوافقوا عىل البيعة ،العامد

ولكن معاوية تقب ل االنتقاف وأجءل ل  الع اأ ،يءم األنصاري ممث اًل عنامم
(4). 

  :طلب البيعة من أهّ امدينة - 5

يم ي لب منامم البيعامة ليءيامد أرسامل إىل املدينامة إىل األّال امثل  أرسل معاوية 

وّد جاأ يف كتاماب معاويامة إىل  ،(5)ي لب من أمريها مروان ،ن احلكم أخذ البيعة ليءيد

وّامد رأيامت  أن  ،وخشيت االختالف عىل األمة ،عامدي ،إ  ّد كربت سن ي ..» :مروان

                                                           

 (. 89(، مواّف املعارضة يف خالفة يءيد )صام211( تاريخ خليفة )صام1)

 (. 1/392، البيان والتبيني )(320، 319( تاريخ فلس ني، ها  أ،و الرب ) :2)

 (. 90( مواّف املعارضة يف خالفة يءيد )صام3)

 ( صحي  اإلسناف. 249، 7/248( جم ع الءوائد )4)

 (. 98( مواّف املعارضة )صام372، 4/370( العقد الفريد )5)



 ،ة مامن عنامدكوكرهامت  أن أّ امع أمامرًا فون مشامور ،أختري  هلامم مامن يقاموم  ،اماألمر ،عامدي

فقام مروان يف النا، فامأخربهم « وأعل ني ،الذي يرف ون عليك ،فاعرض عليامم ذلك

فامال  ،وّامد أيببناما أن يتخامري  لناما ،أصاماب معاويامة ووف امق» :فقال النا، ،،  أراف معاوية

ولكن عندما ذكر يف املرة التالية اسم يءيد امتنع أهل املدينة عن ،يعت  يف ،داية  ،(1)«يألوا

وفعاماهم  ،فحأ  النا، عىل ال اعة ويامذرهم الفتنامة ،فقام مروان فيامم خ يباً  ،األمر

ة» :وّال مروان ،إىل ،يعة يءيد نَّة أيب ،كر الراشدة املامدي  واستدل عىل ذلامك ،واليامة  ،«س 

ونفامى أن تكامون  ،(2)افرف  علي  عبد الامرمحن ،امن أيب ،كامر  ،العامد من أيب ،كر لع ر

 ،فقد ترك أ،و ،كر األهامل والعشامرية» :يعة أيب ،كر وّالهناك مشا ة ،ني هذه البيعة و،

هامذه » :ثم ّامال «إذ رأى أن  لذلك أهل فبايع  ،وع د إىل رجل من ،ني عدي ،ن كعب

 .(3)ثم يدث ،ين  و،ني مروان نءاع .«البيعة شبيامة ،يعة هرّل وكرسى

ويامة ومما سبق ناليظ أن  مامروان ،امن احلكامم مل يوفامق يف املام امة التامي كلفام   اما معا

وعند ذلك ّرر معاوية املجيأ ،نفس  إىل احلجاك ومعرفة موّف الصامحا،ة مامن  ،ا

فل  علم عبد  ،(4)هام56معت رًا يف شامر رجب من سنة  افجاأ  ،هذه القضية املام ة

واجتاموا من  ،الرمحن ،ن أيب ،كر وا،ن ع ر وا،ن الء،ري ،قدوم معاوية خرجوا من املدينة

و،امني  أن  ،م معاوية املدينة خ امب الناما، ويامثامم عامىل البيعامةفل  ّد ،(5)املدينة إىل مكة

                                                           

 ( نقاًل عن الكامل يف التاريخ.88( املدينة يف العرص األموي )صام1)

 ( إسنافه يسن.5/241(، جم ع الفوائد )99( مواّف املعارضة )صام2)

 ( إسنافه يسن.5/241( جم ع الفوائد )3)

 (.11/305( البداية والناماية )4)

 ( إسناف يسن.1/103( التاريخ الصغري للبخاري )5)



وهكامذا مل يبامَق مم امن  .(2)ّد ،ايعنا يءيد فبايعوه :ثم ّال ،(1)يءيد هو أيق النا، ،اخلالفة

 ،وعبد اهلل ،ن ع ر ،ن اخل اماب ،عبد الرمحن ،ن أيب ،كر :امتنع عن ،يعة يءيد إال أر،عة

  .،ن أيب ةالبواحلسني ،ن عي  ،وعبد اهلل ،ن الء،ري

ام  إىل مكامة ألفاأ الع امرة ،و،عد أن أخذ معاوية البيعة من أهل املدينامة ولقاماأ  ،توج 

 ؟ف ذا يصل هناك ،هاالأ املعارضني

 :ايف جملس معاوية  اعبد اهلل بن عمر 

فتشامامد  ،فقامدم عليام  ،اوّىض نسك  ،ع  إىل ا،امن ع امر  ،ملا ّدم معاوية مكة

ثني أنامك ال حتامب  أن تبيامت ليلامًة  ،رأما ،عد يا ا،ن ع » :معاوية وّال فإن ك ّد كنت حتد 

وأن تسعى عىل فساماف  ،وإ  أيذرك أن تشقَّ عصا املسل ني ،سوفاأ وليس عليك أمري

و،امني  لام  كيامف كانامت ةريقامة ،يعامة اخللفاماأ  ،فامرفَّ ا،امن ع امر عامىل معاويامة ،«ذات ،ينامم

يف أ،نائامم ما يرى معاوية  فلم يروا ،وذكر ل  كيف أن  هلم أ،ناأ خري من يءيد ،الراشدين

وأن   موافق عامىل ماما جتت امع  ،ثم ،ني ل  أيضًا أن  ال يريد أن يشق  عصا املسل ني ،يف يءيد

 .(3)«يرمحامك اهلل» :وّامال افأثل  هامذا القامول صامدر معاويامة  ، صعلي  أمة   د 

اشامرتط يامدوث اإلمجاماع عامىل ،يعامة يءيامد يتامى يع يام   اويتض   لنا أن ا،امن ع امر 

  .البيعة

  :بعبد الرمحن بن أبي بكر 

عبامَد الامرمحن ،امن أيب  اواستدعى معاويامة  ،وخر  ا،ن ع ر من جملس معاوية

                                                           

 ( إسنافه يسن.214، 213( تاريخ خليفة ) :1)

 ( يسن مشامور.1/262( األ،اةيل واملناكري والصحاح واملشاهري )2)

 ( ،سند صحي . 215، 214اريخ خليفة ) :( ت3)



فقاةعام  عبامد الامرمحن ورف  عليام  ،لامجامة   ،فأخذ معاوية يف الكامالم ،ي،كر الصديق 

ده ،احلرب ،وةلب أن يكون األمر شورى ،وذكر أن  ي نع ،يعة يءيد ،شديدة  .(1)وتوع 

  .(2)«اللامم اكفني  ،م شئت» :ويةفقال معا ،ثم ّام

  :بعبد اهلل بن الزبري 

ف لب ا،امن  ،وجرى الكالم ،ينام  يول تولية يءيد ،ثم استدعى معاوية ا،َن الء،ري

كام  ةلامب مامن معاويامة أن يضامع  ،الء،ري من معاوية أن يتنحى عن اإلمارة إن كان مل اماما

،  اسامتنب   مامن  ،قت  عىل املبايعةثم استدل عىل عدم مواف ،يءيد خليفة ،دالً من  فيبايع 

وأنامت ياما » :ثامم ّامال ،(3)من أن  ال جيوك مبايعة اثنني يف آن وايامد صيدي  الرسول 

إذا كامامامان يف األرض خليفتامامامان فاماماماّتلوا  :ّامامامال صمعاويامامامة أخربتنامامامي أن رسامامامول اهلل 

 .(4)«أيد ا

   :باحلسني بن علي 

ضام ن مامن استشامارهم  ،ومن املاليظ أن الرواية السا،قة مل تذكر احلسني ،ن عامي

ولعل السبب يعوف إىل أن معاوية أفرك العالّة ،امني أهامل العامراق  ،معاوية يف ،يعة يءيد

  .وأّنم كانوا يكتبون ل  وي ن ون  ،اخلالفة من ،عد معاوية ،و،ني احلسني

 :أسباب امتناع املعارضني عن بيعة يزيد

كعبامد اهلل ،امن  ،ملعارضامنيويتبني لنا من خالل احلوار الذي فار ،ني معاويامة و،امني ا

                                                           

 (. 103( ،سند صحي ، مواّف املعارضة ) :214، 213( تاريخ خليفة ) :1)
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 «. ورجال  ثقات»( ّال اهليث ي: 5/198( جم ع الءوائد )19/314( املعجم الكبري لل ربا  )4)



أّنامامم ي نعامامون البيعامامة  ،يوعبامامد اهلل ،امامن الامامء،ري  ،وعبامامد الامامرمحن ،امامن أيب ،كامامر ،ع امامر

  :ألسباب

، عنامى توريام  األِب  ،للعالّة ،ني األب واال،امن ،اعرتاضامم عىل تولية يءيد .1

  .هذه مل تكن ةريقة اخللفاأ الراشدين وأنَّ  !اخلالفَة ال،ن  

ئذ  كان في  من هو أيق  وأوىل ،اخلالفة والبيعامة مامن أن  املجت ع اإلسالمي يومَ  .2

 ،وا،امِن عباما، ،كعبامِد اهلل ،امن ع امر ،يف سا،قت  وِعل   وَع ل  ومكانتام  وصامحبت  ،يءيد

فامأين الثامرى مامن  ،وغامرِيهم ،وعبِد الرمحن ،ن أيب ،كر الصامديق ،واحلسنيِ  ،وا،ِن الء،ري

 ؟الثريا

والامذي ال  ،احلامدي  النبامويخمالفة هذه البيعة للامنص  الرصامي  الامذي ورف يف  .3

 .جييء البيعة لشخصني يف آن وايد

وإال كيامف ي كامن أن  ،هو أن  املعارضامني مل يامذكروا ّامديًا يف يءيامد :واملاليظ هنا

 ،ورشب اخل امامور ،كفعامل الفاموايش :يتجاماهلوا صامفات يءيامد التامي اهتامم   اما فامي  ،عامد

يشامَد أي فليامل  يف  يف ذلك املوّف الامذي يت لَّامب   وخاصةً  ،.. الخ وتضييع الصلوات

،امل  ،أن  أوج  االنتقافات ال متس  يءيد شخصامياً  اوملا رأى معاوية  ،مقا،ل اخلصم

خاصة وّامد  ،مىض ملا أراف ،ورأى معاوية خالفاما ،هي وجامات نير  ارت ها املعارضون

  .أتت  ،يعة األّاليم كل اما

 ؟فعله ا ما الذي كان ينبغي ملعاوية

.. فامامل أصاماب يف اجتامامافه ؟ أّامول : كامان  اوية هذا ما أف ى إلي  اجتاماف معا

َي  ئنَّ يف ييات  عىل اجت ع كل ة املسل ني يف أمر اخلالفامة مامن أن  ا،وسع معاوية 



ل جملًساماما يضامامم  رجاماماالً مامامن أفاضامامل املجت امامع  ا  كامامان األوىل ،امامف ، ،عامامده أن يشامامك 

وضامع ريبامة  ال يكونامون م ،يف الشام والعراق و،الف احلجاك وغريهاما وأعيان   اإلسالمي

تامم اختيار  ،جيعلامم موضع شورى ،أو م عن أهاًل يكون من ّريش رجل  وتكون مام  

بامار الصامحا،ة املوجاموفين يف ككل  النا، ،حسامن السامرية والسياسامة ،  يشامد   ،للخالفة

احلسامني  ،امن عامي، : تلك الفرتة، وكان فيامم كفاأات لو أسامند إلاميامم األمامر، فقامد كامان 

 بد  الرمحن ،ن أيب ،كر، وعبد  اهلل ،ن ع ر، وعبامد  اهلل ،امن عباما،وعبد  اهلل ،ن الء،ري، وع

إال أن  ذلك مل حيدث، ،ل أصامبحت احلكومامة  َمَلكيامًة  ، موجوفين يف هذا الوّت ي

 ! ،عد أن كانت خالفًة راشدة

ألن اختيار يءيامد مل يكامن  ،عن ترشي  ا،ن  يءيداال،تعاف  اكان عىل معاوية ك  

فحصامامل القتامامال  ،اذا وّامامع املحيامامور ،عامامد وفاماماة معاويامامة ولامام ،أمانامامًا مامامن االخامامتالف

فكت الدماأ ،والشقاق  ،وال شك ،أن  الذي وّع إن ام  وّامع ،سامبب شخصامية يءيامد ،وس 

 .واتباع الوراثة ،دياًل من الشورى يف اختيار اخلليفة

ه معاوية  ،وعىل كل تقدير  ،وال من هامو أفضامل منام  مامن الامذنوب افإن ا ال ننء 

إن  للامذنوب أسامباً،ا تامدفع عقو،تاماما  :،ل نقول ،ن اخل أ يف االجتاماففضاًل عن تنامءهي  ع

وهامذا أمامر  ،وغري ذلك ،واملصائب املكفرة ،واحلسنات املايية ،واالستغفار ،من التو،ة

من خيامار امللاموك الامذين غلامب عامدهلم عامىل  اومعاوية  ،(1) الصحا،ة وغريهم يعمُّ 

 مامن األخ اماأ واهلنامات ،لل امم
 
والامذي جيامب أن  ،(2) يعفامو عنام واهلل ،وماما هامو ،امربيأ

 ، صأن  ّلو،نا ال تن وي عىل غلي أليد من أصامحاب   امد  انعتقده يف معاوية 

                                                           

 . (4/385) مناما  السنة( 1)

 (.3/156( سري أعالم النبالأ )2)



ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  * :،امامامامامل نقامامامامامول

ونقامامول  (1)& ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

وال ي كن أن حي ل تبعات ،  ،أن معاوية اجتامد لقمة خوفًا علياما من االنقسام والفتن

 ! امللوك واألمراأ الذين جاؤوا من ،عده كل أخ اأ

ل اخلالفامامة مامامن الشامامورى إىل امللامامك اوإذا كامامان معاويامامة  فامامإن  يفيامامَده  ،ّامامد يامامو 

 األمامويني  -معاويَة ،ن يءيد ،ن معاوية ،ن أيب سفيان 
ِ
ّامد أعاماف اخلالفامة  -ثالَ  خلفاماأ

لءمناما أن نصاموـ القضاميَة  .(2)من امللك إىل الشورى الكاملامة عامىل هامذا وإن  اإلنصاماف ي 

 . ،دالً من الرتكيء عىل الشق األول اخلا  ،توري  اخلالفة فقط ،النحو

الامذي  ،ومع ما وّع من انحراف  يف تغيري الن وذ  األعىل لنيام احلكم اإلسالمي

إال أن ال اماما،ع  ،واسامامتبداهلا ،امل لامامك ،وهامامو اخلالفامامة ،تت ثامامل فيامام  روح اإلسامامالم كاملامامة

امامة ميامامامر الدولامامة اإلسامامالمي كامامان هامامو الصامامفة الغالبامامة عامامىل  ،وترصامامفات احلكامامام األموي 

ل من أر،ا اما ،فالصالة تافى يف أوّاهتا عامارض يف  ،والءكاة حتصَّ والصاموم فريضامة  ال ي 

واجلاماماف يف سامبيل اهلل فريضامة  ،وإّامة  احلدوف ،اّيامة  مل يقامف يشأ فون تنفيامذها ،أفائاما

 .(3)رجاهلا ماضية  ،ني 

 :االلحظات األخرية يف حياة معاوية 

 :ليزيد اصية معاوية و

                                                           

 [.10( ]احلرش:1)

 . (7/152) سري أعالم النبالأ (2)

 . (95،  1/94األمويون ،ني املرشق واملغرب ) (3)



فعاما ،الضامحاك  ،هام وكان يءيد غائباماً 60املوت وذلك سنة  املا يرض معاوية 

فامأوىص إلاميام   ،ومساملم ،امن عقبامة املامري - وكان صامايب رشةتام  - ،ن ّيس الفامري

 ،فأكرم من ّدم عليك منامم ،انير أهل احلجاك فإّنم أصلك :،ل غا يءيد وصيتي» :فقال

د من غاماب فامإن سامألوك أن تعامءل عامنامم كامل ياموم عاماماًل  ،العامراق وانيامر أهامل ،وتعام 

وانيامر أهامل  ،فإنَّ عءل عامل  أيب  إيل  مامن أن ت شاماِمر عليامك مائامة ألامف ساميف ،فافعل

وإ  لسامت  ،فإن نا،ك يشأ  من عدوك فانترصام  امم ،الشام فليكونوا ، انتك وعيامبتك

فأما  ،هلل ،ن الء،ريوعبد ا ،وعبد اهلل ،ن ع ر ،يسني ،ن عي :أخاف من ّريش إال ثالثة

َِّبلك ،ا،ن ع ر فرجل ّد وّذه الدين وأما احلسني ،ن عي فإن  ل  رمحًا  ،فليس ملت سًا 

ة رجاموه ، صوّرا،ة   د  ،ويقًا عيي ً  ،ماس   ،وال ألن أهامل العامراق تاركيام  يتامى خي 

 وأما ا،ن الء،ري فإن  َخبي  ،فإ  لو أ  صايب  عفوت عن  ،فإن ّدرت علي  فاصف  عن 

وايِقامن  ،فإن فعل فاّبامل ،إال أن يلت س منك صلحاً  ،فإذا َشَخص لك فالبد ل  ،َضبي 

 .(1)«فماأ ّومك ما است عت

من خالل تشخيصام   ،وفهائ  السيا  اوتيامر يف هذه الوصية ف نة معاوية 

ك  كامان معاويامة  ،ومدى تأثريها املستقبي عىل أوضاع الدولة األموية ،أل ية األمصار

ينمصيباً  ا وهامو أهامل عبامافة   ، يف رأي  ،عبد اهلل ،ن ع ر من أن  رجل  ّامد وّامذه الامدِّ

مصاميبًا يف يدسام  مامن أهامل  اك  كان معاوية  ،مرتف ع  عن اإلمارة واخلالفة ،وكهد

م لن يرتكوا احلسني ،ن عي  ،العراق ويبدو أن  كان متأكدًا  ،يتى خيرجوه امن أّن 

لامذلك ةلامب مامن يءيامد أن يعفاموا عنام  إذا  ،ءيدمن وّوع االص دام ،ني احلسني و،ني ي

ن من  أما اخل ر احلقيقي والذي يت لب احلءم والشامدة فإنام  يامأيت مامن عبامد اهلل ،امن  ،متك 

                                                           

 (.6/241( تاريخ ال ربي )1)



الذي كان يت تع عىل ما يبدو ،تأييد واسامع الن اماق ،امني معيامم املعارضامني  االء،ري 

  .وألن  كان رجل سياسة ويرب من ال راك األول ،للحكم األموي

فنامراه مامن  ،صامية معاويامة تعكامس سياسامت  وفهاماأه يف ترصاميف األماموروكذلك و

وفامي  عامدا ذلامك فامامو  ،خالل الوصية يتعامل مع األيداث التي تت لب الشامدة ،حامءم

وّامد وصامف معاويامة  ،يستخدم خربت  وجتر،ت  السياسية ال ويلة يف مواجامة األيداث

وال  ،كفينامي ساموةيإ  ال أضامع ساميفي ييام  ي» :نفس  مشريًا إىل هذه السياسة ،قول 

 .ولو أن ،يني و،ني الناما، شامعرة ماما انق عامت أ،امداً  ،أضع سوةي يي  يكفيني لسا 

وكامان عامىل  ،(1)«وإذا أرخوهاما مامدفهتا ،إذا مدوها أرخيتاماما :ّال ؟فقيل ل  وكيف ذلك

يتامى متكنامك ،عليامك ،اماحللم وااليت ل» :الدوام يو  يءيد  ذه السياسة فيقامول لام 

ويقيامك  ،فإنام  يامدفع عنامك معضامالت األمامور ،ليامك ،الصامف الفرصة فإذا أمكنامك فع

 .(2)«مصارع املحذور

 :اشتداد مرضه ووفاته

إن » :أن معاوية ّال يف مرض  الذي مات فيام  :عن عبد األعىل ،ن مي ونخ عن أ،ي 

كسا  ّ يصًا فرفعت خ وّلَّم ألفاماره يومامًاخ فأخامذت ّالمتام  فجعلتاماما يف  صرسول اهلل 

وهاما يف ّارورةخ فإذا متُّ ف ري وا تلك القالمةخ واسحقوها وذ  ألبسو  ذلك الق يصخ وّ عِّ

عينيخ ويف يف  
ف خامل عامىل » :ّامال احلسامن البرصامي .(4)«خ فعسى اهلل أن يرمحنامى ،ربكتاماما(3)

                                                           

 (.1/25( العقد الفريد )6/44( ّناية اإلرب )1)

 (.1/256( ّناية اإلرب )2)

: الفم.3)  ( يف 

 (. 6/245( تاريخ ال ربي )4)



وال  ،ما أ،كي عىل املوت أن يل  يب :ّال ؟ما يبكيك :فقيل ،فبكى ،معاوية وهو ،املوت

فامال أفري يف أي  ،وّبضة يف النامار ،ّبضة يف اجلنة :ولكن  ا ّبضتان ،عىل فنيا أخلفاما

يا ليتني كنت رجاًل من ّامريش ،امذى » :وكان يقول ملا نءل ،  املوت ،(1)«؟القبضتني أنا

  .(2)«ومل َأِل من هذا األمر شيئاً  ،ةوى

ملا ايترضام يضامع  اوجعل معاوية  ،(4)ف ت من يوم  ذلك ،(3)وكان ،  النقا،ة

قلِّ  ،خده عىل األرض اللامامم إنامك » :ويقامول ،ويضع اخلد اآلخر ويبكامي ،ب وجام ثم ي 

اللامامامامامم  (5)& ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے * :ّلامامامامت يف كتا،امامامامك

واعامف  ،اللامم أّامل العثامرة» :ومن فعائ  يف ذلك اليوم ،«اجعلني ممَّن تشاأ أن تغفر ل 

ذي ليس ل ،فإنك واسع املغفرة ،وجتاوك ،حل ك عن جامل من مل َيرب   غريك ،عن الءلة

 من خ يئت  مامرب  إال إليك
اللامم إ  ّد أيببت  » :وجاأ يف رواية .(6)ثم مات «خ يئة 

 .ريم اهلل معاوية وريض عن  ،(7)«لقاأك فأيبب لقائي

 :اسنة وفاة معاوية 

وهامو ا،امن ثام ن  ،(8)مات معاوية يف رجب سنة ستني عىل الصحي  :ّال ا،ن يجر

                                                           

 (.1/190(، سكب العربات )199( كتاب املحترضين )صام1)

 (.11/456( البداية والناماية )2)

 ( النقا،ة: ّرية ختر  يف اجلنب وهتجم اجلوف.3)

 (.11/456( البداية والناماية )4)

 [.48أ:( ]النسا5)

 (.11/457( املصدر نفس  )6)

 (.3/21( تاريخ ا،ن خلدون )7)

 (.6/155( اإلصا،ة )8)



 ،(1)وثالثة أشامامر وسامبعة وعرشامين يوماماً  وكانت واليت  تسع عرشة سنة ،وسبعني سنة

 .و،ع  الربيد إىل يءيامد ،وجامع معاويامة ،الضحاك ،ن ّيس الفامري :وصىل عىل معاوية

والصامحي  أن يءيامد مل يامدرك  ؟وّد اختلف املارخون هل يرضام يءيامد وفاماة أ،يام  أم ال

  .(2)وإن  جاأ ،عد موت  ،والده يياً 

معاويامة ونحامن يف املسامجدخ فأتيناما ا،امن  مامر  ،ناما نعامي  » :ّال عامر ،ن مسعوف اجلامني

ياما ا،امن  :خ وعنده نفرخ ومل يوضع ال عامخ فقلناما(3)عبا،خ فوجدناه جالسًا وّد وضع خوان 

ارفامع خوانامك  :فقال .هلك معاوية :ّلنا ؟وما هو :فقال ؟عبا، أما عل ت  ذا اخلرب

  .(5)«بحرجبل تءعءع ثم كال ،ج ع  يف ال :خ ثم ّال(4)يا غالمخ وسكت ساعة هامجا

 : بن معاوية بيعة يزيد

فاِمن ،اكان يءيد غائبًا يني تويف  معاوية   ،فلام  يرضام يءيامد كامان معاويامة ّامد ف 

فامن فيام  وأمامر فناموفي يف  ،ثامم فخامل البلامد ،(6)فصامىل  عليام  ،فتوج   إىل املوضامع الامذي ف 

وكان مم ا ّال  ألهل الشامام  ،فخ ب يف النا، أول خ بة ل  ،إن الصالة جامعة :النا،

وإ  لسامت ياماماًل أيامدًا مامن  ،إن  معاويامة كامان يغامءيكم يف البحامر ..» :يف هذه اخل بامة

ولست مشتيًا أيدًا ،امأرض  ،وإن معاوية كان يشتيكم ،أرض الروم ،املسل ني يف البحر

 ،فامافرتق الناما، «وأنا أمجع  لكم كل  ،وإن معاوية كان خير  لكم الع اأ أثالثاً  ،الروم

                                                           

 (.6/243( املصدر السا،ق )1)

 (.6/246( تاريخ ال ربي )2)

 ( اخلوان: ما يوضع علي  ال عام عند األكل. 3)

 ( هامجًا: اهلاجم: الساكن امل رق.4)

 (.113)  ( تنءي  خال املامنني معاوية ،ن أيب سفيان5)

  (.11/459( البداية والناماية )6)



لون علي  أيدً   .(1)اوهم ال يفض 

و ا است اع أن يكسب ّلوب  ،ويف هذه اخل بة رشح يءيد سياست  يف ّيافة األمة

ومل ييامر ل  يف الساية ييناماما معامارض  إال احلسامني ،امن عامي وعبامد اهلل ،امن  ،أهل الشام

 ،أماما ،قيامة الصامحا،ة فقامد ،امايعوا يءيامد ،وكان لكل  منام  مع يءيد شامأن ،(2)بالء،ري 

 ،مثامل عبامد اهلل ،امن عباما، ،وخاموف الفتنامة ،يًا لويدة األمةويف ،رغبًة يف مجع الكل ة

أما أهل الشام والعامراق وغريهاما مامن األّاماليم  ،(3)و  د ،ن احلنفية ،وعبد اهلل ،ن ع ر

يتءع  اماما احلسامني ،امن عامي وا،امن  ،وكانت املعارضة ليءيامد يف أهامل احلجاماك ،فقد ،ايعوا

 .الء،ري

فكامان  ،فأّر  ع ل أ،ي  عىل والياهتم ،هام60توىل يءيد األمر ،عد أ،ي  يف رجب سنة 

 ،ع امرو ،امن سامعيد ،امن العاما  :وأمري مكامة ،الوليد ،ن عتبة ،ن أيب سفيان :عىل املدينة

  .(4)عبد اهلل ،ن كياف :وأمري البرصة ،النع ن ،ن ،شري :وأمري الكوفة

ل ما تاموىل  اخلالفامة يءيدَ  وكان شغل   أخامذ البيعامة مامن الامذين عارضاموا  :الشاغل أو 

فكتامب يءيامد إىل أمامري املدينامة  ،احلسامني ،امن عامي :وكان أ امامم عنامده ،ت  يف يياة أ،ي ،يع

إال أن  الوليد ،ن عتبة ،امن أيب سامفيان  ،االوليد ،ن عتبة كتا،ًا خيربه في  ،وفاة معاوية 

ألنامام  كامامان رجاماماًل رفيقامامًا كامامريً  حيامامب   ،تساماماهل يف أخامامذ البيعامامة مامامن احلسامامني وا،امامن الامامء،ري

أو  ،كان خيشامى عامذاب اهلل وعقا،ام  إن أجامرب احلسامني عامىل ،يعامة يءيامد ك  أن  ،(5)العافية

                                                           

  (.11/460( البداية والناماية )1)

  (.130( العامل اإلسالمي يف العرص األموي )صام11/467( البداية والناماية )2)
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واهلل ما أيب أن يل ما ةلعت علي  الشام س وغر،امت » :يتى ّال ،عاّب  إن امتنع عناما

َتلامت  يساميناً  ،عن  من ماِل الدنيا وملكاِما َّ ال  :أّتامل يسامينًا أن ّامال !سامبحان اهلل ،وأ  

اسب ؟أ،ايع  ،،دم احلسني خلفيف امليءان عنامد اهلل ياموم القيامامة واهلل إ  ال ألن امرًأا حي 

 .(1)«فإذا كان هذا رأيك فقد أصبت في  صنعت :فقال مروان

غل ة عيي ة من  بكان إرصار يءيد عىل ةلب البيعة من احلسني وا،ن الء،ري 

و،امدأت  ،ومل يسامت ع الامتخلص مناماما ،ولل ت تاليقام  يتامى مماتام  ،،دأ  ا ييات  ،يءيد

عي امت  ،وكل  افهل ت األمور من يول  ،أ تتواىل يف يياة اخلليفة يءيدسلسلة األخ ا

َ ت املشكالت ،األخ اأ وّع يف مشامكلة أخ امر مناماما  ،وكل  أراف يلَّ مشكلة ،وتضخَّ

ومناما  ،إىل تكوين جبامة معارضة تستعد للقتال ،ف ن اإلرصار عىل عدم البيعة ،وأفيع

وتامافي  صعن ّتل ا،ن ،نت رسول اهلل ثم تت خأ هذه املعركة  ،إىل معركة كر،الأ

وتسامامت ر العامامداوة  ،وإعامامالن ا،امامن الامامء،ري اخلامامرو  عامامىل اخلليفامامة ،إىل غضامامب املسامامل ني

ه صورة اخلليفة يف أعني املسل ني ،والبغضاأ يتى تكون وّعة احلرة ثامم يتاموىف  ،وتتشو 

 .،عد ذلك ،قليل

ب ويتساأل ن ويل عامامده أين غاب يلامم معاويامة عام :إن  القارئ خلالفة يءيد يتعج 

ط يءيد يف هذه األخ اأ الشنيعة هو ؟يءيد يداثة سن  وّلة  :وأغلب الين أن الذي ور 

ك  أن يءيد كان تنقصام  ّاموة اإلرافة يف  ،وغياب املستشارين احلك أ عن جملس  ،خربت 

 ،اك قتامل احلسامني  :فوّع يف عامده عدف مامن الكاموارث الكامربى ،احللول السل ية
ة ،املدينة لقد وصامم يءيامد عامامده ،وصام ة  لامن ي حوهاما ماماأ  ،ويصار مكة ،ووّعة احلر 

                                                           

  (.6/259( تاريخ ال ربي )1)



 .(1)ولن تءيل مرارهتا عذو،ة األّنار ،البحار

هامو الرشامارة  بوكان إرصار يءيد عىل ةلب البيعامة مامن احلسامني وا،امن الامء،ري 

وأن  إذا مل  ،منام  ،أن  م لوب   فقد َشَعر كلي  ،األوىل يف الفتنة التي اندلعت ،ني املسل ني

يوَف أعواِن اخلليفِة اجلديد أصبحت مسلولًة  ،فسيكون ضحية ةيش يءيديبايع  وأن س 

اما إىل البيامت احلامرام ،فرتكا املدينة يف جن  الليل ،عليامم وجلام  إىل مكامة املكرمامة  ،وتوج 

 ،وأفركا ،امأّن  لامن جيامدا األمامان والسامالم إال يف جتياميش أنصامار ا ،ي لبان فياما األمان

وكان ذلك يف مكة املكرمة  ،يءيَد وأعوانِ  أن يقتح وهويشدهم يف مكان يصعب عىل 

 .(2)& ہ ہ ہ ھھ * :الذي ّال في  ،يف جوار ،يت اهلل احلرام

 :ا أهل الكوفة يراسلون احلسني

 ،وخروجام  مامن املدينامة إىل مكامة ،ملا ،لغ أهل الكوفة امتناع احلسني عن ،يعة يءيامد

ل أهل الكوفة ،ا،دؤوا ، كاتبة احلسني  س  وهم حي لون فيواًنا فيام   ،إلي  فجاأت ر 

ام أي  وّامد كثامر وروف الكتامب عليام » :/ّامال ا،امن كثامري  .(3)أس أ مائة ألامف يبايعونام 

 ،وذلك يني ،لغامم موت معاوية ووالية يءيد ،من ،الف العراق يدعون  إليامم احلسني ام

وجاماأ آخامرون ومعامامم نحامو مامن مائامة  ،ومصري احلسني إىل مكامة فامرارًا مامن ،يعامة يءيامد

وجعلاماموا  ،سامامل كلاماماما ،كتباماماما عنامامد احلسامامنيفاجت عامامت الرُّ  ،ني كتا،اماما إىل احلسامامنيوخسامام

ويذكرون يف كتبامم  ،يستحثُّون  ويستقدمون  عليامم ليبايعوه عوًضا عن يءيد ،ن معاوية

م ما يبايعوا أحًدا إىل  ،ويتكل ون يف فولت  ،وينالون من  ،أّنم فريوا ، وت معاوية ًّ وأ
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موك عليامم ،ك إليامموأّنم ينتيرون ّدوم ،اآلن وهكذا أرسل أهامل الكوفامة  ،(1)«ليقدِّ

م مل يدخلوا يف ،يعة يءيد ،ارسالة واضحًة إىل احلسني ،ن عي  ،ل يرغبامون يف  ،،أّن 

 ؟حيال هيا األمر افامذا فعّ احلسني  ،مبايعت  أمرًيا عليامم

م فل  وصل مسل!  ليكشف ل  احلقيقة ،عراقعند ذلك ،ع  مسلَم ،ن عقيل إىل ال

وذلامك يف فار  عامىل ،يعامة احلسامني (2) فبايعام  اثناما عرشام ألامف إلي  أهلاما ، ّدمإىل الكوفة 

نوملا  ، هانئ ،ن عروة كتامب مساملم إىل احلسامني   ،النا، يريدون احلسني أن  مسلم ، تيق 

مجيامع  أما ،عد، فإن الرائد ال يكامذب أهلام  إنَّ » ّال يف كتا،  :  ، ت ل  البيعةفقد مت   ليقدم

صامدق  ا وهناما تأكامد للحسامني ، (3)«  ة معك فأّبل يني تنيامر يف كتامايبأهل الكوف

من ، وفاًأ ،  ّ ع هلم  خارجًا من مكة ّاصدًا الكوفة ا ءفتجامَّ ! نوايا أهل الكوفة 

  .عامد 

 :موقف والي الكوفة من أحداث الكوفة 

ا، ،ني الن انترش اخلرب  ويف تلك األثناأ ، ومع تسارع األيداث يف ساية الكوفة ، 

،خ ورة الوضع ، ف ذا فعل  اأيس  وايل الكوفة النع ن ،ن ،شري األنصاري ، ف وفشا

اتقوا اهلل عباف اهلل ، وال تسارعوا إىل الفتنة والفرّة ، » ؟ ّام فخ ب يف النا، ، ومم ا ّال  : 

إ  مل أّتل من مل » ، وّال : « فإن فياما هيلك الرجال وتسفك الدماأ وتغصب األموال 

ام ة، ولكن إن ،القرف وال الينة والتُّ  ، وال آخذ  عىل من ال يثب عيَّ  لني ، وال أثب  يقات
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 . 232( مواّف املعلرضة صام2/301هتذيب الك ل ) (2)
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نكثتم ،يعتكم، وخالفتم إمامكم، فواهلل الذي ال إل  غريه ألرض،نَّكم ،سيفي ما ثبت ّائ   

 .(1) «يف يدي ، أما إ  أرجو أن يكون من يعِرف احلقَّ منكم أكثر ممن يرفي  الباةل 

ِّبل وايل الكوفة النع ن ،ن ،شري األنصاريلكن هذه الس مل ت عجب  ا ياسة من 

 إنَّ » املوالني للدولة األموي ة ! فقام إلي  عبد اهلل ،ن مسلم ،ن سعيد احلرضمي وّال ل  : 

رفَّ علي  النع ن ،ن ،شري ف ،«  املستضعفني رأي كعدوِّ  و،ني ،ينك في  علي  أنت الذي هذا

 أكون أن من إيلَّ  أيب  ،  اهلل ةاعةِ  يف املستضعفني من أكونَ  نأ» : ،قول   ا األنصاري

 .(2)«  اهلل معصية يف األعءين من

امامام ، ّامامام ،عامامءل الامامنع ن ،امامن ،شامامري  فلامام   وصامامل اخلامامرب  إىل يءيامامد ،امامن معاويامامة يف الش 

 من والية الكوفة ! وعنيَّ ،دل  عبيد اهلل ،ن كياف !ا األنصاري

وأمامره ،امأن  ،واليامة الكوفامة يءيامد   ضامم  إليام ، فرصة وايل البكان عبيد اهلل ،ن كياف و

  . ا ي نع أهل الكوفة من ،يعة احلسني

 دخول عبيد اهلل بن زياد الكوفة :

والنا، ّد ،لغامم إّبال احلسني إليامم، فامم  ، فخل عبيد اهلل ،ن كياف إىل الكوفة متلثً  

، فأخذ ال ي رُّ عىل  اينتيرون مقدم  عليامم ، فينوا يني ّدم عبيد اهلل أن   احلسني 

مريبًا ،ك يا ا،امن رسامول اهلل، ّامدمَت خامري » مجاعة من النا، إال سل وا علي  وّالوا : 

روا هذا األمري عبيامد » ، فل  أكثروا علي  صاح فيامم مسلم ،ن ع رو وّال : «مقدم  تأخَّ

يامم فل  نءل يف القرص نوفي الصالة جامعة ، فاجت ع النا، فخامر  إلام« ! اهلل ،ن كياف 

امد مامن خامالف وياماول الفتنامة   ثم خ بامم ووعد من أةاع مامنامم خامريًا ، وتوعَّ
ا،ن كياف 
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 .(1) ! منامم رشاً 

املعلومامات ،واسام ة ، فحامر  عامىل مجامع  عبيد اهلل ،ن كياف خ امورة املوّامفأيقن 

جواسيس  عىل الفئات املعارضة ، واست اع أن خيامرتق أتباماع مساملم ،امن عقيامل ! وعلامم 

 ،إيضار هانئ يف جملس  ، فل   متث امل  .(2)   ،ن عروةيف فار ها مسلم   نءول
فأمر ا،ن كياف 

 ام أي ، ساملم ،امن عقيامل ام ، واهلل ال تفارّني يتى تأتيني ، » :  ا،ن كيافل  ،ني يدي  ّال 

.  واهلل ال أفعامل ذلامك أ،امداً  !م ضاميفي وجاماري للقتاملجي ل يب أن أساملِّ  : أوَ  فقال ها أ

، وأمامر ،ام  ، وكرسام ياجبام   فرضامب وجامام ، وهشامم أنفام    فاعرتض  ا،ن كياف ،اخليءرانة،

بس ف ح 
(3). 

 املواجهة بني ابن زياد وابن عقيل :

يف أصحا،   ىوج  ها أ ،ن عروة، أمر أن يناف رضِب  ،ن عقيل خرب   ملا ،لغ مسلمَ 

، فتنامافى أهامل الكوفامة « تب ياما منصامور أِمام»  وهي: الذين ،ايعوه، واستخدم كل ة الرسِّ 

  . (4) أر،عة آالف رجلهم وكان عدف ،فاجت عوا إلي  

وفخامل ا،امن كياماف  ،إىل ّرصام ا،امن كياماف فحامارصه ومامن معام  مسلم ،ن عقيل توج  

وكان ا،ن كياف عىل ّدر  كبري  مامن الامدهاأ واملكامر  ،ابو،وأغلق علي  األومتن ع ،  القرص 

وايامتفظ  امم  وأرشافامامم واخلداع، يي  أن  ، جرف فخول  القرص مجع وجوه الكوفامة

عنده ستث ر عن نتائ  إجيا،ية جدًا لصال  ا،امن  مام ة   يتى يكونوا وسيلة ضغط  ، ه عند
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 .(1) كياف

أمراأ القبائل ،تخذيل النا، عن مسلم ،ن الكوفة و كان من كيده أن أمر أرشافف

 امون الناما،، صار هاماالأ األمامراأ والامءع أ يثبِّ ، ففامم ،قرب أهل الشام يوختو ،عقيل

 ! حرمون مامامامن الع اماماماأمامامامن، وأّنامامامم إن مل ينرصامامامفوا سامامامي  ويامامامذكروّنم ،السامامامالمة واأل

 .(2) ساّون إىل الثغور وسيناهلم العقاب الشديدوسي  

هذا .. خاض ا،ن كياماف  ، كامره يرً،اما نفسامية شامديدة ، رسعامان ماما آتامت أكلاماما ، و

، وجياميأ «  انرصامف، الناما، يكفونامك» : لام   اما وتقولي،ناما وأخإىل اكانت املرأة تأيت ف

ام، الشام  غدًا يأتيك أهل   »ل  :  وأخي  ويقولالرجل إىل ا،ن     ،ف  تصنع ،اماحلرب والرش 

ع امل ع لام  ،امني صامفوف الناما،، فبامدأوا يالتامويل والتخويامف فأخذ هذا . «  انرصف

ينرصفون عن مسلم ،ن عقيل ، وأخذ العدف يتضاأل رسيعًا يتى أن  ملا ّامرب املساماأ مل 

! وأخامذ  وح ،ني الثالث ئة واخل س ئة رجليبَق مع مسلم ،ن عقيل إال عدفًا يسريًا يرتا

ق الناما،، و،قامي  هذا العدف يتضاأل يتى وصل إىل ستني رجاًل ! وملا أمسى املساأ تفرَّ

 .(3) مسلم ،ن عقيل وييدًا يف ةرّات الكوفة

 ،يرتفف يف ال ريق ال يامدري أيامن يامذهب ،فذهب عىل وجام  واختلط علي  اليالم

مساملم ،امن عقيامل رسامالة  وهنا أرسل ،اهلل ،ن كياف ،قتل وأمر املجرم عبيد  ،بأ علي فق  

أ،يك الامذي كامان  نك أهل الكوفة، فإّنم أصحاب  ارجع ،أهلك وال يغرَّ  » :إىل احلسني

ولاميس لكاماذب  ،،وك وكامذ،و ذَ أهل الكوفة ّامد َكام يت نى فراّامم ،املوت أو القتل، إنَّ 

                                                           

 .   255 مواّف املعارضة   (1)

 .  (6/293تاريخ ال ربي ) (2)

  املصدر نفس  . (3)



 ! يف يوم عرفة ،اثم أمر عبيد اهلل ،قتل مسلم ،ن عقيل فقتل  .(1) «رأي 

  ّ ولامل هاما أ يصامي  لقبيلتام  ،  تاملك  أمر  ا أ ،امن عامروة فامأخر  إىل الساموق و

 !أمام النا،  لب ها أ ومسلم يف سوق  ، ثم ص   مذي  ولكن مل ينرصه أيد

ام ال شك  ،أن  هامذهو كلءلامت  ،امن كيامافعبيامد اهلل ارمة التامي اختامذها اإلجامراأات الصَّ

من كامان لام  عالّامة  فامم يرون أنَّ أرجفت ّلو م ! ، و يف الكوفة أتباع احلسنيّناعات 

 ر يف نرصة احلسامني فامإنَّ فأصب  من يفكِّ ة ! ،احلسني فإن مصريه القتل وعىل أ،شع صور

 ! حو املاملر ّنايت  عىل ذلك النَّ علي  أن يتصوَّ 

 :باس يزيد بن معاوية يراسل عبد اهلل بن عب

د يءيد ،ن معاوية من خرو  احلسني إىل  الكوفة ، تلبيامًة لامدعوة أهلاماما ، عندما تأك 

ام ألن  شاميخ ،نامي هاشامم يف عرصامه وعامامل املسامل ني ام  ب كتب إىل عبد اهلل ،ن عبا،

ونحسب أنَّ رجاالً أتوه من املرشق ف ن وه اخلالفة، » يذكر ل  خرو  احلسني، ويقول : 

يم، وأنامت كبامري    أهامل فإّنم عندك منامم َخرَبه  ، فإن كان فعامل فقامد ّ امع القرا،امة والامرَّ

عي يف الفرّة   ّامائاًل : ب ، فرف  علي  ا،ن عبا،« ،يتك واملنيور إلي ، فاكفف  عن السَّ

، ولست  أفع النصيحة ل  »   .(2)« إ  ألرجو أن ال يكون خروج   ألمر  تكره 

 ! الطريق إىل كربالء

خر  احلسني من مكة ّاصدًا أرض العراق ومل يعلم ، قتامل ا،امن ع ام  مساملم ،امن 

                                                           

  . (6/297( ، تاريخ ال ربي )488 /11البداية والناماية ) (1)

  . (3/304) سري أعالم النبالأ (2)



وياول منع  كثري مامن  ،(1) للامجرة 60ك يف الثامن من ذي احلجة من سنة وذل ،عقيل

،ن  ،ن ع روعبد اهلل  ،،ن عبا،عبد اهلل  :ونصحوه ،عدم اخلرو  مثل يالصحا،ة 

 . وغريهم .. ي،ن أيب ةالب  عبد اهلل ،ن جعفرو ،،ن الء،ريعبد اهلل و،  اخل اب

وال  ،دق أهامل الكوفامةألخيام  احلسامني أال يصام اكان من نص  اإلمام احلسن 

إال أن احلسامني اجتامامد  ،ملا يعلم فيامم من الغدر واخليانامة ؛وال ي يعامم ،يركن إىل ّوهلم

 .  م فخر  إليامم وأيسن الينَّ  ،الرأي

  :اخلروج احلسني  يمعارضة الصحابة 

عندما وصل إىل ا،امن عباما،  خامرب  خامرو  احلسامني  : بعبد اهلل بن عباس (  1

 .العراق وشيعتي :ّال ؟أين تريد يا ا،ن فاة ة» إلي  وّال ل  : إىل العراق ، أّبل ا

لاموال أن يامءري يب و،امك الناما،  ،ختر  إىل ّوم ّتلوا أ،اماك ،لوجامك هذا إ  كاره   :ّال

ألن  :فقامال احلسامني ،ثم ،كى ا،امن عباما، ،فلم أتركك تذهب ،لشبَّامثت يدي يف رأسك

  .«أ ّتل يف مكان كذا وكذا أيب إيل من أن أ ّتل ، كة

ياما ا،امن عامم، »فل  كان من العيش جاأ ا،ن عبا، إىل احلسني مرة أخرى، فقال ل : 

  وال أصرب، إ  أختوف عليك يف هذا الوج  اهلالك، إن أهل العراق ّوم َغدر  إ  أتصربَّ 

كان أهل العراق يريدونك  فإنب ، د أهل احلجاك فال تغرت  م، أّم يف هذا البلد فإنك سيِّ 

إال أن  فإن أ،يَت  . ثم اّدم عليامم! وا عاملامم وعدوهم نف  كتب إليامم فليَ فا: ك  كع وا 

وأل،يامك ، وهامي أرض عريضامة ةويلامة ، ا وشعا،ا صونً فإن  ا ي  ، إيل الي ن  ختر  فرِسب 

فامإ  ، النا، وترسل وتبام  فعاتامك  إىل فتكتَب ، وأنت عن النا، يف عءلة ،  ا شيعة 

فقامال احلسامني: ياما ا،امن عامم، واهلل إ  ، عافيامة أرجو أن يأتيك عند ذلك الامذي حتامب يف 

                                                           

 (. 11/494( البداية والناماية )6/304( تاريخ ال ربي )1)



فامإن كنامت : فقال لام  ا،امن عباما، !  املسري ألعلم أنك ناص  شفيق، ولكني ّد أكمعت  

ّ  أن ت   فإ  خلائف  ، ا فال ترس ،نسائك وصبيتك سائرً  ونساؤه وولامده ، ل عث ن تِ قتل ك  

 .(1)« !  ينيرون إلي 

ام وّيل املدينة ا،ن ع ر فقد كان ، كة أما  :ببن اءطاب  بن عمر( عبد اهلل  2

أيامن »  إىل العراق فلحق  عىل مسرية ثامالث ليامال، فقامال لام : فبلغ  أن احلسني ّد توجَّ ام 

تريد؟ ّال: العراق، وهذه كتبامم ورسائلامم و،يعتامم، فقال ا،ن ع ر: ال تامأهتم، فامأ،ى، 

دنيا واآلخامامرة فخامريه ،امامني الام صجربيامامل أتامى النبامامي  فقامال لام : إ   امامدثك يامديثًا، إنَّ 

، واهلل ماما يلياماما أيامد  صفاختار اآلخرة ومل يرف الدنيا، وإنامك ،ضامعة مامن رسامول اهلل 

منكم أ،دًا، وما رصفاما اهلل عنكم إال للذي هو خري لكم، فأ،ى أن يرجامع، فاعتنقام  ا،امن 

 . (2)« ! وّال: أستوفعك اهلل من ّتيل  ، و،كى  ام وّب ل  ،ني عيني  ام ع ر

إىل ّاموم ّتلاموا  ؟ أيامن تامذهب» :  نص  احلسني ّامائالً  :بب الزّ بن عبد اهلل (  3

من أن  إيلَّ  أيب  ، ن أّتل ، كان كذا وكذا أل »:  فقال ل  احلسني، «  أ،اك وةعنوا أخاك

 .(3) «ام  يعني مكة امتستحل يب 

مامع   إىل احلسامني وأرسامل كتاً،اما كتامب:  بجع ر بن أيب طالوٍب بن عبد اهلل (  4

يف  أما ،عامد، فامإ  أسامألك ،اماهلل ملاما انرصامفت يامني تنيامر  » : أ في  ، جا ا،ني    د وعون

                                                           

، ومامن (3/400)  التاماريخالكامل يف( ، 3/295)  تاريخ ال ربي، ( 8/173( البداية والناماية )1)

 (.45/96: ،حار األنوار لل جل  )كتب الشيعة 

 والنامايامامة البدايامامة(، 202امامام14/201) فمشامامق مدينامامة تاماماريخ،  (3/292( سامامري أعامامالم النامامبالأ )2)

(، مناّب أمري املامنني ملح امد الكامويف 45/96: ،حار األنوار )( ، ومن كتب الشيعة 8/160)

(2/261.)  

  . ( ،سند يسن15/95يبة )مصنف ا،ن أيب ش (3)



عليك من الوج  التي توجامت ل  أن يكون في  هالكامك واستئصامال  كتايب، فإ  مشفق  

عبد اهلل ،امن جعفامر أن سامبب  وهنا لنَّ ، ، ولكن احلسني رفأ الرجوع (1) « أهل ،يتك

عا ، فامذهب إىل ع امرو ،امن خرو  احلسني هو خوف  من الوايل ع رو ،ن سعيد ،ن ال

ن  في  ويعده ،اماخلري، وكامان سعيد ،ن العا  وةلب من  أن يكتب كتا،ًا إىل احلسني يامِّ 

 .  ع رو ،ن سعيد أن ّال لعبد اهلل ،ن جعفر: اكتب ما شئت وائت ،  أخت   رفُّ 

،سامم اهلل الامرمحن الامرييم مامن ع امرو ،امن سامعيد إىل » :  ،امن جعفامرعبامد اهلل فكتب 

فامامإ  أسامامأل اهلل أن يرصامامفك عامام  يبوّامامك، وأن هيامامديك ملاماما  : ، أماماما ،عامامداحلسامامني ،امامن عامامي

امت إىل العراق، وإ  أعيذك ،اهلل من الشقاق، فإ  أخاماف يرشدك، ،لغني أنك ّد توجَّ 

عليك في  اهلالك، وّامد ،عثامت إليامك عبامد اهلل ،امن جعفامر، وحيامي ،امن سامعيد، فأّبامل إيل  

 ن اجلاموار لامك، واهلل ،امذلك شاماميد  معام ، فإن لك عندي األمامان والامرب والصاملة ويسام

رفأ هذا الرجاأ  اولكن احلسني  . (2)«  ، والسالم عليكووكيل   ، ومراع  وكفيل  

 . أيضًا وواصل مسريه

امد ،امن احلنفي امة ملاما رأى خامرو  احلسامني  :د بون احلن يوة ُمم  (  5 : أماما أخاموه    

، وأعل امام  أن ،امامن احلنفيامامة فامامأفرك يسامامينًا ، كامامةاتامامبعامم  ،أهامامل ،يتامام  إىل العامامراق ، ا

                                                           

ك يف نواياما  ا من املاليظ أن  كل مامن نصام  احلسامني (1) ف مامن خروجام  إىل العامراق وشامك  ختامو 

خامالل هامذا اخلامرو  ! كام   ا أهلاما وعدم الثقة ،وعوفهم ! إضافًة إىل توّعامم ملقتل احلسني

لئك الناصحني يبدو ذلك من أسفامم علي  وكل ت التوفيع ل . وما ذلك إال فليل عىل معرفة أو

،  ب ،األوضاع املحي ة ، ووعيامم ملا سبق من أيداث جرت إ،امان الفتنامة ،امني عامي ومعاويامة
عرفوا من خالهلا الدوافع واألهواأ التي تدفع ،بعأ األّوام لالستفافة من إثارة اإلين وفوام 

   .سأل اهلل السالمة! ن الفتن

 .  (6/311( تاريخ ال ربي )2)



اخلرو  ليس ل  ،رأي يوم  هذا، فأ،ى احلسني أن يقبل، فحبس   د ،ن عي ولده فلامم 

ترغامب ،ولامدك  »:  يبع  مع  أيدًا منامم، يتى وجد يسني يف نفس  عىل   د، وّامال

عن موضع أ صاماب  فيام ، فقامال   امد: وماما ياماجتي أن ت صاماب ويصاما،ون معامك، وإن 

 .(1) «عندنا منامم كانت مصيبتك أعيم  

فلكامأ    ،وسار نحو العامراق ،وأ،ى عىل كل من أشار علي  إال املسري إىل العراق*  

من ولامدهتم  الذي في  أةامر   ،ولكأ   أنير إىل ذلك اجل ع املبارك ،أنير إىل تلك الءمرة

 !اوعىل رأسامم احلسني  ،أماماهتم

 :أبرز الذين خرجوا مع احلسني من مكة من أهل بيته وغريهم

معام   ،ملا خر  من املدينة خر  مع أهلام  و،نيام  االتاريخ أن احلسني ذكر أهل 

وعامة من  ،والعبا، ،وجعفر ،وإخوت  أ،و ،كر ،وولد أخي  ،وكينب ،أم كلثوم :أختاه

 : ّامال ا،امن سامعدو .(2)فإنام  أّامام ،كان ،املدينة من أهل ،يتام  إال أخاماه   امد ،امن احلنفيامة

وهم تسعة عرش  ،مع  من ،ني عبد امل لب و،ع  يسني إىل املدينة فقدم علي  من خفَّ 

 .(3) من إخوان  و،نات  ونسائامم ،رجاًل ونساأ وصبيان

 ،عامدا   امد ،امن احلنفيامة ،وكامل إخوتام  ،وكان مع  جل  ولامده وولامد أخيام  احلسامن

 وجعفر وعبد الرمحن ،جعفرا،ني عبد اهلل ،ن  عون و  د : وخر  مع  من أوالف ع  

                                                           

(، 212-14/211(، وتاريخ فمشق ال،ن عساكر )1/447) ربى ال،ن سعد( انير ال بقات الك1)

 وإسناف األثر يسن.

 (.128( األخبار ال وال أليب ينيفة الدينوري ) 2)

 . (1/447) ( انير ال بقات الكربى ال،ن سعد3)



 .(1)وغريهم من املوايل ،ّد كان مسلم يف الكوفةو ،من أوالف عقيل وعبد اهلل

 :أمساء أبرز الذين التحقوا به يف الطريق وهو مّتجه إىل الكوفة

 ،كان ال ي ر ، أ من مياماه العامرب إال تبعام  أهلاماما اذكر املارخون أن احلسني 

 ! يتى س عوا ، قتل مسلم ،ن عقيل وغريه فبدؤوا يرتاجعون عن 

يتى انتامامى إىل  ،ال ي ر ، أ إال اتبع  من علي  اسني كان احل» :ّال ا،ن جرير 

فأعلم  ،فلقي  مقتل ّيس ،ن مسامر األسدي الذي ألقاه ا،ن كياف من أعىل القرص ،ك،الة

وّصامده أن  ،فلينرصامف ف ن أيبَّ  ،ناذلتنا شيعت  ّد َخ  :وّال ،النا، الذين مع  ،ذلك

 أصحا،  الذين خرجوا مع  من ومل يبق مع  إال! فافرتّوا عن   ،يوةنامم عىل ما يقدمون

ا ّامامد وإنام  فعامل ذلامك ألنام  لامن أنام  اتبعام  األعامراب ألّنامم لناموا أنام  يامأيت ،لامدً  ،املدينامة

وّامد ، فكره أن يسريوا مع  إال وهم يعل ون عىل ماما يقامدمون  ،استقامت ل  ةاعة أهل 

 .(2)«علم أّنم إذا ،ني هلم مل يصحب  إال من يريد مواسات  واملوت مع 

فل  س عوا خرب مسلم  ،وّد كان صحب  ّوم من مناكل ال ريق» :دينوريوّال ال

ومل يبامامق معامام  إال  ،ّاماموا عنامام تفرَّ  -وّامامد كامامانوا لناماموا أنامام  يقامامدم عامامىل أنصامامار وعضامامد  -

  .(3)«خاصت 

وكان ياًجا أّبامل مامن مكامة يريامد  ،كهري ،ن القني :ومن الذين حلقوا ،  يف ال ريق

 ،وكان مع كهامري كوجتام  ،فأ،ى أن يلقاه أكل ك أن القني ،فأرسل إلي  احلسني ،الكوفة

فقامام ي يشام إىل  ،فامال جتيبام  صيبعام  إليامك ا،امن رسامول اهلل  !سامبحان اهلل :فقالت ل 

                                                           

 (.5/450( ّناية األرب يف فنون األفب )1)

 ( والسند ضعيف في  أ،و خمنف. 8/182ري )( والبداية والناماية ال،ن كث3/303( تاريخ ال ربي )2)

 (.248( األخبار ال وال )  3)



 ،أنت ةامالق :ثم ّال المرأت  ،وّد أرشق وجام  ،فلم يلب  أن انرصف ،×احلسني 

 فإ  ّد وةنت نف  عىل املوت مع احلسني ،فتقدمي مع أخيك يتى تصي إىل منءلك

ومامن كرهاماما  ،من أيب منكم الشامافة فليقم :ثم ّال ملن كان مع  من أصحا،  ،×

 .(1)فليتقدم

وّتامل مامع  ، ا أنس ،ن احلامارث الصحايب :اومن مجلة من حلق ،احلسني 

  .(2)احلسني يف كر،الأ

 ،وامرأتام  ،عبامد اهلل ،امن ع امري الكلبامي :اوكان يف سلسلة مامن حلامق ،احلسامني 

 ؟ّامال فسامأل عامنامم ،يعرضامون ليرساميوا إىل احلسامني (3)خيلامةوذلك ملا رأى القاموم ،الن

واهلل لامو ّامد » :فقامال ،ايرسيون إىل يسامني ،امن فاة امة ،نامت رسامول اهلل  :فقيل ل 

وإ  ألرجامو أن ال يكامون جاماماف هاماالأ الامذين  ،اكنت عىل جاماف أهامل الرشامك يريًصام

فامدخل إىل  «كنييغءون ا،ن ،نت نبيامم أيرس ثوا،ا عند اهلل من ثوا،  إياي يف جاماف املرشام

أصامبت أصاماب اهلل ،امك أرشامد  :فقالامت ،وأعل اماما ،ام  يريامد ،امرأت  فأخربها ،ام  سام ع

 .(4)وأخرجني معك ،افعل ،أمورك

فإنام  ملاما رأى تعنامت جاميش الكوفامة عامىل  ؛احلر ،ن يءيد :اوممن حلق ،احلسني 

 . (5) وّاتل مع  ،عدل إىل احلسني ،وعدم ّبوهلم الرشوط التي عرضاما عليامم ،احلسني

                                                           

 (.247-246( املصدر السا،ق ) 1)

 (.7/119( وانير: جامع احلدي  للسيوةي)1/121( اإلصا،ة يف متييء الصحا،ة )2)

 (.4/222( موضع ّرب الكوفة عىل س ت الشام، معجم البلدان )3)

 ( 8/181اية والناماية )(، والبد3/321( تاريخ ال ربي )4)

 .( 8/180(، والبداية والناماية )256( انير: تاريخ ال ربي، واألخبار ال وال للدينوري ) 5)



 .(1)روى أن  حتول من جيش الكوفة إىل احلسني مع احلر ،ن يءيد ثالثون فارساً وي   

وفلاميلامم ال رماماح ،امن  ،وحلق ،  يف عذيب اهلجنات أر،عة نفر أّبلوا مامن الكوفامة

الذي أخربه ،خرب أهل الكوفامة الامذين راساملوه  ،منامم جم ع ،ن عبد اهلل العائذي ،عدي

 .(2)ال  الةوأّنم مقاتلوه  ،أّنم ّد نكثوا

ياموم خروجام  إىل  اكان هاالأ مجلة من وّفامت علاميامم أّنامم حلقاموا ،احلسامني 

 .الكوفة

أما كثري مامن أصامحاب الكتامب التامي أرساملوا  اما إىل احلسامني لي لعاموه عامىل مامدى 

فامم لقدوم  مامن  فقامد أخفامروا ذممامامم و،اماعوه ،امث ن   ،عامم ملجيئام  ووصامول وت لُّ  ،تشغُّ

 ! وسيعلم الذين لل وا أي منقلب ينقلبون ،إال ،اهللوال يول وال ّوة  ،الدنيا ّليل

 : أثناء مسريه إىل الكوفة ما وقع لهواملناطق اليت مّر بها احلسني 

ياموافث كثامرية  ايريد الكوفة، فال،امس خامرو  احلسامني  اخر  احلسني 

 وهو يف ةريق  إىل تلك البالف .

ع امرو ،امن سامعيد  ف ن هذه األيداث : أن  ّبل وصول  إىل التنعيم اعرتض  رسل 

،ن العا ، وهو أمري عىل احلجاماك ليءيامد ،امن معاويامة مامع أخيام  حييامى، ي نعونام ، فامأ،ى 

 .(3)عليامم ومىض، وتضار،وا ،السياط، وامتنع احلسني وأصحا،  امتناعًا ّوياً 

إىل كتب أهل الكوفة، وما كتب  إلي  مسلم ،ن عقيل،  اركِن احلسني  التنعيم :

                                                           

 ( 3/30( و،غية ال لب ال،ن العديم )220-14/219( تاريخ فمشق )1)

 (.4/409( والكامل ال،ن األثري )308-3/307( تاريخ ال ربي)2)

 ( 3/401 )( الكامل يف التاريخ ال،ن األثري3)



وجام  تلقاماأ الكوفامة ياموم الثامامن مامن ذي احلجامة وهامو ياموم فعءم عىل اخلرو  إليامم، فت

 . (2()1)ف روا ،التنعيمالرتوية، 

َ اك : يتى وصل إىل الصفاح وهو موضع ،ني ينني وأنصاب  اثم سار  الص 

ولقيام  يف هامذا  (3)احلرم يسريه الداخل إىل مكة، وصفاح نع ن جبال ،ني مكة وال ائف

امقوقاملكان الفركفق، وّيل: إن  لقيام  يف  ماما هامذا؟ »فسامأل الفامركفق  أصامحاَ، :  .(4)الشُّ

يريد العراق ّال: فسيَّبت رايلتي، ثم مشاميت إليام  يتامى  بّالوا: احلسني ،ن عي 

أخذت ،اخل ام، أو ّال: ،الءمام، فقلت: أ،و عبد اهلل؟ ّال: أ،امو عبامد اهلل، فام  وراأك؟ 

. ويف (5)«أ من الس أّال: أنت أيب النا، إىل النا،، والسيوف مع ،ني أمية، والقضا

 اخلبامري نِمام:  الفامركفق ل  فقال،  خلفك النا، نبأ لنا ،نيِّ  »خرب  آخر أن  احلسني سأل  : 

 .(6) «، ّلوب  النا، معك ، وسيوفامم مع ،ني أمية  سألت

مة : كتامب إىل أهامل  (7)يتامى إذا صامار ،امب ن الرمامة اثم مىض احلسني  بطن الر 

ة، وأن  ّافم  عليامم، وأرسل ،الرسامالة إلاميامم مامع  الكوفة، خيربهم أن  ّد واىف ، ن مَّ الرُّ

                                                           

 .1/482( التنعيم موضع ، كة يف احلل، ،ني مكة ورسف، تاريخ البلدان للح وي1)

 (.3/401( الكامل يف التاريخ ال،ن األثري )2)

(، اهلامامش منام ، والكامامل يف التاماريخ، ال،امامن 145( األخبامار ال اموال أليب ينيفامة الامدينوري )  3)

 ( 3/401األثري )

 (.14/212( تاريخ فمشق ال،ن عساكر )4)

 (.1/57( وتاريخ خليفة ،ن خياط )3/28( ،غية ال لب ال،ن العديم )5)

 .( 3/296) تاريخ ال ربي( 6)

( ، ن الرمة: واف معروف ،عالية نجد، وّال ا،ن فريد: الرمة ّاع عييم ،نجد تنصامب إليام  أوفيامة، 7)

الكوفة. انير: معجامم ، ن الرمة: منءل ألهل البرصة إذا أرافوا املدينة،  ا جيت ع أهل البرصة و

  . (3/72، و1/194البلدان للح وي )



اميداوي  ّيس ،ن مسامامر الص 
ام .(1) َّ عامىل ّاميس ،امن مسامامر  َأ بَ ولكامن احلصامني ،امن متاميم 

 .(2) ثم ،ع  ،  إىل ا،ن كياف فقتل  مبارشة ! ،مبعوث احلسني يني وصول  إىل القافسية 

ود :  وفَزرح ثم سار ،عدها يتى أناخ ريل  يف َكر 
مامن  ا.وملا ريل احلسني (4()3)

اه رجل من ،ني أسد، فسأل   كروف، وكتب ّبل ذلك إىل أهل الكوفة ،قدوم  إليامم، تلقَّ

ّ  »عن اخلرب؟ فقال: تل مساملم ،امن عقيامل، وهامانئ ،امن عامروة، مل أخر  من الكوفة يتى 

ون ،أرجلامم ! فقال: إنا هلل وإناما إليام  راجعامون، عنامد اهلل نحتسامب ورأيت الصبيان جيرُّ 

ا، فقال ل : أنشدك اهلل ياما ا،امن رسامول اهلل يف نفسامك، وأنفامس أهامل ،يتامك هاماالأ أنفسن

الذين نراهم معك، انرصف إىل موضعك، وفع املسامري إىل الكوفامة، فامو اهلل ماما لامك  اما 

، فقال ،نو عقيل  ، ولسنا -وكانوا مع   -نارص  : ما لنا يف العيش ،عد أخينا مسلم ياجة 

 .(5)وسار «ف  خري يف العيش ،عد هاالأ ،راجعني يتى ن وت، فقال احلسني:

،  ااملامل عىل احلسني ه األخبار املفجعة ، القافمة من الكوفة ، وّعاما وكان هلذ
ا ، فاماالأ أّرب النا، إلي  ّد ّتلوا   ! نرصت  عنختاذلوا ّد يف الكوفة  ت شيعوأم 

ق النا« من أيبَّ أن ينرصف ، فلينرصف » ييناما ّال ملن مع  :  ، عن  ي ينًا فتفرَّ

، ومل يبق مع  إال أصحا،  الذين خرجوا مع  من املدينة، وّال لام  ،عامأ مامن (6) وش الً 

وال  من مكانك، فإنام  لاميس لامك ،الكوفامة نامارص   ننشدك اهلل إال ما رجعَت » ثبتوا مع  : 

                                                           

 (. 225( األخبار ال وال أليب ينيفة الدينوري. ) 1)

 . ( 3/167أنساب األرشاف ) ، (5/376ال بقات )( 2)

 ( 2/394( رمال ،ني الثعلبية واخلءي ية ، ريق احلا  إىل مكة. معجم البلدان للح وي)3)

 (.246( األخبار ال وال ) 4)

 ( 3/33(. و،غية ال لب ال،ن العديم)247( املصدر السا،ق ) 5)

  . (6/323تاريخ ال ربي ) (6)



واهلل ال » :  إخوة مسلم ام وّالوا ام فوثب ،نو عقيل«  ف أن يكونوا عليكة، ،ل نتخوَّ شيع  

 . (1)«  أو نذوق ك  ذاق مسلم   ، ح يتى ندرك ثأرنانرب

 .  (2)الثَّعلبيةوانتامى إىل كروف يتى وصل  اثم غافر احلسني  الث علبية :

بووواَلة : ،اَلامة زح ، فأتاماه رسامول ع امر ،امن سامعد وا،امن األشامع  (3)ثم واىف ،عد ذلك ك 

اه ،رسالة مسلم ،ن عقيل، وخذالن أهل الكوفة إيَّ
ليلة هناك، فل  كان . فبات تلك ال(4)

حر أمر فتيان  فاستقوا املاأ وأكثروا  السَّ
(5)  . 

 .(7)، وّيل ، ن الَعِقيق فنءل  ا(6)ثم سار يتى مر ،ب ن العقبة بطن العقبة :
 

اف : اف(8)يتى نامءل ،رشاماة اثم مىض ،عد ذلك احلسني  َفَ أو رَشَ
، وكامان (9)

                                                           

  . (6/322تاريخ ال ربي ) (1)

 ( 1/450( من مناكل ةريق مكة من الكوفة ،عد الشقوق. معحم البلدان للح وي )2)

اأ أي ،ضامب اما ( منءل معروف ، ريق مكة من الكوفة وهي ّرية عامرة، س يت ،امذلك لء،لاماما املام3)

 ( 2/387ل ، انير: معجم البلدان)

 ( 8/169( البداية والناماية ال،ن كثري )4)

( والبدايامة والنامايامة 3/304( الكامامل يف التاماريخ ال،امن األثامري )3/303( انير: تاريخ ال امربي )5)

 ( 8/169ال،ن كثري )

  ملصدر نفس  .( ا6)

 (.248( األخبار ال وال، للدينوري، ) 7)

 (.248در السا،ق ) ( املص8)

 التامي لبنامي وهامب، ومامن رشاف إىل 9)
ِ
( رَشاف ،ني واّصة والقرعاأ، عىل ث نية أميامال مامن األيساماأ

 ( 3/37واّصة ميالن. معجم البلدان للح وي )



. ذكامر ال امربي أنام  ،عامد وصامول (1)ذلك يف أول يوم من  رم من العام إيامدى وسامتني

إىل رشاف سار، فل  انتصف النامار كربَّ رجل  من أصحا، ، فقال ل : ماممَّ  ااحلسني 

كربَت؟ ّال: رأيت  النَّخل. فقال رجالن مامن ،نامي أسامد: ماما  امذه األرض نخلامة  ّامط! 

 .(2)فقال احلسني: ف  هو؟ فقاال: إن  رأى ةوالع خيل ا،ن كياف 

َسم ى ةوالع خيل ا،ن كياف يف رَشاف ، أخامذ ذات الشام ل يتامى نامءل : مل ا رأ ذو حح

. وكان ا،ن كياف ّد ،ع  إلي  احلامرَّ ،امن يءيامد، ووضامع أمامام  املسامال  ،امني (3)،ذي يسم

 . (6()5)إىل َخفان (4)الق  بق  انة

َييب والقادسية : أراف االنرصاف من ذلك املكامان،  اثم إن احلسني  طريا العح

امَذيبفحال احلر ،ن يءيد ،ي ن  و،ني االنرصاف، فتيارس عن ةريامق الع 
، (8)والقافسامية (7)

و،ين  و،ني العذيب ث نية وثالثون مياًل، ثم إنَّ احلسني سار يف أصحا،  واحلامرُّ يسامايره، 

                                                           

 ( 3/407( والكامل ال،ن األثري )2/196( واملنتيم ال،ن اجلوكي )3/305( تاريخ ال ربي )1)

 .( 3/305( تاريخ ال ربي)2)

  املصدر نفس  .( 3)

ة ،ال ف، معجم البلدان للح وي )4)  ( 3/416( موضع ّرب الكوفة من جامة الرَبيَّ

( خفان موضع ّرب الكوفة يسلك  احلا  أييانًا وهو مأسامدة، ّيامل: هامو فاموق القافسامية. معجامم 5)

 ( 2/172البلدان )

 (.306-3/305( تاريخ ال ربي)6)

ة، سام ي ،امذلك ألنام  ةامرف أرض العامرب، انيامر: معجامم ( ماأ لبني متيم عامىل مريلامة مامن الكوفام7)

 ( 3/205البلدان )

( ّرية ّرب الكوفامة مامن جامامة الربيامة، ،يناماما و،امني العامذيب أر،عامة أميامال، وعنامدها كانامت الواّعامة 8)

الكربى ،ني املسل ني والفر،، وّامد فتحامت ،الفهامم عامىل املسامل ني. األخبامار ال اموال اهلامامش 

  (246.) 



، فل  َسِ ع احلرُّ من احلسني خ بت  وأنام  ال خياماف مامن املاموت، (1)يتى خ بامم ،البيضة

ى عن ، وجعل يسري ،أصحا،  ناي  ية عن  .تنحَّ

 .  (2)فانتاموا إىل عذيب اهلجانات عييب اهلرانات :

ّال اإلمامام الامذهبي ثم سار احلسني يتى ،لغ ّرص ،ني مقاتل،  قرص بني مقاتّ : 

وروى ا،ن سعد ،أسانيده ّالوا: وأخذ احلسني ةريق العامذيب يتامى نامءل ّرصام : »/

يرنا ويقامول: القاموم  أيب مقاتل، فخفق خفقًة ثم اسرتجع، وّال: رأيت كأن فارًساما يساما

 . (3)«يسريون ، واملنايا ترسي إليامم ! 

من ّرص ،نامي مقاتامل،  ا. وسار احلسني (4)وملا كان يف آخر الليل أمر ،الرييل

 ،ن يءيد، كل  أراف أن ي يل نحو البافية منََع  .  ومع  احلرُّ 

نامع احلسامني مامن امليامل إىل البافيامة ، انتامامى إىل املكامان  كربوال  :  الامذي يسام ى مل اما م 

 كرب  :  ّال،  كر،الأ:  ّالوا؟  األرض هذه اسم   ما، فقال احلسني ألصحا،  : (5)كر،الأ

كتاب ا،ن كياف للحامرِّ ،امن يءيامد  فواىف ! ف ل ّلياًل متيامنًا ، فحطَّ ريال  هناك ،(6) و،الأ

                                                           

 (.3/306( تاريخ ال ربي)1)

 ( 8/173( والبداية والناماية )3/307( تاريخ ال ربي )2)

( وأخرج  ال ربي يف تارخي  من ةريق 8/174( والبداية والناماية )3/298( سري أعالم النبالأ )3)

 ( 3/309أيب خمنف )

 ( 309-3/308( تاريخ ال ربي )4)

( ويعرف املوضع أيضًا 4/272( نايية ،سواف الكوفة، وّيل: ّرية ّبالة املوصل، معجم البلدان )5)

 . ،ال  ف

هبي : )  اإلسالم تاريخ (6)   ( . 170/ 8البداية والناماية : )  ( ،  5/13للذ 



م احلسني  يةوأصحا،  إىل  اأن جيعجع ،احلسني، فتقدَّ  . (1)قرية الَغاِض  

ماما أرى معامك كثامري أيامد، ولامو مل »ال رماح ملا وصامل كامر،الأ أو ّار اما: وّال ل  

ِئك، فكيف ، امن سامار إليامك مامن  يقاتلك إال هاالأ الذين مع احلر، لكانوا أكثر من كفب

الكوفة، فلامم تامر عيناماي مجعامًا أكثامر مامنامم، فأنشامدك اهلل  أن ال تتقامدم إلاميامم شامربًا، وإن 

قامد امتنعناما ،ام  واهلل  مامن ملاموك غسامان ومحامري ، ف(2)أرفت، فرس معامي، انامءل جبلناما َأَجامأ

والنع ن، ومن األ،يأ واألمحر، وجتت ع إليك ةيامئ يف عرشامين ألفامًا ال يوصامل إليامك 

وفيامم عني  ت رف . فجءاه خريًا، وّال: ّد عاهدنا هاالأ القوم الذين معنا، فال ،دَّ من 

 .(3)فوفع  ال رماح وانرصف «الوفاأ هلم

أثناأ مسريه إىل الكوفة ما ذكره يءيد الرشك  ال  ومن األيداث التي وّعت 

يدثني من شاَفَ  احلسني ّال: رأيت أ،نيًة مرضو،ًة ،الفالة للحسني، فأتيت ، فامإذا »ّال: 

موع  تسيل عىل خدي ، فقلت: ،أيب وأمي يا ا،ن ،نامت رسامول اهلل،  شيخ  يقرأ القرآن والدُّ

، وال  ما أنءلك هذه البالف والفالة التي ليس  ا أيد؟ ّال: هذه كتب أهامل الكوفامة إيل 

، فإذا فعلوا ذلك مل يدعوا هلل يرمة إال انتامكوها، فيسلط اهلل عليامم من  أراهم إال ّاتي 

م  .(4)«يذهلُّ

 الكوفة: وطالئع جيشااحلسني 
                                                           

( والغارضية هامي ّريامة مامن ناموايي الكوفامة ّريبامة مامن كامر،الأ، معجامم 3/310( تاريخ ال ربي)1)

 ( 3/73البلدان للح وي )

 وهو غريب فيد، و،يامنام  مسامرية2)
ِ
ليلتامني، وفيام  ّامرى كثامرية، سام ي ،اسامم رجامل.  ( أيد جبي ةيىأ

 ( 1/56معجم البلدان )

 (.3/108( تاريخ ال ربي )3)

 (.12-5/11( تاريخ اإلسالم للذهبي )4)



التقى ،جيش الكوفة، يف أول املحرم من عامام  اك  ذكرنا سا،ًقا ، ،أن  احلسني 

بل يتى نامءل رشاف، فبيامن  هامم كامذلك إذ ةلعامت علاميامم إيدى وستني، وذلك أن  أّ

،ت، وجاأ القاموم وهامم ألامف فامار، مامع ، وأمر ،أ،نيت  فرض  ااخليل، فنءل احلسني 

 . (2)، وكان ذلك يوم األر،عاأ غرة املحرم(1)احلر ،ن يءيد الت ي ي

م  ،احلرِّ أخربه ،أمر ااحلسني التقى فل َّ  هلامم أّنم ليس وا إلي  كتبالكوفة ، وأّن 

وأخامر  خامامرجني  اوّامام احلسامني وا معام  ، وّاماتلوه ،امايعامم علامي وإن أّامدم  ،إمامام  

، فأنكر احلر والامذين معام  أي عالّامة  مملوأة ،الكتب التي ت لب من  القدوم إىل الكوفة

 وّال ل  :!  هلم  ذه الكتب

وّامامد أمرناماما إذا نحامامن لقيناماماك أال ، أ لسامامنا مامامن هاماماالأ الامامذين كتباماموا إليامامك ىف يش» 

ثامم ، أفنى من ذلك  املوت  : فقال احلسني ، ك يتى نقدمك عىل عبيد اهلل ،ن كياف نفارّ

فل  أراف االنرصاماف يامال القاموم ،ينام  ، فركبوا النساأ ، اركبوا : ّال احلسني ألصحا،  

 ؟ ماذا تريد! ك م  أثكلتك :  فقال احلسني للحرِّ ، و،ني االنرصاف 

 يوهو عامىل مثامل احلامال التام، من العرب  هلا يلك يقوأما واهلل لو غري    :فقال ل  احلرُّ 

ك إال ،أيسامن ماما إىل ذكر أمِّ  ولكن ال سبيل  !   أمَّ  من  وملا تركت   ألّتصنَّ ، أنت علياما 

وإن  أمامرت ، إنى مل أومر ،قتالك : فقال ل  احلر ، وتقاول القوم وتراجعوا ، نقدر علي  

ا ال يقامدمك فخامذ ةريًقام ذا أ،يامَت فامإ، أن ال أفارّك يتى أّدمك الكوفة عىل ا،ن كياماف 

، واكتب أنت إىل يءيد واكتب انا إىل ا،ن كياف إن شامئت ، وال ترفك إىل املدينة ، الكوفة 

                                                           

 (.2/196( املنتيم ال،ن اجلوكي )1)

 (.253( األخبار ال وال ) :2)



 في  العافية من أن أ،تىل ،يش ييركّن ،أمر   فلعل اهلل أن يأيت
 
 . (1)«  من أمرك أ

يامق واجتام  شام الً عامىل ةر، و،الفعل تيارس احلسني عن ةريق العامذيب والقافسامية 

ره ،اماهلل، و،امني  لام   ا يساير احلسني . وأخذ احلرُّ  الشام وينصح  ،عدم املقاتلة ويامذك 

 . (2) أن  إذا ّاتل فسوف يقتل، وكان احلسني يصي ،الفريقني إذا يرضت الصالة

أن  فل  كان اليوم الثا  من نءول  كر،الأ جاماأت رسامالة عبيامد اهلل ،امن كياماف للحامرِّ 

، وعىل يف غري ّرية   ا ب   اهلل ا،ن كياف، فَأنءل احلسنيوّ،  (3)اجيعجع ،احلسني 

 .(4)غري ماأ

 :وجيش الكوفة وجًها لوجه ا احلسني 

جاماأت  - وهامي الياموم الثالام  مامن نامءول احلسامني كامر،الأ - ملا كامان ياموم اجل عامة

جامامة هامذا وكامان وِ  . آالف ،قيامافة ع امر ،امن سامعد وكان عدفهم أر،عامة   ،ماخرة اجليش

ي »  اجليش يف األصل إىل ع امر ،امن  مامنعبيامد اهلل ،امن كياماف  َ َلامب جلاماف الامديلم، ف« الرَّ

 رفأ ع امر ،امن سامعد هامذا ال لامب، ا  ملقاتلة احلسني توج    ذا اجليشأن يسعد  

، وأمامام هامذا ،امالعءل وهامدم فاره وّتلام ِ  فه إن مل ينفامذ أمامره  ، ولكن ا،ن كياماف هامدَّ ا،تداًأ 

 ! (5) اخليار ريض ،املوافقة

                                                           

  ( . 173/ 8البداية والناماية : ) ( 1)

  املصدر نفس  .( 2)

 ( 2/196اجلوكي )( املنتيم ال،ن 3)

 (.2/196( املصدر السا،ق )4)

  . (6/335تاريخ ال ربي ) (5)



علم أن  ال ةاّة ل   ام خسة آالِف مقاتلام العييم  هذا اجليش ا وملا رأى احلسني

 . فبدأ ،التَّفاوض مع ع ر ،ن سعد ! اثنني وسبعني فارًسا  وكان عدف الذين مع  م،

 وعمر بن سعد : ا احلسني املفاوضات بني

ل  أن   ا، فبني  احلسني  ي لب وماذا أّدم     وّد أرسل إلي  ع ر  رسوالً يسأل  ع
،  عليامم أّدمَ  أن الكوفة هلأ إيلَّ  كتَب » يأت إىل الكوفة إال ، لب  من أهلاما ، وّال ل  :  مل

 يعافينى أن أرجو» ، فل   ،لغ ع ر ذلك ّال : «  موأذرك   مكة إىل راجع   فأنا كرهو  ّد ذب إف

 . (1)«  ير،  من اهلل

اهلل الرمحن ،سم » وّال:  اوكتب ع ر ،ن سعد ال،ن كياف ،  س ع  من احلسني 

ا ،عد : فإ  يي  نءلت  ،احلسني ،عثت  إلي  رسويل، فسألت   ع  أّدم  وماذا  الرييم . أمَّ

 ، م، فسألو  القدوم ففعلت  ي لب ويسأل، فقال : كتَب إيلَّ أهل  هذه البالف وأتتني رسل ام 

 . «فأما إذب كرهو ، فبدا هلم غري ما أتتني ،  رسلامم فأنا منرصف  عنامم 

 وصل الكتاب  إىل عبيد اهلل ،ن كياف وّرئ علي  ، متثَّل ّول الشاعر: فل 

و النراَة والة حنَي مناص  !  اآلن إْذ عَلَقووت خمالبحووووونا بخ     *     يرجح

 ككتا،   ،لغني فقد:  ،عد أما . الرييم الرمحن اهلل ،سم» :  سعد ،ن ع رفرفَّ عىل كتاب 

 أصحا،  ومجيع هو!  معاوية ،ن ليءيد بايعي   أن حلسنيا عىل فاعرض،  ذكرَت  ما وفام ت  ، 

 ، ساأه ما حي ل  من الكتاب   سعد ،ن ع رَ  أتى فل ، «  والسالم رأينا رأينا ذلك فعل فإذا، 

                                                           

 ( . 8/175بداية والناماية : ) ( ال1)



ا احلسني (1)« !  العافية كياف ا،ن يقبل أال يسبت   ّد» :  ّالاجلواب ! و فقد  ا. أم 
 رفأ هذا العرض !

 ،ن ع ر   فأرسل ! املاأ مع  ومن ا احلسني ي نعَ  أن،ن سعد  كياف ع َر  ك  أمر ا،ن  

 رشيعةِ  عىل فنءلوا فار،، خس ئة عىل احلجا  ،ن وع رَ  سعد
 
 احلسني ،ني ويالوا  ماأ

:  األكفي احلصني أيب ،ن اهلل عبد ونافي أيام، ،ثالثة احلسني ّتل ّبل وذلك،  املاأ و،ني

 فقال!  اع ًش  متوت يتى ّ رة من  تذوق ال اهللو؟  املاأ إىل تنير   أما يسني يا ،جيلة

 !(2) اع ًش  ل اّت   اللامم: ا احلسني

 يف فسار عيي  ،ن العبا، أخاه رأم،  وأصحا،  ا احلسني عىل الع ش اشتدَّ  فل 

 برَ القِ  وااومل علي  فقاتلوا املاأ من فدنوا ،افارًس  وثالثني برَ القِ  حي لون راجالً  عرشين

 .(3) وعافواماًأ 

جامامة املوّف وخ ورت  ، ةلَب من ع ر ،ن سعد مقا،لت  اثم ملا رأى احلسني 

 ثالثة أمورعىل ع ر ،ن سعد عرًضا في  التخيري  ،ني ا. وأثناأ املقا،لة عرض احلسني (4)

 :  ثالث من وايدةً  اختاروا» : ا، فقال احلسني 

  . غور،الثُّ  فأحلَق  تدعو  أن إما .1

  . يءيد إىل أذهَب  أن وإما .2

«  املدينة إىل فَّ ر  أَ  أو .3
(1).  

                                                           

 ( . 6/337تاريخ ال ربي : ) ( 1)

 . وفعاًل مات هذا املجرم ع ًشا، ك  سيأيت (2)

 .(  3/413: )  ال،ن األثري التاريخ يف الكامل (3)

 . 154 املحن أليب العرب   (4)



َّ ع ر ،ن سعد   ذه املرونة التي ألامرها احلسني  يف هذا املوّف  اوّد رس 

م ، فكتب إىل ا،ن كياف ،كتاب  يذكر في  ما س ع  من احلسني  من اخليارات ااملتأكِّ

ياف ذلك وفعاًل .. رأى عبيد اهلل ،ن ك !الثالث ، لان ا أنَّ املوّف ّد أوشك عىل السالمة 

، إال أن  املجرم «  ّبلت   ّد ،نعم» وّال : اأيًضا ، ووافق ا،تداًأ عىل ما عرض  احلسني 

 ال »:  فقال ّامام وكان يارًضا جملس عبيد اهلل ،ن كياف ام  اجلوشن ذى ،ن الش راملنتكس 

 ا،نو ايسينً  أنَّ  ،لغنى لقد واهلل» :  ّال ثم ،«  وأصحا،  هو يك ك عىل ينءَل  يتى،  واهلل

ش ر ،ن ذي   قرتحتأثَّر ا،ن كياف ،ف،  « الليل ةعامَّ  ثانفيتحدَّ  العسكرين ،ني جيلسان سعد  

 . (2)«  رأيَت  ما عمَ فنِ » :  قال، ف وأ عجب ،  اجلوشن

 ال »فكتَب ا،ن كياف  إىل ّائد جيش الكوفة ع ر ،ن سعد ، رافًضا عرض احلسني : 

اه أن  ، (3)«  يدي يف يده يضعَ  يتى!  كرامة وال ، وملا (4)  عىل يك  احلسنيَ  نءلي  آمًرا إيَّ

ال واهلل، ال أنءل عىل يكم عبيد اهلل ،ن كياف  »ما ّال  عبيد اهلل، ّال:  ا ،لغ احلسني

ارم مامن اإلمامام احلسامني . «  أ،ًدا م ، فقامد  او ذا املوّف الصَّ رجامع األمامر إىل التامأك 

 ااّرتي ، فلم يبَق أمام احلسني  أو أمر   اأغلق ا،ن كياف  كل ،اب  فتح  احلسني 

                                                                                                                                        

: معامل املدرستني للسيد مرتىض العسامكري  ومن كتب الشيعة ،  (3/308)سري أعالم النبالأ : ( 1)

ّال أ،و خمنامف: وأماما »(، وّد جاأ في : 100(، ومقتل احلسني أليب خمنف األكفي )  3/86)

ما يدثنا ،  املجالد ،ن سعيد والصقعب ،ن كهري األكفي وغري اما مامن املحامدثني فامامو ماما عليام  

اعة املحدثني، ّالوا: إن  ّال: اختاروا منى خصاالً ثالثًا: إما أن أرجع إىل املكان الذي أّبلامت مج

من ، وإما أن أضع يدي يف يد يءيد ،ن معاوية فريى في  ،يني و،ين  رأي ، وإما أن تسامريو  إىل أي 

 «.ما عليامم فأكون رجال من أهل  يل ماهلم وعيَّ ، ثغر من ثغور املسل ني شئتم 

 ( . 8/175بداية والناماية : ) ( ال2)

 .   (3/308)سري أعالم النبالأ : ( 3)

ه إىل الشام أو الثغور أو هو يو ،الكوفة عبيد اهلل ،ن كياف يف ( أي يأيت إىل4)  .  رجع  إىل املدينةيسري 



 إال مواجامة جيش الكوفة !



 الباب الرابع عشر :

 فاجعــة كربالء !

ف، وإذهاً،اما فوكان من أعيم يوافث اإلسامالم وّعامًا يف النفامو،، وتفريًقاما للصام

رسامول  ، يوم مقتل احلسني سامبطِ «  يوم كربال » :  للويدة، وإلاماًرا للشتات والفرّة

السيوف الغاش ة ، فنبتامت عامىل ، و الفاجرةاأليافي  عىل أيدي تلكورحيانت ،  صاهلل 

إثر ذلك اليوم الفتن، وكثر ،عدها اهلر ، وتلبس ،  جرى للحسني كل متلبس، وفخل 

ل َ  وا،ة كل من أراف أن يثبَلمَ من هذه البَّ    .يف اإلسالم ويكب

 أخيلوووووووو قلوووووووبح ذ  َوَر  ود يووووووونٍ 

 

ووووووووَن األحووووووووزان  واألك  الطويووووووووّ   م 

موووواكح بنووووي زيوووواد  وقوووو  َقووووْت ر   د َف 

 

ّ  مووووون دموووووا  بنوووووي الرسوووووول   ب ووووور 

يووووووووار   
 برتبووووووووة َكووووووووْربالَ  هلووووووووم د 

 

َسووووووةح الط ووووووولحول     نيووووووامح األهووووووّ دار 

أهيا املسل ون، سنعيش معكم اآلن وّائع كارثة كر،الأ، فيا ّلب  معذرًة، ويا ض ري   

، من ذكر هذه الكارثة  معذرًة، ويا أهيا املسل ون الغيارى معذرًة، لو كانت مندويةً 

، ويندى هلا جبني كِل مامن، ل ويت   عناما كشًحا،  التي ينحني هلا رأ، كِل مسلم 

ورض،ت عناما صفًحا، لكن التاريخ الذي يساير األيداث، مرغم  عىل ذكر هذه 

 . الكارثة، تسجياًل للواّع، وإمتاًما للحدي 

 للقاء اهلل تعاىل : يستعدُّ ااحلسني 

يس التاسع من شامر اهلل املحامرم صامىل احلسامني اليامامر والعرصام عامىل يف يوم اخل و

م ،أرض كر،الأ وكامان  ،،خيوهلم نحو احلسامني أهل الكوفة فل  ّرب وّت املغرب تقد 



 ،مواإّنامم تقامدَّ  :ّامالوا ؟ماما هامذا :فل  رآهم وكان ّد نام ّلياًل ّال ،احلسني  تبًيا ،سيف 

ّولاموا » :فقامال احلسامني ،كيافخ وإما أن يقاتاملإما ينءل عىل يكم عبيد اهلل ،ن  :ويقولون

فامإ  أيامب  أن أصامي لامريب  ،يتى أصامي لامريب ،وغدًا نخربكم ،أماملونا هذه الليلة :هلم

 .« تبارك وتعاىل

رهم إىل غامدوة لعلناما نصامي فامإن اسامت عت أن تاماخِّ  ،ارجع» :وّال ألخي  العبا،

وتالوة كتا،   ،يب الصالة ل فامو يعلم أ  كنت أ ،ونستغفره ،لر،نا هذه الليلة وندعوه

امام ،(1)«وكثامامرة الامامدعاأ واالسامامتغفار   يصاماملون ويسامامتغفرون فلامام  أمساماموا ّاماماموا الليامامل كلَّ

 .(2)هم تدور يوهلمير، عدوِّ  وخيول   ،عون ويدعونويترضَّ 

 نصراف :يأذن ألصحابه باال ااحلسني 

 :وّامال ألصامحا،  ،فح امد اهلل وأثنامى عليام  ،ثم ّام وخ ب يف أصحا،  أول الليل

 ،فامإن القاموم إنام  يريامدونني ،لام  أن ينرصف إىل أهل  يف ليلت  هذه فقد أذنت   من أيبَّ »

  .   اهلل فاذهبوا يتى يفرِّ 

لام   . وّامال اال أراناما اهلل ذلامك أ،امدً  ! لنبقامى ،عامدك ؟ نفعامل مل  أخوه العب اما، :  فقال

 :فقال احلسامني ، هوال أرانا اهلل فيك ما نكر ،ال ،قاأ لنا ،عدك :إخوت  وأ،ناؤه و،نو أخي 

 ؟ف  تقول النا، :ّالوا ، لكم اذهبوا فقد أذنت   ،كم ، سلم أخيكميسب   ،يا ،ني عقيل

  عامنب ومل نَ  ،معامامم ،سامامم رمِ مل َنام ،األعام م ناما خامريِ دنا و،نامي ع ومتِ أن ا تركنا شيخنا وسيِّ 

ولكامن  ،ال واهلل ال نفعامل !وال ندرى ما صنعوا !معامم ،سيف رضبب ومل نَ  ،معامم ،رم 

 فقامبَّ  اهلل العاميَش  ،كونقاتامل معامك يتامى نامرف مامورفَ  ،ينامانا وأهلِ نا وأموالِ ،أنفِس  نفديَك 

                                                           

 (. 8/176( البداية والناماية )1)

 ( عن ةريق أيب خمنف.3/417 )( الكامل يف التاريخ ال،ن األثري3/315( تاريخ ال ربي )2)



  .(1)«،عدك

  ةامامول لاماميلامم يصامامل ون ويسامامتغفرون ويامامدعون وأصامامحا،   ا و،امامات احلسامامني  

 :وخيول ير، عدوهم تدور من ورائامم ،عونويترضَّ 

عووووووا لصوووووالهتم  نحوووون الوووويين إذا دح

  

 راً تسوووقي األر  جاموووًا أْحووو واحلوووربح  

  جعلووووا الوجووووه إىل احلرووواز فكوووّروا 

 

   مسووووووووومع الووووووووووروك األميوووووووووون  

 فكبوراً 
 :لوأخته زينب  ابني احلسني 

وكانامامت كينامامب مامامع أخياماماما احلسامامني، مصامام حبًة معاماماما ،عامامأ أوالفهاماما، ويف أرض 

 يرجتء: ، فس عت    امن خي ة أخياما احلسني لكر،الأ اّرت،ت كينب 

  ّ  يووووووا دهوووووورح أٍف لوووووك مووووون خليوووووو

 

ّ  كووووووم    لوووووك بوا شووووووراا  واألصوووووي

   ّ  مووووون صاحووووووٍب أو طووووووالٍب قتيوووووو

 

   ّ  والدهووووووووورح ال َيقنوووووووووعح بوالبووووووووودي

   ّ  وإنووووووووام األموووووووورح إلوووووووو  اجلليووووووووو

 

   ّ  وكوووووووّ حووووووويس سوالوووووووكح السبيووووووو

 
 ل ّال احلسني هامذه األ،يامات، ثامم  أعافهاما مامرتني أو ثالثامًا، فلامم متلامك كينامب

، وّامد توّعامت يامدثًا جلاماًل،  ااحلسامني  نفساما، فوثبت جتر  ثو ا، يتى انتامت إىل

واثكاله، ليت املوت  أعدمني احلياة اليوم، ماتامت فاة امة  أمامي، وعامي  »: ل فنافت

أيب، واحلسن  أخي، يا خليفَة املايض وث ل الباّي، فالتفت إلياما احلسني ّائاًل: يا أخية، 

ك الفامداأ، ال يذهبن  ،حل ك الشي ان، فقالت كينامب: ،امأيب أنامت وأمامي، نف ام لنفسام

                                                           

)  البدايامامامة والنامايامامامة ( ،  3/416)الكامامامامل يف التاماماماريخ  ( ،  3/315)  تاماماماريخ ال امامامربيانيامامامر :  (1)

8/177  . )  



امِرك الَقَ اما ت ، وترّرّت عيناه، ثامم ّامال: لامو ت  ف احلسني غص  فرف 
ت «لامياًل لنامام (1) ، فخامر 

اما لامن تامرى أخاهاما احلسامني  لمغشيًا علياما؛ ألّنا  َشعرت ،أن   موّف الفراق، و،أّن 

 ،عد هذا اليوم.

ي ،عامءاأ اهلل»فقام إلياما احلسني فصب  املاأ عىل وجاماماما، وّامال:  ، اتقامي اهلل، وتعامء 

ون، وأن كامل يشأ هالامك  إال  واعل ي أن  أهَل األرض ي وتامون، وأهامَل السام أ ال َيامامبق 

وجَ  اهلل، أيب خري منامي، وأمامي خامري منامي، وأخامي خامري منامي، ويلب وهلامم ولكاملِّ مساملم 

اها احلسني  ذا، ثم  أوصاها ّائاًل: « ،رسول اهلل أسوة   يا أختاماه إ  أّسامم عليامك، »فعء 

ي ّس ي، أال تش ِعي عامي  ،الويامل فأ،ر  ي عامي  جيبامًا، وال خت يشام عامي  وجامامًا، وال َتامدب ق 

 .(2)«والثبور، إن أنا هلكت  

 غريهم:ء القبائل ون رؤساة مأمساء أبرز الذين كانوا مع جيش الكوف

،  اكان من أ،رك الذي خرجاموا لقتامال احلسامني : ع ر ،ن سعد ،ن أيب وّا  

                                                           

( الق ا: مجع ّ اة، وهي ةائر يف يجم احل م صوت : ّ اّ ا، وهذا مثل، ّال امليدا : نءل ع رو 1)

فأثاروا الق ا من أماكناما، فرأهتا امرأت  ةامائرة، فنبامامت ،ن مامة عىل ّوم من مراف، ف رّوه لياًل، 

املرأة كوجاما، فقال الرجل: إن  هي الق ا، فقالت: لو ترك الق ا لياًل لنام. يرضب ملن محل عامىل 

 (.2/174)مكروه من غري إرافت ، وّيل غري ذلك. راجع جم ع األمثال 

وهذه الوصامي ة األخامرية للحسامني (، 3/316( ،ترصف. وتاريخ ال ربي )59-4/58( الكامل )2)

فقد جاماأ يف مسامتدرك الوسامائل عامن عامي ،امن احلسامني  : ألخت  كينب ورفت يف املصافر الشيعية

ي »ّال: إنَّ احلسني ّال ألخت  كينب:  ا امقِّ ََّسامِ ي، اَل َتش  ي  ت  َعَليبِك َفامَأ،ِرِّ ّبَس ب َتاهب إِ ِّ َأ َيا أ خب

امت  َعَيَّ َجيببًا، َواَل خَتبِ يِشام َعامَيَّ  امِل والثُّب اموِر إَِذا َأَناما َهَلكب َويب ِعي َعامَيَّ ،ِالب امامًا، َو اَل َتامدب مسامتدرك «  َوجب

 (. 2/451الوسائل )



، (1)اي، ثامم أمامره أن خيامر  إىل احلسامني رَّ الامإمامارة ّامد واله  ،ن كياف   وكان عبيد اهلل

وإن  نسب ّتل احلسني إىل ع ر ،ن سعد؛ ألنام  كامان األمامري عامىل اخليامل التامي أخرجاماما 

ي إن ر عليامم ع ر ،ن سعد، ووعامده أن يوليام  الامرَّ عبيد اهلل ،ن كياف لقتال احلسني، وأمَّ 

 . (2)لفر ،احلسني

، وكان عىل ر،ع متيم و دان، ثامم  وكان مع جيش الكوفةالت ي ي : ،ن يءيد  احلرُّ 

 . (3)رجع إىل احلسني، وّاتل مع 

،عد أن كان يف جملس عبيد اهلل ،ن كياف ،قرصه،  ّد انضمَّ  : وش ر ،ن ذي اجلوشن

 .ا   هو الذي ّتل احلسنيكان عىل ميرسة جيش الكوفة، وّيل إنَّ إىل اجليش، ف

 هل الكوفة.وكان عىل مي نة جيش أ : وع رو ،ن احلجا  الء،يدي 

 وكان عىل ر،ع ر،يعة وكندة. : وّيس ،ن األشع  ،ن ّيس

 وكان عىل ر،ع أهل املدينة. : وعبد اهلل ،ن كهري األكفي 

 عىل ر،ع مذي  ومتيم. : وعبد الرمحن ،ن أيب سربة اجلعف 

 وكان عىل اخليل. : عروة ،ن ّيس األمح و

 وكان عىل الرجال. : وشب  ،ن ر،عي الري،وعي 

 . وكانت مع  الراية :وفريد  

  . وهو الذي ّتل عبد اهلل ،ن عي : وهانئ ،ن ثبيت احلرضمي

                                                           

 (.1/228( اإلصا،ة ال،ن يجر )1)

 (.1/117( االستيعاب يف معرفة األصحاب؛ ال،ن عبد الرب، )2)

 (.8/170( البداية والناماية )3)



  . و،كري ،ن ييي الت ي ي، واحلصني ،ن ن ري

  . وهو الذي ّتل عي األكرب ،ن احلسني : ومرة ،ن منقذ العبدي

  . الذي ّتل عبد اهلل ،ن مسلم ،ن جعفر : وع رو ،ن صبي  الصدائي

  . ّاتل عون ،ن عبد اهلل ،ن جعفر: ال ائي وعبد اهلل ،ن ّ بة 

ّتال عبد الرمحن ،امن  : وعث ن ،ن خالد ،ن أسري اجلامني، و،رش ،ن سوت اهل دا 

  . عقيل ،ن أيب ةالب

 .اوهو الذي رضب احلسني : وكرعة ،ن رشيك الت ي ي 

، ويء  رأسام ، اوهو الذي ةعن احلسني  : وسنان ،ن أنس ،ن ع رو النخعي

 وأخذ سلب .

 .هِ وهو الذي ففع إلي  رأ، احلسني ،عد ّتل  ويءِّ  : وخويل ،ن يءيد األصبحي 

ري  وهو الامذي محامل عامىل احلسامني فرضامب ،الساميف عامىل رأسام ،  : ومالك ،ن النسِّ

 . فق ع الربنس الذي كان عىل رأس  وأفماه

وغريهم ، أمثال : مرسوق ،ن وائل احلرضمي، وريض ،ن منقذ العبامدي، وكعامب 

في، ومءايم ،ن يري ، ويءيد ،ن سفيان، ومسلم ،ن عبد اهلل الضامبايب، ،ن جا،ر األك

وعبد الرمحن ،ن أيب يشكارة ، وعبد اهلل ،ن عروة اخلثع ي، وع رو ،ن سعد ،ن نفيامل 

األسدي، وعبد اهلل ،ن عقبة الغنوي، وأ،و يرب عبد اهلل ،امن شامامر ، ع امرو ،امن خالامد 

 . قّبحهم اهلل. (1)ال اموي

                                                           

(، وماما 3/407ا ،عدها، والكامل يف التاريخ؛ ال،ن األثري )(، وم3/310( انير: تاريخ ال ربي )1)

(، وماماما ،عامامدها، واألخبامامار ال اماموال أليب ينيفامامة 3/35،عامامدها، و،غيامامة ال لامامب ال،امامن العامامديم )



 :(هـ 61 طّفوقعة ال)اة احلسني اليوم األخري يف حي

 ،يامني نامذكر واّعامة ال امف ،واللسامان يتلعامثم ،والعقول حتار ،األّالم لتج د إنَّ  

إّنا مأساة وكارثة ،كل ما حت لام  الكل امة  ،وعندما نقرأ ما جرى عىل احلسني يف كر،الأ

 .من معنى

نامني وكامانوا اث ،،أصامحا،  ان الصب  يوم العارش من  رم صامىل احلسامني ملا أذَّ 

ما عىل وجام   صأهل ،يت النبي  بابشخرية وفيامم  ،وأر،عني راجالً  ،وثالثني فارساً 

صبت، فاغتسل فياماما، إىل خي ة ّد ن   اعدل احلسني ثمَّ ،  (1)األرض يومئذ  هلم شب 

 ، وأخذ مصحفًا، ووضامع  ،امني ثم ركب فرَس  .(2)كثري ب ، سك  وان ىل ،النورة، وت يَّ 

ثقتي يف كامل كامرب، ورجامائي يف  أنَت  اللاممَّ »عًا يدي  يدعو: يدي ، ثم استقبل القوم راف

  .(3)«كل نع ة، وصايب  كل يسنة   ة، وأنت في  نءل يب ثقة، وأنت ويلُّ كل شدَّ 

ووووووو الحَتوووووووَك  وإذا العنايوووووووةح  ًح  اعيو

 

 أموووووووانح  كلهوووووون   م فووووووواحلوادكح َنوووووو *

كهري ،ن  : فجعل (4)،تعبئة اجليش، وتوكيع املامام، ليبدأ القتال ااحلسني أ و،د 

القني يف مي نت  ، ويبيب ،ن مياهر يف امليرسة، وأع ى رايتام  أخاماه العباما، ،امن عامي، 

                                                                                                                                        

، وما ،عدها، وأسد الغا،امة ال،امن األثامري 2/83(، وس ط النجوم للعصامي249الدينوري ) 

( وماما ،عامدها، والبدايامة والنامايامة 21 (، ومقاتل ال البيني أليب الفر  األصامفاما  )1/265)

(، واملنامتيم ال،امن 331( وماما ،عامدها، والبامدأ والتاماريخ ال،امن امل امامر ) 8/176ال،امن كثامري )

 (.2/198اجلوكي )

 ( 1/396( االستيعاب ال،ن عبد الرب)1)

 .( 8/178): البداية والناماية  ( 2)

 (.3/94يكام للشيخ ال و )هتذيب األمن كتب الشيعة : ، و3/275( سري أعالم النبالأ: )3)

 (.8/178البداية والناماية )، ( 3/381( انير: تاريخ ال ربي)4)



 ،ح امب   ااحلسامني ، وأمامر  ريامة وراأ لامامورهماخليام التي فياما النساأ والذُّ وجعل 

 (1) خمافامة أن يامأتوهم مامن خلفامامم ! ار، وأشامعل فيام  النَّاميامفجعل  من وراأ اخل وّصب  

 .من ورائاما  يخلص أيد إىل ،يوهتمف
، فنيامروا إىل النامار تضام رم يف احل امب  ا نحو احلسني جيش الكوفة ثم أّبل

النار يف الامدنيا ّبامل ياموم  استعجلَت  ،يا يسني»والقصب، فقال ش ر ،ن ذي اجلوشن: 

 . (2)« فقال ل  احلسني: أنت أوىل  ا صلياً  ! القيامة

 خيطب يف جيش الكوفة : ا احلسني

امام اخ امامبامم احلسامني . .وملاما تواّامامف الفريقامان  رهم ّبامامل نشاموب احلامامرب، وذكَّ

ا النا، اسام عوا أهيُّ » فقال :  ، ويرمة سفك فم ، ص،فضل ، ومنءلت  من رسول اهلل 

أهيا » كلامم، فقال ام ،عد محد اهلل والثناأ علي  ام :  النا،   أّوهلا لكم، فأنصَت  منى نصيحةً 

وإن مل  ،سامبيل كن لكم عاميَّ ومل ي ،النا، إن ّبلتم منى وأنصفت ونى كنتم ،ذلك أسعد

وال  ة ثم اّضاموا إيلَّ  َّ فأمجعوا أمركم ورشكاأكم ثم ال يكن أمركم عليكم غ  ي تقبلوا من

   . احلني الصَّ نءل الكتاب وهو يتوىلَّ وليي اهلل الذي  إنَّ ، تنيرون 

ال يبعامد  : فقال عند ذلك !،البكاأ  و،نات  ارتفت أصواهتنَّ  فل  س ع ذلك أخوات 

، كة إىل أن ينتيم  خير  ،النساأ مع  ويدعامنَّ  اليعنى يني أشار علي  أ ! ا،ن عبا،اهلل 

 . ،ع  أخاه العبا، فسكتامنَّ  ثمَّ  . األمر

،نامت  وأنا ا،ن    ؟مثي هل يصل  لكم ّتال  ، وها راجعوا أنفسكم وياسب  ثمَّ ّال : 

ذو اجلنامايني  وجعفر  ،  أيب وعيي  ي،غري يي ،نت نب األرض ا،ن   وليس عىل وج ِ ، نبيكم 

                                                           

 . (6/349تاريخ ال ربي ) (1)

( وتاماماريخ 5/443( وّنايامامة األرب للنامامويري )3/418( انيامامر: الكامامامل يف التاماماريخ ال،امامن األثامامري )2)

 ( 3/318ال ربي )



ي ، ع   ومحءة   ِّ
ِ
هامذان ساميدا  ي :وألخام ص رسامول اهلل وّامال يل ،أيب عاممُّ  سيد الشامداأ

ام ،،ام  أّامول فامامو احلامق   ّت و ن صدَّ إف ! شباب أهل اجلنة منامذ  دت كذ،امةً فامواهلل ماما تع َّ

 : عامن ذلامك صوإال فاسألوا أصحاب رسول اهلل  ،عل ت أن اهلل ي قت عىل الكذب

وأنامس ،امن مالامك ، وكيامد ،امن أرّامم ، وسامامل ،امن سامعد ، وأ،ا سعيد ، اهلل جا،ر ،ن عبد 

 ي ؟فم لكم عن سفِك  أما ىف هذا ياجء  ، قون اهلل ما تتَّ أوحيكم ، خيربونكم ،ذلك 

إن كان يدري ماما   !اهلل عىل يرف   هو يعبد  : فقال عند ذلك ش ر ،ن ذى اجلوشن 

لتعبامد اهلل  كإنَّ  يا ش ر ، : واهللام من أصحاب احلسني ام  امر يقول، فقال ل  يبيب ،ن م

  . ع عىل ّلبكبِ ا نحن فواهلل إنا لندرى ما يقول، وإن  ّد ة  ا، وأمَّ عىل سبعني يرفً 

 ثم أناَخ ...  أرجع إىل مأمنى من األرض ا النا، ذرو أهيَّ  :ا احلسني لثم ّا

أو  ، م ّتلت  لك أخربونى أت لبو  ،قتيل   : ثم ّال ،،ن س عان فعقلامارايلت  وأمر عقبة 

 .(1)!  ون  ّال فأخذوا ال يكلِّ  ؟ من جراي  أو ،قصاصة   ، لكم أكلت   مال  

كعام أ أهامل الكوفامة ، مم امن عندما شاهد ، وهو خياةبامم اولقد تفاجأ احلسني 

! فرصامخ  امم ، ينامافهيم وايامًدا وهم اآلن واّفون أمام  يريدون ّتل  راسلوه ،البيعة ، 

ار ،ن أ،جر، ويا ّيس ،ن األشع ، ويا يءيامد ،امن  يا شب  ،ن ر،عي، »وايًدا :  ويا يجَّ

احلارث، أمل تكتبوا إيل  أن  ّد أينعت الث ر، واخرضَّ اجلناب،  وإن  ت قِدم عىل جنامد  لامك 

: سبحان اهلل ، ،ىل واهلل لقد فعلتم . ا، فأّبِل ! ّالوا: مل نفعل ! فقال احلسني  ةجمنَّد

ا الناما، إذا كرهت ام . ختي لاموا  (2) «و  ، فامدعو  أنرصامف  عامنكم إىل مامأمني ثم ّال : أهيُّ

اأ يجم هذه اخليانة ، أهل الكوفة هاالأ مل يكتفوا ،التخاذل عامن  يمع ا اإلخوة القر  أهي 

وا ،كل  وّاية  يف صفوف املقاتلني ! اة احلسني نرص  ، ،ل انض  

                                                           

 . ( 8/178)  ةالبداية والناماي، ( 319-3/318( تاريخ ال ربي )1)

 املصدر نفس  . (2)



ون، للحسامني مامنامم ثالثام حيث امم عىل االنضام م إليام ، فانضاممَّ  ااحلسني  وصار

، فقيامل ام  الذي كان ّائد مقدمة جاميش عبيامد اهلل ،امن كيامافام ،ن يءيد الت ي ي  فيامم احلرُّ 

 أخامريِّ  واهلل إ  »:  إىل احلسامني! فقامال للحر: أنت جئت معنا أمري املقدمة واآلن تذهب  

 رضب ثم « ّتويرِّ  عت  ّ ِّ  ولو اشيئً  ةاجلنَّ  عىل أختار ال وواهلل ،والنار اجلنة ،ني نف 

 . (1) سنياحل، فلحق  فرس

 أنا ،اهلل رسول ،نا يا فداك اهلل جعلني»:  ل  ّال، افل َّ أّبل احلرُّ عىل احلسني 

 هامذا يف ،امك وجعجعامت   ،ال ريامق يف وسامايرتك جاموعالرُّ  عن يبستك الذي كصايب  

 علاميامم عرضامَت  ماما عليامك ونيامرفُّ  القاموم أنَّ  لننت   ما هو الإ إل  ال الذي واهلل ،املكان

 اومواسيً  ريب إىل يمنِّ  كان مما اتائبً  جئتك ّد وإ  ..!  املنءلة هذه منك يبلغون وال ،اأ،دً 

 يتوب   نعم: ااحلسني  ّال؟  تو،ة يل ذلك أفرتى ،يديك ،ني أموت يتى ،نف  لك
 تكسام َّ  كام  احلرُّ  أنَت :  ّال،  يءيد ،ن احلرُّ  أنا : ّال ؟ اس ك ما ،لك ويغفر   عليك اهلل

 . (2) « واآلخرة نياالدُّ  يف اهلل شاأ إن حلرُّ ا أنت،  كأمُّ 

 اهلبل كمألم   الكوفة أهل يا »ثمَّ استقدم احلرُّ أمام أصحا،  ، ونافى أهل الكوفة : 

 ثامم ،فون  أنفسكم ّاتلو كمأنَّ  وكع تم ! أسل ت وه أتاكم إذا يتى فعومتوه إذ ! والعرب

 جانامب   كامل مامن ،ام  موأي امت   ،كي ام  موأخامذت   ،نفسام  مأمسامكت   ،لتقتلاموه عليام  معدوت  

 أيديكم يف وأصب  ،،يت  أهل   نَ ويأمَ  نَ يأمَ  يتى ،العريضة اهلل ،الف يف  التوجُّ  ف نعت وه

 عن وأصحا،  وصبيت  ونساأهمنعت وه  و،  ارًض  يدفع وال انفعً  لنفس ِ  ي لك ال كاألسريِ 

                                                           

 . (3/320( تاريخ ال ربي )1)

واألخبامامار ال اماموال للامامدينوري ،( 3/421)  التاماماريخ يف الكامامامل،  (3/320( تاماماريخ ال امامربي )2)

 (.8/180(، والبداية والناماية )256) 



 خناماكير فيام  متامرـو ،والنرصاما ُّ  واملجامو ُّ  الياموفيُّ  يرش،  الذي ،اجلاري الفرات ماأ

 تتو،اموا مل إن الي امإ ياموم اهلل سامقاكم ال ، يتام ذرِّ  يف ا  امدً  خلفامتم ،ئسام  ،وكال،  وافالسَّ 

 هلامم رجالامة عليام  فح لامت « هامذه ساماعتكم يف هامذا يامومكم من علي  أنتم ع  وتنءعوا

 . (1) ا احلسني أمام وّف يتى فأّبل ،لبب ،النَّ  ترمي 

عامامتامم إىل يامامني، اللامامامم إن متَّ »ة ّامامائاًل: عامامىل أهامامل الكوفام ا وهناما فعاماما احلسامامني

الة عامامنامم أ،امامدًا، فامامإّنم فعوناماما ففامامرِّ  امامرض الامامو  ّامم فِرّامامًا، واجعلامامامم ةرائامامق ّامامدفًا، و ال ت 

 .(2)«لينرصونا، ثم عدوا علينا فقتلونا

 !! هيهات مّنا الذلة

ل األمامروكانامت مباماركة يف  ،و،دأت املعركامة رسيعامةً   كياماف ماموىل يسامار خامر ف، أوَّ

 فخامر  هلام  ،،عضامكم إليناما ليخامر  ؟ يبامارك مامن:  فقاماال ،كياماف ،امن عبيداهلل موىل وسامل

قاماه فأتَّ  الكلبيِّ وهوى ،سيف  عليام ، عىل سامل   شدَّ فتقاتلوا .. ف ، الكلبي ع ري ،ن عبداهلل

 !  اليرسى ثم مال علي  الكلبي فرض،  يتى ّتلام الكلبي ،يده اليرسى فأةار أصا،ع كفِّ 

  : هو يقول وّد ّتلام  مجيعاا ووأّبل الكلبي مرجتءً 

 ذو مامامامامامامامامرة وعصامامامامامامامامب إ  امامامامامامامامامرؤ  

 

 (3)،اماماماماماخلوار عنامامامامامد النكامامامامامب ولسامامامامامت   *

و،اِم  جاميش ع امر ،امن سامعد ، قاومامة  لقد    ! مامن ّبامل أصامحاب احلسامني شامديدة   ج 

 . ّتاالً شديًدا، فكانوا ال حي لون عىل جانب من جيش الكوفة إال كشفوه واّاتلو

                                                           

 .  ( 3/421)  التاريخ يف الكامل،  (3/321( تاريخ ال ربي )1)

(، كشامف 949(، إعامالم الامورى لل امرب  ) :241شاف لل فيد ) :اإلرمن كتب الشيعة : ( 2)

 ( . 38ام  2/18)  الغ ة

 .( 3/321( تاريخ ال ربي)3)



 نف ام »:  للحسامني الصامائدي ث مامة وأ،ام قامالف ،اليامامر  صالةوّت   عليامم وفخل

 أن وأيبُّ  ،فونك ّتَل أ   يتى قتلت   ال واهلل ،منك اّرت،وا ّد هاالأ ىأر ،الفداأ لنفسك

:  وّال رأس  ا احلسني فرفع ،وّتاما فنا ّد التي الصالة هذه صليت   وّد ريب ألقي
» :  ّامال مثام ،وّتاماما أول هامذا نعامم ،اكرينالامذَّ  املصاملني من اهلل جعلك ،الصالة ذكرَت 

 ! مامنكم تقبامل ال اإّنَّ  احلصني ،ن ن ري : فقال يِّ .نص يتى ،القتال عن وافليكفُّ  مروهم

 ص اهلل رسامول آل مامن تقبل   ال الصالة أنَّ  كع ت ! وحيك:  م امر ،ن يبيب ل  فقال
 عامن كواهلاماما، صامامىلَّ  تامامربم   ويف تلامك اللحيامات، والامرؤو،   !(1)محامامار  ياما منامك وتقبامل  

 !(2) ،عد الصالة القتال   الة اخلوف، ثم اشتدَّ احلسني اليامر ص

، وّاتامل  عياميً  أصحا،  وّاتلوا ،ني يدي  ّتاماالً  صنافيد   ا وفافع عن احلسني

 َّ  ل رجاًل يقال ل  ،ديل ،ن رصيم ، وجعل يقول :تَ يبيب  ّتاال شديًدا يتى 

 م امامامامامامامامامامامر   وأيب يبيامامامامامامامامامامب   أناماماماماماماماماماما 

 

 ر  مسامامامامامع   ربوَيامامامامام هيجاماماماماماأ فامامامامامار، *

 ثامامامامامامامامر  وأك عامامامامامامامامدة أوفامامامامامامامامر أنامامامامامامامامتم  

 

   وأصامامامامامامامامرب   مامامامامامامامامنكم أوىف ونحامامامامامامامامن   *

   وألامامامامامامامر   يجامامامامامامةً  أعامامامامامامىل ونحامامامامامامن  

 

امامامامامامام *    ةامامامامامامامامر  أو مامامامامامامامنكم وأ،قامامامامامامامى ايق 

    فرضام،َ  ليقاموم ذهامَب  ثم فوّع ف عن  ،متيم ،نى من رجل   هذا يبيب عىل محل ثم   

 إىل ومحلام  رأسام  فامايتءَّ  الت ي امى إلي  ونءل ،فوّع ،السيف رأس  عىل ن ري ،ن احلصني

 وإذا ،اخللامل فاميامم ،امان تاملّ   إذا ا احلسامني أصحاب من الرجل كانو .(3) كياف ا،ن

 ! (4) لكثرهتم فيامم ذلك يتبنيَّ  مل الكثرية اجل عة كياف ا،ن أصحاب من تلّ  

                                                           

 ( . 8/183) والناماية : البداية (،  3/425)  التاريخ يف الكامل، (3/326تاريخ ال ربي) (1)

 ( . 8/184) والناماية : البداية  (2)

 ( . 8/183) الناماية : و، البداية  (3/326تاريخ ال ربي) (3)

 ( . 8/183) والناماية : البداية ( 4)



 ومحاة نف  أيتسب   »:  ذلك عند وّال ايسينً  ذلك هدَّ  امريم ،ن يبيب   تلّ   ملاو

  : ويقول يرجتء احلرُّ  فأخذ« !  أصحايب

 ّامامامامامامامتالأ   يتامامامامامامامى تاماماماماماماملأّ ال آليامامامامامامامت   

 

 المقامامامامامامبِ  إال الياماماماماماموم صامامامامامامابأ   ولامامامامامامن *

 مقصامامامامال ارضً،امامامام ،الساماماماميِف   اماماماممأرض    

 

 (1)ماملامامامامامامامال وال عامامامامامامامنامم ناماماماماماماماكالً  ال *

،ن يءيد الت ي ي ،الكر  عامىل أصامحاب ا،امن كياماف  بال، وأخذ احلرُّ ترامى النا، ،النِّ  

ّ  فقتَ  فقاتلامم،   . (2)تل رمحة اهلل علي ل منامم رجلني ثم 

 :  يلوح ،سيف  وينشد ،يتا سنيبن احل عيل  وّام 

 عامامي  ،امامنِ  احلسامامني ،امامن أناماما عاماميُّ 
 

 وربِّ البيامامامِت أوىل ،امامامالنبي نحامامامن   *
 

ِعي امامامامامامامامامامامامامامامم  فِيناَماماماماماماماماماماماماماماما ا،امامامامامامامامامامامامامامامن الامامامامامامامامامامامامامامامدَّ  تاماماماماماماماماماماماماماماماهلل ال حَيبك 
 

 

ام ف عنام  العبامدي منقذ ،ن مرة علي  فح ل،  امرارً  ذلك ففعل ِ  عام وّ َّ  !: عفرص 
 عامىل أجامرأهم ماما ،،نامي   يا ّتلوك امً ّو اهلل ّتل» :  ّال احلسني رآه فل  ،،سيوفامم النا،

 إليام  احلسامني وأّبامل « العفاماأ ،عامدك الامدنيا عيَّ ،  ص الرسول رمةي   انتاماك وعىل اهلل

 الامذي الفسام اط يامدي ،امني وضعوه يتى فح لوه«  أخاكم امحلوا»  : فقال فتيان  ومع 

  . أمام  يقاتلون كانوا

ام فوضامع ،سامامم   عقيامل ،امن مسلم ،ن اهلل عبدَ  الصدائي صبي  ،ن وع ر  ى مَ ورَ    كفَّ

 !: فقتل  آخر ،سامم   رماه ثم كاماحيرِّ  أن يست ع فلم ! جبامت  عي

 اهلل عبامد فح امل ،جانب كل منوأصحا،  ا جيش الكوفة عىل احلسني ومحل

 !: فقتل  جعفر ،ن اهلل عبد ،ن عون عىل ال ائي ّ بة ،ن

                                                           

 . ( 8/183) والناماية : البداية  . (3/327( تاريخ ال ربي )1)

 ( ،إسناف يسن.3/299( تاريخ ال ربي )2)



 عقيامل ،امن لرمحنا عبد عىل اهل دا  سوت ،ن و،رش اجلامني خالد ،ن عث ن ومحل

 !: فقتاله ةالب أيب ،ن

 !(1) : فقتل  عقيل ،ن جعفر اخلثع ي عروة ،ن اهلل عبد ىورم

، فجعل ي س  الدم  عن ، ، مع  يف ِيجره، فيقع ،ا،ن للحسني صغريوجيئ سامم  

 . (2) « ! قتلوناففعونا لينرصونا،  اللامم ايكم ،يننا و،ني ّوم  »ويقول: 

 :وهو يرجتء ،    ن عيلأبو بكر بو،رك إىل امليدان 

  األةامامامولِ  ذو الفقامامامارِ  شاماماميخي عاماماميي 

 املرساماماملِ  هامامامذا احلسامامامني ا،امامامن النباماماميِّ 
 

* 

* 

امام  لِ مامامن هاشامامم اخلامامري الكامامرام املفضَّ

 لِ املصامامامامقَّ  حامامامامامي ،احلسامامامامامامِ ن   عنامامامام   
 

امامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامام نف امامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامام عامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامن أخ   فديامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامام ِ أَ   (3)لِ مبجَّ
 

 

أّنامم ال ةاّامة هلامم  امذا  ،فامرأى أصامحاب احلسامني ،كانت الكفتان غرَي متكامافئتني

فأصبحوا ي وتون  ،اامم الوييد املوت ،ني يدي احلسني ،ن عي فصار  ُّ  ،اجليش

لكامن أروايامامم تسامامت  ،أجسافهم تساّ تب  ،يتساّ ون وايًدا تلو اآلخر ،،ني يدي 

 صدق   إىل مقعد ،وإىل جنات عدن ،ونفوسامم ككت ورشفت إىل عنان الس أ ،وتعالت

 .مقتدر عند مليك  

،امن  أ،امو ،كامرويامأيت  ،قتاملفي  احلسامِن ،امن  أ،و ،كامرويأيت  ،قتلي  ف يأيت أ،و ،كر ،ن عيي 

لقد  ،اكل  ذلك ففاعًا عن احلسني  ،فيقتالن ،ويأيت جعفر والعبا، ،قتلفي   احلسنيِ 

                                                           

 . ( 3/428)  التاريخ يف الكامل، ( 3/330( تاريخ ال ربي )1)

 .(  3/309)  النبالأ أعالم سري، ( 3/298( تاريخ ال ربي )2)

( إال أن   ذكر ،أن  ّائلاما  2/47( ، وذكر هذه األ،يات اخلواركمي يف مقتل  )  2/107املناّب : )  (3)

 . هو : أ،و ،كر ،ن احلسن ،ن عي  



ونقاتل معك يتى نامرف  ،نفديك ،أنفسنا وأموالنا وأهلينا» :صدّوا عندما ،ايعوا ّائلني

 .(1) «فقبَّ  اهلل العيش ،عدك ،مورفك

 ،م ،الفدائيامةلكن أصحاب احلسني ات سم ّتاهل   ، القتال كثرًيا ،ني ال رفنيلقد اشتد  

م ي ،فلم يعد هلم أمل يف احلياة ،  إخوة احلسني ، وأ،ناؤه ، وأ،ناأ أخي  ، وأ،ناأ عقياملتقد 

وايامًدا  قتلامونفي   ، فاع عناموحياماولون الامدَّ  .. يقاتلون ،ني يدي ، عبِد اهلل ،ِن جعفروأ،ناأ 

  :ولسان ياهلم يقول ،مجعنيأ يتلو اآلخر 

امامامامامام  ن يضامامامامامام  الامامامامامامدينِ  يامامامامامامومِ  انِ إىل فيَّ
 

 صاماماماماماماماماموم  اخل   جيت امامامامامامامامامع   وعنامامامامامامامامامد اهللِ *
 

وأّبل إىل احلسني غالم مامن أهلام ، فأخذتام  كينامب ،نامت عامي لتحبسام ، فامأ،ى الغامالم، 

إىل   وجاأ يشتد يتى ّام إىل جنب احلسني، وّد أهوى ا،ن كعب ،ن عبيد اهلل مامن ،نامي تاميم

ي؟! فرض،  ،السيف فاتقاه الغالم قال ل  الغالم: يا ا،ن اخلبيثة أتقتل ع ِّ احلسني ،السيف، ف

يا ا،ن أخي اصرب »،يده، فأةناما إىل اجللد، فنافى الغالم: يا أمتاه، فض   احلسني إلي  وّال: 

عىل ما نءل ،ك، وايتسب يف ذلك اخلري، فإن اهلل يلحقامك ، ،ائامك الصاماحلني، ،رسامول اهلل 

 . (2)«ر واحلسن، وعي محءة وجعف ص

 .اإال احلسنَي  ،منامم أيد   لوا مجيعًا ومل يبَق تِ ّ  

 ،فرماماه يصامني ،امن متاميم ،سامامم ،فتناولام  ،فجاأه رجامل ،ام أ اع ش احلسني 

 ،وتوجام  نحامو املسامناة يريامد الفامرات ،فجعل يتلقى الامدم ،يامده وحي امد اهلل ،فوّع يف في 

                                                           

)  البدايامامامة والنامايامامامة ( ،  3/416)الكامامامامل يف التاماماماريخ  ( ،  3/315)  تاماماماريخ ال امامامربيانيامامامر :  (1)

8/177  . )  

 (.5/449يري )( ّناية األرب للنو2)



 .(1)نك ورماه رجل ،سامم  فأثبت  يف ي ،فحالوا ،ين  و،ني املاأ

ال يريد أن  ،عإال رَج  ،عد ذلك ّنارًا ةوياًل ال يقدم علي  أيد   او،قي احلسني 

 ،عضامامم ،امبعأ   يقامتَّ ولو شاأ النا، أن يقتلاموه لفعلاموا ولكامن كامان يخ ابتي ،قتل  ي  

 أعامىل ّامتي »:  يقامولا احلسامنيو، هاالأ أن يكفيامم هاالأ مانة ّتلام   وحيبُّ  !فم 

السام أ  ليامَت  »:  فجعلت تقامول ،  كينب ،نت فاة ة إلي ت  وخرجت أخ، (2)«  ؟ حتا،ون

 .(3)«  عىل األرضِ  تقع  

 

 ثكلامتكم » :فصاماح ،الناما، ،هذا األمر يتى جاأ شام ر ،امن ذي اجلوشامن واست رَّ 

احلسامني  فصار ،فجاأوا ويارصوا احلسني ،ن عي،  (4) «؟  ،  تنتيرون ماذا!  اماتكمأمَّ 

فيتنامافرون عنام  كتنامافر املعامءى   ،ا وشام الً  ينً يامم ،السيف فيجيول يشدُّ عليامم و ا

َّتل ،ع ب  عن السَّ  َّتل منامم من    ! ولكن الكثرة تغلب الشجاعة ،يتى 

احلسامني يامني اجت عاموا عليام  حي امل عامىل مامن عامىل  رأيت  » : ّال عبد اهلل ،ن ع ر 

ّ   ا ّامطُّ مكثورً  فواهلل ما رأيت   ،يتى انذعروا عن  ،ي ين  أر،امط     ،  وأصامحا ه  ل أوالف  تاِمّامد 

 .(5)«  ه مثل   وال ،عدَ ّبلَ  واهلل ما رأيت   ،ا من نانً وال أمىض َج  ،ا من جأًش 

رضام،  كرعامة ،امن رشيامك ، ف اعامىل احلسامني  من كامل جانامب جال  فح لت الرِّ 

 ويكبوو وهوو ينوو ح ثامم انرصامفوا عنام   ،عىل عاتق   رض،، ثمَّ الت ي ى عىل كتف  اليرسى 

                                                           

 .( 3/302( ذكره الذهبي يف السري )1)

   . ( 8/188)  البداية والناماية  (2)

  ( .  8/187)  البداية والناماية  (3)

هبي )  اإلسالم تاريخ  (4)    . (  5/13للذَّ

   . ( 8/188)  البداية والناماية  (5)



 انتءع ثم،  فوّع  ِ ترّوتِ  يف م ف عن  ،الرُّ  يخعالنَّ  نسأ،ن  ثم جاأ إلي  سنان   !(1) ا

  !(3) رأسخ وحز  !  خح َح فيبَ ثم نءل  ،(2) رصيعاً  ا رَّ فخَ ،  صدره ،وا  يف نوةعَ  م الرُّ 

،امل ّاماموا ،فصامل رأسام  عامن  ،ااكتفاموا ،قتامل احلسامني  املجامرمنيليت أّول : 

 :حلسن واحلسامنيّال عن ا صأليس النبي  ؟؟اأهكذا ي فعل مع احلسني  ،جسده

ومتسام  وال  ،وال تق ع أما علم هاالأ القتلة أن  الرحيانة تشمُّ «  ا رحيانتاي من الدنيا»

ام !!ت قلع لكامن  ،أن حتامءن وللقلاموِب  ،للعيامون أن تامدمع قَّ و، ثل هذه املواّامف املاملامة ي 

 . (إنا هلل وإنا إلي  راجعون) :اللسان ال ين ق إال

ب ،ءين العا،دينبيت سوى عي الومل يفلت من أهل  ، واحلسامن ،امن  األصغر امللق 

 أملَّ    
 . (4)احلسن ، لعدم مشاركتام  يف القتال ، ملرض 

 وكامامان احلسامامني  الصامامارم  احلاماماكم الامامذي

 

 متامامى ي قرصامام األ، امامال  يف احلامامرب يشامامدفِ  *

 شامامامبي  رسامامامول اهلل ،البامامامأ، والنَّامامامدى 

 

 وخامامامامامامري  شاماماماماماماميد َذاق ةعامامامامامَم املامامامامامامامندِ  *

اماملرصامامامامع  تبكامامامامي العيامامامامو   ن ويامامامامامقُّ

 

امامامامامرم وعاماماماماميم تامامامامام رِف  *  فل لامامامام  مامامامامامن ج 

مل » :فقالامت ;وأخذ رجامل  ياميَّ فاة امة ،نامت احلسامني و،كامى  ،وأ ِخذ َثَقل احلسني 

أخاماف أن  :ّامال ،فدعام    :ّالامت ؟وال أ،كي ص،نت رسول اهلل  أأسلب   :فقال ؟تبكي

                                                           

   . ( 8/187)  البداية والناماية  (1)

   . (  5/13هبي ) للذَّ  اإلسالم تاريخ  (2)

مامن  وّيامل رجامل   ،شام ر ،امن ذى اجلوشامن: الامذى ّتلام   وّيامل إنَّ ،  ( 8/187)  البداية والناماية  (3)

كام  ّيامل ،امأن  الامذي  . ( 8/188) رج   ا،ن كثري : سنان ،ن أنس ، وّال هو األشامر و ،مذي  

هبي )  اإلسالم تاريخيء  رأس  هو : خويل األصبحي .    . (  5/13للذَّ

قتامل . تاماريخ ال امربي (  8/188)  البداية والناماية  (4) ، وّيل إن  احلسن ،ن احلسن استصامغر فلامم ي 

(3/343).   



  .([ 3/303) النبالأ أعالم سري] «يأخذه غريي

  أعء اهلل عنده مقامك يا ،هلل فرجتك يارحيانة رسول اهللرفع ا ،رمحك اهلل يا يسني

وكراهية من ّتلك لتأط مناما  ،يبك لفي أع ق الفااف جذوره فواهلل إنَّ  ،،ن رسول اهللا

ّ   ،لك الفخر وأنت أهامل املفاماخر ،أنفسنا ام لامَت تِ لقامد  ّامال ا،امن  ،ك مليلامومواهلل يعلامم أنَّ

ت ل احلسني » :تي ية تِل ميلومًا شاميدًا ك فال ريب أن   اوأما مقب تامل أشامباه   مامن ّ   ّ  

تلام  أو أعامان عامىل ّتلام  ،امداأامليلومني الشُّ  َّ تبل احلسني معصية  هلل ورسول  مِمَّامن  َّ أو  ،و

وهو يف يق  شامافة  ،أصيب  ا املسل ون من أهل  وغري أهل  وهو مصيبة   ،ريض ،ذلك

اهلل السعافة التامي ال تنامال إال    وأخاه سبقت هل  منفإنَّ  ،وعلو منءلة ،ورفعة فرجة ،ل 

يا يف يجر اإلسالم ،ومل يكن هل  من السوا،ق ما ألهل ،يتام  ،من البالأ ،نوع    ،فإّن  تر،َّ

وعاميش  ،ليناال ،ذلك مناكل السامعداأ ،وهذا مقتوالً  ،ف ت هذا مس وماً  ،يف عءِّ وأمان

 .(1)«الشامداأ

 يف املنام : صيرى الّرسول  لعبد اهلل بن عباس 

يف املنامامام ،نصامامف النامامامار  ص النبامامي رأيامامت  » ّامامال:  ل ،امامن عباماما،عبامامد اهلل عامن 

 : فم   ماما هامذا؟ ّامامال ،ّلامت: ياما رسامول اهلل ! فياماما فم يلتق ام  معام  ّامارورة   أغامربَ  أشامعَ  

: فحفينا ام  راوي ذلك احلدي  ام ّال ع ر! مل أكل أتتبع  منذ اليوم  !  وأصحا،ِ  احلسنيِ 

تِل ذلك اليوم  ّ   .(2)«  ذلك فوجدناه 

 حلسني :ا عن افاًعالذين ُقتلوا د شباب أهل البيتأمساء 

إليك أخي القارئ أس أ خرية شباب أهل البيت، الامذين ّتلاموا ،جانامب ،اجل لة و

                                                           

 ( 4/550( مناما  السنة ال،ن تي ية )1)

  وإسنافه صحي  .،  1380فضائل الصحا،ة رّم (2)



: ااحلسني   يف موّعة ال ف 

 أ،و ،كر ،ن عي ،ن أيب ةالب. .1

 ع ر ،ن عي ،ن أيب ةالب. .2

 عث ن ،ن عي ،ن أيب ةالب. .3

 جعفر ،ن عي ،ن أيب ةالب. .4

 العبا، ،ن عي ،ن أيب ةالب.  .5

 أ،و ،كر ،ن احلسن ،ن عي.  .6

وكامان –ع ر ،ن احلسن ،ن عامي  .7

 -صغرًيا

 ةلحة ،ن احلسن ،ن عي.  .8

عامامي األكامامرب ،امامن احلسامامني ،امامن  .9

 عي.

 

 عبد اهلل ،ن احلسني ،ن عي.  .10

 –أ،و ،كر ،ن احلسني ،امن عامي  .11

  -وكان صغرًيا

 ع ر ،ن احلسني ،ن عي.  .12

 جعفر ،ن عقيل. .13

 ،ن عقيل. عبد اهلل .14

 عبد الرمحن ،ن عقيل. .15

 عبد اهلل ،ن مسلم ،ن عقيل. .16

 عون ،ن عبد اهلل ،ن جعفر. .17

   د ،ن عبد اهلل ،ن جعفر. .18

 :حال أهل بيته بعد مقتله

 ،شام ر ،امن ذي اجلوشامن :وآل ،يت  اكان من أخب  النا، جرمًا عىل احلسني 

ي  ،النامار يتامى عام :ونامافى ،فلقد محل أثناأ املعركة يتامى ةعامن فسام اط احلسامني ،ر ام 

أنت تريد أن حترق ،يتي » :فنافاه احلسني ،فصايت النساأ ،أيرق هذا البيت عىل أهل 



إن هامذا ال » :وّامال لام  أيامدهم ،وّناماه شامب  ،امن ر،عامي فامانتامى ،(1)«يرّك اهلل ،النامار

ب ،عامذاب اهلل وتقتامل الولامدان والنساماأ ،يصل  لامك واهلل إن يف ّتامل الرجامال ملاما  ،تعامذ 

 .(2)«يرىض ،  أمريك

 ،وأراف ش ر ّتل  ف نعام  محيامد ،امن مساملم ،وانتاموا إىل عي ،ن احلسني وهو مريأ

 ،وال يعرض هلذا الغالم املريأ ،ال يدخلن ،يت النبوة أيد :وجاأ ع ر ،ن سعد وّال

 :وهنالامك ّامال عامي ،امن احلسامني ،(3)ومل ين  من القاموم إال اثنامان ،ولريف عليامم متاعامم

 .(4)«لقد ففع اهلل عني ، قالتك رشاً فواهلل  ،جءيت من رجل خرياً »

م عىل أرض كر،الأ  ،وهي يءينة  كئيبامة   ،ةلعت ش س احلافي عرش من شامر  ر 

وجاماأ  ، صورحيانة رسول اهلل  ،وهي حتتضن جث ن سي د شباب أهل اجلنة ؟كيف ال

ن  فسار   ،ليح لوا علياما كرائم أهل البيت إىل الكوفة ؛أعوان عبيد اهلل ،ن كياف ،اإل،ل

واملشاماماهد  ،واألشامامالأ املتناماماثرة ،ييامام   األ،امامدان املق  عامامة ،احلامامافي عامامىل ساماماية املعركامامة

عة وَوفَّعامَن احلسامني وهامن  عامىل لامامر الناّامة  ،وألقت نساأ أهامل البيامت ،برصامهن   ،املروِّ

  .وّلب  كئيب ،،عيون  َعربى

ومع  نساماؤهم وصامبياّنم  ،ثم ارحتل ع ر ،ن سعد إىل الكوفة ،عد مقتلامم ،يومني

ومحامل ع امر ،امن  ،ومروا ،احلسني وأصحا،  رصعى ،وعي ،ن احلسني مريأ ،و،ناهتم

سعد ،ح ل نساأ احلسني وأخوات  و،نات  وجواري  ويش   يف املحامامل املسامتورة عامىل 

                                                           

 ( 3/326( تاريخ ال ربي )1)

 (.3/425( الكامل يف التاريخ ال،ن األثري )2)

 (.3/180النجوم للعصامي ) ( س ط3)

 (.3/335( تاريخ ال ربي )4)



ثم أركبوهم عامىل الروايامل  ،ووكل  م ع ر ،ن سعد من حيرسامم ويكلاهم ،(1)اإل،ل

 .يف اهلواف 

  :على أهل الكوفةكيف كان قدوم أهل بيت احلسني 

امت ّافلة  احلءن إىل الكوفة ت كرائم أهامل البيامت ،اجت  فياماما كينامب ،نامت  ،وّد ض  

كينة ،نت احلسني ،عي   وعامي  ،إضافة إىل احلسامن ،امن احلسامن ،وفاة ة ،ن احلسني ،وس 

لقد استقبلاما أهامل  ؟فكيف استقبل أهل الكوفة تلك القافلة ،كين العا،دين ،ن احلسني

جنيالكوفة رجاالً و نانامة !نساًأ متفر   ،وهنا ألقت فاة ة ،نت احلسني تلك الكل ت الر 

ت كيان أهل الكوفة   :ومم ا ّالت  ،التي هء 

فإنا أهل ،يامت ا،تالناما اهلل ،كامم  ،يا أهل املكر والغدر واخليالأ ،يا أهل الكوفة ...»

درون أيامة يامد أتام !ويلكامم ،أال لعنة اهلل عامىل الياماملني ،فجعل ،الأنا يسناً  ،وا،تالكم ،نا

 ؟!أم ،أية رجل مشيتم إلينا تبغامون  ار،تناما ،وأية نفس نءعت إىل ّتالنا ،ةاعنامتنا منكم

وخامامتم عامامىل سامام عكم  ،وةبامامع عامامىل أفئامامدتكم ،وغليامامت أكبامامافكم ،واهلل ّسامامت ّلامامو،كم

وجعامل عامىل أ،صاماركم غشاماوًة فامأنتم ال  ،وسول لكم الشي ان وأمامىل لكامم ،و،رصكم

  (2)«ةفتبًا لكم أهل الكوف ،هتتدون

اخ والن حيب ،فأخذ أهل الكوفة يبكون ،عد ما أفركاموا يجامم  ،ويبالغون يف الرص 

فصاماح  امم عامي كيامن  ؟ولكامن ،عامد ماماذا ،خيانتامم وغدرهم لسامي د شامباب أهامل اجلن امة

]من « ! ف ن ذا الذي ّتلنا ؟  جلناأ من وتبكون تنويونأ » :ّائالً  ،العا،دين ،ن احلسني

 [ .199   األمني  سن لسيدل األشجان لواع كتب الشيعة : 

                                                           

 (.259( األخبار ال وال؛ للدينوري ) 1)

 (.67- 65( اللاموف ) :2)



  .(1)وأجرى عليامم النفقات والكسوة وغريها ،فأكرمامم ا،ن كياف ،ثم فخلوا الكوفة

جاأ يف تاريخ ال ربي أن  خويل  ،ن يءيد الذي ،عث  ع ر  :موقف النّوار بنت مالك

فوجامد  ،ملا ،لغ خويل الكوفة ّصد القرصام ،،ن سعد ،رأ، احلسني إىل عبيد اهلل ،ن كياف

واإلجانة إناماأ  - فوضع  هناك حتت إَجانة ،فتوج  ،الرأ، الرشيف إىل ،يت  ،،ا،  مغلقاً 

وآوى إىل  ،بنووت مالووك احل وومية النّوووارثامامم فخامامل عامامىل كوجتامام   - تغسامامل فيامام  الثياماماب

هامذا رأ،  ،جئتامك ،غنامى الامدهر» :ّامال ؟ما عندك ؟ما اخلرب :فقالت ل  كوجت  ،فراش 

وجئت ،رأ، ا،ن  ،ك جاأ النا، ،الذهب والفضةويل :فقالت ،احلسني معك يف الدار

 .(2)«ال واهلل ال جي ع رأ  ورأسك ،يت أ،داً  !صرسول اهلل 

لقد كانت ترجو أن يعوف إلياما كوجاماما ،أخبامار   ،هذه امرأة انتيرت كوجاما ةويالً 

لقد كانت تنتير أن يأتياما كوجاما ،الذهب والفضة اللامذين غالًباما  ،سارة ترشح صدرها

محامل إلياماما رأ،  ،ولكن كوجاما جاأها ،  عكر علياماما صامفوها ،  املحار،ونما يعوف  

 ،ثامم إّناما يبلغاماما اخلامرب ،فريامة  تامدل عامىل رضاماه ورسوره !صاحلسني ا،ن رسول اهلل 

ار فران كوجاما ،أ،ًدا ؟أفتفرح هي ،ذلك وأّسام ت أال جتت امع معام   ،هلذا غافرت النو 

 .يف ،يت أ،داً 

ل رأ، احلسني إىل عبيد اهلل   :وّال ّائلامم ، ،ن كياف ،الكوفةمح 

 أوقووووور ركوووووايب ف وووووًة وذهبوووووا 

 قتلووووت خوووو  النوووواس أمووووًا وأبووووا 
 

بوووووا   أنوووووا قتلوووووت املوووووك امحر 

 وخووووو هم إذ ينسوووووبون نسوووووبا 
 

ومع  ّضيب  (،أي يرض، )فل  وصل الرأ، إىل عبيد اهلل ،ن كياف جعل ينكت ،  

                                                           

  . (8/193( البداية والناماية )1)

  (.6/385( تاريخ ال ربي )2)



 ،جالساماً  انس ،ن مالك فكان أ ،إن كان حلسن الثغر :يدخل  يف فم احلسني ويقول

 -فقامام أنامس ،امن مالامك  ؟مالامك :فقال لام  عبيامد اهلل ،امن كياماف ،فأخذ يبكي ،كاًأ شديًدا

واهلل ألساموأن ك، ارفامع ّضاميبك، لقامد رأيامت رسامول اهلل » :ثم  ّامال -وكان شيًخا كبرًيا 

 .(1)«ّضيبَك من في   ل موضعيقبِّ  ص

فأخامذ  ،،امرأ، احلسامني فامأيت ،كنت عند عبيامد اهلل» :ّال اوعن كيد ،ن أرّم  

فلامم أملامك أن  ،فلم أر ثغرًا كان أيسن من  كأن  الدر ،فجعل يفرت ،  عن شفتي  ،ّضيًبا

يبكيني ما رأيت من رسامول  :ّلت ؟ما يبكيك أهيا الشيخ :فقال ،رفعت صويت ،البكاأ

اللامامامم إ  أيبامام   :ويقامامول ،ويلث امام  ،رأيتامام  ي امامص  موضامامع هامامذا القضاماميب ، صاهلل 

 .(2)«فأيب 

 ثامم،  يل رِفامغ   ثم،  عي ،ن احلسني لتَ َّ  في ن كنت لو »: /،راهيم الن خعي ّال إ

 . (3)!  « وجامي يف فينير ص النبيِّ  عىل أمرَّ  أن استحييت  ،  اجلنةَ  أفخلت  

فدخلت كينب ،نامت  ،وأ فخلوا عىل ا،ن كياف ،فجاأت الروايل ،النساأ واألةفال

فقامال  ،هذه كينب ،نت فاة امة :مائامافقال ،عأ إِ  ،فلم تكل   ؟من هذه» :فاة ة فقال

،ل احل د هلل الذي أكرمنا ، ح د  :فقالت ،احل د هلل الذي فضحكم وّتلكم :ا،ن كياف

كيف رأيامِت  :ّال .وإن  يفتض  الفاسق ويكِذب الفاجر ،ال ك  تقول ،وةامرنا ت امرياً 

ساميج ع و ،كتب اهلل عليامم القتل فامربكوا إىل مضاماجعامم :فقال ؟صنع اهلل ،أهل ،يتكم

                                                           

ارفامع ّضاميبك فقامد رأيامت »ويف روايامة ّامال:  ( .7/96) الباري فت ( ، 3/125) الكبري املعجم (1)

 . (7/96رواه البءار وال ربا ، الفت  )« يلثم يي  تضع ّضيبك، فانقبأ صول اهلل رس

 (.3/315( سري أعالم النبالأ)2)

  ( .3/112) الكبري املعجم (3)



  .«اهلل ،ينك و،ينامم فيحاجونك إىل اهلل

ّ تل ثالثة وثالثني ةعنًة ، وأر،عة وثالثني رض،ًة ! اووجد ،احلسني    .(1)يني 

 ؟ اأين رأس احلسني 

لقد انترشت املشاهد الكثرية يف فيار املسل ني ، وكلاما تدعي وجوف رأ، احلسني 

،  عسامقالن، وّيامل يف  ّامةالرِّ ّيامل يف ، و كامر،الأ، وّيامل يف  فقيل إن   يف فمشامق !عندها 

امحي  ،امأن  رأ،  القاهرةوّيل يف  .. الخ ، وكل  ذلامك مل يثبامت ،نقامل  صامحي  ، ،امل الص 

أن  يءيامد » ([ : 5/237، فقامد ذكامر ا،امن سامعد يف ةبقاتام  ]) املدينة النبويامةاحلسني ففن 

نام  وففنام  ،امالبقيع إىل ي يام  ّامرب أمام  ،ع  ،الرأ، إىل ع رو ،ن سعيد وايل املدينة، فكفَّ

وّال احلافظ أ،و يعىل اهل دا : وهو أص ُّ ماما ّيامل يف ، «  صفاة ة ،نت رسول اهلل 

وهو ماما ذهامب إليام  علام أ النسامب مثامل : الامء،ري ،امن ،كامار و  امد ،امن احلسامن  ،2ذلك

املخءومي ، وكثري  من العل أ أمثال : ا،ن أيب الدنيا ، وأ،و املايد اخلواركمي، وا،ن سعد 

ثاممَّ إن ففنام  » وا،ن تي ية ، وّال ا،ن تي ية:  ي ، والقرةبي ، وا،ن فيية ،، وا،ن اجلوك

،البقيع هو الذي تشامد ل  عافة القوم ، فإّنم كانوا يف الفتن، إذا ّتل الرجامل مامنامم ام مل 

  .3«يكن منامم ام سلَّ وا رأس  و،دن  إىل أهل  

   :ا ندم أهل الكوفة خلذالنهم للحسني

وأهامل  اكوفة الذين أثر فيامم يدث مقتامل احلسامني القليل القليل من أهل ال

فإن  نامدم عامىل تركام  إجا،امة احلسامني يامني فعاماه ،قرصام ،نامي  ،مثل عبيد اهلل ،ن احلر ،،يت 

                                                           

 (.8/188البداية والناماية )،  (3/302( سري أعالم النبالأ )1)

  التذكرة )295/2( .2 

  رأس الحسين صـ183 .3 



 :وّال ،مقاتل إىل نرصت 

 فيالامامامامك يرسامامامامًة ماماماماما فمامامامامت يياماماماماما 

 

ف ،امامامامامامامني ياماماماماماماماملقي والتامامامامامامامامراّي   تامامامامامامرف 

 يسامامامني يامامامني ي لامامامب ،امامامذل نرصامامامي  

 

 عامامامامامامىل أهامامامامامامل العامامامامامامداوة والشقاماماماماماماماِق  

 أنسامامامامى غامامامامداة يقامامامامامول يءناماماماما  فامامامام  

 

 ؟أترتكنامامامامامامامامي وتءمامامامامامامامامع الن امامامامامامامامامالق 

 فلامامامامو فلامامامامق التلامامامامامامف ّلامامامامب يامامامامي  

 

 هلامامامامامامامامم القلامامامامامامامب منامامامامامامامي ،انفامامامامامامامامالق 

 فقامامامامد فاماماماماك األوىل نرصاماماماموا يسامامامامينًا  

 

 وخاماماماماماب اآلخامامامامامامرون أولامامامامامو النفاماماماماماق 

فبامات  ،(1)واتبع  أنا، مامن الكوفامة ،ثم مىض نحو أرض اجلبل مغاضبا ال،ن كياف 

وّامال يرثامي  ،ثامم خامر  مامن عنامده فامأتى املامدائن ،شم ال امائيعند أمحر ،ن يءيد ،ن الكب

 :×احلسني 

 يقامامامامامول أمامامامامامري  جامامامامامائر  يامامامامامق  جامامامامامائر  

 

 أال كنامامت ّاتلامامت الشاماماميد ا،امامن فاة امامة 

 ونف امامامامام عامامامامامىل خذالنامامامامام  واعتءالامامامامام  

 

 و،يعامامامة هامامامذا الناكامامام  العامامامامد سامامامافم  

 فياماماماماماما نامامامامامامدمي أال  أكامامامامامامون نصامامامامامامامرت  

 

 أال كامامامامامل  نفامامامامامامس  ال تسامامامامامدف نافمامامامامامام  

رواسامامامامامامقى اهلل  أ   رواح الامامامامامامذين تامامامامامامأك 

 

 (2)عامامامىل نصامامامامره سامامامقيًا مامامامن اهلل  فائ امامام  

أ،امو عامث ن النامامدي مامن ساماكني  :ومن مجلة من كان يف الكوفة وندم لقتل احلسني 

 :وّامال ،فل  ّتل احلسني ،ن عي حتامول فنامءل البرصامة ،ومل يكن ل  فار يف النامد ،الكوفة

 .(3) ص ال أسكن ،لدًا ّتل في  ا،ن ،نت رسول اهلل»

                                                           

(، وخءانامامامامامة األفب؛ لعبامامامامامد القامامامامامافر 262يب ينيفامامامامامة الامامامامامدينوري ) ( األخبامامامامامار ال اماماماماموال أل1)

 (.2/138البغدافي)

 ( 2/383( انير: أنساب األرشاف )2)

 ( 35/480( تاريخ فمشق )3)



 ،اأما نساأ ،عأ أهل الكوفة فلقد كانت هلن مواّف يسنة ملا ّتل احلسامني  
وحيامك ماماذا صامنعت وماماذا  :فامذه أم ا،امن كياماف ّبحام  اهلل ّالامت لام  يامني ّتامل احلسامني

 ، صّتلت ا،ن رسامول اهلل  ،يا خبي » :،ل ّالت ل  ،(1)وعنَّفت  تعنيفًا شديداً  ؟ركبت
  .(2)«ال ترى اجلنة أ،داً 

يقوفها سلي ن ،ن  ،ّامت يركة تس ى ،حركة التوا،ني اسني و،عد مقتل احل

وكامان كثامري  ،ومل يقاتامل معام  ،ف عنام وكان ّد كتب إىل احلسني ،اخلرو  ثم ختلَّام ،رصف

 ،وعبامد اهلل ،امن سامعيد ،امن نوفامل ،فل  ّتل احلسني ندم هو واملسيب ،ن نجبامة ،(3)الشك

 ،وكل ّد ختلف عن  ممن كتب ل  ،(4)ورفاعة ،ن شداف البجي ،وعبد اهلل ،ن وال التي ي

فخرجوا فعسامكروا  ،مما فعلنا إال أن نقتل أنفسنا يف ال لب ،دم  ما لنا من تو،ة   :وّالوا

تامل ساملي ن ،امن  ،ثم أخر  هلم ا،ن كياماف جيشامًا فاماّتتلوا ،عام خسة وستني ،،النخيلة فق 

إىل الشامام  فاماجتاموا ،وّيل كان عدفهم أر،عامة آالف (5)رصف ، وضع يقال ل  عني الورف

منامم ّائدهم سلي ن ،ن  ،فقتل الشاميون أكثر هذا اجليش ،فلقيامم خيل الشام فاّتتلوا

  .(6)رصف

  :لكرامته تكمياًل ..ينال الشهادة ااحلسني 

                                                           

 ( 8/119( البداية والناماية )1)

 .( 5/15(، تاريخ اإلسالم للذهبي)37/451( تاريخ فمشق )2)

 ( 4/292( ال بقات الكربى؛ ال،ن سعد )3)

 ( 3/486 )كامل يف التاريخ ال،ن األثري( ال4)

 ( 1/196)( االستيعاب؛ ال،ن عبد الرب5)

 (.6/26)( ال بقات الكربى؛ ال،ن سعد6)



 ،(1)وفاضامت الامروح ال اماهرة يف ياموم اجل عامة ،اوهكذا انتامت ّصة احلسني 

 ،اىل ،الشامافة يف هامذا اليامومأكرم  اهلل تع اواحلسني » :ّال شيخ اإلسالم ا،ن تي ية

ول  أسوة يسنة ، ن سامبق  مامن  ،وأهان ،ذلك من ّتل  أو أعان عىل ّتل  أو ريض ،قتل 

ومل يناماال  ،وكانا ّد تر،يا يف عامء اإلسامالم ،فإن  وأخوه سيدا شباب أهل اجلنة ،الشامداأ

 تعاماىل فامأكرمام  اهلل ،من اهلجامرة واجلاماماف والصامرب عامىل األذى يف اهلل ماما نالام  أهامل ،يتام 

واهلل سامبحان  ّامد  ،وّتلام  مصاميبة عيي امة ،،الشامافة تك ياًل لكرامتام  ورفًعا لدرجاهت 

لاِمامامِ  َتَعاماماماىَل  َجاَع ِعنبامامامَد املب ِصاماماميَبِة ،َِقوب امامامرِتب ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ * :رشع ااِلسب

ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

  .(3)»(2)& ڍ ڍ

كانا ّامد ولامدا ،عامد  ،ب أهل اجلنةوملا كان احلسن واحلسني سيدا شبا» :وّال أيًضا

فأكرمام  اهلل  ،ومل ينلام  من األذى والبالأ ما نال سلفام  ال يب ،اهلجرة يف عء اإلسالم

وذلامك مامن كامرامتام  عليام  ال مامن هامواّن   ،،  أكرمام  ،  من اال،امتالأ لريفامع فرجاماهت 

 .(4)«امافةوغريهم ،الش ،وعث ن ،وع ر ،وجعفًرا ،وعليا ،ك  أكرم محءة ،عنده

 ؟امن املسئول احلقيقي عن مقتل اإلمام احلسني 

تِل رحيانة النبي  ،عىل أرض كر،الأ من ،الف العراق مع مجع   ،ااحلسني  صّ 

عاملام  اهلل  ،عبيد اهلل ،امن كياماف :كبري من شباب أهل البيت عىل أيدي أعوان عامل يءيد

                                                           

 ( وللتفصيل انير: البداية والناماية ال،ن كثري، وسري أعالم النبالأ للذهبي، واإلصا،ة ال،ن يجر.1)

 [.157( ]البقرة:2)

 (.512-4/511)( جم وع الفتاوى3)

 (.474-27/473 وع الفتاوى )( جم4)



ت املجت ع املسلم يف وّتاما ،،  يستحق وألقامت ،يالهلاما عليام  فامي   ،وذلك يف مأساة هء 

 :(1)هي اواألةراف املسئولة عن استشاماف اإلمام احلسني  ،،عد

،امالرغم مامن  ،الذين كاتبوا احلسني ومن اموه ،اماخلرو  إىل الكوفامة :أهّ الكوفة - 1

،ل وانخرةاموا يف اجلاميش الامذي  ،ثم  تأخروا عن نرصت  وتأييده ،حتذيرات الصحا،ة ل 

 (2).يار،  وّتل 

 ،ّبامي  الرساميرة ،الذي كان واليًا لاملاً  :الكوفة والبرصة عبيد اهلل بن زيادوايل  - 2

حا،ة وفامرح  ،وهو الذي رفامأ كامل عامروض احلسامني ،مبغًضا ألهل البيت ،شامتًا للص 

 .وّد نكت ،رأ، احلسني ورض،  ،، قتل 

وّد كان يف اجلاميش ،عامأ كعام أ أهامل الكوفامة الامذين  :جيش الكوفة وقائده - 3

أما ع ر ،ن سعد فقد ّاف جيش الكوفامة  ،ثم  غدروا ،  وّاتلوه ، ،النرصةكاتبوا احلسني

                                                           

 (.1/484( الدولة األموية للصاليب )1)

،ايع احلسني عرشون ألفًا من أهل العراق، غامدروا ،ام  وخرجاموا عليام  »( ّال السيد  سن األمني: 2)

إن »(، ويقامول كامالم اإليسامائي النجفامي: 1/34أعيامان الشاميعة )« و،يعت  يف أعناماّامم، وّتلاموه

ثالث ئة ألف، كلامم من أهل الكوفة، ليس فيامم  ×م احلسني اجليش الذي خر  حلرب اإلما

شامي وال يجاكي وال هندي وال ،اكستا  وال سوفا  وال مرصي وال أفريقي، ،ل كلامم مامن 

أهامل »(، وّامال يسامني كامورا : 89عاشاموراأ ) :"أهل الكوفة، ّامد جت عاموا مامن ّبائامل شامتى

تقلوا نتيجة تلون مواّفامم إىل موّامف ثالام ، الكوفة مل يكتفوا ،التفرق عن اإلمام احلسني، ،ل ان

، ويف كر،الأ كانوا ×وهو أّنم ،دؤوا يسارعون ،اخلرو  إىل كر،الأ، ويرب اإلمام احلسني 

يتسا،قون إىل تسجيل املواّف التي تريض الشي ان، وتغضب الرمحن، مامثاًل نجامد أن ع امرو ،امن 

لبيت، واملدافع عنامم، والذي يقوف احلجا  الذي ،رك ،األمس يف الكوفة وكأن  يامي محى أهل ا

جيشًا إلنقاذ العييم هامانئ ،امن عامروة، يبتلامع كامل موفقام  الياماهري هامذا، ليامتامم اإلمامام احلسامني 

 (.61-60يف رياب كر،الأ ) :"،اخلرو  عن الدين



ي  .إىل ّتال احلسني ة ًعا يف إمارة الر 

 ،وايتء  رأس  اّام سنان ،ن أنس الن خعي ، عن احلسني  :القاتّ امباف - 4

ومحل رأ، احلسامني إىل  ،ش ر ،ن ذي اجلوشن :والذي توىل اإلجاماك علي  ،وّيل غريه

 .خويل ،ن يءيد األصبحي :افا،ن كي

يي  كان ّافرًا عىل توجيام  أوامامر صامارمة ال،امن كياماف  :احلاكم األمو  يزيد - 5

وسامييل  مقتامل  ،ك  ياخامذ عليام  تركام  لقتلامة احلسامني ،لكن  مل يفعل ،،عدم ّتل احلسني

 .احلسني وص ة عار  ونق ة سوفاأ يف عامده

ماأ ال  ،تامي أساميلت عامىل أرض كامر،الأوال شك  أن  يءيد مسئول  عن كل  هامذه الامد 

ءن يءيد عىل استشاماف احلسني  وي من ي  ا ما ر  فال َيشفع   ،-إن ص َّ اخلرب  - اوأم 

ّامال شاميخ  !عبيد اهلل ،امن كياماف :وعىل رأسامم الن اصبي ؟فأين معاّبة املجرمني ،ل  ذلك

 ماما انترَصام -أي مع إلامامار احلامءن عامىل احلسامني-ولكن  مع ذلك » :اإلسالم ا،ن تي ية

أي -ولكن  مل يعءلام  » :وّال ا،ن كثري ،(1)«وال أخَذ ،ثأِرهِ  ،وال أمر ،قتِل ّاتلِ ِ  ،لحسنيِ ل

  (2)«أعلم واهلل ،وال أرسل يعيب علي  ذلك ،وال عاّب  ،عىل ذلك -عبيد اهلل ،ن كياف

واجًباما  ،وأهامل ،يتام  اوكان إنءال العقو،ة عىل كل  املتورةني يف ّتامل احلسامني 

ّال ا،ن  ،رك    هلذا الواجب كان من أعيم األمور التي أثارت الفتنوت ،عىل يءيد رشًعا

 ،كانا من أعيم أسباب الفتن يف هذه األمامة ،وّتل عث ن ّبل  ،فإن ّتل احلسني» :تي ية

عىل يءيد ،امن معاويامة أكامرمامم  يوملا ّدم أهلامم  .وّتلتام  من رشار اخللق عند اهلل

كنامت أرىض مامن  :وّامال .ا،امن كياماف عامىل ّتلام وروي عن  أن  لعامن  ،وسريهم إىل املدينة

                                                           

 ( 4/558مناما  السنة )( 1)

  (.9/204( البداية والناماية )2)



واالنتصامار  ،لكن  مع هذا مل ييامر من  إنكار ّتلام  ،ةاعة أهل العراق ،دون ّتل احلسني

فصار أهل احلق يلومون  عىل ترك  للواجامب  ،كان هو الواجب علي  ،واألخذ ،ثأره ،ل 

  (1)«وأما خصوم  فيءيدون علي  من الفرية أشياأ ،مضاًفا إىل أمور أخرى

وّامع يف » :ّامال ا،امن كثامري ،مل يسئ يءيامد اأن  استشاماف احلسني  شري إىلوهذا ي  

ف امن  ،واألمامور املسامتنكرة البشامعة الشامنيعة ،مامن احلاموافث الفييعامة -أي يءيد-كمان  

ولعّلخ ك يور   ،ولكن مل يكن ذلك من علم من  ،ّتل احلسني ،ن عي ،كر،الأ :أنكرها

  (2)«نكرة جًداوذلك من األمور امل ،بخ وك يسؤه

 :انتقام اهلل تعاىل من كل من شارك يف قتل احلسني

، كام  روَي القد انتقم اهلل سبحان  من كل من ّتل أو شامارك يف ّتامل احلسامني 

، أو ع امى، »أن  ّال:  /عن الءهري  مل يبق ممن ّتل  إال من عوّب يف الدنيا إماما ،قتامل 

 .(3)«أو سواف الوج ، أو كوال امللك يف مدة يسرية

، فإنام   صال تسبوا أهل هذا البيت، أو أهامل ،يامت النبامي »ّال رجاأ الع ارفي: 

كان لنا جار من ،لامجيم، ّدم عليناما مامن الكوفامة، ّامال: ماما تامرون إىل هامذا الفاسامق ،امن 

، فرماه اهلل ،كوكبني من السَّ أ، ف   س ،رصامه، ّامال -يعني: احلسني -الفاسق ّتل  اهلل

 . (4)«أ،و رجاأ: فأنا رأيت 

                                                           

  (.3/412( جم وع الفتاوى )1)

  (.6/256ناماية )( البداية وال2)

 ( 2/572( الصواعق املحرّة ال،ن يجر اهليث ي )3)

( ّال اهليث ي يف جم ع الءوائد: 4/354( والرشيعة لآلجري )3/43( ،غية ال لب ال،ن العديم )4)

 «. رجال  رجال الصحي »



كناما ِغل امة نبيامع البامء يف »َوى ع اأ ،ن مساملم عامن ا،امن السامدي عامن أ،يام  ّامال: ورَ 

ستاق كر،الأ، فقال رجل من ّتلة احلسني: ما أكذ،كم يا أهل الكوفة! تءع ون أن  ما  ر 

،قي أيد ممن شامد ّتبلَة احلسني إال وّد أمات  اهلل ميبتامة ساموأ، أو ّتلامة ساموأ، وإ  مل امن 

كثر ماالً مني، ّال: فنءعنا أيدينا عامن ال عامام، ّامال: وكامان شامد ّتلة احلسني، وما  ا أ

الرسا  يوّد، ّال: فذهب لي فئ الرسا ، ّال: فذهب ليخر  الفتيلة ،إصامبع ، ّامال: 

فأخذت النار ،إصبع ، ّامال: ومامدها إىل فيام ، فأخامذت ،لحيتام ، ّامال: فحرضام أو ّامال: 

ّ د ف  .(1)«ي  النار يتى صار مح  ةفأيرض إىل املاأ يتى ألقى نفس  في ، ّال: فرأيت  يتو

وأماما ماما روي »واألخبار يف هذا الشأن كثرية، وأغلباما صحيحة، ّامال ا،امن كثامري:  

، فإنام  ّامل   من األيافي  والفتن التي أصا،ت من ّتل  ام أي احلسني ام فأكثرهاما صامحي  

من نجا من أولئك الذين ّتلوه من آفة أو عاهة يف الدنيا، فلم خير  مناما يتامى أصاميب 

 .(2)«ض، وأكثرهم أصا،  اجلنون، ر

،لغني أن رجاًل أيامدث عامىل ّامرب احلسامني ،امن عامي »وروي عن األع ش أن  ّال: 

، فسلَّط اهلل تبارك وتعاىل عىل أهل ذلك البيت اجلنون، واجلذام، والرب ، وكل ب

 .(3)«فاأ و،الأ

؟ فقامام من كان ل  ،الأ  فلاميقم»ذكروا أن  احلجا  مرًة ّال للن ا،: سنان بن أنل : 

، فقامال: ،امالأ  ×ّوم فذكروا، وّام سنان ،ن أنس الن خعي فقامال: أناما ّاتامل احلسامني 

                                                           

 ( ويف إسنافه ضعف. 14/234( تاريخ فمشق؛ ال،ن عساكر )1)

 ( 8/202( البداية والناماية )2)

 (.14/244( تاريخ فمشق )3)



. ورجع إىل منءل  فاعتقل لسان ، وذهب عقل ، فكان يأكل وحيامدث مكانام  .  (1)«يسن 

رأيامت سامنان ،امن أو، الامذي ّتامل احلسامني »وروى أ،و ،كر ،ن عيان أن الكلبي ّامال: 

 .(2)«هب عقل حيدث يف املسجد، شيخ كبري ّد ذ ×

وّد ّام املختار ،ن أيب عبيامد الثقفامي، ،تتبامع ،عامأ  مالحقة امنتار لقتلة احلسني :

ّتلة احلسني وأهل ،يت  ، فكانوا يأتون  م يتامى يوّفاموا ،امني يديام ، فيامأمر ،قامتلامم عامىل 

 .(3)أنواع من القتالت، مما يناسب ما فعلوا

مامن رجامال املختامار، فامربك فقتل ش ر ،ن ذي اجلوشن الضبايب، يي  فاجأه مجامع   

امن منام  أ،امو هلم ش ر ّبل أن يت كَّ  ن من لبس ثيا،ام  وسامالي ، ف اماعنامم ّلامياًل، ثامم متك 

 . (4)ع رة فقتل ، وألقيت جثت  للكالب

 .(5)وّتل خويل ،ن يءيد األصبحي، وأمر ،حرّ ، وهو الذي أخذ رأ، احلسني

ّ تل ع ر ،ن سعد ،ن أيب وّا ، وّامد كامان أمامري اجلاميش الامذين ّتلاموا احلسامني،  و

ّ تل ا،ن  يفصًا .  و

 (6)وةلب كذلك سنان ،ن أنس الذي كان يدعي أن  ّتل احلسني، فامدم فاره.

وّتامامل يكاماميم ،امامن ةفيامامل ال امامائي وكامامان رمامامى احلسامامني ،سامامامم، وع امامر ،امامن صامامب  

                                                           

 (.14/231(، تاريخ مدينة فمشق )1/25( املنتخب من ذيل املذيل لل ربي )1)

 ( 3/43( ،غية ال لب ال،ن العديم )2)

 ( 8/272( البداية والناماية )3)

 (.3/175( األعالم للءركي )4)

 ( 2/495(، وأسد الغا،ة ال،ن األثري( 8/272( املصدر السا،ق)5)

 (.2/223(، واملنتيم )8/272والناماية )( البداية 6)



 .(1)الصدائي

وتتبع املختار ّتلة احلسني، وف ل عىل عبيد اهلل ،ن أسد اجلامني، »ّال ا،ن خلدون: 

نسري الكندي، ومحل ،ن مالك املحاريب ،القافسية، فأيرضهم وّتلامم . ثامم  ومالك ،ن

أيرض كياف ،امن مالامك الضامبعي، وع امران ،امن خالامد العثامري، وعبامد الامرمحن ،امن أ،امى 

يشكارة البجي، وعبد اهلل ،ن ّيس اخلوال ، وكانوا ّنبوا من الور، الامذى كامان مامع 

،امن ةلحامة، وعبامد اهلل ،امن وهيامب احلسني، فقامتلامم. وأيرضام عبامد اهلل أو عبامد الامرمحن 

اهل دا  ا،ن عم األعشى فقتلامم، وأيرض عث ن ،ن خالد اجلامني، وأ،ا أس أ ،رشام ،امن 

سامام يط القا، امام، وكاناماما مشامامرتكني يف ّتامامل عبامامد الامامرمحن ،امامن عقيامامل وىف ساماملب ، فقامامتلام  

 .(2)«ويرّام  ،النار

 .(3)م فارهوما كال يتبع القوم ويقتلامم ،فنون القتل، فإذا مل جيد الرجل هد

وملا فرـ املختار الثقفي من ّتامال أهامل الكوفامة آخامر سامنة سامت  عبيد اهلل بن زياد :

وستني ،ع  إ،راهيم ،ن األشرت لقتال ا،ن كياف، فل  التقوا اّتتلاموا ّتاماالً شامديدًا، يتامى 

َتل مع  من أصحا،  : يصني ،ن ن ري ، ويامءَّ رأ، ا،امن كياماف،  َّ ّ تل، و اّنءم ا،ن كياف و

 .(4)إىل املختاروجيأ ،  

هامام، و،عام   67أن يكون ّتل عبيد اهلل ،ن كياف ياموم عاشاموراأ سامنة  وّىض اهلل 

                                                           

 (.3/26( تاريخ ا،ن خلدون )1)

 (.3/25( تاريخ ا،ن خلدون )2)

 ( 2/223( املنتيم، ال،ن اجلوكي )3)

 (.29-3/28(، وتاريخ ،ن خلدون )37/459( تاريخ فمشق )4)



املختار رأس  إىل عبد اهلل ،ن الء،ري، ثم  ،ع  ،  ا،ن الء،ري إىل عي ،ن احلسني
(1). 

بيد اهلل ،ن كياف وأصحا،  ن ضدت يف املسجد يف الريبة، ام يقول   وملا جيأ ،رأ، ع 

نتاميت إليامم، وهم يقولون: ّد جاأت ّامد جاماأت، فامإذا ييَّامة ّامد جاماأت الراوي ام : فا

نيامة، ثامم خرجامت  ختلل الرؤو، يتى فخلت يف منخري عبيد اهلل ،ن كياف، ف كثت ه 

 .(2)فذهبت يتى تغيبت، ثم ّالوا: ّد جاأت ّد جاأت، ففعلتب ذلك مرتني أو ثالثاً 

 يف كر،الأ ، ويامال وكان ّد نءل عىل رش : األزد  احلصني أيب بن اهلل عبد
 
يعة ماأ

 تنيامر   أماما يسامني يا: نافيف أيام، ،ثالثة احلسني ّتل ّبل وذلك،ني احلسني و،ني املاأ ، 

 ل اّت   اللامم: ا احلسني فقال!  اع ًش  متوت يتى ّ رة من  تذوق ال واهلل؟  املاأ إىل
امالق   ماماأ يرشب فكان، ،عد   في  ف رض!  اع ًش   يتامى رشامب  في يعاموف ثامم!  يقاميأ ثامم ةلَّ

 .(3) مات يتى كذلك كال ف !  يروي ف  يرشب ثم!  يقيأ ثم يتغرغر

 أهامل عليام  ثامار ،امل وايامد، غامري عليام  وثامار النا،، مقت  فقد : يزيد بن معاويةأما 

 تعاىل اهلل ي امل  فلم املعروفة، ةاحلرَّ  موّعة فكانت لقتاهلم اجيًش  رسلأف النبوية، املدينة

  . ([4/36) النبالأ أعالم سري]انير :  ! سنني عأر، من أّل فولت  وكانت ،

 :اوقفاٌت مع استشهاد اإلمام احلسني 

 ؟ االوق ة األوىل : ماذا خرج احلسني 

، تعاماىل  ، يريامة أن يعبامد اهللوةاحلريو و إن  أعيم ما ي تلك  اإلنسان ،عد اإلي ن هامو:

                                                           

 .( 1/397( االستيعاب )1)

 ( وصحح  األلبا . 3780( رواه الرتمذي )2)

 .(  3/413: )  ال،ن األثري التاريخ يف الكامل (3)



فامة، وكامان خامرو  يريامة أن خيتامار اخلليويريامة أن يامتكلم، ويرية أن يأكل ويرشب، و

يفاًلا من  عىل مبدأ احلرية، وففاًعا عن أصل الشورى، وإع اأ الن اما،  ااحلسني 

 فرصة اختيار اخلليفة عن ةريق الشورى.

اما، وعنامدما عىل مبدأ الشورى، وأن يتوىل  األمة أصاملح   القد ير  احلسني 

سامكت، ينقلب أمر احلكم مامن الشامورى إىل امللامك الاموراثي، فامال ي كامن للحسامني أن ي

كيف وّد تم  اإلخالل ،رشط الصل  الذي كان مع احلسن، وهو أن يكامون األمامر مامن 

 ،عد معاوية شورى ،ني املسل ني، ك  مر  ،نا.

،  ي واحلسامنِ  وعاميي  وعث نَ  وع رَ  الذي عان يف عامد أيب ،كر   ااحلسني 
ة عان يف عرص االنفتاح السيا ، وعرص يرية الكل امة، عرصام الشامورى، ويريامفإنَّ  

أن يسامكت عامىل   ال ي كنام و،التامايل .. ،مامة التداول السيا ، واإلنصامات إىل كل امة األ

  ! إلغاأ صوت املاليني هكذا

مامانع  مامن أن يتاموىل اخلالفامة كيامد أو ع امرو، خالامد أو  اومل يكن عند احلسامني 

ك احلسامني    د، لكن ال،د أن يكامون اخلليفامة صاماحلًا، وخيتاماَره الناما،، ولامذلك مل حيامر 

 جليامل   ، فلامم ينامءع يامًدا مامن ةاعامة؛ ألن معاويامة صامحايبي ايف خالفة معاوية  ساكنًا

 ، وّد اختاره املسل ون، أما ا،ن  يءيد فلم يكن كذلك، ولذلك مل يبايع  أصاًل.صال   

لت عىل معرفة اخل أ، ثم  رفأ هذا اخل امأ، والناما،  اإن  شخصية احلسني  تشك 

 أ، لكن من ي لامك القامدرة عامىل تغيامري اخل امأ، ّد ي لك الكثري منامم القدرة عىل معرفة اخل

من أولئك العيام أ، ا هم العي أ، واحلسني ؟وعىل معاجلة اخل أ، وعىل مقاومة اخل أ

 ،ل هو سيد العي أ.

، يف عامامد أيب ،كامر وع امر اوّد تعل م احلسني كل هذا من البيئامة التامي عاشاماما 



ل اإلسالم احلقيقامي، يقامف ، يي  رأى الن  ذ  الباهرة، والتي متث   ي وعث ن وعي  

فقامام « ما ّولكم لو يدت عن ال ريامق كامذا»عىل املنرب فيقول:  اع ر ،ن اخل اب 

 .يقصد: ّتلناك ،السيف« كذا، ّلنا ،سيوفنا هكذا إن يدت عن ال ريق»رجل  وّال: 

،السيف  احل د هلل أن  يف املسل ني من يدت كذا، لقال»فب ذا رف  علي  ع ر؟ ّال: 

 «.هكذا

 «يءيامد»هبي الامذي عاشام  احلسامني وشاماهده ،امأم  عينيام ، يامأيت د هذا العرص الذَّ و،ع

 وال تكون للنا، كل ة وال شورى !  النا، عىل ،يعت رَب وجي   ! لل سل ني ليكون خليفةً 

ا كل امة خالامدة ّاهلاما ع امر،  أحرارًا؟!( م أمهاهتموقد ولدهتح  اَس الن   مح )مت  استعبدتح  ! إّن 

  ! قتل من أجلاماأ،ى إال أن ي  ووعان يف لل اما احلسني، 

مل خير  احلسني مقاتاًل أ،ًدا، وإال فامل يعقل أن خير  احلسني للقتال ،سبعني نفر!! 

أ،امًدا، لكنام  لامن  أن   هامذا وخير  للقتال ومعام  الصامبيان واألةفامال والنساماأ!! ال يعقامل

ون، ومل يامدر   االنا، الذين ،ايعوه صافّون، وأّنم ل  م يعون، ومن أجل  مضامح 
ني ّلة، ولذلك مل ا رأى انرصافامم عنام ،  أن  العي أ ّلة، وأن  الصافّني ّلة، وأن  املضح 

ةلب الرجوع إىل وةن ، أو الذهاب إىل ثغر، أو إتيان يءيد، لكن اليل امة مل يريامدوه إال 

ل من أجل احلرية، وهو الذي خر  م الًبا ،احلرية، فقتامل مامدافًعا عامن تِ أسرًيا ذلياًل، فق  

 احلرية.

 الوق ة الثانية: صيام يوم عاشورا  سنة  نبوّية:

م إن  صيام املسل ني ليوم   اال عالّامة لام  ، قتامل احلسامني العارش من شامر  ر 
  عنامد صاميام كبري من األيافي  يف فضامل مجع  وروف أ،دًا، وإن  صيامنا ليوم عاشوراأ ل

ى اهلل في  موسى الشيعةأهل السنة و أنَّ » : بعن ا،امن عباما، ف، ×، فامو يوم نج 



خ   صرسوَل اهلل  يام  ِئَل وّد  ،(1)«  َصاَم َيوَم عاشوراَ  َوأَمَر ب ص  َعامنب  صرسامول اهلل س 
وراَأ، َفَقاَل : ِم َعاش  َيةَ »  ِصياِم َيوب نََة اَماض  رح الس  َك ِّ  .(2)«  يح

ة يف أن جيت ع احلءن   عىل احلسني في  والصوم معامًا، فامإن الصاموم أّامرب  وال مشاي 

يفريامون  امذا الياموم،  ام أعامداأ أهامل البيامت ام واصامبالنَّ كامان ن من اإلف ار، وإىل احلء

ويتوسامامعون يف امل كامامل واملشامامارب واللباماما، تشامامفي ًا ، صاماماب أهامامل البيامامت، يقامامول شاماميخ 

  :/اإلسالم ا،ن تي ية 

صاموم  »: صوّامال  عاشوراأ، وأمر ،صاميام  أن  صام يوم صثبت عن النبي » 

هلل أنجى في  موسى وّوم ، وأغرق فرعامون وّومام ، ا أن صر النبي ، وّرَّ «ر سنةيكفِّ 

 في . وروى أن  كان في  يوافث األمم.. ف ن كرامة احلسني أن اهلل جعل استشامافه

أو املحنامة  ع ة التي توجب شكًرا،يف الوّت شخصًا أو نوعًا من النِّ  وّد جي ع اهلل

وفيام  كامان  ك  أن سا،ع عرش شامامر رمضامان فيام  كانامت وّعامة ،امدر، التي توجب صرًبا،

، وفيام   صيف ر،يامع األول مولامد النبامي  مقتل عي، وأ،لامغ مامن ذلامك: أن ياموم االثنامني

  هجرت ، وفي  وفات .

تساماموأه يف الوّامامت  والعبامامد املامامامن يبامامتىل ،احلسامامنات التامامي ترسامامه، والساماميئات التامامي

متعامدفين مامن ناموع  الوايد، ليكون صبارًا شكورًا، فكيف إذا وّع مثل ذلك يف وّتامني

                                                           

(، جامامامع أيافيامام  الشاماميعة 2/134االستبصامامار لل امامو  )، ومامامن كتامامب الشاماميعة :  عليامام  متفامامق  (1)

 (. 9/475للربوجرفي )

(، 4/299هتامامامذيب األيكامامامام لل امامامو  )ومامامامن كتامامامب الشاماماميعة :  ، (1162أخرجامامام  مساماماملم ) (2)

 (. 6/193(، تذكرة الفقاماأ للحي )2/134واالستبصار لل و )



 .(1)« ؟ وايد

 :بالّشهادة  افوز احلسني ة: لثالوق ة الثا

،الشامافة، هذه الشامافة التامي متن اهاما  احلسني، أن  اهلل من  علي  إن  من فضل اهلل عىل

ّتامل، ثامم والذي نفس   د ،يده، لوففت أن أغءو يف سامبيل اهلل فأ  »:  صجد  احلسني 

 من أمنية! ، فيا هلاوإّنا ألمنية  . (2) «ّتلّتل، ثم أغءو فأ  أغءو فأ  

اماما األيباماماب كيامامف أن  النبامامي  لوا أهي  امامخ مفاماماموم الشامامامافة، وأيياماماه يف  صفتامامأم  رس 

للشاميد عنامد اهلل سامت خصامال: »: صالقلوب، و،عث  يف النفو،، يتى ّال الرسول 

، وَ  ِ َقربب َار  ِمنب َعَذاِب الب َنَِّة، َوجي  َعَده  ِمنب اجلب ، َوَيَرى َمقب
َعة  ِل َففب َفر  َل   يِف َأوَّ غب َفامَءِع ي  َيأبَمن  ِمنب الب

امَءوَّ    َيا َوَماما فِياَماما، َوي  نب وَتة  ِمنباَما َخريب  ِمنب الامدُّ  ّ َيا اِر، الب َّ َو ، َوي وَضع  َعىَل َرأبِسِ  َتا   الب
رَبِ َكب  األب

اِر،ِ ِ  َّ ع  يِف َسببِعنَي ِمنب َأ َشفَّ ِعنِي، َوي  َجًة ِمنب احلب وِر الب  َوَسببِعنَي َكوب
ِ
نََتنيب ،ل يقول النبي  ،(3)«اثب

ما أيد يدخل اجلنة حيبُّ أن يرجع إىل الدنياخ وأن  ل  ماما عامىل األرض مامن يشأ، »: ص

 .(4)«إال الشاميد، فإن  يت نى أن يرجع إىل الدنيا في قتل عرش مرات، ملا يرى من الكرامة

 ، سيف  اهلل املسلول، كم شارك يف الغءوات واملعارك.. اخالد  ،ن الوليد 

ت  جلامامامًة  تسامامامعون معركامامامةً   مامامامر 

 وخالامامامامد  يف سامامامامبيل اهلل مشامامامامعلاما 
 

 من ،عد تسع ،نامان الفامت  حيصامياما

 وخالامامامامد  يف سامامامامبيل اهلل مذكياماماماماماما
 

متن ى خالد ،ن الوليد أن ي اموت يف ساماية القتامال، فامإذا ،ام  ي اموت عامىل الفامران،  

                                                           

  . 22( رسالة يقوق أهل البيت  :1)

  . (1876أخرج  مسلم ) (2)

  ( وصحح  األلبا .1663( أخرج  الرتمذي )3)

  (.1877( ومسلم )2662( أخرج  البخاري )4)



إىل  فالشامافة كم سامعى هلاما املخلصامون، وكامم متن اهاما املجاهامدون، فامإذا  اما تامأيت ساماعيةً 

ضام  اهلل  اما شامامافة يف  ، ولئن فاتت  الشامامافة يف ،امدر  احلسني وأيامد لصامغر ا، فلقامد عو 

 صحراأ العراق.

، لقد فاك  ا ورب  الكعبامة، وذلامك مامن كرامتام   ا نيإن   إكرام اهلل تعاىل للحس

عىل اهلل، ال من هوان  عنده، لريفع فرجات  يف الدنيا واآلخرة،ك  أكرم اهلل محءة وجعفًرا 

 ناما،وني، ففي الساعة ذاهتاما يف ّلساحلءن عىل فراق احل ا، ولئن أصا،ن ي وعلًيا ع ر

لفوكه ،جنة عدن، ث ن الشامافة، ليكونا سي د شباب أهل اجلنة، واملوت يف ساماية  فرح  

ة، واملوت فون احلق شامامة، واملوت فون النفس شجاعة.  املعركة عء 

امامت ،استشاماماماف ولامامدها عامامىل  أيامامدي الياماماموف الغاصامامبني إن  املامامرأة الفلسامام ينية إذا ،رش 

ع احللوى ا ت ري فرًيا، وتوك    ! سلوها ماذا تقول؟ سلوها ماذا تفعل؟ إّن 

، رصع ؟ كال، ،امل إن  احلياماة احلقيقيامة ى أمره أهيا األيبة، أتين ون أن  احلسني انتام

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں  *،دأت من آن موت ، وصدق اهلل: 

 . (1)& ڻ ڻ ڻ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  *الشامامامامامداأ؟ ّامامامامال اهلل: ماماماماما هامامامامو يامامامامال ..  ياماماماما اهلل

 ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ
نعم.. فريني ،   (2)& ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

لفرح احلسني! فعامالم الل امم والرضامب والن يايامة؟! يا أخي آتاهم اهلل من فضل ، أال تفرح 
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 اآلن مامامع النبي امامني ووهامامعرضاماماما السامام وات واألرض أعامامدت لل تقامامني،  ،جنامامة   لقامامد فاماماكَ 

ن أولئك رفيًقا. احلني، ويس  يقني والشامداأ والص  د   والص 

البيع ال السلم، ومامن يشاما،  أ،اماه فام   كتب اس   ،دم، وهو حيبُّ يريد أن ي   سنياحل

احلسني شاميد، عىل رغم أنف العنيامد، ماما ّتامل وماما ّنامب، وماما للامم وماما  .. نعمللم، 

وهامذا النقامل مامن األمامور احلسني ّتل ،ساميف الرشاميعة،  سلب، وّد أخ أ من ّال: إنَّ 

ّ تل احلسني ،سيف اليلامم والعامدوان، »الشنيعة، ،ل ّال شيخ اإلسالم، علم األعالم: 

، (1)& ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ * «وّتل  مصيبة ي اجر علياما من اسرتجع من أهل اإلي ن

 وإنا لرسول  لتا،عون.

الدنيا  إن كان ّتل احلسني من العدل، فقد أ لغي مدلول النقل والعقل، وما عاف يف

النامامار إىل كامالم، فقامل: عامىل الامدنيا  للم، وما ،قي يف األرض إثامم، وإذا ايتاما  إثبامات  

 السالم!

ولو أن احلسني صايب  فنيا ملا يءن ا، ولو أن  ةالب  جاه ماما اشامتكينا، ولكنام  مامن 

 . البيت ال اهر، صايب النسب الباهر، أمانت  رصينة، وأخالّ  يصينة

 :ر عند امصائب قيمة الص  ة: رابعالوق ة ال

اماما إليامام  راجعامامون، اللامامامم آجامامر  يف » املساماملم إذا نءلامامت ،امام  املصاماميبة ّامامال:  اماما هلل وإن  إن 

ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ *، ّال اهلل تعاىل: «مصيبتي، واخلف يل خرًيا مناما

ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
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 . (1)& ڍ ڍ

ينويامون عامىل  ، لكامن ال،امد مامن الصامرب، والامذيناحلسامني عياميم   فامراقإن  مصا،نا ،

  ّ معلوم، ولكن..كفاكم نياية،  ، نقول هلم: هذا أمر  تل وهو ميلوم  احلسني، ويقولون: 

َب »: صفالنياية يف الدين غري مباية، وّد ّال جد  احلسني   د  َلاميبَس ِمنَّاما َمامنب رَضَ

يَّةِ 
َاِهلِ َوى اجلب وَف َوَشقَّ اجلب ي وَب َوَفَعا ،َِدعب  . (2)«اخلب د 

احلسني عييً ، ورًشا كبرًيا، فإن  للحسني نفِس  خري  وإكرام، يقامول  ولئن كان ّتل

فإن  وأخوه سيدا شباب أهل اجلنة، وكانا ّد تر،ياما يف عامء اإلسامالم، مل »: /ا،ن تي ية 

يناال من اهلجرة واجلاماف والصرب عىل األذى يف اهلل ما نال  أهل ،يت ، فامأكرمام  اهلل تعاماىل 

 . (3)« ، ورفًعا لدرجاهت ،الشامافة تك ياًل لكرامتام

قتامل احل سامني   افيا أيبايب، النياية خمالِفة  لل أمور، وفعل  لل حيور، ولو مل ي 
 ملات، أفتنويون علي  وّد فاك ،عء  احلياة، وسعافة الوفاة!

 رؤو،   ث امن اجلن امةاحلسني فليل  عامىل عي امة اإلسامالم، ألن استشاماف ولنعلم ،أن  

 يسيل، ورأ،  يف سبيل اهلل ي يل.  فم  ا مامرهتدفع، و تق ع، وأرواح  

 امن حيامب ف ! لَعَي ة الش س أصا ا اخلساموف، وجلاللامة الق امر رمامي ،الكساموف

ليفعامل فعلام  يف يفامظ الامدين،  ! واجلامي    ع الويل، هذا هو احلامبُّ احلسني ا،ني عي، فلي  
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مسامامامامتدرك الوسامامامامائل ملامامامامريكا تامامامامب الشاماماماميعة : مامامامامن ك(، و148( مساماماماملم )1214( البخاماماماماري )2)

(، وجامع أيافي  الشيعة للربوجامرفي 79/93(، و،حار األنوار لل جل  )2/452نوري:)

(3/489 .) 

 (.512-4/511( جم وع فتاوى ا،ن تي ية )3)



ك ،الكتاب .  ، وهدي سيد املرسلني، وكراهية الياملني، ويامب املساماكنياملبني والت س 

، ومسام وم فارّتام  الامروح، وجمروح   ، ومسجون  ومذ،وح   ما ،ني مقتول   .. إّنم عي ؤنا

ام د ،رضامي ، وال ،اماإلرساف يف املامدي ، لكنناما نصامدق يف ومع ذلك فإن  احلسني ال ي جَّ

 . ص..  هه، واتبعنا جد  يب ، إذا محلنا وفَّ 

 



 اخلامتة 

وّامد أخربناما النبامي  ،بحت سعافةست ،لبا، التقوى أصبِ وإذا ل   ،السيافة ريافة إنَّ 

وّامد أثبتامت األيامام ومامرور  ،سيدا شباب أهل اجلنامة احلسَن واحلسني : سب ي  أنَّ  ص

وكانامت خلقامًا للحسامنني  ،بالشامور واألعاموام رساموخ صامفة الساميافة يف احلسامنني 

 .وشعارًا هل  يف كل مرايل يياهت  ،ا

يضامن أمامام  فاة امة ساميدة  يف ،فالسيافة تشعشع أنوارهاما فاميام  وماما كاال يف املامامد

والساميافة لامامرت معاملاماما يف احلسامنني منامذ أن ن امق الامذي ال ين امق عامن  ،نساأ العاملني

وساميدة نساماأ  ،وأمام  ساميدة نساماأ عرصامها ،فجد ا سيد ولد آفم ،اهلوى ،أّن  سيدان

وساماللتام  اهلاشام ية  ،وأ،و اما ساميد كامذلك ،و ا سيدا شامباب أهامل اجلنامة ،أهل اجلنة

ومامن جامامة  ،ومن جامامة النباموة ،فلقد يصال عىل السيافة من جامة الواّع ،أسياف ّريش

 .ثم أتبع اهلل    نسلام  ،أن شامد العاملون هلم ،السيافة ،األصل

  اماماماماما ّرتاماماماماما عامامامامامني الرسامامامامامول وساماماماماميدا

 

امامامامدِ    شامامامامباب الامامامامورى يف جنامامامامة وختلُّ

 
 ،امامامدا ساماماميدا لامامامامر الرسامامامول ّامامامد ارتقامامامى

 

جلامامامام  وهامامامامو ، سامامامامجدِ    فَقامامامامرَّ ومل يعب

 
فامأين شامباب  ،سامل نيصفحة  مرشّة  يف تاماريخ امل باحلسن واحلسني إن  شخصيَة 

ب ني ،أّوالاليوم عن االهتداأ  حيانتني  ،فعال تأ   الو ؟ السِّ اميدين؟ واالّتداأ ،سريالرَّ  ة السَّ

 ين العييم.فسريهت  من أّوى مصافر اإلي ن والعاةفة، والفامم السليم هلذا الدِّ  ؟

، ، عاملني ،الكتاماب والسامنةبن ان احلسنااإلمام كان فإن ّلت: ملاذا؟ ّلت لك:

ومل يقفا عند ذلك ! ،ل نجد العلم عند ا ّامرين   ،يريَصني عىل حتصيل العلم الرشعي  

كانا ذوي عبافة  خاشعة، وكهد  كبري  يف أمور الدنيا، ك  كانا أهل كرم  وجوف  ،الع ل ، ف



 ، و،ذل  
 
وال  ، وال ّريامب  وال كبامري   ال صامغري  وال فقامري، و ءان ،ني غناميي فال ي ي   ،وسخاأ

عىل البذل والع اأ، والكرم والسامخاأ، يف مرضاماة اهلل  ام  جمبولةً ، فقد كانت نفوس  ،عيد  

 تعاىل، وكأن هذه الشخصية العيي ة هل  هي مراف الشاعر:

 إ  لت  ر،نامامامامامامامي اخلامامامامامامامامالل كري امامامامامامامة

  

 ةامامامامرب الغريامامامامب ،أو،امامامامة وتامامامامالِق  

 وهيامامامامامامءُّ  ذكامامامامامامر  املامامامامامامروأة والنامامامامامامدى  

 

 ،امامامامامني الشامامامامام ئل ِهامامامامامامءَة املشامامامامامتاق 

ِكّامامامامامامَت خليامامامامامامامقة   اماماماماماموفة    فامامامامامامإذا ر 

 

 فقامامامامد اصامامامام فاك مقسامامامامم األركاق 

 فالناماماماماماما، هامامامامامامذا ييامامامامامام  مامامامامامامال، وذا  

 

 علامامامامامم وذاك مكامامامامامامارم األخامامامامامالق 

مامن رسامول  ومكامانتام  مع رشف مقامام ، وعلو  ّدر ا ، ب،ل نجد احلسنني  

ا ،وصامف الساميافة التامي وصامفامم  اما جامد  مل  ، صاهلل  عامن  ايقعامد، فلامم  صا يغرت 

عن ميافين اجلاماماف تكاسال مل يو الوجاماأ ،الع ل لدين اهلل ك  هو يال أ،ناأ األمراأ أو 

ا وغرً،ا ، يبتغون رضا اهلل تعاماىل ،  الفتوح جيون يف، ،ل شاركا  يف سبيل اهلل تعاىل ًّ رش

ام  أيقناماما أن  الساميافة احلقيقامة ال تكامون إال ،امالع لم والع امامل ، ونرشام فيامن اإلسامالم ! ألّن 

رب . عوة والبذل ، واجلاماف والص   والدَّ

اماما كانامامت  ا امتاماماكت شخصامامية اإلمامامام احلسامامنكيامامافًة عامامىل هامامذا .. فقامامد و ، أّن 

ة، تت صف ،صامفات القائامد الر،اما ، فقامد كامان  ،عيامًدا يف نيامره،  اشخصيًة ّيافيًة فذ 

ي امة  ّويامة  مستوعًبا لقيداث اجلارية يول ، ذا ّدرة  عىل ّيافة اجل هري، وصامايب عء

يف تنفيِذ األهداِف املرسومة، وّد اتضحت هذه الصفات العيي ة عند ّيام  ، رشوع  

فقَ  اخلالف، واالسامتعالَأ عامىل يياموظ الامنفس،  ت  :م من سريتعلَّ فن اإلصاليي العييم.

ات   . وتقديَم مصلحِة األمة عىل مصلحِة الفرِف والذ 



، ، وال لعلامة  ، وال لقلة  ال لذلة   إىل الصل ، اوكان ميول السيد احلسن ،ن عي 

وإنامام  لتوييامامد األمامامة، ويقامامن الامامدماأ، ورغبامامة فامامي  عنامامد اهلل، وّامامد ّاماماف احلسامامن مرشاماموَع 

امو   ،ويدة األمة، ولل كمام املوّف يف جانب  و،يده، وكانت جبامتام   اإلصالح الذي ت 

العسامامكرية ّويامامة، فللامام  فره مامامن ساماميد مساماموف، ضامامحى ،خالفتامام  مامامن أجامامل العامامءة ألمتامام  

 سافف.وال

مم امامن ي لكامامون تصامامورات ونيريامامات إصاماماليية، ولكامامنامم كثامامرًيا نامامرى أّامامول : كامامم 

ا إمامنا احلسن  عياميً   ! ، فقد كان عياميً  ايعجءون عن إسقاةاما يف فنيا النا،، أم 

وعياميً  عنامدما اسامت اع أن وعييً  عنامدما سامعى ، عندما خ  ط ملرشوع  اإلصاليي، 

ذه ل كل الع ينف  امدن  قبات !، وعييً  عندما حت   ف  أراف أن تراق ،سبب  ّ امرة فم، أو خي 

 .  من أجل  مسلم  

 َس بَ عامىل مامن َيام عامارَض فقد لامرت في  معامل السيافة ملا  اأما السيد احلسني 

، ومل يع ل ،الشورى ويرتك احلرية ألهل اإلسالم يف اختيار خليفتامم، فرفأمر األمة يف 

اماماجرون واألنصامار أصامحاب رسامول اهلل فأراف أن يعيد تلك السنة التي مىض علياما امل

، ومقارعامة الياماملني، وأع انا فرًسا يف  .ص الثبات عىل املبدأ، والتضحية من أجامل احلامق 

  .  ينوالصرب عىل األذى يف الدِّ 

في  من صفات اآلخر ما إذا ذكرناما أيامد ا فخامل فيام   بوكل وايد من احلسنني 

 .  اآلخر

عكام  والعامربات ا السيدان، أيتاما الرحيانتان، أوفِّ وفاًعا أهيا السب ان، أهي وختاًما ..

ريم اهلل السب ني، احلسن واحلسني،  !عليل ملريأ  فراّك  عىل من عيني تسيل، وإ  



هلل احل يامد املجيامد، محامدًا ياموايف نع ام  ويكامايف منام   واحل د . وعليًا وفاة ة يف اخلالدين

عامىل و، سي د األولني واآلخامرين ، اهلل احلسنني،   د ،ن عبد املءيد، وصىل اهلل عىل جدِّ 

ين آل  وصحب  وسلم تسليً  ،الًغا تاًما إىل يوم   .الد 

 

 

 

 


