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مزيدة ومنقحة





احلمد هلل رب العاملني. والصالة والسـالم عىل سـيدنا حممـد وآله الطيبني 
الطاهرين. ولعنة اهلل عىل أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين.

وبعـد.. فقد كثر احلديث عن هنضة اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه( 
الت�ي انتهت بفاجع�ة الطف عرضًا وتقيي�ًا، وتفجعًا وافتخ�ارًا، وغري ذلك من 

شؤون هذه امللحمة الدينية الكربى.
ولعل�ه مل حتظ واقعة يف اإلس�ام � ب�ل يف العامل � بمثل م�ا حظيت به هذه 
الواقع�ة من االهتام والتقييم يف أحاديث وكتابات بلغ كثري منها كتبًا كاملة، بل 

جملدات. 
وذلك قد يوحي بأن احلديث عنها بعد ذلك ال يزيد ش�يئًا، بل هو تكرار 

ألفكار سابقة، واجرتار ملفاهيم مطروحة.
ولك�ن ال�ذي يبدو لن�ا أن األم�ر ليس كذل�ك، وأن بع�ض جوانب هذه 

النهضة املباركة مل يأخذ حظه املناسب من البحث والتقييم. 
بل حيث كانت هذه النهضة املقدس�ة � حس�ب عقيدتنا كمس�لمن شيعة 
 إمامية اثني عرشية نس�تمد تعاليمنا من أئم�ة أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( � 
بأم�ر م�ن اهلل تع�اىل وعه�د معهود من�ه س�بحانه، فقد تك�ون هلا م�ن األهداف 

والثمرات يف علم اهلل عز  وجل ما مل يدركه الناس بعد.
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وربا يظهر بمرور الزمن ويف الوقت املناسب من فوائدها وثمراهتا ما هو 
ْن ِعْلِمِه إاِلَّ  مغفول عنه اآلن. يقول اهلل س�بحانه وتعاىل: ﴿َواَل ُيِحيُطوَن بَِشـيٍء مِّ

بَِما َشاء﴾))).
وه�ا نح�ن نضع بن ي�دي القارئ الكري�م كتاب )فاجعـة الطف( الذي 
بحثن�ا فيه جوانب مهمة من هنضة اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه( مل تطرق 

من قبل، أو مل تأخذ حظها املناسب من البحث والتقييم.
وق�د اخرتنا للكتاب هذا العنوان من أجل أن أمهية هذه النهضة املباركة، 
وموقعها املتميز من بن األحداث، يف خلودها، وترتب الثمرات اجلليلة عليها، 
وما أحدثته من هّزة يف املجتمع اإلس�امي، وحتول يف نظرته للس�لطة، كل ذلك 
إنا كان بلحاظ وجهها الدامي، وجانبها املفجع، وظامتها الصارخة. ولذا أّكد 

أئمة أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( عىل هذا اجلانب بوجه ملفت للنظر.

عرض موجز ملحتويات الكتاب

نعم العنوان املذكور قد يوحي يف بدو النظر بأن الكتاب يتضمن أحداث 
الفاجعة، ورسد مفرداهتا، عىل غرار املقاتل الكثرية التي ألفت يف هذا املجال، مع أن 
الكتاب أبعد ما يكون عن ذلك. ومن هنا أحلقنا بالعنوان املذكور املفردات التالية:

أبعادها. ثمراهتا. توقيتها.
لنش�ري بذلك إىل اجلوانب املهمة التي عني هبا الكتاب. وقد خصصنا كًا 

منها بمقصد يستويف الكام فيه.
وبعد انتهى الكتاب هبذا احلجم غري املتوقع، وباملادة الغزيرة التي تضمنها، 
فالظاهر أن اإلش�ارة ملضمونه هب�ذا االختزال ال تكفي يف إعط�اء صورة إمجالية 

))) سورة البقرة اآلية: 255.
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للقارئ عن حمتواه. لذا كان من املناس�ب عرض حمت�وى املقاصد الثاثة بإجياز.
فاملقصد األول الذي هو يف أبعاد الفاجعة يتضمن بيان املفردات املأساوية 
واملث�رية التي جتمع�ت يف الفاجعة، وجعلته�ا يف قمة املآيس الدينية واإلنس�انية، 

وباحلجم املناسب خللودها، وملا ترتب عليها من آثار جليلة.
وتأكيد ذلك با ظهر من ردود الفعل الرسيعة هلا مع التعرض هلوهلا..

أواًل: يف املجتم�ع اإلس�امي، حي�ث أجج�ت عواطفهم بنح�و أظهرت 
غضبه عىل السلطة وبغضه هلا.

وثانيـًا: يف الس�لطة التي قارف�ت اجلريمة نفس�ها، حيث ش�عرت باخليبة 
واخل�رسان، واضط�رت للرتاجع ع�ن عنفواهنا فيا خيص احل�دث والتنصل من 

اجلريمة يف حماولة يائسة.
واملقصـد الثاين الذي هو يف ثمرات الفاجعة ومكاسـبها، قد ذكرنا فيه أن 

املكاسب املذكورة عىل قسمن: 
القسـم األول: املكاسـب الدينية. وهلا املوقع األه�م يف احلدث، واألوىف 

بحثًا وتقييًا يف هذا الكتاب. وهي ذات جانبن:
1ـ مكاسب اإلسالم بكيانه العام. 

وحيث كانت هنضة اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه( يف ضمن سلسلة 
جهود أهل البيتB يف رعاية اإلس�ام واحلفاظ ع�ىل الدين وإيضاح معامله، 

فقد ألزمنا ذلك التعرض.. 
أواًل: خلط�ر التحري�ف ال�ذي تعرض ل�ه دين اإلس�ام نتيج�ة انحراف 
الس�لطة، وخروجه�ا ع�ن أهل البي�ت )صل�وات اهلل عليه�م(. وق�د أفضنا يف 
خطوات الس�لطة املتاحق�ة، ومرشوعه�ا يف التعتيم عىل احلقائ�ق والتحكم يف 
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الدين، ويف حجم اخلطر لو ترك األمر هلا، ومل يكبح مجاحها.
وثانيـًا: جلهود أهل البيت )صل�وات اهلل عليهم( يف كبح مجاح االنحراف 

والتحريف.
ولبيان املراحل التي قطعها أهل البيتB يف سبيل ذلك استعرضنا جهود 
أمري املؤمنن )عليه أفضل الصاة والسام( واخلاصة من أصحابه )رضوان اهلل 
عليهم( يف كشف احلقائق، والرتكيز عليها، واإلنكار عىل االنحراف يف السلطة، 

وعىل حتكمها يف الدين وحتريفه وما جرى جمرى ذلك.
ث�م  تأكيده هوA حينا اس�توىل عىل الس�لطة، وتأكيدهم معه، عىل حقه 

.Eوحق أهل البيت، واهتامهم بإحياء دعوة التشيع التي غرسها النبي
وكان�ت نتيج�ة ذل�ك أن تبنى ه�ذه الدعوة احلق�ة مجاعة م�ن ذوي املقام 
الرفيع يف الدين، واألثر املحمود يف اإلس�ام، وم�ن ذوي التصميم واإلرصار، 
واقتنع�وا هبا كعقيدة حم�ددة املعامل، مدعومة باألدلة، مناس�بة للفطرة، وبالدعوة 
هلا، وحماولة التبليغ هبا وتعميمها يف املجتمع اإلسامي، وباإلنكار عىل انحراف 

السلطة وحتريفها للدين، وتعرية الظاملن.
ثم اس�تعرضنا جهود السلطة بعد أمري املؤمننA يف الوقوف بوجه هذه 
الدع�وة، والقض�اء عىل محلته�ا، وامليض يف االنح�راف والتحريف، وإس�كات 
أصوات اإلنكار عليه وعىل السلطة بالرتغيب والرتهيب، وإماتة الوازع الديني 

والضمري اإلنساين يف األمة.
كل ذلك من أجل انفراد السلطة يف الساحة، وتنفيذ مرشوعها يف استغال 

قدرات اإلسام املادية واملعنوية، والتحكم بالدين لصاحلها وخدمة أهدافها. 
ونّبهن�ا إىل تفاق�م األم�ر ببيع�ة معاوي�ة بوالي�ة العه�د م�ن بع�ده ليزيد، 

 

وحتويل الدولة اإلس�امية إىل دولة قيرصية أموية سفيانية ذات أهداف جاهلية. 



منهج البحث................................................................................. 9

وإىل أن جهود أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه( الس�ابقة أصبحت بس�بب ذلك 
يف خطر حقيقي.

وهنا جاء دور اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( ليقف يف وجه السلطة، 
وليعل�ن اإلنكار عليها، وعدم رشعيتها. ويفج�ر املوقف بفاجعة الطف الدامية 
الت�ي ه�ّزت ضم�ري املس�لمن، وبّغضت الس�لطة للن�اس وأس�قطت رشعيتها 

عندهم.
وكان املكس�ب امله�م للدين يف ذلك فصله عن الس�لطة غ�ري املعصومة، 
وحت�رره من أن تتحكم فيه، ورجوع املس�لمن لواقعه�م يف االعرتاف بانحصار 
املرجع يف الدين بالكتاب املجيد وسنة النبيE، واتفاقهم عىل مجلة من معامل 

الدين التي حتفظ وحدهتم وتذكرهم بمشرتكاهتم.
2ـ مكاسب التشيع بخصوصيته.. 

تارة: من حيثية االستدالل والربهان، وقوة احلجة بسبب الفاجعة.
وُأخرى: يف اجلانب العاطفي، حيث فاز التشيع برشف التضحية يف أعظم 

ملحمة دينية تأجج العواطف وتثري املشاعر. 
وثالثة: يف اإلعام، وبيان حقيقة التشيع والدعوة له، ونرش ثقافته األصيلة 

املناسبة للفطرة يف خمتلف جهات املعرفة.
القسـم الثاين: يف العرب التي تس�تخلص من الفاجعة من أجل أن ينتفع هبا 

ذوو الرشد. وقد اقترصنا منها عىل أمرين:
أوهلام: س�امة آلي�ة التحرك والعمل، واحلف�اظ فيها عىل املب�ادئ الدينية 

واإلنسانية السامية.
ثانيهـام: ظهور واقع الن�اس، ومدى اس�تجابتهم لدعوة احل�ق، والثبات 
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عليها، والوقوف عند تعاليمها، مما يكشف عن تعذر اإلصاح التام وإقامة حكم 
إسامي بنحو كامل. وأنه يتعن االكتفاء باإلصاح النسبي حسب املقدور، من 

دون أن ينايف ذلك شمولية اإلسام يف نفسه، وكال ترشيعه الرفيع.
أمـا املقصد الثالث فقد حتدثنا فيه عن توقيت النهضة املباركة التي انتهت 
بالفاجع�ة، والظروف املناس�بة التي هيأت لإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه( 
القي�ام هب�ا دون بقي�ة األئم�ة ممن س�بقه وحلقه، م�ع أن وظيفته�م )صلوات اهلل 

عليهم( بأمجعهم هي رعاية الدين واجلهاد يف سبيل صاحه ومحايته. 
وق�د أوضحن�ا يف املقصد املذك�ور عدم س�نوح الفرصة املناس�بة لتفجري 
املوق�ف إال يف عه�د اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل علي�ه(، ويف ذل�ك املنعطف 

التارخيي من مسرية اإلسام خاصة، دون ما قبله وما بعده. 
وقد استعرضنا من أجل ذلك..

أواًل: موقف أمري املؤمنن )عليه أفضل الصاة والس�ام( وظرفه احلرج 
الذي ألزمه باملساملة والسكوت. 

وثانيًا: موقف اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه( الذي اضطر فيه ملهادنة 
معاوية، وثمرات ذلك لصالح اإلسام عمومًا، ودعوة التشيع خاصة.

وثالثـًا: موق�ف األئم�ة من ذرية احلس�ن )صل�وات اهلل عليه�م(. حيث 
كفتهم فاجعة الطف مؤنة الس�عي إلسقاط رشعية السلطة، وحترير الدين منها، 

واستغنوا بالفاجعة املذكورة عن مواجهة السلطة واالحتكاك هبا. 
وكيف أهنمB اس�تثمروا جهود األئمة األولن )صلوات اهلل عليهم( � 
ويف قمتها تلك الفاجعة � لصالح الدين، وتفرغوا لبناء الكيان الشيعي بمميزاته 
احلالي�ة � يف العقي�دة والبني�ة واملارس�ات � بالنح�و الذي ضمن له االس�تمرار 

والبقاء، والتوسع واالنتشار، وفرض احرتامه عىل اآلخرين.
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كا قدمنا هذا الكت�اب بمقدمة أوضحنا فيها أن التخطيط لفاجعة الطف 
كان إهلي�ًا، وق�د علم به اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه( مس�بقًا، وأقدم عىل 
التضحية يف سبيل اهلل تعاىل عاملًا بالنتائج. وأنه بذلك تتجىل رفعة مقامه، وعظمة 

موقفه، وفناؤه يف ذات اهلل عز وجل.
أما اخلامتة التي ختمنا هبا هذا الكتاب فهي تتضمن:

أواًل: بيان أن جلهود أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( � ويف قمتها فاجعة 
الط�ف � يف كبح مجاح االنحراف وإيضاح معامل الدين الفضل عىل مجيع األديان 
الساوية يف التنبيه عىل رفعتها وسامتها مما نسبته هلا يد التحريف. بل هلا الفضل 

يف استقامة مسار الفكر اإلنساين، وإيضاح املعامل العامة ملنهج التفكري السليم.
وثانيـًا: بي�ان كثري مما يتعلق بإحي�اء فاجعة الطف ومناس�بات أهل البيت 

)صلوات اهلل عليهم( يف أفراحهم وأحزاهنم ومجيع املناسبات الدينية الرشيفة.
ونأم�ل أن تتم للق�ارئ هبذا العرض املوجز صورة إمجالية عا تضمنه هذا 

الكتاب.
ونس�أل اهلل عز وجل أن جيعله مورد نفع لطالبي احلقيقة والباحثن عنها. 

ومنه سبحانه نستمد التوفيق والتسديد. 
إنه ويل األمور. وهو حسبنا ونعم الوكيل.





املقدمة
يشيع بن أهل احلديث من الفريقن واملؤرخن عامة عرض حادثة الطف 

الفجيعة واحلديث عنها. 
وهلم يف ذلك اجتاهان:

نظرية أن التخطيط لواقعة الطف َبرشّي

أوهلـام: أن التخطي�ط هل�ا كان برشي�ًا، وأن اإلم�ام احلس�ن )صلوات اهلل 
عليه( قد خطط للنهضة وفق قناعاته وحس�اباته املادية، من أجل االستياء عىل 
الس�لطة. وكان ملزاجيته يف التعامل م�ع األحداث، وموقفه احلّدي االنفعايل من 

خصومه عاّمة، ومن يزيد خاّصة، أعظم األثر يف ذلك.
ب�ل ق�د يظه�ر م�ن بعضه�م أن ذل�ك ق�د أفق�ده النظ�رة املوضوعي�ة يف 
تقيي�م الظ�روف املحيطة ب�ه، واملوازنة بن الق�وى التي له والتي علي�ه. وأنه قد 
اغ�رت بمواعيد م�ن كتب له من أه�ل الكوف�ة، أو انخدع بنصيحة اب�ن الزبري له 

باخلروج)))، ليخلو له احلجاز.
وع�ىل كل ح�ال فهوA عند أهل ه�ذا االجتاه قد ح�اول بخروجه تنفيذ 
خمطط�ه يف االس�تياء عىل الس�لطة، إال أنه مل يتس�ن ل�ه ما أراد، خلطئ�ه يف تقييم 

))) تاريخ دمشق ج:4) ص:239 يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب. هتذيب الكال ج:6 ص:440 يف 
ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب. ترمجة اإلمام احلسنA من طبقات ابن سعد ص:86 ح:299.
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األوض�اع التي عاش�ها، وحلزم خصوم�ه ورصامتهم، وخيانة م�ن دعاه وتعهد 
بنرصه من أهل الكوفة، حتى انتهى األمر إىل قتله وقتل من معه، واإلجهاز عىل 
 مرشوع�ه. كا توقع ذلك كث�ري من أهل الرأي واملعرفة. وق�د نصحه كثري منهم 

� من أجل ذلك � بعدم اخلروج. 
وهذا هو الذي يظهر من كثري ممن تعرض لنهضة اإلمام احلسن )صلوات 

اهلل عليه( من اجلمهور.

نظرية: أن التخطيط للواقعة إهلي

ثانيهـام: أن التخطي�ط هلا إهل�ي، وأن اهلل س�بحانه وتعاىل ق�د عهد لإلمام 
احلس�ن )صل�وات اهلل علي�ه(، وأمره � ع�ن طريق النب�يE� بتنفيذ مرشوع 

ينتهي باستشهاده واستشهاد من معه، ومجيع ما حدث من مآس وفجائع.
وكان له A� با يمتلك من مؤهات ذاتية وش�خصية � الدور املتميز يف 

تنفيذ املرشوع املذكور وفاعليته، وحتقيق أهدافه السامية. 
 كل ذل�ك ملصالح عظمى تناس�ب حجم التضحي�ة وأمهيتها، قد علم اهلل 

عّز وجّل هبا. وربا ظهر لنا بعضها.
وقد نجح )صلوات اهلل عليه( يف مرشوعه، وحقق ما أراد، وتكلل سعيه 

بالنجاح والفاح، وكان عاقبته الفتح املبن.
وأن من أشار عليه بعدم اخلروج قد خفي عليهم وجه احلكمة، كا خفي 
عىل املسلمن وجه احلكمة يف صلح احلديبية، فاستنكروه عىل النبيE، وكا 
خف�ي عىل كثري من أصحاب اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه( وغريهم وجه 
احلكمة يف صلحه ملعاوية، فأنكروا عليه... إىل غري ذلك من األمور الغيبية التي 

قد خيفى وجهها. والناس أعداء ما جهلوا. بل قد يكونون معذورين جلهلهم.
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ونح�ن الش�يعة � حيث كّن�ا نؤمن بعصمة اإلمام احلس�ن وس�ائر األئمة 
)صلوات اهلل عليهم( � البد من أن نتبنى التفسري الثاين للنهضة املباركة، وجلميع 

ما صدر من األئمة )صلوات اهلل عليهم( يف التعامل مع األحداث.

تأكيد النصوص عىل أن التخطيط لفاجعة الطف إهلي

وم�ع ذلك فنصوصنا مس�تفيضة عن النبي واألئم�ة )صلوات اهلل عليهم 
أمجع�ن( با يؤكد التفس�ري املذكور. نكتفي منها بصحي�ح رضيس الكنايس عن 
اإلمام أيب جعفر حممد بن عيل الباقرA قال: »قال له محران: جعلت فداك أرأيت 
ما كان من أمر عيل واحلس�ن واحلس�نB، وخروجهم وقيامهم بدين اهلل عّز 
وجّل، وم�ا أصيب�وا من قت�ل الطواغيت إياهم والظفر هبم حت�ى قتلوا وغلبوا؟ 
فق�ال أب�و جعفرA: يا مح�ران إن اهلل تبارك وتعاىل ]قد[ كان ق�در ذلك عليهم 
 Fوقض�اه وأمض�اه وحتمه، ثم أجراه. فبتقدم علم ذلك إليهم من رس�ول اهلل 

قام عيل واحلسن واحلسنB. وبعلم صمت من صمت مّنا«))).
 :Aوحدي�ث العمري عن اإلم�ام أيب عبد اهلل جعفر ب�ن حممد الصادق
ق�ال: »إن اهلل ع�ّز وجّل أنزل عىل نبّي�هF كتابًا قبل وفاته، فق�ال: يا حمّمد هذه 
وصيت�ك إىل الُنَجَب�ة من أهلك... فدفعه النب�ّيF إىل أمري املؤمننA، وأمره 
أن يفّك خامتًا منه ويعمل با فيه، ففّك أمري املؤمننA خامتًا، وعمل با فيه. ثم 
،Aففّك خامتًا منه، وعمل با فيه. ثم دفعه إىل احلسن ،Aدفعه إىل ابنه احلسن 
فف�ّك خامت�ًا، فوجد فيه: أن اخرج بقوم إىل الش�هادة، فا ش�هادة هلم إال معك، 

.(2(»...Cواشرت نفسك هلل عّز وجّل. ففعل. ثم دفعه إىل عيّل بن احلسن

))) الكايف ج:) ص:262.

)2) الكايف ج:) ص:280.
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الشواهد املؤكدة لكون التخطيط للفاجعة إهليًا

بل نحن نرى أن التفس�ري األول ظلم لسيد الشهداء )صلوات اهلل عليه(، 
واس�تهوان بنهضت�ه املقدس�ة. وه�و يبتني ع�ىل جتاهل كث�ري من احلقائ�ق الثابتة 

تارخييًا، كا يظهر مما يأيت إن شاء اهلل.

إخبار النبيE وأهل البيتB بالفاجعة قبل وقوعها

ولي�س ذلك من أجل اعتقادنا بعصمة اإلمام احلس�نA، وال من أجل 
 Eاألحاديث التي أرشنا إليها. بل ألنه قد استفاض احلديث، بل تواتر عن النبي 
وأم�ري املؤمن�ن )صل�وات اهلل علي�ه( وأهل البي�تB بمقتل اإلمام احلس�ن 
)صلوات اهلل عليه(. كا استفاض احلديث عن اإلمام احلسنA نفسه بذلك.

ويتض�ح ذلك بالرجوع ملص�ادر احلديث والتاريخ الكثرية، ويأيت مّنا ذكر 
كثري من ذلك.

توقع الناس للفاجعة قبل وقوعها

ب�ل يبدو أن ذلك قد ش�اع وعرف بن الناس قب�ل حصوله. فقد روي أن 
رس�ول اهللE خطب يف املس�لمن، وأخربهم بقتل احلسنA فضّج الناس 

بالبكاء، فقالE: »أتبكون وال تنرصونه؟!...«))).
 Eوروى الطرباين بسنده عن عائشة حديثًا طويًا يتضمن إخبار النبي

 

هلا بقتل اإلمام احلسنA بالطف، وفيه: »ثم خرج إىل أصحابه � فيهم عيل وأبو 
بكر وعمر وحذيفة وعار وأبو ذرP � وهو يبكي، فقالوا: ما يبكيك يا رسول 
اهلل؟ فقال: أخربين جربئيل أن ابني احلس�ن يقتل بعدي بأرض الطف،  وجاءين 
))) مقتل احلسن للخوارزمي ج:) ص:64) الفصل الثامن، واللفظ له. الفتوح البن أعثم ج:4 ص:328 

ابتداء أخبار مقتل مسلم بن عقيل واحلسن بن عيل وولده. بحار األنوار ج:44 ص:248.
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هبذه الرتبة، وأخربين أن فيها مضجعه«))).
وع�ن ابن عباس أنه ذك�ر خطبة النبيE يف ذلك، وقال: »ثم نزل عن 

املنرب، ومل يبق أحد من املهاجرين واألنصار إال وتيقن بأن احلسن مقتول«)2).
ك�ا أس�ند غري واحد عن ابن عب�اس أنه قال: »ما كّنا نش�ك وأهل البيت 

متوافرون أن احلسن بن عيل يقتل بالطف«)3).
وقال الشيخ املفيد: »وروى عبد اهلل بن رشيك قال: كنت أسمع أصحاب 
عيلA إذا دخل عمر بن س�عد من باب املس�جد يقولون: هذا قاتل احلسن بن 

عيلA. وذلك قبل قتله بزمان«)4).
وروي أن عمر بن سعد قال لإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه(: »إن قومًا 
من الس�فهاء يزعمون أين أقتلك«. فقال له اإلمام احلس�نA: »ليسوا بسفهاء، 
ولكنه�م حل�اء. ثم ق�ال: واهلل إنه ليقر بعيني أنك ال تأكل ب�ّر العراق بعدي إال 

قليًا«)5).
))) املعجم الكبري ج:3 ص:07) مسند احلسن بن عيل: ذكر مولده وصفته ح:4)28. جممع الزوائد ج:9 
ص:88) كتاب املناقب: باب مناقب احلس�ن بن عيلC. كنز العال ج:2) ص:23) ح:34299. 

فيض القدير ج:) ص:266. وغريها من املصادر.
)2) مقت�ل احلس�ن للخوارزم�ي ج:) ص:64)� 65) الفصل الثامن، واللفظ ل�ه. الفتوح البن أعثم ج:4 

ص:328�330 ابتداء أخبار مقتل مسلم بن عقيل واحلسن بن عيل وولده .. .
)3) املستدرك عىل الصحيحن ج:3 ص:79) كتاب معرفة الصحابة: أول فضائل أيب عبد اهلل احلسن بن عيل 
الشهيدO. السلسلة الصحيحة ج:3 ص:245 حديث:)7)).مقتل احلسن للخوارزمي ج:) ص:60) 
الفص�ل الثامن. إمت�اع األس�اع للمقري�زي ج:2) ص:328، ج:4) ص:45). وغريها من املصادر.
)4) اإلرش�اد ج:2 ص:)3)�32). بحار األنوار ج:44 ص:263. ومثله يف كشف الغمة ج:2 ص:8)2 

ولكن فيه )أصحاب حممد( بدل )أصحاب عيل(.
)5) تاريخ دمش�ق ج:45 ص:48 يف ترمجة عمر بن س�عد بن أيب وقاص، واللفظ له. هتذيب الكال ج:)2 
 ص:359 يف ترمج�ة عم�ر بن س�عد ب�ن أيب وقاص. هتذي�ب التهذي�ب ج:7 ص:369 يف ترمجة عمر بن 
س�عد ب�ن أيب وق�اص. تاريخ اإلس�ام للذهبي ج:5 ص:95) يف ترمجة عمر بن س�عد ب�ن أيب وقاص. 

وغريها من املصادر.
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وق�ال ابن األث�ري: »قال عب�د اهلل بن رشي�ك: أدركت أصح�اب األردية 
املعلم�ة وأصحاب الربانس الس�ود من أصحاب الس�واري إذا م�ّر هبم عمر بن 

سعد قالوا: هذا قاتل احلسن. وذلك قبل أن يقتله«))).
وروي أن أم�ري املؤمن�نA ق�ال لعمر بن س�عد: »كيف أن�ت إذا قمت 

مقامًا ختري فيه بن اجلنة والنار، فتختار النار؟!«)2).
وق�ال العري�ان بن اهليثم: »كان أيب يتبدى، فين�زل قريبًا من املوضع الذي 
كان فيه معركة احلس�ن. فكنا ال نبدو إال وجدنا رجًا من بني أس�د هناك، فقال 
ل�ه: إين أراك مازمًا هذا املكان. قال: بلغني أن حس�ينًا يقت�ل ههنا. فأنا أخرج، 
لعيل أصادفه، فأقتل معه. فلا قتل احلس�ن قال أيب: انطلقوا ننظر هل األس�دي 

فيمن قتل؟ وأتينا املعركة، فطوفنا فإذا األسدي مقتول«)3).
كا اس�تفاض احلديث عن النبي وأه�ل بيته )صلوات اهلل عليهم أمجعن( 

وخواص أصحاهبم � تبعًا هلم � عن انتقام اهلل عّز وجّل من قتلته من بعده.
فعن ابن عباس أنه قال: »أوحى اهلل إىل نبيكمF أين قتلت بيحيى سبعن 
ألفًا. وإين قاتل بابن ابنتك سبعن ألفًا وسبعن ألفًا«)4). ويأيت من اإلمام احلسن 

))) الكامل يف التاريخ ج:4 ص:242 ذكر مقتل عمر بن سعد وغريه ممن شهد قتل احلسن من أحداث سنة 
66ه�، واللفظ له. ومثله يف تاريخ دمشق ج:45 ص:49 يف ترمجة عمر بن سعد بن أيب وقاص، وهتذيب 

الكال ج:)2 ص:359 يف ترمجة عمر بن سعد بن أيب وقاص.
)2) تاريخ دمشق ج:45 ص:49 يف ترمجة عمر بن سعد بن أيب وقاص. هتذيب الكال ج:)2 ص:359 يف 
ترمجة عمر بن س�عد بن أيب وقاص. تاريخ اإلس�ام للذهبي ج:5 ص:95) يف ترمجة عمر بن س�عد بن 
أيب وقاص. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:242 ذكر مقتل عمر بن سعد وغريه ممن شهد قتل احلسن من 

أحداث سنة 66ه�. كنز العال ج:3) ص:674 ح:37723.
)3) تاريخ دمش�ق ج:4) ص:6)2�7)2 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب، واللفظ له. ترمجة اإلمام 

احلسنA من طبقات ابن سعد ص:50 ح:)28. بغية الطلب يف تاريخ حلب ج:6 ص:9)26.
)4) املس�تدرك ع�ىل الصحيح�ن ج:2 ص:290 كت�اب التفس�ري: تفس�ري س�ورة آل عم�ران، واللف�ظ ل�ه، 
=ص:592 كت�اب تواري�خ املتقدم�ن م�ن األنبي�اء واملرس�لن: ذكر حييى ب�ن زكريا نب�ي اهللC، ج:3 
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)صلوات اهلل عليه( التأكيد عىل ذلك.

اإلخبار بنهضة املختار

وق�ال ميث�م التّار )رض�وان اهلل عليه( � وهو من خ�واص أصحاب أمري 
املؤمننA ومحلة رّسه � للمختار بن أيب عبيدة الثقفي، ومها يف حبس ابن زياد، 
قبل قتل اإلمام احلس�نA: »إنك تفلت، وخترج ثائرًا بدم احلس�نA، فتقتل 

هذا اجلبار الذي نحن يف سجنه، وتطأ بقدمك هذا عىل جبهته وخديه«))).
ب�ل يب�دو أن املختار قد أخذ من�ه أو من غريه من أصح�اب أمري املؤمنن 
)صلوات اهلل عليه( أمورًا وتفاصيل أكثر من ذلك. فقد قال ابن العرق موىل ثقيف: 
»أقبلت من احلجاز، حتى إذا كنت بالبس�يطة من وراء واقصة، استقبلت 
املختار بن أيب عبيدة خارجًا يريد احلجاز، حن خىل سبيله ابن زياد. فلا استقبلته 
رحبت به وعطفت إليه. فلا رأيت َش�رَت عينه اس�رتجعت ل�ه، وقلت له � بعدما 
توجعت له � : ما بال عينك رصف اهلل عنك السوء؟ قال: َخَبط عيني ابن الزانية 
بالقضيب خبطة صارت إىل ما ترى. فقلت له: ما له شّلت أنامله؟ فقال املختار: 

ص:78) كتاب معرفة الصحابةP: فضائل احلسن بن عيلO، وقال احلاكم بعد ذكر احلديث: »هذا 
حدي�ث صحيح اإلس�ناد مل خيرجاه«. س�ري أعام النب�اء ج:4 ص:342 يف ترمجة س�عيد بن جبري، قال 
الذهب�ي بع�د ذكر احلديث: »هذا حديث نظيف اإلس�ناد منكر اللفظ«. تاريخ دمش�ق ج:4) ص:225 
يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب، ج:64 ص:6)2 يف ترمجة حييى بن س�ليان بن نش�وي. هتذيب 
الك�ال ج:6 ص:)43 يف ترمج�ة احلس�ن بن عيل بن أيب طال�ب القريش. تاريخ بغ�داد ج:) ص:52) 
يف ذكر س�يدي ش�باب أهل اجلنة احلسن واحلس�نC. فيض القدير ج:) ص:265. تفسري القرطبي 
 ج:0) ص:9)2. ال�در املنثور ج:4 ص:264. كنز الع�ال ج:2) ص:27) ح:34320. وغريها من 

املصادر الكثرية.
))) رشح هنج الباغة ج:2 ص:293، واللفظ له. اإلرشاد ج:) ص:324. بحار األنوار ج:45 ص:353. 

وقريب منه يف اإلصابة ج:6 ص:250 يف ترمجة ميثم التار األسدي.

=
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قتلني اهلل إن مل أقطع أنامله وأباجله))) وأعضاءه إربًا إربًا«. 
قال: »فعجبت ملقالته، فقلت له: ما علمك بذلك رمحك اهلل؟ فقال يل: ما 
أقول لك فاحفظه عني حتى ترى مصداقه... يا ابن العرق إن الفتنة قد أرعدت 
وأبرق�ت. وكأن ق�د انبعثت، فوطئت يف خطامها. فإذا رأيت ذلك وس�معت به 
بم�كان ق�د ظهرت فيه، فقي�ل: إن املخت�ار يف عصائبه من املس�لمن يطلب بدم 
املظلوم الش�هيد املقتول بالطف س�يد املس�لمن وابن س�يدها احلس�ن بن عيل. 

 .»Aفوربك ألقتلن بقتله عدة القتىل التي قتلت عىل دم حييى بن زكريا
قال: »فقلت له: س�بحان اهلل، وهذه أعجوبة مع األحدوثة األوىل. فقال: 
ه�و ما أقول لك. فاحفظه عني حتى ترى مصداقه. ثم حرك راحلته فمىض...« 
قال ابن العرق: »فواهلل ما مّت حتى رأيت كل ما قاله«)2)... إىل غري ذلك مما ورد 

عن املختار)3).
ومل يقت�رص النبيE وأهل البيتB عىل اإلخبار بأصل احلدث، بل 

زادوا عىل ذلك بأمرين:

))) األباجل مجع األبجل. وهو عرق غليظ يف الرجل أو يف اليد.
)2) تاريخ الطربي ج:4 ص:442�443 أحداث س�نة مخس وس�تن من اهلجرة: مقدم املختار بن أيب عبيدة 
الكوفة، واللفظ له. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:69)�70) أحداث سنة أربع وستن من اهلجرة: ذكر 
ق�دوم املختار الكوفة. الفتوح البن أعث�م ج:5 ص:67)�68) ذكر هرب املختار من ابن زياد وما كان 
م�ن بيعت�ه لعبد اهلل ب�ن الزبري. وذكره خمترصًا باختاف يس�ري يف بحار األن�وار ج:45 ص:353�354.
 ونظري ذلك ما نقله اخلوارزمي عن حممد بن إس�حق صاحب الس�رية من حديث املختار مع صقعب بن 
زه�ري يف واقصة. مقتل احلس�ن للخوارزمي ج:2 ص:78)�80) الفص�ل اخلامس عرش يف بيان انتقام 

.Aاملختار من قاتيل احلسن
)3) تاريخ الطربي ج:4 ص:444، 447، 449، 450، )45 أحداث س�نة مخس وس�تن من اهلجرة: ذكر 
قدوم املختار الكوفة. وص:)47 ما كان من أمر التوابن وش�خوصهم للطلب بدم احلس�ن بن عيل إىل 
عبي�د اهلل ب�ن زياد. تاريخ اليعقويب ج:2 ص:258 أيام مروان ب�ن احلكم وعبد اهلل بن الزبري. الكامل يف 
التاريخ ج:4 ص:70)، )7)، 73) ذكر قدوم املختار الكوفة، وص:86) ذكر مسري التوابن وقتلهم.
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بعض التفاصيل املناسبة النتهاء النهضة بالفاجعة

األول: بعض التفاصيل املناسبة حلصوله يف هذه النهضة الرشيفة، كتحديد 
م�كان قتل�هA)))، وزمان�ه)2)، وأن قاتله يزيد)3)، مع ذكر بعض من يش�ارك يف 

 ،Nيف كل من مسند أمحد ج:) ص:85 يف مسند عيل بن أيب طالب Eوقد روي ذلك مسندًا عن النبي ((( 
 ،Oوجممع الزوائد ج:9 ص:87)، 88)، 89)، 90)، )9) كتاب املناقب: باب مناقب احلسن بن عيل 
واملصن�ف البن أيب ش�يبة ج:7 ص:276 كت�اب األمراء: ما ذكر من حديث األم�راء والدخول عليهم، 
ج:8 ص:632 كت�اب الفت�ن: من كره اخل�روج يف الفتنة وتعوذ عنها، ومس�ند أيب يعىل ج:) ص:298 
مس�ند عيل بن أيب طالبN، واملعجم الكبري ج:3 ص:06)، 07)، 08)، 09)، 0))، ))) مس�ند 
احلس�ن ب�ن عيل: ذكر مول�ده وصفت�ه، وتاري�خ دمش�ق ج:4) ص:88)، 89)، 90)، )9)، 92)، 
93)، 94)، 95)، 97)، 98)، 99) يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب، وتاريخ اإلس�ام ج:5 
ص:02)، 03) يف ترمج�ة احلس�ن بن عيلN، وس�ري أعام النباء ج:3 ص:289 يف ترمجة احلس�ن 
الشهيد، والبداية والنهاية ج:8 ص:7)2 يف أحداث سنة إحدى وستن: فصل با عنوان بعد ذكر صفة 
مقتله، والوايف بالوفيات ج:2) ص:263 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالبO، وإمتاع األس�اع 

ج:8 ص:29)، وغريها من املصادر الكثرية جدًا.

)2) مثل ما روي مسندًا عن أم سلمة قالت: »قال رسول اهللG: يقتل حسني عىل رأس ستني 
مـن مهاجـري«. املعجم الكبري ج:3 ص:05) مس�ند احلس�ن بن عيل: ذكر مول�ده وصفته، واللفظ 
 ل�ه. تاري�خ بغ�داد ج:) ص:52) يف ذكر من ورد بغداد من جلة أصحاب رس�ول اهللG: احلس�ن بن 
عيل. تاريخ دمشق ج:4) ص:98) يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب. جممع الزوائد ج:9 ص:90) كتاب 
املناقب: باب مناقب احلسن بن عيلC. الفردوس بمأثور اخلطاب ج:5 ص:539. وغريها من املصادر.
وكـذا مـا روي مسـندًا عنها قالـت: »قال رسـول اهللG: يقتل احلسـنيA حني يعلوه   
القتـر«. املعجم الكبري ج:3 ص:05) مس�ند احلس�ن بن عيل: ذكر مولده وصفت�ه، واللفظ له. جممع 
الزوائ�د ج:9 ص:90) كتاب املناقب: باب مناقب احلس�ن بن عيلC. كنز العال ج:2) ص:29) 

ح:34326. الفردوس بمأثور اخلطاب ج:5 ص:539.
)3) الفتوح البن أعثم ج:4 ص:328 ابتداء أخبار مقتل مس�لم بن عقيل واحلس�ن بن عيل وولده .. . مقتل 
احلس�ن للخوارزمي ج:) ص:63). املعجم الكبري ج:3 ص:20) مس�ند احلسن بن عيل: ذكر مولده 
وصفته، ج:20 ص:38 يف ما رواه عبد اهلل بن عمرو بن العاص عن معاذ. جممع الزوائد ج:9 ص:90) 
كت�اب املناقب: باب مناقب احلس�ن ب�ن عيلC. كن�ز الع�ال ج:)) ص:66) ح:)06)3، ج:2) 

ص:28) ح:34324. بحار األنوار ج:45 ص:4)3. وغريها من املصادر.
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ذلك)))، وما يؤول إليه أمرهم � كا تقدم بعضه � وغري ذلك مما قد يتضح يف تتمة 
حديثنا هذا.

توقع اإلمام احلسنيA أن عاقبة هنضته القتل

بل رصح اإلمام احلسنA نفسه ولّوح بأنه يقتل يف هذه النهضة املقدسة، 

))) بصائ�ر الدرج�ات ص:8)3. إعام ال�ورى بأعام اهلدى ج:) ص:345 الرك�ن الثاين: يف ذكر اإلمام 
ع�يل ب�ن أيب طالبA: الباب الثالث اآلي�ات والدالالت املؤيدة إلمامت�ه. اإلصابة ج:2 ص:209 يف 

ترمجة خالد بن عرفطة. رشح هنج الباغة ج:2 ص:287. وغريها من املصادر.
ومن أمثلة ذلك ما رواه ابن أيب احلديد قال: »روى ابن هالل الثقفي يف كتاب الغارات 
عن زكريا بن حييى العطار عن فضيل عن حممد بن عيل قال: ملا قال عيلA: سلوين قبل أن 
تفقدوين، فواهلل ال تسألونني عن فئة تضل مائة وهتدى مائة إال أنبأتكم بناعقتها وسائقتها. 
قام إليه رجل فقال: أخربين بام يف رأيس وحليتي من طاقة شعر. فقال له عيلA: واهلل لقد 
حدثني خلييل أن عىل كل طاقة شـعر من رأسـك ملكًا يلعنك، وإن عىل كل طاقة شـعر 
من حليتك شـيطانًا يغويك، وإن يف بيتك سـخاًل يقتل ابن رسول اهللG. وكان ابنه قاتل 
احلسنيA يومئٍذ طفاًل حيبو، وهو سنان بن أنس النخعي«. رشح هنج الباغة ج:2 ص:286.
وقـال أيضـًا: »ومـن ذلـك أن متيـم بن أسـامة بن زهـر بن دريـد التميمـي اعرتضه 
وهـو خيطـب عىل املنرب ويقول: سـلوين قبل أن تفقدوين، فواهلل ال تسـألوين عن فئة تضل 
مائـة، أو هتدي مائة إال نبأتكم بناعقها وسـائقها. ولو شـئت ألخـربت كل واحد منكم 
بمخرجـه ومدخلـه ومجيع شـأنه. فقـال: فكـم يف رأيس طاقة شـعر؟ فقال لـه: أما واهلل 
إين ألعلـم ذلـك، ولكـن أين برهانـه لو أخربتـك به، ولقـد أخربتك ]كـذا يف املصدر[ 
بقيامـك ومقالك. وقيل يل: إن عىل كل شـعرة من شـعر رأسـك ملكًا يلعنك وشـيطانًا 
يسـتفزك، وآيـة ذلـك أن يف بيتـك سـخاًل يقتـل ابـن رسـول اهللG وحيض عـىل قتله. 
فـكان األمـر بموجب ما أخرب بهA، كان ابنه حصنيـ  بالصاد املهملةـ  يومئٍذ طفاًل 
صغرًا يرضع اللبن، ثم عاش إىل أن صار عىل رشطة عبيد اهلل بن زياد، وأخرجه عبيد اهلل 
 Aويتوعده عىل لسانه إن أرجأ ذلك، فقتل Aإىل عمر بن سعد يأمره بمناجزة احلسني 

صبيحة اليوم الذي ورد فيه احلصني بالرسالة يف ليلته«. ج:0) ص: 4)�5). 
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كا يأيت يف خطبتهA يف مكة حينا أراد اخلروج إىل العراق. 
 Aقال: »خرجنا مع احلسن Aوعن اإلمام عيل بن احلسن زين العابدين 
ف�ا نزل من�زاًل وال ارحتل من�ه إال ذكر حييى بن زكري�ا وقتله. وق�ال يومًا: ومن 
ه�وان الدني�ا ع�ىل اهلل أن رأس حييى ب�ن زكرياA أهدي إىل بغي م�ن بغايا بني 

إرسائيل«))). ونحوه حديث اإلمام احلسنA مع عبد اهلل بن عمر)2).
ويف حدي�ث ل�ه مع بع�ض من لقيه يف الطري�ق قال فيه: »ه�ذه كتب أهل 
الكوفة إيل. وال أراهم إال قاتيل...«)3). ويف حديث له مع أيب هرة األزدي: »يا أبا 
هرة لتقتلني الفئة الباغية. وليلبسنهم اهلل تعاىل ذاًل شامًا وسيفًا قاطعًا...«)4). 

وقد س�بق منهA تأكيده لعمر بن س�عد صدق ما يتحدث به الناس من 
أنه س�يقتله، وأنه من بعدهA ال يأكل م�ن بّر العراق إال قليًا. وكررA التنبؤ 

له بقلة بقائه بعده قبل املعركة بأيام)5).

))) اإلرش�اد ج:2 ص:32). إع�ام ال�ورى بأع�ام اهل�دى ج:) ص:429. مناق�ب آل أيب طال�ب البن 
شهرآشوب ج:3 ص:237. بحار األنوار ج:4) ص:75)، وج:45 ص:90، 298.

)2) الفت�وح البن أعثم ج:5 ص:28 وصية احلس�نN ألخيه حممدN. مقتل احلس�ن للخوارزمي ج:) 
ص:92) الفصل العارش.

)3) تاريخ دمش�ق ج:4) ص:6)2 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب، واللفظ له. س�ري أعام النباء 
ج:3 ص:306 يف ترمجة احلس�ن الش�هيد. تاريخ اإلس�ام ج:5 ص:2) الطبقة السابعة: حوادث سنة 
واحد وستن: مقتل احلسن. البداية والنهاية ج:8 ص:83) أحداث سنة ستن من اهلجرة: صفة خمرج 
احلسن إىل العراق. ترمجة اإلمام احلسنA من طبقات ابن سعد ص:64 ح:290. نظم درر السمطن 

ص:4)2. وغريها من املصادر.
)4) مقتل احلس�ن للخوارزمي ج:) ص:226 الفصل احلادي عرش يف خروج احلس�ن من مكة إىل العراق، 
واللفظ له. الفتوح البن أعثم ج:5 ص:79 ذكر مسري احلسنN إىل العراق. اللهوف يف قتىل الطفوف 

ص:43�44 خروج احلسن من مكة إىل العراق. وغريها من املصادر.
)5) تاري�خ دمش�ق ج:45 ص:48 يف ترمجة عمر بن س�عد بن أيب وقاص. هتذي�ب الكال ج:)2 ص:359 
=يف ترمج�ة عمر بن س�عد بن أيب وق�اص. هتذيب التهذيب ج:7 ص:396 يف ترمجة عمر بن س�عد بن أيب 
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وقال له يوم عاشوراء قبيل املعركة: »أما واهلل يا عمر ليكونن ملا ترى يومًا 
يس�وؤك«))). وقال له أيضًا: »يا عمر أنت تقتلني، وتزعم أن يوليك الدعي ابن 
الدع�ي باد الري وجرج�ان. واهلل ال تتهنأ بذلك أبدًا. عه�د معهود. فاصنع ما 
أن�ت صانع. فإنك ال تفرح بعدي بدنيا وال آخرة. وكأين برأس�ك عىل قصبة قد 

نصب بالكوفة يرتاماه الصبيان، ويتخذونه غرضًا بينهم«)2).
كا خطب )صلوات اهلل عليه( عس�كر ابن س�عد مل�ا رأى منهم التصميم 
ع�ىل قتال�ه، فقال يف آخر خطبته: »ث�م أيم اهلل ال تلبثون بعده�ا إال كريثا يركب 
الف�رس، ث�م ت�دور بك�م دور الرح�ى، وتقل�ق بك�م قل�ق املحور. عه�د عهده 
َكاءُكـْم ُثمَّ اَل َيُكـنْ َأْمُرُكـْم َعَلْيُكْم  إيّل أيب ع�ن ج�دي. ﴿َفَأمْجُِعـوْا َأْمَرُكـْم َورُشَ

 

ًة...﴾«)3). ُغمَّ
وقالA يف دعائه عليهم: »اللهم احبس عنهم قطر الساء، وابعث عليهم 
س�نن كسني يوسف. وسّلط عليهم غام ثقيف يسقيهم كأسًا مصربة...)4) وال 
ي�دع فيهم أح�دًا إال قتله، قتلة بقتلة، ورضبة برضب�ة، ينتقم يل وألوليائي وأهل 

بيتي وأشياعي منهم«)5)... إىل غري ذلك.

وقاص. تاريخ اإلس�ام ج:5 ص:95) يف ترمجة عمر بن س�عد بن أيب وقاص. الفتوح البن أعثم ج:5 
ص:03) ذكر اجتاع العسكر إىل حرب احلسن بن عيلN. مقتل احلسن للخوارزمي ج:) ص:245 

الفصل احلادي عرش يف خروج احلسن من مكة إىل العراق. وغريها من املصادر.
))) ترمجة اإلمام احلس�نA من طبقات ابن س�عد ص:72 ح:292، واللفظ له. س�ري أعام النباء ج:3 

ص:302 يف ترمجة احلسن الشهيد.
)2) مقتل احلسن للخوارزمي ج:2 ص:8، واللفظ له. بحار األنوار ج:45 ص:0).

 )3) الله�وف يف قت�ىل الطف�وف ص:59، واللف�ظ له. تاريخ دمش�ق ج:4) ص:9)2 يف ترمجة احلس�ن بن 
عيل بن أيب طالب. مقتل احلسن للخوارزمي ج:2 ص:7. كفاية الطالب ص:429.

)4) مقتل احلسن للخوارزمي ج:2 ص:8، واللفظ له. اللهوف يف قتىل الطفوف ص:60.
)5) بحار األنوار ج:45 ص:0)، واللفظ له. العوامل ص:253.

=
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احلّث عىل نرص اإلمام احلسنيA والتأنيب عىل خذالنه

الثاين: احلث عىل نرص اإلمام احلسنA، والتأنيب عىل خذالنه. مثل ما 
 Eوما عن أنس بن احلرث قال: »سمعت رسول اهلل ،Eتقدم يف خطبة النبي 
يق�ول: إن ابن�ي هذا � يعني: احلس�ن � يقتل بأرض يقال هلا كرباء. فمن ش�هد 

ذلك منكم فلينرصه«))).
وع�ن زه�ري بن القن، ق�ال: »غزون�ا بلنجر ففت�ح علينا، وأصبن�ا غنائم 
ففرحنا، وكان معنا سلان الفاريس، فقال لنا: إذا أدركتم سيد شباب أهل حممد 

]اجلنة[ فكونوا أشّد فرحًا بقتالكم معه با أصبتم اليوم من الغنائم«)2).
 Aبعد أن أخرب بقتل احلس�ن Eويف حديث معاذ بن جبل عن النبي
ق�ال: »والذي نفيس بي�ده ال يقتل بن ظهراين قوم ال يمنع�وه إال خالف اهلل بن 

صدورهم وقلوهبم، وسلط عليهم رشارهم، وألبسهم شيعًا...«)3).

))) تاري�خ دمش�ق ج:4) ص:224 يف ترمج�ة احلس�ن ب�ن عيل ب�ن أيب طال�ب، واللفظ ل�ه. اإلصابة ج:) 
ص:)27 يف ترمج�ة أن�س ب�ن احلارث بن نبيه. أس�د الغاب�ة ج:) ص:23) يف ترمجة أن�س بن احلارث. 
البداي�ة والنهاية ج:8 ص:7)2 يف أحداث س�نة إحدى وس�تن: فصل با عن�وان بعد ذكر صفة مقتله. 
 .Oبقتل احلس�ن بن عيل بن أيب طالب Gإمت�اع األس�اع ج:2) ص:240، ج:4) ص:48) إنذاره
ذخائر العقبى ص:46). ينابيع املودة ج:3 ص:8،52. كنز العال ج:2) ص:26) ح:4)343. بحار 

األنوار ج:8) ص:)4)، وج:44 ص:247. وغريها من املصادر.
)2) الكامل يف التاريخ ج:4 ص:42 أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: ذكر مسري احلسن إىل الكوفة، واللفظ 
له. تاريخ الطربي ج:4 ص:299 أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مس�ري احلسنA من 
مكة متوجهًا إىل الكوفة وما كان من أمره يف مسريه. معجم ما استعجم ج:) ص:276 يف مادة )بلنجر(. 

مقتل احلسن للخوارزمي ج:) ص:225 الفصل احلادي عرش يف خروج احلسن من مكة إىل العراق.
)3) املعج�م الكبري ج:3 ص:20) مس�ند احلس�ن بن ع�يل: ذكر مولده وصفت�ه، ج:20 ص:39 يف ما رواه 
عب�د اهلل بن عمرو بن الع�اص عن معاذ، واللفظ له. جممع الزوائ�د ج:9 ص:90) كتاب املناقب: باب 
مناقب احلسن بن عيلC. كنز العال ج:)) ص:66) ح:)06)3. مقتل احلسن للخوارزمي ج:) 

ص:)6) الفصل الثامن يف إخبار رسول اهللG عن احلسن وأحواله. وغريها من املصادر.
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وقال أمري املؤمننA للرباء بن عازب: »يا براء أيقتل احلسن وأنت حي 
 Aفا تنرصه؟!«. فقال الرباء: »ال كان ذلك يا أمري املؤمنن«. فلا قتل احلسن 

كان الرباء يذكر ذلك، ويقول: »أعظم هبا حرسة إذ مل أشهده، وأقتل دونه«))).

اإلمام احلسنيA مأمور بنهضته عامل بمصره

وذلك بمجموعه يكش�ف عن أنه )صل�وات اهلل عليه( قد أقدم عىل تلك 
النهض�ة عاملًا بمص�ريه. وأنهA كان مأمورًا بنهضته من ِقَبل اهلل تعاىل. وإال فلو 
مل يك�ن ذلك مرضيًا هلل تعاىل لكان عىل النبي وأمري املؤمنن )صلوات اهلل عليها 
وآهلا( حتذيره من مغبة هنضته ومنعه منها، ال حّث الناس عىل نرصه وتأنيبهم عىل 
خذالن�ه. ولو كانا قد حذراه ومنعاه لكان حريًا باالس�تجابة هلا، فإنه )صلوات 

اهلل عليه( أتقى هلل تعاىل من أن يتعمد خافها.
ب�ل ورد عنه�ا )صل�وات اهلل عليه�ا وآهل�ا( أهن�ا حّث�اه ورّغب�اه. فع�ن 
النب�يE أن�ه ق�ال لإلمام احلس�نA: »إن ل�ك يف اجلنة درج�ة ال تناهلا إال 

بالشهادة«)2). 
كا ورد أنهE أخربه بذلك يف الرؤيا ملا قرب املوعد)3).

وع�ن أم�ري املؤمننA أن�ه ملا حاذى نين�وى يف طريق�ه إىل صفن نادى: 
))) رشح هن�ج الباغ�ة ج:0) ص:5)، واللفظ له. اإلرش�اد ج:) ص:)33. إع�ام الورى بأعام اهلدى 
ج:) ص:345. مناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب ج:2 ص:06). بحار األنوار ج:44 ص:262. 

وغريها من املصادر.
)2) مقتل احلسن للخوارزمي ج:) ص:70) الفصل الثامن يف إخبار رسول اهللG عن احلسن وأحواله.

)3) راج�ع الفت�وح الب�ن أعث�م ج:5 ص:20 ذكر كتاب يزيد ب�ن معاوية إىل الوليد بن عتبة. مقتل احلس�ن 
للخوارزمي ج:) ص:87) الفصل التاسع يف بيان ما جرى بينه وبن الوليد بن عتبة ومروان بن احلكم 
باملدين�ة يف حي�اة معاوي�ة وبعد وفاته. ينابي�ع امل�ودة ج:3 ص:54. األمايل للص�دوق ص:7)2. بحار 

األنوار ج:44 ص:3)3، 328، وج:58 ص:82).
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»صربًا أبا عبد اهلل. صربًا أبا عبد اهلل«. ثم ذكر مقتله بش�ط الفرات)))... إىل غري 
.Bذلك مما رواه الفريقان خصوصًا شيعة أهل البيت

كا أن اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه( رّصح برضا اهلل تعاىل بنهضته، 
وأن اهلل تع�اىل قد اختاره�ا له، يف خطبته العظيمة يف مكة املكرمة، حن عزم عىل 

اخلروج منها متوجهًا إىل العراق. حيث قال فيها يف مجلة ما قال:
»خ�ط امل�وت عىل ول�د آدم خمط القادة ع�ىل جيد الفتاة. وم�ا أوهلني إىل 
أسايف اشتياق يعقوب إىل يوسف. وِخرَي يل مرصع أنا القيه. كأين بأوصايل هذه 
تقطعها عس�ان الفاة بن النواويس وكربا... ال حميص عن يوم خط بالقلم. 
رضا اهلل رضانا أهل البيت. نصرب عىل بائه ويوفينا أجور الصابرين... من كان 
فين�ا باذاًل مهجته وموطنًا عىل لقاء اهلل نفس�ه، فلريحل معنا، فإين راحل مصبحًا 

إن شاء اهلل تعاىل«)2). 
ك�ا يأيت عنهA أنه رأى رس�ول اهللE فأمره بأمر هو ماض فيه، كان 

له أو عليه. بل أنهE أخربه يف الرؤيا بأنه سوف يقتل.
ويؤيد ذلك أمران:

))) مصنف ابن أيب شيبة ج:8 ص:632 كتاب الفتن: من كره اخلروج يف الفتنة وتعوذ عنها. املعجم الكبري 
ج:3 ص:05) مسند احلسن بن عيل: ذكر مولده وصفته. اآلحاد واملثاين ج:) ص:308. تاريخ دمشق 
ج:4) ص:87)�88) يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب. هتذيب الكال ج:6 ص:407 يف ترمجة 
احلس�ن بن عيل بن أيب طالب. هتذيب التهذيب ج:2 ص:300 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب. 
 Gإمتاع األساع ج:2) ص:236 إنذاره .Nتاريخ اإلسام ج:5 ص:02) يف ترمجة احلسن بن عيل 
بقت�ل احلس�ن ب�ن عيل ب�ن أيب طالبO. ترمجة احلس�نA من طبق�ات ابن س�عد ص:48 ح:274. 
ذخائ�ر العقبى ص:48) ذكر إخبار امللك رس�ول اهللG بقتل احلس�ن وإيرائه ترب�ة األرض التي يقتل 

هبا. وغريها من املصادر الكثرية.
)2) اللهوف يف قتىل الطفوف ص:38، واللفظ له. مثري األحزان ص:20. مقتل احلس�ن للخوارزمي ج:2 

.Aص:5�6. وقد روى اخلطبة بسنده عن اإلمام زين العابدين
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الشواهد عىل أنهA مل يتحّر مظان السالمة

األول: أنه يوجد يف بعض زوايا التاريخ ما يشهد بأنه )صلوات اهلل عليه( 
مل يك�ن يف مق�ام حت�ري مظان الس�امة، بل كان م�رصًا عىل الس�ري يف طريقه إىل 

مرصعه الذي يعرفه، وحيث انتهى وقتل.
فهوA وإن كان يؤكد عىل احلذر من أن يقتل يف مكة املكرمة، لئا يكون 
هو الذي تنتهك به حرمتها، إال أنه مل يعرج عىل ما أشار به غري واحد � كا يأيت � 

من الذهاب إىل اليمن، ومل يناقش وجهة نظرهم، بل توجه للعراق.
ويف أول الطريق لقيه الفرزدق، فسألهA عن خرب الناس، فقال: »اخلبري 
س�ألت. قلوب الناس معك، وسيوفهم مع بني أمية، والقضاء ينزل من الساء، 

واهلل يفعل ما يشاء«.
فق�ال )صل�وات اهلل عليه(: »صدقت. هلل األمر يفعل ما يش�اء، وكل يوم 
ربنا يف ش�أن. إن نزل القضاء با نحب فنحمد اهلل عىل نعائه، وهو املس�تعان عىل 
أداء الشكر. وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يعتِد من كان احلق نيته، والتقوى 

رسيرته«))).
ومل حيمل�ه ذلك ع�ىل أن يعيد النظ�ر يف أمره، ويراجع حس�اباته، ويتلبث 
حتى تنجيل األمور، ويتضح موقف الناس، وموقف شيعته � الذين كاتبوه � بعد 

والية ابن زياد عىل الكوفة، واستامه السلطة فيها.
))) تاريخ الطربي ج:4 ص:290 أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مسري احلسنA من مكة 
متوجه�ًا إىل الكوف�ة وما كان من أمره يف مس�ريه، واللفظ له. الكامل يف التاري�خ ج:4 ص:40 أحداث 
س�نة س�تن من اهلجرة: ذكر مسري احلس�نA إىل الكوفة. البداية والنهاية ج:8 ص:80) أحداث سنة 
 Nستن من اهلجرة: صفة خمرج احلسن إىل العراق. الفتوح البن أعثم ج:5 ص:80 ذكر مسري احلسن
إىل العراق. اإلرش�اد ج:2 ص:67. مقتل احلس�ن للخوارزمي ج:) ص:223 الفصل احلادي عرش يف 

خروج احلسن من مكة إىل العراق. وغريها من املصادر.
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وحت�ى بع�د أن بلغ�ه � قب�ل التقائه باحل�ر وأصحابه � خ�ذالن الناس له، 
ومقتل مسلم بن عقيلA وهاين بن عروة وعبد اهلل بن يقطرO، وإحكام ابن 

زياد سيطرته عىل الكوفة مل يثنه ذلك عن امليض يف طريقه. 
ك�ا ورد أنه ملا بلغه مقتل مس�لم بن عقيلA وهاين بن عروة اس�رتجع، 
وترح�م عليها م�رارًا، وبك�ى)))، وبكى معه اهلاش�ميون، وكثر رصاخ النس�اء 
حتى ارتج املوضع لقتل مس�لم، وس�الت الدموع كل مسيل)2). وقال )صلوات 
اهلل علي�ه(: »رح�م اهلل مس�لًا، فلقد ص�ار إىل روح اهلل ورحيانه وحتيت�ه وغفرانه 

ورضوانه. أما إنه قد قىض ما عليه، وبقي ما علينا«)3).
بل ملا وصلتهA رس�الة ابن األشعث خيربه عن لسان مسلم بن عقيل با 
آل إلي�ه أمره، ويطلب منه الرجوع، مل ي�زد عىل أن قال: »كل ما حّم نازل. وعند 

اهلل نحتسب أنفسنا وفساد أمتنا«)4)، واستمر يف سريه.

))) تاريخ الطربي ج:4 ص:299 أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مسري احلسنA من مكة 
متوجهًا إىل الكوفة... .

)2) اللهوف يف قتىل الطفوف ص:45.
)3) مقتل احلس�ن للخوارزمي ج:) ص:223 الفصل احلادي عرش يف خروج احلس�ن من مكة إىل العراق، 
واللف�ظ ل�ه. الفتوح البن أعثم ج:5 ص:80 ذكر مس�ري احلس�نN إىل العراق. الفص�ول املهمة ج:2 
ص:773 الفص�ل الثال�ث يف ذكر احلس�ن ب�ن عيل بن أيب طال�بC: فصل يف ذكر يشء من حماس�ن 
 .Aمطالب السؤول يف مناقب آل الرسول ص:390 الفصل الثامن يف كامه .Aكامه وبديع نظامه

اللهوف يف قتىل الطفوف ص:45 خروج احلسن من مكة إىل العراق. وغريها من املصادر.
 A4) تاريخ الطربي ج:4 ص:290 أحداث سنة ستن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مراسلة الكوفين احلسن( 
للمس�ري إىل ما قبلهم وأمر مس�لم بن عقيل، واللفظ له. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:33 أحداث س�نة 
س�تن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مراس�لة الكوفين احلس�ن بن عيل ليس�ري إليهم وقتل مسلم بن عقيل. 
البداية والنهاية ج:8 ص:)7) أحداث سنة ستن من اهلجرة: قصة احلسن بن عيل وسبب خروجه من 

مكة يف طلب اإلمارة ومقتله. وغريها من املصادر.
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إخبار اإلمام احلسنيA ملن معه بخذالن الناس له

غاية األمر أنهA أعلم بذلك يف الطريق من كان معه من الناس، قبل أن 
يلتقي باحلر وأصحابه.

ق�ال بك�ر بن مصعب امل�زين: »كان احلس�ن ال يمّر بأهل م�اء إال اتبعوه، 
حتى انتهى إىل زبالة سقط إليه مقتل أخيه من الرضاعة مقتل عبد اهلل بن بقطر... 
فأخرج للناس كتابًا فقرأ عليهم: بس�م اهلل الرمح�ن الرحيم. أما بعد فإنه قد أتانا 
خرب فظيع. قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبد اهلل بن بقطر. وقد خذلتنا 

شيعتنا. فمن أحب منكم االنرصاف فلينرصف ليس عليه مّنا ذمام«.
قال: »فتفرق الناس عنه تفرقًا، فأخذوا يمينًا وشااًل، حتى بقي يف أصحابه 
الذي�ن جاؤوا معه من املدين�ة. وإنا فعل ذلك ألنه ظن إنا اتبعه األعراب ألهنم 
ظن�وا أنه ي�أيت بلدًا قد اس�تقامت له طاعة أهل�ه، فكره أن يس�ريوا معه إال وهم 
يعلمون عىل َم يقدمون. وقد علم أهنم إذا بّن هلم مل يصحبه إال من يريد مواساته  

واملوت معه«))).

هتيؤ اإلمام احلسنيA للقاء احلر وأصحابه

ويف حديث عبد اهلل بن س�ليم واملذري بن املش�معل األسدين أن اإلمام 
احلسنA نزل رشاف. فلا كان يف السحر أمر فتيانه فاستقوا من املاء فأكثروا، 
ث�م س�ار حتى انتصف النه�ار، ثم التقى باحلر ومن مع�ه � وهم ألف فارس � يف 
حّر الظهرية، فقال )صلوات اهلل عليه( لفتيانه: »اسقوا القوم وارووهم من املاء، 

))) تاري�خ الط�ربي ج:4 ص:300�)30 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة، واللفظ ل�ه. الكامل يف 
التاري�خ ج:4 ص:43 أح�داث س�نة س�تن من اهلجرة: ذكر مس�ري احلس�ن إىل الكوفة. اإلرش�اد ج:2 

ص:75�76.
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ورشفوا اخليل ترشيفًا«.
ق�اال: »فق�ام فتيانه فرش�فوا اخليل ترش�يفًا، فق�ام فتية وس�قوا القوم من 
امل�اء حتى أرووه�م. وأقبلوا يملؤون القصاع واألتوار والطس�اس من املاء، ثم 
يدنوهنا من الفرس. فإذا عّب فيه ثاثًا أو أربعًا أو مخس�ًا عزلت عنه وس�قوا آخر 

حتى سقوا اخليل كلها«))).
ويظه�ر من ذلك أنهA قد هتيأ للقاء احلر وجيش�ه من الس�حر حينا أمر 
باستقاء املاء فأكثروا منه. وإال فركب اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( يقارب 
املائتن أو يزيد عليها قليًا، وليس من الطبيعي أن يستقي من املاء ما يفيض عن 
حاجته بمقدار ما يكفي إلرواء ذلك اجليش البالغ ألف نفر وإرواء خيلهم لو مل 

يكنA قد هتيأ لذلك وتعمد الزيادة من املاء سحرًا قبل ارحتاله من رشاف.
وإذا كانA عامل�ًا بلقاء ذلك اجلي�ش فمن الطبيعي أن يكون عاملًا بنتائج 
ذل�ك اللقاء وما يرتتب عليه، وموطنًا نفس�ه عليه�ا، من أجل حتقيق هدفه. وإال 

كان بوسعه الرجوع قبل لقائه.
وبذل�ك يظه�ر أن حماولت�ه )صل�وات اهلل علي�ه( بع�د لقاء ذل�ك اجليش 
الرجوع)2) ليس الحتال فس�ح املجال له وقبوهلم بذلك، يف حماولة للرتاجع عن 
مقصده بعد أن ظهر له خطأ تقديره وحساباته، بل هو أشبه بطلب صوري إقامة 
للحج�ة، ومقدم�ة التفاقه مع احلر عىل أن يس�ري يف طريق ال يوصله للكوفة وال 

يرده للمدينة، بل ينتهي به إىل حيث انتهى. وقد حتقق لهA ما أقدم عليه.

))) تاري�خ الط�ربي ج:4 ص:302 أح�داث س�نة إحدى وس�تن م�ن اهلج�رة، واللفظ له. اإلرش�اد ج:2 
ص:76�77. وق�د رواه خمت�رصًا اب�ن األث�ري يف الكامل يف التاري�خ ج:4 ص:46 أحداث س�نة إحدى 

.Nوستن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسن
)2) تاريخ الطربي ج:4 ص:303 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:47 

.Nأحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسن
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اتفاقهA مع احلّر يف الطريق

ومل�ا التقى )صل�وات اهلل عليه( باحل�ّر بن يزيد الرياحي � ال�ذي بعثه ابن 
زياد يف ألف رجل لياتوه باحلسن إىل الكوفة � كانA يف أبعد موضع عن نفوذ 
اب�ن زياد، وأصعب م�كان لتجمع اجليش ضده، حيث ال ماء وال زرع وال قرى 

وال مأوى.
لكن�هA بع�د أن منعه احل�ّر من الرج�وع اتفق مع احلّر � كا س�بق � عىل 
أن يس�لك طريقًا ال يوصله للكوفة وال يرجع به للمدينة، واس�تمر يف الس�ري يف 

منطقة نفوذ ابن زياد، وتوغل فيها.
م�ع أن�ه )صل�وات اهلل عليه( إن كان آيس�ًا من نرصة أه�ل الكوفة له كان 
األصلح له عس�كريًا أن يقف حيث انتهى، أو يقترص يف الس�ري عىل أول موضع 

جيد فيه املاء.
وإن كان يأمل نرصهتم، وحياول احلصول عليها، كان األصلح له أن يسري 
م�ع احلّر إىل مش�ارف الكوف�ة، ثم يمتنع من االستس�ام البن زياد، ويس�تنرص 
الناس. حيث يسهل عىل من يريد نرصه من الكوفين أن يصل إليه ويلتحق به.

بين�ا يتع�ذر ذلك عىل الكثري منه�م إذا َبُعد عن الكوف�ة، ألن عبيد اهلل بن 
زي�اد يس�تطيع حينئ�ذ حمارصة الكوف�ة وضبط أطرافه�ا، بحيث يتع�ذر عىل من 

 .Aيعرف بالتشيع الوصول لإلمام احلسن
وفع�ًا ق�ام ابن زياد بذل�ك. قال ابن س�عد: »وجعل الرج�ل والرجان 
والثاثة يتس�للون إىل حس�ن من الكوف�ة، فبلغ ذلك عبيد اهلل، فخرج فعس�كر 
بالنخيلة، واس�تعمل عىل الكوف�ة عمرو بن حريث، وأخذ الن�اس باخلروج إىل 

النخيلة، وَضَبط اجلرس فلم يرتك أحدًا جيوزه«))).
=))) ترمج�ة احلس�نA من طبق�ات ابن س�عد ص:69�70 ح:290، واللفظ له. س�ري أع�ام النباء ج:3 
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امتناعهA من الذهاب جلبل طيء

 كا أنه )صلوات اهلل عليه( يف الطريق بعد لقائه مع احلر التقى بالطرماح بن 
حوا  ع�دي الطائي، فذكر له الطرماح أنه رأى الن�اس قد مُجعوا من أجل أن يرسَّ
لقتال�ه. وقال له: »ف�إن أردت أن تنزل بلدًا يمنعك اهلل ب�ه حتى ترى من رأيك، 
ويس�تبن ل�ك ما أنت صانع، ف�رس حتى أنزلك مناع جبلنا ال�ذي يدعى )أجأ(. 
امتنعن�ا واهلل ب�ه من ملوك غس�ان ومحري، وم�ن النعان بن املنذر، ومن األس�ود 
واألمحر. واهلل إن دخل علينا ذل قط. فأسري معك حتى أنزلك القرية، ثم نبعث 
إىل الرج�ال مم�ن بأجأ وس�لمى من طيء. ف�واهلل ال يأيت عليك ع�رشة أيام حتى 
يأتي�ك ط�يء رجااًل وركبانًا. ثم أقم فينا ما ب�دا لك. فإن هاجك هيج فأنا زعيم 
لك بعرشين ألف طائي يرضبون بن يديك بأسيافهم. واهلل ال يوَصل إليك أبدًا 

ومنهم عن تطرف«.
فج�زاه اإلمام احلس�نA وقومه خ�ريًا، وق�ال: »إنه ق�د كان بيننا وبن 
ه�ؤالء القوم قول لس�نا نقدر معه عىل االن�رصاف. وال ندري عام تنرصف بنا 

وهبم األمور يف عاقبة«))).
وأخ�ريًا كان�ت نتيج�ة اتفاقهA م�ع احلّر أن وص�ل إىل م�كان بعيد عن 
الكوفة قريب من هنر الفرات، حيث املاء والزرع والقرى، وحيث يس�هل جتمع 

اجليوش لقتاله، ويصعب أو يتعذر عىل من يريد نرصه الوصول إليه.

ص:300 يف ترمجة احلس�ن الش�هيد. أنس�اب األرشاف ج:3 ص:388 خروج احلسن بن عيل من مكة 
إىل الكوفة. وغريها من املصادر.

))) تاريخ الطربي ج:4 ص:307 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة، واللفظ له. الكامل يف التاريخ ج:4 
ص:50 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسنN. البداية والنهاية ج:8 ص:88) 
أحداث س�نة إحدى وس�تن م�ن اهلجرة: صفة مقتل�ه مأخوذة من كام أئمة الش�أن. ومثل�ه خمترصًا يف 
أنس�اب األرشاف ج:3 ص:383 خ�روج احلس�ن ب�ن عيل من مك�ة إىل الكوفة. وغريها م�ن املصادر.

=
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ثم ملا وصل كتاب ابن زياد للحر يأمره أن جيعجع باحلسنA وأصحابه، 
وينزهلم عىل غري ماء وال يف قرية، قالوا له: دعنا ننزل نينوى أو الغارضيات أو شفية، 
فمنعهم، معتذرًا بأن رس�ول ابن زياد عن عليه. فقال زهري بن القنN لإلمام

 

احلسن )صلوات اهلل عليه(: »يا ابن رسول اهلل إن قتال هؤالء أهون من قتال من 
 :Aيأتين�ا من بعدهم. فلعمري ليأتينا من بعد م�ن ترى ما ال ِقَبل لنا به«. فقال

»ما كنت ألبدأهم بالقتال«))).
مع أنه )صلوات اهلل عليه( لو أرّص عىل النزول يف إحدى القرى احلصينة، 
فإن تركوه فذاك، وإن قاتلوه كانوا هم البادئن بالقتال، ال هوA. لكنه استجاب 

هلم، ومل يانع.

ترصحيهA حني وصوله كربالء بام عهد إليه

حت�ى إذا ن�زل يف املوض�ع ال�ذي قت�ل في�ه ق�ال: »ههن�ا من�اخ ركابن�ا، 
 وحم�ط رحالن�ا ومس�فك دمائن�ا«)2). وزاد ابن ط�اووس: »هب�ذا حدثني جدي 

.(3(»Fرسول اهلل

))) تاريخ الطربي ج:4 ص:309 يف أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة، واللفظ له. الكامل يف التاريخ 
ج:4 ص:52 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: ذكر مقتل احلس�نN. الفتوح البن أعثم ج:5 
ص:90 ذكر احلر بن يزيد الرياحي ملا بعثه عبيد اهلل بن زياد حلربه احلس�ن بن عيلO. األخبار الطوال 
ص:252 خروج احلسن إىل الكوفة. إعام الورى بأعام اهلدى ج:) ص:)45. وغريها من املصادر.
)2) مقتل احلس�ن للخوارزمي ج:) ص:237 الفصل احلادي عرش يف خروج احلس�ن من مكة إىل العراق، 
واللفظ له. الفتوح البن أعثم ج:5 ص:94 ذكر نزول احلسنN بكرباء. مطالب السؤول يف مناقب 
آل الرس�ول ص:400. الفص�ول املهم�ة ج:2 ص:6)8 الفص�ل الثالث يف ذكر احلس�ن بن عيل بن أيب 
طالبC: فصل يف ذكر مرصعه ومدة عمره وإمامتهA. مناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب ج:3 

ص:247. اللهوف يف قتىل الطفوف ص:49 وصول احلسن إىل كرباء. وغريها من املصادر.
)3) اللهوف يف قتىل الطفوف ص:49 وصول احلسن إىل كرباء.
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وقال س�بط ابن اجلوزي: »فلا قيل للحس�ن: هذه أرض كرباء، شمها، 
وقال: هذه واهلل هي األرض التي أخرب هبا جربئيل رسول اهلل، وأنني أقتل فيها«))).
وقال الدينوري: »قال احلس�ن: وما اس�م هذا املكان؟ قالوا له: كرباء. 
ق�ال: ذات ك�رب وب�اء. ولقد م�ّر أيب هبذا امل�كان عند مس�ريه إىل صفن، وأنا 
معه، فوقف فس�أل عنه، فأخربنا باسمه. فقال: ههنا حمط ركاهبم. وههنا مهراق 

دمائهم. فسئل عن ذلك، فقال: ثقل آلل بيت حممد ينزلون ههنا«)2).
 Aقال: قال احلس�ن« :Aوروى جاب�ر بس�ند معترب عن اإلم�ام الباقر
ألصحابه قبل أن يقتل: إن رسول اهللF قال يل: يا بني إنك ستساق إىل العراق. 
وه�ي أرض قد التقى هب�ا النبيون وأوصياء النبين. وه�ي أرض تدعى عمورا. 

وإنك تستشهد هبا، ويستشهد مجاعة من أصحابك...«)3)... إىل غري ذلك.

تنبيههA لظالمته ومتسكه بموقفه

وبع�د أن انته�ى )صلوات اهلل عليه( إىل حيث يريد حاول أن يلفت النظر 
 لظامت�ه، ليس�تثري العواط�ف، وأن يؤك�د ع�ىل متس�كه بموقف�ه ورشف هدفه، 

إقامة للحجة.
فقد مجعA ول�ده وإخوته وأهل بيته، ونظر إليهم وبكى، وقال: »اللهم 
إنا عرتة نبيك حممد صلواتك عليه قد أخرجنا وأزعجنا وطردنا عن حرم جدنا، 

.Aذكر مقتله :Aتذكرة اخلواص ص:250 الباب التاسع يف ذكر احلسن (((
)2) األخبار الطوال ص:253 خروج احلسن إىل الكوفة، واللفظ له. تاريخ اخلميس ج:2 ص:297�298 
الفصل الثاين يف ذكر اخللفاء الراشدين وخلفاء بني أمية والعباسين: ذكر مقتل احلسن بن عيل وأين قتل 

ومن قتله. حياة احليوان ج:) ص:))) يف كامه عن )األوز(.
)3) اخلراج واجلرائح ج:2 ص:848، واللفظ له. بحار األنوار ج:53 ص:)6�62.
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وتعدت بنو أمية علينا. اللهم فخذ لنا بحقنا، وانرصنا عىل القوم الظاملن«))).
ثم أقبل عىل أصحابه فقال: »الناس عبيد الدنيا، والدين لعق عىل ألسنتهم 

حيوطونه ما دّرت معايشهم، فإذا حمصوا بالباء قّل الديانون«)2).
ث�م مح�د اهلل وأثنى عليه وصىل ع�ىل النبي وآله وقال: »إن�ه قد نزل بنا من 
األمر ما قد ترون. وإن الدنيا قد تغريت وتنكرت، وأدبر معروفها، واس�تمرت 
حذاء، ومل تبق منه إال صبابة كصبابة اإلناء، وخسيس عيش كاملرعى الوبيل. أال 
ترون إىل احلق ال يعمل به، وإىل الباطل ال يتناهى عنه، لريغب املؤمن يف لقاء ربه 

حمقًا. فإين ال أرى املوت إال سعادة، واحلياة مع الظاملن إال برمًا«)3).
فإن ماحظة هذه األمور بموضوعية وإنصاف تشهد بتصميمه )صلوات 
اهلل عليه( عىل أن يصل إىل موضع مرصعه الذي وعد به، وعدم تش�بثه بأس�باب 
السامة، فضًا عن أن يسعى لانتصار العسكري. وأنهA مرّص عىل اإلصحار 
بعدم رشعية الس�لطة ومباينته هلا، وبعس�فها وظلمها، واس�تعداده للتضحية يف 

سبيل ذلك، من أجل رشف اهلدف.

))) مقت�ل احلس�ن للخوارزم�ي ج:) ص:236�237 الفصل احلادي عرش يف خروج احلس�ن من مكة إىل 
الع�راق، واللف�ظ ل�ه. الفتوح البن أعث�م ج:5 ص:93 ذكر كتاب احلس�نN إىل أه�ل الكوفة. بحار 

األنوار ج:44 ص:383.
)2) مقت�ل احلس�ن للخوارزم�ي ج:) ص:236�237 الفصل احلادي عرش يف خروج احلس�ن من مكة إىل 

العراق، واللفظ له. حتف العقول ص:245. بحار األنوار ج:44 ص:383.
)3) الله�وف يف قت�ىل الطفوف ص:48 خروج احلس�ن من مكة إىل العراق، واللف�ظ له. جممع الزوائد ج:9 
ص:92) كتاب املناقب: باب مناقب احلس�ن بن عيلC. املعجم الكبري ج:3 ص:4))�5)) مسند 
احلس�ن بن عيل: ذكر مولده وصفته. تاريخ دمش�ق ج:4) ص:7)2�8)2 يف ترمجة احلسن بن عيل بن 
أيب طالب. س�ري أعام النباء ج:3 ص:0)3 يف ترمجة احلس�ن الش�هيد. تاريخ اإلسام ج:5 ص:2) 
مقت�ل احلس�ن. تاري�خ الط�ربي ج:4 ص:304 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلج�رة. وغريها من 

املصادر. وقد اختلفت املصادر يف الوقت الذي خطبA به هذه اخلطبة.

=
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الظروف التي أحاطت بالنهضة ال تناسب انتصاره عسكريًا

الثـاين: أن الظروف التي أحاطت بنهضته املباركة، وخروجه من مكة إىل 
العراق، كانت ال تناسب انتصاره عسكريًا. وال أقل من أهنا كانت تقتيض مزيدًا 

من االحتياط والتأين، ولو من أجل العائلة املخدرة. 
كا يش�هد بذلك إمجاع آراء من نصحه، فإهنم ذكروا لتوجيه آرائهم أمورًا 

ال ختفى عىل كثري من الناس، فضًا عنه )صلوات اهلل عليه(. 
فإقدام�ه ع�ىل تلك النهض�ة، وما اس�تتبعته من تضحيات جس�ام ومآٍس 

قاسية، البد أن يكون هلدف آخر غري االنتصار العسكري.
 Aويب�دو مدى وضوح اخلطر عليه يف خروج�ه للعراق، وقوة تصميمه 
عليه مع ذلك، من حماورة ابن عباس معه، وهو الذي س�بق منه أنه قال: »ما كنا 

نشك وأهل البيت متوافرون أن احلسن بن عيل يقتل بالطف«))).
حي�ث قال ابن عباس لإلمام احلس�نA: »إنك ق�د أرجف الناس أنك 
سائر إىل العراق، فبن يل ما أنت صانع«. فقال )صلوات اهلل عليه(: »قد أمجعت 
املس�ري يف أحد يومي هذين إن ش�اء اهلل تعاىل«. فحذره ابن عباس، وأبدى وجه 
ختوف�ه علي�ه من مس�ريه يف حديث طوي�ل، فقال اإلمام احلس�نA ل�ه: »وإين 

أستخري اهلل، وأنظر ما يكون«.
فلا كان من العيش أو من الغد أتاه ابن عباس، فقال: »يا ابن عم. إين أتصرب 
وال أصرب. إين أختوف عليك يف هذا الوجه اهلاك واالستئصال. إن أهل العراق 
ق�وم غدر ف�ا تقربنهم. أقم هبذا البلد، فإنك س�يد أهل احلج�از. فإن كان أهل 
الع�راق يريدونك � كا زعموا � فاكت�ب إليهم فلينفوا عدوهم، ثم أقدم عليهم.

))) تقدمت مصادره يف ص:7).
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فإن أبيت إال أن خترج فرس إىل اليمن، فإن هبا حصونًا وشعابًا. وهي أرض 
عريضة طويلة، وألبيك هبا شيعة، وأنت عن الناس يف عزلة، فتكتب إىل الناس، 

وترسل وتبث دعاتك. فإين أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي حتب يف عافية«.
فق�ال له اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه(: »يا اب�ن عم إين ألعلم أنك 
ناصح مش�فق. ولكن�ي قد أزمعت وأمجعت عىل املس�ري«. فقال ل�ه ابن عباس: 
»فإن كنت س�ائرًا فا ترس بنس�ائك وصبيتك، فواهلل إين خلائف أن تقتل كا قتل 

عثان ونساؤه وولده ينظرون إليه«.
ث�م قال: »لقد أق�ررت عن ابن الزب�ري بتخليتك إي�اه واحلجاز واخلروج 
منه�ا. وه�و ي�وم ]اليوم.ظ[ ال ينظ�ر إليه أحد مع�ك. واهلل ال�ذي ال إله إال هو 
ل�و أعل�م أنك إذا أخذت بش�عرك وناصيتك، حتى جيتمع ع�يّل وعليك الناس، 

أطعتني، لفعلت ذلك«))).
وإنا كان )صلوات اهلل عليه( يربر خروجه بدعوة أهل الكوفة له، وكثرة 
كتبه�م إلي�ه � بنحو قد يوحي بأن هدفه االنتصار العس�كري � ألن عاّمة الناس، 
وكث�ري م�ن خاصته�م، ال يس�توعبون أن هدفهA م�ن اخلروج ه�و اإلصحار 
واإلع�ان عن ع�دم رشعية الس�لطة يف موقف حيرجها ويس�تثريها، وإن ترتب 
عىل ذلك التضحية بنفس�ه الرشيفة وبمن مع�ه، وانتهاك حرمتهم وحرمة عائلته 
الكريم�ة، ليتج�ىل مدى ظام�ة دين اإلس�ام العظي�م بظامة رعات�ه ورموزه 

))) تاريخ الطربي ج:4 ص:287�288 أحداث سنة ستن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مسري احلسنA من 
مك�ة متوجه�ًا إىل الكوفة وما كان من أمره يف مس�ريه، واللفظ له. الكام�ل يف التاريخ ج:4 ص:38�39 
أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: ذكر مسري احلس�ن إىل الكوفة. البداية والنهاية ج:8 ص:73) أحداث 
س�نة س�تن من اهلجرة: صفة خمرج احلس�ن إىل العراق. األخبار الطوال ص:244 خروج احلس�ن بن 
 .Cع�يل ب�ن أيب طالب إىل الكوفة. الفتوح البن أعثم ج:5 ص:72�73 ابتداء أخبار احلس�ن بن عيل

وغريها من املصادر.
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املقدسة، وباستياء أولئك املجرمن عىل السلطة فيه، وحكمهم باسمه.

ظهور اإلحراج عليهA مع ناصحيه

ول�ذا كانA يب�دو عليه اإلح�راج مع كثري من ناصحيه م�ن أهل الرأي 
واملعرفة، الذين يعتمدون املنطق يف موازنة القوى.

وأق�وى م�ا كان يعتذر به مما يصلح ألن يقنع الناس أنهA خرج من مكة 
خشية أن هتتك به حرمتها وحرمة احلرم))). 

ويف حدي�ث ل�هA مع مجاعة فيه�م عبد اهلل ب�ن الزب�ري: »واهلل لئن أقتل 
خارجًا منها بشرب أحب إيّل من أقتل فيها. ولئن أقتل خارجًا منها بشربين أحب 
إيّل من أن أقتل خارجًا منها بشرب. وأيم اهلل لو كنت يف جحر هامة من هذه اهلوام 
الس�تخرجوين حتى يقضوا يب حاجتهم. واهلل ليعتدن عيّل كا اعتدت اليهود يف 

السبت«)2).
وفيا عدا ذلك كان )صلوات اهلل عليه(.. تارة: يكتفي ببيان تصميمه عىل 
اخلروج ويتجاهل حس�ابات الناصحن، أو يعدهم النظر يف األمر، أو أنه سوف 
يس�تخري اهلل تعاىل يف ذلك، أو يش�كر هلم نصحهم، تطييبًا خلواطرهم، من دون 
أن يتعرض ملناقش�ة حساباهتم. ثم ال يرتاجع عن تصميمه. نظري ما تقدم منه مع 

))) املعجم الكبري ج:3 ص:9))�20) مسند احلسن بن عيل: ذكر مولده وصفته ح:2859. جممع الزوائد 
ج:9 ص:92) كتاب املناقب: باب مناقب احلسن بن عيلC. تاريخ دمشق ج:4) ص:200، )20، 
203، ))2 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب. س�ري أعام النباء ج:3 ص:292 يف ترمجة احلسن 
الش�هيد. تاريخ اإلس�ام ج:5 ص:06) يف ترمجة احلس�ن بن عيلN. البداية والنهاية ج:8 ص:74) 

أحداث سنة ستن من اهلجرة: صفة خمرج احلسن إىل العراق. وغريها من املصادر الكثرية.
)2) الكامل يف التاريخ ج:4 ص:38 أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: ذكر مسري احلسن إىل الكوفة، واللفظ 
له. تاريخ الطربي ج:4 ص:289 أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مس�ري احلسنA من 

مكة متوجهًا إىل الكوفة وما كان من أمره يف مسريه.
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ابن عباس وغري ذلك مما كان منهA معه ومع غريه))).
وُأخـرى: يعرتف بصواب رأهي�م، إال أنه البد من جتاوزه. فقد قال ألحد 
بني عكرمة: »يا عبد اهلل إنه ليس خيفى عيّل. الرأي ما رأيت. ولكن اهلل ال يغلب 

عىل أمره«)2).

اعتذارهA برؤياه للنبيE وأنه ماض ملا أمره

 Eرأى رس�ول اهلل Aوثالثـة: يقط�ع الطري�ق عليه�م، معت�ذرًا بأنه
 يف املن�ام، فأم�ره بأم�ر هو ماض ل�ه. قال ابن األث�ري: »فنهاه مجاع�ة، منهم أخوه 
حممد بن احلنفية وابن عمر وابن عباس وغريهم، فقال: رأيت رسول اهللG يف 

املنام وأمرين بأمر، فأنا فاعل ما أمر«)3).
وملا سئل عن الرؤيا قال: »ما حدثت هبا أحدًا، وما أنا حمدث هبا أحدًا حتى 
 ألق�ى ريب«، كا روي ذل�ك يف حديثه مع عبد اهلل بن جعفر وحييى بن س�عيد بن 

العاص حينا أدركاه يف الطريق بعد خروجه من مكة املكرمة)4).

))) تاري�خ دمش�ق ج:4) ص:)20، 202، 203، 205 يف ترمج�ة احلس�ن ب�ن ع�يل ب�ن أيب طالب. تاريخ 
الطربي ج:4 ص:287 أحداث سنة ستن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مسري احلسنA من مكة متوجهًا 
إىل الكوفة وما كان من أمره يف مس�ريه. البداية والنهاية ج:8 ص:76) أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: 
صفة خمرج احلس�ن إىل العراق. ترمجة احلس�نA م�ن طبقات ابن س�عد ص:57، 58، 59 ح:283. 
مقت�ل احلس�ن للخوارزم�ي ج:) ص:6)2، 7)2 الفصل العارش. األخبار الط�وال ص:243 خروج 

احلسن بن عيل بن أيب طالب إىل الكوفة. ينابيع املودة ج:3 ص:60. وغريها من املصادر الكثرية.
)2) تاريخ الطربي ج:4 ص:)30 أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مسري احلسنA من مكة 
متوجهًا إىل الكوفة وما كان من أمره يف مسريه، واللفظ له. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:43 أحداث سنة 

ستن من اهلجرة: ذكر مسري احلسن إىل الكوفة. اإلرشاد ج:2 ص:76. وغريها من املصادر.
)3) أسد الغابة ج:2 ص:)2 يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب. مضافًا إىل املصادر اآلتية.

)4) الكامل يف التاريخ ج:4 ص:)4 أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: ذكر مسري احلسن إىل الكوفة، واللفظ 
=له. تاريخ الطربي ج: 4 ص:292 أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مس�ري احلسنA من 
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إخبارهA ألخيه بام أمره به النبيE يف الرؤيا

نعم روى ابن طاووس أنهA حّدث أخاه حممد بن احلنفية عند الس�حر، 
وهو يريد اخلروج إىل العراق بأمر النبيE له.

 ق�الH: »وروي�ت من أص�ل ألمحد بن احلس�ن بن عم�ر بن يزي�د الثقة 
 Aوع�ىل األص�ل أن�ه كان ملحمد بن داود القمي � باإلس�ناد ع�ن أيب عبد اهلل �
قال: س�ار حممد بن احلنفية إىل احلس�ن يف الليلة الت�ي أراد اخلروج يف صبيحتها 
عن مكة. فقال له: يا أخي إن أهل الكوفة من قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك، 
وق�د خف�ت أن يكون حالك كحال من مىض، فإن رأيت أن تقيم، فإنك أعّز من 

يف احلرم وأمنعه. 
فقال: يا أخي قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية يف احلرم، فأكون الذي 

يستباح به حرمة هذا البيت. 
فقال له ابن احلنفية: فإن خفت ذلك فرص إىل اليمن أو بعض نواحي الرب، 

فإنك أمنع الناس به، وال يقدر عليك أحد. فقال: أنظر فيا قلت. 
فل�ا كان الس�حر ارحتل احلس�ُنA. فبلغ ذلك ابن احلنفي�ة، فأتاه فأخذ 
زم�ام ناقت�ه التي ركبها، فقال له: يا أخي أمل تعدين النظر فيا س�ألتك؟ قال: بىل. 

قال: فا حداك عىل اخلروج عاجًا؟ 
فقال: أتاين رس�ول اهللE بعدما فارقتك، فقال: يا حسن أخرج، فإن 

اهلل قد شاء أن يراك قتيًا. فقال ابن احلنفية: إنا هلل وإنا إليه راجعون. 
ف�ا معنى محلك هؤالء النس�وة مع�ك وأنت خترج عىل مث�ل هذا احلال؟ 

مكة متوجهًا إىل الكوفة وما كان من أمره يف مسريه. تاريخ دمشق ج:4) ص:209 يف ترمجة احلسن بن 

 

ع�يل ب�ن أيب طالب. وهتذي�ب الك�ال ج:6 ص:8)4 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طال�ب. وتاريخ 
اإلسام ج:5 ص:9 حوادث سنة واحد وستن: مقتل احلسن، وغريها من املصادر.

=
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فقال له: قد قال يل: إن اهلل قد شاء أن يراهن سبايا. وسلم عليه، ومىض«))).

بعض شواهد إرصارهA عىل اخلروج للعراق مع علمه بمصره

وعن ابن عباس قال: »لقيت احلس�ن، وه�و خيرج إىل العراق، فقلت له: 
يا ابن رسول اهلل ال خترج. فقال يل: يا ابن عباس أما علمت إن منيتي من هناك، 
وأن مص�ارع أصحايب هناك. فقلت له: فأنى لك ذلك؟ قال: برسٍّ رُسَّ يل، وعلم 

ُأعطيته«)2).
وق�ال اب�ن عس�اكر: »وكتبت إليه عمرة بن�ت عبد الرمحن تعظ�م عليه ما 
يريد أن يصنع، وتأمره بالطاعة ولزوم اجلاعة، وختربه أنه إنا يساق إىل مرصعه، 
وتقول: أش�هد حلدثتني عائش�ة أهنا سمعت رس�ول اهللG يقول: يقتل حسن 
ب�أرض بابل. فلا قرأ كتاهبا ق�ال: فابد يل إذًا من مرصعي. ومىض«)3). وقريب 

 .(4(Aعن قتله Eملا أخربته بحديث النبي pمن ذلك جوابه ألم سلمة
ومرج�ع ذلك إىل قط�ع الطريق عليها، وإلزامها ب�ا يعلان به من الوعد 

اإلهلي، مع التصميم عىل امليض فيه.

))) اللهوف يف قتىل الطفوف ص:39�40 خروج احلسن من مكة إىل العراق.
)2) دالئ�ل اإلمام�ة ص:)8)�82) يف ترمج�ة احلس�نA: ذك�ر معجزات�هA. إثبات اهل�داة بالنصوص 
 Aواملعجزات ج:4 ص:54 الباب اخلامس عرش: معجزات أيب عبد اهلل احلس�ن بن عيل بن أيب طالب

الفصل السابع عرش.
)3) تاريخ دمش�ق ج:4) ص:209 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب، واللفظ له. هتذيب الكال ج:6 
ص:8)4 يف ترمج�ة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب. س�ري أع�ام النب�اء ج:3 ص:296�297 يف ترمجة 
 Aاحلسن الشهيد. تاريخ اإلسام ج:5 ص:9 حوادث سنة واحد وستن: مقتل احلسن. ترمجة احلسن 

من طبقات ابن سعد ص:58 ح:283. وغريها من املصادر.
)4) إثب�ات الوصية ص:75) قصة كرباء. اهلداية الك�ربى ص:203. الثاقب يف املناقب ص:330. مدينة 

املعاجز ج:3 ص:489�490. وغريها من املصادر.
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رواية الفريقني للمضامني السابقة شاهد بصحتها

ول�و اخت�ص الش�يعة برواي�ة ذل�ك ألمك�ن للمدع�ي أن يتجاه�ل كثرة 
النص�وص املذك�ورة ومؤيداهت�ا، ويتهمه�م باختاق تلك النص�وص من أجل 

الدفاع عن رشعية هذه النهضة، وتأكيد رشف أهدافها.
لك�ن اجلمهور قد ش�اركوهم يف رواية كثري من ذلك، مع أنه ال يتناس�ب 
م�ع نظرهتم للحدث، وعرضهم ل�ه با يوحي بأن التخطيط للنهضة برشي. فإن 
رواي�ة اجلمهور لتلك النص�وص مع خمالفتها لوجهة نظره�م يف عرض الواقعة 

يشهد بشيوعها، بحيث فرضت نفسها عليهم، ومل يستطيعوا جتاهلها.

رواية الفريقني إخبار األنبياء السابقني بالفاجعة

ب�ل قد روى الش�يعة))) وكثري م�ن اجلمهور)2) ما يوحي ب�أن هذا احلدث 

))) منها ما روي عن آدمA )بحار األنوار ج:44 ص:242�243، 245(، وإبراهيمA )كامل الزيارات 
 Aص:42)�43). خصال الصدوق ص:58�59 ح:79. بحار األنوار ج:44 ص:243(، وإساعيل 
)بحار األنوار ج:44 ص:243�244(، ونوحA )األمان من أخطار األسفار ص:8))�9)) الفصل 
الراب�ع(، وزكري�اA )ك�ال الدين ومت�ام النعم�ة ص:)46 الباب الثال�ث واألربعون. دالئ�ل اإلمامة 
 Aص:3)5. مناقب آل أيب طالب البن شهرآش�وب ج:3 ص:237. وغريها من املصادر(، وموس�ى
)بحار األنوار ج:44 ص:244(، وسليانA )بحار األنوار ج:44 ص:244(، وعيسىA )األمايل 
للصدوق ص:695. بحار األنوار ج:44 ص:244(، وغريهم من األنبياء )كامل الزيارات ص:37)، 

.((39 ،(38
)2) راج�ع املعج�م الكبري ج:3 ص:))) مس�ند احلس�ن بن عيل: ذك�ر مولده وصفت�ه ح:2827، وتاريخ 
دمش�ق ج:4) ص:99)، 200 يف ترمج�ة احلس�ن ب�ن ع�يل ب�ن أيب طالب، وس�ري أعام النب�اء ج:3 
ص:)29 يف ترمجة احلسن الشهيد، وتاريخ الطربي ج:4 ص:296 أحداث سنة ستن من اهلجرة: ذكر 
اخلرب عن مسري احلسنA من مكة متوجهًا إىل الكوفة وما كان من أمره يف مسريه، والفتوح البن أعثم 
ج:4 ص:330�)33 ابتداء أخبار مقتل مسلم بن عقيل..، ومقتل احلسن للخوارزمي ج:) ص:65) 

=الفصل الثامن، وحياة احليوان ج:) ص:0)) عند كامه عن األوز، وغريها من املصادر الكثرية.
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العظيم قد حتدث عنه األنبياء الس�ابقون )عىل نبين�ا وآله وعليهم أفضل الصاة 
والسام( يف غابر العصور، وعرف قبل بعثة النبيE بزمان طويل.

وه�و املناس�ب مل�ا ورد م�ن أن أم املؤمن�ن أم س�لمةp))) وغ�ري واحد 

ومما يشـهد بذلك ما رواه ابن عسـاكر بأسانيد متعددة إىل حييى بن يامن قال: »أخربين 
إمام مسجد بني سليم قال غزا أشياخ لنا الروم، فوجدوا يف كنيسة من كنائسهم: 

كيف ترجو أمة قتلت حسينًا             شفـاعة جده يوم احلسـاب
فقالـوا: منـذ كم وجدتم هـذا الكتاب يف هذه الكنيسـة؟ قالوا: قبـل أن خيرج نبيكم 
بسـتامئة«. تاريخ دمش�ق ج:4) ص:242�244 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب. ونقله عنه يف 
البداي�ة والنهاية ج:8 ص:8)2 يف أحداث س�نة إحدى وس�تن: فصل با عن�وان بعد ذكر صفة مقتله. 
ورواه بسند آخر الطرباين يف املعجم الكبري ج:3 ص:24) يف مسند احلسن بن عيل يف ذكر مولده وصفته 
 .Cح:2874، ونقله عنه يف جممع الزوائد ج:9 ص:99) كتاب املناقب: باب مناقب احلسن بن عيل

ورواه أيضًا املزي بسند آخر يف هتذيب الكال ج:6 ص:442 يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب. 
ورواه اخلوارزمـي بسـنده عن حييـى بن يامن وزاد فيـه بيتًا آخر، إال أن فيـه: »قبل أن 

يبعث صاحبكم بثالثامئة عام«. مقتل احلسن للخوارزمي ج:2 ص:93.
وكذا ما رواه ابن عساكر أيضًا بسندين عن األصمعي قال: »مررت بالشام عىل باب 
دير، وإذا عىل حجر منقور كتابة بالعربانية، فقرأهتا. فأخرج راهب رأسه من الدير، وقال 

يل: يا حنيفي أحتسن تقرأ العربانية؟ قلت: نعم. قال يل: اقرأ. فقلت: 
أيرجو معشـر قتلوا حسـينًا             شفـاعة جده يوم احلسـاب

 فقال يل الراهب: يا حنيفي، هذا مكتوب عىل هذا احلجر قبل أن بعث صاحبك يعني 
النبيG بثالثني عامًا«. تاريخ دمشق ج:37 ص:57�58 يف ترمجة عبد امللك بن قريب بن عبد امللك.
ومثلـه مـا رواه السـمهودي عن حممد بن سـرين أنه قـال: »وجد حجـر قبل مبعث 

رسول اهللG بثالثامئة سنة عليه مكتوب بالرسيانية، فنقلوه إىل العربية، فإذا هو: 
أترجوا أمة قتـلت حسـينًا              شفـاعة جده يوم القيـامة«

جواه�ر العقدي�ن ق:2 ج:2 ص:387 الذك�ر الرابع ع�رش. وروى مثله يف ينابيع امل�ودة ج:3 ص:46،   
ونظم درر السمطن ص:9)2، وغريها من املصادر.

))) تاري�خ دمش�ق ج:4) ص:240 يف ترمج�ة اإلمام احلس�ن بن عيل ب�ن أيب طالب. البداي�ة والنهاية ج:8 
ص:9)2 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة فصل من دون ترمجة. نظم درر السمطن ص:7)2. 

=

=
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 يف أماك�ن خمتلف�ة))) س�معوا بعد قتل اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه( هاتفًا 
هيتف ويقول:

حس�ينًا جه�ًا  القاتل�ون  والتنكي�لأهي�ا  بالع�ذاب   أب�رشوا 
وقبي�لكل أه�ل الس�اء يدع�و عليكم ومألَك  نب�ي  م�ن 
وموس�ى وصاح�ب اإلنجي�لق�د لعنتم عىل لس�ان اب�ن داود

حيث يكش�ف ذلك عن أمهية هذا احلديث عند اهلل تعاىل يف الدعوة إليه، 
حتى أطلع عليه أنبياءه، كا أطلعهم عىل رس�الة النبيE اخلامتة للرساالت، 
والت�ي تتضم�ن دين اإلس�ام اخلات�م لألديان، وال�ذي يكون ه�ذا احلدث من 

األحداث املهمة املتعلقة به.
وذلك يرجع إىل أن س�يد الش�هداء اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( قد 
ُأِع�د ملهمة إهلية تتناس�ب مع هذا اإلعام اإلهلي املكث�ف، ومع حجم التضحية 

التي يقدم عليها.
وهو املناس�ب ألمهية دين اإلسام العظيم يف الدعوة إىل اهلل تعاىل، لكونه 
خات�م األدي�ان وأكملها، وبه بق�اء الدعوة هلل عز وج�ل، وخلودها يف األرض، 

حيث تكتسب األحداث املؤثرة فيه أمهية تتناسب مع أمهيته.
والس�يا أن ه�ذا احل�دث مل يك�ن نرصًا لدين اإلس�ام فحس�ب، بل هو 
انتص�ار لألدي�ان الس�اوية بأمجعها، عىل ما ي�أيت التنبيه له يف الفص�ل األول من 

اخلامتة إن شاء اهلل تعاىل.

مقتل احلسن للخوارزمي ج:2 ص:95 الفصل الثاين عرش، وقد اقترص عىل البيت األول والثالث.
))) تاريخ الطربي ج:4 ص:358 أحداث س�نة إحدى وس�تن. الفتوح البن أعثم ج:5 ص:56) بعد ذكر 
كتاب عبيد اهلل بن زياد إىل يزيد بن معاوية وبعثه إليه برأس احلسن بن عيلO. كتاب اهلواتف ص:87 
 Nباب هواتف اجلن. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:90 أحداث س�نة إحدى وس�تن ذكر مقتل احلسن
وغريها من املصادر. وقد اختلفت املصادر يف بعض ألفاظ األبيات وقد أثبتناها بلفظ الكامل يف التاريخ.

=
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كتابهA إىل بني هاشم بالفتح الذي حيققه

ولعله إىل هذا يش�ري كتاب اإلمام احلس�نA الذي كتبه من مكة املكرمة 
� وه�و يع�ّد العدة لنهضت�ه � إىل بني هاش�م يف املدينة املنورة: »بس�م اهلل الرمحن 
الرحيم. من احلس�ن بن عيل إىل حممد بن عيل ومن قبله من بني هاش�م. أما بعد 

فإن من حلق يب استشهد، ومن مل يلحق يب مل يدرك الفتح. والسام«))).
حي�ث ال يبع�د أن يك�ون م�راده )صل�وات اهلل عليه( يف كتاب�ه هذا أن يف 
هنضته � التي تنتهي به وبمن معه للقتل والشهادة � فتحًا للدين وللدعوة إىل اهلل 

تعاىل يتناسب مع حجم التضحية التي حتصل فيها.

إخبار اإلمام السجادA بأن أباهA هو الغالب

وه�و املناس�ب ملا عن اإلمام زين العابدين )صل�وات اهلل عليه( يف جوابه 
إلبراهيم بن طلحة حينا سأله بعد رجوعه بالعائلة الثاكلة للمدينة كأنه شامت: 
»يا عيل بن احلسن من غلب؟«. حيث قال لهA: »إذا أردت أن تعلم من غلب 

ودخل وقت الصاة فأذن ثم أقم«)2).
فإن�ه كالرصي�ح يف أن تلك الفاجع�ة الفظيعة هي الس�بب يف احلفاظ عىل 
الصاة التي هي عمود الدين، وأظهر شعائره. كا يكشف عن شّدة اخلطر الذي 
يتعرض له الدين لو مل يقف يف وجهه اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( بنهضته 

املباركة، التي ختمت هبذه الفاجعة.

))) كامل الزيارات ص:57)، واللفظ له. دالئل اإلمامة ص:88). اخلرائج واجلرائح ج:2 ص:)77�772. 
بصائر الدرجات ص:502. وغريها من املصادر.

)2) األمايل للطويس ص:677.
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خلود الفاجعة يناسب أمهيتها

وذلك يتناس�ب مع خلود هذه امللحمة الرشيف�ة والفاجعة العظمى، وما 
ق�دره اهلل عز وجل هلا من أس�باب الظهور واالنتش�ار، رغ�م املعوقات الكثرية، 
واجله�ود املكثفة من قب�ل الظاملن، واجلاهلن أو املتجاهل�ن لثمراهتا وبركاهتا، 
م�ن أج�ل خنقه�ا والقضاء عليه�ا، أو حتجيمه�ا والتخفيف م�ن غلوائها، ومن 

تفاعل الناس هبا وانشدادهم نحوها.
ف�إن ذل�ك بمجموعه يؤيد عظمة ه�ذه امللحمة اإلهلي�ة، وأمهية الثمرات 
املرتتب�ة عليه�ا لصالح الدعوة إىل اهلل تعاىل، وحفظ دين�ه العظيم الذي هو خاتم 
األدي�ان، وال�ذي الب�د أن يك�ون واج�دًا ملقوم�ات البق�اء واخلل�ود، والظهور 
َنٍة  واالنتش�ار، لتس�مع دعوته، وتتم حجته عىل الناس ﴿لِيْهِلَك َمْن َهَلَك َعن َبيِّ

َنٍة﴾))). َوَيْحَيى َمْن َحيَّ َعن َبيِّ
كا أنه نتيجة ملا سبق حيسن التنبيه ألمرين:

ال موجب إلطالة الكالم يف تفاصيل النهضة الرشيفة

أحدمهـا: أنه ال ينبغي إطالة ال�كام يف تقييم بعض خصوصيات النهضة 
الرشيف�ة، مث�ل توقيتها، حيث خرج )صل�وات اهلل عليه( من مك�ة املكرمة قبل 
احل�ج، ومثل مح�ل العائلة الكريمة، واختيار الع�راق دون غريه من املناطق التي 

يشيع فيها الوالء ألهل البيت )صلوات اهلل عليهم(، وغري ذلك.
إذ بع�د أن ظه�ر أن النهضة كانت بعهد من اهلل س�بحانه وتعاىل، فابد أن 
تك�ون تفاصيله�ا وخصوصياهت�ا ذات األثر فيه�ا بعهد منه عز وج�ل، ملصالح 

))) سورة األنفال اآلية: 42.
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ه�و أعلم هبا، ورب�ا بّينها النبيE ووصلت لإلمام احلس�نA من طريقه. 
والسيا بعد البناء عىل عصمة اإلمام )صلوات اهلل عليه(.

وق�د كتب غري واح�د يف توجيه كثري من خصوصياهتا. وال يس�عنا إطالة 
ال�كام يف ذل�ك بعد م�ا ذكرنا. عىل أنه ق�د يظهر من حديثنا ه�ذا � تبعًا � بعض 

الفوائد املرتتبة عىل بعض تلك األمور.

عظمة اإلمام احلسنيA وروح التضحية التي حيملها

ثانيهـام: أن�ه مما تق�دم تتجىل عظم�ة اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه( 
وروح التضحي�ة يف س�بيل اهلل تع�اىل التي يتحىل هب�ا، وقوة العزيم�ة والتصميم 

اللذين حيملها بن جنبيه.

ف�إن الغال�ب أن الذي�ن يضحون إم�ا أن يتش�بثوا بأمل الس�امة ونجاح 
امل�رشوع الذي خيططون له، فيرشعون يف تنفي�ذه ويدخلون يف املعركة، حتى إذا 
أخطؤوا وفشل مرشوعهم عسكريًا منعهم دينهم، أو أبت هلم كرامتهم ومحيتهم، 

الرتاجع واالستسام من أجل السامة، فيثبتون حتى النهاية. 

وإما أن يفاَجؤوا باملعركة من دون ختطيط سابق هلا، وتنسد أمامهم طرق 
النجاح، فيمنعهم دينهم أو محيتهم أيضًا من االستس�ام طلبًا للس�امة، ويثبتوا 

حتى النهاية.

أما أن يدخل اإلنسان يف مرشوع طويل األمد يعلم مسبقًا بأنه ينتهي بمثل 
هذه التضحيات اجلسام والفجائع الفادحة، وخيطط لتنفيذه بصابة وعزم، فهو 

أمر حيتاج إىل قابلية استثنائية.

والناظر يف تفاصيل واقعة الطف � بموضوعية وإنصاف � يرى أن اإلمام 
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احلس�ن )صل�وات اهلل علي�ه( منذ امتن�ع من بيع�ة يزيد يف أواخر ش�هر رجب، 
وحت�رك ركبه م�ن املدينة املن�ورة إىل مّكة املكرمة، صمم ع�ىل امليض يف مرشوعه 
وحتقيق هدفه عاملًا أن ذلك ينتهي بقتله وقتل أهل بيته نجوم األرض من آل عبد 
املطل�ب � ك�ا تقول العقيلة زينبD يف خطبتها اجلليل�ة))) � وقتل الصفوة من 
أصحابه. مع ما يرتتب عىل ذلك من هنب رحله، وانتهاك حرمته، وس�بي عياله 
والتش�هري ب�ه وهبم، وتركه�م غنيمة بأي�دي تلك الوحوش ال�كارسة والنفوس 

املغرقة يف اجلريمة والرذيلة.
ومل يمنعه يشء من ذلك عن التصميم والتخطيط واإلرصار واالس�تمرار 

حتى النهاية التي حصلت بعد ما يقرب من ستة أشهر.

حتيل اإلمام احلسنيA بالعاطفة

والس�يا أنه )صلوات اهلل عليه( مل جتف عاطفته يف هذه املدة الطويلة، ومل 
يتج�رد عنه�ا ويدعها جانبًا، ك�ا قد حيصل لكثري م�ن ذوي التصميم واإلرصار 
عىل الدخول يف الرصاعات املضنية ومقارعة األهوال، بل كانA � كسائر أهل 
بيته )صلوات اهلل عليهم( � متكامل اإلنسانية. فهو أشّد الناس عاطفة، وأرقهم 
قلبًا، يتفاعل مع اآلالم واملصائب التي ترد عليه، وتس�تثريه املناس�بات الش�جية 
ح�رسة وعربة. كا يظهر بمراجعة تفاصيل الواقع�ة تارخييًا. وتقدم مّنا التعرض 

لبعض مفردات ذلك. وربا يأيت يشء منه يف أثناء حديثنا هذا.
وذل�ك يزي�د يف معانات�هA يف ه�ذه امل�دة الطويلة، خصوص�ًا يف ختطي 
مفاصله�ا املثرية للعاطف�ة والباعثة عىل احلرسة. كا انتبه�ت لذلك أخته العقيلة 

زينب الكربىD حينا أنشد )صلوات اهلل عليه( ليلة العارش من املحرم:

))) راجع ملحق رقم )4).
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كم ل�ك باإلش�راق واألصيلي�ا ده�ر أف ل�ك م�ن خلي�ل
بالبدي�لم�ن صاح�ب أو طال�ب قتيل يقن�ع  ال  والده�ر 
الجلي�ل إل�ى  اإلم�ر  الس�بيلوإنم�ا  س�الك  ح�ّي  وكل 

حي�ث مل متلك نفس�ها أن وثبت جتر ثوهبا وإهنا حل�ارسة حتى انتهت إليه، 
فقال�ت: »واثكاه. ليت املوت أعدمني احلياة. اليوم ماتت أمي فاطمة وعيل أيب 
وحس�ن أخي. يا خليف�ة املايض وثال الباقي«. فنظرA إليه�ا، وقال: »يا أخية 
ال يذهب�ن حلمك الش�يطان«. قالت: »بأيب أنت وأمي يا أبا عبد اهلل، اس�تقتلت 
نف�يس فداك« ف�ردA غصته وترقرقت عيناه، وقال: »لو ت�رك القطا ليًا لنام«. 
فقالتD: »يا ويلتي أفُتغصب نفس�ك اغتصابًا؟! فذلك أقرح لقلبي، وأش�ّد 

عىل نفيس«))).
ولكن عاطفته )صلوات اهلل عليه( مها بلغت مل متنعه من امليض يف طريقه، 
وم�ن تصميمه ع�ىل الوصول للنهاي�ة املفجعة. كل ذلك لفنائ�هA يف ذات اهلل 
تع�اىل، وألن هدف�ه األس�مى رضاه جل ش�أنه. كا أفصح عن ذل�ك يف أحاديثه 
املتفرقة، خصوصًا خطبته اجلليلة حينا أراد اخلروج من مّكة، التي سبق التعرض 

))) تاري�خ الطربي ج:4 ص:9)3 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة، واللفظ ل�ه. الكامل يف التاريخ 
ج:4 ص:59 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: ذكر مقتل احلس�نN. أنس�اب األرشاف ج:3 
 .Cص:393 خروج احلسن بن عيل من مكة إىل الكوفة. مقاتل الطالبين ص:75 مقتل احلسن بن عيل 
هناية األرب يف فنون األدب ج:20 ص:272�274 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: ذكر مسري 
احلس�ن ب�ن عيلO وخرب من هناه عن املس�ري. إعام الورى بأعام اهل�دى ص:457. اللهوف يف قتىل 
الطفوف ص:50 وصول احلسن إىل كرباء. وقريب منه يف البداية والنهاية ج:8 ص:92) أحداث سنة 
إحدى وس�تن من اهلجرة: صفة مقتله مأخوذة من كام أئمة الش�أن، وتاريخ اليعقويب ج:2 ص:244 
مقتل احلسن بن عيل، واملنتظم ج:5 ص:338 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: مقتل احلسن بن 

عيل بن أيب طالبC، وغريها من املصادر.



5( ......................................... املوقف املرشف لعائلة اإلمام احلسنA وأصحابه 

هلا آنفًا))).
وم�ن أقوال�ه املروية عن�هA: »هّون عيّل م�ا نزل يب أنه بع�ن اهلل«)2)، و: 

»عند اهلل أحتسب نفيس ومحاة أصحايب«)3)... إىل غري ذلك.

املوقف املرشف ملن يف ركبه من عائلته وصحبه

وامللف�ت للنظر � مع كل ذلك � أنه )صلوات اهلل عليه( اس�تطاع أن خيتار 
لنهضت�ه الرشيف�ة من أهل بيت�ه وأنصاره م�ن ال يرتاجع عنها بع�د أن اقتنع هبا، 

وكان بوسعهم الرتاجع يف أي وقت أرادوا. 
لكنه�م آمنوا بقيادته، واستس�لموا ملا يقرره حت�ى النفس األخري، مع قوة 
يف البصرية، ومزيد من الرسور والشعور بالفوز والسعادة. وقد آمنوا بمرشوعه 

 .Aكا آمن هو
بل قد ثبتوا معهA ومل يرتكوه حتى بعد أن أذن هلم باالنرصاف، وجعلهم 
يف ح�لّ م�ن بيعته. وكان كامهم يف التعقيب عىل ذل�ك يؤكد عىل اإلرصار عىل 
مواس�اته بأنفس�هم والقت�ال دون�ه والتضحية يف س�بيله، وعىل الش�عور بالفوز 

والسعادة بذلك. وال يسعنا استقصاؤه لكثرته.
ك�ا أنه يأيت يف حديثنا هذا منهم بعض النكات امللفتة للنظر، والتي حتمل 

عىل املزيد من اإلعجاب واالحرتام هلم رفع اهلل تعاىل شأهنم.

))) تقدمت مصادرها يف ص:27. 
.B2) اللهوف يف قتىل الطفوف ص:69 شهادة أهل بيته(

)3) مقتل احلسن للخوارزمي ج:2 ص:9). بحار األنوار ج:45 ص:27. ووردت هكذا: »احتسب نفيس 
ومحاة أصحايب« يف تاريخ الطربي ج:4 ص:336 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة، والكامل يف 
التاريخ ج:4 ص:)7 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسنN، وهناية األرب يف 

فنون األدب ج:20 ص:283 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: ما تكلم به احلسن.
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نع�م ورد أن الضح�اك بن عبد اهلل املرشيف قال لإلمام احلس�ن )صلوات 
اهلل علي�ه(: »إين أقات�ل عنك م�ا رأيت مقاتًا، ف�إذا مل أَر مقاتًا فأن�ا يف حّل من 

االنرصاف«، وأنه انرصف حن مل جيد مقاتًا))).
وهذا يف احلقيقة ليس تراجعًا عن موقف مسبق، بل هو قصور يف املوقف 

من أول األمر، مع تنفيذه كامًا.
وحتى عائلته الكريمة التي رأت من بعده األهوال مل ينقل عن أي منها ما 
يدل عىل اس�تنكاره ملوقفهA أو الش�كوى منه يف استمراره إىل النهاية املفجعة. 
ب�ل يظهر من مواقف كثري منه�ا اإليان بمرشوعهA، وقّوة البصرية بأن عاقبته 

النجاح والفاح. 
ويكفين�ا من ذل�ك قول العقيلة زينب الكربى بن�ت أمري املؤمننC يف 
خطبته�ا يف جمل�س يزيد: »فلئن اختذتنا مغنًا لتجدنا وش�يكًا مغرمًا، حن ال جتد 
إال ما قدمت يداك، وإن اهلل ليس بظام للعبيد. فإىل اهلل املشتكى وعليه املعول. 
فكد كيدك، واس�ع س�عيك، وناصب جه�دك. فواهلل ال متح�و ذكرنا، وال متيت 
وحين�ا، وال ت�درك أمدنا، وال ترحض عن�ك عارها، وال تغيب منك ش�نارها. 
 فهل رأيك إال فند، وأيامك إال عدد، وش�ملك إال بدد يوم ينادي املنادي: ﴿َأاَل 
الِِميَن﴾. فاحلم�د هلل ال�ذي خت�م ألولن�ا بالس�عادة والرمحة،  َلْعَنـُة اهللِ َعَلـى الظَّ

وآلخرنا بالشهادة واملغفرة...«)2).
وهذا أمر نادر ال يسهل حصوله لوال العناية اإلهلية والتسديد الرباين.

))) الكامل يف التاريخ ج:4 ص:73 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسنN، واللفظ 
له. تاريخ الطربي ج:4 ص:339 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة.

)2) راجع ملحق رقم )4).



املقصد األول
يف أبعاد فاجعة الطف وعمقها 

وردود الفعل املبارشة هلا

والكام يف ذلك يف فصلن:

الفصل األول
يف أبعاد فاجعة الطف وعمقها

متهيد:
م�ن املعل�وم من مذه�ب أهل البي�ت )صل�وات اهلل عليه�م( أن اخلافة 
واإلمامة حق هلم جمعول من ِقَبل اهلل تعاىل، وأنه ال رشعية خلافة كل من تقمصها 
من غريهم. وعىل ذلك ابتنت هنضة اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه(، كا يأيت 

� عند الكام فيا كسبه التشيع من هذه النهضة املباركة � إن شاء اهلل تعاىل.

استنكار مجهور املسلمني لعهد معاوية ليزيد

أم�ا اجلمه�ور فخافته�م وإن ابتن�ت عىل ع�دم االنضباط بنظ�ام حمدد، 
ب�ل ج�روا أخريًا عىل رشعية اإلمام�ة املبنية عىل النص بوالية العهد من الس�ابق 
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لاحق، بلحاظ قربه النس�بي منه، بغّض النظر عن مؤهاته الشخصية، إال أهنم 
استنكروا عهد معاوية البنه يزيد باخلافة يف وقته.

أواًل: ألنه أول من فتح هذا الباب، وجتاهل س�رية من قبله من خلفائهم، 
خصوصًا الشيخن اللذين هلا مكانة خاصة يف نفوسهم.

والس�يا أن م�ن مجل�ة دواف�ع قري�ش ل�رصف اخلافة ع�ن أه�ل البيت 
)صل�وات اهلل عليهم( هو علمهم بأهنا إذا ص�ارت هلم مل خترج عنهم، حتى قال 
قائلهم: »وّسعوها يف قريش تتسع«))). فإذا فتح الباب لوالية العهد بقيت يف آل 

معاوية، ومل خترج عنهم لبطون قريش، وهو عن ما فّروا منه.
وثانيـًا: البتنائه�ا عىل اإلرغام والقرس، واالس�تعانة ع�ىل ذلك بالرتغيب 
والرتهي�ب واخلداع واملكر، كا يظهر بأدن�ى نظر يف تارخيها. وإذا غّضت قريش 
النظر عن ذلك يف حق األولن، ألنه يوافق مصلحتها يف رصف اخلافة عن بني 

هاشم، فهي ال تقبله من معاوية بعد أن كان يرّض بمصاحلها.
ك�ا أن عموم املس�لمن إذا غّضوا النظر عنه يف ح�ق األولن، جلهلهم با 
حصل يف وقته من نزاع ورصاع، أو حلبهم هلم، أو حس�ن ظنهم هبم � ملا يأيت من 

دواعي ذلك يف حقهم � فهم ال يرتضونه من معاوية، لعدم املوجب لذلك.
وثالثًا: لعدم مناس�بة واقع يزيد وس�لوكه املش�ن للخافة. خصوصًا مع 
وجود مجاعة من أعيان الصحابة وأوالد املهاجرين األولن، هلم املقام االجتاعي 
الرفيع، واملكانة العليا يف النفوس. وعىل رأسهم اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه(.
وقد أكد ذلك أن جتربة أبيه معاوية يف احلكم � الذي تسلط بالقوة والقهر 
واخلداع واملكر � كانت مّرة عىل املس�لمن يف اجلانبن الديني واملادي، كا يظهر 

))) رشح هنج الباغة ج:6 ص:43.
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بأدنى نظر يف س�ريته، وكان املنتظر من يزيد أن يزيَد عىل أبيه يف معاناة املس�لمن 
يف دينهم ودنياهم.

وإذا كان بع�ض متأخري اجلمهور حي�اول الدفاع عن بيعة يزيد، وإضفاء 
الرشعية عليها، بعد أن شاعت هذه األمور يف اخللفاء وألفها الناس، فهو خيالف 
ما عليه ذوو املقام واملكانة يف املسلمن يف الصدر األول، بل حتى عامة الناس.

 Aولذا مل يثبت بوجه معتد به أن شخصًا منهم حاول ردع اإلمام احلسن

 

ع�ن اخل�روج ببيان رشعية خافة يزيد. وكل من أش�ار عليه ب�رتك اخلروج فإنا 
أش�ار عليه خلوفه عليه من فش�ل مرشوعه، ومن غشم األموين الذين ال يقفون 

عند حّد يف حتقيق مقاصدهم واإليقاع بمن يقف يف طريقهم.
غاي�ة األم�ر أن�ه قد ينس�ب لبع�ض الن�اس أنه أض�اف إىل ذل�ك التذكري 

بمحذور شق كلمة األمة وتفريق مجاعتها، كا يأيت إن شاء اهلل تعاىل.
ولذا ال ريب عند خاصة املسلمن، وذوي املقام الرفيع عند اجلمهور ممن 
عارص احلدث، يف أن خروج اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه( مل يكن جريمة 
منه يس�تحق عليها العقاب، فضًا عن القتل وما استتبعه من اجلرائم، بل كل ما 

وقع عليه هو عدوان من األموين، وإجرام منهم.

كان اإلمام احلسنيA مساملًا يف دعوته لإلصالح

ويزيد يف األمر أن اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( حينا رفع مرشوعه 
اإلصاحي مل يرفعه بلسان اإللزام والتهديد، ومل يلجأ فيه للف والدوران واملكر 
 Aواخلديعة من أجل االستياء عىل السلطة، بل بلسان النصيحة والتذكري. فهو 

يقول يف وصيته ألخيه حممد بن احلنفية:
»وإين مل أخرج أرشًا وال بطرًا وال مفس�دًا وال ظاملًا، وإنا خرجت لطلب 
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اإلص�اح يف أم�ة جديF أري�د أن آمر باملع�روف وأهنى عن املنك�ر... فمن 
قبلن�ي بقبول احلق ف�اهلل أوىل باحلق، ومن رّد عيّل هذا أصرب حتى يقيض اهلل بيني 

وبن القوم باحلق، وهو خري احلاكمن«))).
كا أنهA مل خيرت الكوفة من أجل أن خيرج أهلها من طاعة يزيد لطاعته، 
ويرغمهم عىل ذلك، بل المتناعهم بأنفسهم من القبول ببيعة يزيد. فقد تضمنت 
 كتبهم: »...إنه ليس علينا إمام. فأقبل، لعل اهلل أن جيمعنا بك عىل احلق. والنعان
ابن بشري يف قرص اإلمارة، لسنا نجتمع معه يف مجعة، وال نخرج معه إىل عيد...«)2). 
و: »أم�ا بعد فحي ها، فإن الناس ينتظرونك، ال إمام هلم غريك...«)3). و: »أما 
بعد فقد اخرض اجلناب، وأينعت الثار. وطمت اجِلام)4) فإذا شئت فاقدم علينا، 

فإنا تقدم عىل جند لك جمند«)5). ونحو ذلك.

))) تأيت مصادره يف أوائل املقام الثاين يف اجلانب العاطفي ص: 398.
 A2) تاريخ الطربي ج:4 ص:262 أحداث سنة ستن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مراسلة الكوفين احلسن( 
 للمصري إىل ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيلN، واللفظ له. أنساب األرشاف ج:3 ص:369 أمر احلسن بن 
عيل بن أيب طالبC. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:20 أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن 
مراس�لة الكوفين احلس�ن بن عيل ليس�ري إليهم وقتل مس�لم بن عقيل. اإلمامة والسياس�ة ج:2 ص:4 
والية الوليد املدينة وخروج احلسن بن عيل. اإلرشاد للشيخ املفيد ج:2 ص:37. وغريها من املصادر.

)3) تاريخ اليعقويب ج:2 ص:242 أيام يزيد بن معاوية، واللفظ له. أنس�اب األرشاف ج:3 ص:370 أمر 
احلسن بن عيل بن أيب طالبC. ومثله يف اإلرشاد ج:2 ص:38 إال إنه بدل قوله: »ال إمام هلم غريك« 
»ال رأي هل�م غريك« وكذا يف تاريخ الطربي ج:4 ص:262 أحداث س�نة س�تن م�ن اهلجرة: ذكر اخلرب 
عن مراسلة الكوفين احلسنA للمصري إىل ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيلN، والفصول املهمة ج:2 
ص:787 الفصل الثالث: فصل يف خمرجهA إىل العراق، والفتوح البن أعثم ج:5 ص:33 ذكر أخبار 

الكوفة وما كان من كتبهم إىل احلسن بن عيلO، وغريها من املصادر.
)4) طا البحر والنهر: امتأل. واجِلام مجع مَجة: البئر الكثرية املاء. واملراد الكناية عن حصول الوقت املناسب 

للعمل وتوفر آليات النجاح وأسبابه.
)5) أنساب األرشاف ج:3 ص:370 أمر احلسن بن عيل بن أيب طالبC، واللفظ له. اإلرشاد ج:2 ص:38. 
=إعام الورى بأعام اهلدى ج:) ص:436. تاريخ الطربي ج:4 ص:262 أحداث سنة ستن من اهلجرة: 
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 وق�د ج�اء يف كتاب�ه )صل�وات اهلل علي�ه( ال�ذي كتب�ه هلم مع مس�لم بن 
عقيلA: »وقد فهم�ت كل الذي اقتصصتم وذكرتم، ومقالة جلكم: إنه ليس 
علين�ا إمام. فأقبل، لعل اهلل أن جيمعنا ب�ك عىل اهلدى واحلق. وإين باعث إليكم 
أخ�ي وابن عمي وثقت�ي من أهل بيتي، فإن كتب إيّل أنه ق�د اجتمع رأي ملئكم 
وذوي احلجا والفضل منكم عىل مثل ما قدمت به رس�لكم، وقرأت يف كتبكم، 

أقدم عليكم وشيكًا إن شاء اهلل...«))).
ومل�ا التق�ى باحلر وأصحاب�ه يف الطريق خطبه�م، فقال: »أهي�ا الناس إهنا 
مع�ذرة إىل اهلل وإليك�م. إين مل آتكم حتى أتتني كتبكم ورس�لكم أن أقدم علينا، 
فلي�س لنا إم�ام، لعل اهلل أن جيعلنا بك عىل اهلدى. فق�د جئتكم، فإن تعطوين ما 
أطمئن إليه من عهودكم أقدم مرصكم، وإن مل تفعلوا، أو كنتم ملقدمي كارهن، 
انرصف�ت عنك�م إىل املكان ال�ذي أقبلت من�ه«)2). وخطبهم خطب�ة أخرى بعد 

صاة العرص تتضمن ذلك أيضًا)3).
وحينا ورد عليه عمر بن س�عد بجيشه أرس�ل إليه قرة بن قيس احلنظيل، 
ليسأله عا جاء به وماذا يريد، فقالA له: »كتب إيّل أهل مرصكم هذا أن اقدم. 

ذكر اخلرب عن مراسلة الكوفين احلسنA للمصري إىل ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيلN. الفتوح البن 
أعثم ج:5 ص:33 ذكر أخبار الكوفة وما كان من كتبهم إىل احلس�ن بن عيلO. وغريها من املصادر.
))) اإلرش�اد ج:2 ص:39، واللفظ له. تاريخ الطربي ج:4 ص:262 أحداث س�نة ستن من اهلجرة: ذكر 

.Nللمصري إىل ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيل Aاخلرب عن مراسلة الكوفين احلسن
)2) الكام�ل يف التاريخ ج:4 ص:47 أحداث س�نة س�تن م�ن اهلجرة: ذكر مقتل احلس�نN، واللفظ له. 
تاريخ الطربي ج:4 ص:303 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة. الفتوح البن أعثم ج:5 ص:86 
ذك�ر احل�ر بن يزيد الرياحي ملابعثه عبيد اهلل بن زياد حلربه احلس�ن بن عيلO. اإلرش�اد ج:2 ص:79. 

وغريها من املصادر.
)3) اإلرش�اد ج:2 ص:79. تاريخ الطربي ج:4 ص:303 أحداث س�نة إحدى وستن من اهلجرة. الكامل 

.Nيف التاريخ ج:4 ص:47 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: مقتل احلسن

=



..............................................................................  فاجعة الطف 58

فأما إذ كرهتموين فأنا أنرصف عنكم«))).
ويف حديث عقبة بن س�معان موىل الرباب زوجة احلس�نA � وكان قد 
صح�ب اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه( يف مس�ريته الطويلة م�ن املدينة إىل 
ح�ن مقتل�ه � أنهA قال: »دعوين أرجع إىل املكان ال�ذي أقبلت منه، أو دعوين 

أذهب يف هذه األرض العريضة حتى ننظر إىل ما يصري إليه أمر الناس«)2).
وم�ن هن�ا مل يقع منه ما يس�تحق ب�ه العق�اب والتنكيل، فض�ًا عن تلك 

اجلرائم الوحشية التي قام هبا األمويون، والتي هزت ضمري املسلمن.
وبعد ذلك كله فلنستعرض بإجياز اجلرائم املذكورة.

قتل اإلمام احلسنيA هو اجلريمة األوىل

وال ينبغ�ي اإلش�كال يف أن أعظم جريمة من الناحي�ة الواقعية � بل حتى 
العاطفية � يف هذه الفاجعة املمضة هو قتل شخص اإلمام احلسن )صلوات اهلل 

عليه(. ملا يتمتع به...
أواًل: من مقام ديني رفيع يستحق به الوالء والتقديس، كا يتضح بالرجوع 
إىل ما ورد يف حقه وحق أهل بيته )صلوات اهلل عليهم( يف الكتاب املجيد، وعىل 
لس�ان النبيE مما ال يس�عنا اس�تيعابه بإجياز، فضًا عن تفصيل الكام فيه. 
والسيا مع وضوحه وشيوعه، وتيرس االطاع عليه بالرجوع للمصادر الكثرية 

))) اإلرشاد ج:2 ص:85، واللفظ له. الفتوح البن أعثم ج:5 ص:97�98 ذكر نزول احلسنN بكرباء. 
تاريخ الطربي ج:4 ص:))3 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:53 

أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسنN. وغريها من املصادر. 
 ،N2) الكامل يف التاريخ ج:4 ص:54�55 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: ذكر مقتل احلس�ن(
واللفظ له. تاريخ الطربي ج:4 ص:3)3 أحداث س�نة إحدى وستن من اهلجرة. البداية والنهاية ج:8 

ص:90) أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: صفة مقتله مأخوذة من كام أئمة الشأن.
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للفريقن.
وإذا اختص الشيعة بالقول بالنص اإلهلي عىل إمامة احلسن )صلوات اهلل 
 Aعليه(، وأنه هو اإلمام احلق دون غريه، فا إشكال بن املسلمن قاطبة يف أنه
يف عرصه هو الرجل األول يف املس�لمن، أفضله�م عند اهلل عز وجل، وأرفعهم 

مقامًا، وأعظمهم كرامة، وأوالهم باإلمامة من غريه.
وق�ال الب�اذري: »وكان رج�ال م�ن أه�ل الع�راق ولثان أه�ل احلجاز 
خيتلفون إىل احلس�ن جيّلونه ويعّظمونه، ويذكرون فضله، ويدعونه إىل أنفسهم، 
ويقول�ون: إن�ا لك عض�د ويد. ليتخذوا الوس�يلة إلي�ه، وهم ال يش�ّكون يف أن 

معاوية إذا مات مل يعدل الناس بحسن أحدًا«))).
 Eفهو بقية أه�ل البيت الذين كان ،Eوثانيـًا: من قرب�ه من النبي
خيصه�م بعواطف�ه وألطاف�ه. والزال بقاي�ا الصحاب�ة يذكرون مف�ردات ذلك، 

وحيدثون به.
حتى إن غري واحد من الصحابة أنكروا عىل عبيد اهلل بن زياد ويزيد بن معاوية 
حينا أخذا ينكتان ثغر اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( بالقضيب ملا وضع رأسه 
بن أيدهيا، وذكروا هلا أن رس�ول اهللE كان يقبل ثغره،كأنس بن مالك)2)، 

))) أنساب األرشاف ج:3 ص:366 أمر احلسن بن عيل بن أيب  طالب.
)2) جمم�ع الزوائ�د ج:9 ص:95) كت�اب املناقب: باب مناقب احلس�ن بن عيلC. املعج�م الكبري ج:3 
ص:25) مس�ند احلس�ن بن عيل: ذكر مولده وصفت�ه. البداية والنهاي�ة ج:6 ص:260 األخبار بمقتل 
احلس�ن بن عيلO، ج:8 ص:207 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: صف�ة مقتله مأخوذة من 
كام أئمة الش�أن. بغية الطلب يف تاريخ حلب ج:3 ص:38 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن عبد مناف أيب 

طالب. وغريها من املصادر.
وقد روي ما ظاهره اإلنكار يف صحيح البخاري ج:4 ص:6)2 كتاب بدء اخللق: باب مناقب املهاجرين   
وفضلهم، وس�نن الرتمذي ج:5 ص:325 أبواب املناقب عن رس�ول اهللG: باب بعد باب مناقب أيب 
= حممد احلسن بن عيل بن أيب طالب ، ومسند أمحد ج:3 ص:)26 مسند أنس بن مالك )ريض اهلل تعاىل عنه(، 
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وزيد بن أرقم)))، وأبو برزة األسلمي)2)، وربا غريهم)3).
 وباجلملة: كان الناس إذا رأوا احلس�ن )صلوات اهلل عليه( ذكروا رسول 
اهللE وتذكروا مشاهده معه، وما كان يبديه نحوه من مظاهر احلب واحلنان 
.Aوالتكريم والتبجيل. وذلك يوجب مزيدًا من االنشداد الديني والعاطفي نحوه
وثالثـًا: م�ن مؤه�ات ش�خصية م�ن عق�ل ودين واس�تقامة وش�جاعة 
وعلم وعمل وخلق وس�لوك وس�خاء وحس�ن معارشة وخمالطة م�ع الناس... 
 إىل غ�ري ذل�ك مم�ا يف�رض ح�ب اخلاص�ة والعام�ة ل�هA، واحرتامه�م إي�اه، 

وانشدادهم نحوه.

 ،Oعن مناقب الصحابة: مناقب احلسن واحلسن Gوصحيح ابن حبان ج:5) ص:429 كتاب إخباره 
ومسند أيب يعىل ج:5 ص:228 ح:)284، وغريها من املصادر الكثرية جدًا.

))) جمم�ع الزوائ�د ج:9 ص:95) كت�اب املناقب: باب مناقب احلس�ن بن عيلC. املعج�م الكبري ج:5 
ص:206، 0)2 يف ما رواه ثابت بن مرداس عن زيد بن أرقم. تاريخ دمشق ج:4) ص:236 يف ترمجة 
احلس�ن بن عيل بن أيب طالب، ج:)4 ص:365�366 يف ترمجة عيل بن احلس�ن بن عيل بن أيب طالب. 
األخبار الطوال ص:260 هناية احلس�ن. فتح الباري ج:7 ص:75. الوايف بالوفيات ج:2) ص:264 
يف ترمج�ة احلس�ن بن عيل ب�ن أيب طال�بO. كن�ز الع�ال ج:3) ص:673 ح:7)377. ترمجة اإلمام 
احلس�نA من طبقات ابن س�عد ص:80 ح:292. الفائق يف غريب احلديث ج:) ص:363 يف مادة 

)دحج(. وغريها من املصادر الكثرية.
 )2) أس�د الغاب�ة ج:5 ص:20 يف ترمج�ة نضل�ة ب�ن عبي�د. هتذي�ب الك�ال ج:6 ص:428�429 يف ترمج�ة 
احلسن بن عيل بن أيب طالب. سري أعام النباء ج:3 ص:309 يف ترمجة احلسن الشهيد. تاريخ دمشق 
ج:62 ص:85 يف ترمجة نضلة بن عبيد. تاريخ الطربي ج:4 ص:293 أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: 
خ�روج احلس�نA من مك�ة متوجه�ًا إىل الكوفة، ص:356 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة. 
الكامل يف التاريخ ج:4 ص:85 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسنN. البداية 
والنهاي�ة ج:8 ص:209، 5)2 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: صفة مقتل�ه مأخوذة من كام 
أئمة الشأن. الفتوح البن أعثم ج:5 ص:50) ذكر كتاب عبيد اهلل بن زياد إىل يزيد بن معاوية وبعثته إليه 
برأس احلسن بن عيلO. مروج الذهب ج:3 ص:72 مقتل احلسنN. بغية الطلب يف تاريخ حلب 

ج:3 ص:38 يف ترمجة احلسن بن عيل بن عبد مناف أيب طالب. وغريها من املصادر الكثرية.
)3) ترمجة اإلمام احلسنA من طبقات ابن سعد ص:82 ح:296.

=
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حتى إنه )صلوات اهلل عليه( ملا كتب إىل معاوية ينكر عليه مجلة من موبقاته 
قيل ملعاوية: »اكتب إليه كتابًا تعيبه وأباه فيه«. فقال: »ما عس�يت فيه أن أقول يف 
أبيه إال أن أكذب، ومثيل ال يعيب أحدًا بالباطل. وما عسيت أن أقول يف حسن 

ولست أراه للعيب موضعًا...«))).

اإلمام احلسنيA هو الرجل األول يف املسلمني

 ومن أجل ذلك كله حاز املقام األول يف املسلمن. حيث يأيت عن شبث بن 
ربع�ي يف حديث له عن قتل اإلمام احلس�ن أنهA خري أه�ل األرض)2). وعن 

معاوية أنه )صلوات اهلل عليه( أحب الناس إىل الناس)3).
ويف حدي�ث حمم�د بن احلنفية مع اإلمام احلس�نA قال: »إين أخاف أن 
تدخل مرصًا من هذه األمصار، وتأيت مجاعة من الناس، فيختلفون بينهم، فمنهم 
طائفة معك وأخرى عليك، فيقتتلون، فتكون ألول األسنة. فإذا خري هذه األمة 

كلها، نفسًا وأبًا وأمًا، أضيعها دمًا، وأذهلا أهًا«)4).
وورد ع�ن عب�د اهلل ب�ن عمرو بن الع�اص أن اإلمام احلس�نA مّر عىل 
مجاعة هو فيهم، فقال: »أال أخربكم بأحب أهل األرض إىل أهل الساء؟« قالوا: 
ب�ىل. قال: »هو هذا امل�ايش. ما كلمني كلمة منذ ليايل صف�ن. ولئن يرىض عني 

أحب إيّل من أن تكون يل محر النعم«)5).

))) أنساب األرشاف ج:3 ص:367 أمر احلسن بن عيل بن أيب طالب.
)2) يأيت يف ص:))).

)3) يأيت يف ص:33)� 34).
)4) تاريخ الطربي ج:4 ص:253 أحداث سنة ستن من اهلجرة: خافة يزيد بن معاوية، واللفظ له. الكامل 

يف التاريخ ج:4 ص:6)�7) أحداث سنة ستن من اهلجرة: ذكر بيعة يزيد.
= )5) تاري�خ دمش�ق ج:)3 ص:275 يف ترمج�ة عب�د اهلل ب�ن عم�رو ب�ن الع�اص، واللف�ظ ل�ه. املعج�م 
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 ويف حدي�ث للف�رزدق: »ه�ذا احلس�ن ب�ن فاطم�ة الزه�راء بن�ت حممد 
املصطفىF. هذا واهلل خرية اهلل، وأفضل من مشى عىل األرض من خلق اهلل...«))).
وعن�ه أيضًا أن�ه قال لإلمام احلس�نA: »أنت أحّب الن�اس إىل الناس، 

والسيوف مع بني أمية، والقضاء يف الساء«)2).
ويف حدي�ث لعب�د اهلل ب�ن مطيع مع اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه( 
وه�و يف طريق�ه إىل مكة قال له في�ه: »فالزم احلرم، فإنك س�يد العرب يف دهرك 

هذا...«)3).
 وقال ابن األثري: »فقال الناس لسنان بن أنس النخعي: قتلت احلسن بن 

عيل وابن فاطمة بنت رسول اهللG. قتلت أعظم الناس خطرًا...«)4).
وقد قال من شقي بحمل رأسه الرشيف خماطبًا أسياده الظاملن:

 األوس�ط ج:4 ص:)8). جمم�ع الزوائ�د ج:9 ص:86) كت�اب املناق�ب: ب�اب مناق�ب احلس�ن ب�ن 
ع�يلC. كن�ز العال ج:)) ص:343 ح:695)3. أس�د الغاب�ة ج:3 ص:235 يف ترمجة عبد اهلل بن 

عمرو بن العاص. وغريها من املصادر.
))) مقتل احلسن للخوارزمي ج:) ص:223 الفصل احلادي عرش، واللفظ له. الفتوح البن أعثم ج:5 ص:)8 
ذكر مس�ري احلس�نN إىل العراق. مطالب الس�ؤول ص:396�397. كش�ف الغمة ج:2 ص:254.
)2) تاريخ دمشق ج:50 ص:285، 286 يف ترمجة لبطة بن مهام الفرزدق بن غالب، واللفظ له، ج:4) ص:2)2 
يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب. ترمجة اإلمام احلسنA من طبقات ابن سعد ص:62 ح:284.
)3) مقتل احلس�ن للخوارزمي ج:) ص:89) الفصل التاسع، واللفظ له. الفتوح البن أعثم ج:5 ص:25 
 ذكر وصية احلس�ن بن عيل إىل أخيه حممد ابن احلنفية. أنس�اب األرشاف ج:3 ص:368 أمر احلسن بن 
ع�يل بن أيب طالبC. تاريخ الطربي ج:4 ص:)26 أحداث س�نة س�تن من اهلج�رة: ذكر اخلرب عن 
مراسلة الكوفين احلسنA. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:9) أحداث سنة ستن من اهلجرة: ذكر اخلرب 
 Aالفصول املهمة ج:2 ص:758 الفصل الثالث: فصل يف ذكر خمرجه .Aعن مراسلة الكوفين احلسن 

إىل العراق. وغريها من املصادر.
)4) الكامل يف التاريخ ج:4 ص:79 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة:ذكر مقتل احلسنN، واللفظ 
له. تاريخ الطربي ج:4 ص:347 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة. أسد الغابة ج:2 ص:)2 يف 

ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب. وغريها من املصادر.

=
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وذهب�ًا فض�ة  ركاب�ي  إن�ي قتل�ت الس�يد المحجب�اأوق�ر 
قتل�ت خي�ر الن�اس أم�ًا وأب�ا              وخريه�م إذ ينس�بون نس�با)))

وقد جاء يف كتاب عبد اهلل بن جعفر لهA حماواًل رصفه عن املسري: »أما 
بعد فإين أسألك باهلل ملا انرصفت حن تقرأ كتايب هذا، فإين مشفق عليك من هذا 
الوجه أن يكون فيه هاكك، واس�تئصال أهل بيتك. إن هلكت اليوم طفئ نور 

األرض، فإنك علم املهتدين، ورجاء املؤمنن، فا تعجل...«)2).
وقال عبد اهلل بن مطيع: »أذكرك اهلل � يا ابن رسول اهلل � وحرمة اإلسام 
أن تنتهك، أنش�دك اهلل يف حرمة قريش، أنش�دك اهلل يف حرمة العرب. فواهلل لئن 
طلبت ما يف أيدي بني أمية ليقتلنك، ولئن قتلوك ال هيابوا بعدك أحدًا أبدًا...«)3).
وروى ابن سعد مسندًا قال: »مّر حسن بن عيل عىل ابن مطيع، وهو ببئره 

))) الكامل يف التاريخ ج:4 ص:79 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسنN، واللفظ 
له. جممع الزوائد ج:9 ص:94) كتاب املناقب: باب مناقب احلس�ن بن عيلC. املعجم الكبري ج:3 
ص:7))�8)) مس�ند احلس�ن بن عيل: ذكر مولده وصفته ح:2852. االس�تيعاب ج:) ص:393 يف 
ترمج�ة احلس�ن ب�ن عيل بن أيب طالب. تاريخ دمش�ق ج:4) ص:252 يف ترمجة احلس�ن ب�ن عيل بن أيب 
طالب. أسد الغابة ج:2 ص:)2 يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب. هتذيب الكال ج:6 ص:428 

يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب. وغريها من املصادر الكثرية.
)2) الكام�ل يف التاري�خ ج:4 ص:40 أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: ذكر مس�ري احلس�نA إىل الكوفة، 
 Aواللفظ له. تاريخ الطربي ج:4 ص:)29 أحداث سنة ستن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مسري احلسن 
من مكة متوجهًا إىل الكوفة وما كان من أمره يف مسريه. ومثله يف البداية والنهاية ج:8 ص:)8) أحداث 
س�نة س�تن من اهلجرة: صفة خمرج احلس�ن إىل العراق، إال أن فيه )نور اإلس�ام( بدل )نور األرض( . 
وقريب منه يف الفتوح البن أعثم ج:5 ص:74 ابتداء أخبار احلسن بن عيلC. وغريها من املصادر.

)3) اإلرش�اد ج:2 ص:72، واللفظ له. تاريخ الطربي ج:4 ص:298 أحداث س�نة ستن من اهلجرة: ذكر 
اخلرب عن مس�ري احلس�نA من مكة متوجهًا إىل الكوفة وما كان من أمره يف مس�ريه. الكامل يف التاريخ 
ج:4 ص:)4 أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: ذكر مس�ري احلس�نA إىل الكوفة. الفصول املهمة ج:2 

ص:804 الفصل الثالث: فصل يف ذكر خمرجهA إىل العراق. وغريها من املصادر.
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قد أنبطها، فنزل حسن عن راحلته، فاحتمله ابن مطيع احتااًل حتى وضعه عىل 
رسيره، ثم قال: بأيب وأمي أمسك علينا نفسك. فواهلل لئن قتلوك ليتخذنا هؤالء 
الق�وم عبي�دًا«))). وعنه أيضًا أن�ه قال لإلمام احلس�نA: »وواهلل لئن قتلت ال 

بقيت حرمة بعدك إال استحلت«)2).
وبنظ�ري ذل�ك رصح اإلمام احلس�نA نفس�ه يف املعركة حينا اش�تد به 
احلال، فقد صاح بصوت عال: »يا أمة الس�وء بئس�ا خلفتم حممدًا يف عرتته. أما 
إنك�م لن تقتلوا بعدي عبدًا من عباد اهلل الصاحلن فتهابوا قتله، بل هيون عليكم 
عن�د قتلكم إي�اي...«)3). وقالA أيض�ًا: »أما واهلل ال تقتل�ون بعدي عبدًا من 

عباد اهلل، اهلل أسخط عليكم لقتله مني«)4)... إىل غري ذلك.
ويؤك�د م�ا ذكرن�ا أن عبد اهلل ب�ن الزبري كان ش�ديد البغض لبني هاش�م 
والتحام�ل عليه�م، حت�ى إنه قال الب�ن عب�اس: »إين ألكتم بغضك�م أهل هذا 
البيت منذ أربعن سنة«)5). وقد ترك الصاة عىل النبيE يف خطبته، فقيل له 
))) الطبق�ات الك�ربى ج:5 ص:45) يف احلدي�ث عن عبد اهلل بن مطيع، واللفظ ل�ه. بغية الطلب يف تاريخ 

حلب ج:6 ص:2608.
)2) العق�د الفري�د ج:4 ص:344 فرش كتاب العس�جدة الثاني�ة يف اخللفاء وتوارخيه�م وأخبارهم: خافة 
يزيد بن معاوية وس�نه وصفته: مقتل احلس�ن بن عيلN، واللفظ له. املحاسن واملساوئ ج:) ص:26 

مساوئ قتلة احلسن بن عيل )رضوان اهلل عليها(.
)3) مقتل احلس�ن للخوارزمي ج:2 ص:34، واللفظ له. الفتوح البن أعثم ج:5 ص:35) تس�مية من قتل 

.Pبن يدي احلسن من ولده وإخوانه وبني عمه
)4) تاريخ الطربي ج:4 ص:346 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة، واللفظ له. الكامل يف التاريخ ج:4 
ص:78 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسنN. البداية والنهاية ج:8 ص:204 
أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: صفة مقتله مأخوذة من كام أئمة الشأن. وغريها من املصادر.
)5) مروج الذهب ج:3 ص:90 ذكر أيام معاوية بن يزيد بن معاوية ومروان بن احلكم واملختار بن أيب عبيد 
 Oوعب�د اهلل ب�ن الزبري وملع من أخبارهم وس�ريهم وبع�ض ما كان من أيامهم: بن عب�د اهلل بن عباس
وعبد اهلل بن الزبريO، واللفظ له. رشح هنج الباغة ج:4 ص:62، ج:20 ص:48). س�مط النجوم 

=العوايل ج:3 ص:25) شأن املختار مع ابن الزبري. وغريها من املصادر. 
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يف ذلك فقال: »إن له أهل س�وء يرشئبون لذكره ويرفعون رؤوس�هم إذا سمعوا 
 .(2(Aبه«))). وكان ينال من أمري املؤمنن

حت�ى إن�ه ملا عّزى عبد اهلل بن عباس باإلمام احلس�نA ثم انرصف قال 
ابن عباس: »إنه ليعدل عندي مصيبة احلس�ن ش�اتة ابن الزبري. أترون ميش ابن 

الزبري إيّل يعزيني؟ إن ذلك منه إال شاتة«)3).

وم�ع كل ذل�ك كان يعرف هو وغريه أنه ال يس�تطيع طلب البيعة لنفس�ه 
واإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( يف احلرم، حتى اهتمه الناس يف مشورته عىل 

اإلمام احلسنA باخلروج إىل العراق)4).

 وروى ابن أعثم أن ابن الزبر قال: »ولقد كتمتم بغضكم يا بني هاشم أربعني سنة، 
فقـال ابـن عباس: فـازدد إذًا يب غضبًا فواهلل ال نبـايل أحببتنا أم أبغضتنـا...« ونّبه املحقق 
يف اهلامـش إىل أنـه ورد يف األصل بدل )كتمتم(: كتمت. وهـو الصحيح بمالحظة تتمة 
الروايـة. الفت�وح البن أعث�م ج:6 ص:364�365 ذكر ما جرى بن عبد اهلل ب�ن عباس وابن الزبري يف 

أمر حممد بن احلنفية.
))) تاري�خ اليعق�ويب ج:2 ص:)26 أي�ام م�روان بن احلك�م وعبد اهلل ب�ن الزبري وأيام من أي�ام عبد امللك، 
واللفظ له. ومثله مع اختاف يس�ري يف أنس�اب األرشاف ج:5 ص:333 أمر عمرو بن الزبري بن العوام 
ومقتل�ه، ج:7 ص:33) أم�ر عبد اهلل بن الزبري يف أيام عبد امللك ومقتله، والعقد الفريد ج:4 ص:377 
مقت�ل مصع�ب بن الزبري، ومروج الذهب ج:3 ص:90 بعد حديثه عن الكيس�انية، ورشح هنج الباغة 
ج:4 ص:62، ج:9) ص:92، ج:20 ص:28). وقريب منه يف سمط النجوم العوايل ج:3 ص:25) 

شأن املختار مع ابن الزبري.
)2) تاريخ اليعقويب ج:2 ص:)26�262 أيام مروان بن احلكم وعبد اهلل بن الزبري وأيام من أيام عبد امللك. 
مجهرة خطب العرب ج:2 ص:90 خطبة حممد بن احلنفية يرد عىل عبد اهلل بن الزبري وقد تنقص اإلمام. مروج 
الذهب ج:3 ص:90 بن ابن احلنفية وابن الزبري. رشح هنج الباغة ج:4 ص:62. وغريها من املصادر.
)3) تاريخ دمشق ج:4) ص:239 يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب، واللفظ له. هتذيب الكال ج:6 ص:440 
يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب. ترمجة اإلمام احلسنA من طبقات ابن سعد ص:86 ح:298.

)4) تقدمت مصادره يف ص:3).

=
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وقال اإلمامA: »إن هذا ليس يشء من الدنيا أحب إليه من أن أخرج من 
احلجاز، وقد علم أن الناس ال يعدلونه يب، فوّد أين خرجت حتى خيلو له«))).

بل ورد أن ابن الزبري قال لإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه(: »أما إنك 
لو أقمت باحلجاز، ثم أردت هذا األمر ههنا ملا خالفنا عليك وبايعناك ونصحنا 

لك«)2)، وقال له: »أقم يف هذا املسجد أمجع لك الناس«)3). 
كل ذل�ك مل�ا ذكرناه م�ن أن اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل علي�ه( كان هو 

الرجل األول يف املسلمن، وال يتقدم عليه غريه.
وبذل�ك كان اإلقدام ع�ىل قتله وانتهاك حرمته ه�و اجلريمة الكربى التي 
قام هبا األمويون يف الواقعة، واملصيبة العظمى التي حّلت باملؤمنن واملسلمن.

وقد زاد يف بش�اعة ه�ذه اجلريمة أنه )صلوات اهلل علي�ه( مل يقتل مواجهة 
يف املعرك�ة، وإنا قت�ل ذبحًا صربًا، بعد أن ضعف عن القتال، وأعياه نزف الدم، 

فبقي عىل وجه األرض طويًا)4).

))) الكام�ل يف التاري�خ ج:4 ص:38 أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: ذكر مس�ري احلس�نA إىل الكوفة، 
 Aواللفظ له. تاريخ الطربي ج:4 ص:288 أحداث سنة ستن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مسري احلسن 
من مكة متوجهًا إىل الكوفة وما كان من أمره يف مسريه. الفصول املهمة ج:2 ص:798 الفصل الثالث: 

فصل يف ذكر خمرجهA إىل العراق. وغريها من املصادر.
)2) الكام�ل يف التاري�خ ج:4 ص:38 أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: ذكر مس�ري احلس�نA إىل الكوفة، 
 Aواللفظ له. تاريخ الطربي ج:4 ص:288 أحداث سنة ستن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مسري احلسن 

من مكة متوجهًا إىل الكوفة وما كان من أمره يف مسريه.
)3) تاريخ الطربي ج:4 ص:289 أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مسري احلسنA من مكة 
متوجهًا إىل الكوفة وما كان من أمره يف مسريه، واللفظ له. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:38 أحداث سنة 

ستن من اهلجرة: ذكر مسري احلسنA إىل الكوفة.
)4) تاريخ الطربي ج:4 ص:346 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:78 
أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: ذكر مقتل احلس�نN. س�ري أعام النباء ج:3 ص:302 يف 
=ترمجة احلس�ن الش�هيد. البداية والنهاية ج:8 ص:204 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: صفة 
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وقد أضيف إىل هذه اجلريمة النكراء جرائم وانتهاكات زادت يف مأساوية 
الفاجعة:

جريمة قتل أهل البيتB الذين معه

األول: قتل من كان مع احلس�ن )صل�وات اهلل عليه( من أوالده وإخوته 
وبن�ي عمومته من آل أيب طالب، الذين هم أقرب الناس للنبيE وأخصهم 

به، بحيث يكون وجودهم بقاء له ومذكرًا به. 
خصوص�ًا وأن فيه�م من يش�به النب�يE. فقد ورد أنه مل�ا برز عيل بن 
احلس�ن األكربC قال اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه(: »اللهم اشهد عىل 
ه�ؤالء الق�وم، فقد برز إليهم غام أش�به الناس خلقًا وخلقًا ومنطقًا برس�ولك 

حممدF. كنا إذا اشتقنا إىل وجه رسولك نظرنا إىل وجهه...«))).
ث�م رفعA صوته وق�رأ: ﴿إِنَّ اهلَل اْصَطَفى آَدَم َوُنوحـًا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل 

ًة َبْعُضَها ِمن َبْعٍض َواهلُل َسِميٌع َعِليٌم﴾)2). يَّ ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِميَن * ُذرِّ
هذا مضافًا إىل ما حتظى به هذه الثلة الكريمة من مقام رفيع عند املسلمن، 

حيث الدين واخللق السامي والرشف والسؤدد.
وق�د وصفته�م العقيلة زينب الك�ربى بقوهلا يف خطبته�ا يف جملس يزيد: 

»بإراقتك دماء ذرية آل حممدF، ونجوم األرض من آل عبد املطلب«)3).

مقتله مأخوذة من كام أئمة الشأن. وغريها من املصادر الكثرية.
))) مقتل احلسن للخوارزمي ج:2 ص:30، واللفظ له. بحار األنوار ج:45 ص:42�43. اللهوف يف قتىل 
الطفوف ص:67. ومثله مع اختاف يسري يف الفتوح البن أعثم ج:5 ص:30) تسمية من قتل بن يدي 

.Aومقاتل الطالبين ص:77 مقتل احلسن بن عيل ،Pاحلسن من ولده واخوانه وبني عمه
)2) سورة آل عمران اآلية: 33، 34.

)3) راجع ملحق رقم )4).

=
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ووصفه�م ابن عباس يف كتابه إىل يزيد بقوله: »وقد قتلت حس�ينًا وفتيان 
عبد املطلب مصابيح الدجى ونجوم اهلدى وأعام التقى«))).

ويف حديث الريان بن ش�بيب عن اإلمام الرضا )صلوات اهلل عليه( قال: 
»وقتل معه من أهل بيته ثانية عرش رجًا ما هلم يف األرض شبيه«)2).

وعن احلسن البرصي أنه قال: »قتل مع احلسن بن عيل ستة عرش من أهل 
بيته ما كان هلم عىل وجه األرض شبيه«)3).

وعن منذر أنه قال: »كّنا إذا ذكرنا احلسن بن عيل ومن قتل معه قال حممد

 

ابن احلنفية: قد قتلوا سبعة عرش شابًا كلهم قد ارتكضوا يف رحم فاطمة«)4).
 Fوع�ن الربي�ع بن خيث�م أنه قال: »لق�د قتلوا فتية لو رآهم رس�ول اهلل

))) مقتل احلسن للخوارزمي ج:2 ص:78، واللفظ له. وقريب منه يف جممع الزوائد ج:7 ص:)25 كتاب 
الفت�ن: باب في�ا كان من أمر ابن الزبري ويزيد بن معاوية واس�تخاف أبيه وغ�ري ذلك، واملعجم الكبري 
ج:0) ص:242 باب أحاديث عبد اهلل بن عباس: ومن مناقب عبد اهلل بن عباس وأخباره، والكامل يف 
التاريخ ج:4 ص:28) أحداث سنة أربع وستن من اهلجرة: ذكر بعض سرية يزيد بن معاوية وأخباره، 
 وتاريخ اليعقويب ج:2 ص:248 مقتل احلسن بن عيل، وأنساب األرشاف ج:5 ص:322 أمر عبد اهلل بن 

الزبري بعد مقتل احلسن، وغريها من املصادر الكثرية.
)2) األمايل للصدوق ص:92) املجلس السابع والعرشون، واللفظ له. عيون أخبار الرضا ج:2 ص:268. 

إقبال األعال ج:3 ص:29. بحار األنوار ج:98 ص:30). وغريها من املصادر.
)3) مقتل احلس�ن للخوارزمي ج:2 ص:47، واللفظ له. االس�تيعاب ج:) ص:396 يف ترمجة احلس�ن بن 
ع�يل بن أيب طال�ب. العقد الفري�د ج:4 ص:350 فرش كتاب العس�جدة الثانية يف اخللف�اء وتوارخيهم 
وأخبارهم: مقتل احلسن بن عيل. تاريخ خليفة بن خياط ص:79) أحداث سنة إحدى وستن. ذخائر 

العقبى ص:46) مقتل احلسن وذكر قاتله. نظم درر السمطن ص:8)2. وغريها من املصادر.
)4) ترمج�ة اإلم�ام احلس�ن من طبقات ابن س�عد ص:87 ح:305، واللف�ظ له. املعجم الكبري ج:3 مس�ند 
احلس�ن بن عيل: ذكر مول�ده وصفت�ه ص:04) ح:2805، ص:9)) ح:2855. جمم�ع الزوائد ج:9 
ص:98) كت�اب املناق�ب: ب�اب مناقب احلس�ن بن ع�يل. ال�وايف بالوفي�ات ج:2) ص:265 يف ترمجة 

احلسن بن عيل بن أيب طالب. وغريها من املصادر.



69 ....................................................  Aجريمة قتل أهل بيت اإلمام احلسن

ألحبهم، أطعمهم بيده، وأجلسهم عىل فخذه«))). وقال أيضًا: »لقد قتلوا صبية 
لو أدركهم رسول اهللG ألجلسهم يف حجره، ولوضع فمه عىل أفامهم«)2).

وقال ألش�ياخ م�ن أهل الكوفة أت�وه ليعرفوا رأيه يف قتل اإلمام احلس�ن 
)صل�وات اهلل عليه(: »أرأيتم لو أن رس�ول اهللG دخ�ل الكوفة وفيها أحد من 

أهل بيته فيمن كان ينزل؟!«)3).
ه�ذا مضاف�ًا إىل ما ورد عن بعضهم من النكات املضيئة الش�اهدة برشف 

نفوسهم ورفعة مقامهم وقوة بصائرهم.
فع�ن عقبة بن س�معان أنه قال: »فلا ارحتلنا من ق�رص بني مقاتل، ورسنا 
س�اعة خفق احلسن برأس�ه خفقة، ثم انتبه وهو يقول: إنا هلل وإنا إليه راجعون، 
واحلم�د هلل رب العاملن. ففعل ذلك مرتن أو ثاثًا. قال: فأقبل إليه ابنه عيل بن 
احلس�ن عىل ف�رس له، فقال: إنا هلل وإنا إليه راجع�ون، واحلمد هلل رب العاملن. 
ي�ا أبِت جعلت فداك مّم محدت اهلل واس�رتجعت؟ ق�ال: بني إين خفقت برأيس 
خفق�ة، فع�ّن يل فارس عىل ف�رس، فقال: القوم يس�ريون واملنايا ت�رسي إليهم. 
فعلم�ت أهن�ا أنفس�نا نعيت إلينا. ق�ال له: يا أبِت ال أراك اهلل س�وءًا، ألس�نا عىل 
احلق؟ قال: بىل والذي إليه مرجع العباد. قال: يا أبِت إذا ال نبايل، نموت حمقن. 

فقال له: جزاك اهلل من ولد خري ما جزى ولدًا عن والده«)4).

))) تذكرة اخلواص ص:268 ذكر قول أم س�لمة واحلس�ن البرصي والربيع بن خيثم وغريهم، واللفظ له. 
مقتل احلسن للخوارزمي ج:2 ص:44.

)2) ترمجة اإلمام احلسن من طبقات ابن سعد ص:87 ح:304، واللفظ له. تفسري الثعلبي ج:8 ص:239 
َهاَدِة...﴾ من سورة الزمر. ْرِض َعالَِم اْلَغْيِب َوالشَّ َماَواِت َواأْلَ يف تفسري قوله تعاىل: ﴿اللُهمَّ َفاِطَر السَّ

)3) ترمجة اإلمام احلسن من طبقات ابن سعد ص:87 ح:303.
)4) تاري�خ الطربي ج:4 ص:308 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة، واللفظ ل�ه. الكامل يف التاريخ 
ج:4 ص:)5 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسنN. اإلرشاد  ج:2 ص:82. 

إعام الورى بأعام اهلدى ج:) ص:450. وغريها من املصادر.
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ويف اليوم التاس�ع م�ن املحرم نادى الش�مر: »بنو أختي عب�د اهلل وجعفر 
والعباس وعثان«. فأعرضوا عنه. فقال هلم اإلمام احلسنA: »أجيبوه وإن كان 
فاس�قًا...«. فقالوا له: »ما ش�أنك؟«. قال: »يا بني أختي أنتم آمنون. فا تقتلوا 
أنفس�كم مع أخيكم احلس�ن، والزموا طاع�ة أمري املؤمنن يزي�د«))). فقالوا له: 
»لعنك اهلل ولعن أمانك لئن كنت خالنا، أتؤمننا وابن رسول اهلل ال أمان له؟!)2) 

أتأمرنا أن نرتك سيدنا وأخانا وندخل يف طاعة اللعناء وأوالد اللعناء«)3).
وهم هبذا العدد قد خلت بيوهتم من الرجال وأوحش�ت، ومل يبق فيها إال 

نساء وأطفال هييجون العواطف ويستثريون األسى والنقمة.

قتل الثلة الصاحلة من أصحاب احلسنيA معه

الثـاين: قت�ل الثل�ة الصاحل�ة م�ن أصح�اب اإلم�ام احلس�نA، وفيهم 
الصحاب�ة، والق�ّراء، واملعروف�ون بالدي�ن وال�ورع واألث�ر احلميد يف اإلس�ام 

واملواقف املرشفة فيه )ريض اهلل تعاىل عنهم وأرضاهم(. 

 ))) هك�ذا ورد الن�ص يف الله�وف يف قت�ىل الطف�وف ص:54، وقري�ب من�ه يف بقي�ة املص�ادر اآلتي�ة يف 
اهلامش التايل.

)2) تاري�خ الطربي ج:4 ص:5)3 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة، واللفظ ل�ه. الكامل يف التاريخ 
ج:4 ص:56 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسنN. تذكرة اخلواص ص:249 
الب�اب التاس�ع يف ذك�ر احلس�نA: ذك�ر وص�ول احلس�نA إىل الع�راق. الفت�وح البن أعث�م ج:5 

ص:04)�05) ذكر اجتاع العسكر إىل حرب احلسن بن عيلN. وغريها من املصادر.
)3) مثري األحزان ص:28 واللفظ له. اللهوف يف قتىل الطفوف ص:54. 

 وروي أن ابـن زيـاد كتب هلم أمانًا فلام رأوا الكتاب قالـوا: »ال حاجة لنا يف أمانكم، 
أمان اهلل خر من أمان ابن سمية« الحظ تاريخ الطربي ج:4 ص:4)3�5)3 أحداث سنة إحدى 
 وس�تن من اهلجرة، الكامل يف التاريخ ج:4 ص:56 أحداث س�نة إحدى وستن من اهلجرة: ذكر مقتل 
احلس�نN، والبداي�ة والنهاي�ة ج:8 ص:90) أح�داث س�نة إحدى وس�تن من اهلج�رة: صفة مقتله 

مأخوذة من كام أئمة الشأن، وغريها من املصادر.
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وقد قال اإلمام احلس�نA هلم ليل�ة العارش من املحرم: »أما بعد فإين ال 
أعلم أصحابًا أوىف وال أخري من أصحايب، وال أهل بيت أبر وال أوصل من أهل 

بيتي«))).
وقال عمرو بن احلجاج عنهم يف املعركة خماطبًا عسكر ابن سعد: »ويلكم 
ي�ا محقاء مهًا. أتدرون ملن تقاتلون؟! إنا تقاتلون فرس�ان املرص وأهل البصائر 

وقومًا مستميتن...«)2).
وق�ال حبي�ب بن مظاهر خماطبًا عس�كر ابن س�عد واعظًا هل�م: »أما واهلل 
لبئ�س القوم عند اهلل غدًا قوم يقدمون عليه قد قتلوا ذرية نبيهA وعرتته وأهل 
بيتهG. وعباد أهل هذا املرص املجتهدين باألسحار والذاكرين اهلل كثريًا«. فقال 
له عزرة بن قيس: »إنك لتزكي نفس�ك ما اس�تطعت«. فق�ال له زهري بن القن: 
»ي�ا عزرة إن اهلل ق�د زكاها وهداها، فاتق اهلل يا عزرة، ف�إين لك من الناصحن. 

أنشدك اهلل يا عزرة أن تكون ممن يعن الضال عىل قتل النفوس الزكية«)3).
ويف حدي�ث غام عبد الرمحن بن عبد ربه األنص�اري قال: »فجعل برير 
هي�ازل عبد الرمحن، فقال له عبد الرمحن: دعنا فواهلل ما هذه بس�اعة باطل. فقال 

))) الكامل يف التاريخ ج:4 ص:57 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسنN، واللفظ 
ل�ه. تاري�خ الط�ربي ج:4 ص:7)3 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلج�رة. الفتوح الب�ن أعثم ج:5 
ص:05) ذكر اجتاع العسكر إىل حرب احلسن بن عيلN. ينابيع املودة ج:3 ص:65. مقتل احلسن 
للخوارزم�ي ج:) ص:247 الفص�ل احل�ادي ع�رش. األمايل للص�دوق ص:220 املجل�س الثاثون. 

اإلرشاد ج:2 ص:)9. اللهوف يف قتىل الطفوف ص:55. وغريها من املصادر.
)2) مقتل احلسن للخوارزمي ج:2 ص:5)، واللفظ له. تاريخ الطربي ج:4 ص:)33 أحداث سنة إحدى 
وس�تن من اهلجرة. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:67 أحداث س�نة إحدى وستن من اهلجرة: ذكر مقتل 

احلسنN. أنساب األرشاف ج:3 ص:400 مقتل احلسن بن عيلC.  وغريها من املصادر.
)3) تاري�خ الطربي ج:4 ص:6)3 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة، واللفظ ل�ه. الفتوح البن أعثم 

.Nج:5 ص:09) ذكر اجتاع العسكر إىل حرب احلسن بن عيل
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ل�ه بري�ر: واهلل لقد علم قومي أين ما أحببت الباطل ش�ابًا وال كهًا، ولكن واهلل 
إين ملس�تبرش ب�ا نحن القون، واهلل إن بيننا وبن احل�ور العن إال أن يميل هؤالء 

علينا بأسيافهم...«))).
 ومل�ا ذه�ب كعب ب�ن جاب�ر األزدي ليحمل ع�ىل برير قال ل�ه عفيف بن 
زهري بن أيب األخنس رادعًا له: »إن هذا برير بن خضري القارئ الذي كان يقرئنا 

القرآن يف املسجد«. 
 ومل�ا قتل�ه ورج�ع إىل الكوف�ة قال�ت ل�ه امرأت�ه أو أخت�ه الن�وار بن�ت 
جاب�ر: »أعنت عىل ابن فاطمة، وقتلت س�يد القّراء. لق�د أتيت عظيًا من األمر. 

واهلل ال أكلمك من رأيس كلمة أبدًا«)2).
ومل�ا محل عمرو ب�ن احلجاج بأصحابه عىل أصحاب احلس�نA ورصع 
مس�لم بن عوس�جة قال أصحاب عمرو بن احلجاج متبجحن: »قتلنا مسلم بن 
عوس�جة األس�دي«. فقال ش�بث بن ربعي: »ثكلتكم أمهاتكم... تفرحون أن 
يقتل مثل مس�لم بن عوس�جة. أما والذي أس�لمت له لرب موق�ف له قد رأيته 
يف املس�لمن كريم. لقد رأيته يوم سلق آذرباجيان قتل ستة من املرشكن قبل تتام 

خيول املسلمن. أفيقتل منكم مثله وتفرحون؟!«)3).
وقال أبو ثامة عمرو بن عبد اهلل الصائدي لإلمام احلسنA: »يا أبا عبد 

))) تاريخ الطربي ج:4 ص:)32 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة، واللفظ له. الكامل يف التاريخ ج:4 
ص:60 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسنN. البداية والنهاية ج:8 ص:93) 
أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: صفة مقتله مأخوذة من كام أئمة الشأن. وغريها من املصادر.

)2) تاري�خ الط�ربي ج:4 ص:329 أح�داث س�نة إح�دى وس�تن م�ن اهلج�رة، واللف�ظ له. وذك�ر بعضه 
 ،Nيف الكام�ل يف التاري�خ ج:4 ص:67 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: ذكر مقتل احلس�ن

وأنساب األرشاف ج:3 ص:399 مقتل احلسن بن عيلC، وغريها من املصادر.
)3) تاري�خ الطربي ج:4 ص:332 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة، واللفظ ل�ه. الكامل يف التاريخ 

.Nج:4 ص:67 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسن



جريمة قتل األطفال والنساء................................................................ 73

اهلل نف�يس ل�ك الفداء، إين أرى هؤالء ق�د اقرتبوا من�ك. وال واهلل ال تقتل حتى 
أقت�ل دونك إن ش�اء اهلل. وأحب أن ألقى ريب وقد صلي�ت هذه الصاة التي قد 
دنا وقتها«. فرفع اإلمام احلس�نA رأسه، ثم قال: »ذكرت الصاة جعلك اهلل 
من املصلن الذاكرين. نعم هذا أول وقتها«)))... إىل غري ذلك مما يشهد با ذكرنا 

من رفيع مقامهم )رضوان اهلل تعاىل عليهم(.

قتل األطفال بام فيهم الرضيع

الثالث: قتل األطفال األبرياء العّزل)2) 

))) تاري�خ الطربي ج:4 ص:334 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة، واللفظ ل�ه. الكامل يف التاريخ 
ج:4 ص:70 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسنN. مقتل احلسن للخوارزمي 

ج:2 ص:7).
)2) قـال هـاين بـن ثبيت احلرضمـي: »إين لواقف عارش عـرشة ليس منا رجـل إال عىل فرس 
وقد جالت اخليل وتصعصعت إذ خرج غالم من آل احلسـني وهو ممسـك بعود من تلك 
األبنيـة عليـه إزار وقميص، وهو مذعور يتلفت يمينًا وشـاماًل، فـكأين أنظر إىل درتني يف 
أذنيه تذبذبان كلام التفت إذ أقبل رجل يركض حتى إذا دنا منه مال عن فرسـه ثم اقتصد 
الغالم فقطعه بالسيف...«. تاريخ الطربي ج:4 ص:343 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة. 
البداي�ة والنهاية ج:8 ص:202 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: صف�ة مقتله مأخوذة من كام 

.Aأئمة الشأن. مقاتل الطالبين ص:79 مقتل احلسن بن عيل
 وقـال ابـن طـاووس: »فخرج عبد اهلل بن احلسـنA وهـو غالم مل يراهـق من عند 
النسـاء يشـتد حتى وقف إىل جنب احلسـني، فلحقته زينب بنت عيلA لتحبسـه، فأبى 
وامتنـع امتناعـًا شـديدًا، فقـال: ال واهلل ال أفارق عمـي. فأهوى بحر بن كعـبـ  وقيل: 
حرملـة بـن كاهل ـ إىل احلسـنيA بالسـيف. فقال الغـالم: ويلك يا ابـن اخلبيثة أتقتل 
عمـي؟! فرضبه بالسـيف، فاتقاه الغالم بيـده، فأطنها إىل اجللد، فإذا هـي معلقة. فنادى 
الغالم: يا أماه، فأخذه احلسـنيA وضمه إليـه، وقال: يا ابن أخي اصرب عىل ما نزل بك 
=واحتسب يف ذلك اخلر، فإن اهلل يلحقك بآبائك الصاحلني. قال: فرماه حرملة بن كاهل 
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با فيهم الرضيع))).  

بسـهم فذبحه وهو يف حجر عمه احلسـنيA«. اللهوف يف قتىل الطفوف ص:)7، واللفظ له. 
ومثله يف اإلرشاد ج:2 ص:0))، ومقاتل الطالبين ص:77 مقتل احلسن بن عيلA، وتاريخ الطربي 
ج:4 ص:344 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة، والكامل يف التاريخ ج:4 ص:77 أحداث سنة 

إحدى وستن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسنN. وغريها من املصادر.
 وقال ابن سعد: »وقد كان ابنا عبد اهلل بن جعفر جلئا إىل امرأة عبد اهلل بن قطبة الطائي، 
ثم النبهاين. وكانا غالمني مل يبلغا. وقد كان عمر بن سعد أمر مناديًا فنادى: من جاء برأس 
فله ألف درهم. فجاء ابن قطبة إىل منزله، فقالت له امرأته: إن غالمني جلئا إلينا، فهل لك 
أن ترشف هبام، فتبعث هبام إىل أهلهام باملدينة؟ قال: نعم أرنيهام، فلام رآمها ذبحهام، وجاء 
برؤوسهام إىل عبيد اهلل بن زياد...«. ترمجة اإلمام احلسنA من طبقات ابن سعد ص:77 ح:292.
وق�د ذك�ر بتفصي�ل يف مقتل احلس�ن للخوارزم�ي ج:2 ص:48�52. ولك�ن ذكر أهنا م�ن ولد جعفر   
الطيار يف اجلنة، وذكره كذلك عن املناقب القديم يف بحار األنوار ج:45 ص:00)�05)، 05)�07).
وذكره بتفصيل أكثر الش�يخ الصدوق يف أماليه املجلس التاس�ع عرش ص:43)�45). ولكن ذكر أهنا   

ولدان ملسلم بن عقيلA. وهو املعروف اليوم. وهلا مشهد يزار.
 .Pالفتوح البن أعثم ج:5 ص:)3) تس�مية من قتل بن يدي احلس�ن من ولده واخوانه وبني عمه (((

ينابيع املودة ج:3 ص:79.
 قـال ابـن طاووس: »وقال لزينب: ناوليني ولدي الصغر حتى أودعه، فأخذه وأومأ 
إليه ليقّبله، فرماه حرملة بن كاهل األسـدي لعنه اهلل بسـهم فوقع يف نحره فذبحه. فقال 
لزينب: خذيه، ثم تلقى الدم بكفيه، فلام امتألتا رمى بالدم نحو السامء، قال: هّون ما نزل 
يب أنـه بعـني اهلل. قال الباقرA: فلم يسـقط من ذلك الدم قطـرة إىل األرض«. اللهوف يف 

قتىل الطفوف ص:69، واللفظ له. مقتل احلسن للخوارزمي ج:2 ص:32.
وورد قت�ل الطف�ل الصغ�ري يف حجر اإلمام احلس�نA يف تاريخ الطربي ج:4 ص:342 أحداث س�نة   
إحدى وس�تن من اهلجرة، والكامل يف التاريخ ج:4 ص:75 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة، 

واإلرشاد ج:2 ص:08). وغريها من املصادر.
وقال اليعقويب: »فإنه لواقف عىل فرسه إذ أيت بمولود قد ولد يف تلك الساعة، فأذن يف 
أذنه، وجعل حينكه إذ أتاه سـهم، فوقع يف حلق الصبي، فذبحه، فنزع احلسـني السهم من 
حلقـه، وجعل يلطخه بدمه، ويقـول: واهلل ألنت أكرم عىل اهلل مـن الناقة، وملحمد أكرم 

عىل اهلل من صالح...«. تاريخ اليعقويب ج:2 ص:245 مقتل احلسن بن عيل.

=
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وكذا بعض النساء من دون أن يقاتلن))). حيث يكشف ذلك عن ثقافة إجرامية 
ووحشية مقززة.

التضييق عىل ركب اإلمام احلسنيA ومنعهم من املاء

الرابع: التضييق عىل اإلمام احلسنA وأهل بيته وأصحابه ومنعهم من 
املاء حتى أرّض هبم العطش، تذرعًا باالنتقام لعثان. مع أن من املعلوم للجميع أن 
أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( أبرأ الناس من دمه، وأسمى من أن يمنعوه املاء.
والس�يا أن اإلم�ام احلس�ن )صل�وات اهلل علي�ه( نفس�ه ق�د س�قى احلّر 
وأصحابه حينا التقى هبم يف الطريق، وهم قد جاؤوا ليأخذوه أسريًا البن زياد)2).

ك�ا أن من املع�روف أن أمري املؤمن�ن )صلوات اهلل علي�ه( مل جَيِز معاوية 
وعس�كره يف حرب صف�ن باملثل، فلم يمنعهم املاء يف حرب صفن، وإن س�بق 

منهم منعه ومنع عسكره من املاء ملا استولوا عليه.

انتهاك حرمة العائلة النبوية

اخلامـس: انتهاك حرم�ة العائلة النبوي�ة الكريمة، ذات املكان�ة العالية يف 
النف�وس، واملعروف�ة باخلدر واحلش�مة. س�واًء يف املعرك�ة)3) أم بعده�ا. وذلك 

))) فقد خرجت امرأة الكلبي متيش إىل زوجها، فجلست عند رأسه متسح الرتاب عن وجهه، 
وتقول: هنيئًا لك اجلنة. فأمر شـمر غالمًا اسـمه رستم فرضب رأسها بالعمود فشدخه، 
فامتـت مكاهنا. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:69 أحداث س�نة إحدى وس�تن م�ن اهلجرة: ذكر مقتل 
احلس�نN، واللفظ له. تاريخ الطربي ج:4 ص:333�334 أحداث س�نة إحدى وستن من اهلجرة. 
مقتل احلسن للخوارزمي ج:2 ص:3). لكن املوجود فيه أن املقتولة أم وهب الكلبي، وأهنا أول امرأة 

قتلت يف حرب احلسنA. وظاهره قتل نساء أخر.
)2) تقدمت مصادره يف ص: )3.

=)3) تاريخ الطربي ج:4 ص:333، 334 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:69 
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بإرعاهب�ا وبحرق خيامها، وس�لبها، والتش�هري هبا وتس�يريها يف البلدان، بوجه 
تقشعر له األبدان.

انتهاك حرمة األجساد الرشيفة بعد القتل

السادس: انتهاك حرمة األجساد الرشيفة بعد القتل بسلب اإلمام احلسن 
)صلوات اهلل عليه(، ورّض جس�ده الرشيف باخليل، وترك جسده وأجساد من 
قت�ل معه بالعراء من دون دف�ن، وقطع الرؤوس ورفعها عىل الرماح والتش�هري 
هبا يف البلدان... إىل غري ذلك من مظاهر االنحطاط والوحش�ية، التي هي س�مة 
الطغاة واجلبابرة واملعقدين، الذين خرجوا يف مفاهيمهم وسلوكهم عن ضوابط 
اإلنسانية القويمة. وأوقعوا باملجتمع اإلنساين يف عصوره املختلفة وحتى عرصنا 

احلارض صنوف املصائب والفواجع واجلرائم املقززة واملغرقة يف الوحشية.

النيل من اإلمام احلسنيA وأهل بيته

السابع: النيل من اإلمام احلسن وأهل بيته وأسافه الطاهرين )صلوات 
اهلل عليهم( عىل املنابر ويف املحافل)))، من أجل إس�قاط حرمتهم، وبيان رشعية 

أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسنN. مقتل احلسن للخوارزمي ج:2 ص:6).
))) مثـل مـا يـأيت يف خطبة ابن زياد يف مسـجد الكوفة، وقوله للعقيلـة زينب الكربىD يف 
جملسـه: »احلمد هلل الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم« و: »قد أشـفى اهلل نفيس 
من طاغيتك والعصاة املردة من أهل بيتك«. تاريخ الطربي ج:4 ص:349، 350 أحداث س�نة 
إحدى وستن من اهلجرة، واللفظ له. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:)8، 82 أحداث سنة إحدى وستن 
م�ن اهلج�رة: ذكر مقتل احلس�نN. البداي�ة والنهاية ج:8 ص:0)2 أحداث س�نة إحدى وس�تن من 
اهلج�رة: صف�ة مقتله مأخوذة من كام أئمة الش�أن، إال أنه مل خيرج إال املقط�ع األول من كام ابن زياد. 

وغريها من املصادر.
وقـول يزيـد للعقيلة زينـبD: »إنام خرج مـن الدين أبوك وأخـوك« تاريخ الطربي 

=

=
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قتلهم وما فعلوه هبم. مع أهنم )صلوات اهلل عليهم( باملكان الرفيع من االحرتام 
والتقديس.

كل ذل�ك أض�اف للجريم�ة الكربى بقت�ل اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل 
عليه( بعدًا إجراميًا كبريًا، واقعيًا وعاطفيًا.

ج:4 ص:353 أحداث س�نة إحدى وس�تن م�ن اهلجرة، واللفظ له. الكام�ل يف التاريخ ج:4 ص:86 
أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسنN. البداية والنهاية ج:8 ص:2)2 أحداث 
س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: صفة مقتله مأخوذة من كام أئمة الش�أن. األمايل للصدوق ص:)23 

املجلس احلادي والثاثون. اإلرشاد ج:2 ص:)2). وغريها من املصادر الكثرية.
ومـا عـن اإلمـام زين العابديـنA قال: »حتـى إذا أدخلنا دمشـق صـاح صائح: يا 
أهل الشـام هؤالء سـبايا أهل البيت امللعون« إقبال األعال ج:3 ص:89. بحار األنوار ج:45 

ص:54).
وذلك هو املناسب ملوقف األمويني من أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( حيث عمم 
معاويـة ومن بعده لعن أمر املؤمننيA عىل منابر املسـلمني. وقال أبو حييى زياد املكي: 
»كنت بني احلسـن بن عيل واحلسـني ومروان بن احلكم، واحلسـني يساب مروان. فجعل 
احلسـن ينهى احلسني، حتى قال مروان: إنكم أهل بيت ملعونون. قال: فغضب احلسن، 
وقـال: ويلك! قلت أهل بيـت ملعونني. فواهلل لقد لعن اهلل أبـاك وأنت يف صلبه«. ترمجة 
اإلمام احلسنA من طبقات ابن سعد ص:35�36، واللفظ له. مسند أيب يعىل ج:2) ص:35) مسند 
 احلس�ن ب�ن عيل بن أيب طالب. املعج�م الكبري ج:3 ص:85 يف ما رواه أبو حييى األعرج عن احلس�ن بن 
ع�يلN. املطال�ب العالي�ة ج:8) ص:265، 266 كت�اب الفتن: ب�اب لعن رس�ول اهللG احلكم بن 
الع�اص وبنيه وبني ابن�ه. جممع الزوائد ج:5 ص:240 كتاب اخلافة: باب يف أئمة الظلم واجلور وأئمة 
الضالة، ج:0) ص:72 كتاب املناقب: باب يف من ذم من القبائل وأهل البدع. سري أعام النباء ج:3 
ص:478 يف ترمج�ة م�روان بن احلكم. تاريخ اإلس�ام ج:3 ص:366 يف أحداث س�نة إحدى وثاثن 
من اهلجرة، ج:5 ص:232 يف ترمجة مروان بن احلكم. تاريخ دمش�ق ج:57 ص:244، 245 يف ترمجة 

مروان بن احلكم بن أيب العاص. كنز العال ج:)) ص:357 ح:730)3. وغريها من املصادر.
ويـأيت يف امللحـق اخلامـس أمر يزيـد بمنـرب وخطيب يقـع يف اإلمامني أمـر املؤمنني 

واحلسنيC، فأكثر الوقيعة فيهام... إىل غر ذلك مما يظهر للمتتبع.

=
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وزاد يف البعد اإلجرامي للواقعة وتأثريها عىل املجتمع اإلسامي أمور:

اإلمام احلسنيA بقية أصحاب الكساء

األول: أن اإلم�ام احلس�نA كان بقية أصحاب الكس�اء )صلوات اهلل 
عليهم(، فانقطع بقتله أثرهم، كا تضمن ذلك ما رواه الصدوق بسنده عن عبد 

اهلل بن الفضل اهلاشمي قال:
»قل�ت أليب عبد اهلل جعفر بن حممد الصادقA: يا ابن رس�ول اهلل كيف 
صار يوم عاش�وراء ي�وم مصيبة وغم وجزع وب�كاء، دون اليوم الذي قبض منه 
رس�ول اهللF والي�وم ال�ذي ماتت فيه فاطم�ةD واليوم الذي قت�ل فيه أمري 

املؤمننA واليوم الذي قتل فيه احلسنA بالسم؟
فقال: إن يوم احلس�نA أعظم مصيبة من مجيع س�ائر األيام، وذلك أن 
أصحاب الكس�اء الذي كان�وا أكرم اخللق عىل اهلل تعاىل كانوا مخس�ة، فلا مىض 
عنه�م النبيF بقي أمري املؤمنن وفاطمة واحلس�ن واحلس�نB فكان فيهم 
للن�اس ع�زاء وس�لوة، فل�ا مض�ت فاطم�ةD كان يف أمري املؤمنن واحلس�ن 
واحلس�ن للناس عزاء وس�لوة، فلا مىض منهم أمري املؤمننA كان للناس يف 
 Aكان للناس يف احلسن Aاحلسن واحلس�ن عزاء وسلوة، فلا مىض احلسن
عزاء وس�لوة ، فلا قتل احلس�نA مل يكن بقي من أهل الكساء أحد للناس فيه 
بعده عزاء وس�لوة، فكان ذهابه كذهاب مجيعهم، ك�ا كان بقاؤه كبقاء مجيعهم، 

فلذلك صار يومه أعظم مصيبة.
قال عبد اهلل بن الفضل اهلاش�مي: فقلت له: يا ابن رس�ول اهلل فِلَم مل يكن 
للن�اس يف ع�يل بن احلس�ن عزاء وس�لوة مثل م�ا كان هلم يف آبائ�هB؟ فقال: 
بىل، إن عيل بن احلس�ن كان س�يد العابدين، وإمامًا وحجًة عىل اخللق بعد آبائه 
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املاضن، ولكنه مل يلق رس�ول اهللF ومل يس�مع منه، وكان علمه وراثة عن أبيه 
عن جده عن النبيF، وكان أمري املؤمنن وفاطمة واحلس�ن واحلسنB قد 
ش�اهدهم الن�اس مع رس�ول اهللF يف أح�وال يف آن يتواىل فكان�وا متى نظروا 
إىل أح�د منه�م تذكروا حاله مع رس�ول اهللF وقول رس�ول اهلل ل�ه وفيه، فلا 
مض�وا فق�د الناس مش�اهدة األكرمن عىل اهلل عز وج�ل، ومل يكن يف أحد منهم 
فقد مجيعهم إال يف فقد احلسنA، ألنه مىض آخرهم، فلذلك صار يومه أعظم 

األيام مصيبة«))).
ويناس�ب ذل�ك م�ا تقدم م�ن العقيلة زين�ب الك�ربىD يف حديثها مع 
اإلم�ام احلس�نA ليلة العارش م�ن قوهلا: »الي�وم ماتت أمي فاطم�ة وعيل أيب 

وحسن أخي. يا خليفة املايض، وثال الباقي«)2).

تذكر الناس أحاديث النبيE وغره عن عظم اجلريمة

الثـاين: تذك�ر الناس ألحادي�ث النبيE وأم�ري املؤمننA وغريمها 
مم�ا يتضمن التنبؤ بالواقعة، وتقييمها، وش�دة أملها )صل�وات اهلل عليها وآهلا( 
وحرسهت�ا هل�ا، وبيان املق�ام الرفيع الذي يف�وز به اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل 
عليه( وسوء منقلب الطرف اآلخر بسببها. والتأكيد عىل عظم اجلريمة، وتأنيب 

املسلمن لتقصريهم إزاءها، وختاذهلم يف أداء واجبهم، وما جرى جمرى ذلك.

تشفي األمويني بالفاجعة ثأرًا ألسالفهم املرشكني

الثالـث: م�ا طفح عىل لس�ان األموين من التش�في بقتل اإلمام احلس�ن 
)صلوات اهلل عليه( بسبب قتل النبيE ألسافهم يف حروب اإلسام.

))) علل الرشائع ج:) ص:225�226 باب: 62) العلة التي من أجلها صار يوم عاشوراء أعظم األيام مصيبة.
)2) تقدمت مصادره يف ص: 50.
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فع�ن أيب عبي�دة يف كتاب املثالب أن�ه ملا ورد كتاب عبي�د اهلل بن زياد عىل 
عمرو بن سعيد األشدق يبرشه بقتل احلسنA، قرأه عىل الناس، وأومأ إىل قرب 

رسول اهللE قائًا: »يوم بيوم بدر«))).
 Aوروي مث�ل ذل�ك ع�ن يزي�د حن أخ�ذ ينكت ثغ�ر اإلمام احلس�ن
بالقضيب يف جملس�ه)2). وكذا عن ابن زياد حن أنكر عليه بعض من رآه يرضب 

بالقضيب ثنايا اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه()3).
ومل�ا وردت رؤوس القت�ىل ع�ىل يزي�د � وكان يف منظرة له ع�ىل جريون � 

أنشد:
لم�ا بدت تلك الحمول وأشرقت           تلك الشموس على رب�ى جيرون
نعب الغراب فقلت صح أو ال تصح            فلق�د قضيت من الغري�م ديوني)4)

وملا أدخل عليه رأس اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( أخذ ينكت ثغره 
بالقضيب، وأنشد أبياتًا، منها:

جزع اخلزرج من وقع األس�للي�ت أش�ياخي بب�در ش�هدوا
فرح�ًا واس�تهلوا  تش�لألهل�وا  ال  يزي�د  ي�ا  قال�وا  ث�م 
فاعت�دلق�د قتلن�ا الق�رم من س�اداهتم بب�در  وعدلن�اه 

))) رشح هنج الباغة ج:4 ص:72. الكامل للمربد ج:) ص:)40. النصائح الكافية ص:75.
)2) مناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب ج:3 ص:260.

)3) األم�ايل للص�دوق ص:229 املجل�س احل�ادي والثاثون. روض�ة الواعظ�ن ص:90). بحار األنوار 
ج:45 ص:54).

)4) تذك�رة اخل�واص ص:)26�262. ورواها اآللويس هك�ذا: »ولقد اقتضيت من الرس�ول ديوين« روح 
املع�اين ج:26 ص:72، ونق�ل مثله ابن الدمش�قي عن تاري�خ ابن القفطي كا يف جواه�ر املطالب البن 
الدمش�قي ج:2 ص:)30. وذك�ره أيض�ًا يف غ�ذاء األلب�اب يف رشح منظوم�ة اآلداب ج:) ص:24) 

مطلب يف حرمة اللعن ملعن وما ورد فيه.
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ف�ا باملل�ك  هاش�م  ن�زللعب�ت  وح�ي  وال  ج�اء  خ�رب 
لست من خن�دف إن مل أنتقم             من بني أح�مد ما ك�ان فعل)))

وقد اس�تنكرت عليه العقيلة زينب الكربىD ذلك، فخطبت يف جملسه 
خطبته�ا الش�هرية، وأش�ارت إلنش�اده األبي�ات املذك�ورة، وقد بدأهت�ا بقوهلا: 
»احلمد هلل رب العاملن، والصاة والس�ام عىل س�يد املرسلن. صدق اهلل تعاىل 
ُبوا بِآَياِت اهللِ َوَكاُنوا بَِها  ـوَأى َأن َكذَّ ِذيَن َأَسـاُؤوا السُّ إذ يقول: ﴿ُثمَّ َكاَن َعاِقَبَة الَّ
َيْسـَتْهِزُؤون﴾... أهتتف بأشياخك؟! زعمت تنادهيم. فلرتدن وشيكًا موردهم، 
ولتودن أنك شللت وبكمت ومل تكن قلت ما قلت... فكد كيدك، واسع سعيك 

وناصب جهدك. فواهلل ال متحو ذكرنا، وال متيت وحينا...«)2).

اجلو الديني الذي عاشه اإلمام احلسنيA وأصحابه

ويف مقاب�ل ذل�ك كله كان اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل علي�ه( ومن معه 
يذّك�رون باهلل عّز وجّل ويدعون إليه، وحي�ذرون من عذابه وانتقامه. ويلهجون 
بذك�ره واللج�أ إليه والت�وكل عليه، وي�رددون الرضا با خيتاره هلم، وحيتس�بون 
مصائبه�م يف س�بيله تعاىل. ويؤك�دون أن هدفهم إحقاق احل�ق وإبطال الباطل، 
وأن مههم رضا اهلل سبحانه، وأداء حق النبيE يف أهل بيته، ونحو ذلك. مع 

))) الله�وف يف قت�ىل الطفوف ص:05)، واللف�ظ له. الفتوح البن أعث�م ج:5 ص:50)�)5) ذكر كتاب 
عبي�د اهلل ب�ن زي�اد إىل يزيد بن معاوي�ة وبعثته إليه برأس احلس�ن بن عيلO. باغات النس�اء ص:)2 
كام زين�ب بن�ت عيلC. مقتل احلس�ن للخوارزمي ج:2 ص:66�67. تذك�رة اخلواص ص:)26 
ذكر محل الرأس إىل يزيد. ينابيع املودة ج:3 ص:32. النصائح الكافية ص:263. وذكر بعضه يف البداية 
والنهاي�ة ج:8 ص:209 أح�داث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: صف�ة مقتله مأخوذة م�ن كام أئمة 

الشأن، ومقاتل الطالبين ص:80 مقتل احلسن بن عيلA. وغريها من املصادر.
)2) راجع ملحق رقم )4).
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ما ظهر من استجابة دعائهم عىل أعدائهم يف املعركة))) وبعدها)2).
وق�د زاد ذل�ك يف البع�د الديني لنهضة اإلمام احلس�نA. فه�و املمثل 
احلقيق�ي للدي�ن احلنيف، والداع�ي إلي�ه. ومل ينهض يف وجه مس�لمن مؤمنن 
من أجل الرصاع عىل الس�لطة، كا قد يزعمون، وال ملجرد انحرافهم عمليًا عن 

تعاليم اإلسام، كا قد يظهر بدوًا.
وإنا هنض يف وجه منافقن، يبطنون الكفر، ويظهرون اإلس�ام من أجل 
الوص�ول للحكم، واحلفاظ عليه. فا يؤمن منهم دفع املجتمع اإلس�امي نحو 

الكفر والتخيل عن اإلسام تدرجييًا لو تيرس هلم ذلك.
وذل�ك يف احلقيقة كان معروفًا للخاصة من مواقف أهل البيت )صلوات 
اهلل عليه�م( وس�لوكهم، ومن منه�ج معاوي�ة واألموين عامة، ومن س�لوكهم 
وتعاملهم مع مفردات اإلسام ورموزه. إال أن مثل هذه الترصحيات تزيد ذلك 
وضوح�ًا وجاًء، وتعطي للنهض�ة املباركة وجلريمة األموين بعدًا عقائديًا يزيد 

يف نقمة املسلمن عمومًا عليهم، ويسّد باب االعتذار عنهم.

))) املصنف البن أيب شيبة ج:8 ص:633 كتاب املغازي: من كره اخلروج يف الفتنة وتعوذ عنها. جممع الزوائد 
ج:9 ص:93) كتاب املناقب: باب مناقب احلس�ن بن عيلC. املعجم الكبري ج:3 ص:4))، 7)) 
مس�ند احلس�ن بن عيل: ذكر مولده وصفته. إكال الكال ج:2 ص:)57 يف باب حويزة. تاريخ الطربي 
ج:4 ص:328�329 أح�داث س�نة إحدى وس�تن من اهلج�رة. الكامل يف التاري�خ ج:4 ص:66�67 
أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: ذكر مقتل احلس�نN. تاريخ دمشق ج:4) ص:233، 235 
يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب. الفتوح البن أعثم ج:5 ص:08) ذكر اجتاع العسكر إىل حرب 
احلسن بن عيلN، ص:30) تسمية من قتل بن يدي احلسن من ولده واخوانه وبني عمهP. مقتل 

احلسن للخوارزمي ج:2 ص:249. بحار األنوار ج:45 ص:)30. وغريها من املصادر الكثرية.
)2) س�ري أع�ام النباء ج:3 ص:))3 يف ترمجة احلس�ن الش�هيد. هتذيب الك�ال ج:6 ص:430 يف ترمجة 
احلس�ن بن عيل بن أيب طالب. تاريخ الطربي ج:4 ص:2)3 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة. 
 .Nالكامل يف التاريخ ج:4 ص:53�54 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: ذكر مقتل احلس�ن

مقتل احلسن للخوارزمي ج:2 ص:35. وغريها من املصادر.
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الرابـع: انتهاك األموين لش�هر املحرم الذي هو من األش�هر احلرم، التي 
حّرم فيها البدء بالقتال يف اجلاهلية، فضًا عن اإلسام. ولذا أمهل أمري املؤمنن 
)صل�وات اهلل علي�ه( يف صفن معاوي�ة وأصحابه ومل يقاتلهم حتى خرج ش�هر 

املحرم حفظًا حلرمته))).
ويف معترب الريان بن ش�بيب قال: »دخلت عىل الرضاA يف أول يوم من 
املحرم فقال يل: أصائم أنت؟ فقلت: ال... ثم قال: يا ابن ش�بيب إن املحرم هو 
الش�هر الذي كان أهل اجلاهلية فيا مىض حيرمون فيه الظلم والقتال حلرمته. فا 
عرفت هذه األمة حرمة ش�هرها، وال حرمة نبيهاF. لقد قتلوا يف هذا الش�هر 
ذريته، وس�بوا نس�اءه، وانتهبوا ثقله. فا غفر اهلل هلم ذلك أبدًا. يا ابن شبيب إن 
كن�ت باكي�ًا ليشء فابك للحس�ن بن عيل ب�ن أيب طالبA فإن�ه ذبح كا يذبح 
الكبش. وقتل معه من أهل بيته ثانية عرش رجًا ما هلم يف األرض ش�بيه. ولقد 

بكت الساوات السبع واألرضون لقتله...«)2).

األحداث الكاشفة عن ارتباط الفاجعة باهلل تعاىل

اخلامس: ما استفاضت به األخبار التي رواها شيعة أهل البيت واجلمهور 
 Aم�ن حدوث األم�ور الغريب�ة اخلارقة للعادة بس�بب مصيبة اإلمام احلس�ن

الكاشفة عن رفعة شأنه، وعن غضب اهلل تعاىل لفاجعته.

))) وقع�ة صفن ص:202. الفتوح البن أعث�م ج:3 ص:)2 ذكر الوقعة الثانية بصفن. رشح هنج الباغة 
ج:4 ص:25 م�ن أخب�ار ي�وم صف�ن. األخبار الط�وال ص:)7) وقع�ة صفن. بحار األن�وار ج:32 

ص:457.
)2) األم�ايل للص�دوق ص:92) املجلس الس�ابع والعرشون: حديث الرضاA عن يوم عاش�وراء. عيون 
أخب�ار الرض�اA ج:2 ص:268. بح�ار األن�وار ج:44 ص:286. إقبال األع�ال ج:3 ص:29 فيا 

نذكره من عمل أول ليلة املحرم.
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فق�د رمى اإلمام احلس�نA بيشء م�ن دمه))) ودم ولده)2) للس�اء، فلم 
يسقط منه قطرة)3). 

وملا رصع عيل بن احلسن األكربA نادى رافعًا صوته: »هذا جدي رسول 
اهلل قد س�قاين بكأس�ه األوىف رشبة ال أظمأ بعدها أبدًا، وهو يقول: العجل، فإن 

لك كأسًا مذخورة«)4). 
وتكل�م رأس اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه( بعد قتل�ه)5). وظهرت 

األنوار حميطة به)6). 

))) تاريخ الطربي ج:4 ص:343 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:76 
أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسنN. تاريخ دمشق ج:4) ص:223 يف ترمجة 
احلس�ن ب�ن عيل ب�ن أيب طالب. هتذيب الكال ج:6 ص:430 يف ترمجة احلس�ن بن ع�يل بن أيب طالب. 
س�ري أعام النباء ج:3 ص:))3 يف ترمجة احلسن الشهيد. الوايف بالوفيات ج:2) ص:265 يف ترمجة 
احلس�ن بن عيل ب�ن أيب طالب. مناقب آل أيب طال�ب البن شهرآش�وب ج:3 ص:4)2. ذخائر العقبى 

ص:44). بحار األنوار ج:45 ص:)30، ))3. وغريها من املصادر.
)2) مقات�ل الطالبي�ن ص:59�60 عب�د اهلل ب�ن احلس�ن بن ع�يل بن أيب طال�ب. اللهوف يف قت�ىل الطفوف 
ص:69. مناق�ب آل أيب طال�ب البن شهرآش�وب ج:3 ص:257. مثري األح�زان ص:53 �54. بحار 

األنوار ج:45 ص:46. وغريها من املصادر. 
)3) تاريخ دمش�ق ج:4) ص:223 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب. مقتل احلسن للخوارزمي ج:2 

ص:34. كفاية الطالب ص:432. بحار األنوار ج:45 ص:53. وغريها من املصادر.
 .C4) مقتل احلسن للخوارزمي ج:2 ص:)3، واللفظ له. مقاتل الطالبين ص:77 مقتل احلسن بن عيل( 

اللهوف يف قتىل الطفوف ص:67. بحار األنوار ج:45 ص:44. وغريها من املصادر.
 )5) تاري�خ دمش�ق ج:22 ص:7)) �8)) يف ترمجة س�لمة بن كهي�ل، ج:60 ص:370 يف ترمجة منهال بن 
عم�رو. ال�وايف بالوفي�ات ج:5) ص: 200 يف ذك�ر س�لمة ب�ن كهي�ل احلرضم�ي. في�ض القدير ج:) 
ص:265. اإلرش�اد ج:2 ص:7)). إع�ام الورى بأعام اهل�دى ج:) ص:473. اخلرائج واجلرائح 

ج:2 ص:577. وغريها من املصادر.
)6) الكامل يف التاريخ ج:4 ص:80 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسنN. تاريخ 
الطربي ج:4 ص:348 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة. مناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب 

ج:3 ص:7)2. ينابيع املودة ج:3 ص:90. وغريها من املصادر.
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 وص�ار ال�رتاب الذي دفع�ه النبيE ألم س�لمة من تربت�ه دمًا عامة 
عىل قتله))). 

وانكس�فت الش�مس  حت�ى ب�دت الكواك�ب نص�ف النه�ار)2)، وأخ�ذ 
واس�ودت)5)،  أي�ام)4)،  ثاث�ة  الدني�ا  وأظلم�ت  بعض�ًا)3).  ي�رضب  بعضه�ا 

))) الكامل يف التاريخ ج:4 ص:93 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسنN. مقتل 
احلس�ن للخوارزم�ي ج:2 ص:95، 96، 97 الفص�ل الث�اين ع�رش. تاري�خ اليعق�ويب ج:2 ص:245 
مقتل احلس�ن بن عيل. معارج الوصول ص:94 إخبار النبيE با جيري عىل احلس�نA. نظم درر 
السمطن ص:7)2. ينابيع املودة ج:3 ص:2). األمايل للطويس ص:5)3. مناقب آل أيب طالب البن 

شهرآشوب ج:3 ص:3)2 باب إمامة أيب عبد اهلل احلسن. وغريها من املصادر.
)2) الس�نن الك�ربى للبيهق�ي ج:3 ص:337 كتاب صاة اخلس�وف: باب ما يس�تدل به ع�ىل جواز اجتاع 
اخلس�وف والعي�د جل�واز وقوع اخلس�وف يف العارش من الش�هر. جمم�ع الزوائ�د ج:9 ص:97) كتاب 
املناقب: باب مناقب احلسن بن عيلC. املعجم الكبري ج:4)) ح:2838 مسند احلسن بن عيل: ذكر 
 مولده وصفته وهيأته. فيض القدير ج:) ص:265. تاريخ دمشق ج:4) ص:228 يف ترمجة احلسن بن 
ع�يل ب�ن أيب طال�ب. هتذي�ب الك�ال ج:6 ص:433 يف ترمجة احلس�ن بن ع�يل بن أيب طالب. أنس�اب 

األرشاف ج:3 ص:3)4 مقتل احلسن بن عيلC. وغريها من املصادر الكثرية.
)3) جممع الزوائد ج:9 ص:97) كتاب املناقب: باب مناقب احلس�ن بن عيلC. املعجم الكبري ج:4)) 
ح:2839 مس�ند احلس�ن بن عيل: ذكر مولده وصفته وهيأته. تاريخ دمش�ق ج:4) ص:227 يف ترمجة 
احلسن بن عيل بن أيب طالب. هتذيب الكال ج:6 ص:433 يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب. سري 
أعام النباء ج:3 ص:2)3 يف ترمجة احلس�ن الش�هيد. تاريخ اإلس�ام ج:5 ص:5) الطبقة السابعة: 

حوادث سنة واحد وستن: مقتل احلسن. وغريها من املصادر.
)4) تاريخ دمش�ق ج:4) ص:229 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب. هتذيب الكال ج:6 ص:434 
يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب. نظم درر الس�مطن ص:)22. معارج الوصول ص:99. إمتاع 
األساع للمقريزي ج:2) ص:243، ج:4) ص:50). بغية الطلب يف تاريخ حلب ج:6 ص:2637. 
مقت�ل احلس�ن للخوارزم�ي ج:2 ص:)9 الفص�ل الث�اين عرش. الصواع�ق املحرق�ة ص:295 الفصل 
الثال�ث يف األحادي�ث ال�واردة يف بعض أهل البي�ت كفاطمة وولدهيا. بحار األن�وار ج:45 ص:6)2. 

وغريها من املصادر.
)5) تاريخ دمش�ق ج:4) ص:226 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب. هتذيب الكال ج:6 ص:432 
=يف ترمج�ة احلس�ن بن ع�يل بن أيب طالب. هتذي�ب التهذيب ج:2 ص:305 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن 
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حت�ى ظن�وا أهن�ا القيام�ة))). ومطرت الس�اء دم�ًا)2)، ك�ا تعرضت ل�ه العقيلة 
 زين�ب ف��ي خطبته�ا  ف��ي الكوف�ة)3)، ومل يرف�ع حج�ر ف��ي بي�ت املق�دس)4) 

أيب طالب. الوايف بالوفيات ج:2) ص:265. ينابيع املودة ج:3 ص:5).  الصواعق املحرقة ص:294 
الفصل الثالث يف األحاديث الواردة يف بعض أهل البيت كفاطمة وولدهيا. وغريها من املصادر.

))) الس�نن الك�ربى للبيهق�ي ج:3 ص:337 كتاب صاة اخلس�وف: باب ما يس�تدل به ع�ىل جواز اجتاع 
اخلس�وف والعي�د جل�واز وقوع اخلس�وف يف العارش من الش�هر. جمم�ع الزوائ�د ج:9 ص:97) كتاب 
املناق�ب: ب�اب مناقب احلس�ن بن عيلC. املعجم الكبري ج:4)) ح:2838 مس�ند احلس�ن بن عيل: 
ذك�ر مول�ده وصفت�ه وهيأت�ه. تاريخ دمش�ق ج:4) ص:228 يف ترمجة احلس�ن بن عيل ب�ن أيب طالب. 
هتذيب الكال ج:6 ص:433 يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب. الدر النظيم ص:567. الصواعق 
املحرقة ص:295 الفصل الثالث يف األحاديث الواردة يف بعض أهل البيت كفاطمة وولدهيا. نظم درر 

السمطن ص:220. وغريها من املصادر.
)2) الثقات البن حبان ج:5 ص:487 يف ترمجة نرضة األزدية. س�ري أعام النباء ج:3 ص:2)3 يف ترمجة 
احلس�ن الش�هيد. العمدة البن بطريق ص:406 ح:838 فصل يف مناقب احلسن واحلسنC. تفسري 
الثعلب�ي ج:8 ص:353. تفس�ري القرطبي ج:6) ص:)4). تاريخ دمش�ق ج:4) ص:227، 229 يف 
ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب. هتذيب الكال ج:6 ص:433 يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب. 
اجل�رح والتعدي�ل ج:4 ص:6)2. ترمجة اإلمام احلس�نA م�ن طبقات ابن س�عد ص:90 ح:)32. 
ذخائ�ر العقب�ى ص:45) ذكر احلس�ن واحلس�ن: كرام�ات وآيات ظه�رت ملقتله. نظم درر الس�مطن 
ص:222. إمت�اع األس�اع ج:2) ص:)24، ج:4) ص:49). وغريه�ا م�ن املص�ادر الكث�رية جدًا.
 وعن جعفر بن سـليامن قال: »حدثتني خالتي أم سـامل قالت: ملا قتل احلسـني بن عيل 
مطرنا مطرًا كالدم عىل البيوت واجلدر. قال: وبلغني أنه كان بخراسان والشام والكوفة«. 
تاريخ دمشق ج:4) ص:229 يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب. هتذيب الكال ج:6 ص:433 يف 
ترمج�ة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب. بغية الطلب يف تاريخ حل�ب ج:6 ص:2638. الصواعق املحرقة 

ص:295 الفصل الثالث يف األحاديث الواردة يف بعض أهل البيت كفاطمة وولدهيا.
)3) راجع ملحق رقم )3).

)4) جمم�ع الزوائ�د ج:9 ص:96) كت�اب املناقب: باب مناقب احلس�ن بن عيلC. املعج�م الكبري ج:3 
ص:3)) ح:2834 مس�ند احلسن بن عيل: ذكر مولده وصفته وهيأته. تاريخ دمشق ج:4) ص:229 
يف ترمج�ة احلس�ن بن عيل ب�ن أيب طالب. هتذيب الكال ج:6 ص:434 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب 
طالب. سري أعام النباء ج:3 ص:4)3 يف ترمجة احلسن الشهيد. هتذيب التهذيب ج:2 ص:305 يف 
=ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب. تاريخ اإلس�ام ج:5 ص:6) الطبقة الس�ابعة: حوادث سنة واحد 

=
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وغريه))) إال وجد حتته دم عبيط. وملا وضع الرأس املقدس أمام ابن زياد يف قرص 
اإلمارة سالت حيطان القرص دمًا)2).

ونبع الدم من س�اق ش�جرة أم معبد، التي أورقت وأثمرت ببركة وضوء 
النبيE في طريق هجرته من مكة إلى المدينة)3).

وستن: مقتل احلسن. إمتاع األساع ج:4) ص:49)، 50)، )5). وغريها من املصادر الكثرية.
))) جمم�ع الزوائ�د ج:9 ص:96) كت�اب املناقب: باب مناقب احلس�ن بن عيلC. املعج�م الكبري ج:3 
ص:3)) ح:2835 مسند احلسن بن عيل: ذكر مولده وصفته وهيأته. تاريخ دمشق ج:4) ص:226، 
230 يف ترمج�ة احلس�ن بن ع�يل بن أيب طالب. تاريخ اإلس�ام ج:5 ص:6) الطبقة الس�ابعة: حوادث 
 .Cس�نة واح�د وس�تن: مقت�ل احلس�ن. أنس�اب األرشاف ج:3 ص:425 مقت�ل احلس�ن ب�ن عيل 
الوايف بالوفيات ج:2) ص:265. ترمجة اإلمام احلسنA من طبقات ابن سعد ص:90، )9 ح:323، 
325. نظم درر الس�مطن ص:220. إمتاع األس�اع ج:2) ص:242، ج:9) ص:50). وغريها من 

املصادر الكثرية.
)2) تاريخ دمش�ق ج:4) ص:229 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب. هتذيب الكال ج:6 ص:434 
يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب. ذخائر العقبى ص:45) ذكر احلس�ن واحلسن: كرامات وآيات 
ظهرت ملقتله. سبل اهلدى والرشاد ج:)) ص:80 الباب الثاين عرش. بغية الطلب يف تاريخ حلب ج:6 
ص:2636. الصواع�ق املحرق�ة ص:295 الفصل الثال�ث يف األحاديث ال�واردة يف بعض أهل البيت 

كفاطمة وولدهيا. وغريها من املصادر.
)3) روى اخلوارزمـي بسـنده عـن هنـد بنت اجلـون، قالـت: »نزل رسـول اهللE بخيمة 
خالتـي... فلـام قـام من رقدته دعا بامء فغسـل يديـه فأنقامها، ثم مضمض فـاه وجّمه عىل 
عوسجة كانت إىل جنب خيمة خالتي ثالث مرات... ثم قال: إن هلذه العوسجة شأنًا... 
فلام كان من الغد أصبحنا وقد علت العوسجة حتى صارت كأعظم دوحة عالية وأهبى، 
وقد خضد اهلل شـوكها، ووشـجت عروقها، وكثرت أفناهنا، واخرض ساقها وورقها، ثم 
أثمـرت بعـد ذلـك... فلم نزل كذلـك وعىل ذلك حتـى أصبحنا ذات يوم وقد تسـاقط 
ثامرهـا، واصفّر ورقهـا، فأحزننا ذلك وفزعنا من ذلك، فـام كان إال قليل حتى جاء نعي 
رسـول اهللE، فإذا هو قد قبض ذلك اليـوم فكانت بعد ذلك تثمر ثمرًا دون ذلك يف 
=الِعظم والطعم والرائحة، فأقامت عىل ذلك نحو ثالثني سنة، فلام كان ذات يوم أصبحنا 

=
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وظهرت احلمرة يف الس�اء))). ومكث الناس شهرين أو ثاثة كأنا تلطخ 

وإذا هبا قد شاكت من أوهلا إىل آخرها، وذهبت نضارة عيداهنا، وتساقطت مجيع ثمرهتا، 
فـام كان إال يسـر حتـى واىف خرب مقتل أمـر املؤمنني عيل بن أيب طالـبA، فام أثمرت 
بعـد ذلك ال قلياًل وال كثـرًا، وانقطع ثمرها، ومل نزل نحن ومـن حولنا نأخذ من ورقها 
ونداوي به مرضانا، ونستشفي به من أسقامنا، فأقامت عىل ذلك برهة طويلة، ثم أصبحنا 
ذات يوم فإذا هبا قد انبعث من سـاقها دم عبيط وإذا بأوراقها ذابلة تقطر دمًا كامء اللحم. 
فقلنـا: قد حدثـت حادثة عظيمة. فبتنا ليلتنـا فزعني مهمومني نتوقـع احلادثة، فلام اظلم 
الليل علينا سـمعنا بكاًء وعوياًل من حتت األرض وَجَلبة شديدة ورّجة، وسمعنا صوت 

نائح يقول:
أيابن النبي ويابن الويص                 بقيـة ساداتـنا األكرمينا

وكثـر الرنـني واألصوات فلم نفهم كثرًا مما كانوا يقولـون، فأتانا بعد ذلك خرب قتل 
احلسنيA ويبست الشجرة، وجّفت وكرسهتا األرياح واألمطار، فذهبت ودرس أثرها«.
 Eقال عبد اهلل بن حممد األنصاري: »فلقيت دعبل بن عيل اخلزاعي يف مدينة الرسول 
فحدثته هبذا احلديث فلم ينكره، وقال: حدثني أيب عن جدي عن أمه سعدى بنت مالك 
 ،Aاخلزاعيـة أهنا أدركت تلك الشـجرة وأكلت من ثمرها عـىل عهد عيل بن أيب طالب 

وأهنا سمعت ليلة قتل احلسنيA نوح اجلن...«. 
مقتل احلس�ن للخوارزمي ج:2 ص:98�00) الفصل الثاين عرش: يف عقوبة قاتل احلس�نA. ورواه   
بس�نده أيضًا اب�ن العديم يف بغية الطلب يف تاري�خ حل�ب ج:6 ص:2648�2650. وراجع أيضًا ربيع 
األب�رار ج:) ص:285�286 باب: الش�جر والنبات والفواك�ه والرياحن والبس�اتن والرياض وذكر 
اجلنة. والتذكرة احلمدونية ج:3 ص:6)) فنون الشعر وغرائبه. وتاريخ اخلميس ج:) ص:334�335 
قصة أم معبد. والثاقب يف املناقب ص:2)). ومناقب آل أيب طالب البن شهرآش�وب ج:) ص:06). 
 وكش�ف الغم�ة ج:) ص:25. وال�در النظي�م ص:)3). وبح�ار األن�وار ج:8) ص:)4. وغريه�ا 

من املصادر.
))) تاري�خ دمش�ق ج:4) ص:226، 228 يف ترمج�ة احلس�ن ب�ن عيل ب�ن أيب طالب. هتذي�ب الكال ج:6 
ص:432 يف ترمج�ة احلس�ن ب�ن عيل ب�ن أيب طالب. ج�زء احلم�ريي ص:)3. أنس�اب األرشاف ج:3 
ص:3)4 مقت�ل احلس�ن بن عيلC. ترمجة اإلمام احلس�ن م�ن طبقات ابن س�عد ص:)9 ح:325، 
326، 327. نظ�م درر الس�مطن ص:)22. مع�ارج الوص�ول ص:98. ينابيع امل�ودة ج:3 ص:20. 

وغريها من املصادر.

=
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احلوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس حتى ترتفع))). 
واضطرم�ت يف وجه ابن زي�اد النار عند قتل احلس�نA، فنحاها بكمه 

وأمر حاجبه بكتان ذلك)2)... إىل غري ذلك)3).

الرؤى املؤكدة لعظم اجلريمة

 Eومثل ذلك بعض الرؤى املتعلقة بالفاجعة، كرؤيا ابن عباس النبي
 ،Bوبيده قارورة جيمع فيها دماء اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( وأصحابه 
لريفعه�ا إىل اهلل تع�اىل)4)، ورؤي�ا أم س�لمة النب�يE أيضًا مغ�ربًا، وقال هلا: 

))) تاريخ الطربي ج:4 ص:296 أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مسري احلسنA من مكة 
متوجه�ًا إىل الكوف�ة وما كان من أمره يف مس�ريه. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:90 أحداث س�نة إحدى 
وس�تن من اهلجرة: ذكر مقتل احلس�نN. البداية والنهاية ج:8 ص:85) أحداث سنة إحدى وستن 

من اهلجرة. وغريها من املصادر.
)2) جمم�ع الزوائ�د ج:9 ص:96) كت�اب املناقب: باب مناقب احلس�ن بن عيلC. املعج�م الكبري ج:3 
ص:2)) ح:)283 مس�ند احلسن بن عيل: ذكر مولده وصفته وهيأته. تاريخ دمشق ج:37 ص:)45 
يف ترمج�ة عبي�د اهلل بن زياد بن عبيد. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:265 أحداث س�نة س�بع وس�تن من 
اهلجرة: ذكر مقتل ابن زياد. البداية والنهاية ج:8 ص:4)3 أحداث سنة سبع وستن من اهلجرة: ترمجة 

ابن زياد. وغريها من املصادر.
)3) تاريخ الطربي ج:4 ص:296 أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مسري احلسنA من مكة 
متوجه�ًا إىل الكوف�ة وما كان من أمره يف مس�ريه. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:90 أحداث س�نة إحدى 
وس�تن من اهلجرة: ذكر مقتل احلس�نN. البداية والنهاية ج:8 ص:85) أحداث سنة إحدى وستن 
م�ن اهلج�رة: صفة مقتل�ه مأخوذة من كام أئمة الش�أن. أنس�اب األرشاف ج:3 ص:3،424)4 مقتل 

احلسن بن عيلC. بغية الطلب ج:6 ص:2639. وغريها من املصادر.
)4) تاريخ دمش�ق ج:4) ص:237 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب. البداية والنهاية ج:8 ص:8)2 
يف أحداث س�نة إحدى وس�تن: فصل با عنوان بعد ذكر صفة مقتله. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:93 

 .Nأحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسن
وذك�ر ذل�ك أيض�ًا  من غ�ري النص عىل الرف�ع إىل اهلل تعاىل يف مس�ند أمحد ج:) ص:242، 283 مس�ند 
=عب�د اهلل بن العباس بن عبد املطلب عن النبيG، ومس�تدرك الصحيح�ن ج:4 ص:398 كتاب تعبري 
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شهدت قتل احلسن آنفًا)))، وغريمها مما ذكره املؤرخون)2).
ويف بعضه�ا أن صاحب الرؤيا ممن ش�ارك يف اجليش الذي حارب اإلمام 
احلس�نA فعوقب يف الرؤي�ا با لقي أثره بعد أن أف�اق، أو رأى تصديقها بعد 

ذلك)3).
الرؤيا، وجممع الزوائد ج:9 ص:94) كتاب املناقب: باب مناقب احلسن بن عيلC، واملعجم الكبري 
ج:3 ص:0)) ح:2822 مس�ند احلس�ن بن عيل: ذكر مولده وصفته وهيأته، ج:2) ص:43) ما رواه 
عار بن أيب عار عن ابن عباس، ومس�ند عبد بن محيد ص:235 مس�ند ابن عباس، واالس�تيعاب ج:) 
ص:395 �396 يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب، وتاريخ بغداد ج:) ص:52) يف ترمجة احلسن 

واحلسن. وغريها من املصادر الكثرية.
))) مقتل احلسن للخوارزمي ج:2 ص:96 الفصل الثاين عرش، واللفظ له. سنن الرتمذي ج:5 ص:323 
 ح:3860 أبواب املناقب عن رس�ول اهللG: مناقب أيب حممد احلسن بن عيل بن أيب طالب واحلسن بن 
عيل بن أيب طالبO. املس�تدرك عىل الصحيحن ج:4 ص:9) تس�مية أزواج رس�ول اهللG: ذكر أم 
س�لمة بنت أيب أميةp. املعجم الكبري ج:23 ص:373 ما أس�ندت أم س�لمة: ما روته س�لمى عن أم 
س�لمة. التاري�خ الكب�ري ج:3 ص:324 عند ذكر رزين بياع األناط. تاريخ دمش�ق ج:4) ص:328 يف 
ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب. أس�د الغابة ج:2 ص:22 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب. 
 هتذي�ب الك�ال ج:6 ص:439 يف ترمج�ة احلس�ن ب�ن ع�يل ب�ن أيب طال�ب، ج:9 ص:87) يف ترمج�ة 
رزي�ن بن س�ليان األمحري. س�ري أع�ام النباء ج:3 ص:6)3 يف ترمجة احلس�ن الش�هيد. وغريها من 

املصادر الكثرية.
)2) تاري�خ دمش�ق ج:4) ص:258�259 يف ترمج�ة احلس�ن ب�ن عيل ب�ن أيب طالب. هتذي�ب الكال ج:6 

ص:446 يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب.
)3) روى ابـن عسـاكر عن أيب النـرض اجلرمي أنه قال: »رأيت رجاًل سـمج العمى، فسـألته 
عـن سـبب ذهاب برصه. فقال: كنت ممن حرض عسـكر عمر بن سـعد، فلـام جاء الليل 
رقدت، فرأيت رسول اهللG يف املنام بني يديه طست فيها دم وريشة يف الدم، وهو يؤتى 
بأصحاب عمر بن سـعد، فيأخذ الريشـة فيخط هبا بني أعينهم، فأيت يب، فقلت: يا رسول 
اهلل، واهلل ما رضبت بسيف، وال طعنت برمح، وال رميت بسهم، قال: أفلم تكثر عدونا. 
فأدخل إصبعه يف الدم، السـبابة والوسـطى، وأهوى هبام إىل عيني. فأصبحت وقد ذهب 
بـرصي«. تاري�خ دمش�ق ج:4) ص:259 يف ترمجة احلس�ن بن عيل ب�ن أيب طال�ب. وروي قريبًا من 
 ذلك عن ابن رباح يف مقتل احلس�ن للخوارزمي ج:2 ص:04) الفصل الثاين عرش يف بيان عقوبة قاتل 

=

=
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Aنوح اجلن عىل اإلمام احلسني

وكذا ما استفاض من ساع الناس نوح اجلن عىل اإلمام احلسن )صلوات 
اهلل عليه())). وظهور قلم يكتب عىل احلائط:

أترجو أمة قتلت حس�ينًا                 شفاعة جده يوم احلساب)2)
كا أنه قد وجد هذا الش�عر يف عدة أماكن ذكر أهلها أنه قد كتب فيها من 

مدة طويلة قبل ظهور اإلسام)3).

احلسنA وخاذله وما له من اجلزاء.
دمش�ق  وتاري�خ   .(04  ،(03  ،(02  ،88 ص:87،  ج:2  املذك�ور  املقت�ل  يف  أخ�ر  رؤى  روي  ك�ا   
ج:4) ص:258�259 يف ترمج�ة احلس�ن بن عيل ب�ن أيب طالب، واللهوف يف قت�ىل الطفوف ص:80، 
00)�)0)، ومقات�ل الطالبين ص:79، وبحار األن�وار ج:45 ص:306، 308، ))3، 6)3�)32. 

وغريها من املصادر.
))) جمم�ع الزوائ�د ج:9 ص:99) كت�اب املناقب: باب مناقب احلس�ن بن عيلC. املعج�م الكبري ج:3 
ص:22)،)2) ح:2862، 2864، 2866، 2867، 2868، 2869 مس�ند احلس�ن ب�ن ع�يل: ذك�ر 
مول�ده وصفت�ه وهيأت�ه. اإلصابة ج:2 ص:72 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طال�ب. اآلحاد واملثاين 
ج:) ص:308. تاري�خ دمش�ق ج:4) ص:239، 240، )24، 242 يف ترمج�ة احلس�ن ب�ن ع�يل ب�ن 
أيب طال�ب. هتذي�ب الك�ال ج:6 ص:)44 يف ترمجة احلس�ن بن عيل ب�ن أيب طالب. هتذي�ب التهذيب 
 ج:2 ص:306 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طال�ب. البداية والنهاية ج:6 ص:259 اإلخبار بمقتل 
احلس�ن ب�ن ع�يلO، ج:8 ص:9)2 يف أحداث س�نة إحدى وس�تن: فصل با عن�وان بعد ذكر صفة 
مقتله. سري أعام النباء ج:3 ص:6)3 � 7)3 يف ترمجة احلسن الشهيد. كتاب اهلواتف ص:87 باب 

هواتف اجلن. وغريها من املصادر الكثرية.
)2) جمم�ع الزوائ�د ج:9 ص:99) كت�اب املناقب: باب مناقب احلس�ن بن عيلC. املعج�م الكبري ج:3 
ص:23) ح:2873 مس�ند احلسن بن عيل: ذكر مولده وصفته وهيأته. تاريخ دمشق ج:4) ص:244 
يف ترمج�ة احلس�ن بن عيل ب�ن أيب طالب. هتذيب الكال ج:6 ص:443 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب 
طالب. تاريخ اإلسام ج:5 ص:07) يف ترمجة احلسن بن عيلN. البداية والنهاية ج:8 ص:8)2 يف 
أحداث س�نة إحدى وس�تن: فصل با عنوان بعد ذكر صفة مقتله. ذيل تاريخ بغداد ج:4 ص:59) يف 

ترمجة عيل بن نرص. وغريها من املصادر.
)3) تقدمت مصادره يف ص:43.

=
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التنكيل اإلهلي بقتلتهA وما حصل فيام سلب منه

ومن ذلك ما استفاض يف أخبار الفريقن من انتقام اهلل عز وجل من قتلة 
اإلم�ام احلس�نA يف الدني�ا قبل اآلخ�رة. وما حصل فيا س�لب منهA ومن 
رحله � من اإلبل والورس وغريها � بحيث أوجب تعذر االنتفاع به، أو حصول 

النكال بسببه... إىل غري ذلك مما ذكره املؤرخون وال نطيل باستقصاء مفرداته.
فإن هذه األمور بمجموعها زادت يف وقع املصيبة عىل املسلمن، وكشفت 
عن عظم اجلريمة عند اهلل عز وجل، حتى عّجل بإظهار سخطه يف الدنيا، ليلفت 

نظر الناس لذلك، ويقيم احلجة عليهم.

اإلمام احلسنيA ثار اهلل تعاىل وابن ثاره

وم�ن مجيع ذلك يظهر الوجه يف اس�تحقاق اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل 
عليه( أن يكون ثار اهلل تعاىل يف األرض، كا تضمنت الزيارات الواردة عن أئمة 
أه�ل البي�ت )صلوات اهلل عليهم( ذلك يف حقه وح�ق أبيه أمري املؤمنن )عليها 

وعىل آهلا أفضل الصاة والسام(.
فف�ي صحيح احلس�ن ب�ن ثوير عن اإلم�ام الصادقA ال�وارد يف زيارة 
اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه( قولهA: »الس�ام عليك ي�ا قتيل اهلل وابن 
قتيل�ه. الس�ام علي�ك ي�ا ث�ار اهلل وابن ثاره. الس�ام علي�ك يا وت�ر اهلل املوتور 
 يف الس�موات واألرض... وأش�هد أن�ك ث�ار اهلل يف األرض واب�ن ث�اره«)))، 

ونحوها غريها)2).
وهو املناس�ب مل�ا يف حديث جابر قال: »س�معت رس�ول اهللF يقول: 

))) كامل الزيارات ص:364، 365. هتذيب األحكام ج:6 ص:55.
)2) كامل الزيارات ص:358، 386، 389، 406. مصباح الزائر ص:292. وغريها.
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جي�يء يوم القيامة ثاثة يش�كون إىل اهلل عّز وجّل: املصحف واملس�جد والعرتة. 
يق�ول املصحف: ي�ا رب حرق�وين ومزقوين. ويقول املس�جد: ي�ا رب عطلوين 
وضيع�وين. وتقول العرتة: ي�ا رب قتلونا وطردونا ورشدون�ا. فأجثوا للركبتن 

للخصومة. فيقول اهلل جل جاله يل: أنا أوىل بذلك«))).
كا يناس�به أيضًا ما س�بق من أن اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه( رمى 
 Aبدمه الزكي ودم ولده إىل الساء فلم ينزل منه قطرة)2). ويف بعض املصادر أنه 

خاطب اهلل عز وجل قائًا: »اللهم اطلب بدم ابن بنت نبيك«)3).
وكذا قولهA ملا ذبح ولده الرضيع: »واهلل ألنت أكرم عىل اهلل من الناقة، 

وملحمد أكرم عىل اهلل من صالح«)4).
وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

))) اخلصال ص:75)، واللفظ له. الفردوس بمأثور اخلطاب ج:5 ص:499. مقتل احلس�ن للخوارزمي 
ج:2 ص: 84. كنز العال ج:)) ص:93) ح:90))3. بحار األنوار ج:24 ص:86)�87)، ج:80 

ص:368.
)2) تقدمت مصادره يف ص:84.

)3) تاري�خ دمش�ق ج:4) ص:223 يف ترمج�ة احلس�ن بن عيل بن أيب طال�ب، واللفظ له. ال�وايف بالوفيات 
ج:2) ص:265 يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالبO. كفاية الطالب ص:)43.

)4) تقدمت مصادره يف ص:74�75.





الفصل الثاين
يف ردود الفعل املبارشة 

لفاجعة الطف
والكام فيه يف مقامن:

املقام األول
يف رد الفعل من قبل الناس

إن الناظر يف تاريخ الواقعة وما قارهنا يرى أن الغش�م والعنف والرتهيب 
والرتغي�ب كانت هي الدافع لتنفيذ هذه اجلريمة العظمى، مع كثري من التململ 
والضي�ق وال�رصاع النفيس والتفاعل العاطفي مع اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل 
علي�ه( وأه�ل بيتهB حت�ى من بعض القائم�ن هبا، لوضوح رفع�ة مقام أهل 
البي�ت )صل�وات اهلل عليهم(، وحلصول كثري من اجلرائم البش�عة واملارس�ات 

الصارخة املثرية للعاطفة حتى من قبل األعداء.
 حتى إذا انتهت اجلريمة وتّم للسلطة ما أرادت رجع الناس إىل واقعهم، 

وعرفوا فداحة املصاب، وشدة اجلريمة، وهول ما فعلوا.
فإن من املعلوم.. 

أواًل: أن الس�لطة تعاملت مع اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه( عىل أنه 
خارج عن الرشعية، وشاق للعصا، وملقح للفتنة، ومستحق للقتل والتنكيل. 
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ب�ل تعاملت مع هنضته املباركة تعاملها مع الردة س�لبًا وس�بيًا وتش�هريًا. 
وبمنتهى الوحش�ية، بمثل قطع الرؤوس، ورض األجس�اد، والسب، والشتم، 

والشاتة، والتشفي، وغري ذلك.
وثانيًا: أن السلطة كانت يف أوج قوهتا ورشاستها يف التنكيل بمن خيالفها، 
أو خي�رج عن مس�ارها، أو يع�رتض عليها. ولذا رّدت يف الس�نة الثالثة عىل أهل 
املدينة يف واقعة احلرة أبش�ع رّد، وانتهكت حرمتهم أش�نع انتهاك، ومل تتورع يف 
السنة الرابعة عن الرد عىل عبد اهلل بن الزبري بانتهاك حرمة احلرم، وبرضب مكة 

املكرمة والكعبة املعظمة باملنجنيق.
وكان نصيب الكوفة � التي هي علوية اهلوى � من العال عبيد اهلل بن زياد 
الغلي�ظ القايس اجلبار الرشس، الذي قام بنفس�ه بتل�ك اجلريمة الكربى بتبجح 

واستهتار، واستطاع أن يرغم الكوفين عىل تنفيذها.
ك�ا كان نصي�ب املدينة املنورة التي � هي موطن أهل البيت )صلوات اهلل 
عليه�م( � عمرو بن س�عيد األش�دق جبار بني أمي�ة)))، والش�امت بقتل اإلمام 

احلسن )صلوات اهلل عليه(، كا سبق ويأيت)2).

))) فقد روي عن أيب هريرة أنه قال: سمعت رسول اهللG يقول: »لرعفن عىل منربي جبار 
من جبابرة بني أمية يسـيل رعافه«. قال: »فحدثني من رأى عمرو بن سـعيد بن العاص 
رعف عىل منرب رسـول اهللG حتى سال رعافه«. مسند أمحد ج:2 ص:522 مسند أيب هريرة، 
واللف�ظ ل�ه. جممع الزوائ�د ج:5 ص:240 كتاب اخلافة: ب�اب يف أئمة الظلم واجل�ور وأئمة الضالة. 
تاريخ اإلس�ام ج:5 ص:204 يف ترمجة عمرو بن س�عيد بن العاص. تاريخ دمشق ج:46 ص:360 يف 
ترمجة عمرو بن س�عيد بن العاص. البداية والنهاية ج:8 ص:342 أحداث س�نة تسع وستن من اهلجرة 
يف ترمجة األشدق. بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث ص:94) كتاب اإلمارة: باب يف والة السوء. 

وغريها من املصادر.
)2) راجع ص:79، وص:03).
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وكان املف�روض مع هذين األمري�ن أن تكّم األف�واه، وتكتم العواطف، 
إزاء الفاجع�ة، كا عش�نا ذلك م�ع مآيس الع�راق الكثرية وفجائع�ه الفادحة يف 

العهد الطويل للطغيان واجلربوت والدكتاتورية الغاشمة. 
ب�ل يف�رتض أن تقام مظاه�ر الفرح والزين�ة باالنتصار الكاس�ح والفتح 
العظي�م للس�لطة يف هذي�ن املرصي�ن، كا أقيم�ت يف الش�ام املعزولة ع�ن عامة 
املس�لمن ثقافي�ًا، والتي ال تعرف عن أه�ل البيت )صل�وات اهلل عليهم( إال ما 

عرفها األمويون.
إال أنه يبدو أن هول الفاجعة � بأبعادها السابقة � وشدة وقعها يف النفوس 
أفقدا الناس السيطرة عىل عواطفهم وكبح مجاحها، بحيث اضطرت السلطة أن 

تقف مكتوفة اليد أمام ذلك.

إنكار بعض الصحابة عىل يزيد وابن زياد

 وال نعني بذلك اإلنكارات الشخصية من بعض الصحابة عىل عبيد اهلل بن 
زياد وعىل يزيد حينا أخذا ينكتان رأس اإلمام احلسنA بالقضيب تشفيًا منه، 
كزيد بن أرقم))) وأيب برزة األسلمي)2) وأنس بن مالك)3). إذ ربا كانوا يشعرون 
ببعض احلصانة ملركزهم االجتاعي، وألن السلطة كانت تتجمل هبم، فا تقدم 

عىل قتلهم بعد أن مل يكن إلنكارهم مظهر عىل الصعيد العام.
بل اقترصت عىل اإلنكار عليهم أو عىل بعضهم بشدة، كقول عبيد اهلل بن 
زياد لزيد بن أرقم: »أبكى اهلل عينيك! فواهلل لوال أنك ش�يخ قد خرفت وذهب 

))) تقدمت مصادره يف ص:60.

)2) تقدمت مصادره يف ص:60.

)3) تقدمت مصادره يف ص:59.
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عقلك لرضبت عنقك«)))، وأمر يزيد بإخراج أيب برزة األسلمي سحبًا)2).

إنكار حييى بن احلكم

وال نعن�ي أيضًا مثل إنكار حييى بن احلكم، حيث قال حن أدخل الرأس 
الرشيف إىل جملس يزيد:

قراب�ة أدن�ى  الط�ف  بجن�ب  من ابن زياد العبد ذي احلسب الوغلهل�ام 
سم�ية أمسى نسله�ا عدد الحص�ى         ولي�س آلل املص�طفى الي�وم من نسل

فرضبه يزيد عىل صدره، وقال: اسكت ال أم لك)3).
وال قول�ه مل�ن ج�اء بالرؤوس والس�بايا للش�ام: »حجبتم ع�ن حممد يوم 

))) تاريخ الطربي ج:4 ص:349 يف أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة، واللفظ له. الكامل يف التاريخ 
ج:4 ص:)8 يف أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: ذكر مقتل احلس�ن. أسد الغابة ج:2 ص:)2 
يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب. األخبار الطوال ص:259��260 هناية احلسن. البداية والنهاية 
ج:8 ص:207 يف أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: صفة مقتله مأخوذة من أئمة الشأن. وغريها 

من املصادر الكثرية.
)2) الفت�وح الب�ن أعث�م ج:5 ص:50) ذك�ر كتاب عبيد اهلل بن زي�اد إىل يزيد بن معاوي�ة وبعثته إليه برأس 

احلسن بن عيلO. اللهوف يف قتىل الطفوف ص:05).
)3) تاريخ الطربي ج:4 ص:352 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة، واللفظ له. تاريخ دمشق ج:64 
ص:23) يف ترمج�ة حيي�ى ب�ن احلكم بن أيب الع�اص. الكامل يف التاري�خ ج:4 ص:89�90 يف أحداث 
س�نة إحدى وستن: ذكر مقتل احلس�نN. البداية والنهاية ج:8 ص:208�209 أحداث سنة إحدى 

وستن من اهلجرة: صفة مقتله مأخوذة من كام أئمة الشأن. وغريها من املصادر.
ونس�ب ه�ذا البيت إىل عبد الرمح�ن بن أم احلكم يف جمم�ع الزوائد ج:9 ص:98) كت�اب املناقب: باب   
مناقب احلسن بن عيلC، واملعجم الكبري ج:3 ص:6)) ح:2848 مسند احلسن بن عيل: ذكر مولده 
وصفته وهيأته، وتاريخ دمشق ج:34 ص:6)3 يف ترمجة عبد الرمحن بن احلكم بن أيب العاص، وتاريخ 
اإلس�ام ج:5 ص:8) الطبقة الس�ابعة: حوادث س�نة واحد وستن: مقتل احلس�ن، والوايف بالوفيات 
ج:) ص:623، وأنس�اب األرشاف ج:3 ص:)42 مقتل احلس�ن بن عيلC. وغريها من املصادر.
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القيامة. لن أجامعكم عىل أمر أبدًا«. ثم قام فانرصف))).
فإن�ه أيض�ًا كان يتمتع بحصانة النس�ب األموي، ومل يك�ن إلنكاره مظهر 

عىل الصعيد العام.

إنكار ابن عفيف األزدي عىل ابن زياد يف مسجد الكوفة

ك�ا ال نعن�ي إن�كار عبد اهلل ب�ن عفيف األزدي ع�ىل ابن زي�اد حينا مجع 
الناس يف مس�جد الكوف�ة، وخطبهم فقال: »احلمد هلل ال�ذي أظهر احلق وأهله، 
ون�رص أمري املؤمنن يزي�د وحزبه، وقت�ل الكذاب بن الكذاب احلس�ن بن عيل 

وشيعته«.
حيث وثب إليه عبد اهلل بن عفيف � وكان رضيرًا قد ذهبت إحدى عينيه 
 Aي�وم اجلم�ل مع أم�ري املؤمنن )صل�وات اهلل عليه(، واألخ�رى بصفن معه
أيضًا � فقال: »يا ابن مرجانة إن الكذاب بن الكذاب أنت وأبوك، والذي والك 

وأبوه. يا ابن مرجانة أتقتلون أبناء النبين وتكلمون بكام الصديقن؟!«)2).
فقال ابن زياد: »من املتكلم؟« فقال: »أنا املتكلم يا عدو اهلل. أتقتل الذرية 
الطاه�رة الذي�ن قد أذه�ب اهلل عنه�م الرجس يف كتاب�ه، وتزعم أن�ك عىل دين 

))) تاري�خ الطربي ج:4 ص:356 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة، واللفظ ل�ه. الكامل يف التاريخ 
ج:4 ص:89 أح�داث س�نة إحدى وس�تن م�ن اهلجرة: ذكر مقتل احلس�نN. البداي�ة والنهاية ج:8 
ص:3)2 أح�داث س�نة إحدى وس�تن من اهلج�رة: صفة مقتله مأخ�وذة من كام أئمة الش�أن. تاريخ 

دمشق ج:62 ص:85 يف ترمجة نضلة بن عبيد. وغريها من املصادر.
)2) تاريخ الطربي ج:4 ص:)35 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة، واللفظ له. الكامل يف التاريخ ج:4 
ص:83 يف أحداث س�نة إحدى وستن: ذكر مقتل احلس�نN. البداية والنهاية ج:8 ص:207�208 
أحداث س�نة إحدى وس�تن م�ن اهلجرة: صفة مقتله مأخ�وذة من كام أئمة الش�أن. الفتوح البن أعثم 
ج:5 ص:44) ذكر عبد اهلل بن عفيف األزدي ورده عىل ابن زياد. املحرب ص:480. أنس�اب األرشاف 

ج:3 ص:3)4 مقتل احلسن بن عيلC. تذكرة اخلواص ص:259. وغريها من املصادر.
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اإلس�ام. واغوثاه! أي�ن أوالد املهاجرين واألنصار، لينتقم�وا من هذا الطاغية 
اللعن بن اللعن عىل لسان رسول اهلل رب العاملن«))).

فإن إنكار هذا العبد الصالح وإن كان مهًا جدًا، ألنه عىل مأل من الناس، 
وبلهجة ش�ديدة. إال أنه ش�خص واحد مس�تميت. وقد قتل فعًا، وصلب)2)، 

بعد معركة طويلة قتل فيها مجاعة)3). شكر اهلل سعيه وريض عنه وأرضاه.

إنكار امرأة من آل بكر بن وائل

ومثل�ه م�ا روي م�ن أن امرأة م�ن آل بكر ب�ن وائل كانت م�ع زوجها يف 
املعركة، فلا نظرت العس�كر يسلب العائلة الكريمة أخذت سيفًا، وأقبلت نحو 
الفسطاط، وقالت: »يا آل بكر بن وائل أتسلب بنات رسول اهللE! ال حكم 

إال اهلل. يا لثارات رسول اهللE«. فردها زوجها إىل رحله)4). 
فإهن�ا ام�رأة واحدة اهنارت هل�ول ما رأت. وكذا غريها مم�ن أنكر بصورة 

فردية من دون أن يكون إلنكاره ظهور عىل الصعيد العام.
وإن�ا نعني عامة الناس يف املرصين املدينة املن�ورة والكوفة، ألهنا اللذان 

))) مقتل احلسن للخوارزمي ج:2 ص:53، واللفظ له. الفتوح البن أعثم ج:5 ص:44) ذكر عبد اهلل بن 
عفيف األزدي ورده عىل ابن زياد. اللهوف يف قتىل الطفوف ص:96. وغريها من املصادر.

)2) تاريخ الطربي ج:4 ص:)35 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:83 
يف أحداث س�نة إحدى وس�تن: ذكر مقتل احلس�نN. البداية والنهاية ج:8 ص:208 أحداث س�نة 
إحدى وستن من اهلجرة: صفة مقتله مأخوذة من كام أئمة الشأن. املحرب ص:480. الفتوح البن أعثم 
ج:5 ص:45) ذك�ر عب�د اهلل ب�ن عفيف األزدي ورده عىل ابن زياد. أنس�اب األرشاف ج:3 ص:4)4 

مقتل احلسن بن عيلC. اللهوف يف قتىل الطفوف ص:99. وغريها من املصادر.
)3) الفتوح البن أعثم ج:5 ص:45) ذكر عبد اهلل بن عفيف األزدي ورده عىل ابن زياد. أنساب األرشاف 
ج:3 ص:4)4 مقتل احلس�ن بن عيلC. مقتل احلس�ن للخوارزمي ج:2 ص:53�54. اللهوف يف 

قتىل الطفوف ص:97. وغريها من املصادر.
)4) اللهوف يف قتىل الطفوف ص:78، واللفظ له. مثري األحزان ص:58. بحار األنوار ج:45 ص:58.
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يتيرس لنا االطاع تارخييًا عىل موقف الناس فيها.

موقف مجهور أهل الكوفة

فق�د اس�تقبل الكوفي�ون العائلة الكريم�ة � التي عومل�ت معاملة الكفار 
يف الس�لب واألرس والتش�هري � بالب�كاء وال�رصاخ والنوح والتوج�ع والتفجع 
والتأسف)))، وقد شقت النساء جيوهبن عىل اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( 

والَتَدمن)2).
وعن حاجب ابن زياد أنه قال: »ثم أمر بعيل بن احلس�نA فغل، ومحل 
مع النس�وة والسبايا إىل السجن، وكنت معهم، فا مررنا بزقاق إال وجدناه ماء 
رجال ونساء يرضبون وجوههم ويبكون، فحبسوا يف سجن وطبق عليهم«)3).

ك�ا ورد أنه بع�د أن خطبت أم كلث�ومD ضّج الناس بالب�كاء والنوح، 
ونرش النساء شعورهن، ومخشن وجوههن، ورضبن خدودهن، ودعون بالويل 
والثبور، وبكى الرجال ونتفوا حلاهم، فلم ير باك وباكية أكثر من ذلك اليوم)4).
ول�وال حصول اجلّو املناس�ب واألرضية الصاحلة مل�ا تيرس هلا وال لغريها 
من أفراد العائلة الكريمة اخلطبة يف الناس بعد أن أدخلوا إىل الكوفة أرسى يراد 

))) باغات النساء ص:23 كام أم كلثوم بنت عيلA. الفتوح البن أعثم ج:5 ص:39) تسمية من قتل 
ب�ن يدي احلس�ن من ولده واخوانه وبني عم�هP. تاريخ اليعقويب ج:2 ص:245 مقتل احلس�ن بن 
عيل. مقتل احلس�ن للخوارزمي ج:2 ص:40. مطالب الس�ؤول ص:403. األمايل للمفيد ص:)32. 
األم�ايل للطويس ص:92. اللهوف يف قتىل الطف�وف ص:86. بحار األنوار ج:45 ص:62). وغريها 

من املصادر.
)2) باغات النس�اء ص:23، 24 كام أم كلثوم بن�ت عيلA. مجهرة خطب العرب ج:2 ص:34)خطبة 
الس�يدة أم كلث�وم بنت ع�يل يف أهل الكوفة بع�د مقتل احلس�نA. األمايل للمفي�د ص:)32. األمايل 

للطويس ص:)9. والتدام النساء: رضهبن وجوههن يف املأتم.
)3) األمايل للصدوق ص:46) جملس:)3 رقم احلديث:3. وعنه يف بحار األنوار ج:45 ص:54).
)4) اللهوف يف قتىل الطفوف ص:)9�92. وذكر قريبًا من ذلك اخلوارزمي يف مقتله ج:2 ص:)4.
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التشهري هبم وتوهينهم.
ع�ىل  أن�ه يبدو م�ن بعض خطب أه�ل البيتB يف الكوفة أن الس�لطة 
قد س�بقت ركب األرسى من العائلة الثاكلة ببعض مظاهر التبجح بالواقعة، يف 

حماولة منها للتشهري هبا، وإظهار الرسور عىل الصعيد العام با أوقعته هبا.
فقد ورد يف خطبة فاطمة الصغرى يف الكوفة حال السبي قوهلا: »تبًا لكم 
يا أهل الكوفة كم تراث))) لرسول اهللF قبلكم، وذحوله)2) لديكم. ثم غدرتم 
بأخي�ه عيل بن أيب طالبA جدي وبني�ه وعرتة النبي الطيبن األخيار. وافتخر 

بذلك مفتخر، فقال:
نحن قت�لنا عليًا وبني عيل              بسيوف هندية ورماح
وسبينا نساءهم سبي ترك              ونطحناهم فأي نطاح

فقالت: بفيك أهيا القائل الكثكث ولك االثلب...«)3).
ولك�ن ذل�ك مل يقو عىل كبح مج�اح عواطف مجه�ور الناس نح�و العائلة 
الكريم�ة وأهل البيت )صلوات اهلل عليه�م(، وإظهار التعاطف معهم، والبكاء 

عليهم، والتفجع هلم.
وهكذا احلال ملا أخرجوا من الكوفة إىل الشام. فقد روى ابن سعد بسنده 
ع�ن اإلم�ام زي�ن العابدين )صل�وات اهلل عليه( أنه ق�ال: »مُحلنا م�ن الكوفة إىل 

 

يزي�د بن معاوي�ة، فغّصت طرق الكوف�ة بالناس يبكون، فذه�ب عامة الليل ما 
يق�درون أن جي�وزوا بنا لكث�رة الناس. فقلت: ه�ؤالء الذين قتلون�ا. وهم اآلن 
))) ال�رتاث: ما خيلفه الرجل لورثت�ه. ويف مثري األحزان ص:68: »أي ترات« بالتاء املثناة. وترات مجع تِرة: 

وهي إصابة الشخص بظلم أو مكروه. وهو أنسب باملقام.
)2) الذحول مجع ذحل وهو الثأر.

)3) االحتج�اج ج:2 ص:28، واللف�ظ ل�ه. الله�وف يف قت�ىل الطف�وف ص:90. مثري األح�زان ص:68. 
والكثكث: هو الرتاب وفتات احلجارة. وكذا األثلب واإلثلب.
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يبكون«))).

موقف مجهور أهل املدينة املنورة

 أما يف املدينة املنورة فإنه ملا وصل اخلرب بقتل اإلمام احلسنA لعمرو بن 
س�عيد  بن العاص األشدق أمر املنادي أن يعلن بقتله يف أزقة املدينة، فلم يسمع 
ذل�ك الي�وم واعية مث�ل واعية بني هاش�م، واتصل�ت الصيحة بدار األش�دق، 

فضحك شامتًا، وأنشد:
عج�ت نس�اء بن�ي زي�اد عجة          كعجيج نسوتنا غداة األرنب)2)

قال اب�ن طاووس: »فعظمت واعية بني هاش�م، وأقاموا س�نن املصائب 
واملآتم«)3). 

وق�ال اليعق�ويب: »وكان أول صارخ�ة رصخت يف املدينة أم س�لمة زوج 
رس�ول اهلل كان دف�ع إليه�ا قارورة فيه�ا تربة وقال هل�ا: إن جربئي�ل أعلمني أن 
أمتي تقتل احلس�ن. قالت: وأعطاين هذه الرتبة، وقال يل: إذا صارت دمًا عبيطًا 
فاعلمي أن احلس�ن قد قتل... فلا رأهتا قد صارت دمًا صاحت: واحس�يناه وا 
ابن رس�ول اهلل، وتصارخت النس�اء من كل ناحية حتى ارتفعت املدينة بالرجة 

التي ما سمع بمثلها قط«)4).
))) ترمجة اإلمام احلسنA من طبقات ابن سعد ص:89 ح:3)3.

)2) تاريخ الطربي ج:4 ص:356�357 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلج�رة. الكامل يف التاريخ ج:4 
ص:89 يف أحداث سنة إحدى وستن: ذكر مقتل احلسنN. اإلرشاد ج:2 ص:23). مثري األحزان 

ص:74. وغريها من املصادر.
)3) اللهوف يف قتىل الطفوف ص:99.

)4) تاريخ اليعقويب ج:2 ص:246 مقتل احلسن بن عيل.
 pألم سلمة Eوقد اسـتفاضت أحاديث الشيعة واجلمهور املتضمنة دفع النبي 
=تربـة، وإعالمها بأن اإلمام احلسـني )صلوات اهلل عليه( إذا قتل تصـر دمًا، وأهنا علمت 
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وخرج�ت بن�ت عقي�ل يف مجاع�ة م�ن نس�اء قومها حت�ى انته�ت إىل قرب 
النبيE، فاذت به، وش�هقت عن�ده، ثم التفت�ت، إىل املهاجرين واألنصار 

وأنشدت:
يوم احلساب وصدق القول مسموعم�اذا تقول�ون إن ق�ال النب�ي لكم
غيب�ًا كنت�م  أو  عترت�ي  والح�ق عند ول�ي األم�ر مجموعخذلتم�وا 
منك�م ل�ه الي�وم عن�د اهلل مش�فوعأس�لمتموهم بأيدي الظالمين فما
المناي�ا وال عنه�ن مدف�وعما كان عند غداة الطف إذ حضروا تل�ك 

فأبكت من حرض. ومل ير باك وباكية أكثر من ذلك اليوم))).

بقتلـهA حينـام رأت أن تلك الرتبة صارت دمًا. قال ابـن األثر: »فأعلمت الناس بقتله 
أيضًا«. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:93 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: ذكر أساء من قتل معه.  
 وراج�ع حديث الرتبة املذك�ور يف جممع الزوائد ج:9 ص:89) كتاب املناقب: باب مناقب احلس�ن بن 
عيلC، واملعجم الكبري ج:3 ص:08) مس�ند احلس�ن بن عيل: ذكر مولده وصفته، وتاريخ دمش�ق 
ج:4) ص:93) يف ترمج�ة احلس�ن ب�ن عيل ب�ن أيب طالب، وهتذي�ب الك�ال ج:6 ص:409 يف ترمجة 
احلسن بن عيل بن أيب طالب، وهتذيب التهذيب ج:2 ص:)30 يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب، 
وال�وايف بالوفي�ات ج:2) ص:263 يف ترمج�ة احلس�ن ب�ن عيل ب�ن أيب طالب، وإمتاع األس�اع ج:2) 
ص:238، والفت�وح الب�ن أعث�م ج:4 ص: 327 ابتداء أخبار مقتل مس�لم بن عقيل واحلس�ن بن عيل 

وولده وشيعته من ورائه وأهل السنة وما ذكروا يف ذلك من االختاف. وغريها من املصادر الكثرية.
))) األمايل للمفيد ص:9)3. األمايل للطويس ص:90. مناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب ص:262.
وعـن أيب الكنـود: »قال: وملا أيت أهل املدينة مقتل احلسـني خرجت ابنة عقيل بن أيب 

طالب ومعها نساؤها، وهي حارسة تلوي بثوهبا وتقول:
مـاذا تقولون إن قـال النبـي لكم               مـاذا فعلــتم وأنتـم آخـر األمـم

بعتـرتـي وبأهلـي بعـد مفتـقدي               منهم أسارى ومنهم رضجوا بدم«
تاري�خ الطربي ج:4 ص:357 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة، واللفظ ل�ه. الكامل يف التاريخ   
ج:4 ص:88�89 أحداث س�نة إحدى وستن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسنN. البداية والنهاية ج:8 
ص:5)2 أح�داث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: صفة مقتل�ه مأخوذة من كام أئمة الش�أن. املعجم 
الكبري ج:3 ص:8)) مس�ند احلس�ن بن عيل: ذكر مولده وصفته. جممع الزوائد ج:9 ص:99)�200 

=

=
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 Aولعل�ه لذا أمر عمرو بن س�عيد ب�ن العاص بعد قتل اإلمام احلس�ن
صاحب رشطته عمرو بن الزبري أن هيدم دور بني هاشم ففعل، وبلغ منهم كل مبلغ. 
وهدم دار ابن مطيع، ورضب الناس رضبًا ش�ديدًا، فهربوا منه إىل ابن الزبري))).
حي�ث ال يبع�د أن يك�ون ذل�ك من�ه ردًا عىل الن�اس وعقوبة هل�م، ألهنم 
وا بعواطفه�م موقف الس�لطة، وإظه�ارًا لرصامته�ا يف ذل�ك، وردًا هليبتها  حت�دّ

 

واعتبارها.

موقف أهل املدينة عند رجوع العائلة الثاكلة إليها

أما بعد رجوع ركب العائلة مكرمًا إىل املدينة � نتيجة تراجع الس�لطة عن 
موقفها، كا يأيت � فقد اندفع الناس يف إظهار عواطفهم. 

يضج�ون  وخرج�وا  أح�د،  باملدين�ة  يب�ق  مل  أن�ه  الواق�دي  فع�ن 
 بالب�كاء)2). وق�ال اخلوارزم�ي: »عج�ت نس�اء بن�ي هاش�م، وص�ارت املدين�ة 

صيحة واحدة«)3).
 وروي أن اإلم�ام زي�ن العابدي�نA بع�ث ب�رش ب�ن حذمل ينع�ى اإلمام
احلس�نA ألهل املدين�ة، وخيربهم بأن ركبه قد نزل بس�احتهم. فخرج الناس 
هيرع�ون، ومل تب�ق خم�درة وال حمجب�ة إال ب�رزن من خدوره�ن يدع�ون بالويل 
والثب�ور، وضج�ت املدين�ة بالبكاء. فلم ير ب�اك أكثر من ذلك الي�وم. وخرجوا 

 كت�اب املناق�ب: ب�اب مناق�ب احلس�ن بن ع�يلC. تاري�خ دمش�ق ج:69 ص:78) يف ترمج�ة زينب 
الكربى بنت عيل بن أيب طالب. وغريها من املصادر.

))) األغاين ج:5 ص:75 ذكر عبيد اهلل بن قيس الرقيات. وقد تعرض لبعض ذلك الزركيل يف األعام ج:7 
ص:248 يف ترمجة مصعب بن الزبري.

)2) ينابيع املودة ج:3 ص:47. تذكرة اخلواص ص:267 حديث اجلال التي محل عليها الرأس والسبابا.
)3) مقتل احلسن للخوارزمي ج:2 ص:76.

=
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الستقبال العائلة الثاكلة وقد أخذوا الطرق واملواضع))).

موقف الناس يف الشام

وحت�ى الش�ام فإهنا وإن حجر عليه�ا ثقافيًا، ومل تع�رف عمومًا غري ثقافة 
األموي�ن، إال أن�ه كان هناك متلمل وإنكار من بع�ض اخلاصة يف جملس يزيد)2)، 

ويف بعض املناطق بتكتم وحذر شديدين)3).
كا أن التاريخ قد تضمن كثريًا من اإلنكارات الفردية بصور متفرقة، ويف 

مناسبات خمتلفة. ومن الطبيعي أن ما مل يسجل منها أكثر.

وقع احلدث يف أمصار املسلمني البعيدة

وعلم اهلل تعاىل كيف كان وقع احلدث يف أمصار املس�لمن األخرى التي 
هي بسبب بعدها عن األحداث أبعد عن ضغط الطغمة احلاكمة.

والس�يا أن اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه( قد خط�ا خطوة مهمة يف 
تعريف املس�لمن يف أقط�ار األرض بمقام أهل البيت )صل�وات اهلل عليهم( يف 

))) اللهوف يف قتىل الطفوف ص:5)). مثري األحزان ص:95�96.
 )2) تاري�خ دمش�ق ج:68 ص:95 يف ترمج�ة رج�ل ل�ه صحب�ة. أس�د الغاب�ة ج:5 ص:)38 يف ذك�ر عب�د 
 الواحد بن عبد اهلل القريش عن رجل من الصحابة. هتذيب الكال ج:6 ص:429 يف ترمجة احلس�ن بن 
عيل بن أيب طالب. سري أعام النباء ج:3 ص:309 يف ترمجة احلسن الشهيد. اجلوهرة يف نسب اإلمام 
عيل وآله ص:46. ترمجة اإلمام احلس�نA من طبقات ابن س�عد ص:82 ح:296. الفتوح البن أعثم 
ج:5 ص:50)، 54) ذك�ر كت�اب عبي�د اهلل ب�ن زياد إىل يزيد ب�ن معاوية وبعثته إليه برأس احلس�ن بن 
ع�يلO. مقتل احلس�ن للخوارزمي ج:2 ص:)7، 72، 73. تذكرة اخل�واص ص:263. وغريها من 

املصادر الكثرية.
)3) مقت�ل احلس�ن للخوارزم�ي ج:2 ص:)6. اللهوف يف قت�ىل الطف�وف ص:02)، 03). بحار األنوار 

ج:45 ص:273. وغريها من املصادر.
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مؤمتره الذي عقده يف احلج يف أواخر عهد معاوية.

Bنرش مناقب أهل البيت Aحماولة اإلمام احلسني

فق�د ورد أن�هA مجع وجوه من بق�ي من املهاجري�ن واألنصار، ومجاعة 
مم�ن يعرف بالنس�ك والصاح م�ن التابع�ن املنترشين يف األقطار اإلس�امية، 

وخطبهم، فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال )صلوات اهلل عليه(:
»أم�ا بع�د فإن ه�ذا الطاغي�ة قد فعل بنا وبش�يعتنا م�ا قد رأيت�م وعلمتم 
وش�هدتم. وإين أريد أن أس�ألكم عن يشء، فإن صدقت فصدقوين، وإن كذبت 
فكذبوين. أس�ألكم بحق اهلل عليكم، وحق رس�ول اهلل، وحق قرابتي من نبيكم، 
مل�ا س�ريتم مقام�ي هذا، ووصفت�م مقالت�ي، ودعوت�م أمجع�ن يف أنصاركم من 
قبائلكم من أمنتم من الناس ووثقتم به، فادعوهم إىل ما تعلمون من حقنا. فإين 
أخت�وف أن يدرس هذا األمر، ويذهب احلق وُيغَل�ب. ﴿َواهلُل ُمتِمُّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه 

اْلَكاِفُروَن﴾)))«.
ث�م م�ا ترك )صلوات اهلل عليه( ش�يئًا مم�ا أنزل اهلل تعاىل فيه�م من القرآن 
إال تاه وفرسه، وال ش�يئًا مما قاله رس�ول اهللE يف أبيه وأمه وأخيه ويف نفسه 

وأهل بيته )صلوات اهلل عليهم( إال رواه.
ويف كل ذل�ك يقول من ش�هد احلديث م�ن الصحابة: »الله�م نعم، وقد 
س�معنا وش�هدنا«. ويقول التابعي: »اللهم قد حدثني به من أصدقه وأئتمنه من 
الصحاب�ة«. فق�الA: »أنش�دكم اهلل إال حدثت�م به م�ن تثقون ب�ه وبدينه«. ثم 

تفرقوا عىل ذلك)2).

))) سورة الصف اآلية: 8.
)2) كتاب سليم بن قيس اهلايل ص:320�)32. االحتجاج ج:2 ص:8)�9).
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جهود العائلة الثاكلة يف كشف احلقيقة وهتييج العواطف

أم�ا العائل�ة الثاكل�ة � الت�ي مل يك�ن فيه�ا من الرجال س�وى اإلم�ام زين 
العابدي�ن )صلوات اهلل عليه( الذي أهنك�ه املرض � فقد رأت األرضية الصاحلة 

لبيان احلقيقة، واجلّو املناسب لذلك، فاستثمرت الظامة لتهييج العواطف. 
وقد تيرس هلا يف هذه املدة الطويلة أن تكش�ف احلقيقة، وتعلن عن رشف 
النهض�ة، ورفعة مقام أهل البيت )صلوات اهلل عليه�م(، وعن فداحة املصاب، 
وعظم اجلريمة، بنحو ينبه الغافلن، وهييج العواطف، ويصدع القلوب، ويرتك 

أعمق األثر يف النفوس.
وبع�د   (((Aاحلس�ن اإلم�ام  قت�ل  قبي�ل  كرب�اء  يف  منه�ا  ذل�ك   كان 
))) تاريخ الطربي ج:4 ص:345 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:78 
أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسنN. البداية والنهاية ج:8 ص:204 أحداث 
س�نة إح�دى وس�تن من اهلجرة: صفة مقتل�ه مأخوذة من كام أئمة الش�أن. اإلرش�اد ج:2 ص:2)). 

وغريها من املصادر.
 وقـد قـال الطـربي يف حديث رواه: »وعتب عـىل عبد اهلل بن عامر بعد ذلك مشـهده 
قتل احلسني، فقال عبد اهلل بن عامر: إن يل عند بني هاشم ليدًا. قلنا له: وما يدك عندهم؟ 
قال: محلت عىل حسـني بالرمح، فانتهيت إليه، فواهلل لو شـئت لطعنته، ثم انرصفت عنه 
غر بعيد، وقلت: ما أصنع بأن أتوىل قتله؟!. يقتله غري. قال: فشد عليه رجالة ممن عن 
يمينه وشامله، فحمل عىل من عن يمينه حتى ابذعروا، وعىل من عن شامله حتى ابذعروا 
. قال: فواهلل ما رأيت مكسـورًا قط قد قتل ولده  ـ وعليـه قميـص له من خز، وهو معتمـ 
وأهل بيته وأصحابه أربط جأشًا وال أمىض جنانًا منه، وال أجرأ مقدمًا. واهلل ما رأيت قبله 
وال بعده مثله. إن كانت الرجالة لتنكشـف من عن يمينه وشامله انكشاف املعزى إذا شد 
فيهـا الذئـب. قال: فواهلل إنه لكذلك، إذ خرجت زينب ابنـة فاطمة أخته... وهي تقول: 
ليت السـامء تطابقت عىل األرض. وقد دنا عمر بن سـعد من حسني، فقالت: يا عمر بن 
سعد أيقتل أبو عبد اهلل وأنت تنظر إليه؟! قال: فكأين أنظر إىل دموع عمر وهى تسيل عىل 

خديه وحليته. قال: ورصف بوجهه عنها«.
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 قتل�ه)))، وف��ي الكوف�ة ع�ىل م�أل م�ن الن�اس)2)، وف��ي جمل�س اب�ن زي�اد)3)،

))) مثري األحزان ص:59. مناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب ج:3 ص:260. اللهوف يف قتىل الطفوف 
ص:78 � 79.

ومن ذلك ما رواه الطربي عن قرة بن قيس التميمي قال: »نظرت إىل تلك النسوة ملا 
مررن بحسـني وأهله وولده صحن ولطمن وجوههن. قال: فاعرتضتهن عىل فرس، فام 
رأيت منظرًا من نسـوة قط كان أحسـن من منظر رأيته منهن ذلك. واهلل هلن أحسـن من 
مهى يربين. قال: فام نسيت من األشياء ال أنسى قول زينب ابنة فاطمة حني مرت بأخيها 
احلسني رصيعًا وهي تقول: يا حممداه. يا حممداه. صىل عليك مالئكة السامء. هذا احلسني 
بالعرا، مرمل بالدما، مقطع األعضا. يا حممداه وبناتك سبايا، وذريتك مقتلة تسفى عليها 
الصبـا قال: فأبكـت واهلل كل عدو وصديق«. تاريخ الط�ربي ج:4 ص:348�349 يف أحداث 

سنة إحدى وستن من اهلجرة.
)2) تق�دم التع�رض لبع�ض ذل�ك يف ص:)0)�03) عند ذك�ر موقف أه�ل الكوفة حن اس�تقبلوا العائلة 

الثاكلة. وراجع ملحق رقم )3).
)3) فقد نقل ابن نام عن محيد بن مسـلم أنه قال: »ملا ُأدخل رهط احلسـنيA عىل عبيد اهلل بن 
زيادـ  لعنهام اهللـ  أذن للناس إذنًا عامًا. وجيء بالرأس فوضع بني يديه. وكانت زينب بنت 

 

عيلC قد لبسـت أردأ ثياهبا وهي متنكرة، فسـأل عبيد اهلل عنها ثالث مرات، وهي ال 
تتكلـم. قيـل له: إهنا زينب بنت عـيل بن أيب طالب، فاقبل عليها، وقـال: احلمد هلل الذي 
 Fفضحكـم، وقتلكـم، وأكـذب أحدوثتكـم. فقالـت: احلمد الـذي أكرمنـا بمحمد 
وطهرنا تطهرًا، ]ال كام تقول أنت. تاريخ الطربي[ إنام يفتضح الفاسق، ويكذب الفاجر، 
وهـو غرنا. فقـال: كيف رأيت صنع اهلل بأهل بيتك؟ قالت: مـا رأيت إال مجياًل، هؤالء 
قـوم كتـب عليهم القتـل، فـربزوا إىل مضاجعهم. وسـيجمع اهلل بينك وبينهـم، فتحاج 

وختاصم، فانظر ملن الفلج. هبلتك أمك يا ابن مرجانة.
فغضـب ابن زيـاد، ]وكأنه هم هبا. اللهوف، مقتل احلسـنيA[ وقـال له عمرو بن 
حريث: إهنا امرأة، وال تؤاخذ بيشء من منطقها. فقال ابن زياد: لقد شفاين اهلل من طغاتك 
والعصاة املردة من أهل بيتك. فبكت، ثم قالت: »لقد قتلت كهيل، ]وأبرت أهيل. الطربي[ 
وقطعت فرعي، واجتثثت أصيل. فإن تشـفيت هبذا فقد اشـتفيت«. مثري األحزان ص:70.
راج�ع األم�ايل للص�دوق ص:229، واإلرش�اد ج:2 ص:5))، وإع�ام ال�ورى بأع�ام اهلدى ج:)   =
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ويف الشام)))، ويف جملس يزيد)2).

وإن من أش�د ذلك خطبة العقيلة زينبD بنت أمري املؤمنن )صلوات 

ص:)47�472، والله�وف يف قت�ىل الطفوف ص:93�94. وجتده مع اختاف يس�ري يف تاريخ الطربي 
ج:4 ص:349�350 يف أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة، والكام�ل يف التاريخ ج:4 ص:)8 � 
82 يف أحداث س�نة إحدى وستن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسنA، والبداية والنهاية ج:8 ص:0)2 
يف أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: صفة مقتله مأخوذة من كام أئمة الشأن، والفتوح البن أعثم 
ج:5 ص:42) ذك�ر دخ�ول الق�وم عىل عبيد اهلل بن زياد، ومقتل احلس�ن للخوارزم�ي ج:2 ص:42. 

وغريها من املصادر.
))) قـال اخلوارزمـي: »ثـم ُأيت هبـم حتـى أقيموا عـىل درج باب املسـجد اجلامـع حيث يقام 
السـبي، وإذا شـيخ أقبل حتى دنـا منهم قال: احلمـد هلل الذي قتلكـم وأهلككم، وأراح 
العبـاد مـن رجالكـم، وأمكن أمر املؤمنني منكم. فقال له عيل بن احلسـني: يا شـيخ هل 
َة  قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: هل قرأت هذه اآلية ﴿ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا إاِلَّ اْلَمَودَّ
ِفي اْلُقْرَبى﴾ قال الشيخ: قرأهتا. قال: فنحن القربى يا شيخ. وهل قرأت هذه اآلية ﴿إِنََّما 
َرُكْم َتْطِهيرًا﴾؟ قال: نعم. قال: فنحن  ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ ُيِريـُد اهلُل لُِيْذِهَب َعنُكـمُ الرِّ
أهل البيت الذي خصصنا بآية الطهارة. فبقي الشـيخ سـاكتًا ساعة نادمًا عىل ما تكلم به. 
ثم رفع رأسه إىل السامء فقال: اللهم إين أتوب إليك من بغض هؤالء. وإين أبرأ إليك من 

عدو حممد وآل حممد من اجلن واإلنس«. 
  مقت�ل احلس�ن للخوارزم�ي ج:2 ص:)6�62. وق�د ذك�ر القصة باختاف يس�ري يف الله�وف يف قتىل 
الطف�وف ص:02)�03). ويف تفس�ري الط�ربي ج:25 ص:33، وتفس�ري الثعلب�ي ج:8 ص:))3، 
وتفس�ري ابن كث�ري ج:4 ص:)2)، وروح املعاين لآلل�ويس ج:25 ص:)3، والدر املنثور ج:6 ص:7. 

وغريها من املصادر.
)2) قال ابن اجلوزي: »وكان عيل بن احلسـني والنسـاء موثقني يف احلبال، فناداه عيل: يا يزيد 
ما ظنك برسول اهلل لو رآنا موثقني يف احلبال، عرايا عىل أقتاب اجلامل؟! فلم يبق يف القوم 
إال مـن بكى«. تذكرة اخلواص ص:62)، واللفظ له. األن�وار النعانية ج:3 ص:)25 نور يف بعض 

أحوال واقعة الطفوف. اللهوف يف قتىل الطفوف ص:)0).
وروى اخلوارزمـي كالمـًا لهA مع يزيد أشـد من هذا ال يسـعنا ذكـره لطوله. مقتل 

احلسن للخوارزمي ج:2 ص:63.

=



جهود عائلة اإلمام احلسنA يف كشف احلقيقة وهتييج العواطف......................... )))

اهلل عليه(، يف جملس يزيد حينا تبجح بقتله للحسنA، وأنشد األبيات املتقدمة، 
حي�ث إهنا مل تقترص ع�ىل بيان ظامة أهل البيت )صل�وات اهلل عليهم( وفداحة 
املصاب، بل زادت عىل ذلك بتبكيت يزيد وتكفريه، والتأكيد عىل هوانه عىل اهلل 
تعاىل، وعىل خس�ته وخس�ة أصوله وعراقتهم يف الكفر، ووعده بسوء العاقبة يف 

الدنيا واآلخرة. والتأكيد عىل أن العاقبة ألهل البيت )صلوات اهلل عليهم(.

كل ذل�ك ببي�ان فريد ومنط�ق رصن يبهر العقول. كأهنا تفرغ عن لس�ان 
أبيها أمري املؤمنن، وأمها الصديقة الزهراء )صلوات اهلل عليها())).

كا خطب اإلمام زين العابدينA خطبة طويلة أبكى هبا العيون وأوجل 
فيه�ا القلوب، انتس�ب فيها آلبائ�ه الكرام )صل�وات اهلل عليهم( وأش�اد برفيع 

مقامهم وبمواقفهم وجهادهم، وعرج عىل مصاب أبيهA، فقال:

»أن�ا ابن املقتول ظلًا، أنا ابن املحزوز الرأس من القفا، أنا ابن العطش�ان 
حت�ى ق�ىض، أنا اب�ن طريح كرب�اء، أنا ابن مس�لوب العام�ة وال�رداء، أنا ابن 
 م�ن بك�ت علي�ه مائك�ة الس�اء، أن�ا اب�ن م�ن ناح�ت علي�ه اجل�ن يف األرض 

والطري يف اهلواء...«.
فضّج الناس بالبكاء. وخيش يزيد من الفتنة، فاضطر إىل قطع خطبته بأن 
طل�ب من املؤذن أن يؤذن. فلا انتهى املؤذن إىل قوله: »أش�هد أن حممدًا رس�ول 
اهلل« التفتA إىل يزيد، وقال: »يا يزيد، حممد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت 

أنه جدك فقد كذبت، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عرتته؟!«)2).

))) راجع ملحق رقم )4(. ويأيت هلا معه كام آخر يف ص: 246.
)2) راجع ملحق رقم )5).



............................................................................  فاجعة الطف ((2

فاجعة الطف أشد جرائم يزيد وقعًا يف نفوس املسلمني

وبالرغ�م من أن يزيد كا قام يف الس�نة األوىل م�ن حكمه بفاجعة الطف، 
قام يف السنة الثالثة بواقعة احلرة الفظيعة، التي انتهكت فيها حرمة املدينة املنورة 
وحرمة أهلها عىل أبشع وجه، وبوحشية مرسفة، وقام يف السنة الرابعة باستباحة 
ح�رم اهلل ع�ز وج�ل ومك�ة املكرمة، ورم�ي املس�جد احل�رام والكعب�ة املعظمة 

باملنجنيق. إال أنه يبدو أن فاجعة الطف هي األشد وقعًا يف نفوس املسلمن.
فق�د ورد عن الزبري بن بكار))) وعن البيهق�ي صاحب التاريخ)2) أن عام 
قتل احلس�نA سمي عام احلزن. كا ذكر البكري أهنم كانوا يقولون: »ضحى 

بنو حرب بالدين يوم كرباء، وضحى بنو مروان باملروءة يوم العقر«)3).

ندم مجاعة من املشاركني يف املعركة

كا رصح غري واحد بالندم واألسف الشرتاكهم يف املعركة وقيامهم هبذه 
اجلريمة الكربى، وشعورهم باخلزي والعار يف الدنيا، وانتظارهم عظيم العقاب 

والنكال يف اآلخرة.

ندم عمر بن سعد وموقف الناس منه

فق�د قام عمر بن س�عد من عند ابن زياد يريد منزل�ه إىل أهله، وهو يقول 
يف طريق�ه: »م�ا رجع أحد بمثل ما رجعت. أطعت الفاس�ق ابن زياد، وعصيت 

))) ملحقات إحقاق احلق ج:33 ص:699 عن خمترص تذكرة القرطبي للشعراين ص:222.
)2) مقتل احلسن للخوارزمي ج:2 ص:40.

)3) معجم ما اس�تعجم ج:3 ص:950 عند ذكر )العقر(. ومثله مع اختاف يس�ري يف تاريخ اإلس�ام ج:7 
ص:8 يف حوادث سنة اثنتن ومائة، ووفيات األعيان ج:6 ص:308، ج:4 ص:09) وقد نسبه فيه إىل 

كثري، وكذا نسبه يف الوايف بالوفيات ج:24 ص:248.



((3 .........................  Aندم بعض من شارك يف اجلريمة أو من مل ينرص اإلمام احلسن

احلاكم العدل، وقطع�ت القرابة الرشيفة«))). وهجره الناس. وكان كلا مّر عىل 
مأل من الناس أعرضوا عنه. وكلا دخل املس�جد خرج الناس منه، وكل من رآه 

قد سبه، فلزم بيته إىل أن قتل)2).
ومّر يومًا بمجلس بني هند حن قتل احلس�نA فس�لم، فلم يردوا عليه 

السام، فلا جاز قال:
أتيت الذي مل يأت قبيل ابن حرة            فنفيس ما أحرت وقومي أذلت)3)

وقال ريض بن منقذ العبدي الذي اشتبك مع برير بن خضريN فرصعه 
برير، وأنعم عليه كعب بن جابر فاستنقذه بعد أن قتل بريرًا:

وال جعل النع�اء عندي ابن جابرول�و ش�اء ريب م�ا ش�هدت قتاهلم
المعاش�رلق�د كان ذاك الي�وم ع�ارًا وس�بة بع�د  األبن�اء  تعي�ره 

في�ا ليت أين كن�ت من قب�ل قت�له           ويوم حسن كنت يف رمس قابر)4)
وُس�مع ش�بث بن ربعي يف إمارة مصعب يقول: »ال يعط�ي اهلل أهل هذا 
امل�رص خ�ريًا أب�دًا، وال يس�ددهم لرش�د. أال تعجبون أن�ا قاتلنا مع ع�يل بن أيب 
طالب، ومع ابنه من بعده آل أيب س�فيان مخس س�نن، ثم عدونا عىل ابنه � وهو 
خ�ري أه�ل األرض � نقاتله مع آل معاوية وابن س�مية الزاني�ة. ضال يا لك من 

ضال!«)5).

))) تذكرة اخلواص ص:259. أنساب األرشاف ج:3 ص:4)4�5)4 مقتل احلسن بن عيلC. األخبار 
الطوال ص:260 هناية احلسن.

)2) تذكرة اخلواص ص:259.
)3) تاريخ دمش�ق ج:45 ص:54 يف ترمجة عمر بن س�عد، واللفظ له. ترمجة اإلمام احلس�نA من طبقات 

ابن سعد ص:88 ح:307، 308.
)4) تاريخ الطربي ج:4 ص:330 يف أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة.

)5) تاريخ الطربي ج:4 ص:332 يف أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة، واللفظ له. الكامل يف التاريخ 
.Nج:4 ص:68، 69 يف أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسن
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وقال أبو خمنف: »حدثني نمري بن وعلة أن أيوب بن مرشح اخليواين كان 
يق�ول: أن�ا واهلل عقرت باحلر بن يزيد فرس�ه... فقال له أش�ياخ م�ن احلي: أنت 
قتلت�ه؟ ق�ال: ال واهلل ما أنا قتلته، ولكن قتله غريي. وما أحب أين قتلته. فقال له 
أبو الوّداك: ولَِم؟ قال: إنه كان زعموا من الصاحلن. فواهلل لئن كان إثًا ألن ألقى 

اهلل بإثم اجلراحة واملوقف أحب إيّل من أن ألقاه بإثم قتل أحد منهم...«))).

Aندم مجاعة لرتكهم نرصة اإلمام احلسني

وأم�ا الذين ندم�وا بعد ذلك لرتكه�م نرص اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل 
عليه( فكثريون، ال يسعنا استقصاؤهم. وقد تقدم قول الرباء بن عازب: »أعظم 

هبا حرسة إذ مل أشهده وأقتل دونه«)2).
وذك�روا أن عب�د اهلل ب�ن احل�ر اجلعفي طلب من�ه اإلمام احلس�نA أن 
 Aينرصه فأبى ذلك واعتزل)3). وقد أّنَبه ابن زياد عىل عدم قتاله لإلمام احلسن 
يف حدي�ث طوي�ل له معه حينا دخل عليه. ثم خرج ابن احلر من جملس ابن زياد 
ومىض إىل كرباء، فنظر إىل مصارع القوم فاس�تغفر هلم هو وأصحابه، ثم مىض 

حتى نزل املدائن. وقال يف ذلك:
غ�ادر ح�ق  غ�ادر  أمي�ر  أال كنت قاتلت الشهيد ابن فاطمةيق�ول 
نصرت�ه أك�ون  ال  أن  ندم�ي  نادم�ةفي�ا  تس�دد  ال  نف�س  كل  إال 
ل�ذو حس�رة م�ا إن تف�ارق الزمةوإن�ي ألن�ي ل�م أك�ن م�ن حماته

))) تاريخ الطربي ج:4 ص:333 يف أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة.
)2) تقدم يف ص: 26. 

)3) تاريخ دمش�ق ج:37 ص:)42 يف ترمجة عبيد اهلل بن احلر بن عمرو. الفتوح البن أعثم ج:6 ص:)30 
ابت�داء خ�رب عبيد اهلل بن احل�ر اجلعفي. ترمجة اإلمام احلس�نA من طبقات ابن س�عد ص:93 يف تتمة 

حديث سابق بعد حديث برقم:329.



((5 .............................................................. استغال املعارضة للفاجعة 

يف أبيات كثرية يرثي هبا اإلمام احلس�نA وأصحابه، ويؤكد عىل ش�دة 
جريمة قتلهم)))، وله شعر آخر يتضمن ندمه وحرسته لتقاعسه عن نرصه)2).

ك�ا أن الظاه�ر أن كث�ريًا م�ن التوابن قد ندم�وا عىل ت�رك َنرصهA مع 
وا بالتوابن لذلك. وإن كان الظاهر أن كثريًا منهم  قدرهتم عليه. بل هم إنا س�مّ
عجز عن نرص اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه(، ألن ابن زياد قد س�جنه. أو 
ألنه قد س�دّ الطرق بنحو يتعذر عليه الوصول إىل اإلمام احلس�نA، كا أرشنا 

إىل ذلك يف املقدمة.

استغالل املعارضة للفاجعة ضد احلكم األموي

هذا كله مضافًا إىل أن اجلريمة � بأبعادها الواقعية والعاطفية � قد استغلت 
عىل أتم وجوه االستغال من قبل املعارضة.

وأظهره�ا يف ذل�ك الوقت عبد اهلل ب�ن الزبري العدو الل�دود ألهل البيت 
)صلوات اهلل عليهم( ولعموم بني هاش�م، كا تش�هد بذلك مواقفه املش�هورة. 

وقد أرشنا لبعضها يف املقدمة)3)، ويأيت اإلشارة لبعضها يف املوضع املناسب.
ومع ذلك فقد حاول أن يستغل الفاجعة لصاحله. فقد كان يف مجلة كامه 
� بعد أن ذّم أهل العراق عامة والكوفة خاصة � أن ذكر اإلمام احلسنA فقال: 
»ولكنه اختار امليتة الكريمة عىل احلياة الذميمة. فرحم اهلل حس�ينًا وأخزى قاتل 

))) تاري�خ الط�ربي ج:4 ص:359�360 أح�داث س�نة إح�دى وس�تن م�ن اهلج�رة، واللفظ ل�ه. البداية 
 والنهاية ج:8 ص:229 يف يشء من أش�عاره التي رويت عنه. تاريخ دمش�ق ج:37 ص:420 يف ترمجة 

عبيد اهلل بن احلر بن عمرو. الفتوح البن أعثم ج:6 ص:302 ابتداء خرب عبيد اهلل بن احلر اجلعفي.
)2) تاريخ دمشق ج:37 ص:)42 يف ترمجة عبيد اهلل بن احلر بن عمرو. ترمجة اإلمام احلسنA من طبقات 

ابن سعد ص:94، 96.
)3) تقدم يف ص:64.
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حس�ن... أفبعد احلس�ن نطمئن إىل ه�ؤالء القوم، ونصدق قوهل�م، ونقبل هلم 
عه�دًا؟! ال وال نراه�م لذلك أهًا. أما واهلل لقد قتلوه طويًا بالليل قيامه، كثريًا 
يف النه�ار صيام�ه، أحق با هم فيه منهم، وأوىل به يف الدين والفضل. أما واهلل ما 
كان يب�دل بالقرآن الغناء، وال بالبكاء من خش�ية اهلل احلداء، وال بالصيام رشب 
احل�رام، وال باملجالس يف حلق الذكر الركض يف تطاب الصيد فس�وف يلقون 

غيًا« يعرض بيزيد.
 فث�ار إليه أصحاب�ه، فقالوا له: »أهيا الرجل أظه�ر بيعتك، فإنه مل يبق أحد 
� إذ َهل�ك حس�ن � ينازعك هذا األم�ر«. وقد كان يباي�ع رسًا، ويظهر أنه عائذ 

بالبيت. فقال هلم: »ال تعجلوا«))).
وهك�ذا حاول أن جيع�ل من فاجعة الطف مربرًا لامتن�اع من بيعة يزيد، 

وإنكار رشعية حكمه، والدعوة للخروج عليه.
ولنكتف هبذا املقدار يف بيان ردود الفعل الرسيعة من ِقَبل املسلمن نتيجة 
ه�ول الفاجع�ة. ويأيت إن ش�اء اهلل تع�اىل  يف املقام الثالث من املبح�ث الثاين من 

الفصل األول من املقصد الثاين متام الكام يف التداعيات الاحقة للفاجعة)2).

))) تاريخ الطربي ج:4 ص:364 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: ذكر س�بب عزل يزيد عمرو بن 
سعيد عن املدينة وتوليته عليها الوليد بن عتبة، واللفظ له. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:98�99 أحداث 
س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: ذكر والية الوليد بن عتبة املدينة واحلجاز وعزل عمرو بن س�عيد. وقد 

اقترص ابن اجلوزي عىل ذكر خطبة ابن الزبري يف تذكرة اخلواص ص:268.
)2) راجع ص:373 وما بعدها.



املقام الثاين
يف موقف السلطة نتيجة رد الفعل املذكور 

وانقالب موقفها من احلدث 

ومن عائلة اإلمام احلسني )صلوات اهلل عليه(

م�ن الطبيعي جدًا أن يكون يزيد قد أوعز البن زياد بقتل اإلمام احلس�ن 
)صلوات اهلل عليه( بعد أن امتنع عن بيعته، واس�تجاب لطلب شيعته يف الكوفة 

أن يأتيها، ليكون هو اخلليفة واإلمام عليهم.
بل ال يش�ك املنص�ف يف أن مثل هذه اجلريمة الك�ربى ال يمكن أن يقدم 

عليها ابن زياد لوحده لو مل يكن يزيد من ورائه دافعًا له وداعًا ملوقفه.
والس�يا أن ابن زياد قد س�بق منه أن قتل سفري اإلمام احلسن إىل الكوفة 
مس�لم بن عقيلC، وهاين بن عروة، وأرسل رأسيها إىل يزيد))). وكان ذلك 
فاحتة الرد عىل موقف اإلمام احلس�نA من يزيد الذي انتدب له ابن زياد، فلو 

))) الكام�ل يف التاري�خ ج:4 ص:306 أح�داث س�نة س�تن من اهلجرة: ذك�ر اخلرب عن مراس�لة الكوفين 
احلس�ن بن عيل ليس�ري إليهم وقتل مس�لم بن عقيل. تاريخ الطربي ج:4 ص:285 أحداث س�نة ستن 
 .Nللمسري إىل ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيل Aمن اهلجرة: ذكر اخلرب عن مراس�لة الكوفين احلس�ن
أنس�اب األرشاف ج:2 ص:)34�342 مقتل مسلم بن عقيل. تاريخ اإلسام ج:4 ص:)7) حوادث 
س�نة س�تن من اهلجرة: بيعة يزيد. الفتوح البن أعثم ج:5 ص:69�70 ذكر كتاب عبيد اهلل بن زياد إىل 

يزيد بن معاوية. اإلرشاد ج:2 ص:65. وغريها من املصادر.
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مل يك�ن م�ن رأي يزيد قتل اإلمام احلس�نA ل�كان عليه إلفات نظ�ر ابن زياد 
وحتذيره من االندفاع باالجتاه املذكور.

Aشواهد أمر يزيد بقتل اإلمام احلسني

ع�ىل أنه ق�د روى غري واحد أن يزيد كتب إىل ابن زي�اد يأمره بقتل اإلمام 
.(2(Aكا يأيت من يزيد االعرتاف بتحمله تبعة قتله .(((Aاحلسن

بل عن ابن زياد يف االعتذار عن قتل اإلمام احلسنA أنه قال: »أما قتيل 
احلسن فإنه أشار عيّل يزيد بقتله أو قتيل، فاخرتت قتله«)3).

وهو املناسب ألمور..
األول: حنق يزيد عىل اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( من أيام معاوية، 
ألن�ه من�ع من تزوجيه بن�ت عبد اهلل بن جعف�ر)4)، ورفض بيعته يف أي�ام معاوية، 

حيث رّد عىل معاوية فيمن رّد عليه)5).
وكان يزيد يضيق من مداراة معاوية لإلمام احلسنA يف بعض املناسبات 
))) تاريخ اليعقويب ج:2 ص:242 أيام يزيد بن معاوية. تاريخ دمشق ج:4) ص:3)2 يف ترمجة احلسن بن 

عيل بن أيب طالب. األخبار الطوال ص:284. نور األبصار ص:43). وغريها من املصادر.
)2) يأيت يف ص: 30). 

)3) الكامل يف التاريخ ج:4 ص:40) يف أحداث سنة أربع وستن من اهلجرة: ذكر هرب ابن زياد إىل الشام.
)4) تاري�خ دمش�ق ج:57 ص:245�246 يف ترمج�ة م�روان ب�ن احلك�م ب�ن أيب الع�اص. الكام�ل ج:3 

ص:208�209 كتاب معاوية إىل مروان بن احلكم. معجم البلدان ج:) ص:469 يف مادة )بغيبغ(.
)5) تاريخ الطربي ج:4 ص:226 أحداث س�نة س�ت ومخس�ن من اهلجرة: دعاء معاوية الناس إىل بيعة ابنه 
يزيد من بعده وجعله ويل العهد. الكامل يف التاريخ ج:3 ص:509، ))5 أحداث س�نة س�ت ومخسن 
من اهلجرة: ذكر البيعة ليزيد بوالية العهد. البداية والنهاية ج:8 ص:62) أحداث سنة ستن من اهلجرة: 
قصة احلسن بن عيل وسبب خروجه من مكة يف طلب اإلمارة ومقتله. اإلمامة والسياسة ج:) ص:)5) 
قدوم معاوية املدينة عىل هؤالء القوم وما كان بينهم من املنازعة. الفتوح البن أعثم ج:4 ص:340�)34 
ذك�ر خ�رب معاوي�ة يف خروجه إىل احل�ج ومما كان منه بمك�ة واملدين�ة إىل رجوعه. وغريها م�ن املصادر.
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وحيمله عىل جماهبته وردعه، وال يستجيب له معاوية يف ذلك))).
الثـاين: أن يزي�د كت�ب للوليد بن عتب�ة وايل املدينة كتابًا خي�ربه فيه بموت 
معاوية، ويأمره بأخذ البيعة من الناس. وأرفقه بكتاب صغري كأنه أذن فأرة وفيه: 
 »أما بعد فخذ احلسن وعبد اهلل بن عمر، وعبد الرمحن بن أيب بكر، وعبد اهلل بن 
الزب�ري بالبيع�ة أخذًا عنيفًا ليس�ت فيه رخص�ة. فمن أبى علي�ك منهم فارضب 

عنقه، وابعث إيّل برأسه والسام«)2).
نعم ذكر بعضهم الكتاب هكذا: »أما بعد فخذ حس�ينًا وعبد اهلل بن عمر 
وعبد اهلل بن الزبري بالبيعة أخذًا شديدًا ليست فيه رخصة«)3). ولو تّم فهو وإن مل 
يرصح فيه بالقتل، إال أنه راجع إليه، وإال فكيف يكون األخذ الشديد من عامل 
يزي�د يف مث�ل هذا األمر احلس�اس الذي يتوق�ف عليه اس�تقرار حكمه وإحكام 

سلطانه؟!.
))) اختي�ار معرف�ة الرج�ال ص:24) عند ذكر عمرو ب�ن احلمق. تاريخ دمش�ق ج:4) ص:206 يف ترمجة 
احلس�ن بن عيل بن أيب طالب. تاريخ اإلسام ج:5 ص:6 حوادث سنة واحد وستن من اهلجرة: مقتل 

احلسن. وغريها من املصادر.
)2) مقتل احلس�ن للخوارزمي ج:) ص:80)، واللفظ له. الفتوح البن أعثم ج:5 ص:9 ذكر الكتاب إىل 
أه�ل البيع�ة بأخذ البيعة. تاريخ اليعق�ويب ج:2 ص:)24 أيام يزيد بن معاوي�ة إال إنه اقترص عىل اإلمام 
احلس�نA وعب�د اهلل بن الزب�ري. ونظريه يف مناق�ب آل أيب طال�ب البن شهراش�وب ج:3 ص:240، 

واللهوف يف قتىل الطفوف ص:6). وغريها من املصادر.
)3) تاريخ الطربي ج:4 ص:250 أحداث سنة ستن من اهلجرة: خافة يزيد بن معاوية، واللفظ له. الكامل 
يف التاريخ ج:4 ص:4) أحداث س�نة ستن من اهلجرة: ذكر بيعة يزيد. البداية والنهاية ج:8 ص:57) 
أحداث سنة ستن من اهلجرة النبوية: يزيد بن معاوية وما جرى يف أيامه. املنتظم ج:5 ص:323 أحداث 

سنة ستن من اهلجرة: باب ذكر بيعة يزيد بن معاوية بن أيب سفيان.
وأش�ار إىل ه�ذا الكتاب الدين�وري يف األخبار الط�وال ص:227 مبايعة يزيد. أنس�اب األرشاف ج:5   
ص:3)3 ذك�ر م�ا كان م�ن أمر احلس�ن بن عيل وعب�د اهلل بن عمر واب�ن الزبري يف بيعة يزي�د بعد موت 
معاوية بن أيب سفيان. سمط النجوم العوايل ج:3 ص:54 بيعة يزيد بن معاوية. تاريخ ابن خلدون ج:3 

ص:9) بيعة يزيد. وغريها من املصادر.
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وقد سبق نظريه ممن هو أكثر تعقًا من يزيد وأبعد نظرًا منه. ففي أحداث 
الس�قيفة ُهدد أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه( بالقتل))). وقريب من ذلك كان 
املوقف من سعد بن عبادة)2) وأخريًا قتل)3). ويف أحداث الشورى أمر عمر بقتل 

))) اإلمامة والسياسة ج:) ص:6) كيف كانت بيعة عيل بن أيب طالب )كرم اهلل وجهه(. رشح هنج الباغة 
ج:2 ص:60. كتاب س�ليم بن قيس ص:53). االحتجاج ج:) ص:09). مناقب آل أيب طالب البن 

شهرآشوب ج:) ص:)38. بحار األنوار ج:28 ص:356.
)2) صحي�ح البخ�اري ج:8 ص:27�28 كتاب املحاربن من أهل الكفر وال�ردة: باب رجم احلبىل يف الزنا 
إذا أحصنت. مسند أمحد ج:) ص:56 مسند عمر بن اخلطاب: حديث السقيفة. املصنف البن أيب شيبة 
ج:8 ص:572 كت�اب املغ�ازي: ما جاء يف خافة أيب بكر وس�ريته يف ال�ردة. املصنف لعبد الرزاق ج:5 
ص:444 كت�اب املغ�ازي: بيعة أيب بكر )ريض اهلل تعاىل عنه( يف س�قيفة بني س�اعدة. صحيح ابن حبان 
ج:2 ص:50)-)5) ب�اب ح�ق الوالدين: الزجر عن أن يرغب املرء عن أبائه إذ اس�تعال ذلك رضب 
من الكفر. تاريخ دمشق ج:30 ص:283 يف ترمجة أيب بكر الصديق. وغريها من املصادر الكثرية جدًا.

)3) العق�د الفري�د ج:4 ص:242�243 ف�رش كتاب العس�جدة الثاني�ة يف اخللفاء وتوارخيه�م وأخبارهم: 
س�قيفة بني س�اعدة. أنس�اب األرشاف ج:) ص:)29 تس�مية الس�بعن الذين بايعوا عند العقبة، ج:2 

ص:272 أمر السقيفة. 
وق�د اهتم اجلن بقتله يف كل من املس�تدرك عىل الصحيح�ن ج:3 ص:283 كتاب معرفة الصحابة: ذكر   
مناقب سعد بن عبادة اخلزرجي النقيبN، واالستيعاب ج:2 ص:599 يف ترمجة سعد بن عبادة، وجممع 
الزوائد ج:) ص:206 كتاب الطهارة: باب البول قائًا، واملعجم الكبري ج:6 ص:6) يف ترمجة سعد بن 
عبادة األنصاري، وسري أعام النباء ج:) ص:277 يف ترمجة سعد بن عبادة وغريها من املصادر الكثرية.
 وعلق ابن أيب احلديد عىل اهتام اجلن بقوله: »أما أنا فال اعتقد أن اجلن قتلت سـعدًا، 
وال أن هذا من شـعر اجلن وال أرتاب أن البرش قتلوه، وأن هذا الشـعر شعر البرش. ولكن 
مل يثبت عندي أن أبا بكر أمر خالدًا، وال استبعد أن يكون فعله تلقاء نفسه لريض بذلك 
أبا بكر ـ وحاشـاه ـ فيكون اإلثم عىل خالد، وأبو بكر برئ من إثمه. وما ذلك من أفعال 

خالد ببعيد«. رشح هنج الباغة ج:7) ص:223�224.
وقال أيضًا: »وقال بعض املتأخرين:

ومـا ذنب سـعـد أنـه بـال قــائاًم              ولكن سعـدًا لـم يـبايـع أبــا بكر 
وقد صربت عن لذة العيش أنفس             وما صربت عن لذة النهي واألمر«

رشح هنج الباغة ج:0) ص:))).
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من خيالف حكمها))) وُهدد أمري املؤمننA عند بيعة عثان بذلك)2).
وروي أن�ه ملا أراد معاوي�ة البيعة ليزيد بوالية العه�د وامتنع هؤالء النفر 
مجعه�م يف مكة، وبعد أن س�مع منه�م ما مل يعجبه قال هلم: »ف�إين قد أحببت أن 
أتق�دم إليكم. إن�ه قد أعذر من أن�ذر. إين كنت أخطب فيكم، فيق�وم إيل القائم 
منك�م فيكذبن�ي ع�ىل رؤوس الناس، فأمحل ذل�ك وأصفح. وإين قائ�م بمقالة، 
فأقس�م ب�اهلل لئن رّد أحدكم كلمة يف مقامي ه�ذا ال ترجع إليه كلمة غريها حتى 

يسبقها السيف إىل رأسه. فا يبقن رجل إال عىل نفسه«.
ث�م مجع صاحب حرس�ه بحرضهتم، فقال: »أق�م عىل رأس كل رجل من 
ه�ؤالء رجل�ن، وم�ع كل واحد س�يف. فإن ذهب رج�ل منهم يرد ع�يّل كلمة 

بتصديق أو تكذيب فليرضباه بسيفها«.

))) املصن�ف الب�ن أيب ش�يبة ج:8 ص:582 كت�اب املغازي: ما ج�اء يف خافة عمر ب�ن اخلطاب. صحيح 
 :Nعن مناق�ب الصحاب�ة: مناقب عمر ب�ن اخلطاب Gاب�ن حب�ان ج:5) ص:332 كت�اب إخب�اره
وصف استش�هادهN. تاريخ الطربي ج:3 ص:294 أحداث س�نة ثاث وعرشي�ن من اهلجرة: قصة 
الشورى. الكامل يف التاريخ ج:3 ص:67 أحداث سنة ثاث وعرشين من اهلجرة: ذكر قصة الشورى. 
املصنف البن أيب ش�يبة ج:8 ص:582 كتاب املغازي: ما جاء يف خافة عثان وقتله. اإلمامة والسياس�ة 
ج:) ص:26 تولية عمر بن اخلطاب الس�تة الش�ورى وعهده إليهم. تاريخ املدينة ج:3 ص:925. كنز 
الع�ال ج:2) ص:694 ح:36076. الطبقات الكربى ج:3 ص:342 ذكر اس�تخاف عمرK. هناية 
األرب يف فنون األدب ج:9) ص:240 ذكر قصة الش�ورى. العقد الفريد ج:4 ص:256 فرش كتاب 
العس�جدة الثانية يف اخللفاء وتوارخيهم وأخبارهم: أمر الش�ورى يف خافة عثان بن عفان. وغريها من 

املصادر الكثرية جدًا.
)2) أنس�اب األرشاف ج:6 ص:28) أمر الش�ورى وبيعة عثانN. اإلمامة والسياسة ج:) ص:27�28 
ذكر الشورى وبيعة عثان بن عفانN. رشح هنج الباغة ج:) ص:94). هناية األرب يف فنون األدب 

ج:9) ص:244 قصة الشورى. 
ونظ�ريه يف صحي�ح البخ�اري ج:8 ص:23) كت�اب األحكام: باب كي�ف يبايع اإلمام الناس. الس�نن   
الك�ربى للبيهق�ي ج:8 ص:47) كتاب قتال أهل البغي: باب كيفية البيع�ة. املصنف لعبد الرزاق ج:5 

ص:477 كتاب املغازي: حديث أيب لؤلؤة قاتل عمرN. وغريها من املصادر الكثرية.
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ث�م خرج وخرجوا معه حتى رقى املنرب. فحم�د اهلل وأثنى عليه، ثم قال: 
»إن هؤالء الرهط سادة املسلمن وخيارهم، ال ُيَبّت))) أمر دوهنم، وال يقىض إال 

عن مشورهتم. وإهنم قد رضوا وبايعوا ليزيد. فبايعوا عىل اسم اهلل«.
فباي�ع الن�اس وكان�وا يرتبص�ون بيعة ه�ؤالء النف�ر. ثم رك�ب رواحله، 

وانرصف إىل املدينة)2).
فلق�ي الن�اس أولئك النف�ر، فقالوا هل�م: زعمتم أنك�م ال تبايع�ون، فِلَم 
ُأرضيتم وُأعطيتم وبايعتم؟ قالوا: واهلل ما فعلنا. فقالوا: ما منعكم أن تردوا عىل 

الرجل؟ قالوا: كادنا وخفنا القتل)3).
كا أن ذلك هو املناس�ب لطلب مروان من الوليد بن عتبة أن يقتل اإلمام 
احلس�نA إن مل يبايع وتأنيب�ه له عىل ترك قتله)4)، ولعزل يزي�د الوليد بن عتبة 
عن املدينة يف شهر رمضان بعد خروج اإلمام احلسنA بقليل)5). بل رصح يف 

))) بّت األمر: أمضاه.
)2) سمط النجوم العوايل ج:3 ص:45.

)3) الكامل يف التاريخ ج:3 ص:508�509 أحداث سنة ست ومخسن من اهلجرة: ذكر البيعة ليزيد بوالية 
العه�د، واللف�ظ ل�ه. تاريخ خليفة بن خياط ص:64) أحداث س�نة إحدى ومخس�ن م�ن اهلجرة: أخذ 
معاوية بن أيب س�فيان البيعة البنه يزيد. تاريخ اإلس�ام ج:4 ص:52) حوادث س�نة إحدى ومخس�ن 
من اهلجرة. اإلمامة والسياس�ة ج:) ص:53) ق�دوم معاوية املدينة عىل هؤالء القوم وما كان بينهم من 

املنازعة. سمط النجوم العوايل ج:3 ص:45 عهد معاوية البنه يزيد باخلافة. وغريها من املصادر.
)4) تاريخ الطربي ج:4 ص:)25�252 أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: خافة يزيد بن معاوية. الكامل يف 
التاريخ ج:4 ص:5) أحداث س�نة س�تن من اهلج�رة: ذكر بيعة يزيد. البداي�ة والنهاية ج:8 ص:57) 
أحداث سنة ستن من اهلجرة النبوية: يزيد بن معاوية وما جرى يف أيامه. تاريخ اإلسام ج:4 ص:69) 
حوادث س�نة س�تن من اهلجرة: بيعة يزيد. الفتوح البن أعثم ج:5 ص:4) ذكر الكتاب إىل أهل البيعة 

بأخذ البيعة. اإلمامة والسياسة ج:) ص:65) إباية القوم املمتنعن عن البيعة. وغريها من املصادر.
)5) تاري�خ اب�ن خل�دون ج:3 ص:)2 عزل الوليد عن املدينة ووالية عمرو بن س�عيد. تاريخ الطربي ج:4 
=ص:254 أح�داث س�نة س�تن من اهلجرة: خاف�ة يزيد بن معاوي�ة. الكامل يف التاري�خ ج:4 ص:8) 
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 Aبعض املصادر أن سبب عزله امتناعه من تنفيذ أمر يزيد بإرغام اإلمام احلسن 
عىل البيعة))).

ومل�ا ورد م�ن أن أبا ه�رم رأى اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه( وهو 
 يف طريق�ه إىل كرب�اء، فق�ال له: »يا اب�ن النبي ما الذي أخرجك م�ن املدينة؟!« 
فق�الA: »وحيك يا أبا هرم ش�تموا ع�ريض فصربت، وطلب�وا مايل فصربت، 

وطلبوا دمي فهربت. وأيم اهلل ليقتلنني...«)2).
الثالـث: أن اإلم�ام احلس�ن )صلوات اهلل علي�ه( ملا دخل مك�ة واجتمع 
الناس إليه بلغ يزيد ذلك، فكتب إىل ابن عباس: »أما بعد فإن ابن عمك حسينًا 
وعدو اهلل ابن الزبري التويا ببيعتي، وحلقا بمكة مرصدين للفتنة معرضن أنفسها 

للهلكة...« وكتب أسفل الكتاب أبياتًا منها قوله:
كعالم�ه ظن�ًا  أو  ألعل�م  فينتظ�مإن�ي  أحيان�ًا  يص�دق  والظ�ن 

أن س�وف يرتكك�م ما تدع�ون به            قتىل هتاداك�م العقب�ان والرخم)3)

أحداث س�نة س�تن من اهلج�رة: ذكر ع�زل الوليد عن املدين�ة ووالية عمر بن س�عيد. البداي�ة والنهاية 
ج:8 ص:58) أح�داث س�نة س�تن من اهلج�رة النبوية: يف ترمجة يزي�د بن معاوية وما ج�رى يف أيامه. 
ويف االس�تيعاب ج:3 ص:388) يف ترمج�ة مروان بن احلكم، وتاريخ دمش�ق ج:63 ص:207، 208 
يف ترمجة الوليد بن عتبة بن صخر بن حرب، وتاريخ خليفة بن خياط ص:74) أحداث س�نة س�تن من 

اهلجرة، إال إنه مل حيدد يف شهر رمضان. وغريها من املصادر.
))) االس�تيعاب ج:3 ص:388) يف ترمجة مروان بن احلكم. البداية والنهاية ج:8 ص:58) أحداث س�نة 
س�تن من اهلجرة: يف ترمجة يزيد بن معاوية وما جرى يف أيامه. مناقب آل أيب طالب  البن شهرآش�وب 

ج:3 ص:240.
)2) األمايل للصدوق ص:8)2 املجلس:30. مثري األحزان ص:33. اللهوف يف قتىل الطفوف ص:43�44. 

وقريب منه يف الفتوح البن أعثم ج:5 ص:79 ذكر مسري احلسن إىل العراق.
)3) تذكرة اخلواص ص:237�238 الباب التاسع يف ذكر احلسنA، واللفظ له. وذكرت مجيع األبيات مع 
اختاف يف الكتاب يف تاريخ دمش�ق ج:4) ص:))2 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب، وهتذيب 
الك�ال ج:6 ص:420 يف ترمج�ة احلس�ن بن عيل ب�ن أيب طال�ب، والبداية والنهاي�ة ج:8 ص:77) يف 

=

=
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الرابع: ما روي من أن يزيد دّس مع احلاج ثاثن رجًا من ش�ياطن بني 
.(((Aأمية وأمرهم باغتيال اإلمام احلسن

ويناس�ب ذل�ك حدي�ث الف�رزدق الش�اعر ق�ال: »حججت بأم�ي، فأنا 
 أس�وق بعريها حن دخلت احلرم يف أيام احلج � وذلك يف س�نة س�تن � إذ لقيت 
احلس�ن بن عيل خارجًا من مكة معه أس�يافه وتراس�ه... فقلت: بأيب أنت وأمي 
يا ابن رس�ول اهلل ما أعجلك عن احلج؟ فقال: لو مل أعجل ألخذت...«)2). وما 

سبق من أنهA كان يعتذر عن خروجه بأنه خيشى أن هتتك به حرمة احلرم)3).
اخلامس: بقاء ابن زياد عامًا ليزيد حتى مات يزيد. بل قال ابن أعثم: »ملا 
قتل احلسن استوسق العراقان مجيعًا لعبيد اهلل بن زياد. وأوصله يزيد بألف ألف 

درهم جائزة... ثم عا أمره، وارتفع قدره...«)4).
وق�ال املس�عودي: »وكان يزيد صاحب طرب وج�وارح وكاب وقرود 
وفهود ومنادمة عىل الرشاب. وجلس ذات يوم عىل رشابه وعن يمينه ابن زياد. 

وذلك بعد قتل احلسن. فأقبل عىل ساقيه وقال:
اسق�ني رشب�ة تروي مشايش         ثم ِمل ف�اسق مثله�ا ابن زي��اد
صاحب الرس واألمانة عندي         ولتسديد مغنمي وجه�ادي«)5)

أحداث سنة ستن من اهلجرة: صفة خمرج احلسن إىل العراق. وغريها من املصادر.
))) ينابيع املودة ج:3 ص:59 خروج احلسن من مكة. بحار األنوار ج:45 ص:99.

)2) تاريخ الطربي ج:4 ص:290 أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مسري احلسنA من مكة 
متوجهًا إىل الكوفة وما كان من أمره يف مسريه، واللفظ له. البداية والنهاية ج:8 ص:80) أحداث سنة ستن 
 Cمن اهلجرة: صفة خمرج احلسن إىل العراق. األمايل للشجري ج:) ص:66) فضل احلسن بن عيل 

وذكر مرصعه وسائر أخباره وما يتصل بذلك.
)3) تقدمت مصادره يف ص:39.

.O4) الفتوح البن أعثم ج:5 ص:56)�57) ذكر ما كان بعد مقتل احلسن بن عيل(
)5) مروج الذهب ج:3 ص:78 فسق يزيد وعاله وزندقتهم.

=
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السادس: طيش يزيد وعنجهيته، حتى فعل باملدينة املنورة يف واقعة احلرة، 
ويف مكة املكرمة يف قتاله البن الزبري، ما فعل.

السـابع: طلبه من ابن زياد إرس�ال العائلة الكريمة إىل الشام)))، فأرسلها 
بذلك الوضع املزري)2)، الذي أش�ارت إىل بعض مآس�يه العقيلة زينب الكربى 
بقوهل�ا يف خطبته�ا يف جملس يزيد: »أم�ن العدل يا ابن الطلق�اء ختديرك حرائرك 
وإمائ�ك وس�وقك بن�ات رس�ول اهلل س�بايا، ق�د هتك�ت س�تورهن، وأبدي�ت 
وجوهه�ن، حي�دى هبن م�ن بل�د إىل بلد، ويس�ترشفهن أه�ل املناه�ل واملناقل، 
ويتصفح وجوههن القريب والبعيد، والدين والرشيف...«)3). ثم تزين الش�ام 
الستقباهلم)4)، وقد أقيموا عىل درج باب املسجد حيث يقام السبي)5). وأدخلوا 

عىل يزيد مربقن باحلبال)6).

))) الكامل يف التاريخ ج:4 ص:84 يف أحداث س�نة إحدى وس�تن: ذكر مقتل احلسنN. تاريخ الطربي 
ج:4 ص:354 يف أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة. ترمجة اإلمام احلسنA من طبقات ابن سعد 

ص:)8 ح:296. اللهوف يف قتىل الطفوف ص:99. وغريها من املصادر.
)2) الفت�وح الب�ن أعثم ج:5 ص:47) ذكر كتاب عبيد اهلل بن زياد بن معاوية وبعثته إليه برأس احلس�ن بن 
عيلO. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:83 يف أحداث سنة إحدى وستن: ذكر مقتل احلسنN. تاريخ 
الطربي ج:4 ص:352 يف أحداث س�نة إحدى وستن من اهلجرة. الثقات البن حبان ج:2 ص:2)3، 
3)3 يف ترمج�ة يزيد ب�ن معاوية. الفصول املهمة ج:2 ص:)83 الفص�ل الثالث: فصل يف ذكر مرصعه 
وم�دة عمره وإمامتهA. مقتل احلس�ن للخوارزمي ج:2 ص:55�56. إقب�ال األعال ج:3 ص:89. 

وغريها من املصادر.
)3) راجع ملحق رقم )4).

)4) مقتل احلسن للخوارزمي ج:2 ص:60.
 )5) الفت�وح الب�ن أعثم ج:5 ص:49) ذكر كتاب عبيد اهلل بن زياد بن معاوية وبعثته إليه برأس احلس�ن بن 
عيلO. مقتل احلسن للخوارزمي ج:2 ص:)6. األمايل للصدوق ص:230. اللهوف يف قتىل الطفوف 
 .Oص:02). االحتجاج ج:2 ص:33. البدء والتاريخ ج:6 ص:2) مقتل أيب عبد اهلل احلسن بن عيل 

تاريخ خمترص الدول ص:0))�))) الدولة التاسعة: يزيد بن معاوية. وغريها من املصادر.
=)6) ترمج�ة اإلمام احلس�نA من طبقات ابن س�عد ص:83 ح:297. الكام�ل يف التاريخ ج:4 ص:86 يف 
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الثامن: صلب رأس اإلمام احلسنA))) عىل باب القرص يف دمشق ثاثة 
أيام)2)، ثم التشهري به وتسيريه يف البلدان)3). 

التاسـع: إظه�ار الرسور والش�اتة بقتل اإلمام احلس�نA)4)، وإنش�اده 
األبيات السابقة، وقوله: إن هذا وإيانا كا قال احلصن بن احلام:

قواض�ب ف�ي أيماننا تقط�ر الدماأبى قومن�ا أن ينصفون�ا فأنصفت
يفلق�ن هام�ًا  م�ن رج�ال أع�زة            علين�ا وهم ك�انوا أع�ق وأظلما)5)

أحداث س�نة إحدى وستن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسنN. أنساب األرشاف ج:3 ص:6)4 مقتل 
احلس�ن بن عيلC. العقد الفريد ج:4 ص:350 فرش كتاب العس�جدة الثانية يف اخللفاء وتوارخيهم 
وأخبارهم: مقتل احلس�ن بن عيل. تذكرة اخلواص ص:262. اإلمامة والسياس�ة ج:2 ص:85) قدوم 

من أرس من آل عيل عىل يزيد. وغريها من املصادر.
))) تاريخ دمش�ق ج:6) ص:80) يف ترمجة خالد بن غفران. الس�رية احللبية ج:3 ص:57) يف كامه عن 
رسية أيب س�لمة عبد اهلل بن عبد األسد. مقتل احلسن للخوارزمي ج:2 ص:73�74. األمايل للصدوق 

ص:)23 املجلس احلادي والثاثون. وغريها من املصادر.
)2) مقتل احلس�ن للخوارزمي ج:2 ص:75. تاريخ دمش�ق ج:69 ص:60) يف ترمجة ريا حاضنة يزيد بن 
معاوية. س�ري أعام النباء ج:3 ص:9)3 يف ترمجة احلس�ن الش�هيد. تاريخ اإلس�ام ج:5 ص:07) 
يف ترمج�ة احلس�ن بن عيلN. ال�وايف بالوفي�ات ج:2) ص:264. البداية والنهاي�ة ج:8 ص:222 يف 

أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: صفة مقتله مأخوذة من أئمة الشأن. وغريها من املصادر.
)3) أنساب األرشاف ج:3 ص:9)4 يف مقتل احلسن بن عيلC. نور األبصار ص:47) فصل: اختلفوا 

يف رأس احلسنN. مثري األحزان ص:85.
)4) الثقات البن حبان ج:2 ص:3)3 يف ترمجة يزيد بن معاوية. سري أعام النباء ج:3 ص:320 يف ترمجة 
احلسن الشهيد. البداية والنهاية ج:8 ص:209، ))2 يف أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: صفة 
مقتله مأخوذة من كام أئمة الش�أن. األنس�اب للسمعاين ج:3 ص:476 يف كامه عن الشهيد. أنساب 

األرشاف ج:3 ص:6)4 مقتل احلسن بن عيلC. وغريها من املصادر.
)5) الكامل يف التاريخ ج:4 ص:85 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسنN، واللفظ 
له. الفصول املهمة ج:2 ص:834. وقد اقترص عىل البيت الثاين يف جممع الزوائد ج:9 ص:93) كتاب 
املناقب: باب مناقب احلس�ن بن عيلC، واملعجم الكبري ج:3 ص:04) مس�ند احلسن بن عيل: ذكر 
مولده وصفته، وتاريخ دمش�ق ج:62 ص:85 يف ترمجة نضلة بن عبيد، ج:65 ص:396 يف ترمجة يزيد 
ب�ن معاوي�ة، ج:68 ص:95 يف ترمجة رجل م�ن خثعم له صحب�ة، ج:70 ص:4)�5) يف ترمجة فاطمة 

=

=
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العـارش: رد العقيلة زينب الكربى عىل يزيد يف خطبتها املش�ار إليها آنفًا، 
وكتاب ابن عباس له))) املؤكد الش�رتاكه يف اجلريمة... إىل غري ذلك مما ال يبقى 

معه شك يف أمر يزيد بقتل اإلمام احلسنA ورسوره به بعد حصوله.

حماولة يزيد التنصل من اجلريمة واستنكاره هلا

وم�ع كل ذل�ك فقد تب�دل موقف يزيد، حيث نس�ب له بع�ض املؤرخن 
وأهل احلديث التنصل من اجلريمة، أو االستنكار هلا، وأنه كان يرىض من طاعة 

أهل الكوفة بدون ذلك، وأنه قد محل ابن زياد مسؤوليتها)2).
وروى غري واحد أنه قد أقيم املأتم عىل اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( 

يف داره، وشاركت عائلته عائلة اإلمام احلسنA فيه)3).

بنت احلسن بن عيل بن أيب طالب، وأسد الغابة ج:5 ص:)38 يف ترمجة عبد الواحد بن عبد اهلل القريش، 
وهتذيب الكال ج:6 ص:428 يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب، وغريها من املصادر الكثرية جدًا.
))) املعج�م الكب�ري ج:0) ص:242 أحاديث عبد اهلل بن عباس: ومن مناق�ب عبد اهلل بن عباس وأخباره. 
جمم�ع الزوائ�د ج:7 ص:)25 كت�اب الفتن: باب فيا كان م�ن أمر ابن الزبري. الكام�ل يف التاريخ ج:4 
ص:28) يف أحداث سنة أربع وستن من اهلجرة: ذكر بعض سرية يزيد وأخباره. تاريخ اليعقويب ج:2 

ص:248 يف مقتل احلسن بن عيل. مقتل احلسن للخوارزمي ج:2 ص:78. وغريها من املصادر.
 )2) الكام�ل يف التاري�خ ج:4 ص:84، 85، 87 يف أح�داث س�نة إح�دى وس�تن م�ن اهلج�رة: ذكر مقتل 
احلسنN. تاريخ الطربي ج:4 ص:352 يف أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة. الفتوح البن أعثم 
ج:5 ص:48) ذكر كتاب عبيد اهلل بن زياد بن معاوية وبعثته إليه برأس احلسن بن عيلO. تاريخ دمشق 
 ج:8) ص:445 يف ترمج�ة زح�ر بن قيس اجلعفي. أنس�اب األرشاف ج:3 ص:5)4 مقتل احلس�ن بن 
ع�يلC. األخب�ار الط�وال ص:)26 هناي�ة احلس�ن. ترمجة اإلمام احلس�نA من طبقات ابن س�عد 

ص:83 ح:297. مقتل احلسن للخوارزمي ج:2 ص:56. وغريها من املصادر الكثرية.
)3) تاريخ الطربي ج:4 ص:355 يف أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة. البداية والنهاية ج:8 ص:2)2 
يف أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: صفة مقتله مأخوذة من كام أئمة الش�أن. أنساب األرشاف 
ج:3 ص:7)4 مقتل احلسن بن عيلC. سري أعام النباء ج:3 ص:304 يف ترمجة احلسن الشهيد. 

تذكرة اخلواص ص:265. األمايل للصدوق ص:230. وغريها من املصادر.

=
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بل ال إش�كال يف أنه أرسع بإرجاع العائلة الثاكل�ة للمدينة املنورة مكرمة 
معززة، وفسح املجال هلا إلقامة املآتم ومراسم العزاء بوجه مهيج للشعور ضده 

عىل الصعيد العام، وغض النظر عن تبعة ذلك عليه.
ك�ا أنه أوىص مس�لم بن عقبة صاحب وقعة احل�رة باإلمام زين العابدين 
)صل�وات اهلل علي�ه()))، وأعفاه من البيعة التي طلبها م�ن أهل املدينة)2)، حيث 

طلب منهم أن يبايعوا عىل أهنم عبيد ليزيد)3).

))) سري أعام النباء ج:3 ص:320�)32 يف ترمجة احلسن الشهيد. تاريخ اإلسام ج:5 الطبقة السابعة: 
حوادث س�نة واحد وستن من اهلجرة ص:)2 مقتل احلسن، ص:28 قصة احلرة. تاريخ الطربي ج:4 
ص:379 أحداث س�نة ثاث وس�تن من اهلجرة. البداية والنهاية ج:8 ص:239، )24 أحداث س�نة 
ثاث وستن من اهلجرة عن احلديث عن وقعة احلرة. الفتوح البن أعثم ج:5 ص:84) ذكر حرة واقم 
وم�ا قت�ل فيها من املس�لمن. الكام�ل يف التاريخ ج:4 ص:9))�20) أحداث س�نة ثاث وس�تن من 

اهلجرة: ذكر وقعة احلرة. وغريها من املصادر.
)2) تاري�خ الط�ربي ج:4 ص:379 أحداث س�نة ثاث وس�تن من اهلجرة. تاريخ اإلس�ام ج:5 ص:28 
الطبقة الس�ابعة: حوادث سنة واحد وس�تن من اهلجرة: قصة احلرة. الفتوح البن أعثم ج:5 ص:84) 
ذكر حرة واقم وما قتل فيها من املس�لمن. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:)))�2)) أحداث س�نة ثاث 
وس�تن م�ن اهلج�رة: ذكر وقعة احلرة. تاري�خ اليعقويب ج:2 ص:)25 يف مقتل احلس�ن بن عيل. مروج 

الذهب ج:3 ص:80�)8 معركة حرة واقم. وغريها من املصادر.
)3) اإلصابة ج:6 ص:232 يف ترمجة مس�لم بن عقبة بن رباح. هتذيب التهذيب ج:)) ص:6)3 يف ترمجة 
يزيد بن معاوية بن أيب س�فيان. فتح الباري ج:3) ص:60، )6. تاريخ الطربي ج:4 ص:379، )38 
أحداث سنة ثاث وستن من اهلجرة. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:8)) أحداث سنة ثاث وستن من 
اهلجرة: ذكر وقعة احلرة. تاريخ اإلسام ج:5 ص:29، 30 الطبقة السابعة: حوادث سنة واحد وستن 
من اهلجرة: قصة احلرة. البداية والنهاية ج:8 ص:243 أحداث س�تة ثاث وس�تن من اهلجرة. اإلمامة 
والسياس�ة ج:2 ص:87) إخ�راج بن�ي أمية عن املدينة وذكر قت�ال أهل احلرة. تاري�خ خليفة بن خياط 
ص:83) أح�داث س�نة ثاث وس�تن من اهلجرة: أمر احل�رة. تاريخ دمش�ق ج:58 ص:05)، 07)، 
4)) يف ترمج�ة مس�لم بن عقبة. لس�ان املي�زان ج:6 ص:293 يف ترمج�ة يزيد بن معاوي�ة. الفتوح البن 
أعثم ج:5 ص:82) ذكر حرة واقم وما قتل فيها من املسلمن. تاريخ اليعقويب ج:2 ص:250 يف مقتل 
احلس�ن بن عيل. النصائح الكافية ص:62. معجم البلدان ج:2 ص:249 يف )حرة واقم(. وغريها من 

املصادر الكثرية.
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وكل ذل�ك البد أن يكون بس�بب ردود الفعل املبارشة التي س�بق الكام 
فيه�ا، والتي تكش�ف عن ش�دة وق�ع اجلريمة يف نفوس املس�لمن، حيث ش�عر 
بخس�ارته يف املعركة ش�عورًا فرض عليه اخلروج يف معاجل�ة املوقف عن طبيعته 
يف الطيش والعنجهية، التي بقيت معه يف بقية األحداث التي واجهته بعد فاجعة 
الط�ف، ومنها رّده ببش�اعة ع�ىل أهل املدينة يف واقعة احل�رة، وعىل ابن الزبري يف 

استحال احلرم، ورمي مكة املكرمة والكعبة املعظمة باملنجنيق.
قال ابن األثري: »وقيل: وملا وصل رأس احلسن إىل يزيد حسنت حال ابن 
زياد عنده، ووصله ورّسه ما فعل. ثم مل يلبث إال يس�ريًا حتى بلغه بغض الناس 
له، ولعنهم وس�بهم. فندم عىل قتل احلس�ن، فكان يقول: وما عيل لو احتملت 
األذى وأنزلت احلسن معي يف داري، وحكمته فيا يريد، وإن كان عيل يف ذلك 
وهن يف سلطاين... لعن اهلل ابن مرجانة فإنه اضطره... فقتله، فبّغضني بقتله إىل 
املس�لمن، وزرع يف قلوهب�م العداوة، فأبغضني الرب والفاجر با اس�تعظموه من 
قت�يل احلس�ن. ما يل والبن مرجانة، لعنه اهلل، وغض�ب عليه«))). وقد روى مثل 

ذلك الطربي وغريه عن أيب عبيدة عن يونس بن حبيب)2).

حماولة ابن زياد التنصل من اجلريمة وشعوره باخلطأ

 ،Aكا يظهر أن ابن زياد أيضًا حاول أن يتنصل من قتل اإلمام احلس�ن
وحيمل عمر بن سعد تبعته. قال الطربي: »قال هشام: عن عوانة، قال: قال عبيد 
اهلل بن زياد لعمر بن سعد بعد قتله احلسن: يا عمر أين الكتاب الذي كتبت إليك 
يف قت�ل احلس�ن؟ قال: مضيت ألم�رك. وضاع الكتاب. ق�ال: لتجيئن به. قال: 

.Nالكامل يف التاريخ ج:4 ص:87 يف أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسن (((
)2) تاريخ الطربي ج:4 ص:388. ذكر اخلرب عا كان من أمر عبيد اهلل بن زياد وأمر أهل البرصة معه هبا بعد 

موت يزيد. سري أعام النباء ج:3 ص:7)3 يف ترمجة احلسن الشهيد.
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ض�اع. ق�ال: واهلل لتجيئني به. قال: ت�رك واهلل يقرأ عىل عجائ�ز قريش، اعتذارًا 
إليهن باملدينة. أما واهلل لقد نصحتك يف حس�ن نصيحة لو نصحتها أيب سعد بن 
أيب وق�اص كنت قد أديت حقه. قال عث�ان بن زياد أخو عبيد اهلل: صدق واهلل. 
واهلل ل�وددت أن�ه ليس من بني زياد رجل إال ويف أنفه خزامة إىل يوم القيامة وأن 
حس�ينًا مل يقت�ل. قال: فواهلل ما أنكر ذلك عليه عبي�د اهلل«))). وقد ذكر ابن األثري 
أيضًا حديث عبيد اهلل بن زياد هذا مع عمر بن سعد من دون أن يذكر السند)2). 
 !Gوقالت مرجانة البنها عبيد اهلل بن زياد: »يا خبيث قتلت ابن رسول اهلل 

ال ترى اجلنة أبدًا«)3).
ويب�دو ش�عور يزيد وابن زياد بس�وء تبعة قتل اإلمام احلس�نA عليها 
مم�ا رواه اب�ن أعثم من أن يزيد حن علم إرصار ابن الزبري عىل االمتناع من بيعته 
أمهل�ه، وأخ�ذ يتأنى يف أم�ره، ويق�ول ألصحاب�ه: »وحيكم إين قتل�ت باألمس 
احلسن بن عيل وأقتل اليوم عبد اهلل بن الزبري. أخاف أن تشعث عيّل العامة، وال 

حيتمل ذلك يل، ويتنغص عيّل أمري«)4).

 ))) تاري�خ الط�ربي ج:4 ص:357 يف أح�داث س�نة إح�دى وس�تن م�ن اهلج�رة: عن�د ال�كام يف مقت�ل 
احلسنA، واللفظ له. ومثله يف البداية والنهاية ج:8 ص:227 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: 

فصل ]با عنوان[.
.N2) الكامل يف التاريخ ج:4 ص:93�94 يف أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة: ذكر مقتل احلسن(

)3) تاريخ دمشق ج:37 ص:)45 يف ترمجة عبيد اهلل بن زياد، واللفظ له. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:265 
أحداث س�نة س�بع وس�تن من اهلجرة: ذكر مقتل ابن زي�اد. هتذيب التهذي�ب ج:2 ص:308 يف ترمجة 
احلسن بن عيل بن أيب طالب. تاريخ اإلسام ج:5 ص:5) الطبقة السابعة: حوادث سنة واحد وستن 
من اهلجرة: مقتل احلس�ن. البداية والنهاية ج:8 ص:4)3 أحداث س�نة سبع وستن من اهلجرة: ترمجة 
اب�ن زياد. ال�وايف بالوفيات ج:2) ص:265. ترمجة اإلمام احلس�نA من طبقات ابن س�عد ص:88 

ح:))3. وغريها من املصادر.
 )4) الفت�وح الب�ن أعث�م ج:5 ص:74) ابت�داء ح�رب واقم وم�ا قتل فيها م�ن أوالد املهاجري�ن واألنصار 

والعبيد واملوايل.
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ومم�ا ذك�ره غ�ري واحد من أن يزي�د ملا كتب إىل اب�ن زياد يأم�ره بغزو ابن 
الزبري، قال ابن زياد: »ال أمجعها للفاس�ق أبدًا. أقتل ابن رس�ول اهللG، وأغزو 

البيت«))).

موقف احلكام إذا أدركوا سوء عاقبة جرائمهم عليهم

وهذه هي الطريقة التي جيري عليها احلكام عمومًا عندما يشعرون بخطأ 
مواقفهم، أو يرون ردود فعلها الس�يئة عليهم. حيث حياولون أن يتنصلوا منها، 

وحيّملوا عاهلم وأعواهنم تبعتها. 
ورب�ا أبعدوهم وعزلوهم. بل قد يعاقبوهنم أو يقيدون منهم ويقتصون، 

إمعانًا يف التنصل مما قاموا به. 
لكن الذي يبدو أن شكر يزيد يف نفسه البن زياد عىل جريمته، وامتنانه منه، 
جعله يرتيث يف ذلك، حيث مل يظهر منه تبدل يف موقفه من ابن زياد حتى مات.

موقف معاوية مما فعله برس بن أرطاة

وباملناسبة ذكر ابن أيب احلديد ما فعله برس بن أرطاة يف غارته بأمر معاوية 
ع�ىل احلرمن وباد احلجاز عامة ونجد واليمن، وقتله ابني عبيد اهلل بن العباس 

ومها صبيان. ثم قال:
»وروى أب�و احلس�ن املدائني ق�ال: اجتمع عبيد اهلل ب�ن العباس وبرس بن 
أرط�اة يومًا عند معاوية بعد صلح احلس�نA. فقال له ابن عباس: أنت أمرت 
))) تاريخ الطربي ج:4 ص:)37 يف أحداث سنة ثاث وستن من اهلجرة: واللفظ له. البداية والنهاية ج:8 
ص:239 أحداث س�نة ثاث وس�تن من اهلجرة عن احلديث عن وقعة احلرة. الكامل يف التاريخ ج:4 
ص:)))�2)) أحداث سنة ثاث وستن من اهلجرة: ذكر وقعة احلرة. وقريب منه يف األمايل للشجري 
ج:) ص:64) احلديث الثامن: فضل احلسن بن عيلC وذكر مرصعه وسائر أخباره وما يتصل بذلك.
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اللعن اليسء الفْدم))) أن يقتل ابني؟ فقال: ما أمرته بذلك. ولوددت أنه مل يكن 
قتله�ا. فغضب برس، ونزع س�يفه فألقاه، وقال ملعاوية: اقبض س�يفك. قلدتنيه 
وأمرتن�ي أن أخب�ط به الن�اس، ففعلت. حت�ى إذا بلغت م�ا أردت قلت: مل أهَو 
ومل آمر. فقال: خذ س�يفك. فلعمري إنك ضعيف مائق حن تلقي الس�يف بن 
يدي رجل من بني عبد مناف قد قتلت أمس ابنيه. فقال له عبيد اهلل بن العباس: 
أحتس�بني ي�ا معاوية قاتًا برسًا بأح�د ابني؟! هو أحقر وأألم م�ن ذلك. ولكني 
واهلل ال أرى يل مقنع�ًا وال أدرك ث�أرًا إال أن أصي�ب هب�ا يزيد وعبد اهلل. فتبس�م 
معاوي�ة وق�ال: وما ذنب معاوية وابني معاوي�ة. واهلل ما علمت وال أمرت، وال 

رضيت وال هويت. واحتملها منه لرشفه وسؤدده«)2).
وقد جرى اخللف عىل سنن السلف، كا قال الشاعر:

نبني كم�ا كانت أوائ�لنا               تبني ونفعل مثل ما فعلوا
وع�ىل كل ح�ال فال�ذي يظهر بع�د ماحظة األح�داث والتدب�ر فيها أن 
اجلريم�ة بأبعاده�ا الواقعية والعاطفية ق�د أخذت موقعها يف نفوس املس�لمن، 

وصارت رصخة يف ضائرهم ترعب الظاملن.
وإال فم�ن غري الطبيعي أن يرتاجع هذان اجلباران املس�تهرتان � مع ما مها 
علي�ه من الطيش والعنجهية � هبذه الرسعة من دون أن يظهر أي وهن يف قوامها 
املادية، أو التخيل منها عن سياسة العنف والعنجهية يف معاجلة املشاكل الطارئة.
وق�د ص�دق من قال: م�ا رأيت واقع�ة كواقعة الطف ع�ّض فيها املنترص 

))) ق�ال يف لس�ان العرب: »الفدم من الن�اس: العيي عن احلجة والكام، مع ثق�ل ورخاوة وقلة فهم. وهو 
أيضًا الغليظ السمن األمحق اجلايف«.

)2) رشح هن�ج الباغ�ة ج:2 ص:7)، 8). وقري�ب منه يف أنس�اب األرشاف ج:3 ص:6)2 غارة برس بن 
أرطاة القريش.
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أنامله ندمًا.
ويب�دو أن مق�ام أه�ل البي�ت )صل�وات اهلل عليه�م( وفداح�ة مصيبتهم 
وآثاره�ا الس�لبية عىل أعدائه�م قد فرض نفس�ه عىل أرض الواق�ع حتى اضطر 

لاعرتاف به أعداؤهم.

موقف عبد امللك بن مروان من الفاجعة

فم�روان بن احلكم م�ن ألّد أعدائهم حتى إنه كان من املحرضن عىل قتل 
اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه()))، وأظهر الش�اتة بقتله. حتى إنه قال حينا 

:Aرأى رأس اإلمام احلسن
فاس�تقررضب ال�دورس فيه�م رضب�ة مل�ك  أوت�اد  أثبت�ت 

وقال:
ي�ا حب�ذا ب�ردك ف�ي الي�دي�ن           ولون�ك األمح�ر يف اخل�دين)2)

لك�ن ابن�ه عبد امللك كتب إىل احلج�اج حينا كان عامًا ل�ه عىل احلجاز: 
»جنبن�ي دم�اء آل بني أيب طالب. فإين رأيت بني حرب ملا قتلوا احلس�ن نزع اهلل 

ملكهم«)3).

))) تقدمت مصادره ص:22).
.A2) تذكرة اخلواص ص:266 الباب التاسع يف ذكر محل الرأس إىل يزيد: ذكر احلسن(

)3) املحاس�ن واملس�اوئ للبيهق�ي ص:40 مس�اوئ من عادى عيل ب�ن أيب طالبN، واللفظ له. أنس�اب 
األرشاف ج:7 ص:233 م�ا قي�ل يف عب�د املل�ك وأخب�اره بع�د مقتل اب�ن الزبري. م�روج الذهب ج:3 
ص:76) ذك�ر أي�ام الولي�د ب�ن عبد امللك يف رس�الة أخرى م�ن عبد املل�ك إىل احلجاج. العق�د الفريد 
ج:4 ص:352 ف�رش كت�اب العس�جدة الثانية: تس�مية م�ن قتل مع احلس�ن بن عيلO م�ن أهل بيته 
وم�ن أرسمنهم ص:366 والية عب�د امللك بن مروان. الفصول املهمة ج:2 ص:863 الفصل الرابع يف 
ذكر عيل بن احلس�نC. ينابيع املودة ج:3 ص:07). ترمجة اإلمام احلس�نA من طبقات ابن سعد 
 ص:92 ح:329. س�بل اهلدى والرش�اد ج:)) ص:78. تاريخ اليعقويب ج:2 ص:304 وفاة عيل بن 
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م�ع وض�وح أن يزيد مل يقترص عىل واقعة الطف، ب�ل أعقبها بواقعة احلرة 
بفظاعتها وبشاعتها، وهبتك حرمة احلرم ورمي الكعبة املعظمة باملنجنيق. فنسبة 

عبد امللك انخذال بني حرب خلصوص واقعة الطف شاهد با ذكرنا.

إدراك الوليد بن عتبة سوء أثر اجلريمة عىل األمويني

ب�ل يظهر أن الوليد بن عتبة بن أيب س�فيان ق�د أدرك ذلك من أول األمر، 
فهو مل يس�تجب ليزيد حينا أمره بقتل اإلمام احلس�نA إن مل يبايع. وملا عتب 
عليه مروان بن احلكم يف ذلك مل يعتبه، بل أرّص عىل موقفه. وقد بادر يزيد فعزله 

عن والية املدينة املنورة، كا سبق))).
وملا س�ار احلس�نA إىل الكوفة كتب الوليد إىل ابن زي�اد: »أما بعد فإن 
احلس�ن بن عيل قد توجه إىل العراق. وهو ابن فاطمة، وفاطمة بنت رسول اهلل. 
فاحذر يا ابن زياد أن تأيت إليه بسوء، فتهيج عىل نفسك وقومك يف هذه الدنيا ما 

ال يسّده يشء، وال تنساه اخلاّصة والعاّمة أبدًا مادامت الدنيا«)2).
وربا نس�ب هذا الكتاب ملروان بن احلكم)3). لكن نفسية مروان ومواقفه 

� قبل قتل اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( وبعده � ال تناسب ذلك. 
وكيف كان فالكتاب املذكور يكشف عن إدراك كاتبه مسبقًا لشدة بشاعة 

 Aاحلس�ن. جواه�ر املطالب ج:2 ص:278 الباب اخلامس والس�بعون: تس�مية من قتل مع احلس�ن
وأهل بيته ومن أرس منهم.

))) تقدمت مصادره يف ص:22)�23).
)2) بح�ار األنوار ج:44 ص:368، واللفظ له. مقتل احلس�ن للخوارزمي ج:) ص:)22 الفصل احلادي 
عرش. الفتوح البن أعثم ج:5 ص:78 ذكر مس�ري احلس�ن إىل العراق، إال أن فيه بدل »أن تأيت إليه بسوء 

فتهيج« »أن تبعث إليه رسواًل فتفتح«.
)3) تاريخ دمشق ج:4) ص:2)2 يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب. هتذيب الكال ج:6 ص:422 يف 

ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب. ترمجة اإلمام احلسن من طبقات ابن سعد ص:62 ح:283.
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اجلريمة وأثرها السلبي عىل السلطة الغاشمة وبني أمية عامة. 

موقف معاوية املسبق من اجلريمة

 Aولع�ل ذلك هو الذي دعا معاوية إىل أن يويص يزيد باإلمام احلس�ن
فيا رواه مجاعة))). ففي رواية الطربي أنه قال له: »وأما احلسن بن عيل فإن أهل 
الع�راق لن يدع�وه حتى خيرجوه. فإن خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه، فإن 

له رمحًا ماسة وحقًا عظيًا«)2).
وإال فمعاوية قد قتل اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( بالسم)3)، وشمت 
بموته)4). مع أن اإلمام احلس�نA يشارك اإلمام احلسنA يف الرحم واحلق، 

))) الكامل يف التاريخ ج:4 ص:6 أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: ذكر وفاة معاوية بن أيب س�فيان. البداية 
والنهاية ج:8 ص:23) يف أحداث سنة ستن من اهلجرة النبوية. تاريخ ابن خلدون ج:3 ص:8) وفاة 

معاوية. األخبار الطوال ص:226 موت معاوية. وغريها من املصادر.
)2) تاريخ الطربي ج:4 ص:238 يف أحداث سنة ستن من اهلجرة.

)3) االستيعاب ج:) ص:389 �390 يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب. تاريخ دمشق ج:3) ص:284 
يف ترمج�ة احلس�ن بن ع�يل بن أيب طالب. هتذيب الك�ال ج:6 ص:252 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب 
طالب. س�ري أعام النباء ج:3 ص:274 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب. البداية والنهاية ج:8 
ص:47 يف أحداث س�نة تس�ع وأربعن من اهلجرة: يف ذكر احلس�ن بن عيل بن أيب طالب. مقتل احلسن 
 :Aللخوارزمي ج:) ص:36) الفصل السادس. تذكرة اخلواص ص:))2 الباب الثامن يف ذكر احلسن 
ذكر وفاتهA. رشح هنج الباغة ج:6) ص:)). عيون األنباء يف طبقات األطباء ص:74). اإلرش�اد 

ج:2 ص:6). مناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب ج:3 ص:202. وغريها من املصادر.
)4) اإلمامة والسياس�ة ج:) ص:42) موت احلس�ن بن عيلO. العقد الفريد ج:4 ص:)33 فرش كتاب 
العس�جدة الثاني�ة يف اخللفاء وتوارخيهم وأخبارهم: خافة احلس�ن بن عيل. مقتل احلس�ن للخوارزمي 
 .Oج:) ص:40) الفصل السادس. تاريخ اخلميس ج:2 ص:294 ذكر وصية احلسن ألخيه احلسن
وفيات األعيان ج:2 ص:66�67 يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب. مروج الذهب ج:3 ص:9 أثر 
 .Aذكر وفاته :Aعىل معاوية. تذكرة اخلواص ص:4)2 الباب الثامن يف ذكر احلسن Nموت احلسن 
=حياة احليوان ص:08) يف )األوز(. األمايل للمرتىض ج:) ص:200 املجلس التاس�ع عرش. مناقب آل 
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إن مل يزد عليه يف معايري احلق عندهم.
عىل أن ابن عساكر روى ما يناسب إقرار معاوية ليزيد فيا حصل منه مع 
 اإلمام احلس�نA، حيث ذكر أنه قال له: »انظر حس�ن بن عيل ابن فاطمة بنت 
رس�ول اهللG، فإن�ه أح�ب الن�اس إىل الن�اس. فصل رمح�ه، وارفق ب�ه يصلح 
 ل�ك أم�ره. ف�إن ي�ك من�ه يشء ف�إين أرج�و أن يكفيك�ه اهلل بم�ن قت�ل أب�اه، 

وخذل أخاه«))).
إذ من الظاهر أن أهل الكوفة ال يكفونه أمر اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل 
عليه( إذا مل يأمرهم يزيد بذلك، ويس�تعن عىل حتقيقه بالرتغيب والرتهيب، فلو 

مل يكن معاوية راضيًا به مل يكتف بتنبيه يزيد ملوقفهم.
ويش�به ذلك ما رواه بعضهم يف موقفه من أهل املدينة املنورة، حيث ورد 
أنه قال ليزيد: »إن لك من أهل املدينة يومًا. فإن فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة، 

فإنه رجل قد عرفت نصيحته«)2).

أيب طالب البن شهرآشوب ج:3 ص:203. وغريها من املصادر.
))) تاريخ دمش�ق ج:4) ص:206 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب، واللفظ له. هتذيب الكال ج:6 
ص:4)4 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب. تاريخ اإلس�ام ج:5 ص:7 الطبقة السابعة: حوادث 
س�نة واحد وس�تن من اهلجرة: مقتل احلس�ن. البداية والنهاية ج:8 ص:75) أحداث س�نة س�تن من 
اهلجرة ج:8 ص:75) صفة خمرج احلس�ن إىل العراق. ترمجة اإلمام احلس�نA من طبقات ابن س�عد 

ص:55 ح:283. وغريها من املصادر.
)2) تاري�خ الطربي ج:4 ص:380 أحداث س�نة ثاث وس�تن من اهلجرة، واللفظ ل�ه. الكامل يف التاريخ 
ج:4 ص:2)) أحداث سنة ثاث وستن من اهلجرة: ذكر وقعة احلرة. البداية والنهاية ج:8 ص:242 
أحداث س�نة ثاث وستن من اهلجرة. تاريخ خليفة بن خياط ص:82) أحداث سنة ثاث وستن من 
اهلجرة: أمر احلرة. تاريخ دمشق ج:58 ص:04) يف ترمجة مسلم بن عقبة بن رياح. فتح الباري ج:3) 

ص:60. وغريها من املصادر.

=



املقصد الثاين
يف ثمرات فاجعة الطف وفوائدها

والكام.. تارة: فيا جناه دين اإلسام العظيم من ثمرات النهضة املباركة 
التي انتهت بالفاجعة. 

وُأخـرى: يف الِعرَب التي تس�تخلص م�ن هذه النهضة الرشيف�ة، لينتفع هبا 
املعتربون. والسيا الذين هيتمون بالصالح العام. 

وذلك يف فصلن:
الفصل األول

فيام جناه الدين من ثمرات فاجعة الطف
وهذا هو املنظور األول لإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه(. وهو الذي 

يرتفع به إىل منزلة القديسن، وبه صار ثار اهلل عز وجل))). 

Aاهلدف األول لإلمام احلسني

فإن�ه )صل�وات اهلل عليه( مها متت�ع به من مؤهات ومثالي�ة، هي مدعاة 
للفخر واالعتزاز، ودليل عىل سمو الذات � كإباء الضيم، وقوة اإلرادة، ووحدة 

))) تقدمت مصادره يف ص:92.
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املوقف، والش�جاعة، والصرب، والس�خاء، والرشف، وغري ذلك � فهو فوق كل 
ذلك عبد هلل عز وجل، فاٍن يف ذاته تعاىل، وصاحب رس�الة قد مّحله اهلل س�بحانه 

إياها، وائتمنه عليها. 
وقد حتملA مس�ؤولية حفظه�ا ورعايتها وخدمتها. فيلزم�ه النظر فيا 
يصلحها، وبذل كل إمكانياته ومؤهاته يف سبيل ذلك. وهلا األولوية عنده عىل 

كل يشء.
ول�ذا ن�رى ذل�ك الش�خص األيب، والذي وق�ف من يزيد ذل�ك املوقف  
الصل�ب � م�ع علمه بأنه يؤدي إىل تلك التضحيات اجلس�يمة � قد صرب عرشين 
عام�ًا عىل مضض، ومل حيرك س�اكنًا مع معاوية، م�ع أنه قد نقض العهد، وجتاوز 
احلدود، وانتهك حرمتهA، وحرمة أهل بيته وشيعته، وحرمة الدين الذي كان 

)صلوات اهلل عليه( مسؤواًل عنه وعن رعايته.
كل ذل�ك ألن مصلح�ة دين اإلس�ام العظيم الذي كان اإلمام احلس�ن 
)صلوات اهلل عليه( مسؤواًل عنه قد فرضت عليه يف كل ظرف املوقف املناسب 

له مها كلفه من متاعب ومصائب ومآٍس وفجائع.
فنحن نقدس اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه( ونشيد بموقفه يف حفظ 
الدين قبل أن نش�يد بإبائه للضيم وش�جاعته وصربه وصاب�ة موقفه وتضحيته 
الكربى نتيجة ذلك. بل ال نشيد هبذه األمور منهA كإمام إال من أجل أهنا صارت 
وس�يلة خلدمة قضيته، وأداء منه ألمانته إزاء الدين، التي حتملهاA بإخاص.
وهك�ذا احلال يف مجيع األئمة من أه�ل البيت )صلوات اهلل عليهم(، وإن 
اختلف�ت املواق�ف، تبع�ًا الخت�اف الظ�روف. فمواقفهم مجيع�ًا )صلوات اهلل 
عليهم( ليست كيفية، وال مزاجية، وال انفعالية، بل هي مواقف حكيمة � بتسديد 
لوها  م�ن اهلل ع�ز وجل � خلدمة القضية الكربى، وقيام�ًا بمقتىض األمانة التي مُحّ
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إزاء الدي�ن، ق�د يظه�ر لنا وجه احلكم�ة يف بعضها، وقد خيف�ى علينا يف بعضها.
ونع�ود للحدي�ث ع�ا كس�به الدي�ن احلني�ف من هنض�ة اإلمام احلس�ن 

)صلوات اهلل عليه(. فنقول: 
بعدما س�بق من أن هنضة اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه( كانت بأمر 
من اهلل تعاىل، وبتس�ديد منه، فابد أن يكون اهلدف منها مصلحة للدين � الذي 

هو أهم يشء عند اهلل عز وجل � تناسب حجم التضحية.
وم�ن ث�م كان ذل�ك هو املتس�امل علي�ه عند ش�يعة أه�ل البي�ت )أعز اهلل 

دعوهتم(، حتى قال شاعرهم بعد أن تعرض لتحلل يزيد واستهتاره:
وم�ا إلى أحد غير الحس�ين ش�كاوأصبح الدين منه يش�تكي س�قمًا
س�فكافما رأى السبط للدين الحنيف شفًا نص�ره  ف�ي  دم�ه  إذا  إال 
ل�ه ش�فاء  ال  علي�ًا  رأين�ا  هل�كاوم�ا  إذا  مداوي�ه  بنف�س  إال 
ذكابقتل�ه ف�اح لإلس�ام نش�ر ه�دى المس�لمون  ذكرت�ه  فكلم�ا 

وقد تضمن�ت زياراته )صلوات اهلل عليه(، وزي�ارات أصحابهB معه 
التي وردت عن األئمة )صلوات اهلل عليهم( ما يناس�ب ذلك، حيث تكرر فيها 
التعبري بأهنم أنصار اهلل عز وجل وأنصار دينه ورسوله. ووضوح ذلك يغني عن 

إطالة الكام فيه. 
والذي هيمنا هنا هو التعرف عىل طبيعة اخلدمة التي أداها اإلمام احلس�ن 
)صل�وات اهلل علي�ه( للدي�ن احلنيف، وتش�خيص اخلط�ر الذي دفع�هA عنه 

بنهضته املباركة وتضحياته اجلسيمة.
ف�إن من الظاه�ر أن النهضة املباركة مل متنع من اس�تمرار العمل عىل نظام 
والية العهد يف اخلافة من دون مراعاة أهلية املعهود له، واستمر ما سّنه معاوية 

يف دول اإلسام املتعاقبة حتى تّم إلغاء اخلافة يف العصور القريبة. 
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وإذا كان كثري من املس�لمن قد استنكروا عىل معاوية � يف وقته � فتح هذا 
الباب، فإهنم قد س�كتوا عمن بعده، وتأقلموا مع النظام املذكور كأمر واقع. بل 

أقّر فقهاء اجلمهور اخلافة املبتنية عليه، كا أقروا خافة األولن. 
ك�ا أن النهضة الرشيفة قد جّرأت األموين ع�ىل الدماء، كا توقع اإلمام 
احلسنA نفسه وبعض من نصحه بعدم اخلروج، عىل ما تقدم))). وجرى عىل 

ذلك من بعدهم من احلكام يف الدول املتعاقبة.
وم�ن الظاه�ر أيض�ًا أن النهض�ة الرشيفة مل ختف�ف من غلواء الس�لطات 
املتعاقبة باسم اإلسام يف الظلم والطغيان، واألثرة والتعدي، وانتهاك احلرمات 

العظام، واخلروج عن أحكام اهلل عز وجل يف خمتلف املجاالت.
وكذلك مل متنع هذه النهضة من اختاف املس�لمن وتفرقهم وتناحرهم، 
وانتهاكه�م للحرمات وتدهور أوضاعهم وتس�افلها، حتى انتهى هبم األمر عىل 

ما هم عليه اليوم من الوهن واهلوان. 
كا أن من القريب جدًا أنه لو ابتيل املسلمون بعد ذلك بمثل واقعة الطف 
يف الظروف واملقارنات وانتهاك احلرمات مل خيرجوا منها بأحس�ن مما خرجوا يف 

الواقعة املذكورة، بل قد يزيدون عليه إجرامًا وبشاعة.
ب�ل تس�ببت فاجعة الط�ف التي ختمت هب�ا هذه النهضة ع�ن ردود فعل 
ومضاعف�ات زادت يف عمق اخلاف بن ش�يعة أهل البيت وكثري من اجلمهور، 

وأريقت بسببها أهنار من الدماء، وانتهكت كثري من احلرمات.
وإىل ذل�ك يش�ري زهري بن الق�نN يف خطبته قبيل املعرك�ة، حيث قال: 
»يا أهل الكوفة نذاِر لكم من عذاب اهلل نذاِر. إن حقًا عىل املس�لم نصيحة أخيه 

))) تقدمت مصادره يف ص:64.
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املس�لم. ونح�ن حتى اآلن أخوة، وع�ىل دين واحد وملة واحدة، م�ا مل يقع بيننا 
وبينكم الس�يف، وأنتم للنصيحة مّنا أهل. فإذا وقع الس�يف انقطعت العصمة، 

وكّنا أمة وأنتم أمة...«))).
ك�ا أن هذه النهضة مل تقف حاجزًا دون تدهور املجتمع اإلس�امي دينيًا 
وخلقي�ًا، ب�رشب اخلمور، وظه�ور الفجور، واس�تعال املاه�ي، وأكل احلرام 

واجلرأة عىل الدماء... إىل غري ذلك.
وع�ىل ذلك الب�د من كون املكاس�ب الرشيف�ة التي حصل عليه�ا الدين 
احلني�ف بس�بب هذه النهضة العظيم�ة أمورًا ال تتناىف م�ع كل ذلك. بل هي من 
األمهية بحيث تناس�ب حجم التضحية، وهتون معها هذه األمور. وتأيت حماولتنا 

هذه للتعرف عىل تلك املكاسب وتقييمها.
والناظ�ر يف تراث أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( جيد منهم الرتكيز عىل 
ة ظامت�ه، وفداحة  رفع�ة مقام اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه(، وعىل ش�دّ
املصاب به، وإبراز اجلوانب العاطفية يف الواقعة. وعىل عظم اجلريمة يف نفس�ها، 
وشدة النكري عىل القائمن هبا، وكل من له دخل فيها من قريب أو بعيد، وخبثهم 

وسوء منقلبهم ونحو ذلك، مما يرجع إىل اإلنكار عليهم وحماولة التنفري منهم. 
كل ذلك مع التأكيد املكثف عىل أمهية إحياء الفاجعة، وحتري املناس�بات 
للتذكري هبا بمختلف األساليب. من دون تركيز عىل اجلهة التي نحن بصددها.

غاي�ة األمر أنه تقدم عن اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه( ما يدل عىل 

))) تاري�خ الط�ربي ج:4 ص:323�324 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة، واللفظ ل�ه. الكامل يف 
التاريخ ج:4 ص:63 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: ذكر مقتل احلس�نN. البداية والنهاية 
ج:8 ص:94) أح�داث س�نة إح�دى وس�تن من اهلج�رة: صفة مقتله مأخ�وذة من كام أئمة الش�أن. 

وغريها من املصادر.
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أن نتيج�ة هنضت�ه وش�هادته ه�ي الفتح)))، ك�ا تقدم ع�ن اإلمام زي�ن العابدين 
)صلوات اهلل عليه( ما يدل عىل أن بقاء الصاة شاهد عىل انتصار اإلمام احلسن 
)علي�ه الص�اة والس�ام()2) م�ن دون أن يوضحاC منش�أ الفتح والش�هادة 

املذكورين.

الزيارات املتضمنة أن اهلدف إيضاح معامل الدين

نع�م ورد يف إح�دى زيارات اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه( املروية 
عن اإلمام الصادق )صلوات اهلل عليه( قوله عنهA: »فأعذر يف الدعاء، وبذل 
مهجته فيك، ليس�تنقذ عبادك من الضالة واجلهالة والعمى والشك واالرتياب 

إىل باب اهلدى من الردى«)3).
ويف زيارتهA يف يوم األربعن عن اإلمام الصادقA أيضًا قال: »فأعذر 
يف الدعاء، ومنح النصح، وبذل مهجته فيك، ليستنقذ عبادك من اجلهالة وحرية 
الضال�ة...«)4). وقري�ب من�ه م�ا ورد يف زيارت�هA ليل�ة عيد الفط�ر ويف عيد 

األضحى)5).
وذل�ك رصيح يف أن اهلدف من النهضة الرشيفة هو التعريف بالدين عىل 
حقيقت�ه، وإيض�اح معامله، ووض�وح احلجة عليه، ورفع االرتي�اب واحلرية فيه، 

))) تقدمت مصادره يف ص: 46.

)2) تقدمت مصادره يف ص: 46.
)3) كامل الزيارات ص:)40، واللفظ له. هتذيب األحكام ج:6 ص:59. املزار للمفيد ص:08). وغريها 

من املصادر.
)4) مصباح املتهجد ص:788، واللفظ له. هتذيب األحكام ج:6 ص:3)). إقبال األعال ج:3 ص:02). 

وغريها من املصادر.
)5) مصباح الزائر ص:332. املزار ملحمد بن املشهدي ص:60). بحار األنوار ج:98 ص:354.
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بِغّض النظر عن تطبيقه عمليًا يف الواقع اإلسامي أو عدمه. 
وقد يناس�ب ذلك ما ورد عن النبيE يف حديث له مع ُأيّب بن كعب، 
من أنه قال له: »إن احلس�ن بن عيل يف الس�اء أكرب منه يف األرض، فإنه ملكتوب 

عن يمن عرش اهلل: مصباح اهلدى، وسفينة النجاة...«))). 
ف�إن األئم�ة )صلوات اهلل عليه�م( وإن كانوا كلهم ه�داة لدين اهلل تعاىل 
وس�فن نجاة األمة، إال أن ختصيص اإلمام احلس�نA بذلك يناس�ب متيزه يف 

هداية الناس، ونجاهتم من هلكة التيه واحلرية والضال.
كا ورد عن اإلمام احلس�ن نفس�ه )صلوات اهلل عليه( أنه ذكر يف كام له 
طوي�ل دواعي خروجه وتعرضه للقتل، وق�ال يف آخره: »...﴿لِيْهِلَك َمْن َهَلَك 

َنٍة﴾«)2). َنٍة َوَيْحَيى َمْن َحيَّ َعن َبيِّ َعن َبيِّ
وربا تش�ري إىل ذل�ك العقيلة زين�ب الكربى بنت أم�ري املؤمننC فيا 
تق�دم م�ن قوهلا يف أواخر خطبته�ا � يف التعقيب عىل األبيات التي أنش�دها يزيد 
متش�فيًا، وهو ينكت ثنايا اإلمام احلس�نA بمخرصته � : »فكد كيدك، واسع 
س�عيك، وناص�ب جهدك. ف�واهلل ال متحو ذكرن�ا، وال متيت وحين�ا، وال تدرك 

أمدنا...«)3).
وذل�ك يكش�ف عن أن دين اإلس�ام اخلات�م لألديان قد تعرض بس�بب 
انح�راف الس�لطة خلطر التحري�ف والتش�ويه، بحيث تضيع معامل�ه، وال يتيرس 
الوص�ول والتع�رف علي�ه ملن يري�د ذلك، كا حص�ل يف األديان الس�ابقة، وأن 

))) بح�ار األن�وار ج:36 ص:205. واللفظ له. عيون أخبار الرضا ج:2 ص:62. كال الدين ومتام النعمة 
ص:265. وغريها من املصادر.

)2) اللهوف يف قتىل الطفوف ص:42.
)3) راجع ملحق رقم )4).
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اإلم�ام احلس�ن )عليه أفضل الصاة والس�ام( ق�د واجه ذلك اخلط�ر، ودفعه 
بنهضته املقدسة، وما استتبعها من تضحيات جسام. 

أمهية بقاء معامل الدين ووضوح حجته

وم�ن الظاه�ر أن ذلك من أه�ّم املقاص�د اإلهلية، فإن اهلل ع�ز وجل البد 
أن يوض�ح الدي�ن احلق، ويتم احلج�ة عليه، ليتيرس لطالب احل�ق الوصول إليه، 

َنٍة﴾))). َنٍة َوَيْحَيى َمْن َحيَّ َعن َبيِّ والتمسك به، و﴿لِيْهِلَك َمْن َهَلَك َعن َبيِّ
وقد قال اهلل عز وجل: ﴿َوَما َكاَن اهلُل لُِيِضلَّ َقْومًا َبْعَد إِْذ َهَداُهْم َحتَّى ُيَبيَِّن 
بِيَن َحتَّى َنْبَعَث َرُسواًل﴾)3). وقال  ا ُمَعذِّ ُقوَن﴾)2). وقال تعاىل: ﴿َوَما ُكنَّ ا َيتَّ َلُهم مَّ

ُسِل﴾)4)... إىل غري ذلك. ٌة َبْعَد الرُّ سبحانه: ﴿لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اهللِ ُحجَّ

متيز اإلسالم بام أوجب إيضاح معامله وبقاء حجته

وحقيق�ة األم�ر: أن ذلك مل يس�تند لنهض�ة اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل 
عليه( وحدها، بل هو نتيجة أمرين امتاز هبا دين اإلسام العظيم:

األول: بق�اء الق�رآن املجي�د يف متناول املس�لمن مجيع�ًا، واتفاقهم عليه، 
وحفظ اهلل عز وجل له من الضياع عىل عاّمة الناس، ومن التحريف، كا حصل 

يف الكتب الساوية األخرى.
الثـاين: جهود مجيع األئمة من أهل البيت )صلوات اهلل عليهم(. فإهنم ملا 
أقصوا عن مراتبهم التي رتبهم اهلل تعاىل فيها، نتيجة انحراف مس�ار الس�لطة يف 

))) سورة األنفال اآلية: 42.

)2) سورة التوبة اآلية: 5)).
)3) سورة اإلرساء اآلية: 5).
)4) سورة النساء اآلية: 65).
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اإلس�ام، تعرض دين اإلس�ام القويم خلطر التحريف والتشويه والضياع، كا 
تعرضت لذلك مجيع األديان. فكان مقتىض ائتان اهلل تعاىل هلمB عىل الدين، 

وجعلهم رعاة له أن يتحملوا مسؤوليتهم يف درء اخلطر املذكور. 
فج�ّدوا وجه�دوا يف إيضاح الدي�ن احلق، وإقامة احلج�ة عليه، بحيث ال 
يضي�ع عىل طالبه، رغ�م املعوقات الكثرية، واجلهود املضادة من قبل الس�لطات 

املتعاقبة وأتباعها.
وق�د تظاف�رت جهودهمB يف خطوات متناس�قة حقق�ت هذا اهلدف 
العظيم عىل النحو األكمل، عىل ما سوف يظهر يف حماولتنا هذه إن شاء اهلل تعاىل.
غاي�ة األم�ر أن لنهضة اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه( الت�ي انتهت 
بفاجع�ة الطف � بأبعادها املتقدمة � أعظم األثر يف ذلك، عىل ما س�يتضح بعون 

اهلل عز وجل.

ما يتوقف عليه بقاء معامل الدين احلق ووضوح حجته

هذا وقيام احلجة عىل الدين احلق ووضوح معامله، مع ما مني به اإلسام 
� كس�ائر األديان � م�ن اخلاف بن األم�ة وتفرقها، وش�دة اخلصومة والرصاع 

بينها، يتوقف..
أواًل: عىل وجود مرجعية يف الدين س�ليمة يف نفسها متفق عليها بن مجيع 

األطراف تنهض بإثبات احلق، واالستدالل عليه.
وثانيـًا: عىل وج�ود فرقة ظاهرة تدع�و إىل احلق، وتنب�ه الغافل. لوضوح 
أن�ه مع الغفلة املطلقة ال يكفي وجود الدلي�ل يف قيام احلجة ورفع العذر يف حق 

اجلاهل واملخطئ. 
والظاه�ر أن لنهضة اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل علي�ه( أعظم األثر يف 
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كا هذي�ن األمرين الدخيلن يف قي�ام احلجة عىل احلق ووضوحه، كا يتضح مما 
يأيت من احلديث عّا جناه دين اإلس�ام العظيم من ثمرات هذه النهضة املباركة 

وامللحمة اإلهلية املقدسة.
إذا عرفت هذا فالكام.. 

تارة: فيا كسبه اإلسام بكيانه العام.
وُأخـرى: فيا كس�به اإلس�ام احلق املتمث�ل بخط أهل البي�ت )صلوات 
اهلل عليه�م( الذي�ن جعلهم اهلل تعاىل ورس�وله مع الكتاب املجي�د مرجعًا لألمة 
يعصمه�ا م�ن الضال. وه�و مذهب الش�يعة اإلمامية االثني عرشي�ة )رفع اهلل 

تعاىل شأنه(. فهنا مطلبان.



املطلب األول
فيام كسبه اإلسالم بكيانه العام

متهيد:
رشع اهلل عز وجل األديان مجيعًا لتؤدي دورها يف إصاح البرشية، وتقويم 

مسريهتا، يف الفرتة الزمنية التي يرشع فيها الدين.

جيب بقاء الدين احلق واضح املعامل ظاهر احلجة

وحي�ث كان امل�رشع للدين هو اهلل ع�ز وجل احلكيم األكم�ل، ذو العلم 
املطلق، املحيط بكل يشء، وال يعزب عنه مثقال ذرة يف األرض وال يف الس�اء، 
فم�ن الطبيعي أن يك�ون الدين الذي يرشعه يف فرتة زمني�ة معينة، ويفرض عىل 
عب�اده االلت�زام به يف تل�ك الفرتة، واج�دًا ترشيعيًا ملقومات بقائ�ه واضح املعامل 
َنـٍة َوَيْحَيى َمْن َحيَّ َعن  مس�موع الدع�وة ظاهر احلجة ﴿لِيْهِلَك َمـْن َهَلَك َعن َبيِّ
َنـٍة﴾)))، بحيث يكون اخلروج عنه خروجًا بعد البيان واحلجة، كا قال عز من  َبيِّ
ُقوَن﴾)2)،  ا َيتَّ قائ�ل: ﴿َوَمـا َكاَن اهلُل لُِيِضلَّ َقْومًا َبْعـدَ إِْذ َهَداُهْم َحتَّى ُيَبيَِّن َلُهـم مَّ
بَِع آَياتِـَك ِمن َقْبـِل َأن نَِّذلَّ  َنـا َلْواَل َأْرَسـْلَت إَِلْيَنـا َرُسـواًل َفَنتَّ لئ�ا يقول�وا: ﴿َربَّ

َوَنْخَزى﴾)3).

))) سورة األنفال اآلية: 42.

)2) سورة التوبة اآلية: 5)).
)3) سورة طه اآلية: 34).
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البد من رعاية املعصوم للدين

وذل�ك ال يك�ون إال بأن يك�ون األمن عىل الدين، واملرج�ع لألمة فيه يف 
فرتة ترشيعه معصومًا ال يزيغ عن الدين، وال خيطأ فيه، نبيًا كان أو وصيًا لنبي.

وع�ىل ذل�ك جرت األديان الس�اوية فيا روي عن النب�ي واألئمة من آله 
)صلوات اهلل عليهم أمجعن( مستفيضًا، بل متواترًا.

وروى اجلمه�ور كثريًا م�ن مفردات ذلك يف األديان الس�ابقة))). بل ورد 
يف بع�ض رواي�ات اجلمهور أن اهلل س�بحانه وتعاىل أوح�ى إىل آدمA: »إين قد 
اس�تكملت نبوتك وأيامك، فانظر االس�م األكرب وميزان علم النبوة فادفعه إىل 
ابنك ش�يث، فإين مل أكن ألترك األرض إال وفيها عامل، يدل عىل طاعتي، وينهى 

عن معصيتي«)2).
وه�و عن م�ا يبتني عليه مذه�ب اإلمامية االثني عرشي�ة � رفع اهلل تعاىل 

 .Nباب فيا أوىص به :Nجممع الزوائد ج:9 ص:3)) كتاب املناقب: باب مناقب عيل بن أيب طالب ((( 
فضائ�ل الصحاب�ة البن حنب�ل ج:2 ص:5)6 ومن فضائ�ل عيلN من حديث أيب بك�ر بن مالك عن 
ش�يوخه غري عبد اهلل. تاريخ دمش�ق ج:23 ص:)27 يف ترمجة ش�يث ويقال ش�يث بن آدم واس�مه هبة 
اهلل، ج:50 ص:9 يف ترمجة كالب بن يوقنا بن بارص، ج:)6 ص:75) يف ترمجة موس�ى بن عمران بن 
يصهر، ج:62 ص:)24 يف ترمجة نوح بن ملك بن متوش�لخ. هتذيب األس�اء ج:) ص:236. مس�ائل 
اإلم�ام أمحد ج:) ص:2) ذكر ترتيب كبار األنبياء. العظم�ة ج:5 ص: 602)، 604). املعجم الكبري 
ج:6 ص:)22 يف ما رواه أبو سعيد عن سلانN. تفسري القرطبي ج:6 ص:40)، ج:5) ص:5)). 
تفس�ري البغ�وي ج:2 ص:30، )3. تفس�ري الط�ربي ج:2 ص:808. ال�در املنث�ور ج:) ص:4)3. 
الطبقات الكربى ج:) ص: 37، 38، 40 ذكر من ولد رس�ول اهللG من األنبياء. تاريخ الطربي ج:) 
ص:02)، 03) ذك�ر والدة حواء ش�يثًا، ص:07)، 0))، ))) ذك�ر وفاة آدمA، ص:322، 324 
ذك�ر أمر بن�ي إرسائيل والقوم الذين كانوا بأمرهم، ج:2 ص:)3�32 ذكر نس�ب رس�ول اهللG وذكر 
 Aبع�ض أخبار آبائه وأجداده. الكامل يف التاريخ ج:) ص:47 ذكر األحداث التي كانت يف عهد آدم

يف الدنيا: ذكر والدة شيث. وغريها من املصادر.
)2) العظمة ج:5 ص:602).
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شأنه � من أن األرض ال ختلو من إمام وحجة، تبعًا ملا استفاض � بل تواتر � عن 
النبي واألئمة من آله )صلوات اهلل عليهم أمجعن())).

ما اختلفت أمة بعد نبيها إال غلب أهل باطلها أهل حقها

إال أن األدي�ان مجيع�ًا قد ابتلي�ت باالختاف بعد أنبيائه�ا. ومن الطبيعي 
� إذا مل تتدخ�ل العناي�ة اإلهلية بوجه خاص � أن يك�ون الظاهر يف آخر األمر هو 

الباطل، وتكون الغلبة والسلطة له..
أواًل: ألن مبدئية صاحب احلق املعصوم جتعله حيمل الناس عىل مّر احلق، 
وال هيادن فيه، وذلك يصعب عىل أكثر الناس، كا قال اإلمام احلسن )صلوات 
اهلل علي�ه(: »الن�اس عبيد الدني�ا، والدين لعق ع�ىل ألس�نتهم حيوطونه ما درت 
معايش�هم، فإذا حمصوا بالباء قّل الديانون«)2). وحينئٍذ خيذلونه ويتفرقون عنه. 

بل كثريًا ما يتحزبون ضده.
وثانيـًا: ألن مبدئي�ة املعص�وم متنع�ه م�ن س�لوك الط�رق امللتوي�ة، وغري 
املرشوع�ة، واملنافية للمبادئ اإلنس�انية الس�امية، يف رصاعه م�ع الباطل. وهي 
))) تذك�رة احلف�اظ ج:) ص:2) يف ترمجة أمري املؤمنن عيل بن أيب طالبN. حلية االولياء ج:) ص:80 
يف ترمج�ة ع�يل ب�ن أيب طالب. تذك�رة احلف�اظ ج:24 ص:)22 يف ترمج�ة كميل بن زياد ب�ن هنيك. كنز 
العال ج:0) ص:263 �264 ح:)2939. تاريخ دمشق ج:4) ص:8) يف ترمجة احلسن بن أمحد بن 
سلمة، ج:50 ص:254 يف ترمجة كميل بن زياد بن هنيك. املناقب للخوارزمي ص:366 الفصل الرابع 
والع�رشون يف بي�ان يشء من جوام�ع كلمه وبوالغ حكمه. ينابيع امل�ودة ج:) ص:89. جواهر املطالب 

ج:) ص:303. وغريها من املصادر.
وأم�ا املص�ادر الش�يعية: فق�د روي�ت يف هن�ج الباغ�ة ج:4 ص:37 �38، واملحاس�ن ج:) ص:38،   
 وبصائ�ر الدرجات ص:57، واإلمام�ة والتبرصة ص:26، وال�كايف ج:) ص:78)، 79)، واخلصال 
النعم�ة ص:222، 9)3، 409، 445، ))5، وكفاي�ة  الدي�ن ومت�ام   للص�دوق ص:479، وك�ال 

األثر ص:64)، 296، وبحار األنوار ج:23 ص:)�65، وغريها من املصادر.
)2) تقدمت مصادره يف ص:36.
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نقط�ة ضعف مادي�ة فيه، كثريًا ما يس�تغلها الط�رف املبطل يف ال�رصاع، ويقوى 
بسببها، فيغلب املحق، ويظهر عليه.

وإىل ذلك يش�ري أمري املؤمننA يف قوله: »قد ي�رى الحّول القّلب وجه 
احليل�ة، ودون�ه مان�ع من أم�ر اهلل وهنيه، فيدعه�ا رأي العن بعد الق�درة عليها، 

وينتهز فرصتها من ال حرجية له يف الدين«))). 
 ولعل�ه ل�ذا ورد أن�ه م�ا اختلف�ت أم�ة بعد نبيه�ا إال غل�ب أه�ل باطلها 

أهل حقها)2).

استغالل السلطة املنحرفة الدعوة ومبادئها لصاحلها

ونتيج�ة لذل�ك يس�تويل أه�ل الباط�ل، ويتخ�ذون الدي�ن ذريع�ة خلدمة 
مصاحلهم وس�لطاهنم، ولتربير نزواهتم، وإش�باع ش�هواهتم، ول�و بتحريفه عن 
حقيقت�ه واخل�روج عن ح�دوده، ألن هل�م الق�وة والس�طوة، وبيده�م التثقيف 

والدعاية واإلعام.
ومن ثم كان منشأ التحريف يف الدين غالبًا هو حتكم غري املعصوم فيه من 

سلطان مبطل، أو مؤسسة منسقة مع السلطان املذكور.
ب�ل ذلك هو منش�أ التحري�ف يف مجيع الدع�وات واألنظمة الت�ي تتبناها 

))) هن�ج الباغ�ة ج:) ص:92، واللفظ له. ربيع األبرار ج:4 ص:342 باب الوفاء وحس�ن العهد ورعاية 
الذمم. التذكرة احلمدونية ج:3 ص:) الباب السابع يف الوفاء واملحافظة واألمانة والغدر وامللل واخليانة.
)2) جمم�ع الزوائ�د ج:) ص:57) كت�اب العل�م: ب�اب يف االخت�اف، واللف�ظ له. املعجم األوس�ط ج:7 
ص:370. في�ض القدير ج:5 ص:5)4. حلية األولي�اء ج:4 ص:3)3. تذكرة احلفاظ ج:) ص:87 
يف ترمجة الش�عبي. س�ري أعام النباء ج:4 ص:))3 يف ترمجة الشعبي. تاريخ اإلسام ج:7 ص:)3) 
يف ترمجة عامر بن رشحبيل الشعبي. ذكر من اسمه شعبة ص:68. كنز العال ج:) ص:83) ح:929. 
اجلام�ع الصغ�ري للس�يوطي ج:2 ص:)48 ح:7799. وقع�ة صف�ن ص:224. ينابي�ع امل�ودة ج:2 

ص:80. وغريها من املصادر.



(5( ................................................. غلبة الباطل ال توجب ضياع الدين احلق 

اجله�ات املتنفذة والق�وى احلاكمة، حيث تتخذ منها أداة لتقوية نفوذها، وتركيز 
حكمها وس�لطاهنا، ولو عىل حس�اب األس�س التي تقوم عليها تلك الدعوات 

واألنظمة والتعاليم التي تتبناها. 
كا يتضح ذلك بأدنى نظرة يف واقع األنظمة والدعوات التي تبنتها الدول 
واحلكوم�ات عرب التاريخ الطويل، وحت�ى عرصنا احلارض. حيث ال نجد دعوة 
ح�ق أو باطل قامت عىل أساس�ها دول�ة يف ظل غري املعص�وم بقيت حمافظة عىل 

أصالتها ونقائها، وعىل تعاليمها ومفاهيمها التي أسست عليها.

غلبة الباطل ال توجب ضياع الدين احلق وخفاء حجته

لكن اهلل عز وجل قد أخذ عىل نفسه أن يتم احلجة عىل احلق، كا سبق. بل 
ه�و الازم عليه بمقتىض عدله وحكمته.. أواًل: لقب�ح العقاب با بيان. وثانيًا: 

لعدم حتقق حكمة جعل الدين وإلزام الناس به إال بوصوله وقيام احلجة عليه.
وحينئذ البد من كون غلبة الباطل وتس�لطه بنحو ال يمنع من قيام احلجة 
ع�ىل بطان دعوته، وصحة دع�وة احلق، بحيث تنبه الغافل لذلك، وتقطع عذر 

اجلاهل.
ك�ا الب�د أن تبقى الدعوة املحق�ة التي يرعاها املرجع املعصوم ش�اخصة 
ناطقة، بحيث لو طلبها من ش�اء من أهل ذلك الدين وغريهم، ونظر يف حجتها 

بموضوعية تامة، بعيدًا عن التعصب والعناد، لوصل إليها.
ونتيج�ة لذلك البد من كون اخل�اف للحق، واخلروج عنه ليس لقصور 
يف بيان�ه وخفاء فيه، ب�ل عن تقصري من اخلارج بعد البين�ة، وقيام احلجة الكافية 

عىل احلق. 
ـِريَن  بِيِّيَن ُمَبشِّ ـًة َواِحَدًة َفَبَعـثَ اهلُل النَّ ك�ا قال اهلل تع�اىل: ﴿َكاَن النَّاُس ُأمَّ
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َوُمنِذِريـَن َوَأنَزَل َمَعُهـُم اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ لَِيْحُكَم َبْيَن النَّـاس ِفيَما اْخَتَلُفوْا ِفيِه َوَما 
َناُت َبْغيًا َبْيَنُهْم﴾))). ِذيَن ُأوُتوُه ِمن َبْعِد َما َجاءْتُهُم اْلَبيِّ اْخَتَلَف ِفيِه إاِلَّ الَّ

ِذيـنَ ُأْوُتوْا  يـَن ِعنَد اهللِ اإِلْسـاَلُم َوَمـا اْخَتَلَف الَّ وق�ال س�بحانه: ﴿إِنَّ الدِّ
اْلِكَتاَب إاِلَّ ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم اْلِعْلُم َبْغيًا َبْيَنُهْم﴾)2).

ُقوْا َواْخَتَلُفوْا ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم  ِذيَن َتَفرَّ وقال عز وجل: ﴿َواَل َتُكوُنوْا َكالَّ
َناُت َوُأْوَلئَِك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾)3). اْلَبيِّ

َنا َلْواَل َأْرَسـْلَت  ن َقْبِلِه َلَقاُلوا َربَّ ا َأْهَلْكَناُهم بَِعَذاٍب مِّ وقال تعاىل: ﴿َوَلْو َأنَّ
بَِع آَياتَِك ِمن َقْبِل َأن نَِّذلَّ َوَنْخَزى﴾)4). إَِلْيَنا َرُسواًل َفَنتَّ

ويف حدي�ث العرب�اض بن س�ارية عن النبيE أنه ق�ال: »قد تركتكم 
عىل البيضاء، ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك«)5)... إىل غري ذلك.

))) سورة البقرة اآلية: 3)2.
)2) سورة آل عمران اآلية: 9).

)3) سورة آل عمران اآلية: 05).
)4) سورة طه اآلية: 34).

)5) مس�ند أمحد ج:4 ص:26) حديث العرباض بن س�ارية عن النبيG، واللفظ له. تفسري القرطبي ج:7 
ص:38) � 39). س�نن ابن ماجة ج:) ص:6) باب اتباع اخللفاء الراش�دين املهدين. املس�تدرك عىل 
الصحيحن ج:) ص:96 كتاب العلم. الس�نة البن أيب عاصم ج:) ص:9)، 26، 27. املعجم الكبري 
ج:8) ص:247 يف م�ا رواه عب�د الرمحن بن عمرو الس�لمي عن العرباض بن س�ارية، ص:257 يف ما 
رواه حبري بن نفري عن العرباض. مس�ند الش�امين ج:3 ص:73). الرتغيب والرتهيب للمنذري ج:) 

ص:47. مصباح الزجاجة ج:) ص:5 كتاب اتباع السنة. وغريها من املصادر الكثرية.
هكذا روي احلديث يف هذه املصادر. لكن رواه الشـيخ اجلليل احلسـن بن أيب احلسن 
الديلمـي كـام ييل: »قـال العرباض بن سـارية: وعظنـا رسـول اهللE موعظة ذرفت 
العيون، ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول اهلل إن هذه ملوعظة مودع، فام تعهد إلينا؟ 
قال: لقد تركتكم عىل احلجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ بعدها إال هالك. ومن يعش 
=منكم يرى اختالفًا كثرًا، فعليكم بام عرفتم من سـنتي بعدي، وسـنة اخللفاء الراشـدين 
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ال حمذور يف ضياع معامل الدين بعد نسخه

نع�م إنا يلزم عىل اهلل عز وجل إبقاء احلجة ووضوح معامل احلق يف الدين 
ال�ذي يق�ع االختاف فيه مادام ذل�ك الدين مرشوعًا نافذًا ع�ىل الناس، بحيث 

جيب عليهم التدين به، والعمل بأحكامه. 
أم�ا إذا انته�ى أمده، ونس�خ بدي�ن جديد � جيب ع�ىل الن�اس التدين به، 
والعم�ل بأحكام�ه � ف�ا ملزم ببقاء احلج�ة الواضحة عىل دع�وة احلق يف الدين 

املنسوخ، وال حمذور يف ضياع معاملها.
بل ال أثر عميل لظهور دعوة احلق يف الدين املنس�وخ ووضوح حجته بعد 
ع�دم وجوب اعتناق�ه، والتدين به. وال حمذور يف انفراد دع�وة الباطل من ذلك 
الدين يف الساحة. إذ يكفي يف حتقق حكمة جعل الدين، ودفع حمذور العقاب با 
بيان، ساع دعوة الدين اجلديد الناسخ � الذي جيب التدين به واتباعه � ووضوح 

معامله، وقيام احلجة عليه، كا هو ظاهر.

كون اإلسالم خاتم األديان يستلزم بقاء معامله ووضوح حجته

وبذل�ك يظهر اختاف دين اإلس�ام العظيم عن بقي�ة األديان. إذ حيث 
كان ه�و الدي�ن اخلاتم الذي لي�س بعده دي�ن، والذي جيب عىل الن�اس اعتناقه 
والتدين به مادام اإلنسان يعمر األرض، فابد من بقاء دعوة احلق فيه مسموعة 

الصوت ظاهرة احلجة ما بقيت الدنيا.
وهو ما حصل بتس�ديد اهلل عز وجل ورعايته، وبجهود وتضحيات أهل 

مـن أهل بيتي، فعضـوا عليهم بالنواجذ، وأطيعـوا احلق ولو كان صاحبه عبدًا حبشـيًا، 
فإن املؤمن كاجلمل األلوف حيثام قيد اسـتقاد«. إرش�اد القلوب ج:) ص:37 الباب اخلامس: 

يف التخويف والرتهيب.

=
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البي�ت )صلوات اهلل عليهم( الذين ائتمنهم تعاىل عىل دينه، وجعلهم � مع كتابه 
املجي�د � مرجع�ًا لألم�ة فيه، وما اس�تتبع ذلك م�ن جهود وتضحيات ش�يعتهم 

ومواليهم الذين آمنوا بقيادهتم، وتفاعلوا معهم دينيًا وعاطفيًا.
وكان لنهض�ة اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه(، وتضحياته اجلس�يمة، 
أعظ�م األث�ر يف ذل�ك، ك�ا نرجو إيضاح�ه يف حديثنا ه�ذا، بعون م�ن اهلل تعاىل 

وتوفيقه وتسديده.
 ه�ذا وس�وف يتض�ح إن ش�اء اهلل تع�اىل أن اخلط�ر الذي تص�دى اإلمام 
احلسنA لدفعه مل ينشأ من استياء األموين عىل احلكم، أو استياء يزيد عليه 
خاص�ة. غاي�ة األمر أن يكون اخلطر قد تفاقم بذلك، أو أن الفرصة قد س�نحت 

للتصدي لذلك اخلطر، ومل تسنح قبل ذلك.
وكيف كان فاحلديث.. 

أواًل: يف اجت�اه مس�رية اإلس�ام بع�د االنح�راف ع�ن خ�ط أه�ل البيت 
)صلوات اهلل عليهم(، واس�تياء غريهم عىل الس�لطة، وما من ش�أنه أن يرتتب 

عىل االنحراف املذكور لو مل يكبح مجاحه.
وثانيًا: يف جهود أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( يف كبح مجاح االنحراف 

من أجل خدمة دعوة اإلسام بكيانه العام. فالكام يف مبحثن:



املبحث األول
فيام من شأنه أن يرتتب عىل انحراف مسار 

السلطة يف اإلسالم لو مل يكبح مجاحه
م�ن الطبيعي أن جي�ري اهلل عز وجل يف دين اإلس�ام القويم ترشيعًا عىل 
س�نن األديان الس�ابقة، فا يرتكه بعد ارحتال النبيE للرفيق األعىل عرضة 
لاخت�اف واالجتهادات املتضاربة، بل يوكله للمعصومن الذين يؤمن عليهم 

اخلطأ واالختاف.
بل هو أوىل من األديان السابقة بذلك بعد أن كان هو الدين اخلاتم، الذي 
ال ينتظ�ر أن يرشع بعده دين ونبوة تصحح األخطاء واخلافات التي حتصل بن 
معتنقيه، كا تصدى هو لتصحيح األخطاء واخلافات التي حصلت بن معتنقي 

األديان السابقة عليه.
ْيَطاُن  َن َلُهُم الشَّ ن َقْبِلَك َفَزيَّ قال اهلل عز وجل: ﴿َتاهللِ َلَقْد َأْرَسْلَنا إَِلى ُأَمٍم مِّ
ُهُم اْلَيْوَم َوَلُهْم َعَذاٌب َألِيٌم * َوَما َأنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب إاِلَّ لُِتَبيَِّن  َأْعَماَلُهْم َفُهَو َولِيُّ

َقْوٍم ُيْؤِمُنوَن﴾))). َلُهُم الَِّذي اْخَتَلُفوْا ِفيِه َوُهًدى َوَرْحَمًة لِّ
وق�ال تعاىل: ﴿إِنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َيُقصُّ َعَلى َبنِي إِْسـَرائِيَل َأْكَثَر الَِّذي ُهْم ِفيِه 

ْلُمْؤِمنِيَن﴾)2). ُه َلُهًدى َوَرْحَمٌة لِّ َيْخَتِلُفوَن * َوإِنَّ
))) سورة النحل اآلية: 63�64.
)2) سورة النمل اآلية: 76�77.
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ا  مَّ وقال س�بحانه: ﴿َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسـوُلَنا ُيَبيُِّن َلُكْم َكثِيرًا مِّ
ُكنُتْم ُتْخُفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْعُفو َعن َكثِيٍر﴾)))... إىل غري ذلك.

وقد كان املعصومون، الذين أوكل اهلل تعاىل دينه العظيم إليهم، وجعلهم 
مرجع�ًا لألمة في�ه، هم األئم�ة االثني عرش من أه�ل البيت، أوهل�م اإلمام أمري 
املؤمن�ن ع�يل بن أيب طال�ب، وآخرهم إمام الع�رص والزمان احلجة بن احلس�ن 

املهدي املنتظر )صلوات اهلل عليهم أمجعن(. 
ولس�نا اآلن بص�دد إثب�ات ذلك، ب�ل هو موك�ول لعلم ال�كام، وكتب 

العقائد الكثرية، ومنها كتابنا )أصول العقيدة).
وألمهي�ة أم�ر اإلمام�ة يف الدين فق�د أكد الكت�اب املجيد والس�نة النبوية 

الرشيفة عىل أمور:

وجوب معرفة اإلمام واإلذعان بإمامته

 Eاألول: وج�وب معرفة اإلمام والبيعة له. فقد اس�تفاض عن النبي
أن�ه قال: »من مات ومل يع�رف إمام زمانه مات ميتة جاهلي�ة«)2)، أو: »من مات 
بغ�ري إمام م�ات ميتة جاهلي�ة«)3)، أو: »من مات وليس يف عنق�ه بيعة مات ميتة 

))) سورة املائدة اآلية: 5).
)2) كال الدين ومتام النعمة ص:409. كفاية األثر ص:296. إعام الورى بأعام اهلدى ج:2 ص:253. 

ينابيع املودة ج:3 ص:372. اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ج:2 ص:457. وغريها من املصادر.
 )3) مس�ند أمحد ج:4 ص:96 حديث معاوية بن أيب س�فيان. حلية األولياء ج:3 ص:224 يف ترمجة زيد بن 
أس�لم. املعج�م الكب�ري ج:9) ص:388 يف م�ا رواه رشيح بن عبيد عن معاوية. مس�ند الش�امين ج:2 
ص:437 ما انتهى إلينا من مسند ضمضم بن زرعة: ما رواه ضمضم عن رشيح بن عبيد. جممع الزوائد 
ج:5 ص:8)2 كت�اب اخلاف�ة: ب�اب لزوم اجلاع�ة وطاعة األئمة والنه�ي عن قتاهلم. مس�ند أيب داود 
الطياليس ص:259 ما رواه أبو سلمة عن ابن عمر. كنز العال ج:) ص:03) ح:464، ج:6 ص:65 
ح:4863). علل الدارقطني ج:7 ص:63 من حديث الصحابة عن معاويةN. وغريها من املصادر.
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جاهلية«)))، أو نحو ذلك.

وجوب طاعة اإلمام ومواالته والنصيحة له

الثـاين: وج�وب الطاع�ة ألولياء أم�ور املس�لمن وأئمته�م، ومواالهتم، 
ِذيَن آَمُنـوْا َأِطيُعـوْا اهلَل َوَأِطيُعوْا  َهـا الَّ والنصيح�ة هل�م. قال اهلل ع�ز وجل: ﴿َيا َأيُّ

ُسوَل َوُأْولِي اأَلْمِر ِمنُكْم﴾)2). الرَّ
وقال النبيE يف خطبته يف مسجد اخليف: »ثاث ال يغل عليهن قلب 
امرئ مسلم: إخاص العمل هلل، والنصيحة ألئمة املسلمن، واللزوم جلاعتهم، 
ف�إن دعوهت�م حميطة من ورائهم...«)3)... إىل غري ذل�ك مما يفوق حّد اإلحصاء.

))) صحيح مس�لم ج:6 ص:22 كتاب اإلمارة: باب األمر بلزوم اجلاعة عند ظهور الفتن. الس�نن الكربى 
ج:8 ص:56) كتاب قتال أهل البغي: مجاع أبواب الرعاة: باب الرتغيب يف لزوم اجلاعة والتشديد عىل 
م�ن ن�زع يده من الطاعة. جممع الزوائد ج:5 ص:8)2 كت�اب اخلافة: باب لزوم اجلاعة وطاعة األئمة 
والنه�ي عن قتاهلم. الس�نة البن أيب عاص�م ص:489 ح:057)، ص:500 ح: )08). املعجم الكبري 
ج:9) ص:334 يف ما رواه ذكوان أبو صالح السان عن معاوية. فتح الباري ج:3) ص:5. كنز العال 

ج:6 ص:52 ح:0)48). وغريها من املصادر الكثرية.
)2) سورة النساء اآلية: 59.

)3) ال�كايف ج:) ص:403، واللف�ظ له. األمايل للصدوق ص:432. س�نن الرتم�ذي ج:5 ص:34 كتاب 
العل�م عن رس�ول اهللG: باب ما جاء يف احلث عىل تبليغ الس�اع. س�نن ابن ماج�ة ج:) ص:84 باب 
من بلغ علًا. املس�تدرك عىل الصحيحن ج:) ص:87 كتاب العلم. مس�ند أمحد ج:3 ص:225 مس�ند 
أن�س ب�ن مال�ك، ج:4 ص:82 حديث جبري بن مطع�مN. صحيح ابن حب�ان ج:) ص:270 كتاب 
العلم: باب الزجر عن كتبة املرء السنن خمافة أن يتكل عليها دون احلفظ هلا: ذكر رمحة اهلل جل وعا من 
بل�غ األم�ة حديثًا صحيحًا عنه. جممع الزوائد ج:) ص:37)، 38)، 39) كتاب العلم : باب يف س�اع 
احلديث وتبليغه. األحاديث املختارة ج:6 ص:308يف ما رواه عقبة بن وساج عن أنس. سنن الدارمي 
ج:) ص:75 ب�اب االقت�داء بالعل�اء. املعجم الكبري ج:2 ص:27) باب حمم�د بن جبري بن مطعم عن 
أبيه، ج:5 ص:54) فيا رواه وهب أبو حممد عن زيد بن ثابت. مس�ند احلميدي ج:) ص:48. مس�ند 

أيب يعىل ج:3) ص:408. وغريها من املصادر الكثرية جدًا.
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لزوم مجاعة املسلمني واملؤمنني وحرمة التفرق

الثالـث: لزوم مجاع�ة األئمة، التي ه�ي مجاعة املؤمنن، واتباع س�بيلهم، 
والنه�ي عن االختاف والتفرق، قال اهلل تع�اىل: ﴿َواْعَتِصُموْا بَِحْبِل اهللِ َجِميعًا 

ُقوْا﴾))). َواَل َتَفرَّ
ُقوْا َواْخَتَلُفوْا ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم  ِذيَن َتَفرَّ وقال عز وجل: ﴿َواَل َتُكوُنوْا َكالَّ

َناُت َوُأْوَلئَِك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾)2). اْلَبيِّ
ُقوْا ِديَنُهْم َوَكاُنوْا ِشَيعًا لَّْسَت ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء﴾)3). ِذيَن َفرَّ وقال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّ
وكذا ما س�بق من خطبة النبيE يف مسجد اخليف. وقولهE: »ال 

ترجعوا بعدي كفارًا يرضب بعضكم رقاب بعض«)4).
وعنهE أنه قال: »أنا آمركم بخمس، اهلل أمرين هبن. باجلاعة والسمع 
والطاعة، واهلجرة، واجلهاد يف سبيل اهلل. فإنه من خرج من اجلاعة قيد شرب فقد 

خلع ربقة اإلسام من عنقه، إىل أن يرجع...«)5)... إىل غري ذلك.
))) سورة آل عمران اآلية: 03).
)2) سورة آل عمران اآلية: 05).

)3) سورة األنعام اآلية: 59).
)4) صحي�ح البخ�اري ج:) ص:38 كت�اب العلم: باب اإلنص�ات للعل�اء، ج:2 ص:)9)، 92) كتاب 
احل�ج: باب اخلطبة أيام منى، ج:5 ص:26) كتاب املغ�ازي: باب حجة الوداع، ج:7 ص:2)) كتاب 
األدب: ب�اب م�ا جاء يف قول الرجل ويلك، ج:8 ص:6) كت�اب احلدود: باب احلدود كفارة، ص:36 
كتاب الديات، ص:)9 كتاب الفتن: باب قول النبيG ال ترجعوا بعدي كفارًا يرضب بعضكم رقاب 
بعض. صحيح مس�لم ج:) ص:58 كتاب اإليان: باب ال ترجعوا بعدي كفارًا يرضب بعضكم رقاب 
بع�ض، ج:5 ص:08) كت�اب القس�امة واملحارب�ن والقص�اص والديات: ب�اب تغليظ حتري�م الدماء 

واألعراض واألموال. وغريمها من املصادر الكثرية جدًا.
)5) مسند أمحد ج:4 ص:202 حديث احلارث األشعري عن النبيG، واللفظ له، ج:5 ص:344 حديث 
أيب مالك األشعري. سنن الرتمذي ج:4 ص:226 أبواب األمثال عن رسول اهللG: باب ما جاء مثل 
=الصاة والصيام والصدقة. املس�تدرك عىل الصحيحن ج:) ص:7)) كتاب العلم: احلديث الرابع فيا 



(59 ............................................ أمهية معرفة اإلمام احلق وطاعته ولزوم مجاعته 

وق�د أمج�ع اجلمهور ع�ىل حرمة اخلروج ع�ىل اإلمام الع�ادل � فضًا عن 
املعصوم � وأن اخلارج عليه باٍغ جيب عىل املسلمن قتاله حتى يفيء للطاعة.

ق�ال اهلل عز وجل: ﴿َوإِن َطائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيـنَ اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما 
تِي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء إَِلى َأْمِر اهللِ﴾))). ْخَرى َفَقاتُِلوا الَّ َفإِن َبَغْت إِْحَداُهَما َعَلى اأْلُ

أمهية هذه األمور يف نظم أمر الدين واملسلمني

وبالتأكي�د ع�ىل هذه األم�ور ُيقطع الطري�ق ترشيعيًا عىل م�ن حياول زرع 
األش�واك يف طريق اإلمام املعصوم وإتعاب�ه، وعىل من يتوهم أو خيتلق املربرات 

ملخالفة أمره، فضًا عن اخلروج عليه واالنحياز عن مجاعته.
وهو أمر رضوري يف مس�رية دولة احل�ق، ألن الدولة ال تقوم إال بالطاعة 
املطلق�ة. إذ كثريًا ما خيفى عىل الرعية وجه احلكمة يف موقف اإلمام املعصوم من 

األحداث. نظري ما حدث للمسلمن مع النبيE يف صلح احلديبية وغريه.
فإذا فتح باب االجتهاد واخلاف عىل اإلمام عاقه ذلك عن أداء وظيفته، 
وتي�رس للمنحرفن والنفعين اختاق امل�ربرات ملخالفته واخلروج عليه، كا هو 
ظاهر. وقد حاولنا توضيح ذلك عند االستدالل عىل وجوب عصمة اإلمام من 

كتابنا )أصول العقيدة).

ي�دل عىل أن إمجاع العلاء حجة. الس�نن الك�ربى للبيهقي ج:8 ص:57) كتاب قت�ال أهل البغي: باب 
الرتغي�ب يف لزوم اجلاعة والتش�ديد عىل من نزع ي�ده من الطاعة. صحيح اب�ن خزيمة ج:3 ص:96) 
كت�اب الصي�ام: ب�اب ذكر متثي�ل الصائم يف طيب رحي�ه بطيب ريح املس�ك إذ هو أطي�ب الطيب. جممع 
الزوائ�د ج:5 ص:7)2 كت�اب اخلاف�ة: باب لزوم اجلاع�ة وطاعة األئمة والنهي ع�ن قتاهلم. املصنف 
لعب�د ال�رزاق ج:3 ص:57) كت�اب الصاة: باب تزين املس�اجد واملمر يف املس�جد. املصنف البن أيب 

شيبة ج:7 ص:227 كتاب اإليان والرؤية. وغريها من املصادر الكثرية جدًا.
))) سورة احلجرات اآلية: 9.

=
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طاعة اإلمام املعصوم مأمونة العاقبة عىل الدين واملسلمني

ك�ا أن الطاعة املذك�ورة مأمونة العاقبة عىل الدين واملس�لمن بعد فرض 
عصمة اإلمام، وكونه مسددًا من قبل اهلل عز وجل.

ك�ا قال�ت الصديق�ة الطاه�رة فاطم�ة الزه�راء )صل�وات اهلل عليها( يف 
بي�ان حال األمة لو وليه�ا أمري املؤمنن )عليه أفضل الصاة والس�ام(: »وتاهلل 
ل�و مالوا ع�ن املحجة الائحة، وزال�وا عن قبول احلجة الواضح�ة لردهم إليها 
ومحلهم عليها. ولسار هبم سريًا سجحًا، ال يكلم حشاشه، وال يِكّل سائره، وال 

 

يُمّل راكبه. وألوردهم منهًا نمريًا صافيًا رويًا، تطفح ضفتاه، وال يرتنق جانباه. 
وألصدرهم بطانًا، ونصح هلم رسًا وإعانًا«))).

طاعة اإلمام ولزوم مجاعته مدعاة للطف اإلهلي

ب�ل الطاعة املذكورة مدعاة للط�ف اإلهلي والفيض الرباين عىل األمة بعد 
أن اجتمع�ت عىل طاعة اهلل عز وجل، وانضمت حتت راية عدله التي رفعها هلا. 
َقـوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم َبَرَكاٍت  ك�ا قال اهلل عز وجل: ﴿َوَلـْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتَّ

َماء َواأَلْرِض﴾)2).  َن السَّ مِّ
ْرَنا َعْنُهْم  َقـْوْا َلَكفَّ وق�ال س�بحانه تعالى: ﴿َوَلْو َأنَّ َأْهـَل اْلِكَتاِب آَمُنوْا َواتَّ
ـْوَراَة َواإِلنِجيَل َوَما  ُهْم َأَقاُموْا التَّ ِعيِم * َوَلـْو َأنَّ َئاتِِهْم َوألْدَخْلَناُهـمْ َجنَّاِت النَّ َسـيِّ

بِِّهْم ألَكُلوْا ِمن َفْوِقِهْم َوِمن َتْحِت َأْرُجِلِهم﴾)3). ن رَّ ُأنِزَل إَِليِهم مِّ
وق�ال س�لان الف�اريس: »ل�و بايعوا علي�ًا ألكل�وا من فوقه�م ومن حتت 

))) راجع ملحق رقم )2).
)2) سورة األعراف اآلية: 96.

)3) سورة املائدة اآلية: 65�66.



(6( ........................... انحراف مسار السلطة وإنكار أمري املؤمنن والزهراءC ذلك  

أرجله�م«))). وق�ال أب�و ذر: »أما لو قدمت�م من قّدم اهلل، وأخرت�م من أخر اهلل، 
وأقررت�م الوالية والوراثة يف أهل بيت نبيكم، ألكلتم من فوق رؤوس�كم ومن 

حتت أقدامكم«)2).

انحراف مسار السلطة يف اإلسالم

لكن أمر اإلس�ام عمليًا بعد النبيE مل جير عىل ما أراده اهلل عز وجل 
ورس�ولهE، ب�ل تعثرت األمة يف طريقه�ا، وانحرفت عن خ�ط أهل البيت 
)صل�وات اهلل عليه�م(، وخرجت بالس�لطة عنه�م، وعن االلت�زام بالنص عىل 

اإلمام املعصوم. بل من دون نظام بديل حتى لو مل يكن إهليًا.
وص�ار املعي�ار يف اإلمامة البيع�ة ولو بالق�رس والقهر � مه�ا كانت منزلة 
املباَيع نس�بًا، وأثرًا يف اإلس�ام، وس�لوكًا يف نفس�ه ومع الناس � اعرتافًا باألمر 

الواقع ورضوخًا له.

إنكار أمر املؤمنني والزهراءC ملا حصل

وق�د وقف أمري املؤمنن اإلمام عيل )صلوات اهلل عليه( وخاصة أصحابه 
ممن ثبت معه موقف املنكر لذلك، إقامة للحجة.

كا اس�تثمرت الصديقة سيدة النساء فاطمة الزهراء )صلوات اهلل عليها( 
حصانتها نس�بيًا، فدعم�ت موقفهم، وأصحرت بالش�كوى واإلنكار ملا حصل 
يف خطبتيه�ا اجلليلتن)3)، وأحاديثه�ا ومواقفها الصلبة يف بقي�ة عمرها القصري، 

))) أنساب األرشاف ج:2 ص:274 أمر السقيفة.
)2) تاريخ اليعقويب ج:2 ص:)7) يف أيام عثان.

)3) راجع ملحق رقم ))( ، )2).
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وأيامه�ا القليلة، مؤكدة عىل أن اخلافة واإلمامة حق ألهل البيت )صلوات اهلل 
عليه�م( جعله اهلل تعاىل كا جعل فرائض اإلس�ام، وأنه ال عذر هلم يف اخلروج 
عن ذلك، وال جمال لتربيره، بل س�وف يتحملون مس�ؤولية م�ا حصل يف الدنيا 
واآلخرة. وقد أرصت عىل مواقفها السلبية منهم حتى قضت نحبها، يف تفاصيل 

كثرية ال يسع املقام استقصاءها.

اضطرار أمر املؤمننيA للمساملة

ثم اضطر أمري املؤمننA وخاصة أصحابه للس�كوت واملس�املة بعد أن 
ظهر إرصار املستولن عىل السلطة وعنفهم، حفاظًا منه )صلوات اهلل عليه( عىل 
كيان اإلسام العام من االهنيار، وإبقاء منهA عىل حياته وحياة البقية الصاحلة، 
لتؤدي دورها يف التعريف بالدين الصحيح، والدعوة له، عندما يتيرس هلم ذلك، 

عىل ما ذكرناه يف خامتة كتابنا )أصول العقيدة).

أثر الفتوح يف تركز اإلسالم واحرتام رموز السلطة

ومل مت�ض م�دة طويلة حت�ى توجه املس�لمون للح�روب خ�ارج اجلزيرة 
العربي�ة. وكان�ت نتيجتها الفت�وح الكربى، وما اس�تتبعها من الغنائ�م العظيمة 
التي مل يكونوا حيلمون هبا، ثم الش�عور بالعزة والرفعة. فرتكز اإلس�ام وحسن 
يف نفوس�هم، وفرض احرتامه عىل العامل، واتس�عت رقعته، وتوطدت أركانه يف 

األرض، ودخلت فيه الشعوب املختلفة.
ومن الطبيعي � بعد ذلك � أن ال يعرف من اإلسام وال حيرتم إال اإلسام 
ال�ذي حتقق ب�ه الفتح، الذي ابتنت اخلافة واحلكم فيه ع�ىل اخلروج عىل النظام 
اإلهل�ي، واعتاد القوة. فصار له ولرموزه املكانة العليا يف النفوس، ومنها تؤخذ 



دعم أمري املؤمننA للسلطة يف صالح اإلسام .......................................... 63)

أصول�ه وثوابته العقائدية، ويرج�ع إليها يف فروعه وأحكامه وإرش�اداته وآدابه 
وتارخيه وأجماده ومجيع ش�ؤونه. فهي املرجع لإلس�ام واملس�لمن يف السياس�ة 
واإلدارة والعل�م والثقافة، كا يظهر بمراجعة الرتاث املتعلق بتلك الفرتة. وربا 

يأيت بعض مفردات ذلك.
وأك�د ذلك اخلط�وات الت�ي خطتها الس�لطة يف س�بيل ف�رض احرتامها 
ومرجعيتها، وتثبيت رشعيتها، بل تقديسها، مما يأيت التعرض له إن شاء اهلل تعاىل.

غياب اإلسالم احلق ورموزه عن ذاكرة املسلمني

وص�ار اإلس�ام احلق غريب�ًا عىل مجهور املس�لمن، وجهل مق�ام رموزه 
ومحلت�ه، بالرغم مما هلم من مقام ديني رفيع ن�ّوه عنه النبيE بصورة مكثفة، 

وأن هلم أعظم األثر يف اإلسام.
وحت�ى يف تل�ك احل�روب � التي كان�ت نتيجته�ا الفتوح الك�ربى � دعًا 
وتوجيهًا ومشاركة. اهتامًا منهم بكيان اإلسام العام، من أجل أن تصل دعوته 
إىل العامل، وتتعرف عليه األمم املختلفة، ويأخذ موقعه من نفوسها. وإن استغلت 
السلطة الرسمية القائمة ذلك كله لصاحلها، وتثبيت موقعها، وفرض احرتامها.

دعم أمر املؤمننيA السلطة اهتاممًا بكيان اإلسالم

فمثًا يظهر من بعض الروايات أن ش�عور مجهور الصحابة بعدم رشعية 
االنحراف الذي حصل جعلهم يتوقفون عن احلرب يف ظل الس�لطة اجلديدة يف 
حروب الردة يف اجلزيرة العربية، فضًا عن غزو الكفار فيها ويف خارجها. وقد 

أوجب ذلك توقف النشاط العسكري اإلسامي، وتعرض اإلسام للخطر. 
فاضطر أمري املؤمنن )عليه أفضل الصاة والس�ام( لدعم الس�لطة، من 
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أجل إضفاء الرشعية عىل القتال حتت ظلها.
فقد روى املدائني عن عبد اهلل بن جعفر بن عون قال: »ملا ارتدت العرب 
مش�ى عث�ان إىل عيل، فقال: ي�ا ابن عم إنه ال خي�رج أحد إيل. فق�ال: ]إىل قتال. 
صح[ هذا العدو وأنت مل تبايع؟ فلم يزل به حتى مشى إىل أيب بكر. فقام أبو بكر 
إليه واعتنقا، وبكى كل واحد إىل صاحبه، فبايعه. فرّس املس�لمون، وجّد الناس 

يف القتال، وقطعت البعوث«))).
وق�ال )صل�وات اهلل علي�ه( يف كتابه إىل أهل مرص: »ف�ا راعني إال انثيال 
الناس عىل فان يبايعونه، فأمس�كت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت 
عن اإلسام يدعون إىل حمق دين حممدF، فخشيت إن مل أنرص اإلسام وأهله 
أن أرى فيه ثلًا أو هدمًا تكون املصيبة به عيّل أعظم من فوت واليتكم... فنهضت 

يف تلك األحداث حتى زاح الباطل وزهق، واطمأن الدين وتنهنه«)2).
وقال اليعقويب: »وأراد أبو بكر أن يغزو الروم، فشاور مجاعة من أصحاب 
رسول اهللE، فقّدموا وأخروا. فاستشار عيل بن أيب طالب، فأشار أن يفعل، 

فقال: إن فعلت ظفرت، فقال: برشت بخري«)3).
وكان )صلوات اهلل عليه( يسعفهم بتوجيهاته، وصائب رأيه. 

فمثًا ملا استشاره عمر يف اخلروج حلرب الروم أشار عليه برتك اخلروج)4). 
وكذا ملا استشاره يف اخلروج حلرب الفرس)5). كا أوضح له آلية احلرب، وكيفية 

))) أنساب األرشاف ج:2 ص:270 أمر السقيفة. الشايف يف اإلمامة ج:3 ص:)24.
)2) هنج الباغة ج:3 ص:9)).

)3) تاري�خ اليعق�ويب ج:2 ص:33) يف أي�ام أيب بكر. وقري�ب منه يف الفتوح البن أعث�م ج:) ص:82 ذكر 
.Nكيفية االستياء عىل باد الشام يف خافة الصديق

)4) هنج الباغة ج:2 ص:8).

)5) هنج الباغة ج:2 ص:29.
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جتنيد املسلمن هلا))).
وما أكثر ما جنبهم املآزق، حتى تكرر عن عمر أنه كان يتعوذ من معضلة 

ليس هلا أبو احلسن)2). 
وقال: »لوال عيل هللك عمر«)3)... إىل غري ذلك مما هو كثري جدًا، ويسهل 

عىل الباحث االطاع عليه)4).

))) هن�ج الباغ�ة ج:2 ص:29. تاري�خ الط�ربي ج:3 ص:))2�2)2 أحداث س�نة إح�دى وعرشين من 
اهلج�رة: ذكر اخلرب عن وقعة املس�لمن والف�رس بنهاوند. الكامل يف التاريخ ج:3 ص:8 أحداث س�نة 

إحدى وعرشين من اهلجرة: ذكر وقعة هناوند. وغريها من املصادر.
)2) االس�تيعاب ج:3 ص:03)) يف ترمج�ة ع�يل بن أيب طالب. أس�د الغاب�ة ج:4 ص:23 يف ترمجة عيل بن 
أيب طال�ب. الطبقات الكربى ج:2 ص:339 يف ترمج�ة عيل بن أيب طالبN. اإلصابة ج:4 ص:467 
يف ترمج�ة ع�يل بن أيب طالب. فتح الب�اري ج:3) ص:286. هتذيب التهذي�ب ج:7 ص:296 يف ترمجة 
عيل بن أيب طالب. الفصول املهمة ج:) ص:99)، 200 الفصل األول يف ذكر أمري املؤمنن عيل بن أيب 
طال�ب )كرم اهلل وجهه(: فصل يف ذكر يشء من علوم�هA. كنز العال ج:0) ص:300 ح:29509. 
رشح هنج الباغة ج:) ص:8). نظم دررالسمطن ص:32). فيض القدير ج:4 ص:470 ح:5594. 

املناقب للخوارزمي ص:96. وغريها من املصادر.
)3) االس�تيعاب ج:3 ص:03)) يف ترمج�ة ع�يل ب�ن أيب طالب. في�ض القدي�ر ج:4 ص:470 ح:5594. 
مس�ند زيد بن ع�يل ص:335 كتاب احلدود: باب حد الزاين. تأويل خمتلف احلديث ص:52). تفس�ري 
الس�معاين ج:5 ص:54). الوايف بالوفي�ات ج:)2 ص:79). الفصول املهمة ج:) ص:99) الفصل 
 .Aاألول يف ذك�ر أم�ري املؤمن�ن عيل ب�ن أيب طالب )ك�رم اهلل وجهه(: فص�ل يف ذكر يشء م�ن علومه
املناق�ب للخوارزم�ي ص:)8. مطال�ب الس�ؤول يف مناق�ب آل الرس�ول ص:77. ينابيع امل�ودة ج:) 

ص:6)2، ج:2 ص:72)، ج:3 ص:47). وغريها من املصادر الكثرية.
)4) غاية األمر أنه )صلوات اهلل عليه( كان يقترص عىل ما فيه مصلحة اإلسـالم وتأييده، دون 
ما كان فيه تأييد هلم بأشخاصهم أو بمراكزهم من دون أن خيدم اإلسالم بكيانه العام، إال 
أن يضطر لذلك. ولذا امتنع من اخلروج مع عمر عندما ذهب إىل الشام حتى شكاه عمر 

البن عباس. رشح هنج الباغة ج:2) ص:78. 
 وملا سئل عمر عن وجه عدم توليته ألمر املؤمننيA ومجاعة من الصحابة قال: »أما 

عيل فأنبه من ذلك...«. رشح هنج الباغة ج:9 ص:29.
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ك�ا أنه ق�د اش�رتك مجاعة من أصح�اب أم�ري املؤمن�نA وخواصه يف 
تلك احلروب، كس�لان الفاريس واملقداد بن األسود الكندي وحذيفة بن اليان 
وعب�ادة بن الصامت وغريه�مP. وكان هلم الرأي الصائب والتدبري احلس�ن 

واألثر املحمود.
إال أن ذل�ك إن�ا يعرفه اخلاصة، دون عامة الن�اس. ومن عرفه من العامة 
نسبه للسلطة، واعتربهم واجهة هلا، كغريهم ممن تعاون معها، وسار يف ركاهبا. 
م�ن دون أن يع�رف هل�ذه اجلاع�ة الصاحل�ة مقامه�ا الرفيع يف اإلس�ام 
وجهاده�ا م�ن أجله يف عهد النب�يE وتضحيتها وجهوده�ا يف احلفاظ عىل 

كيانه ونرشه يف األرض بعد ذلك، وال حيرتمها نتيجة ذلك يف نفسه.
كا يناس�ب ذلك  ما يأيت من جندب بن عبد اهلل األزدي عن موقف أهل 
الكوف�ة يف أعقاب الش�ورى من حديثه يف بيان مقام أم�ري املؤمنن )صلوات اهلل 

عليه( وفضله))). 
وكذل�ك ق�ول معاوية ب�ن أيب س�فيان لعار بن ي�ارس ملا ب�دأ اإلنكار من 
املس�لمن عىل عثان يف جملس يضم مجعًا من الصحابة: »يا عار إن بالش�ام مائة 
أل�ف ف�ارس كل يأخذ العطاء م�ع مثلهم من أبنائهم وعبداهن�م ال يعرفون عليًا 

وقرابته، وال عارًا وال سابقته«)2).

تقييم أمر املؤمننيA لألوضاع

وق�د أوض�ح أمري املؤمن�ن )صلوات اهلل علي�ه( ذلك يف حدي�ث له قال 

))) يأيت يف ص: 262�263.
)2) اإلمام�ة والسياس�ة ج:) ص:29 ذكر اإلنكار ع�ىل عثانN، واللفظ له. وقريب من�ه يف تاريخ املدينة 

ج:3 ص:094).
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في�ه: »إن الع�رب كره�ت أمر حممدF، وحس�دته ع�ىل ما آتاه اهلل م�ن فضله، 
واستطالت أيامه، حتى قذفت زوجته، ونفرت به ناقته، مع عظيم إحسانه إليها، 

وجسيم مننه عندها. وأمجعت مذ كان حيًا عىل رصف األمر عن أهل بيته.

ولوال أن قريشًا جعلت اسمه ذريعة إىل الرياسة، وُسّلًا إىل العز واإلمرة، 
ملا عبدت اهلل بعد موته يومًا واحدًا، والرتدت يف حافرهتا، وعاد قارحها جذعًا، 

وبازهلا بكرًا.

ث�م فت�ح اهلل عليه�ا الفت�وح، فَأْث�رت بع�د الفاق�ة، ومتول�ت بع�د اجلهد 
واملخمصة. فحس�ن يف عيوهنا من اإلسام ما كان سمجًا، وثبت يف قلوب كثري 

منها من الدين ما كان مضطربًا، وقالت: لوال أنه حق ملا كان كذا.

ثم نسبت تلك الفتوح إىل آراء والهتا، وحسن تدبري األمراء القائمن هبا، 
فتأكد عند الناس نباهة قوم ومخول آخرين. 

فكنا ممن مخل ذكره، وخبت ناره، وانقطع صوته وصيته، حتى أكل الدهر 
علين�ا ورشب، ومض�ت الس�نون واألحقاب ب�ا فيها. ومات كث�ري ممن يعرف، 

ونشأ كثري ممن ال يعرف...«))).

وق�د قام الوالة ومن دعمهم يف س�بيل فرض احرتامه�م، وتوطيد أركان 
حكمهم، وإضفاء الرشعية عليه، بأمور خطرية.

استغالل األلقاب املناسبة لرشعية السلطة ونقلها عن أهلها

األمر األول: إضفاء األلقاب املناس�بة لرشعية احلكم دينيًا، مثل: )خليفة 

))) رشح هنج الباغة ج:20 ص:299.
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رسول اهلل()))، و)أمري املؤمنن(، و)ويل رسول اهلل()2).
وتأكي�دًا لذل�ك ختتم عم�ر وأبو بك�ر وعث�ان بخاتم النب�يE الذي 
 كان نقش�ه: )حمم�د رس�ول اهلل(، وكان يوق�ع ب�ه يف كتب�ه لألعاج�م، أو ب�ا هو 

مثله يف النقش)3).
ومح�ل أبو بكر)4) وعمر)5) بعد موهتا عىل الرسير الذي محل عليه رس�ول 

))) مس�ند أمحد ج:) ص:0)، 3)، 37 مس�ند أيب بكر الصديقN. املستدرك عىل الصحيحن ج:3 كتاب 
معرف�ة الصحاب�ة ص:)8 مناق�ب أم�ري املؤمنن عم�ر بن اخلطابN ص:607 ذكر س�عد ب�ن الربيع 
األنص�اريN. جمم�ع الزوائ�د ج:5 كتاب اخلاف�ة ص:84) باب اخللف�اء األربع�ة، ص:98) باب 
كي�ف يدعى اإلم�ام، ج:6 ص:222 كتاب املغازي والس�ري: باب قتال أهل ال�ردة. فتح الباري ج:3) 

ص:78). وغريها من املصادر الكثرية جدًا.
)2) صحي�ح البخ�اري ج:4 ص:44 ب�اب فرض اخلم�س، ج:5 ص:24 كتاب املغ�ازي: باب حديث بني 
النض�ري وخمرج رس�ول اهللG إليه�م، ج:6 ص: )9) كت�اب النفقات، ج:8 ص:4 كت�اب الفرائض، 
ص:47) كتاب االعتصام بالكتاب والس�نة. صحيح مسلم ج:5 ص:52) كتاب اجلهاد والسري: باب 
حكم الفيء، ج:2 ص:)2 كتاب اخلراج واإلمارة والفيء: باب يف صفايا رس�ول اهللG. مس�ند أمحد 
ج:) ص:60 مسند عثان بن عفانN، ص:208، 209 حديث العباس بن عبد املطلبN. وغريها 

من املصادر الكثرية جدًا.
)3) صحيح البخاري ج:7 ص:53 كتاب اللباس: باب نقش اخلاتم. صحيح مس�لم ج:6 ص:50) كتاب 
اللباس والزينة: باب لبس النبي خامتًا من ورق نقشه حممد رسول اهلل ولبس اخللفاء له من بعده. السنن 
الكربى للبيهقي ج:4 ص:42) كتاب الزكاة: باب ما ورد فيا جيوز للرجل أن يتحىل به من خامته وحلية 

سيفه ومصحفه إذا كان من فضة. وغريها من املصادر الكثرية جدًا.
)4) املستدرك عىل الصحيحن ج:3 ص:63 كتاب اهلجرة: ذكر مرض أيب بكر ووفاته ودفنه. تاريخ الطربي 
ج:2 ص:3)6 أحداث س�نة الثالثة عرش من اهلجرة: ذكر اخلرب عمن غس�له والكفن الذي كفن فيه أبو 
بكرK ومن صىل عليه والوقت الذي صىل عليه فيه والوقت الذي تويف فيه )رمحة اهلل عليه(. الكامل يف 
التاري�خ ج:2 ص:9)4 أح�داث س�نة الثالثة عرش من اهلجرة: ذكر وفاة أيب بك�ر. وفيات األعيان ج:3 

ص:65 يف ترمجة أيب بكر الصديق. وغريها من املصادر.
)5) أس�د الغابة ج:4 ص:77 يف ترمجة عمر بن اخلطاب. تاريخ دمش�ق ج:44 ص:)45 يف ترمجة عمر بن 

اخلطاب. سبل اهلدى والرشاد ج:)) ص:275. وغريها من املصادر.
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اهللE. كا أن من املعلوم أهنا قد دفنا مع النبيE يف حجرته.
بل متادت السلطة وأتباعها فوصفوا احلاكم بأنه )خليفة اهلل()))، و)سلطان 

اهلل يف األرض()2)، ونحو ذلك.
وق�د روى راش�د ب�ن س�عد أن عم�ر أيت بال فجعل يقس�م ب�ن الناس، 
فازدمحوا عليه، فأقبل سعد بن أيب وقاص يزاحم الناس حتى خلص إليه، فعاه 
عم�ر بال�درة، قال: »إن�ك أقبلت ال هت�اب س�لطان اهلل يف األرض، فأحببت أن 

أعلمك أن سلطان اهلل لن هيابك«)3).
ويف كت�اب عثان إىل األمراء يتح�دث عن اجلاعة املحارصين له: »قالوا: 
ال ن�رىض إال ب�أن تعتزلن�ا. وهيهات هلم واهلل م�ن أمر ينال به الش�يطان فيا بعد 
اليوم من س�لطان اهلل حاجت�ه...«. وملا قدم الكتاب عليه�م قام معاوية فخطب 

الناس وكان فيا قال: »اهنضوا إىل سلطان اهلل فأعزوه يعزكم وينرصكم...«. 
وخطب أبو موسى فكان فيا قال: »وإنا قوام هذا الدين السلطان. بادروا 

))) أنس�اب األرشاف ج:5 ص:27 وأم�ا معاوية بن أيب س�فيان. مروج الذه�ب ج:3 ص:53 ذكر خافة 
معاوي�ة ب�ن أيب س�فيان: موقف آخر بن صعصع�ة ومعاوية. تاري�خ دمش�ق ج:39 ص:543 يف ترمجة 
عث�ان ب�ن عفان ج:40 ص:))4 يف ترمجة عطاء بن أيب صيفي ب�ن نضلة، ج:70 ص:72 يف ترمجة لييل 
األخليلية. الفتوح البن أعثم ج:3 ص:88 بعد حديث الزرقاء بنت عدي اهلمذانية مع معاوية. وغريها 

من املصادر.
)2) تاري�خ الط�ربي ج:6 ص:)33 أحداث س�نة 58) من اهلجرة: ذكر اخلرب عن صف�ة أيب جعفر املنصور 
وذك�ر بعض س�ريه. البداية والنهاي�ة ج:0) ص:30) أحداث س�نة 58) من اهلج�رة: ترمجة املنصور. 
 تاري�خ دمش�ق ج:32 ص:))3 يف ترمج�ة عب�د اهلل ب�ن حممد ب�ن عيل بن عب�د اهلل بن العب�اس. وغريها 

من املصادر.
)3) الطبق�ات الك�ربى ج:3 ص:287 ذك�ر اس�تخاف عمر، واللفظ ل�ه. تاريخ الط�ربي ج:3 ص:280 
أحداث س�نة ثاث وعرشين من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مقت�ل عمرN: محله الدرة وتدوينه الدواوين. 
أنساب األرشاف ج:0) ص:338�339 نسب بني عدي بن كعب بن لؤي: يف ترمجة عمر بن اخلطاب. 

كنز العال ج:2) ص:564 ح:35768. رشح هنج الباغة ج:2) ص:96.
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سلطان اهلل ال يستذل...«))).
وأخ�ذ عب�د اهلل بن س�ام ينه�ى املحارصين لعث�ان عن قتل�ه، وكان فيا 
ق�ال: »... ويلك�م إن س�لطان اهلل الي�وم يق�وم بال�درة، وإن قتلتم�وه مل يقم إال 

بالسيف«)2).
وقال معاوية يف خافته: »األرض هلل، وأنا خليفة اهلل، فا أخذت فيل، وما 

تركته للناس فبفضل مني«)3). 
وقال جويرية بن أس�اء: »قدم أبو موسى األشعري عىل معاوية يف برنس 
أس�ود. فقال: الس�ام عليك يا أم�ن اهلل. قال: وعليك الس�ام. فلا خرج قال 

معاوية: قدم الشيخ ألوليه، واهلل ال أوليه«)4).
وخط�ب زياد بن أبيه فق�ال يف مجلة ما قال: »أهيا الن�اس إنا أصبحنا لكم 
ساسة، وعنكم ذادة، نسوسكم بسلطان اهلل الذي أعطانا، ونذود عنكم بفيء اهلل 

الذي خولنا. فلنا عليكم السمع والطاعة فيا أحببنا...«)5).

))) تاريخ دمشق ج:39 ص:)43 يف ترمجة عثان بن عفان.

)2) تاريخ دمشق ج:39 ص:439 يف ترمجة عثان بن عفان.
)3) أنس�اب األرشاف ج:5 ص:27 وأم�ا معاوية بن أيب س�فيان، واللفظ له. م�روج الذهب ج:3 ص:53 
ذك�ر خافة معاوية بن أيب س�فيان: موق�ف آخر بن صعصعة ومعاوية. نثر ال�در ج:2 ص:42) الباب 
الس�ابع: اجلوابات املس�كتة احلارضة. التذكرة احلمدوني�ة ج:2 ص:)34 الباب الثال�ث والثاثون: يف 

احلجج البالغة واألجوبة الدامغة. وغريها من املصادر.
)4) الكامل يف التاريخ ج:4 ص:2) أحداث س�نة س�تن من اهلجرة عند الكام عن معاوية بن أيب س�فيان: 
ذكر بعض سريته وأخباره وقضاته وكتابه، واللفظ له. تاريخ الطربي ج:4 ص:245 أحداث سنة ستن 

من اهلجرة عند الكام عن معاوية بن أيب سفيان: ذكر بعض أخباره وسريه.
)5) الكام�ل يف التاري�خ ج:3 ص:449 أح�داث س�نة مخ�س وأربعن من اهلج�رة: ذكر والية زي�اد بن أبيه 
الب�رصة، واللفظ له. تاريخ الطربي ج:4 ص:66) أحداث س�نة مخس وأربع�ن من اهلجرة: ذكر اخلرب 
ع�ن والي�ة زياد البرصة. الفتوح البن أعثم ج:4 ص:307 ذك�ر خطبة زياد بالبرصة. رشح هنج الباغة 

ج:6) ص:202.
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 Eويف كتاب الوليد بن يزيد بن عبد امللك إىل رعيته بعد أن ذكر النبي 
ق�ال: »فأبان اهلل به اهلدى... ثم اس�تخلف خلفاءه ع�ىل منهاج نبوته حن قبض 
نبيهG... فتتابع خلفاء اهلل عىل ما أورثهم اهلل عليه من أمر أنبيائه، واستخلفهم 
علي�ه من�ه. ال يتعرض حلقه�م أحد إال رصعه اهلل، وال يف�ارق مجاعتهم أحد إال 
أهلك�ه اهلل... وكذل�ك صن�ع اهلل ممن ف�ارق الطاع�ة التي أم�ر بلزومها واألخذ 
هب�ا... فباخلافة أبقى اهلل من أبق�ى يف األرض من عباده، وإليها صريه، وبطاعة 
م�ن واله إياها س�عد من أكرمها ونرصها... فمن أخذ بحظ�ه منها كان هلل وليًا، 
وألم�ره مطيعًا... ومن تركها ورغب عنها وح�اّد اهلل فيها أضاع نصيبه، وعىص 
رب�ه، وخرس دنياه وآخرته... والطاعة رأس هذا األمر وذروته وس�نامه وزمامه 
وماكه وعصمته وقوامه بعد كلمة اإلخاص هلل التي ميز هبا بن العباد...« إىل 

آخر ما يف هذا الكتاب مما جيري جمرى ذلك))).

عدم رشعية استغالل السلطة هلذه األلقاب

م�ع أن م�ن املعلوم أن نظ�ام احلكم عند رم�وز اجلمهور يبتن�ي عىل عدم 
النص من اهلل عز وجل، وال من رس�ولهE عىل ش�خص احلاكم، أو حتديده 
بنحو منضبط، بحيث يتعن يف ش�خص خاص، ليتجه نسبة اخلليفة هلل عز وجل 

أو لرسولهE وإضافته هلا.
وقد أش�ار إىل ذلك العباس بن عبد املطلب يف جوابه أليب بكر يف حديث 
بينه�ا طوي�ل حينا ع�رض عليه أبو بكر أن جيع�ل له ولعقبه من بع�ده نصيبًا يف 
اخلاف�ة م�ن أجل أن يقطعه عن أم�ري املؤمننA ويضع�ف حجته، حيث قال 
العباس له يف مجلة ما قال: »وما أبعد تسميتك بخليفة رسول اهلل من قولك: خىل 

))) تاريخ الطربي ج:5 ص:530 أحداث سنة 25) من اهلجرة: خافة الوليد بن يزيد بن عبد امللك.
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عىل الناس أمورهم ليختاروا فاختاروك!«))).
وملا أرسلوا ألمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه( يطلبون منه أن حيرض ليبايع 
أب�ا بكر وقيل له: »خليفة رس�ول اهلل يدعوك«. ق�الA: »لرسيع ما كذبتم عىل 

رسول اهلل«)2).

Aاختصاص لقب أمر املؤمنني باإلمام عيل

كا أن لقب )أمري املؤمنن( من خمتصات اإلمام عيل )صلوات اهلل عليه(، 
عىل ما ورد عن أئمة أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( فيا رواه عنهم شيعتهم)3)، 
وحتى بعض اجلمهور)4). بل يف بعض روايات اجلمهور أنه اسم ساه به جربئيل، 

كا ساه اهلل عز وجل به)5)، وأنه ينادى به يوم القيامة)6).
وورد أيض�ًا أن رس�ول اهللE ق�د أطلقه عليه يف ع�دة مواضع)7). بل 

))) تاريخ اليعقويب ج:2 ص:25) خرب سقيفة بني ساعدة وبيعة أيب بكر.
)2) اإلمامة والسياسة ج:) ص:6) كيف كانت بيعة عيل بن أيب طالب )كرم اهلل وجهه(، واللفظ له. كتاب 

سليم بن قيس ص:385. االختصاص ص:85). االحتجاج ج:) ص:08).
)3) ال�كايف ج:) ص:))4، 443. اخلصال ص:580. االختصاص ص:54. األمايل للطويس ص:295. 
اليق�ن البن طاووس ص:27. تفس�ري العي�ايش ج:) ص:276. دالئل اإلمام�ة ص:53. فضائل أمري 

املؤمننA البن عقدة ص:60. وغريها من املصادر.
)4) املناقب للخوارزمي ص:303 الفصل التاسع عرش يف فضائل له شتى.
)5) املناقب للخوارزمي ص:323 الفصل التاسع عرش يف فضائل له شتى.

)6) املناقب للخوارزمي ص:359�360 الفصل الثاين والعرشون يف بيان أنه حامل لوائه يوم القيامة. تاريخ 
دمش�ق ج:42 ص:326، 328 يف ترمج�ة ع�يل بن أيب طال�ب. تاريخ بغ�داد ج:3) ص:24) يف ترمجة 

املفضل بن سلم. ينابيع املودة ج:) ص:238.
)7) تاري�خ دمش�ق ج:42 ص: 303، 326، 328، 386 يف ترمجة عيل ب�ن أيب طالب. املناقب للخوارزمي 
ص:85 الفص�ل الس�ابع يف بيان غ�زارة علمه وأنه أقىض األصح�اب، ص:42) الفصل الرابع عرش يف 
بيان أنه أقرب الناس من رس�ول اهلل وأنه موىل من كان رس�ول اهلل مواله. موضح أوهام اجلمع والتفريق 
=ج:) ص:85). تاري�خ بغداد ج:3) ص:24) يف ترمجة املفضل بن س�لم. الف�ردوس بمأثور اخلطاب 
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يف حديث بريدة: »أمرنا رس�ول اهللG أن نس�لم عىل عيل بأمري املؤمنن، ونحن 
سبعة. وأنا أصغر القوم يومئذ«))).

ول�ذا ورد ع�ن أيب ذرN أن�ه حين�ا م�رض أوىص ألم�ري املؤمن�ن عيل 
)صل�وات اهلل علي�ه(، فقيل له: »ل�و أوصيت إىل أمري املؤمن�ن عمر لكان أمجل 
لوصيت�ك م�ن عيل«. فقال: »واهلل لقد أوصيت إىل أم�ري املؤمنن حقًا. وإنه واهلل 

أمري املؤمنن...«)2).
ونح�وه م�ا رواه اب�ن مردويه بس�نده عن معاوية ب�ن ثعلبة ق�ال: »دخلنا 
ع�ىل أيب ذرN نعوده يف مرضه الذي مات في�ه، فقلنا: أوص يا أبا ذر. قال: قد 
أوصي�ت إىل أم�ري املؤمنن. ق�ال: قلنا: عثان؟ قال: ال، ولك�ن إىل أمري املؤمنن 

حقًا، أمري املؤمنن واهلل. إنه َلِربّي األرض، وإنه َلَرباين هذه األمة...«)3).
وع�ن أيب رشي�ح، أنه قال: »أت�ى حذيفة باملدائن ونحن عنده أن احلس�ن 

ج:5 ص:364. حلية األولياء ج:) ص:63 يف ترمجة عيل بن أيب طالب. لس�ان امليزان ج:) ص:07) 
يف ترمج�ة إبراهي�م بن حمم�د بن ميمون. مي�زان االعت�دال ج:) ص:64 يف ترمجة إبراهي�م بن حممود بن 
ميمون. مطالب الس�ؤول ص:26). الكايف ج:) ص:292. تفس�ري القمي ج:) ص:74). املسرتشد 
ص:584. اإلرشاد ص:9). االحتجاج ج:) ص:83. اليقن البن طاووس ص:285. مناقب آل أيب 

طالب البن شهرآشوب ج:2 ص:252. وغريها من املصادر الكثرية.
))) تاريخ دمش�ق ج:42 ص: 303 يف ترمجة عيل بن أيب طالب، واللفظ له. اإلرش�اد ج:) ص:48. اليقن 
البن طاووس ص:229. ونحوه يف اخلصال ص:464، وعيون أخبار الرضا ج:) ص:73، واملسرتشد 
ص:586، واألمايل للطويس ص:)33، والتحصن ص:575، وكشف الغمة ج:) ص:)35، وغريها 

من املصادر.
 )2) رشح إحقاق احلق ج:8 ص:679 نقًا عن مناقب عبد اهلل الشافعي ص:87، واللفظ له. كتاب سليم بن 
قيس ص:268. كشف الغمة ج:) ص:353 ذكر اإلمام عيل بن أيب طالبA: خماطبته بأمري املؤمنن. 

الشايف يف اإلمامة ج:3 ص:224. اليقن البن طاووس ص:45). وغريها من املصادر.
)3) اليقن البن طاووس ص:46)، واللفظ له. اإلرش�اد ج:) ص:47. كتاب س�ليم بن قيس ص:)27. 

هنج اإليان البن جرب ص:462. وغريها من املصادر.

=
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وع�ارًا قدما الكوفة يس�تنفران الناس إىل عيل، فقال حذيفة: إن احلس�ن وعارًا 
قدما يس�تنفرانكم، فمن أحب أن يلقى أمري املؤمنن حقًا حقًا فليأت إىل عيل بن 

أيب طالب«))).
وع�ن حذيف�ة أيضًا أنه مل�ا كتب إليه أم�ري املؤمننA، وأق�ره عىل عمله 
باملدائن بعد قتل عثان، قام خطيبًا يف الناس، وقال يف مجلة ما قال: »أهيا الناس إنا 

وليكم اهلل ورسوله وأمري املؤمنن حقًا حقًا، وخري من نعلمه بعد نبينا...«)2).

حتجر السلطة عىل السنة النبوية

األمر الثاين مما قام به الوالة يف سـبيل دعم سـلطاهنم: التحجري عىل السنة 
 النبوي�ة، بمن�ع تدوينها)3)، وح�رق ما دون منه�ا)4)، ومنع احلديث عن رس�ول 
اهللE إال ب�ا يتناس�ب مع هنج احلاكم ورغبته. حت�ى حبس عمر عبد اهلل بن 
مس�عود وأبا ذر)5)، الذي قال رسول اهللE يف حقه: »ما أظلت اخلرضاء وال 

))) أنساب األرشاف ج:2 ص:366 )وأما أمري املؤمنن عيل بن أيب طالبA(، واللفظ له، ونحوه يف ج:3 
.Aص:7) يف بيعة عيل بن أيب طالب

)2) بحار األنوار ج:28 ص:89.
)3) جام�ع بي�ان العلم وفضل�ه ج:) ص:65 باب ذكر كراهية كتابة العلم وختلي�ده يف الصحف. كنز العال 

ج:0) ص:292 ح:29476.
)4) تذكرة احلفاظ ج:) ص:5 يف ترمجة أيب بكر الصديق )ريض اهلل تعاىل عنه(. كنز العال ج:0) ص:285 
ح:29460. الطبق�ات الك�ربى ج:5 ص:88) يف ترمج�ة القاس�م ب�ن حمم�د. تاري�خ اإلس�ام ج:7 
ص:220�)22 يف ترمج�ة القاس�م ب�ن حمم�د بن أيب بكر الصديق. س�ري أعام النب�اء ج:5 ص:59 يف 

ترمجة القاسم بن حممد.
)5) تذكرة احلفاظ ج:) ص:7 يف ترمجة عمر بن اخلطاب. املجروحن البن حبان ج:) ص:35 ذكر أول من 
 Nاملستدرك عىل الصحيحن ج:) ص:0)) كتاب العلم: حبس عمر .Gوقى الكذب عىل رسول اهلل 
ابن مس�عودN وغريه عىل كثرة الرواية. سري أعام النباء ج:2 ص:346 يف ترمجة أيب الدرداء. تاريخ 
=دمشق ج:47 ص:42) يف ترمجة عويمر بن زيد بن قيس. املصنف البن أيب شيبة ج:6 ص:)20 يف هيبة 
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أقلت الغرباء من ذي هلجة أصدق من أيب ذر«))).
وع�ن عب�د الرمحن بن عوف أنه ق�ال: »واهلل ما مات عم�ر حتى بعث إىل 
أصح�اب رس�ول اهللG فجمعهم من اآلف�اق: عبد اهلل وحذيف�ة وأيب الدرداء 
 Gوأيب ذر وعقبة بن عامر، فقال: ما هذه األحاديث التي أفشيتم عن رسول اهلل 
يف اآلف�اق؟! فقال�وا: أتنهان�ا؟ ق�ال: ال. أقيم�وا عن�دي. ال واهلل ال تفارقوين ما 

عشت. فنحن أعلم ما نأخذ ونرد عليكم«)2).

قسوة السلطة يف تنفيذ مرشوعها

ويبدو من بعض الروايات أن األمر بلغ من الشدة حدًا كّمت معه األفواه. 
ففي حديث حذيفة: »كّنا مع رسول اهللG فقال: أحصوا يل كم يلفظ اإلسام. 
قال: فقلنا: يا رسول اهلل أختاف علينا ونحن ما بن الستائة إىل السبعائة؟! قال: 
إنكم ال تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل مّنا ال يصيل إال 
رسًا«)3). ولع�ل منه حديث مطرف ق�ال: »بعث إيّل عمران بن حصن يف مرضه 

احلديث عن رسول اهللG، ولكنه مل يذكر أبا ذر. وغريها من املصادر.
 ))) مسند أمحد ج:5 ص: 97) باقي حديث أيب الدرداء، واللفظ له، ج:2 ص:223 مسند عبد اهلل بن عمرو بن 
العاص، ج:6 ص:442 من حديث أيب الدرداء عويمN. سنن الرتمذي ج:5 ص:334 أبواب املناقب 
عن رسول اهللG: مناقب أيب ذر الغفاريN. املستدرك عىل الصحيحن ج:3 ص:342، 344 كتاب 
 Gصحيح ابن حبان ج:6) ص:76 كتاب إخباره .Nمعرف�ة الصحابة: ذكر مناقب أيب ذر الغف�اري
عن مناقب الصحابة رجاهلم ونسائهم: مناقب أيب ذر الغفاريN. جممع الزوائد ج:9 ص:329 كتاب 
املناق�ب: ب�اب يف أيب ذرN. املصنف البن أيب ش�يبة ج:7 ص:526 كت�اب الفضائل: ما جاء يف أيب ذر 

الغفاريN. وغريها من املصادر الكثرية جدًا.
)2) تاريخ دمشق ج:40 ص:500�)50 يف ترمجة عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو، واللفظ له. كنز العال 

ج:0) ص:293 ح:29479.
)3) صحيح مس�لم ج:) ص:)9 كتاب اإليان: باب االس�ترسار باإليان للخائف، واللفظ له. مس�ند أمحد 
=ج:5 ص:384 حديث حذيفة بن اليان. سنن ابن ماجة ج:2 ص:337) كتاب الفتن: باب الصرب عىل 

=



............................................................................  فاجعة الطف (76

الذي تويف فيه، فقال: إين كنت حمدثك بأحاديث، لعل اهلل أن ينفعك هبا بعدي. فإن 
 Gعشت فاكتم عني، وإن مت فحدث هبا إن شئت. إنه قد سلم عيل. إن نبي اهلل 
ق�د مج�ع بن حجة وعم�رة، ثم مل ينزل هب�ا كتاب، ومل ينه عنه�ا نبي اهللG. قال 

رجل فيها برأيه ما شاء«))). 
بل يبدو أن األمر جتاوز ذلك إىل منع العلم والثقافة إال ما بذلته الس�لطة، 
بحيث ال حيق ألحد أن يطلب العلم ويسأل إال يف حدود خاصة، ومن حاول ما 
خرج عن ذلك ال يقترص عىل منعه، بل ينهك عقوبة ونكااًل، ليكون عربة لغريه، 

فا يتجرأ عىل البحث والسؤال.
فق�د تظاف�رت النص�وص أن صبيغ�ًا س�أل عن يشء م�ن الق�رآن فعزره 
عمر)2)، بل يف بعضها أنه أهنكه عقوبة وأرّض به)3). ويف بعضها أنه منع املسلمن 

الباء. الس�نن الكربى للنس�ائي ج:5 ص:276 كتاب الس�ري: إحصاء اإلمام الناس. صحيح ابن حبان 
ج:4) ص:)7) كت�اب التاري�خ: ذكر إحصاء املصطفىG من كان تلفظ باإلس�ام يف أول اإلس�ام. 
املصنف البن أيب شيبة ج:8 ص:9)6 كتاب الفتن: باب من كره اخلروج يف الفتنة وتعوذ عنها. وغريها 

من املصادر الكثرية جدًا.
))) صحي�ح مس�لم ج:4 ص:48 كت�اب احل�ج: ب�اب ج�واز التمت�ع، واللفظ ل�ه. الطبق�ات الكربى ج:4 
ص:290 يف ترمجة عمران بن حصن. سنن الدارمي ج:2 ص:35 كتاب املناسك: باب يف القران. مسند 
أمحد ج:4 ص:428 حديث عمران بن حصنN. أضواء البيان ج:4 ص:366. وغريها من املصادر.

)2) سنن الدارمي ج:) ص:54 باب: من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع. اإلصابة ج:3 ص:370 يف ترمجة 
صبيغ بن عسل. تاريخ دمشق ج:23 ص:))4 يف ترمجة صبيغ بن عسل. االستذكار البن عبد الرب ج:5 
ص:70. نص�ب الراية ج:4 ص:8)). تفس�ري القرطبي ج:4 ص:5). ال�در املنثور ج:2 ص:7. فتح 
القدي�ر ج:) ص:9)3. االتق�ان يف علوم القرآن ج:2 ص:9. ختري�ج األحاديث واآلثار للزيلعي ج:3 

ص:365. كنز العال ج:2 ص:334 ح: 70)4. وغريها من املصادر الكثرية.
)3) سنن الدارمي ج:) ص:54 باب: من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع. تاريخ دمشق ج:23 ص:0)4، 
))4 يف ترمج�ة صبي�غ بن عس�ل. تفس�ري الق�رآن لعب�د ال�رزاق ج:2 ص:249. تفس�ري القرطبي ج:9 
ص:226. تفسري ابن كثري ج:2 ص:294. الدر املنثور ج:6 ص:))). االستذكار البن عبد الرب ج:5 

ص:70. كنز العال ج:2 ص:)33 ح: )6)4، وص:335 ح: 72)4. وغريها من املصادر.

=

=
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من جمالسته)))، ومن عيادته إذا مرض)2)، وحرمه عطاءه ورزقه)3).
وعن بعضهم قال: »رأيت صبيغ بن عسل بالبرصة كأنه بعري أجرب جييء 
إىل احللقة وجيلس وهم ال يعرفونه، فتنادهيم احللقة األخرى: عزمة أمري املؤمنن 

عمر. فيقومون ويدعونه«)4).

سرة عمر أيام واليته

وذلك يناسب ما هو املعلوم من شدة عمر وغلظته. 
كا أجاب بذلك عبد الرمحن بن عوف أبا بكر ملا سأله عنه، حيث قال له: 
»إن�ه أفض�ل من رأيك، إال أن في�ه غلظة«)5). بل أنكر بع�ض املهاجرين عىل أيب 

 قـال نافـع موىل عبـد اهلل: »إن صبيغ العراقي جعل يسـأل عن أشـياء مـن القرآن... 
فأرسـل عمـر إىل رطائب من جريد فرضبه هبا حتى نزل ظهـره دبرة ثم تركه حتى برأ ثم 
عاد له ثم تركه حتى برأ فدعا به ليعود فقال صبيغ: إن كنت تريد قتيل فاقتلني قتاًل مجياًل، 

وإن كنت تريد أن تداويني فقد واهلل برأت...«.
))) س�نن الدارم�ي ج:) ص:54 باب: من ه�اب الفتيا وكره التنطع والتب�دع. املصنف لعبد الرزاق ج:)) 
ص:426 باب: من حالت شفاعته دون حد. اإلصابة ج:3 ص:)47 يف ترمجة صبيغ. تاريخ دمشق ج:23 
ص:408، 409، 0)4، ))4، 2)4، 3)4 يف ترمجة صبيغ بن عسل. تفسري ابن كثري ج:4 ص:248. 
ال�در املنث�ور ج:6 ص:))). االتقان يف علوم القرآن ج:2 ص:9. إك�ال الكال ج:6 ص:207 باب: 
عسل. كنز العال ج:2 ص:)33 ح: )6)4، وص:335 ح: 73)4، 74)4، وص:0)5 ح: 7)46، 

وص:))5 ح: 8)46، وج:)) ص:297 ح: 559)3. وغريها من املصادر.
)2) الدر املنثور ج:2 ص:7. كنز العال ج:2 ص:337 ح: 80)4.

)3) اإلصابة ج:3 ص:)37 يف ترمجة صبيغ. تاريخ دمشق ج:23 ص:3)4 يف ترمجة صبيغ بن عسل. الوايف 
بالوفي�ات ج:6) ص:63) يف ترمج�ة صبيغ الريبوعي. الفقيه واملتفق�ه ج:2 ص:9). الدر املنثور ج:2 

ص:7. كنز العال ج:2 ص:335 ح: 74)4. وغريها من املصادر.
)4) تاري�خ دمش�ق ج:23 ص:3)4 يف ترمجة صبيغ بن عس�ل، واللفظ له. االس�تذكار الب�ن عبد الرب ج:5 

ص:70. الدر املنثور ج:2 ص:7. وغريها من املصادر.
)5) رشح هنج الباغة ج:) ص:64).

=
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بكر اس�تخافه لعمر، حيث قال له: »اس�تخلفت علينا عم�ر وقد َعتا علينا وال 
سلطان له، فلو قد ملكنا كان أعتى وأعتى. فكيف تقول هلل إذا لقيته؟!«))).

وتقول أساء بنت عميس: »دخل طلحة بن عبيد اهلل عىل أيب بكر، فقال: 
اس�تخلفت عىل الن�اس عمر، وقد رأيت ما يلقى الن�اس منه وأنت معه، فكيف 
ب�ه إذا خ�ا هبم؟! وأنت الٍق ربك فس�ائلك ع�ن رعيتك. فقال أب�و بكر وكان 
مضطجعًا: أجلسوين. فأجلسوه، فقال لطلحة: أباهلل تفرقني؟! أو أباهلل ختوفني؟! 

إذا لقيت اهلل ريب فساءلني قلت: استخلفت عىل أهلك خري أهلك«)2).
وزاد اب�ن أيب احلدي�د: »فقال طلح�ة: أعمر خري الناس يا خليفة رس�ول 
اهلل؟! فاش�تد غضب�ه. فق�ال: إي واهلل ه�و خريه�م، وأنت رشهم. أم�ا واهلل لو 
وليتك جلعلت أنفك يف قفاك، ولرفعت نفس�ك فوق قدرها حتى يكون اهلل هو 
ال�ذي يضعها. أتيتن�ي وقد دلكت عينك تريد أن تفتنني ع�ن ديني وتزيلني عن 

رأيي! قم ال أقام اهلل رجليك... فقام طلحة فخرج«)3).
ويف رواي�ة أخ�رى أن طلحة قال له: »ما أنت قائ�ل لربك غدًا وقد وليت 

علينا فظًا غليظًا تفرق منه النفوس، وتنفّض عنه القلوب«)4).
ب�ل قال ابن قتيب�ة: »فدخل علي�ه املهاج�رون واألنصار ح�ن بلغهم أنه 
 اس�تخلف عم�ر، فقال�وا: ن�راك اس�تخلفت علين�ا عم�ر وق�د عرفت�ه وعلمت 

))) تاريخ دمش�ق ج:44 ص:249، 250 يف ترمجة عمر بن اخلطاب، واللفظ له. الفائق يف غريب احلديث 
ج:) ص:89.

)2) تاريخ الطربي ج:2 ص:)62 أحداث سنة ثاث عرشة من اهلجرة: ذكر أساء قضاته وكتابه وعاله عىل 
الصدق�ات، واللف�ظ له. الكامل يف التاريخ ج:2 ص:425 أحداث س�نة ثاث ع�رشة من اهلجرة: ذكر 
استخافه عمر بن اخلطاب. رشح هنج الباغة ج:) ص:64)�65). وقريب منه يف الفتوح البن أعثم 

ج:) ص:)2) ذكر وفاة أيب بكر الصديقN قبل فتح دمشق.
)3) رشح هنج الباغة ج:) ص:65).
)4) رشح هنج الباغة ج:) ص:64).
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بوائق�ه))) فينا وأنت بن أظهرن�ا، فكيف إذا وليت عنا؟ وأنت الٍق اهلل عز وجل 
فسائلك، فا أنت قائل؟ فقال أبو بكر: لئن سألني اهلل ألقولن: استخلفت عليهم 
خريهم يف نفيس... وكان أهل الش�ام قد بلغهم مرض أيب بكر اس�تبطؤوا اخلرب، 
فقالوا: إنا لنخاف أن يكون خليفة رسول اهلل قد مات وويل بعده عمر. فإن كان 

عمر هو الوايل فليس لنا بصاحب. وإنا لنرى خلعه«)2).
وع�ن زي�د بن احل�ارث أن أب�ا بكر ح�ن حرضه امل�وت أرس�ل إىل عمر 
يس�تخلفه فق�ال الناس: »تس�تخلف علينا فظ�ًا غليظ�ًا، ولو قد ولين�ا كان أفظ 

وأغلظ، فا تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفت عمر؟!«)3).
ويظهر من ذلك أن املنكرون لوالية عمر يف أنفس�هم وعىل أيب بكر مجاعة 
كثريون. ويناسبه قول أيب بكر لعبد الرمحن بن عوف: »إين وليت أمركم خريكم 

يف نفيس، فكلكم ورم أنفه من ذلك يريد أن يكون األمر له دونه...«)4).
وع�ن س�رية عمر يف واليته وس�لطانه يق�ول أمري املؤمن�ن )صلوات اهلل 

))) هكذا وردت يف طبعة مؤسس�ة احللبي ورشكائه بتحقيق الدكتور طه حممد الزيني، وكذا طبعة أمري � قم 
سنة:3)4)ه� بتحقيق عيل شريي. وأما ما يف طبعة دار الكتب العلمية يف بريوت سنة:8)4)ه�/997)م 

بتعليق خليل املنصور فالوارد هكذا: )بوافقه(.
.N2) اإلمامة والسياسة ج:) ص:23 والية عمر بن اخلطاب(

)3) املصن�ف البن أيب ش�يبة ج:8 ص:574 كتاب املغازي: ما جاء يف خاف�ة عمر بن اخلطاب، واللفظ له. 
تاريخ املدينة ج:2 ص:)67. كنز العال ج:5 ص:678 ح:78)4).

)4) تاريخ الطربي ج:2 ص:9)6 أحداث سنة ثاث عرشة من اهلجرة: ذكر أساء قضاته وكتابه وعاله عىل 
الصدقات، واللفظ له. جممع الزوائد ج:5 ص:202 كتاب اخلافة: باب كراهة الوالية وملن تس�تحب. 
املعجم الكبري ج:) ص:62 ومما أسند أبو بكر الصديق )ريض اهلل تعاىل عنه( عن رسول اهللG. اإلمامة 
والسياس�ة ج:) ص:20 مرض أيب بكر واس�تخافه عمرO. تاريخ دمشق ج:30 ص:420 يف ترمجة 
أيب بك�ر الصدي�ق. ميزان االعت�دال ج:3 ص:09) يف ترمجة علوان بن داود البجيل. لس�ان امليزان ج:4 
ص:88) يف ترمجة علوان بن داود البجيل. وقد ذكر بعضه يف النهاية يف غريب احلديث ج:5 ص:77)، 

ولسان العرب ج:9 ص:5)، وتاج العروس ج:7) ص:723. وغريها من املصادر.
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عليه( يف خطبته الشقش�قية: »فصريها يف حوزة خش�ناء يغلظ كامها، وخيش�ن 
مس�ها، ويكثر العثار فيها، واالعتذار منها. فصاحبها كراكب الصعبة، إن أشنق 
هل�ا خ�رم، وإن أس�لس هلا تقح�م. فُمنَِي الن�اس � لعمرو اهلل � بخبط وش�اس، 

وتلون واعرتاض. فصربت عىل طول املدة وشدة املحنة«))).
ويقول عثان: »أما واهلل يا معرش املهاجرين واألنصار لقد عبتم عيّل أشياء 
ونقمت�م أمورًا ق�د أقررتم البن اخلطاب مثلها. ولكن�ه َوَقَمكم)2) وقمعكم، ومل 

جيرتئ أحد يمأل برصه منه، وال يشري بطرفه إليه...«)3).
 وع�ن املغ�رية أن�ه ق�ال: »كان مم�ا متي�ز ب�ه عم�رN الرع�ب، إن الناس 

كانوا يفرقونه«)4).
وق�ال األصمع�ي: »كلم الناس عب�د الرمحن بن ع�وف أن يكلم عمر بن 
اخلطاب أن يلن هلم، فإنه قد أخافهم، حتى إنه قد أخاف األبكار يف خدورهن. 
فقال عمر: إين ال أجد هلم إال ذلك. وإهنم لو يعلمون ما هلم عندي ألخذوا ثويب 

عن عاتقي«)5).

))) هنج الباغة ج:) ص:33، واللفظ له. علل الرشائع ج:) ص:)5). معاين األخبار ص:)36. مناقب 
آل أيب طالب البن شهرآشوب ج:2 ص:49. وغريها من املصادر.

)2) وقم الدابة: جذب عناهنا لتقف. ووقم الرجَل: قهره ورده عن حاجته أقبح الرد.
)3) اإلمامة والسياسة ج:) ص:28 ذكر اإلنكار عىل عثانN، واللفظ له. تاريخ الطربي ج:3 ص:377 
أحداث سنة أربع وثاثن من اهلجرة: تكاتب املنحرفن عن عثان لاجتاع .. . الكامل يف التاريخ ج:3 
ص:52) أحداث سنة أربع وثاثن من اهلجرة: ذكر ابتداء قتل عثان. البداية والنهاية ج:7 ص:89) 
أح�داث س�نة أرب�ع وثاثن م�ن اهلجرة. إعجاز الق�رآن للباق�اين ص:42). رشح هن�ج الباغة ج:9 

ص:23. وغريها من املصادر.
)4) تاريخ املدينة ج:2 ص:68 هيبة عمر.

)5) عيون األخبار ج:) ص:2) كتاب السلطان، واللفظ له. تاريخ دمشق ج:44 ص:269�270 يف ترمجة 
عم�ر بن اخلطاب. كنز الع�ال ج:2) ص:650�)65 ح:35979. التذكرة احلمدونية ج:) ص:09) 

الفصل اخلامس أخبار يف السياسة واآلداب.
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ويف حدي�ث حممد بن زيد أن مجاعة من املهاجرين قالوا لعبد الرمحن: »لو 
أن�ك كلمت أمري املؤمنن، فإنه يقدم الرج�ل، فيطلب احلاجة، فتمنعه مهابته أن 

يكلمه حتى يرجع. فليلن للناس«))). 
ويبدو اإلغراق يف الش�دة واإلرعاب مما عن القاس�م بن حممد قال: »بينا 
عمرN يميش وخلفه عدة من أصحاب رس�ول اهللG وغريهم بدا له فالتفت 
فا بقي منهم أحد إال سقط إىل األرض عىل ركبتيه. فلا رأى ذلك بكى، ثم رفع 
يدي�ه فق�ال: اللهم إنك تعلم أين منك منهم أش�د فرقًا منهم من�ي«)2)... إىل غري 
ذل�ك مما جيده الناظر يف س�ريته. ويأيت بعض ما يتعل�ق بذلك يف املقام األول من 

املبحث الثاين إن شاء اهلل تعاىل.
ه�ذا واحلديث يف التحجري عىل الس�نة النبوية طوي�ل تعرضنا لطرف منه 
يف جواب السؤال السابع من اجلزء األول من كتابنا )يف رحاب العقيدة(، وعند 
التع�رض ملح�ن احلديث النبوي الرشي�ف يف أواخر جواب الس�ؤال الثامن من 

اجلزء الثالث من الكتاب املذكور.

وضع األحاديث عىل النبيE لصالح السلطة

ك�ا يب�دو أن التحجري املذكور قد ق�ارن أمرًا ال يقل خط�ورة عنه، بل قد 
يك�ون أخطر من�ه. وهو قيام الس�لطة بالتعاون م�ع حديثي اإلس�ام واملنافقن 
الذي�ن قربتهم � كا يأيت � بوضع احلديث عىل رس�ول اهللE با يتناس�ب مع 

رغبتها، ويرفع من شأهنا وشأن املتعاونن معها.

 ))) تاري�خ املدين�ة ج:2 ص:)68 هيبة عمر، واللفظ له. الطبقات الكربى ج:3 ص:287 ذكر اس�تخاف 
عمرN. تاريخ دمشق ج:44 ص:269 يف ترمجة عمر بن اخلطاب. كنز العال ج:2) ص:564 ح:35770.

)2) تاريخ املدينة ج:2 ص:)68 هيبة عمر.
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كالم أمر املؤمننيA يف أسباب اختالف احلديث

فق�د روي بط�رق متعددة عن س�ليم بن قيس اهلايل، ق�ال: »قلت ألمري 
املؤمننA: إين س�معت من س�لان واملقداد وأيب ذر أش�ياء من تفسري القرآن، 
وأحادي�ث ع�ن نبي اهللF غ�ري ما يف أي�دي الناس، ثم س�معت منك تصديق 
ما س�معت منه�م. ورأيت يف أيدي الناس أش�ياء كثرية من تفس�ري القرآن ومن 
األحادي�ث ع�ن نب�ي اهللF أنت�م ختالفوهن�م فيه�ا، وتزعم�ون أن ذل�ك كل�ه 
باط�ل. أفرتى الناس يكذبون عىل رس�ول اهللF متعمدي�ن، ويفرسون القرآن 

بآرائهم؟

قال: فأقبل عيّل فقال: قد س�ألت فافهم اجلواب. إن يف أيدي الناس حقًا 
وباطًا، وصدقًا وكذبًا، وناسخًا ومنس�وخًا، وعاّمًا وخاّصًا، وحمكًا ومتشاهبًا، 
وحفظًا وومهًا. وقد كذب عىل رسول اهللF عىل عهده حتى قام خطيبًا، فقال: 
أهي�ا الن�اس قد كثرت ع�يل الكذابة. فمن ك�ذب عيل متعمدًا فليتب�وأ مقعده من 

النار. ثم كذب عليه من بعده.

وإنا أتاكم احلديث من أربعة ليس هلم خامس:

رج�ل مناف�ق يظهر اإلي�ان متصن�ع باإلس�ام، ال يتأث�م وال يتحرج أن 
يكذب عىل رسول اهللF متعمدًا. فلو علم الناس أنه منافق كّذاب مل يقبلوا منه 
ومل يصدقوه، ولكنهم قالوا: هذا قد صحب رس�ول اهللF، ورآه وس�مع منه. 

وأخذوا عنه وهم ال يعرفون حاله. 

 وق�د أخ�ربه اهلل ع�ن املنافق�ن با أخ�ربه، ووصفه�م با وصفه�م، فقال 
عز وجل: ﴿َوإَِذا َرَأْيَتُهْم ُتْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم َوإِن َيُقوُلوا َتْسَمْع لَِقْولِِهْم﴾.

ثم بقوا بعده، فتقربوا إىل أئمة الضالة والدعاة إىل النار بالزور والكذب 
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والبهتان، فولوهم األعال، ومحلوهم عىل رقاب الناس، وأكلوا هبم الدنيا. وإنا 
الناس مع امللوك والدنيا، إال من عصم اهلل. فهذا أحد األربعة.

ورجل سمع من رسول اهلل شيئًا مل حيمله عىل وجهه، ووهم فيه، ومل يتعمد 
 .Fكذبًا. فهو يف يده يقول به ويعمل به ويرويه، فيقول: أنا سمعته من رسول اهلل

 

فلو علم املسلمون أنه َوِهم مل يقبلوه. ولو علم هو أنه َوِهم لرفضه.
ورجل ثالث س�مع من رس�ول اهللF ش�يئًا أمر به، ثم هنى عنه وهو ال 
يعل�م، أو س�معه ينه�ى عن يشء، ثم أمر ب�ه وهو ال يعلم. فحفظ منس�وخه ومل 
حيفظ الناس�خ. ولو علم أنه منس�وخ لرفضه. ولو علم املس�لمون إذ سمعوه منه 

أنه منسوخ لرفضوه.
وآخر رابع مل يكذب عىل رس�ول اهللF، مبغض للكذب، خوفًا من اهلل، 
وتعظيًا لرسول اهللF، مل ينسه ]مل يسه[، بل حفظ ما سمع عىل وجهه، فجاء به 
كا سمع، مل يزد فيه، ومل ينقص منه، وعلم الناسخ من املنسوخ، فعمل بالناسخ، 

ورفض املنسوخ.
فإن أمر النبيF مثل القرآن ناس�خ ومنسوخ، ]وخاص وعام[، وحمكم 
ومتشابه. قد كان يكون من رسول اهللF الكام له وجهان: كام عام، وكام 
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما  خاص، مثل القرآن. وقال اهلل عز وجل يف كتابه: ﴿َوَما آَتاُكُم الرَّ
.Fَنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا﴾. فيشتبه عىل من مل يعرف، ومل يدر ما عنى اهلل به ورسوله
وليس كل أصحاب رس�ول اهللF كان يس�أله عن اليشء فيفهم. وكان 
منهم من يسأله وال يستفهمه. حتى إن كانوا ليحبون أن جييء األعرايب والطاري، 

فيسأل رسول اهللF حتى يسمعوا...«))).

))) ال�كايف ج:) ص:62�64 باب االخت�اف يف احلديث حديث:). واللفظ له. اخلصال ص:255�257 
=باب األربعة حديث:)3). غيبة النعاين ص:80�82 باب:4 حديث:0). 
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شكوى أمر املؤمننيA من التحريف وتعريضه باملحرفني

وق�ال أمري املؤمن�ن )صلوات اهلل علي�ه( أيضًا: »أين الذي�ن زعموا أهنم 
الراس�خون يف العل�م دوننا، كذبًا وبغيًا علينا، أن رفعن�ا اهلل ووضعهم، وأعطانا 

وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم. بنا يستعطى اهلدى ويستجىل العمى...«))).
ق�ال اب�ن أيب احلديد: »ه�ذا الكام كناية وإش�ارة إىل قوم م�ن الصحابة، 
كان�وا ينازعون�ه الفض�ل، فمنهم م�ن كان ُيدعى له أنه أف�رض، ومنهم من كان 
ُيدع�ى له أنه أق�رأ، ومنهم من كان يدعى له أنه أعلم باحل�ال واحلرام. هذا مع 
تس�ليم ه�ؤالء لهA أنه أقىض األمة، وأن القضاء حيت�اج إىل كل هذه الفضائل. 
وكل واحدة منها ال حتتاج إىل غريها. فهو إذن أمجع للفقه وأكثرهم احتواء عليه. 
إال أن�هA مل ي�رض بذلك، ومل يص�دق اخلرب الذي قيل: أفرضك�م فان... إىل 
آخره. فقال: إنه كذب وافرتاء محل قومًا عىل وضعه احلسد والبغي واملنافسة هلذا 

احلي من بني هاشم، أن رفعهم اهلل عىل غريهم، واختصهم دون سواهم«)2).
وعن عباد بن عبد اهلل األس�دي قال: »س�معت عيل بن أيب طالب يقول: 
أنا عبد اهلل وأخو رسوله، وأنا الصّديق األكرب. ال يقوهلا غريي إال كذاب. ولقد 

وروى كالم أمـر املؤمنـنيA السـيد الريض، فقـال: »ومن كالم لهA وقد سـأله 
سـائل عـن أحاديث البـدع، وعام يف أيدي النـاس من اختالف اخلرب فقـالA...«. هنج 

الباغة ج:2 ص:88). كا روي يف كتاب اإلمتاع واملؤانسة للتوحيدي ج:3 ص:97). 
وذكر املهم من هذا الكالم سبط ابن اجلوزي، فقال: »قال الشعبي: حدثني من سمع 
عليًاA وقد سئل عن سبب اختالف الناس يف احلديث فقال: الناس أربعة منافق... ويف 
رواية كميل بن زياد عنه أنه قال: إن يف أيدي الناس حقًا وباطاًل... وإنام يأتيك باحلديث 

أربعة رجال ليس هلم خامس. وذكرهم«. تذكرة اخلواص ص:42)�43).
))) هنج الباغة ج:2 ص:27.

)2) رشح هنج الباغة ج:9 ص:86.

=
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صليت قبل الناس سبع سنن«))).
وروت مع�اذة العدوي�ة قالت: »س�معت عليًا عىل من�رب البرصة خيطب، 
يق�ول: أن�ا الصّدي�ق األكرب. آمن�ت قب�ل أن يؤمن أبو بك�ر، وأس�لمت قبل أن 
يسلم«)2). وعنهA أنه قال: »أنا الصّديق األكرب، وأنا الفاروق األول. أسلمت 

قبل إسام الناس، وصليت قبل صاهتم«)3).
وق�ال اب�ن عبد ال�رب: »وروينا من وج�وه عن عيلN أن�ه كان يقول: أنا 
عبد اهلل وأخو رسول اهلل. ال يقوهلا أحد غريي إال كذاب«)4)... إىل غري ذلك مما 
يظهر منه تكذيب ما اش�تهر من أن أبا بكر هو الصديق، وأن عمر هو الفاروق، 

))) رشح هن�ج الباغة ج:3) ص:228. تنبيه الغافلن ع�ن فضائل الطالبين ص:83. ويف ضعفاء العقييل 
ج:3 ص:37) يف ترمجة عباد بن عبد اهلل األسدي أنهA قال: »أنا عبد اهلل وأخو رسول اهلل أنا الصديق 
األك�رب وم�ا قاهل�ا أحد قبيل وما يقوهلا إال كاذب مفرت ولقد أس�لمت وصليت قبل الناس س�بع س�نن«. 
وق�د ذك�ر ب�دل )ال يقوهلا غ�ريي( )ال يقوهلا بعدي( يف س�نن ابن ماج�ة ج:) ص:44 ب�اب يف فضائل 
أصحاب رس�ول اهللG: فضل عيل بن أيب طالبN، والس�نن الكربى للنسائي ج:5 ص:07) كتاب 
 ،Nذك�ر منزلة عيل ب�ن أيب طالب :Nاخلصائ�ص: ذك�ر خصائ�ص أمري املؤمن�ن عيل ب�ن أيب طالب
واملستدرك عىل الصحيحن ج:3 ص:2)) كتاب معرفة الصحابة: فضائل عيل بن أيب طالبN: ذكر 
 إسام أمري املؤمنن عيلN، واملصنف البن أيب شيبة ج:7 ص:498 كتاب الفضائل: فضائل عيل بن أيب 

طالبN، والسنة البن أيب عاصم ص:584، وغريها من املصادر الكثرية.
)2) تاري�خ دمش�ق ج:42 ص:33 يف ترمجة عيل بن أيب طالب، واللفظ ل�ه. اآلحاد واملثاين ج:) ص:)5). 
هتذي�ب الك�ال ج:2) ص:8) يف ترمجة س�ليان بن عب�د اهلل. ضعفاء العقي�يل ج:2 ص:)3) يف ترمجة 
س�ليان بن عبد اهلل. الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي ج:3 ص:274 يف ترمجة س�ليان بن عبد اهلل. 
رشح هنج الباغة ج:4 ص:22)، ج:3) ص:228. ينابيع املودة ج:2 ص:46). وغريها من املصادر.

)3) رشح هنج الباغة ج:) ص:30. ينابيع املودة ج:) ص:455.
 وقـال ابـن أيب احلديد يف موضع آخر بعد نقل هـذا احلديث عنهA: »ويف غر رواية 
الطربي: أنا الصديق األكرب وأنا الفاروق األول، أسـلمت قبل إسـالم أيب بكر، وصليت 

قبل صالته بسبع سنني«. رشح هنج الباغة ج:3) ص:200.
)4) االستيعاب ج:3 ص:098) يف ترمجة عيل بن أيب طالب.
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.(((Eوما روي من أن أبا بكر أخو رسول اهلل
ونظ�ري ذلك م�ا عن أيب غطف�ان أنه قال: »س�ألت ابن عب�اس أرأيت أن 
رسول اهللF تويف ورأسه يف حجر أحد؟ قال: تويف  وهو ملستند إىل صدر عيل. 
قلت: فإن عروة حدثني عن عائش�ة أهنا قالت: تويف رسول اهللF بن سحري 
ونح�ري. فقال ابن عباس: أتعقل؟! واهلل لتويف رس�ول اهللF وإنه ملس�تند إىل 

صدر عيل. وهو الذي غسله وأخي الفضل بن عباس...«)2).

تأكيد السلطة عىل أمهية اإلمامة وعىل الطاعة ولزوم اجلامعة

األمر الثالث مما قام به الوالة يف سـبيل دعم سلطاهنم: التأكيد عىل األمور 
الثاث�ة، الت�ي س�بق أن اهلل تعاىل ورس�ولهE قد أك�دا عليها يف ح�ق اإلمام 
املعص�وم املجع�ول من قب�ل اهلل تعاىل. وهي وج�وب معرفة اإلم�ام والبيعة له، 
ووج�وب طاعته والنصيحة له، ووجوب ل�زوم مجاعته، والنهي عن االختاف 

والتفرق والفتنة.
وق�د أغفل�ت الس�لطة أن ذلك إنا جع�ل يف حق اإلم�ام املنصوص عليه 
املعص�وم، املأمون عىل الدي�ن والدنيا، دون غريه ممن ال تؤم�ن أخطاؤه وبوائقه 

عىل اإلسام واملسلمن.
)� فمن امللفت للنظر أن كثريًا من طرق رواية ما تضمن أن من مات بغري 

))) صحي�ح البخاري ج:4 ص:)9) كتاب بدء اخللق: باب مناقب املهاجرين وفضلهم. مس�ند أمحد ج:) 
ص:463 مس�ند عبد اهلل بن مس�عود. مس�ند أيب داود الطياليس ص:42. املصنف البن أيب ش�يبة ج:7 
ص:476 كتاب الفضائل: ما ذكر يف أيب بكر الصديقN. املعجم الكبري ج:0) ص:05) ما روي عن 

عبد اهلل بن مسعود. وغريها من املصادر الكثرية.
)2) الطبق�ات الك�ربى ج:2 ص:263 ذكر من قال تويف رس�ول اهللG يف حجر عيل بن أيب طالب، واللفظ 

له. فتح الباري ج:8 ص:07). كنز العال ج:7 ص:253�254 ح:)879).
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إم�ام م�ات ميتة جاهلية ونحوه � مما تقدم التعرض ل�ه � تنتهي إىل معاوية بن أيب 
س�فيان)))، الذي بقي هو با بيعة، ومن دون أن يدعي لنفس�ه اخلافة، ما يقرب 

من ثاث سنن.
2� وم�ن الطريف جدًا ما رواه اب�ن األثري. فإنه � بعد أن ذكر بيعة معاوية 
ليزي�د بالش�ام بالرتغيب والرتهي�ب، وأنه ورد املدينة فنال م�ن النفر الذين بلغه 
إباءه�م البيعة، وش�تمهم يف وجوههم، ثم خطب فأرعد وأب�رق مهددًا معرضًا 
هبم � قال: »ثم دخل عىل عائش�ة، وقد بلغها أنه ذكر احلس�ن وأصحابه، فقال: 
ألقتلنهم إن مل يبايعوا، فشكاهم إليها، فوعظته، وقالت له: بلغني أنك تتهددهم 
بالقت�ل. فق�ال: ي�ا أم املؤمنن، هم أعز من ذل�ك. ولكني بايع�ت ليزيد، وبايعه 

غريهم. أفرتين أن أنقض بيعة قد متت؟!...«)2). 
فكأنَّ مثل هذه البيعة بيعة إهلية نقضها أعظم جريمة من املوبقات الكثرية 

التي ارتكبها معاوية!.
3� وملا ختلف أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه( ومن معه عن بيعة أيب بكر، 
واجتمعوا يف بيت س�يدة النس�اء الصديقة فاطمة الزه�راء )صلوات اهلل عليها( 
أرس�ل إليهم عمر ليخرجهم من بيتها. وقال له: »إن أبوا فقاتلهم«، فأقبل عمر 

))) راجع مس�ند أمحد ج:4 ص:96 حديث معاوية بن أيب س�فيانN، وجممع الزوائد ج:5 كتاب اخلافة 
ص:8)2 ب�اب ل�زوم اجلاع�ة وطاعة األئم�ة والنهي عن قتاهل�م، ص:225 باب ال طاع�ة يف معصية، 
وكتاب السنة البن أيب عاصم ص:489، ومسند أيب يعىل ج:3) ص:366، وصحيح ابن حبان ج:0) 
ص:434 كتاب الس�ري: ب�اب طاعة األئمة: ذكر الزجر عن ترك اعتقاد امل�رء اإلمام الذي يطيع اهلل جل 
وعا يف أسبابه، واملعجم األوسط ج:6 ص:70، واملعجم الكبري ج:9) ص:335 فيا رواه ذكوان أبو 
صالح السان عن معاوية، ص:388 فيا رواه رشيح بن عبيد عن معاوية، وغريها من املصادر الكثرية.
)2) الكامل يف التاريخ ج:3 ص:508�509 أحداث سنة ست ومخسن من اهلجرة: ذكر البيعة ليزيد بوالية 
العه�د. ونح�وه يف الفتوح البن أعثم ج:4 ص:)34 ذكر خ�رب معاوية يف خروجه إىل احلج ومما كان منه 

بمكة واملدينة ورجوعه.
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ومن معه بقبس من نار، فلقيتهم س�يدة النس�اء، وقالت: »يا ابن اخلطاب أجئت 
لتحرق دارنا؟!«. قال: »نعم، أو تدخلوا فيا دخلت فيه األمة«))).

 4� ويتح�دث عم�ر بن اخلطاب ع�ن أحداث الس�قيفة وع�ن موقفه من 
سعد بن عبادة، ألنه حاول أن يسبقهم يف االستياء عىل السلطة، فيقول: »فقلت 

وأنا مغضب: قتل اهلل سعدًا، فإنه صاحب فتنة ورش«)2).
5� ويف حدي�ث أليب بك�ر م�ع العباس بن عب�د املطلب حين�ا ذهب إليه 
 Aليجع�ل ل�ه ولعقب�ه نصيب�ًا يف اخلاف�ة، ليقطع�ه بذل�ك ع�ن أم�ري املؤمنن
ويضع�ف موقف�ه، قال أب�و بك�ر: »إن اهلل بعث حممدًا نبي�ًا... حتى اخت�ار له ما 
عن�ده، فخىل ع�ىل الناس أمورًا ]أمورهم.ظ[ ليختاروا ألنفس�هم يف مصلحتهم 
مش�فقن، فاخت�اروين عليهم والي�ًا، وألمورهم راعيًا... وما انف�ك يبلغني عن 
طاع�ن يقول اخلاف عىل عامة املس�لمن يتخذكم جلأ... فإما دخلتم مع الناس 
في�ا اجتمعوا عليه، وإما رصفتموهم عا مالوا إليه...«. فقال عمر بن اخلطاب: 
»إي واهلل. وأخ�رى: إن�ا مل نأتكم حلاجة إليكم، ولكن كرهًا أن يكون الطعن فيا 
اجتمع عليه املسلمون منكم، فيتفاقم اخلطب بكم...«. فأجاب العباس أبا بكر 
بكام طويل، ومنه قوله: »فإن كنت برسول اهلل طلبت فحقنا أخذت، وإن كنت 
باملؤمن�ن فنحن منهم... وإن كان هذا األم�ر إنا وجب لك باملؤمنن فا وجب 
إذ كن�ا كارهن. ما أبع�د قولك من أهنم طعنوا عليك م�ن قولك إهنم اختاروك 

 ))) العق�د الفري�د ج:4 ص:242 فرش كتاب العس�جدة الثاني�ة يف اخللفاء وتوارخيهم وأخبارهم: س�قيفة 
بني ساعدة، واللفظ له. املخترص يف أخبار البرش ج:) ص:56) ذكر أخبار أيب بكر الصديق وخافته.

)2) صحي�ح اب�ن حبان ج:2 ص:57) باب ح�ق الوالدين: الزجر عن أن يرغب املرء عن آبائه إذ اس�تعال 
ذلك رضب من الكفر. تاريخ دمش�ق ج:30 ص:283 يف ترمجة أيب بكر الصديق. تاريخ اإلس�ام ج:3 
ص:)) أح�داث س�نة إح�دى عرش م�ن اهلجرة: خاف�ة أيب بك�رN. النهاية يف غري�ب احلديث ج:4 

ص:3). لسان العرب ج:)) ص:549. وغريها من املصادر.
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ومالوا إليك...«))).
6� وقال الفضل بن شاذان يف التعقيب عىل حماولة القوم قتل أمري املؤمنن 
)صلوات اهلل عليه(: »فقيل لس�فيان وابن ح�ي ولوكيع: ما تقولون فيا كان من 
أيب بكر يف ذلك؟ فقالوا مجيعًا: كانت سيئة مل تتم. وأما من جيرس من أهل املدينة 
فيقول�ون: وم�ا بأس بقتل رجل يف صاح األمة. إنه إن�ا أراد قتله ألن عليًا أراد 

تفريق األمة، وصدهم عن بيعة أيب بكر«)2).
7� وملا امتنعت كندة من بيعة أيب بكر وطاعته وتسليم زكاهتا له، ألهنا ترى 
أن احلق يف بني هاشم، وقتل منها من قتل، وجرت خطوب طويلة يف ذلك، كتب 
أبو بكر إىل األشعث بن قيس يتهدده، فلا وصل الكتاب إىل األشعث وقرأه قال 
للرسول: »إن صاحبك أبا بكر هذا يلزمنا الكفر بمخالفتنا له، وال يلزم صاحبه 
الكفر بقتله قومي وبني عمي«. فقال له الرس�ول: »نعم يا أشعث يلزمك الكفر 
ألن اهلل تب�ارك وتعاىل قد أوجب عليك الكفر بمخالفتك جلاعة املس�لمن«)3).
8� ويف خطب�ة أليب بك�ر: »وإنكم الي�وم عىل خافة نب�وة ومفرق حمجة. 
وس�رتون بعدي ملكًا عضوضًا، وأمة َش�عاعًا، ودمًا مفاح�ًا. فإن كانت للباطل 
ن�زوة، وأله�ل احل�ق جولة، يعفو هل�ا األثر، ومتوت الس�نن. فالزموا املس�اجد، 

واستشريوا القرآن، والزموا اجلاعة...«)4).

))) تاري�خ اليعق�ويب ج:2 ص:25) خرب س�قيفة بني س�اعدة وبيعة أيب بكر، واللفظ له. اإلمامة والسياس�ة 
ج:) ص:8) كيف كانت بيعة عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه. رشح هنج الباغة ج:) ص:220.

)2) اإليضاح ص:57)�58).
)3) الفتوح البن أعثم ج:) ص:56 ذكر كتاب أيب بكر إىل األشعث بن قيس ومن معه من قبائل كندة.

)4) عي�ون األخب�ار ج:2 ص:233 كتاب العلم والبي�ان. اخلطب، واللفظ له. نثر ال�در ج:2 ص:7 الباب 
األول م�ن الفص�ل الث�اين: يف كام أيب بكر الصديق رمحة اهلل عليه وريض اهلل عن�ه. ومثل ذلك يف العقد 

الفريد ج:4 ص:62 فرش كتاب اخلطب، إال أنه فيه: »واعتصموا بالطاعة« بدل »والزموا اجلاعة«.
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9� ك�ا أن علقم�ة ب�ن عاثة ق�د رأى عمر بن اخلطاب مس�اء يف الظام، 
فظنه خالد بن الوليد، فش�دد يف االس�تنكار عىل عمر، وذمه لعزله خلالد، ونزعه 
من الوالية، فأبقاه عمر عىل غفلته، وقال له: »نزعني فا عندك يف نزعي؟« فقال 
علقمة: »وماذا عندي يف نزعك؟! هؤالء قوم ولوا أمرًا، وهلم علينا حق، فنحن 
م�ؤدون إليهم احل�ق الذي جعله اهلل هلم، وأمرنا � أو قال: وحس�ابنا � عىل اهلل«. 
ويف الصب�اح مل�ا اجتمع خالد وعلقمة عن�د عمر أظهر عمر حقيق�ة احلال، وأن 
حديث علقمة مل يكن مع خالد، بل مع عمر نفسه، وعزر عمر علقمة لذمه إياه، 
ثم قال عن كلمته الس�ابقة يف الطاعة وع�دم حماولة التغيري من أجل عزل خالد: 

»إنه قال كلمة ألن يقوهلا من أصبح من أمة حممد أحب إيل من محر النعم«))).
0)� وعن عبد امللك بن عمري قال: »كان عامة خطبة يزيد بن أيب س�فيان 
وه�و عىل الش�ام: عليكم بالطاع�ة واجلاعة. فم�ن ثم ال يعرف أهل الش�ام إال 

الطاعة«)2).
))� ويف صحي�ح أيب محزة الثايل قال: »س�معت أبا جعفر ]يعني: اإلمام 
الباقر[A يقول: قال رسول اهللF � ومعاوية يكتب بن يديه وأهوى بيده إىل 
خارصته بالسيف � من أدرك هذا يومًا أمريًا فليبقر خارصته بالسيف. فرآه رجل 
ممن سمع ذلك من رسول اهللF يومًا وهو خيطب بالشام عىل الناس، فاخرتط 
س�يفه ثم مش�ى إليه، فحال الناس بين�ه وبينه، فقالوا: يا عب�د اهلل ما لك؟ فقال: 
سمعت رسول اهللA يقول: من أدرك هذا يومًا أمريًا فليبقر خارصته بالسيف. 
فقالوا: أتدري من اس�تعمله؟ ق�ال: ال. قالوا: أمري املؤمنن عمر. فقال: س�معًا 

))) تاري�خ املدين�ة ج:3 ص:795. واللف�ظ له. اإلصاب�ة ج:4 ص:459 يف ترمجة علقم�ة بن عاثة. تاريخ 
دمشق ج:)4 ص:)4) يف ترمجة علقمة بن عاثة. وغريها من املصادر.

)2) تاريخ دمشق ج:) ص:9)3 باب ما ذكر من متسك أهل الشام بالطاعة واعتصامهم بلزوم السنة واجلاعة.
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وطاعة ألمري املؤمنن«))).
2)� وعن عبد الرمحن بن يزيد قال: »كنا مع عبد اهلل بن مس�عود بجمع، 
فلا دخل مس�جد منى فقال: كم صىل أم�ري املؤمنن؟ قالوا: أربعًا. فصىل أربعًا. 
قال: فقلنا له: أمل حتدثنا أن النبيG صىل ركعتن، وأبا بكر صىل ركعتن؟ فقال: 
بىل، وأنا أحدثكموه اآلن. ولكن عثان كان إمامًا، فا أخالفه. واخلاف رش«)2). 

وروى غري واحد نحو ذلك عن ابن مسعود)3).
3)� وذك�ر اب�ن األث�ري أن عب�د الرمحن بن ع�وف أنكر عىل عث�ان إمتامه 
الصاة. وقال: »فخرج عبد الرمحن فلقي ابن مس�عود، فقال: يا أبا حممد غرّي ما 
تعل�م. قال: فا أصنع؟ ق�ال: اعمل با ترى وتعلم. فقال ابن مس�عود: اخلاف 
رّش. وق�د صلي�ت بأصح�ايب أربع�ًا. فق�ال عبد الرمح�ن: قد صلي�ت بأصحايب 

ركعتن. وأما اآلن فسوف أصيل أربعًا«)4).
4)� وق�ال احل�ارث ب�ن قي�س: »ق�ال يل عبد اهلل ب�ن مس�عود: أحتب أن 
يس�كنك اهلل وس�ط اجلنة. قال: فقلت: جعلت فداك وهل أريد إال ذلك؟ قال: 

عليك باجلاعة، أو جلاعة الناس«)5).
))) معاين األخبار ص:346 باب معنى استعانة النبيG بمعاوية يف كتابة الوحي.

)2) الس�نن الكربى للبيهقي ج:3 ص:44) باب من ترك القرص يف الس�فر غري رغبة عن الس�نة، واللفظ له. 
تاريخ دمشق ج:39 ص:254 يف ترمجة عثان بن عفان.

)3) السنن الكربى للبيهقي ج:3 ص:44) باب من ترك القرص يف السفر غري رغبة عن السنة. سنن أيب داود 
ج:) ص:438 كت�اب املناس�ك: ب�اب الصاة بمنى. املعج�م األوس�ط ج:6 ص:368. املصنف لعبد 
الرزاق الصنعاين ج:2 ص:6)5 كتاب الصاة: باب الصاة يف السفر. مسند أيب يعىل ج:9 ص:256. 
البداي�ة والنهاي�ة ج:7 ص:244. فتح الب�اري ج:2 ص:465. عمدة الق�اري ج:7 ص:20)، 22). 
معرفة الس�نن واآلث�ار ج:2 ص:426�427. التمهي�د البن عبد ال�رب ج:)) ص:72). تأويل خمتلف 

احلديث ص:27. تاريخ دمشق ج:39 ص:255 يف ترمجة عثان بن عفان. وغريها من املصادر.
)4) الكامل يف التاريخ ج:3 ص:04) أحداث سنة تسع وعرشين من اهلجرة: ذكر إمتام عثان الصاة بجمع.
=)5) املصن�ف الب�ن أيب ش�يبة ج:8 ص:645 كت�اب املغازي: من ك�ره اخلروج يف الفتنة وتع�وذ عنها. جممع 
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5)� ويف خطبة البن مسعود: »أهيا الناس عليكم بالطاعة واجلاعة، فإهنا 
حبل اهلل الذي أمر به. وإن ما تكرهون يف اجلاعة خري مما حتبون يف الفرقة«))).

6)� وعن أيب مس�عود أنه قال: »عليك�م باجلاعة، فإن اهلل مل يكن ليجمع 
أمة حممد عىل ضالة«)2). ويف حديث له آخر: »عليك بعظم أمة حممد...«)3).

7)� ويف أح�داث الش�ورى حينا بايع عبد الرمحن ب�ن عوف عثان تلكأ 
أم�ري املؤمن�ن )صل�وات اهلل عليه( مؤك�دًا عىل أن�ه األوىل باألمر، وب�أن يباَيع، 
وأخ�ذ يذك�ر مجلة من فضائل�ه التي يتميز هبا عىل غريه، فقط�ع عليه عبد الرمحن 
كامه، وقال: »يا عيل، قد أبى الناس إال عثان، فا جتعلن عىل نفس�ك س�بيًا«. 
ث�م ق�ال: »يا أب�ا طلحة، ما الذي أمرك ب�ه عمر؟« قال: »أن أقتل من ش�ّق عصا 
اجلاع�ة«. فق�ال عبد الرمحن ألمري املؤمننA: »باي�ع إذًا، وإال كنت متبعًا غري 

سبيل املؤمنن، وأنفذنا فيك ما أمرنا به!!«)4).
8)� ويف حديث ش�قيق بن س�لمة أن أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه( ملا 
ان�رصف إىل رحل�ه قال لبني أبيه: »ي�ا بني عبد املطلب إن قومك�م عادوكم بعد 

الزوائ�د ج:5 ص:222 كت�اب اخلافة: باب لزوم اجلاعة والنه�ي عن اخلروج عىل األئمة وقتاهلم. كنز 
العال ج:) ص:380 ح:654). املعجم الكبري ج:9 ص:98) يف نقل كام ابن مسعود.

))) التمهي�د البن عبد الرب ج:)2 ص:273، واللفظ له. االس�تذكار البن عب�د الرب ج:8 ص:577. جممع 
الزوائد ج:5 ص:222 كتاب اخلافة: باب لزوم اجلاعة والنهي عن اخلروج عىل األئمة وقتاهلم، ج:7 
ص:328 كت�اب الفت�ن: ب�اب ثاٍن يف أمارات الس�اعة. املعجم الكب�ري ج:9 ص:99) يف نقل كام ابن 
مس�عود. وق�د روي بعض�ه يف تفس�ري الطربي ج:4 ص:45، وتفس�ري اب�ن أيب حات�م ج:3 ص:723، 

وتفسري الثعلبي ج:3 ص:62)، والدر املنثور ج:2 ص:60، وغريها من املصادر.
)2) املصنف البن أيب ش�يبة ج:8 ص:672 كتاب املغازي: ما ذكر يف فتنة الدجال، واللفظ له. كتاب الس�نة 
البن أيب عاصم ص:)4�42. سري أعام النباء ج:2 ص:495�496 يف ترمجة أيب مسعود البدري. كنز 

العال ج:) ص:384 ح:663). كشف اخلفاء ج:2 ص:350.
)3) املستدرك عىل الصحيحن ج:4 ص:556 كتاب الفتن واملاحم: ما تكرهون يف اجلاعة خري مما حتبون يف الفرقة.

)4) رشح هنج الباغة ج:6 ص:68).

=
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وف�اة النبي كعداوهتم النبي يف حياته. وإن ُيَطع قومكم ال تؤّمروا أبدًا. وواهلل ال 
ينيب هؤالء إىل احلق إال بالس�يف«. قال: »وعبد اهلل بن عمر بن اخلطاب داخل 
إليهم قد سمع الكام كله، فدخل وقال: يا أبا احلسن أتريد أن ترضب بعضهم 
ببعض؟! فقال: اسكت وحيك. فواهلل لوال أبوك وما ركب مني قديًا وحديثًا ما 

نازعني ابن عفان وال ابن عوف. فقام عبد اهلل فخرج«))).
9)� ك�ا أن املق�دادN قد أنكر ذلك أيض�ًا، وكان فيا قال: »أما واهلل لو 
أن يل ع�ىل قريش أعوان�ًا لقاتلتهم قتايل إياهم ببدر وأحد«. فقال عبد الرمحن بن 

 

ع�وف: »ثكلت�ك أمك، ال يس�معن ه�ذا الكام الن�اس، فإين أخ�اف أن تكون 
صاح�ب فتن�ة وفرق�ة«. فقال له املق�داد: »إن م�ن دعا إىل احلق وأهل�ه ال يكون 
صاح�ب فتنة، ولكن من أقحم الناس يف الباط�ل، وآثر اهلوى عىل احلق، فذلك 

صاحب الفتنة والفرقة. فرتبد وجه عبد الرمحن«)2).
20� وع�ن صهبان موىل األس�لمين قال: »رأي�ت أبا ذر يوم دخل به عىل 
عثان، فقال له: أنت الذي فعلت وفعلت. فقال أبو ذر: نصحتك فاستغششتني، 
ونصحت صاحبك فاستغشني. قال عثان: كذبت، ولكنك تريد الفتنة وحتبها. 
قد انغلت الشام علينا... قال أبو ذر: واهلل ما وجدت يل عذرًا إال األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر. فغضب عثان، وقال: أش�ريوا عيّل يف هذا الش�يخ الكّذاب، 
إما أن أرضبه أو أحبسه أو أقتله، فإنه قد فّرق مجاعة املسلمن، أو أنفيه من أرض 

اإلسام...«)3).
)2� وعت�ب عثان عىل أمري املؤمنن )صل�وات اهلل عليه( لتوديعه أبا ذر، 

))) رشح هنج الباغة ج:9 ص:54.
 )2) رشح هن�ج الباغ�ة ج:9 ص:57، واللف�ظ ل�ه. وذك�ر بعض�ه يف األم�ايل للمفي�د ص:)7). واألمايل 

للطويس ص:)9).
)3) رشح هنج الباغة ج:3 ص:56، واللفظ له، وج:8 ص:259. الشايف يف اإلمامة ج:4 ص:296.
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وكان عثان قد هنى الناس عن كامه وتش�ييعه، فق�ال عثان لهA: »أما بلغك 
هني�ي ع�ن كام أيب ذر؟« فأجاب�ه أم�ري املؤمننA قائ�ًا: »أوكل�ا أمرت بأمر 

معصية أطعناك فيه؟!«))).
22� وع�ن عب�د اهلل بن رباح قال: »دخلت أن�ا وأبو قتادة عىل عثان وهو 
حمص�ور، فاس�تأذناه يف احلج، ف�أذن لنا. فقلنا: يا أمري املؤمن�ن قد حرض من أمر 
ه�ؤالء ما قد ترى، فا تأمرنا؟ قال: عليك�م باجلاعة. قلنا: فإنا نخاف أن تكون 

اجلاعة مع هؤالء الذين خيالفونك. قال: الزموا اجلاعة حيث كانت...«)2).
وس�واء صّح ه�ذا احلديث أم مل يصح فإنه يكش�ف عن وج�ود مثل هذه 

الثقافة، وتبني بعض الناس هلا، سواًء كان هو عثان أم من يتقول عليه.
23� ومل�ا طلب زياد عامل معاوي�ة عىل الكوفة من وجوه أهل الكوفة أن 
يش�هدوا ع�ىل حجر بن عدي ومجاعت�ه با يدينهم عند معاوية كت�ب أبو بردة بن 
أيب موسى األشعري: »هذا ما شهد عليه الشهود أبو بردة بن أيب موسى هلل رب 
العاملن. ش�هد أن حجر بن عدي خلع الطاعة، وف�ارق اجلاعة، ولعن اخلليفة، 
ودع�ا إىل احلرب والفتنة، ومجع إليه مجوع�ًا يدعوهم إىل نكث البيعة وخلع أمري 
املؤمن�ن معاوي�ة. فكفر باهلل كف�رة صلعاء، وأت�ى معصية ش�نعاء«. فقال زياد: 

»اشهدوا عىل مثل شهادته«. فشهد مجاعة كا قال)3).
24� وملا كتب مروان بن احلكم إىل معاوية خيوفه من وثوب اإلمام احلسن 
)صل�وات اهلل عليه(، وخروجه عليه، كتب معاوي�ة لإلمامA كتابًا حيذره فيه، 

))) رشح هنج الباغة ج:8 ص:254.
)2) املصنف لعبد الرزاق ج:)) ص:446 باب مقتل عثان.

)3) أنساب األرشاف ج:5 ص:262 أمر حجر بن عدي ومقتله، واللفظ له. تاريخ الطربي ج:4 ص:200 
أحداث سنة إحدى ومخسن من اهلجرة: ذكر سبب مقتل حجر بن عدي. األغاين ج:7) ص:45)�46) 

خرب مقتل حجر بن عدي.
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وج�اء فيه: »فاتق ش�ّق عصا هذه األمة، وأن يردهم اهلل ع�ىل يديك يف فتنة، فقد 
 .»...Fعرفت الناس وبلوهتم. فانظر لنفسك ولدينك، وألمة حممد

فأجابهA عىل هذه الفقرة يف كتابه له: »وإين ال أعلم فتنة أعظم عىل هذه 
األمة من واليتك عليها، وال أعظم نظرًا لنفيس ولديني وألمة حممدF وعلينا 

أفضل من أن أجاهدك...«))).
25� ومل�ا أراد معاوي�ة البيع�ة ليزيد بوالية العهد ق�ال للضحاك بن قيس 
الفهري ملا اجتمع الوفود عنده: »إين متكلم، فإذا س�كت فكن أنت الذي تدعو 

إىل بيعة يزيد، وحتثني عليها«.
فل�ا جل�س معاوية للن�اس تكلم، فعظم أم�ر اإلس�ام، وحرمة اخلافة 
وحقه�ا، وم�ا أم�ر اهلل ب�ه من طاع�ة والة األم�ر. ثم ذك�ر يزيد وفضل�ه وعلمه 

بالسياسة، وعرض ببيعته.

فعارض�ه الضح�اك، فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم ق�ال: »يا أمري املؤمنن إنه 
البد للناس من واٍل بعدك. وقد بلونا اجلاعة واأللفة، فوجدنامها أحقن للدماء، 
وأصل�ح للدمهاء، وآمن للس�بل، وخريًا يف العاقبة. واألي�ام عوج رواجع. واهلل 
كل يوم يف ش�أن. ويزيد بن أمري املؤمنن يف حس�ن هديه، وقصد س�ريته، عىل ما 
علمت. وهو من أفضلنا علًا وحلًا، وأبعدنا رأيًا. فوله عهدك، واجعله لنا علًا 
بعدك، ومفزعًا نلجأ إليه، ونس�كن يف ظله«. وتكلم عمرو بن س�عيد األش�دق 

بنحو من ذلك.

ث�م ق�ام يزيد ب�ن املقنع الع�ذري، فقال: »ه�ذا أمري املؤمنن � وأش�ار إىل 
معاوية � فإن هلك فهذا � وأش�ار إىل يزيد � ومن أبى فهذا. وأش�ار إىل س�يفه«. 

))) اختيار معرفة الرجال ج:) ص:20)�24) يف ترمجة عمرو بن احلمق اخلزاعي.
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فقال معاوية: »اجلس، فأنت سيد اخلطباء«. وتكلم من حرض من الوفود.

فق�ال معاوية لألحنف: م�ا تقول يا أبا بحر؟ فق�ال: نخافكم إن صدقنا، 
ونخ�اف اهلل إن كذبن�ا. وأنت ي�ا أمري املؤمنن أعلم بيزي�د يف ليله وهناره، ورسه 
وعانيت�ه، ومدخله وخمرجه. فإن كنت تعلمه هلل تعاىل ولألمة رىض فا تش�اور 
فيه، وإن كنت تعلم فيه غري ذلك فا تزوده الدنيا وأنت صائر إىل اآلخرة. وإنا 

علينا أن نقول: سمعنا وأطعنا!.

وقام رجل من أهل الشام فقال: »ما ندري ما تقول هذه املعدية العراقية. 
وإنا عندنا سمع وطاعة، ورضب وازدالف«!))).

26� وقال معاوية أيضًا لعبد اهلل بن عمر حن أراد البيعة ليزيد: »قد كنت 
حتدثن�ا أنك ال حتب أن تبيت ليلة وليس يف عنقك بيعة مجاعة وأن لك الدنيا وما 
فيها. وإين أحذرك أن تشق عصا املسلمن وتسعى يف تفريق ملئهم، وأن تسفك 

دماءهم...«. 
فأجاب�ه ابن عمر، وقال يف مجلة ما قال: »... وإنك حتذرين أن أش�ق عصا 
املس�لمن، وأفرق مألهم، وأس�فك دماءهم. ومل أكن ألفعل ذلك إن ش�اء اهلل. 

ولكن إن استقام الناس فسأدخل يف صالح ما تدخل فيه أمة حممد«)2).
27� وكت�ب يزي�د ب�ن معاوية الب�ن عباس بع�د خروج اإلمام احلس�ن 

))) الكامل يف التاريخ ج:3 ص:507�508 أحداث سنة ست ومخسن من اهلجرة: ذكر البيعة ليزيد بوالية 
العهد، واللفظ له. الفتوح البن أعثم ج:4 ص:336�337 ثم رجعنا إىل اخلرب األول. هناية اإلرب يف فنون 
األدب ج:20 ص:222 أحداث س�نة س�ت ومخسن من اهلجرة: من وفد إىل معاوية من أهل األمصار.
)2) اإلمام�ة والسياس�ة ج:) ص: )5)�52) ق�دوم معاوي�ة املدين�ة عىل ه�ؤالء القوم وم�ا كان بينهم من 
املنازع�ة، واللف�ظ ل�ه. تاري�خ اإلس�ام ج:4 ص:48)�49) الطبق�ة السادس�ة: أحداث س�نة أحدى 
ومخس�ن من اهلجرة. تاريخ خليفة بن خياط ص:60)�)6) أحداث س�نة أحدى ومخسن من اهلجرة. 

وغريها من املصادر.
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)صل�وات اهلل عليه( إىل مك�ة، وجاء يف كتابه: »وأنت كبري أه�ل بيتك واملنظور 
إليه، فاكففه عن السعي يف الفرقة«))).

28� وملا علم يزيد امتناع ابن عباس من البيعة البن الزبري كتب إليه: »أما 
بع�د فقد بلغن�ي أن امللحد ابن الزب�ري دعاك إىل بيعته، وع�رض عليك الدخول 
يف طاعت�ه، لتك�ون عىل الباطل ظه�ريًا، ويف املأثم رشيكًا، وأن�ك امتنعت عليه، 
واعتصم�ت ببيعتن�ا، وفاء منك لن�ا، وطاعة هلل في�ا عرفك من حقن�ا... وانظر 
رمح�ك اهلل فيم�ن قبل�ك من قومك وم�ن يطرأ علي�ك من اآلف�اق... فأعلمهم 

حسن رأيك يف طاعتي والتمسك ببيعتي...«)2).
 29� ولق�ي عب�د اهلل بن عم�ر وابن عب�اس منرصفن من العم�رة اإلمام 
احلس�نA وعبد اهلل ب�ن الزبري باألبواء، فق�ال هلا ابن عم�ر: »أذكركا اهلل إال 
رجعتا، فدخلتا يف صالح ما يدخل فيه الناس. وتنظرا، فإن اجتمع الناس عليه 
مل تشذا، وإن افرتق عليه كان الذي تريدان«)3). ويف رواية أخرى: »اتقيا اهلل، وال 

تفرقا بن مجاعة املسلمن«)4).

))) سري أعام النباء ج:3 ص:304 يف ترمجة احلسن الشهيد. البداية والنهاية ج:8 ص:77) أحداث سنة 
 س�تن من اهلجرة: صفة خمرج احلس�ن إىل العراق. تاريخ دمش�ق ج:4) ص:0)2 يف ترمجة احلس�ن بن 
ع�يل ب�ن أيب طالب، واللفظ له. هتذيب الكال ج:6 ص:9)4 يف ترمجة احلس�ن ب�ن عيل بن أيب طالب. 

ترمجة اإلمام احلسنA من طبقات ابن سعد ص:59 ح:283. وغريها من املصادر.
)2) تاري�خ اليعق�ويب ج:2 ص:247 مقتل احلس�ن بن عيل، واللفظ له. الكام�ل يف التاريخ ج:4 ص:27) 
أحداث س�نة أربع وس�تن من اهلجرة: ذكر بعض سريته )يزيد( وأخباره. جممع الزوائد ج:7 ص:250 
كتاب الفتن: باب فيا كان من أمر ابن الزبري. املعجم الكبري ج:0) ص:)24 مناقب عبد اهلل بن عباس 

وأخباره. وغريها من املصادر.
)3) تاريخ دمش�ق ج:4) ص:208 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب، واللفظ له. هتذيب الكال ج:6 
ص:6)4 يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب. ترمجة اإلمام احلسنA من طبقات ابن سعد ص:57 

ح:283. وغريها من املصادر.
=)4) البداية والنهاية ج:8 ص:58) أحداث سنة ستن من اهلجرة النبوية: يزيد بن معاوية وما جرى يف أيامه، 



............................................................................  فاجعة الطف (98

30� وكان عب�د اهلل ب�ن عم�ر يق�ول: »غلبن�ا حس�ن بن ع�يل باخلروج. 
ولعم�ري لق�د رأى يف أبيه وأخيه عربة، ورأى م�ن الفتنة وخذالن الناس هلم ما 
كان ينبغ�ي ل�ه أن ال يتحرك ما عاش، وأن يدخ�ل يف صالح ما دخل فيه الناس، 

فإن اجلاعة خري«))). 

)3� وق�د س�بق يف املقدمة كت�اب عمرة بنت عبد الرمحن لإلمام احلس�ن 
)صلوات اهلل عليه( تعظم عليه ما يريد، وتأمره بالطاعة ولزوم اجلاعة)2).

 32� ومل�ا خ�رجA م�ن مكة متجه�ًا إىل الع�راق اعرتضته رس�ل عمرو
ابن س�عيد بن العاص فامتنع عليهم امتناعًا قويًا، ومىضA لوجهه فنادوه: »يا 
حس�ن أال تتق�ي اهلل خترج من اجلاعة وتفرق بن ه�ذه األمة«!. فتأولA قول 
ا  مَّ ا َأْعَمُل َوَأَنْا َبِريٌء مِّ اهلل ع�ز وجل: ﴿لِي َعَمِلي َوَلُكْم َعَمُلُكـمْ َأنُتْم َبِريُئوَن ِممَّ

َتْعَمُلوَن﴾)3).

33� وكتب عمرو بن س�عيد لإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه( حياول 
رصف�ه عن وجه�ه، وحيثه ع�ىل الرجوع. وج�اء يف كتابه: »فإين أعي�ذك باهلل من 
الش�قاق...«. فكت�ب إليه اإلمام احلس�نA جوابًا لكتاب�ه، وكان فيه: »وإنه مل 

واللفظ له. تاريخ الطربي ج:4 ص:254 أحداث سنة ستن من اهلجرة: خافة يزيد بن معاوية.
))) تاريخ دمشق ج:4) ص:208 يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب، واللفظ له. البداية والنهاية ج:8 
ص:75) أحداث سنة ستن من اهلجرة: صفة خمرج احلسن إىل العراق. هتذيب الكال ج:6 ص:6)4 
يف ترمج�ة احلس�ن ب�ن عيل بن أيب طالب. ترمجة اإلمام احلس�ن من طبقات ابن س�عد ص:57 ح:283. 

وغريها من املصادر.
)2) تقدم يف ص:42.

)3) سورة يونس اآلية: 0). جتد ذلك يف تاريخ الطربي ج:4 ص:289 أحداث سنة ستن من اهلجرة: ذكر 
اخلرب عن مس�ري احلس�نA من مكة متوجهًا إىل الكوفة وما كان من أمره يف مس�ريه، واللفظ له. البداية 

والنهاية ج:8 ص:79) أحداث سنة ستن من اهلجرة: صفة خمرج احلسن إىل العراق.

=
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يشاقق من دعا إىل اهلل وعمل صاحلًا، وقال إنني من املسلمن«))).
34� وملا علم النعان بن بشري وايل الكوفة بقدوم مسلم بن عقيل واختاف 
الناس إليه خطب الناس، وكان يف مجلة ما قال: »أما بعد فاتقوا اهلل عباد اهلل، وال 
تس�ارعوا إىل الفتنة والفرقة، فإن فيها هيلك الرجال، وتسفك الدماء، وتغصب 
األموال«. وقال: »إين مل أقاتل من مل يقاتلني... ولكنكم إن أبديتم صفحتكم يل، 
ونكثكم بيعتكم، وخالفتم إمامكم، فواهلل الذي ال إله إال هو ألرضبنكم بسيفي 
ما ثبت قائمه بيدي ولو مل يكن يل منكم نارص. أما إين أرجو أن يكون من يعرف 
احل�ق منك�م أكثر ممن يردي�ه الباطل«)2). ومع ذلك يقول عن�ه من يقول: »وكان 

حليًا ناسكًا حيب العافية«)3).
35� وأخذ مس�لم بن عقيلA أس�ريًا البن زياد، فل�ا انتهوا به إىل باب 
القرص فإذا قلة باردة موضوعة عىل الباب، فقال: »اس�قوين من هذا املاء«، فقال 

))) تاريخ دمش�ق ج:4) ص:209�0)2 يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب، واللفظ له. هتذيب الكال 
ج:6 ص:9)4 يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب. تاريخ الطربي ج:4 ص:292 أحداث سنة ستن 
م�ن اهلجرة: ذكر اخلرب عن مس�ري احلس�نA من مك�ة متوجهًا إىل الكوفة وما كان من أمره يف مس�ريه. 
البداية والنهاية ج:8 ص:76)�77) أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: صفة خمرج احلس�ن إىل العراق. 

ترمجة اإلمام احلسنA من طبقات ابن سعد ص:57 ح:283. وغريها من املصادر.
 A2) تاريخ الطربي ج:4 ص:264 أحداث سنة ستن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مراسلة الكوفين احلسن( 
للمسري إىل ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيلN، واللفظ له. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:22 أحداث سنة 
 .Nليس�ري إليهم وقتل مسلم بن عقيل Aس�تن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مراس�لة الكوفين احلسن
الفت�وح البن أعثم ج:5 ص:39 ذكر نزول مس�لم ب�ن عقيل الكوفة واجتاع الش�يعة إليه للبيعة. وذكر 

باختصار يف تاريخ ابن خلدون ج:3 ص:22 مسري احلسن إىل الكوفة ومقتله.
 A3) تاريخ الطربي ج:4 ص:264 أحداث سنة ستن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مراسلة الكوفين احلسن( 
للمسري إىل ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيلN، واللفظ له. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:22 أحداث سنة 
 .Nليس�ري إليهم وقتل مسلم بن عقيل Aس�تن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مراس�لة الكوفين احلسن

وقريب منه ما يف تاريخ ابن خلدون ج:3 ص:22 مسري احلسن إىل الكوفة ومقتله.
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له مس�لم بن عم�رو: »أتراها ما أبرده�ا؟ ال واهلل ال تذوق منها قط�رة أبدًا حتى 
ت�ذوق احلميم يف نار جهنم«. فقال له مس�لم: »وحيك م�ن أنت؟« قال: »أنا ابن 
م�ن عرف احلق إذ أنكرته، ونصح إلمامه إذ غشش�ته، وس�مع وأطاع إذ عصيته 
وخالف�ت. أنا مس�لم بن عم�رو الباهيل«. فقال مس�لمA: »ألم�ك الثكل، ما 
أجف�اك، وما أفظك وأقس�ى قلب�ك وأغلظك. أنت ي�ا ابن باهل�ة أوىل باحلميم 

واخللود يف نار جهنم مني«))).
36� وملا أدخل عىل ابن زياد قال له ابن زياد: »يا شاق ويا عاق، خرجت 
عىل إمامك، وش�ققت عصا املسلمن، وألقحت الفتنة« فقال له مسلم: »كذبت 
يا ابن زياد. إنا ش�ق عصا املس�لمن معاوية وابنه يزيد. وأما الفتنة فإنا ألقحها 

أنت وأبوك زياد بن عبيد عبد بني عاج«)2).

37� وملا عس�كر عبيد اهلل بن زي�اد بالنخيلة، ليخرج الناس حلرب اإلمام 
 احلسن )صلوات اهلل عليه( دعا كثري بن شهاب احلارثي، وحممد بن األشعث بن 
قيس، والقعقاع بن س�ويد بن عبد الرمحن، وأس�اء بن خارجة الفزاري، وقال: 
طوف�وا يف الن�اس فمروه�م بالطاع�ة واالس�تقامة، وخوفوهم عواق�ب األمور 
والفتنة واملعصية، وحثوهم عىل العسكرة، فخرجوا فعذروا، وداروا بالكوفة، ثم 
حلقوا به غري كثري بن شهاب، فإنه كان مبالغًا يدور بالكوفة يأمر الناس باجلاعة، 

 ))) تاري�خ الطربي ج:4 ص:)28�282 أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مراس�لة الكوفين 
احلسنA للمسري إىل ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيلN، واللفظ له. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:34 
 أح�داث س�نة س�تن من اهلج�رة: ذكر اخلرب عن مراس�لة الكوفين احلس�ن ب�ن عيل ليس�ري إليهم وقتل 
 مس�لم بن عقيل. البداية والنهاية ج:8 ص:)7)�72) أحداث س�نة ستن من اهلجرة: قصة احلسن بن 
 .Aع�يل وس�بب خروجه من مك�ة يف طلب اإلم�ارة ومقتله. مقات�ل الطالبين ص:66 مقتل احلس�ن

وغريها من املصادر.
)2) اللهوف يف قتىل الطفوف ص:35. ومثله يف الفتوح البن أعثم ج:5 ص:64 ذكر دخول مسلم بن عقيل 

عىل عبيد اهلل بن زياد وما كان من كامه وكيف قتل.
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وحيذرهم الفتنة والفرقة، وخيذل عن اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه())).

38� ومل�ا جاء مالك بن النس�ري برس�الة عبي�د اهلل بن زياد للح�ر بن يزيد 
الرياحي يأمره فيها بأن جيعجع باإلمام احلس�نA وينزله بالعراء عىل غري ماء، 
ق�ال أبو الش�عثاء الكندي م�ن أصحاب اإلم�امA ملالك: »ثكلت�ك أمك ماذا 
جئ�ت فيه؟!«. فقال مالك: »وم�ا جئت فيه؟! أطعت إمام�ي ووفيت ببيعتي«. 
فقال له أبو الش�عثاء: »عصيت ربك، وأطعت إمامك يف هاك نفس�ك. كسبت 
اِر َوَيْوَم اْلِقَياَمِة  ًة َيْدُعوَن إَِلى النَّ العار والنار. قال اهلل عز وجل: ﴿َوَجَعْلَناُهْم َأئِمَّ

اَل ُينَصُروَن﴾)2) فهو إمامك«)3).

39� وق�ال عمرو بن احلجاج يف املعركة يوم عاش�وراء: »يا أهل الكوفة، 
الزم�وا طاعتك�م ومجاعتك�م، وال ترتاب�وا يف قتل من مرق م�ن الدين، وخالف 
اإلمام«. فقال له اإلمام احلسنA: »يا عمرو بن احلجاج أعيل حترض الناس؟! 
أنحن مرقنا من الدين وأنتم ثبتم عليه؟! أما واهلل لتعلمن لو قد قبضت أرواحكم، 

ومتم عىل أعالكم، أينا مرق من الدين، ومن هو أوىل بصيل النار«)4).
40� وعن أيب إسحاق قال: »كان شمر بن ذي اجلوشن يصيل معنا الفجر، 
ث�م يقعد حتى يصب�ح، ثم يصيل فيقول: اللهم إنك رشيف حتب الرشف، وأنت 

))) أنساب األرشاف ج:3 ص:387 خروج احلسن بن عيل من مكة إىل الكوفة.
)2) سورة القصص اآلية: )4.

)3) تاري�خ الطربي ج:4 ص:309 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة، واللفظ ل�ه. الفتوح البن أعثم 
ج:5 ص:87 ذك�ر احل�ر بن يزيد الرياحي ملا بعثه عبيد اهلل بن زياد حلربه احلس�ن بن عيلO. اإلرش�اد 

ج:2 ص:83�84.
)4) تاري�خ الطربي ج:4 ص:)33 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة، واللفظ ل�ه. الكامل يف التاريخ 
ج:4 ص:67 أح�داث س�نة إحدى وس�تن م�ن اهلجرة: ذكر مقتل احلس�نN. البداي�ة والنهاية ج:8 

ص:97) أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة:ذكر مقتله مأخوذة من كام أئمة الشأن.
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تعلم أين رشيف، فاغفر يل. فقلت: كيف يغفر اهلل لك وقد خرجت إىل ابن بنت 
رسول اهللG فأعنت عىل قتله؟! قال: وحيك، فكيف نصنع؟! إن أمراءنا هؤالء 

أمرونا بأمر، ولو خالفناهم كّنا رشًا من هذه احلمر«))).
)4� ومل�ا خلع أهل املدينة يزيد أنكر عب�د اهلل بن عمر ذلك)2)، ودعا بنيه 
ومجعهم، وقال: »إنا بايعنا هذا الرجل عىل بيع اهلل ورسوله. وإين سمعت رسول 
اهللG يق�ول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، فيقول: هذه غدرة فان... 

فا خيلعن أحد منكم يزيد... فتكون الصيلم بيني وبينه«)3).
42� وكان أهل املدينة حينا خلعوا بيعة يزيد قد حبسوا بني أمية وضيقوا 
عليهم. فلا أقبل جيش أهل الشام  بقيادة مسلم بن عقبة أفرجوا عنهم وسمحوا 
هل�م باخل�روج من املدين�ة بعد أن أخذوا منه�م عهد اهلل تع�اىل وميثاقه عىل أن ال 

يبغوهم غائلة، وال يدلوا عىل عورة هلم، وال يظاهروا عليهم عدوًا.
لك�ن عب�د امللك بن م�روان حينا دخل عىل مس�لم بن عقب�ة يف الطريق، 
واستش�اره مس�لم يف خطة القتال أشار عليه بخطة حمكمة � س�ار عليها مسلم � 

))) تاري�خ اإلس�ام ج:5 ص:25) يف ترمج�ة ش�مر ب�ن ذي اجلوش�ن، واللف�ظ ل�ه. تاريخ دمش�ق ج:23 
 ص:89) يف ترمجة شمر بن ذي اجلوشن. ميزان االعتدال ج:2 ص:280 يف ترمجة شمر بن ذي اجلوشن. 

وغريها من املصادر.
)2) صحيح البخاري ج:8 ص:99 كتاب الفتن: باب إذا قال عند قوم ش�يئًا ثم خرج فقال بخافه. الس�نن 
الكربى للبيهقي ج:8 ص:59) كتاب قتال أهل البغي: باب إثم الغادر للرب والفاجر. مسند أمحد ج:2 
ص:48، 96 مسند عبد اهلل بن عمر بن اخلطابO. تفسري ابن كثري ج:2 ص:605. الطبقات الكربى 

ج:4 ص:83) يف ذكر عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب. وغريها من املصادر الكثرية.
)3) الطبق�ات الك�ربى ج:4 ص:83) يف ذك�ر عب�د اهلل بن عمر بن اخلطاب، واللفظ ل�ه. صحيح البخاري 
ج:8 ص:99 كت�اب الفت�ن: باب إذا قال عند قوم ش�يئًا ثم خرج فقال بخافه. الس�نن الكربى للبيهقي 
ج:8 ص:59) كت�اب قت�ال أهل البغي: ب�اب إثم الغادر للرب والفاجر. مس�ند أمحد ج:2 ص:48، 96 
مس�ند عبد اهلل بن عمر بن اخلطابO. البداية والنهاية ج:8 ص:255 أحداث س�نة أربع وس�تن من 

اهلجرة: ترمجة يزيد بن معاوية. وغريها من املصادر الكثرية.
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ثم قال له: »ثم قاتلهم واس�تعن باهلل عليهم، فإن اهلل نارصك، إذ خالفوا اإلمام، 
وخرجوا من اجلاعة«))).

43� وملا رأى مس�لم بن عقبة َضعَف قتال أهل الشام يف قتال أهل املدينة 
نادى: »يا أهل الشام هذا القتال قتال قوم يريدون أن يدفعوا به عن دينهم، وأن 

يعزوا به نرص إمامهم؟!«)2).
وق�ال أيضًا يف حتريضهم عىل القتال: »يا أهل الش�ام إنكم لس�تم بأفضل 
الع�رب يف أحس�اهبا وال أنس�اهبا، وال أكثره�ا ع�ددًا، وال أوس�عها بل�دًا. ومل 
خيصصك�م اهلل بال�ذي خصكم به � من النرص عىل عدوكم، وحس�ن املنزلة عند 
أئمتك�م � إال بطاعتكم واس�تقامتكم. وإن هؤالء القوم وأش�باههم من العرب 
غ�ريوا فغ�ري اهلل هبم. فتموا عىل أحس�ن م�ا كنتم عليه من الطاع�ة يتمم اهلل لكم 

أحسن ما ينيلكم من النرص والفلج«)3).
44� وملا انترص عىل أهل املدينة، واس�تباحها وفعل هبا األفاعيل، وانتهك 
احلرمات العظام، خرج إىل مكة لقتال ابن الزبري، فاحترض يف الطريق، فقال عند 
امل�وت: »الله�م إين مل أعم�ل عمًا قط بعد ش�هادة أن ال إل�ه إال اهلل، وأن حممدًا 
عبده ورسوله، أحب إيل من قتيل أهل املدينة، وال أرجى عندي يف اآلخرة«)4). 

))) تاريخ الطربي ج:4 ص:373 أحداث س�نة ثاث وس�تن من اهلجرة، واللفظ له. البداية والنهاية ج:8 
ص:240 أحداث سنة ثاث وستن من اهلجرة.

)2) تاريخ الطربي ج:4 ص:375 أحداث س�نة ثاث وس�تن من اهلجرة، واللفظ له. مجهرة خطب العرب 
ج:2 ص:327 خطبة مسلم بن عقبة يؤنب أهل الشام.

)3) تاريخ الطربي ج:4 ص:376 أحداث سنة ثاث وستن من اهلجرة.
)4) تاري�خ الط�ربي ج:4 ص:384 أحداث س�نة أربع وس�تن من اهلج�رة، واللفظ له. الكام�ل يف التاريخ 
ج:4 ص:23) أحداث س�نة أربع وستن من اهلجرة: ذكر مسري مسلم حلصار ابن الزبري وموته. البداية 
والنهاي�ة ج:8 ص:246 أحداث س�نة أربع وس�تن من اهلجرة. وقريب من�ه يف الفتوح البن أعثم ج:5 

ص:85) ذكر حرة واقم وما قتل فيها من املسلمن.
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وق�ال: »الله�م إن عذبتني بعد طاعت�ي خلليفتك يزيد ب�ن معاوية، وقتل 
أهل احلرة، فإين إذًا لشقي«))).

45� ث�م ق�دم احلصن بن نمري مكة، فناوش اب�ن الزبري احلرب يف احلرم، 
ورم�اه بالن�ريان حت�ى أحرق الكعب�ة. وكان عبد اهلل بن عم�ري الليثي قايض ابن 
الزب�ري إذا تواق�ف الفريقان قام عىل الكعبة، فنادى بأعىل صوته: »يا أهل الش�ام 
ه�ذا ح�رم اهلل الذي كان مأمن�ًا يف اجلاهلية، يأمن فيه الط�ري والصيد. فاتقوا اهلل 
يا أهل الش�ام«. فيصيح الش�اميون: »الطاعة الطاعة. الك�رة الكرة. الرواح قبل 
املس�اء«. فلم يزل ع�ىل ذلك حتى أحرق�ت الكعبة. فقال أصح�اب ابن الزبري: 
نطف�ي الن�ار، فمنعهم وأراد أن يغضب الناس للكعبة، فقال بعض أهل الش�ام: 

»إن احلرمة والطاعة اجتمعتا، فغلبت الطاعة احلرمة«)2).
46� وق�ال ابن أيب احلديد: »قال املس�عودي: وكان عروة بن الزبري يعذر 
أخاه عبد اهلل يف حرص بني هاش�م يف الش�عب ومجعه احلطب ليحرقهم، ويقول: 
إنا أراد بذلك أال تنترش الكلمة، وال خيتلف املسلمون، وأن يدخلوا يف الطاعة، 
فتكون الكلمة واحدة، كا فعل عمر بن اخلطاب ببني هاشم ملا تأخروا عن بيعة 

أيب بكر، فإنه أحرض احلطب، ليحرق عليهم الدار«)3).
))) تاريخ اليعقويب ج:2 ص:)25 مقتل احلسن بن عيل.

)2) تاريخ اليعقويب ج:2 ص:)25�252 مقتل احلسن بن عيل.
)3) رشح هنج الباغة ج:20 ص:47). 

 ويبدو طروء التحريف والتشذيب عىل هذا املوضوع من كتاب مروج الذهب: ففي 
طبعة بوالق يف مرص عام 1283 هـ، ج:2 ص:79، والطبعة األوىل من املطبعة األزهرية 
املرصيـة عام 1303 هـ الذي هبامشـه تاريـخ روضة املناظر يف أخبـار األوائل واألواخر 
للعالمـة ابن شـحنة ج:2 ص:72، والطبعة التي هبامش الكامـل ج:6 ص:160ـ161 
هكـذا: »وحـدث النوفيل يف كتابه يف األخبار عن ابن عائشـة عن أبيه عن محاد بن سـلمة 
=قال: كان عروة بن الزبر يعذر أخاه إذا جرى ذكر بني هاشم، وحرصه إياهم يف الشعب، 
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47� وملا اختلف أهل الش�ام بعد معاوية بن يزيد يف البيعة البن الزبري أو 
لبن�ي أمية خطب روح ب�ن زنباع وجاء يف مجلة خطبته: »وأما ما يذكر الناس من 
عب�د اهلل بن الزبري، ويدعون إليه من أمره، فهو واهلل كا يذكرون بأنه اَلبن الزبري 
حواري رس�ول اهللG، وابن أس�اء ابنة أيب بكر الصدي�ق ذات النطاقن. وهو 
بعد كا تذكرون يف قدمه وفضله. ولكن ابن الزبري منافق، قد خلع خليفتن يزيد 
وابنه معاوية بن يزيد، وسفك الدماء، وشّق عصا املسلمن. وليس صاحب أمر 
أمة حممدG املنافق. وأما مروان بن احلكم فواهلل ما كان يف اإلسام صدع قط إال 
 كان مروان ممن يشعب ذلك الصدع. وهو الذي قاتل عن أمري املؤمنن عثان بن 

عفان يوم الدار، والذي قاتل عيل بن أيب طالب يوم اجلمل...«))).
48� وملا انشق عمرو بن سعيد األشدق عن عبد امللك بن مروان واستوىل 

ومجعه احلطب لتحريقهم، ويقول: إنام أراد بذلك إرهاهبم ليدخلوا يف طاعته. كام أرهب 
بنو هاشم ومجع هلم احلطب إلحراقهم، إذ هم أبوا البيعة فيام سلف. وهذا خرب ال حيتمل 
ذكـره هنا، وقد أتينا عىل ذكره يف كتابنا يف مناقـب أهل البيت وأخبارهم املرتجم بكتاب 

حدائق األذهان«.
 بينام املوجود يف الطبعة الثانية من مطبعة دار السعادة بمرص عام 1367هـ/ 1948م 
حتقيـق حممـد حمي الدين عبد احلميد ج:3 ص:86، والطبعـة األوىل من مطبعة دار الفكر 
ببـروت عـام 1421هــ/2000م حتقيق وتعليق سـعيد حممـد اللحـام ج:3 ص:87: 
»وحدث النوفيل يف كتابه يف األخبار عن ابن عائشة عن أبيه عن محاد بن سلمة قال: كان 
عروة بن الزبر يعذر أخاه إذا جرى ذكر بني هاشم وحرصه إياهم يف الشعب ومجعه هلم 
احلطـب لتحريقهم ويقول: إنام أراد بذلك إرهاهبـم ليدخلوا يف طاعته. إذ هم أبوا البيعة 
فيام سـلف. وهـذا خرب ال حيتمل ذكره هنـا، وقد أتينا عىل ذكره يف كتابنـا يف مناقب أهل 

البيت وأخبارهم املرتجم بكتاب حدائق األذهان«.
))) تاريخ الطربي ج:4 ص:4)4 أحداث س�نة مخس وس�تن من اهلجرة: ذكر الس�بب يف البيعة ملروان بن 
احلك�م، واللفظ له. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:84) أحداث س�نة أربع وس�تن من اهلجرة: ذكر بيعة 

مروان بن احلكم. رشح هنج الباغة ج:6 ص:)6).

=
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عىل دمشق صعد املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال: »أهيا الناس إنه مل يقم أحد 
م�ن قري�ش قبيل عىل هذا املنرب إال زعم أن له جنة ون�ارًا، يدخل اجلنة من أطاعه 
والن�ار من عص�اه. وإين أخربكم أن اجلنة والنار بي�د اهلل، وأنه ليس إيّل من ذلك 

يشء، غري أن لكم عيّل حسن املواساة والعطية«))).
49� وق�ال الولي�د بن عب�د امللك: »أهيا الن�اس عليكم بالطاع�ة، ولزوم 
اجلاعة، فإن الشيطان مع الفرد. أهيا الناس من أبدى لنا ذات نفسه رضبنا الذي 

فيه عيناه، ومن سكت مات بدائه«)2).
50� وملا حارص احلجاج مكة املكرمة يف قتاله البن الزبري رمي باملنجنيق، 
فرع�دت الس�اء وبرقت، فتهي�ب ذلك أهل الش�ام، فرفع احلج�اج بيده حجرًا 
ووضع�ه يف ِكف�ة املنجنيق، ورمى بعضهم. فلا أصبح�وا جاءت صاعقة فقتلت 
م�ن أصح�اب املنجنيق اثني ع�رش رجًا. فانكرس أهل الش�ام. فق�ال احلجاج: 
ي�ا أهل الش�ام ال تنكروا ما ت�رون، فإنا هي صواعق هتام�ة. وعظم عندهم أمر 

اخلافة وطاعة اخللفاء)3).
)5� وذكر اجلاحظ أن احلجاج قال: »واهلل لطاعتي أوجب من طاعة اهلل، ألن 
ُقوا اهلَل َما اْسَتَطْعُتْمQ. فجعل فيها مثنوية. وقال: ﴿َواْسَمُعوا   اهلل تعاىل يقول: Rاتَّ
َوَأِطيُعوا﴾، ولم يجعل فيها مثنوية. ولو قلت لرجل: ادخل من هذا الباب. فلم 

))) تاريخ الطربي ج:4 ص:596�597 أحداث سنة تسع وستن من اهلجرة، واللفظ له. هتذيب التهذيب 
ج:8 ص:35 يف ترمجة عمرو بن سعيد بن العاص.

)2) تاري�خ الط�ربي ج:5 ص:4)2 أح�داث س�نة س�ت وثانن من اهلج�رة: خافة الوليد ب�ن عبد امللك، 
واللفظ له. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:523 أحداث س�نة س�ت وثانن من اهلجرة: خافة الوليد بن 
عبد امللك. البداية والنهاية ج:9 ص:85 أحداث س�نة س�ت وثانن من اهلج�رة: خافة الوليد بن عبد 
امللك باين جامع دمش�ق. تاريخ ابن خلدون ج:3 ص:59 وفاة عبد امللك وبيعة الوليد. تاريخ اليعقويب 

ج:2 ص:283 أيام الوليد بن عبد امللك.
)3) أنساب األرشاف ج:7 ص:22) أمر عبد اهلل بن الزبري يف أيام عبد امللك ومقتله.
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يدخل لحّل لي دمه«))).
ويف حديث األعمش أن احلجاج قال: »اسمعوا وأطيعوا ليس فيها مثنوية 
ألم�ري املؤمنن عبد امللك. واهلل لو أم�رت الناس أن خيرجوا من باب من أبواب 

املسجد، فخرجوا من باب آخر، حلّلت يل دماؤهم وأمواهلم«)2).
52� وق�ال أبو اليقظ�ان: »بعث احلجاج إىل الفضيل بن بزوان العدواين � 
ًا من أهل الكوفة � فقال: »إين أريد أن أوّليك. قال: أَو ُيعفيني األمري؟  وكان خريِّ
فأبى. وكتب عهده، فأخذه وخرج من عنده، فرمى بالعهد وهرب. فُأِخَذ وُأيت به 
احلجاج. فقال: يا عدو اهلل. فقال: لس�ت هلل وال لألمري بعدو. قال: أمل أكرمك؟ 
ق�ال: ب�ل أردت أن هتينني. قال: أمل أس�تعملك؟ قال: بل أردت أن تس�تعبدين. 
ِذيَن ُيَحاِرُبوَن اهلَل َوَرُسـوَلُه﴾... اآلية قال: ما اس�توجبت  ق�ال: ﴿إِنََّما َجـَزاء الَّ
واحدة منهن. قال: كل ذلك قد استوجبت بخافك. وأمر رجًا من أهل الشام 

أن يرضب عنقه«)3).
53� وق�ال ابن الكلبي: »رأيت قاتل احلس�ن بن عيلC قد أدخل عىل 
احلجاج وعنده عنبس�ة بن س�عيد، فقال: أأنت ]قتلت[ حسينًا؟ قال: نعم. قال: 
كي�ف؟ ق�ال: درسته بالرم�ح درسًا، وهربته هربًا. ووكلت رأس�ه إىل أمرئ غري 
وكل. فقال احلجاج: واهلل ال جتتمعان يف اجلنة أبدًا. فخرج أهل العراق يقولون: 

))) كتاب احليوان للجاحظ ج:3 ص:5) علة احلجاج بن يوسف، واللفظ له. البصائر والذخائر املجلد:2 
ق:) ص:230 سياس�ة احلجاج. نثر الدر ج:5 ص:23 الباب الثاين: كام احلجاج. ربيع األبرار ج:2 
ص:)79 باب الطاعة هلل ولرس�وله ولوالة املس�لمن. التذكرة احلمدوني�ة ج:) ص:340 الباب الثاين 

عرش ما جاء يف العدل واجلور.
)2) سنن أيب داود ج:2 ص:400 كتاب السنة: باب يف اخللفاء، واللفظ له. البداية والنهاية ج:9 ص:48) 

أحداث سنة مخس وتسعن من اهلجرة: ترمجة احلجاج بن يوسف الثقفي ووفاته.
)3) عي�ون األخب�ار ج:2 ص:0)2 كتاب العلم والبي�ان: التلطف يف الكام واجلواب وحس�ن التعريض، 

واللفظ له. أنساب األرشاف ج:3) ص:272 نسب عدوان.
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واهلل ال جيتمع ابن رسول اهللG وقاتله يف اجلنة أبدًا. وخرج أهل الشام يقولون: 
صدق األمري، ال جيتمع من ش�قّ عصا املس�لمن وخالف أمري املؤمنن وقاتَِله يف 

طاعة اهلل يف اجلنة«))).
54� وق�د تق�دم يف أوائل هذا املبحث كتاب الوليد بن يزيد بن عبد امللك 
لرعيت�ه املتضمن لتعظيم أمر طاعة اخللفاء ولزوم مجاعتهم)2)... إىل غري ذلك مما 
جيده املتتبع من أجل التعرف عىل نظرهتم للطاعة ولزوم اجلاعة وفهمهم هلا. من 
دون ماحظة ألهلية اخلليفة، وس�لوكه يف نفس�ه، وس�ريته يف املسلمن، وعدله 
وجوره. بل مع التأكيد عىل عدم دخلها يف وجوب الطاعة واحلفاظ عىل اجلاعة.
وق�د بقي�ت الس�لطة وأتباعه�ا حياول�ون التذكري هب�ذه املفاهيم املش�وهة 
والتأكي�د عليها حتى بعد أن س�قطت الس�لطة ع�ن االعتبار، وفق�دت مكانتها 
الديني�ة، نتيج�ة فاجع�ة الط�ف ومضاعفاهتا، كا يظه�ر بأدنى ماحظ�ة لتاريخ 

املسلمن وتراثهم. وهلم يف ذلك نكات ملفتة للنظر.

تبدل موقف العباسيني من خالفة األمويني

ومنها حماولة املنصور العبايس ومن بعده من حكام بني العباس االعرتاف 
برشعي�ة خافة األموي�ن، وبوجوب طاعته�م، تأكيدًا لرشعي�ة اخلافة بالقهر 

والقوة، ولرتتب وجوب الطاعة ولزوم اجلاعة عىل اخلافة املذكورة.
مع أن من املعلوم أن دولة بني العباس قامت بناء عىل عدم رشعية خافة 
بن�ي أمية. بل ع�ىل أن اخلافة حق لبني هاش�م، وال رشعية خلافة غريهم حتى 
األول�ن. وي�أيت بعض ش�واهد كا األمري�ن يف أواخر املقام الث�اين من املبحث 

))) البصائر والذخائر ج:3 ص:)47، واللفظ له. نثر الدر لآليب ج:5 ص:)2 الباب الثاين: كام احلجاج.
)2) تقدم يف ص:)7).
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الثاين إن شاء اهلل تعاىل))).

أثر هذه الثقافة عىل العامة

وق�د كان هل�ذه الثقافة تأثريها امله�م عىل العامة يف طاعته�م للخلفاء، بل 
تقديس�هم هلم، ل�وال موقف املعارضة املض�اد. ويبدو ذلك بوضوح يف الش�ام، 
حيث اقترص األمر فيها عىل ثقافة السلطة، ومل يكن فيها للمعارضة نشاط يذكر. 

وقد تقدم عرض بعض شواهد ذلك.
وحت�ى يف إفريقي�ة، فإهنا كانت م�دة طويلة معزولة ال يصل إليها نش�اط 

املعارضة، وال تعرف إال ثقافة السلطة.

أثر هذه الثقافة يف إفريقية

ومن الطريف ما رواه الطربي بسنده عن أيب حارثة وأيب عثان يف حديثها 
ع�ن فتح إفريقي�ة يف عهد عثان، ثم عن أهل إفريقية بع�د الفتح. قاال: »فازالوا 
م�ن أس�مع أهل البل�دان وأطوعهم إىل زمان هش�ام بن عبد امللك، أحس�ن أمة 
إس�امًا وطاعة، حتى دّب إليهم أهل الع�راق. فلا دّب إليهم دعاة أهل العراق 

واستثاروهم، شقوا عصاهم، وفرقوا بينهم إىل اليوم.
وكان س�بب تفريقهم أهنم ردوا عىل أهل األه�واء، فقالوا: إنا ال نخالف 
األئمة با جتني العال، وال نحمل ذلك عليهم. فقالوا هلم: إنا يعمل هؤالء بأمر 
أولئ�ك. فقال�وا هلم: ال نقبل ذلك حتى نبورهم)2). فخرج ميرسة يف بضعة عرش 

إنسانًا حتى يقدم عىل هشام، فطلبوا اإلذن، فصعب عليهم.

))) يأيت يف ص:)33 وما بعدها.
)2) باَر الرجَل: جربه واختربه.
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فأت�وا األبرش فقالوا: أبلغ أمري املؤمنن أن أمرين�ا يغزو بنا وبجنده، فإذا 
أصاب َنَفَلهم دوننا، وقال: هم أحق به. فقلنا: هو أخلص جلهادنا، ألنا ال نأخذ 

منه شيئًا. إن كان لنا فهم منه يف حّل، وإن مل يكن لنا مل ُنِرده.
وقالوا: إذا حارصنا مدينة قال: تقدموا. وأّخر جنده. فقلنا: تقدموا، فإنه 

ازدياد يف اجلهاد، ومثلكم كفى إخوانه. فوقيناهم بأنفسنا وكفيناهم.
ثم إهنم عمدوا إىل ماش�يتنا، فجعلوا يبقروهنا عن السخال يطلبون الفراء 
البي�ض ألم�ري املؤمن�ن، فيقتلون ألف ش�اة يف جل�د. فقلنا: ما أي�رس هذا ألمري 

املؤمنن، فاحتملنا ذلك وخليناهم وذلك.
ثم إهنم سامونا أن يأخذوا كل مجيلة من بناتنا. فقلنا: مل نجد هذا يف كتاب 

وال سنة، ونحن مسلمون.
فأحببنا أن نعلم أعن رأي أمري املؤمنن ذلك أم ال؟ قال: نفعل.

فلا طال عليهم، ونفدت نفقاهتم، كتبوا أس�اءهم يف رقاع، ورفعوها إىل 
الوزراء، وقالوا: هذه أساؤنا وأنسابنا، فإن سألكم أمري املؤمنن عنا فأخربوه.

ثم كان وجههم إىل إفريقية، فخرجوا عىل عامل هشام، فقتلوه، واستولوا 
ع�ىل إفريقية. وبلغ هش�امًا اخلرب، فإذا هم النفر الذين ج�اء اخلرب أهنم صنعوا ما 

صنعوا«))).
وهو يكشف بوضوح عن تأثري هذه الثقافة يف تشويه مفهوم وجوب الطاعة 
حتى ُيتحّمل من أجلها مثل هذا الظلم. كا يكشف عن استغفال الناس � نتيجة 

))) تاري�خ الط�ربي ج:3 ص:3)3 أحداث س�نة س�بع وعرشي�ن من اهلجرة: ذك�ر اخلرب عن فت�ح أفريقية 
وع�ن س�بب والي�ة عبد اهلل بن س�عد بن أيب رسح م�رص وعزل عثان عم�رو بن العاص عنه�ا، واللفظ 
 له. الكامل يف التاريخ ج:3 ص:92�93 أحداث س�نة س�بع وعرشين من اهلجرة: ذكر انتقاض افريقية 

وفتحها ثانية.
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العوامل الس�ابقة � حتى صاروا حيرتمون هؤالء اخللف�اء اجلبارين، ويعظموهنم 
هذا التعظيم، مع ش�دة تعلقهم بالدنيا، وانغاسهم يف امللذات بإرساف وإفساد، 
بحيث يبلغ هبم األمر أن يطلبوا جلد السخال البيض ولو توقف حتصيل الواحد 

منه عىل أن يبقروا بطن ألف شاة لعامة الرعية من املسلمن. 
وبداًل من أن يأنف هؤالء املستغفلون أن يكون هؤالء والة عليهم وأمراء 
للمؤمن�ن، حيتمل�ون ذلك، وخيلون أمراءهم يفعلون�ه، ويقولون: »ما أيرس هذا 

ألمري املؤمنن«.
وم�ن امللفت للنظر أن الراوي ال ينع�ى عىل اخللفاء ظلمهم وظلم عاهلم 
هل�ؤالء، واحتجاهبم عنهم بحيث ال يتس�ري هلم إباغ ظامتهم، حتى يضطرهم 
ذلك لش�ق العصا واخلروج عن طاعتهم، بعد أن كانوا � كا يقول � أحس�ن أمة 
إس�امًا وطاع�ة، بل يظهر عليه األس�ف إلفس�اد أهل الع�راق ودعاهتم هلؤالء 
املس�اكن، ومحلهم عىل ش�ق العصا واخلروج عن الطاعة، مما أدى إىل خروجهم 
وخافه�م بع�د م�ا غضوا النظ�ر عن الظام�ات الكث�رية، حتى بل�غ الظلم إىل 
أعراضهم وغصب نس�ائهم، وبعد أن طال احتجاب اخلليفة عنهم حتى نفدت 

نفقاهتم، وكانوا قد قصدوه من تلك املسافات البعيدة لريفعوا له ظامتهم.
ه�ذه هي مفاهي�م اخلافة والطاعة واجلاع�ة والفتنة وش�قّ العصا، التي 

حاولت السلطات املنحرفة نرشها بن املسلمن وتثقيفهم هبا.

موقف عبد اهلل بن عمر من اإلمامة واجلامعة

وق�د ع�رف عن عب�د اهلل بن عمر أن�ه ال يبايع إال بعد اجت�اع الناس عىل 
خليف�ة واحد، م�ن دون نظر إىل كيفية حصول االجتاع، وأنه هل حصل بطريق 
مرشوع أو بطريق عدواين غري مرشوع. وعنه أنه قال: »ال أقاتل يف الفتنة. وأصيل 
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وراء من غلب«))).
وق�ال اب�ن حجر: »وكان رأي ابن عمر ترك القت�ال يف الفتنة ولو ظهر أن 

إحدى الطائفتن حمقة، واألخرى مبطلة«)2).
وق�ال زي�د ب�ن أس�لم: »كان يف زمان الفتن�ة ال يأيت أمري إال ص�ىّل خلفه، 

وأدى إليه زكاة ماله«)3). 
وروى عب�د الرزاق عن عب�د اهلل بن حمرز قال: »أخربين ميمون بن مهران 
 قال: دخلت عىل ابن عمر أنا وشيخ أكرب مني � قال: حسبت أنه قال: ابن املسيب � 
فس�ألته عن الصدقة أدفعها إىل األمراء؟ فقال: نعم. قال: قلت: وإن اش�رتوا به 
الفهود والبيزان؟ قال: نعم. فقلت للشيخ حن خرجنا: تقول ما قال ابن عمر؟ 

قال: ال. فقلت أنا مليمون بن مهران: أتقول ما قال ابن عمر؟ قال: ال«)4).
وروى نحو ذلك عنه غري واحد)5).

وقد سبق من ابن عمر أن طلب من اإلمام احلسنA وعبد اهلل بن الزبري 

))) الطبق�ات الك�ربى ج:4 ص:49) يف ترمجة عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب، واللفظ له. إرواء الغليل ج:2 
ص:304.

)2) فتح الباري ج:3) ص:40. ومثله يف عمدة القاري ج:24 ص:200.
)3) الطبق�ات الك�ربى ج:4 ص:49) يف ترمج�ة عبد اهلل بن عمر ب�ن اخلطاب، واللفظ ل�ه. البداية والنهاية 
ج:9 ص:8 أح�داث س�نة أرب�ع وس�بعن من اهلج�رة: يف ترمجة عب�د اهلل ب�ن عم�ر. إرواء الغليل ج:2 

ص:303�304.
)4) املصنف لعبد الرزاق ج:4 ص:47 كتاب الزكاة: باب موضع الصدقة ودفع الصدقة يف مواضعها.

)5) راجع املصنف لعبد الرزاق ج:4 ص:46 كتاب الزكاة: باب موضع الصدقة ودفع الصدقة يف مواضعها، 
ص:50 باب ال حتل الصدقة آلل حممدG، والسنن الكربى للبيهقي ج:4 ص:5)) كتاب الزكاة: باب 
االختيار يف دفعها إىل الويل، واملصنف البن أيب شيبة ج:3 ص:47 كتاب الزكاة: من قال تدفع الزكاة إىل 
الس�لطان، واملجموع للنووي ج:6 ص:64)، ونيل األوطار ج:4 ص:220، وكتاب املس�ند للشافعي 

ص:94، وغريها من املصادر الكثرية.
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أن يبايعا يزيد، وال يفرقا مجاعة املسلمن))).
وهو بذلك يعطي الرشعية خلافة من يغلب وإن كان ظاملًا باغيًا قد غلب 

عىل اإلمارة بالقرس واإلكراه والطرق اإلجرامية املنحطة. 
وما أكثر ما ورد يف ذلك عن السلطة وأتباعها ومن سار يف خطها، وعليه 

جرى عملهم وسريهتم.

األحاديث والفتاوى يف دعم هذا االجتاه

ب�ل حاولوا دعم ذل�ك بأحاديث رواها أتباع الس�لطة، لتكون دينًا يتدين 
به، كحديث ابن عباس عن النبيE أنه قال: »من رأى من أمريه شيئًا يكرهه 
فليصرب عليه. فإنه من فارق اجلاعة شربًا فات إال مات ميتة جاهلية«)2)، وغريه.
وعىل ذلك جرت فتاوى كثري من فقهاء اجلمهور. قال الشوكاين تعقيبًا عىل 
احلديث املذكور: »فيه دليل عىل وجوب طاعة األمراء وإن بلغوا يف العسف واجلور 
إىل رضب الرعي�ة وأخذ أمواهلم. فيكون هذا خمصص�ًا لعموم قوله تعاىل: ﴿َمِن 

 

اْعَتـَدى َعَلْيُكـْم َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكـْم﴾، وقوله تعاىل: ﴿َوَجَزاء 

 

))) تقدمت مصادره يف ص: 97).
ِذيَن  ُقـوْا ِفْتَنًة الَّ ُتِصيَبـنَّ الَّ )2) صحي�ح البخ�اري ج:8 ص:87 كت�اب الفت�ن: ما ج�اء يف قوله تع�اىل: Rَواتَّ
ـةQ وم�ا كان النبيG حيذر م�ن الفتن، واللف�ظ له. صحيح مس�لم ج:6 ص:)2  َظَلُمـوْا ِمنُكـْم َخآصَّ
كتاب اإلمارة: باب األمر بلزوم اجلاعة عند ظهور الفتن. السنن الكربى للبيهقي ج:8 ص:57) كتاب 
قت�ال أه�ل البغي: باب الصرب ع�ىل أذى يصيبه من جهة إمام�ه وإنكار املنكر بقلبه وت�رك اخلروج عليه. 
مس�ند أمح�د ج:) ص:275، 297 مس�ند عبد اهلل ب�ن العباس بن عب�د املطل�ب )ريض اهلل تعاىل عنه(. 
س�نن الدارمي ج:2 ص:)24 كتاب اجلهاد: باب لزوم الطاعة واجلاعة. كتاب الس�نة البن أيب عاصم 
ص:0)5. مس�ند أيب يع�ىل ج:4 ص:235. معرفة الس�نن واآلث�ار ج:6 ص:289. إرواء الغليل ج:8 

ص:05). وغريها من املصادر الكثرية جدًا.
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ْثُلَها﴾«))). َئٌة مِّ َئٍة َسيِّ َسيِّ
وق�ال ابن حج�ر: »قال ابن بطال: يف احلديث حج�ة يف ترك اخلروج عىل 
الس�لطان ول�و جار. وق�د أمجع الفقه�اء عىل وج�وب طاعة الس�لطان املتغلب 
واجله�اد مع�ه. وأن طاعته خ�ري من اخلروج علي�ه. ملا يف ذلك م�ن حقن الدماء 
وتس�كن الدمهاء. وحجتهم هذا اخلرب وغريه مما يس�اعده. ومل يستثنوا من ذلك 
إال إذا وق�ع م�ن الس�لطان الكف�ر الرصيح، فا جت�وز طاعته يف ذل�ك، بل جتب 

جماهدته ملن قدر عليها...«)2). واحلديث يف ذلك طويل.

مشاهبة االجتاه املذكور للتعاليم املسيحية احلالية

وهم يس�ريون يف ذل�ك باجتاه التعاليم املس�يحية الش�ائعة اآلن يف الطاعة 
للحكام. فقد جاء يف العهد اجلديد:

»لتخض�ع كل نف�س للس�اطن الفائقة، ألن�ه ليس س�لطان إال من اهلل. 
والس�اطن الكائنة هي مرّتبة من اهلل. حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب 
اهلل. واملقاومون س�يأخذون ألنفس�هم دينونة. فإن احلكام ليس�وا خوفًا لألعال 

الصاحلة، بل للرشيرة«)3).

حديث أمر املؤمننيA يف حقوق الوايل والرعية

بينا نرى أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه( يقول يف خطبة له: »أما بعد فقد 
جع�ل اهلل يل عليك�م حقًا بوالية أمركم، ولكم ع�يّل من احلق مثل الذي عليكم. 

))) نيل األوطار ج:7 ص:360.
)2) فتح الباري ج:3) ص:5.

)3) رسالة بولس إىل أهل رومية اإلصحاح الثالث عرش: )�4.



2(5 ....................................Aتكافؤ احلقوق بن اإلمام والرعية عند أمري املؤمنن

فاحلق أوس�ع األش�ياء يف التواصف، وأضيقها يف التناصف، ال جيري ألحد إال 
جرى عليه، وال جيري عليه إال جرى له... ثم جعل س�بحانه من حقوقه حقوقًا 
افرتضها لبعض الناس عىل بعض، فجعلها تتكافأ يف وجوهها، ويوجب بعضها 
بعضه�ا، وال يس�توجب بعضه�ا إال ببعض. وأعظم ما افرتض اهلل س�بحانه من 
تل�ك احلقوق ح�ق الوايل عىل الرعي�ة، وحق الرعية عىل ال�وايل، فريضة فرضها 
اهلل س�بحانه لكل عىل كل، فجعلها نظامًا أللفتهم وعزًا لدينهم. فليست تصلح 
الرعي�ة إال بص�اح الوالة، وال تصل�ح الوالة إال باس�تقامة الرعي�ة. فإذا أدت 
الرعي�ة إىل ال�وايل حقه، وأدى الوايل إليها حقها، عّز احل�ق بينهم وقامت مناهج 
الدي�ن، واعتدلت مع�امل العدل... وإذا غلب�ت الرعية واليه�ا، وأجحف الوايل 

برعيته اختلفت هنالك الكلمة، وظهرت معامل اجلور...«))).
ويق�ول يف خطبة أخرى: »أهيا الن�اس إن يل عليكم حقًا، ولكم عيّل حق. 
فأما حقكم عيّل فالنصيحة لكم، وتوفري فيئكم عليكم، وتعليمكم كيا جتهلوا، 
وتأديبك�م كيا تعلموا. وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة، والنصيحة يف املش�هد 

واملغيب، واإلجابة حن أدعوكم، والطاعة حن آمركم«)2).

ما تقتضيه القاعدة يف البيعة

ب�ل م�ن الظاهر أن البيعة ملا كانت عىل رشوط خاصة من العمل بالكتاب 
والسنة والتناصح بن الوايل والرعية ونحو ذلك، فوجوب الوفاء هبا من كل من 
الطرف�ن إنا يكون مع التزامها معًا با اتفقا عليه، كا هو احلال يف س�ائر العقود 
والعهود. وال منش�أ لوجوب التزام أحدمها هبا مع عدم التزام اآلخر، كا حياول 

))) هنج الباغة ج:2 ص:98)�99)، واللفظ له. الكايف ج:8 ص:352.
)2) هنج الباغة ج:) ص:84.
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أتباع االنحراف يف السلطة محل الناس عليه.

ما آل إليه أمر وجوب البيعة والطاعة ولزوم اجلامعة

واحلاص�ل: أن وجوب بيعة اإلم�ام وطاعته، ولزوم مجاعت�ه والنهي عن 
اخل�اف والفتن�ة، التي جعلها اهلل عز وج�ل ورشعها من أجل نظ�م أمر األمة، 
واجتاعه�ا يف دع�م احلق، ومتاس�كها يف وجه الباطل، قد صارت وس�يلة لدعم 

الباطل، وانتهاك احلرمات العظام. 
كحرمة احلرم الرشيف، ومكة املكرمة، والكعبة املعظمة، واملدينة املنورة، 
ومس�جد النبيE وقربه الرشيف)))، وبيت ابنته الصديقةD الذي هو من 
أفاضل البيوت التي أذن اهلل عز وجل أن ترفع ويذكر فيها اسمه، كا يف احلديث 

الرشيف)2)... إىل غري ذلك من احلرمات.
كا صارت وس�يلة للوقوف يف وجه رموز الدين وذوي املقام الرفيع فيه، 
واإليق�اع هبم، كأمري املؤمنن والصديقة الزهراء )صلوات اهلل عليها(، واإلمام 
احلسنA وأهل بيته وصحبه الكرام، واملقداد بن األسود وأيب ذر )رضوان اهلل 
عليه�م(، وحممد بن احلنفية وابن عباس وبقية بني هاش�م يف مكة املكرمة... إىل 

غري ذلك مما تقدم التعرض له.
كل ذل�ك يف حماول�ة لف�رض طاع�ة الس�لطة عليه�م، ومنعه�م م�ن أداء 
وظيفتهم يف األمر باملعروف وإنكار املنكر، والوقوف يف وجه الفس�اد، وحماولة 

اإلصاح، واالمتناع من بيعة الضال.

))) جوامع السرية ج:) ص:357 والية يزيد ابنه. فيض القدير ج:) ص:58. السرية احللبية ج:) ص:268.
)2) تفسري الثعلبي ج:7 ص:07). شواهد التنزيل ج:) ص:534. الدر املنثور ج:5 ص:50. روح املعاين 

لآللويس ج:8) ص:74). وغريها من املصادر.



2(7 ............................................... استعانة السلطة باملنافقن وحديثي اإلسام

بين�ا نجد اإلن�كار هلذه املفاهي�م، والرد عليها، وحماول�ة تصحيحها، من 
اخلط اآلخر. وفيهم أعام اإلس�ام وذوو التقوى واملقام الرفيع يف الدين. وهو 

احلقيق بالقبول، النسجامه مع الفطرة، وموافقته لألدلة العقلية والنقلية.

اختالف األمة يف احلق خر من اتفاقها عىل الباطل

ويف احلقيقة أن اتفاق األمة إنا حيسن، بل جيب، إذا كان اتفاقًا عىل احلق، أما 
إذا تع�ذر ذلك، فاختافها يف احلق خري من اتفاقها عىل الباطل، ملا يف االختاف 
املذكور من التنبيه للحق والتذكري به والدعوة إليه، وجعله يف متناول الطالب له.
ولو تم االتفاق عىل الباطل لضاع احلق، واختفت معامله، ومل يتيرس ألحد 
الوص�ول إليه. ويف ذلك تفويت للغرض واحلكمة الداعية لترشيع الدين احلق، 
وإرس�ال األنبياء به، وجهاد املؤمنن يف س�بيله، وتضحياهتم اجلسيمة من أجله. 

وربا يأيت عند الكام يف نتائج فاجعة الطف مزيد من التوضيح لذلك.

استعانة السلطة باملنافقني وحديثي اإلسالم

األمر الرابع مما قام به الوالة يف سـبيل دعم سلطاهنم: االستعانة باملنافقن 
وحديث�ي اإلس�ام يف قيادة اجليوش، ووالية األمص�ار، ومتكينهم من مقدرات 
املسلمن، كا تضمنه ما تقدم من كام أمري املؤمننA يف أسباب اختاف احلديث.
وذل�ك إما لعدم جت�اوب املهاجرين األول�ن واألنصار مع الس�لطة، كا 
تعرضن�ا لذلك بتفصيل يف جواب الس�ؤال الرابع من اجل�زء الثاين من كتابنا )يف 

رحاب العقيدة). 
وإما ألن املنافقن وحديثي اإلسام ليس هلم بأشخاصهم مكانة واحرتام 
يف نفوس عامة املسلمن، وإنا يستمدون حرمتهم من ارتباطهم بالسلطة، با هلا 
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من نفوذ واحرتام يف املجتمع. 
وذلك جيعلهم يف حاجة لالتزام بتعاليمها، والطاعة العمياء هلا، واحلفاظ 
عىل هنجها من أجل أن تدعمهم وترفع من شأهنم، ومتكنهم يف الباد والعباد. فهم 
أرضية صاحلة للوالء للسلطة، وأداة فاعلة يف تركيز والئها يف نفوس عامة املسلمن. 
مضاف�ًا إىل أهنم � نوع�ًا � يفقدون الوازع الديني ال�ذي يمنعهم من تنفيذ 
تعالي�م الس�لطة إذا انحرف�ت ع�ن واقع اإلس�ام، وم�ن تركيزه�ا بالطرق غري 
املرشوع�ة، كاالس�تئثار بامل�ال، وتفضي�ل ذوي النف�وذ يف العط�اء، واخت�اق 

األحاديث لصاحلها، كا تضمنه كام أمري املؤمننA السابق.
وقد ورد عن عمر بن اخلطاب أنه قال: »نستعن بقوة املنافق، وإثمه عليه«))). 
وقي�ل ل�ه: »إن�ك اس�تعملت يزيد بن أيب س�فيان، وس�عيد ب�ن العاص، 
ومعاوي�ة، وفانًا وفانًا من املؤلفة قلوهبم من الطلق�اء وأبناء الطلقاء، وتركت 
أن تس�تعمل عليًا والعباس والزبري وطلح�ة. فقال: أما عيل فأنبه من ذلك. وأما 
هؤالء النفر من قريش فإين أخاف أن ينترشوا يف الباد، فيكثروا فيها الفساد«)2).

السلطة متكن لألمويني وخصوصًا معاوية

وإن مما يلفت النظر، ويدعو للتساؤل والعجب، متكن السلطة يف الصدر 
األول لألموين من مقدرات املسلمن، وخصوصًا معاوية.

فق�د كان عم�ر بن اخلط�اب حياس�ب مجيع والته س�وى معاوي�ة، حيث 

))) املصن�ف الب�ن أيب ش�يبة ج:7 ص:269 كتاب األمراء: م�ا ذكر من حديث األم�راء والدخول عليهم، 
واللفظ له. الس�نن الكربى للبيهقي ج:9 ص:36 كتاب الس�ري: باب من ليس لإلمام أن يغزو به بحال. 

كنز العال ج:4 ص:4)6 ح:775)). وقريب منه يف كنز العال ج:5 ص:)77 ح:4338).
)2) رشح هنج الباغة ج:9 ص:29�30.
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 كان يق�ول ل�ه: »ال آم�رك وال أهن�اك«))). وكان يغ�ّض الط�رف عن�ه، وينه�ى 
عن ذمه،  ويقول: »دعونا من ذم فتى قريش«)2). ويقول عنه أيضًا: »هذا كرسى 

العرب«)3).
ويا ترى هل جاء اإلس�ام ليس�تبدل ك�رسى فارس بك�رسى العرب؟! 
وه�ل أن ذلك يتناس�ب مع ما ينس�ب لعمر من خش�ونة العي�ش، والرتكيز عىل 

حماسبة العال، ومنعهم من التوسع والرتف؟!.
ويزي�د العجب أو التس�اؤل إذا صّح عن عمر أن�ه كان يتوقع من معاوية  
الطم�ع وحت�ّن الفرصة لاس�تياء ع�ىل اخلاف�ة. فق�د ورد عنه أنه ح�ذر أهل 
الش�ورى من�ه، وقال: »إياك�م والفرقة بع�دي، فإن فعلت�م فاعلم�وا أن معاوية 

بالشام، فإذا وكلتم إىل رأيكم عرف كيف يستبزها منكم«)4). 
ب�ل ورد عنه أنه كان يتوق�ع من بني أمية عاّمة أن يكيدوا لإلس�ام. فعن 

))) االس�تيعاب ج:3 ص:7)4) يف ترمجة معاوية بن أيب س�فيان. تاريخ دمش�ق ج:59 ص:2))، 3))، 
4)) يف ترمجة معاوية بن صخر أيب س�فيان. س�ري أعام النباء ج:3 ص:33) يف ترمجة معاوية بن أيب 
س�فيان. البداية والنهاية ج:8 ص:33) أحداث س�نة ستن من اهلجرة النبوية: ترمجة معاوية. رشح هنج 

الباغة ج:8 ص:300. وغريها من املصادر.
)2) االس�تيعاب ج:3 ص:8)4) يف ترمجة معاوية بن أيب س�فيان. تاريخ دمش�ق ج:59 ص:2)) يف ترمجة 

معاوية بن صخر أيب سفيان.
)3) االس�تيعاب ج:3 ص:7)4) يف ترمج�ة معاوي�ة بن أيب س�فيان. أس�د الغاب�ة ج:4 ص:386. يف ترمجة 
معاوية بن صخر بن حرب. اإلصابة ج:6 ص:)2) يف ترمجة معاوية بن أيب س�فيان. س�ري أعام النباء 
ج:3 ص:34) يف ترمجة معاوية بن أيب سفيان. تاريخ دمشق ج:59 ص:4))، 5)) يف ترمجة معاوية بن 
صخر أيب س�فيان. البداية والنهاية ج:8 ص:34) أحداث س�نة ستن من اهلجرة النبوية: ترمجة معاوية. 

أنساب األرشاف ج:5 ص:55) يف ترمجة معاوية بن أيب سفيان. وغريها من املصادر.
 )4) اإلصاب�ة ج:6 ص:22) يف ترمج�ة معاوي�ة ب�ن أيب س�فيان. تاري�خ دمش�ق ج:59 ص:24) يف ترمج�ة 
معاوية بن صخر أيب سفيان. البداية والنهاية ج:8 ص:36) أحداث سنة ستن من اهلجرة النبوية: ترمجة 

معاوية. وغريها من املصادر.
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املغ�رية بن ش�عبة أنه قال: »قال يل عمر يومًا: يا مغ�رية، هل أبرصت هبذه عينك 
العوراء منذ أصيبت؟ قلت: ال. قال: أما واهلل لُيعِورن بنو أمية اإلسام كا أُعِورت 

عينك هذه، ثم ليعمينه، حتى ال يدري أين يذهب وال أين جييء...«))).

ظهور االستهتار من املنافقني

وع�ىل كل ح�ال يب�دو أن ظهور املنافقن وحديثي اإلس�ام يف الس�احة، 
وفس�ح املج�ال هل�م، محله�م ع�ىل االس�تهتار، وجرأهم ع�ىل أن يبوح�وا با يف 
نفوس�هم، وجيهروا به، من دون أن يراقبوا أحدًا، أو خيافوا مغبة ذلك، بنحو قد 

يؤدي إىل تشوه املفاهيم املتداولة بن عامة املسلمن.
)� فعن عائشة أنه ملا تويف النبيE ارشأب النفاق باملدينة)2).

 .G2� ويف حدي�ث حذيفة: »إن املنافقن اليوم رّش منهم عىل عهد النبي
كانوا يومئذ يرسون، واليوم جيهرون«)3).

3� وعن أيب وائل عن حذيفة قال: »قلت: يا أبا عبد اهلل النفاق اليوم أكثر 

))) رشح هنج الباغة ج:2) ص:82.
)2) الس�نن الك�ربى للبيهقي ج:8 ص:99) كت�اب املرتد: باب ما حيرم به الدم من اإلس�ام زنديقًا كان أو 
غ�ريه. معرفة الس�نن واآلث�ار ج:6 ص:304. املصنف الب�ن أيب ش�يبة ج:8 ص:574 كتاب املغازي: 
م�ا ج�اء يف خافة عمر بن اخلط�اب. بغية الباحث عن زوائد مس�ند احل�ارث ص:)29. أمايل املحاميل 
ص:40). تاريخ خليفة بن خياط ص:65 الردة. تاريخ دمش�ق ج:30 ص:))3، 2)3، 4)3، 5)3 
يف ترمج�ة أيب بك�ر الصديق. فتوح البل�دان ج:) ص:4)) خرب ردة العرب يف خاف�ة أيب بكر الصديق. 
باغات النس�اء ص:6�7 كام عائشة وخطبها. تاريخ اإلسام ج:3 ص:28 أحداث سنة إحدى عرش 

من اهلجرة: خرب الردة. وغريها من املصادر الكثرية.
)3) صحيح البخاري ج:8 ص:00) كتاب الفتن: باب إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرج فقال بخافه، واللفظ 
له. الس�نن الكربى للبيهقي ج:8 ص:200 كتاب املرتد: باب قتل من ارتد عن اإلس�ام. املحىل ج:)) 

ص:225. وغريها من املصادر.
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أم عىل عهد رسول اهللG؟ قال: فرضب بيده عىل جبهته وقال: أوه! وهو اليوم 
.(((»Gظاهر. إهنم كانوا يستخفونه عىل عهد رسول اهلل

ويف حدي�ث آخ�ر عن أيب وائ�ل أن حذيفة قال: »بل ه�م اليوم أكثر، ألنه 
كان يومئذ يسترسونه، واليوم يستعلنونه«)2).

4� ويف حدي�ث آخر عن حذيفة أنه قال: »إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة 
ع�ىل عه�د رس�ول اهللG فيصري منافق�ًا، وإين ألس�معها من أحدك�م يف املقعد 

الواحد أربع مرات...«)3).
5� وعن�ه أن�ه قال: »إنكم اليوم معرش العرب لتأت�ون أمورًا إهنا لفي عهد 

رسول اهللG النفاق عىل وجهه«)4).
6� وعن�ه أيض�ًا أنه قال: »إن�ا كان النفاق عىل عهد النب�يG، فأما اليوم 

فإنا هو الكفر بعد اإليان«)5).
7� وقد مّر أبو س�فيان بقرب ش�هيد واقعة أحد أس�د اهلل ورس�وله محزة بن 
عبد املطلبN، فرضبه برجله، وقال: »يا أبا عارة إن األمر الذي اجتلدنا عليه 

))) البحر الزخار املعروف بمس�ند البزار ج:7 ص:303 ح:2900 مسند حذيفة بن اليانO، واللفظ له. 
فتح الباري ج:3) ص:64.

)2) السنن الكربى للنسائي ج:6 ص:)49 كتاب التفسري: سورة املنافقن.
)3) مس�ند أمح�د ج:5 ص:390 حدي�ث حذيفة بن اليان عن النبيG، واللفظ له. املصنف البن أيب ش�يبة 
ج:8 ص:609 كت�اب الفت�ن: م�ن كره اخلروج يف الفتن�ة وتعوذ عنها. جممع الزوائ�د ج:0) ص:297 
كتاب الزهد: باب يف ما حيتقره اإلنسان من الكام. كتاب الزهد البن حنبل ص:43. حلية األولياء ج:) 
ص:279 يف ترمجة حذيفة بن اليان. تفسري ابن كثري ج:2 :2)3. كنز العال ج:3 ص:686 ح:)846.
)4) مس�ند أمح�د ج:5 ص:)39 حدي�ث حذيفة بن اليان عن النب�يG، واللفظ له. جمم�ع الزوائد ج:0) 

ص:64 كتاب املناقب: باب ما جاء يف الكوفة.
)5) صحيح البخاري ج:8 ص:00) كتاب الفتن: باب إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرج فقال بخافه، واللفظ 
ل�ه. تفس�ري الط�ربي ج:8) ص:3)2. ال�در املنث�ور ج:5 ص:55. تفس�ري القرطب�ي ج:8 ص:4)2. 

وغريها من املصادر.
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بالسيف أمسى يف يد غلاننا اليوم يتلعبون به«))).
8� وكان يق�ول: »الله�م اجع�ل ه�ذا األم�ر أم�ر جاهلي�ة، وامللك ملك 

غاصبية، واجعل أوتاد األرض لبني أمية«)2).
9� وعن احلس�ن أن أبا سفيان دخل عىل عثان حن صارت اخلافة إليه، 
فق�ال: »قد صارت إليك بعد تيم وعدي. فأدره�ا كالكرة، واجعل أوتادها بني 
أمية، فإنا هو امللك. وال أدري ما جنة وال نار«. فصاح به عثان: »قم عني. فعل 
اهلل بك وفعل«)3). قال ابن عبد الرب: »وله أخبار من نحو هذا ردية. ذكرها أهل 

األخبار، ومل أذكرها«)4).
وإذا كان عث�ان ق�د صاح به يف هذه الواقعة فه�و � إن صّح � ال يزيد عىل 
رد فعل مؤقت، من دون أن يؤثر عىل عاقته به وبأوالده، وال يمنع من تقريبهم 

ومتكينهم من مقدرات اإلسام واملسلمن.
0)� وباع معاوية س�قاية من ذهب أو م�ن ورق بأكثر من وزهنا، فقال له 
أبو الدرداء: »س�معت رس�ول اهللG ينهى عن مثل ه�ذا إال مثًا بمثل«. فقال 
معاوية: »ما أرى هبذا بأسًا«. فقال أبو الدرداء: »من يعذرين من معاوية؟! أخربه 
عن رس�ول اهللG، وخيربين عن رأيه. ال أس�اكنك بأرض أنت هبا«. ثم قدم أبو 
ال�درداء ع�ىل عمر بن اخلطابN فذكر له ذلك. فكت�ب عمر إىل معاوية أن ال 

))) رشح هنج الباغة ج:6) ص:36).
)2) تاريخ دمشق ج:23 ص:)47 يف ترمجة صخر بن حرب بن أمية.

)3) االس�تيعاب ج:4 ص:679) يف ترمج�ة أيب س�فيان صخ�ر ب�ن ح�رب، واللف�ظ ل�ه. النصائ�ح الكافية 
ص:0)). وقري�ب من�ه يف تاريخ الطربي ج:8 ص:85) أحداث س�نة 284 ه�، ومروج الذهب ج:2 
ص:)34 ذكر خافة عثانN: قبل حديثه عن الثورة عىل عثان، وأنساب األرشاف ج:5 ص:9) يف 
ترمجة أيب سفيان، وتاريخ دمشق ج:23 ص:)47 يف ترمجة صخر بن حرب بن أمية، ورشح هنج الباغة 

ج:2 ص:45، ج:9 ص:53�54، وسبل اهلدى والرشاد ج:0) ص:)9. وغريها من املصادر.
)4) االستيعاب ج:4 ص:679) يف ترمجة أيب سفيان صخر بن حرب.
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يبيع ذلك إال مثًا بمثل وزنًا بوزن))). 
))� كا باع معاوية اخلمر)2).

2)� وب�اع س�مرة بن جندب اخلم�ر أيضًا، فبلغ ذلك عم�ر بن اخلطاب، 
فقال: »قاتل اهلل س�مرة. أمل يعلم أن رس�ول اهللG قال: لعن اهلل اليهود حرمت 

عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها«)3).
))) الس�نن الك�ربى للبيهقي ج:5 ص:280 كت�اب البيوع: باب من قال الربا يف الزي�ادة، واللفظ له. موطأ 
مال�ك ج:2 ص:634 كت�اب البي�وع: باب بي�ع الذهب بالفضة ت�ربًا وعينًا. املجم�وع ج:0) ص:30. 
االس�تذكار الب�ن عبد ال�رب ج:6 ص:347، 354 كت�اب البيوع: باب بي�ع الذهب بالفضة ت�ربًا وعينًا. 

أضواء البيان ج:) ص:80). وغريها من املصادر.
)2) الرياض النرضة ج:2 ص:83) الباب الثالث يف مناقب أمري املؤمنن عثان بن عفانN الفصل احلادي 
ع�رش: ذكر م�ا نقم عىل عثان مفصًا واالعتذار عنه بحس�ب اإلمكان: يف مقتله وم�ا يتعلق به. األوائل 
للعسكري ص:30) أول ما وقع االختاف من األمة فخّطأ بعضهم بعضًا حن نقموا عىل عثان أشياء 

نحن ذاكروها.
وق�د اس�تبدل يف بع�ض املص�ادر اس�م معاوية بف�ان راج�ع تاري�خ دمش�ق ج:26 ص:97) يف ترمجة   
عب�ادة ب�ن الصامت، وس�ري أعام النب�اء ج:2 ص:0) يف ترمجة عبادة بن الصامت، ومس�ند الش�ايش 
 ج:3 ص:)45 ح:96)) م�ا روى أب�و الولي�د عب�ادة ب�ن الصام�ت: يف م�ا رواه عبي�د ب�ن رفاعة عن 

عبادة بن الصامت.
)3) صحي�ح مس�لم ج:5 ص:)4 كت�اب البيوع: باب حتري�م بيع اخلمر وامليتة واخلنزي�ر واألصنام، واللفظ 
ل�ه. مس�ند أمحد ج:) ص:25 مس�ند عمر ب�ن اخلطاب )ريض اهلل تعاىل عنه(. الس�نن الك�ربى للبيهقي 
ج:6 ص:2) كتاب البيوع: باب حتريم التجارة يف اخلمر. الس�نن الكربى للنس�ائي ج:3 ص:87 كتاب 
الفروع والعترية: النهي عن االنتفاع با حرم اهلل عز وجل، ج:6 ص:342 كتاب التفسري: تفسري سورة 
ْمَنا...Q. س�نن الدارم�ي ج:2 ص:5)) كتاب األرشبة:  ِذيَن َهاُدوْا َحرَّ األنع�ام: قوله تعاىل: Rَوَعَلى الَّ
ب�اب يف التغلي�ظ ملن رشب اخلمر. س�نن اب�ن ماج�ة ج:2 ص:22)) كتاب األرشبة: ب�اب التجارة يف 
اخلم�ر. صحيح ابن حب�ان ج:4) ص:46) كتاب التاري�خ: ذكر لعن املصطفىG اليهود باس�تعاهلم 
ه�ذا الفع�ل. املصن�ف لعبد ال�رزاق ج:6 ص:75 بي�ع اخلم�ر، ج:8 ص:95) كتاب البي�وع: باب بيع 
اخلمر. مس�ند أيب يعىل ج:) ص:78) مس�ند عمر بن اخلطاب. مس�ند احلمي�دي ج:) ص:9. وغريها 
من املصادر الكثرية جدًا. وروي يف صحيح البخاري ج:3 ص:40 كتاب البيوع: باب كم جيوز اخليار، 

ج:4 ص:45) كتاب بدء اخللق، إال إن فيه بدل )سمرة( )فانًا(.
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3)� وروى عائ�ذ بن ربيعة حديث وفد بني نمري عىل النبيE. وقال 
يف مجلته: »ثم دعا رشحيًا، واستعمله عىل قومه، ثم أمره أن يصدقهم ويزكيهم... 
ق�ال: ومل ي�زل رشيح عامل رس�ول اهللG عىل قومه، وعام�ل أيب بكر. فلا قام 
عمرN أتاه بكتاب رسول اهللG، فأخذه فوضعه حتت قدمه، وقال: ال. ما هو 

إال ملك. انرصف«)))... إىل غري ذلك. وما رواه الشيعة من ذلك كثري.
وذل�ك يتناس�ب م�ع ما صدر م�ن كث�ري منهم م�ن التحري�ف يف الدين، 
واملواق�ف املش�ينة واألفع�ال الش�نيعة الت�ي تضمنتها كت�ب احلدي�ث والتاريخ 

والسرية مما ال يسعنا استقصاؤه. وربا يأيت يف حديثنا هذا اإلشارة لبعضه.

موقف ُأيب بن كعب وموته

ولعل�ه ل�ذا ضاقت األمور بُأيب بن كعب. فف�ي حديث قيس بن عباد عنه 
قال: »ثم استقبل القبلة، فقال: هلك أهل العقد � ثاثًا � ورب الكعبة. ثم قال: 
واهلل ما عليهم آس�ى، ولكني آس�ى ع�ىل ما أضلوا. قال: قل�ت: من تعني هبذا؟ 

قال: األمراء«)2). 
وقريب منه حديثه اآلخر، لكن فيه: »قلت: يا أبا يعقوب ما يعني به أهل 

العقد؟ قال: األمراء«)3). وقريب منها أحاديث له أخر)4).

))) تاريخ املدينة ج:2 ص:596.
)2) املس�تدرك عىل الصحيحن ج:) ص:4)2 كتاب الص�اة: ومن كتاب اإلمامة وصاة اجلاعة، واللفظ 
ل�ه. صحي�ح ابن خزيم�ة ج:3 ص:33 كت�اب الصاة: باب ذكر البي�ان أن أويل األح�ام والنهي أحق 
بالص�ف األول إذ النب�ي أم�ر بأن يل�وه. األحادي�ث املخت�ارة ج:4 ص:29�30 ما رواه قي�س بن عباد 
الب�رصي أب�و عبد اهلل عن أيب بن كعبN. م�وارد الظمآن ج:2 ص:95 كتاب الصاة: باب يف من ييل 

اإلمام. وغريها من املصادر.
)3) السنن الكربى للنسائي ج:) ص:287 كتاب اإلمامة واجلاعة: من ييل اإلمام ثم الذي يليه.

=)4) مس�ند أمح�د ج:5 ص:40) حدي�ث قيس بن عباد عن أيب بن كعبN. ش�عب اإليان ج:6 ص:5). 
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ومثل�ه م�ا عن احلس�ن قال: »ق�ال حذيفة: هل�ك أصح�اب العقد ورب 
 .Gالكعب�ة. واهلل م�ا عليهم آس�ى، ولكن عىل من هيلكون م�ن أصحاب حممد

وسيعلم الغالبون العقد خط ]حظ.صح[ من ينقصون«))).
بل يبدو أنه ضاق صدر ُأيب بن كعب، فأراد أن جيهر باحلقيقة وإن تعرض 
للخطر. ففي حديث جندب بن عبد اهلل البجيل عنه قال: »فسمعته يقول: هلك 
أصحاب العقدة ورب الكعبة. وال آس�ى عليهم. أحس�به قال مرارًا... ثم قال: 
اللهم إين أعاهدك لئن أبقيتني إىل يوم اجلمعة ألتكلمن با س�معت من رس�ول 

اهلل، ال أخاف فيه لومة الئم...«)2).
ويف حدي�ث عت�ي بن ضمرة ع�ن أيب أيض�ًا: »فقال: لئن عش�ت إىل هذه 

اجلمعة ألقولن فيها قواًل ال أبايل استحييتموين عليه أو قتلتموين...«)3).
لكن�ه مل يب�ق للجمعة، بل مات ي�وم اخلميس أو يوم اجلمع�ة، كا يف تتمة 

حديثي جندب بن عبد اهلل وعتي بن ضمرة املتقدمن. 
وعلم اهلل كيف مات وما س�بب موت�ه؟!، إذ يبدو أن الوضع كان حرجًا، 
خصوصًا يف عهد عمر. كا يناس�به ما تقدم يف كام أمري املؤمننA وعثان بن 

 

عفان وطلحة بن عبيد اهلل وغريهم عنه، والنظر يف تارخيه وسريته.

مس�ند ابن اجلعد ص:97). حلية األولياء ج:) ص:252 يف ترمجة أيب بن كعب. تاريخ دمش�ق ج:49 
ص:436 يف ترمجة قيس بن عباد.

))) املصنف لعبد الرزاق ج:)) ص:322 باب اإلمام راع.
)2) الطبق�ات الك�ربى ج:3 ص:)50 يف ترمج�ة أيب ب�ن كع�ب، واللف�ظ ل�ه. األحادي�ث املخت�ارة ج:3 
ص:346�347 ما رواه جندب أظنه ابن عبد اهلل بن سفيان .. عن أيب بن كعبN. تاريخ دمشق ج:7 

ص:)34 يف ترمجة أيب بن كعب. وغريها من املصادر.
)3) الطبقات الكربى ج:3 ص:500�)50 يف ترمجة أيب بن كعب، واللفظ له. تاريخ دمشق ج:7 ص:340 
يف ترمجة أيب بن كعب. وغريها من املصادر. هتذيب الكال ج:2 ص:270 يف ترمجة أيب بن كعب. س�ري 

أعام النباء ج:) ص:399 يف ترمجة أيب بن كعب. وغريها من املصادر.

=
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حت�ى إن الس�يد املرتىضH حينا ذكر أن غرض عمر من تدبري الش�ورى 
بالوج�ه املع�روف هو التحايل ل�رصف اخلافة عن أمري املؤمن�نA، جتنبًا عن 

حمذور الترصيح برصفها عنهA، حاول ابن أيب احلديد الرد عليه، فقال:
»فق�د قلن�ا يف جوابه ما كف�ى، وبينا أن عمر لو أراد م�ا ذكر لرَصَف األمر 
عم�ن يري�د رصفه عن�ه، ونصَّ عىل من يري�د إيصال األمر إلي�ه، ومل يبال بأحد. 
فق�د عرف الناس كلهم كيف كانت هيبته وس�طوته وطاع�ة الرعية له. حتى إن 
املس�لمن أطاعوه أعظم من طاعتهم رس�ول اهللF يف حياته، ونفوذ أمره فيهم 
أعظ�م م�ن نفوذ أمرهA. فمن ذا الذي كان جي�رس أو يقدر أن يراجعه يف نصه، 
أو ي�راّده، أو يلف�ظ � عنده أو غائب�ًا عنه � بكلمة تنايف م�راده؟!... فلقد كان أبو 
بك�ر وهو خليفة هيابه وهو رعية وس�وقة بن يدي�ه. وكل أفاضل الصحابة كان 
هياب�ه وهو بعد مل يل اخلافة... فمن كانت هذه حاله وهو رعية وس�وقة فكيف 
يكون وهو خليفة قد ملك مشارق األرض ومغارهبا، وخطب له عىل مائة ألف 

منرب؟!...«))).

تربير السلطة بعض مواقفها بالقضاء والقدر

وزاد يف تعقد األمر حماولة الس�لطة وأتباعها االعتذار عن بعض مواقفهم 
اخلاطئ�ة وتربيرها بالقض�اء والقدر. وكأن�ه قضاء قهري يكف�ي يف العذر ورفع 

املسؤولية.
فع�ن ابن عب�اس يف حديث ل�ه مع عمر عندم�ا خرج إىل الش�ام أنه قال: 
»فقال يل: يا ابن عباس أش�كو إليك ابن عمك، س�ألته أن خيرج معي فلم يفعل. 
ومل أزل أراه واج�دًا. فيَم تظن موجدته؟ قلت: يا أمري املؤمنن إنك لتعلم. قال: 

))) رشح هنج الباغة ج:2) ص:280�)28.
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أظن�ه ال يزال كئيب�ًا لفوت اخلافة. قلت: هو ذاك. إنه يزعم أن رس�ول اهلل أراد 
األم�ر له. فق�ال: يا ابن عب�اس، وأراد رس�ول اهللG األمر له فكان م�اذا إذا مل 
يرد اهلل تعاىل ذلك؟! إن رس�ول اهللG أراد أمرًا، وأراد اهلل غريه، فنفذ مراد اهلل 

تعاىل، ومل ينفذ مراد رسوله. أو كلا أراد رسول اهللG كان؟!...«))).
وقال الطربي يف احلديث عن مقتل عمر والش�ورى: »فخرجوا ثم راحوا 
فقالوا: يا أمري املؤمنن لو عهدت إلينا عهدًا. فقال: قد كنت أمجعت بعد مقالتي 
لكم أن أنظر فأويل رجًا أمركم، هو أحراكم أن حيملكم عىل احلق � وأش�ار إىل 
عيل � ورهقتني غش�ية، فرأيت رجًا يدخل جنة قد غرس�ها، فجعل يقطف كل 
غض�ة ويانعة، فيضمه إليه ويصريه حتته. فعلمت أن اهلل غالب عىل أمره ومتوف 
عم�ر. ف�ا أريد أن أحتملها حي�ًا وميتًا. عليكم هؤالء الره�ط...«. ثم ذكر تدبري 

عمر يف الشورى با هو معروف مشهور)2).
فانظر إليه كيف جعل رؤياه مطابقة لقضاء اهلل تعاىل وقدره، ومربرًا لرتكه 
يف اختي�ار من هو أحرى أن حيملهم عىل احلق، وتدبري أمر الش�ورى، مع أن من 
املظنون � إن مل يكن من املعلوم � أنه يؤدي إىل خافة عثان، الذي تفرس فيه أن 

ييل اخلافة، فيحمل بني أمية وبني أيب معيط عىل رقاب الناس)3).
وقد استمرت السلطة عىل تأكيد هذا املفهوم، حتى تبلورت عقيدة اجلرب، 

وظهرت يف مجهور املسلمن. واحلديث يف ذلك طويل ال يسعنا استقصاؤه.

))) رشح هنج الباغة ج:2) ص:78�79.
)2) تاريخ الطربي ج:3 ص:293 أحداث سنة ثاث وعرشين من اهلجرة: قصة الشورى.

)3) االس�تيعاب ج:3 ص:9))) يف ترمجة عيل بن أيب  طالبN. تاريخ دمش�ق ج:44 ص:439 يف ترمجة 
 عم�ر ب�ن اخلط�اب. تاري�خ املدين�ة ج:3 ص:)88، 883، 884. تاريخ اليعق�ويب ج:2 ص:58) أيام 
عمر بن اخلطاب. كنز العال ج:5 ص:738 ح:4262)، وص:)74 ح:4266). رشح هنج الباغة ج:) 
ص:86). بحار األنوار ج:6 ص:326، وج:2) ص:52، 259، وج:)3 ص:394. وغريها من املصادر.
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قيام كيان اإلسالم العام عىل الطاعة العمياء للسلطة

إذا عرفت هذا فمن الطبيعي أن ينشأ املسلمون � بعد تلك الفتوح الكربى، 
وانتش�ار اإلس�ام الواس�ع، ودخول من ال عهد له بالنبيE وتعاليمه � عىل 

ذلك، ويبتني كياهنم العام عليه. 
وكان نتيجته تش�وه املفاهيم اإلس�امية التي تش�يع عند عامة املس�لمن، 
واح�رتام الس�لطة كي�ف كانت، وحتّك�م غري املعص�وم يف الدين، حيّل ما يش�اء، 
وحي�رم ما يش�اء، ويبتدع ما يش�اء، م�ن دون أن حيي�ط بأحكام الدي�ن، ويعرفها 

معرفة كاملة، وال أن يلتزم بحرفية الترشيع ويتقيد هبا.
واملف�روض ع�ىل املس�لمن القبول من�ه، والطاع�ة له، والل�زوم جلاعته، 

والرضا با قىض اهلل عز وجل، من دون اعرتاض عىل احلاكم.
ويف حديث بن عمر بن اخلطاب وعبد اهلل بن عباس حول من يس�تخلفه 
بع�ده جاء فيه: »ي�ا ابن عباس أت�رى صاحبكم هلا موضعًا؟ ق�ال: فقلت: وأين 
يبتع�د من ذلك مع فضله وس�ابقته وقرابته وعلمه؟! ق�ال: هو واهلل كا ذكرت. 
ول�و وليه�م حلمله�م عىل منه�ج الطري�ق، فأخذ املحج�ة الواضح�ة... واهلل يا 
اب�ن عب�اس إن عليًا ابن عمك ألح�ق الناس هبا، ولكن قريش�ًا ال حتتمله. ولئن 
وليه�م ليأخذهنم بمّر احلق ال جي�دون عنده رخصة. ولئن فعل لينكثن بيعته، ثم 

ليتحاربن«))).
حيث يبدو من ذلك بوضوح أن اجتاه الس�لطة كان نحو التحلل من قيود 
الدي�ن، وافتع�ال الرخص، وعدم االلتزام بمّر احل�ق. إرضاء لقريش التي دخل 
أكثرها يف اإلسام خوفًا أو طمعًا، من دون أن يستحكم يف نفوسها كعقيدة ثابتة 

))) تاريخ اليعقويب ج:2 ص:58)�59) أيام عمر بن اخلطاب.



جهل املتصدين للفتوى والقضاء.......................................................... 229

بحيث جتري عىل تعاليمه وإن خالف أهواءها.

تعرض الدين للتحريف

وبذل�ك تع�رض الدين للتحريف عن جهل أو عمد، كا قال أبو موس�ى 
 ،Eاألشعري: »لقد ذّكرنا عيل بن أيب طالب صاة كنا نصليها مع رسول اهلل

إما نسيناها، وإما تركناها عمدًا...«))). وقريب منه عن عمران بن حصن)2).
ويف حدي�ث أيب ال�درداء: »واهلل ما أعرف من أمة حممدG ش�يئًا إال أهنم 
 .Gيصلون مجيعًا«)3). ويف حديث أنس قال: »ما أعرف شيئًا مما كان عىل عهد النبي

 

قيل: الصاة. قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها«)4)... إىل غري ذلك.
وقد عانى اإلسام نتيجة ذلك من أمور ثاثة:

جهل املتصدين للفتوى والقضاء

األمـر األول: جهل املتصدين لبيان األح�كام يف الفتوى والقضاء، حيث 
ال ينتظ�ر م�ن احلاكم غري املعص�وم أن يلتزم بالرجوع للمعص�وم واإلرجاع له، 

))) مس�ند أمحد ج:4 ص:392، واللفظ له،400، 2)4، 5)4 حديث أيب موس�ى األشعريN. املصنف 
الب�ن أيب ش�يبة ج:) ص:272 كتاب الصل�وات: من كان يتم التكبري وال ينقص�ه يف كل رفع وخفض. 
علل الدارقطني ج:7 ص:224. فتح الباري ج:2 ص:224. عمدة القاريء ج:6 ص:58�59. تفسري 
القرطبي ج:) ص:72). رشح معاين اآلثار ج:) ص:)22. التمهيد البن عبد الربج ج:9 ص:76). 

وغريها من املصادر الكثرية.
)2) صحيح البخاري ج:) ص:90)، 200. صحيح مسلم ج:2 ص:8.

)3) صحيح البخاري ج:) ص:59) كتاب اجلاعة واإلمامة: باب فضل صاة اجلاعة، واللفظ له. مسند أمحد 
ج:5 ص:95) باقي حديث أيب الدرداء. رشح صحيح مسلم للنووي ج:6) ص:75). وغريها من املصادر.
)4) صحي�ح البخ�اري ج:) ص:34) كت�اب مواقيت الصاة: ب�اب تضييع الصاة ع�ن وقتها. ونحوه يف 

الكايف ج:8 ص:64.
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والتقيد بفتواه وقضائه.
خصوص�ًا بع�د ما س�بق م�ن تش�وه املفاهي�م التي يبتن�ي عليه�ا املجتمع 

اإلسامي للطاعة ولزوم اجلاعة والفرقة والفتنة.
وبع�د م�ا هو املعلوم من كون املعصوم خصًا للس�لطة، وقد غيب � با له 

من مقام رفيع وما حيمله من مفاهيم أصيلة � عن الكيان اإلسامي العام.
وم�ن الطبيع�ي حينئذ أن يفس�ح احلاكم املجال لكل م�ن يتعاون معه، أو 
يس�ري يف ركابه، مها كانت ثقافته الدينية ومترس�ه يف القضاء، خصوصًا مع سعة 

رقعة اإلسام نتيجة الفتوح، واحلاجة للتكثري من القضاة واملفتن.

ظهور االختالف يف احلديث والقضاء والفتوى

وبذلك ظهر االختاف يف احلديث املروي عن النبيE، كا هو املعلوم 
بالرجوع ملصادره، وقد تضمنه احلديث الس�ابق عن أمري املؤمنن )صلوات اهلل 

.(((Eيف بيان أسباب اختاف األحاديث عن النبي )عليه
 ،(2(Eكا شاع االختاف بن القضاة واملفتن مع قرهبم من عهد النبي

بل كثريًا ما ختتلف فتاوى أو قضاء الشخص الواحد يف املسألة الواحدة)3).

))) تقدم يف ص: 82)�83).
)2) وم�ن مف�ردات ذلك ما جتده يف صحيح مس�لم ج:5 ص:25) كتاب احلدود: باب حد اخلمر، ومس�ند 
أمحد ج:3 ص:5)) مس�ند أنس بن مالك، وس�نن الدارمي ج:2 ص:354 كتاب الفرائض: باب قول 
عم�ر يف اجلد، والس�نن الكربى للبيهقي ج:6 ص:247 كتاب الفرائ�ض: باب من ورث اإلخوة لألب 

واألم أو األب مع اجلد، ومسند أيب يعىل ج:5 ص:368 ح:5)30، وغريها من املصادر الكثرية.
)3) وم�ن مفردات ذلك ما جتده يف الس�نن الكربى للبيهقي ج:6 ص:255 كت�اب الفرائض: باب املرشكة، 
واملصن�ف البن أيب ش�يبة ج:7 ص:334 كتاب الفرائض، ومعرفة الس�نن واآلثار ج:5 ص:)7 كتاب 
الفرائ�ض: ب�اب املرشكة. املصنف لعب�د ال�رزاق ج:0) ص:262 كتاب الفرائض: ب�اب فرض اجلد، 

وغريها من املصادر.
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م�ن دون الت�زام � مع كل ذلك � برفع االخت�اف وتصحيح اخلطأ، لعدم 
االع�رتاف باملرجع املعصوم من جهة، وعدم االهتام بتوحيد الفتوى وتصحيح 
اخلط�أ م�ن جهة أخ�رى، بل مع إق�رار كل عىل ما يق�ول، بنحو يوح�ي باحرتام 
أش�خاص املفت�ن والقضاة املنس�جمن مع الس�لطة عىل حس�اب احلق واحلكم 

الرشعي الواحد.

كالم أمر املؤمننيA حول اختالف القضاء

يق�ول أمري املؤمن�ن )عليه أفضل الصاة والس�ام(: »ت�رد عىل أحدهم 
القضية يف حكم من األحكام، فيحكم فيها برأيه. ثم ترد تلك القضية بعينها عىل 
غريه، فيحكم فيها بخافه. ثم جيتمع القضاة بذلك عند اإلمام الذي استقضاهم، 

فيصوب آراءهم مجيعًا. وإهلهم واحد، ونبيهم واحد، وكتاهبم واحد. 
أفأمرهم اهلل تعاىل باالختاف فأطاعوه؟! أم هناهم عنه فعصوه؟! أم أنزل 
دينًا ناقصًا فاستعان هبم عىل إمتامه؟! أو كانوا رشكاء له، فلهم أن يقولوا، وعليه 
أن يرىض؟! أم أنزل اهلل سبحانه دينًا فقرص الرسولF عن تبليغه وأدائه. واهلل 

ْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن َشْيٍء﴾...«))). سبحانه يقول: ﴿َما َفرَّ
وباملناسبة روي عن حفص بن عمر، قال: »كان عمر بن اخلطابN إذا 
كث�ر عليه اخلصوم رصفهم إىل زيد. فلقي رج�ًا ممن رصفه إىل زيد، فقال له: ما 
صنعت؟ قال: قىض عيّل يا أمري املؤمنن. قال: لو كنت أنا لقضيت لك. قال: فا 
يمنعك وأنت أوىل باألمر؟ قال: لو كنت أرّدك إىل كتاب اهلل أو سنة نبيه فعلت. 

ولكني إنا أردك إىل رأي، والرأي مشري«)2).

))) هنج الباغة ج:) ص:54�55.
)2) تاريخ املدينة ج:2 ص:693.
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ظهور اجلرأة عىل الفتوى والقضاء

ومن الطبيعي أن يفرز ذلك اجلرأة عىل الفتوى واحلكم والتس�امح فيها، 
واالعت�زاز بال�رأي واإلرصار علي�ه، وش�يوع االخت�اف، وفق�د الضواب�ط يف 
التع�رف عىل الدي�ن وتعاليمه وأحكامه، ويف التصدي للفت�وى واملرجعية فيها، 

ويف مجيع شؤون الدين من األصول والفروع.
والسيا أن الكتاب املجيد ال يتيرس لعموم الناس معرفة تفاصيل األحكام 

منه. وأنه صالح للتأويل عىل وجوه خمتلفة، ولو كانت متكلفة. 
وقد يتشبث هبا من يتعصب لوجهة نظر خاصة ويسري يف خطها، أو حياول 

الظهور وحيب السمعة، دعًا لرأيه وإرصارًا عليه.
كا أن السنة الرشيفة قد ابتليت بالضياع عىل عامة الناس � نتيجة ما سبق 
من حتجري الس�لطة عليها � وباآلفات التي س�بق من أمري املؤمنن )صلوات اهلل 

.(((Eالتعرض هلا يف وجه اختاف األخبار عن النبي )عليه

شكوى أمر املؤمننيA من أوضاع األمة

ويبدو تفاقم املش�كلة من خطب�ة ألمري املؤمننA، ق�ال فيها: »وما كل 
ذي قل�ب بلبي�ب، وال كل ذي س�مع بس�ميع، وال كل ناظر ببص�ري. فيا عجبي 
� وم�ا يل ال أعج�ب � م�ن خطأ هذه الف�رق عىل اختاف حججه�ا يف دينها، ال 
يقتص�ون أث�ر نب�ي، وال يقت�دون بعم�ل ويص، وال يؤمنون بغي�ب، وال يعّفون 
عن عيب. يعملون يف الش�بهات، ويس�ريون يف الش�هوات. املعروف عندهم ما 
عرفوا، واملنكر عندهم ما أنكروا. مفزعهم يف املعضات إىل أنفسهم، وتعويلهم 

))) تقدم كامهA يف ص:82)�83).
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يف املبه�ات ع�ىل آرائهم. كأن كل امرئ منهم إمام نفس�ه، قد أخذ منها فيا يرى 
بعرًى ثِقات، وأسباب حمكات«))).

وق�د حقق ذل�ك األرضي�ة الصاحلة النقس�ام األم�ة، وظه�ور الفرق يف 
اإلس�ام، التي بدأت باخل�وارج، وتتابعت من بعدهم حت�ى يومنا هذا. وإنا هلل 

وإنا إليه راجعون. واحلديث يف ذلك طويل نقترص منه عىل ما ذكرنا.

ظهور االبتداع يف الدين وخمالفة نصوصه

األمـر الثاين: ظه�ور االبتداع يف الدي�ن وخمالفة نصوص�ه وجتاوزها، كا 
يتضح ذلك بالرجوع ملا ذكره أهل احلديث وعلاء الكام واملؤرخون. 

والن�اس عىل دين ملوكه�م يأخذونه منهم. بل كثريًا ما ال هيتمون بمعرفة 
دينه�م والتقيد به، أو يقدمون طاعتهم عىل ما يعرفون من دينهم. وقد تقدم عند 

التعرض لرتكيز السلطة عىل وجوب الطاعة بعض مفردات ذلك.
وي�أيت إن ش�اء اهلل تع�اىل يف املق�ام األول م�ن املبح�ث الث�اين كام ألمري 

املؤمنن )صلوات اهلل عليه( يتعرض فيه لبعض تلك املخالفات والبدع)2).

تشويه احلقائق يف التاريخ واملناقب واملثالب

األمر الثالث: تش�ويه احلقائق يف التاريخ والس�رية، ويف املناقب واملثالب، 
ك�ا أرشنا إىل بعض�ه عند الكام يف ألق�اب الترشيف التي أطلق�ت عىل احلكام 
ومن س�ار عىل خطهم، ويف التحجري عىل الس�نة النبوية الرشيفة، وغري ذلك مما 

تقدم. وقد يأيت ما ينفع يف املقام.

))) هنج الباغة ج:) ص:55)�56).
)2) يأيت يف ص: 280 وما بعدها.
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ظهور حجم اخلطر بمالحظة ثقافة األمويني

ويمكن أن نعرف خطورة ما كانت تصل إليه األمور لو بقيت األمور عىل 
ذلك � من دون إصاح يف مس�ار الس�لطة، أو معارضة تقف يف وجهها، وإنكار 

يكبح مجاحها �  مما انتهى إليه األمر أيام احلكم األموي.
حيث صفت لألموين � والًء وتثقيفًا � الشام، التي هي مركز ثقل قوهتم، 
ومل تكن هلم فيها معارضة ظاهرة. واستطاعوا أن يعمموا ثقافتهم فيها للمناطق 
النائي�ة عن مواق�ع املعارضة وتأثريه�ا. كا تقدم يشء منه عن�د التعرض ملوقف 

أهل إفريقية))).

نامذج من التحريف يف العهد األموي

فإنه يبدو مدى تشويه املفاهيم، والتحريف يف الدين والتعتيم عىل احلقائق 
وجتاهله�ا، وقلبها، من أفعاهلم وترصحياهتم وترصحي�ات عاهلم وأتباعهم حتى 

يف بقية باد املسلمن، استهوانًا باملعارضة، وحتديًا لشعور املسلمن فيها.
)� فقد س�بق من معاوي�ة قوله: »األرض هلل، وأن�ا خليفة اهلل، فا أخذت 

فيل، وما تركته للناس فبفضل مني«)2).
2� ومل�ا دخ�ل معاوية الكوفة بع�د صلح اإلمام احلس�نA معه، وبايعه 
الن�اس دخ�ل علي�ه هاين ب�ن اخلطاب اهلمداين أو س�عيد بن األس�ود ب�ن جبلة 
الكندي، فقال: »أبايعك عىل كتاب اهلل وسنة نبيه«. فقال له معاوية: »وال رشط 
ل�ك«. لكن الرجل ق�ال له: »وأنت أيضًا فا بيعة ل�ك«. فرتاجع معاوية وقال: 

))) راجع ص: 209 وما بعدها.
)2) تقدمت مصادره يف ص: 70).
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»إذًا فبايع. فا خري يشء ليس فيه كتاب اهلل وسنة نبيه«))).
3� كا صىل معاوية صاة اجلمعة يوم األربعاء)2).

4� واختذ لعن أمري املؤمنن سنة يف الدين. حتى ورد أنه إذا تركها بعضهم 
صاح الناس تركت السنة)3). 

وقال حممد بن عقيل: »أمجع أهل محص يف زمن ّما عىل أن اجلمعة ال تصح 
.(4(»Aبغري لعن أيب تراب

وملا رفع عمر بن عبد العزيز لعنهA، وجعل بدله: ﴿ إِنَّ اللَه َيْأُمُر بِاْلَعْدِل 
َواإِلْحَسـاِن َوإِيَتـاء ِذي اْلُقْرَبى...﴾)5) قال عمرو بن ش�عيب � بن حممد بن عبد 

 

اهلل بن عمرو بن العاص � : »ويل لألمة. رفعت اجلمعة، وتركت اللعنة، وذهبت 
السنة«)6).

))) أنساب األرشاف ج:3 ص:288�289 أمر احلسن بن عيل بن أيب طالبC، واللفظ له. تاريخ دمشق 
ج:52 ص:380 يف ترمجة حممد بن خالد بن أمة.

)2) م�روج الذه�ب ج:3 ص:)4 ذك�ر خاف�ة معاوية بن أيب س�فيان. النصائح الكافي�ة ص:6)). العتب 
اجلميل عىل أهل اجلرح والتعديل ص:56.

)3) النصائح الكافية ص:6)).

)4) النصائح الكافية ص:6)).
)5) سورة النحل اآلية: 90.

)6) مناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب ج:3 ص:22.
وقال الشجري: »ملا أسقط عمر بن عبد العزيز )رمحه اهلل تعاىل( من اخلطب عىل املنابر 
لعن أمر املؤمننيA قام إليه عمرو بن شـعيب وقد بلغ إىل املوضع الذي كانت بنو أمية 
تلعن فيه عليًاA فقرأ مكانه: ﴿إِنَّ اهلَل َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَسـاِن َوإِيَتاء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى 
َعـِن اْلَفْحَشـاء َواْلُمنَكِر﴾ فقام إليه عمرو بن شـعيب )لعنه اهلل(، فقـال يا أمر املؤمنني: 
السنة السنة، حيرضه عىل لعنه ]كذا يف املصدر[ عيلA. فقال عمر: اسكت. قبحك اهلل. 
تلك البدعة ال السنة. ومتم خطبته«. األمايل للشجري ج:) ص:53) احلديث السابع: فضل أهل 

البيتB كافة وما يتصل بذلك. 
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ومل�ا خطب اخلطيب بذل�ك يف جامع صنعاء قام إليه اب�ن حمفوظ، وقال: 
»قطعت الس�نة« قال: »بل هي البدعة« فقال: »الهنضن إىل الش�ام، فإن وجدت 
اخلليف�ة قد عزم عىل قطعها ألرضمن الش�ام عليه ن�ارًا«. لكنه ملا خرج تبعه أهل 

صنعاء فرمجوه باحلجارة حتى غمروه وبغلته هبا))).
5� واستلحق معاوية زياد بن سمية املولود عىل فراش عبد ثقيف بشهادة 
أيب مريم الس�لويل بزنا أيب س�فيان بسمية)2)، حتديًا لسنة النبيE املتفق عليها 
ب�ن املس�لمن � حيث قالE: »الول�د للفراش وللعاهر احلج�ر«)3) � ونزعًا 

للحياء،  واستهتارًا بالقيم واملثل، كا أشار إىل ذلك الشاعر بقوله:
ب�ن ح�رب معاوي�ة  أبل�غ  مغلغل�ة م�ن الرج�ل اليمان�يأال 

أتغض�ب أن يق�ال أب�وك عفٌّ           وترىض أن يق�ال أب�وك زاِن)4)

))) غاية األماين يف أخبار القطر الياين ص:7)) يف أحداث سنة 99 من اهلجرة.
)2) الكامل يف التاريخ ج:3 ص:444 أحداث س�نة أربع وأربعن من اهلجرة: ذكر اس�تلحاق معاوية زيادًا. 
رشح هن�ج الباغ�ة ج:6) ص:87). مروج الذه�ب ج:3 ص:6) ذكر خافة معاوية بن أيب س�فيان: 

إحلاق زياد بأيب سفيان. خزانة األدب ج:6 ص:50. النصائح الكافية ص:)8.
)3) صحي�ح البخ�اري ج:3 كت�اب البيوع ص:5 باب احلال بن واحلرام ب�ن، ص:39 باب رشاء اململوك 
م�ن احل�ريب وهبته وعتق�ه، ص:87) كتاب الوصايا: ب�اب قول املويص لوصيه تعاه�د ولدي وما جيوز 
لل�ويص م�ن الدع�وى، ج:5 ص:96 كتاب املغازي: باب غ�زوة الفت�ح، ج:8 ص:9 كتاب الفرائض: 
ب�اب الول�د للفراش حرة كان�ت أو أمة، وغريها. صحيح مس�لم ج:4 ص:)7) كت�اب الرضاع: باب 
الول�د للفراش وتوقي الش�بهات. س�نن ابن ماجة ج:) ص:646 باب الولد للف�راش وللعاهر احلجر. 

وغريها من املصادر الكثرية.
)4) تاريخ الطربي ج:4 ص:235 أحداث س�نة تس�ع ومخس�ن من اهلجرة، واللفظ ل�ه. الكامل يف التاريخ 
ج:3 ص:523 أحداث س�نة تس�ع ومخسن من اهلجرة: ذكر هجاء يزيد بن مفرغ احلمريي. االستيعاب 
ج:2 ص:527 يف ترمج�ة زياد بن أيب س�فيان. تاريخ دمش�ق ج:34 ص:4)3 يف ترمج�ة عبد الرمحن بن 
احلك�م ب�ن أيب الع�اص، ج:65 ص:80)�)8) يف ترمجة يزيد بن زياد بن ربيع�ة. وفيات األعيان ج:6 
ص:350 يف ترمجة يزيد بن مفرغ احلمريي. البداية والنهاية ج:8 ص:03) أحداث س�نة تس�ع ومخسن 

من اهلجرة: قصة يزيد بن ربيعة بن مفرغ احلمريي. وغريها من املصادر.
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6� وورد أن املغ�رية ب�ن ش�عبة ق�ال ملعاوية: »إن�ك قد بلغت س�نًا يا أمري 
املؤمن�ن، فلو أظهرت عداًل، وبس�طت خريًا، فإنك قد ك�ربت. ولو نظرت إىل 
إخوتك من بني هاش�م، فوصلت أرحامهم، فواهلل ما عندهم اليوم يشء ختافه. 

وإن ذلك مما يبقى لك ذكره وثوابه«. 

فق�ال له: »هيهات أي ذكر أرجو بق�اءه؟! ملك أخو تيم، فعدل وفعل ما 
فعل. فا عدا أن هلك حتى هلك ذكره، إال أن يقول قائل: أبو بكر. 

ثم ملك أخو عدي، فاجتهد وش�مر عرش س�نن، فا ع�دا أن هلك حتى 
هلك ذكره، إال أن يقول قائل: عمر. 

وإن ابن أيب كبشة ليصاح به كل يوم مخس مرات: أشهد أن حممدًا رسول 
اهلل. فأي عمل يبقى، وأي ذكر يدوم بعد هذا ال أبًا لك؟!. ال واهلل إال دفنًا دفنًا«))).

7� وأم�ر معاوية بمنرب النبيE أن حيمل من املدينة إىل الش�ام، وقال: 
»ال ي�رتك وعص�ا النب�يG باملدين�ة وهم قتل�ة عث�ان« فُحّرك املنرب، فكس�فت 

الشمس، حتى رؤيت النجوم بادية. فأعظم الناس ذلك، فرتكه)2). 

8� وملا ويل عبد امللك هّم بنقله أيضًا، فذكر له ذلك فرتكه)3).

))) رشح هن�ج الباغة ج:5 ص:30). النصائ�ح الكافية ص:24). مروج الذهب ج:4 ص:44�45 ذكر 
خافة املأمون ومجل من أخباره وسريه وملع مما كان يف أيامه: املأمون وحديث معاوية.

)2) الكامل يف التاريخ ج:3 ص:463 �464 أحداث سنة مخسن من اهلجرة: ذكر إرادة معاوية نقل املنرب من 
املدينة، واللفظ له. تاريخ الطربي ج:4 ص:77) أحداث سنة مخسن من اهلجرة. إمتاع األساع ج:0) 

ص:08) فصل يف ذكر منرب رسول اهللG. وغريها من املصادر.
)3) تاريخ الطربي ج:4 ص:77)�78) أحداث سنة مخسن من اهلجرة. الكامل يف التاريخ ج:3 ص:464 
أحداث س�نة مخسن من اهلجرة: ذكر إرادة معاوية نقل املنرب من املدينة. إمتاع األساع ج:0) ص:09) 

فصل يف ذكر منرب رسول اهللG. وغريها من املصادر.
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9� وكذلك الوليد بن عبد امللك))).
0)� ويف حديث عباد بن عبد اهلل بن الزبري قال: »ملا قدم علينا معاوية حاجًا 
قدمنا معه مكة، قال: فصىل بنا الظهر ركعتن، ثم انرصف إىل دار الندوة. وقال: 
وكان عثان حن أتم الصاة، إذا قدم مكة صىل هبا الظهر والعرص والعشاء اآلخرة 
أربعًا أربعًا. فإذا خرج إىل منى وعرفات قرص الصاة فإذا فرغ من احلج وأقام بمنى 
أتم الصاة حتى خيرج من مكة. فلا صىل بنا الظهر ركعتن هنض إليه مروان بن 
احلكم وعمرو بن عثان، فقاال له: ما عاب أحد ابن عمك بأقبح ما عبته به. فقال 
هلا: وما ذاك؟ قال: فقاال له: أمل تعلم أنه أتم الصاة بمكة؟ قال: فقال هلا: وحيكا 
 .Oومع أيب بكر وعمر Gوهل كان غري ما صنعت؟ قد صليتها مع رسول اهلل 
قاال: فإن ابن عمك قد كان أمتها، وإن خافك إياه له عيب. قال: فخرج معاوية 

فصاها بنا أربعًا«)2).
حيث يبدو مدى اس�تهوانه بأحكام اإلس�ام وباملسلمن من تبدل موقفه 
الرسيع، وتفريقه يف القرص واإلمتام بن صاتن ليس بينها فارق زمني طويل.

))� ومعاوية أول من اختذ املقصورة يف الصاة)3).

))) الكام�ل يف التاري�خ ج:3 ص:464 أحداث س�نة مخس�ن من اهلجرة: ذك�ر إرادة معاوي�ة نقل املنرب من 
املدينة، واللفظ له. تاريخ الطربي ج:4 ص:77)�78) أحداث س�نة مخسن من اهلجرة. إمتاع األساع 

ج:0) ص:09) فصل يف ذكر منرب رسول اهللG. وغريها من املصادر.
)2) مسند أمحد ج:4 ص:94 حديث معاوية بن أيب سفيان، واللفظ له. جممع الزوائد ج:2 ص: 56)�57) 
كتاب الصاة: باب يف من أتم الصاة يف السفر. وذكر بعضه يف فتح الباري ج:2 ص:)47، وعمدة القارىء 
ج:7 ص:34)، وحتف�ة األحوذي ج:3 ص:87، وني�ل األوطار ج:3 ص:259، وغريها من املصادر.
)3) الكامل يف التاريخ ج:3 ص:446 أحداث سنة أربع وأربعن من اهلجرة. البداية والنهاية ج:7 ص:365 
أح�داث س�نة أربعن من اهلجرة: صف�ة مقتل أمري املؤمنن ع�يل بن أيب طالبN. املع�ارف البن قتيبة 
ص:553. أنس�اب األرشاف ج:3 ص:252 أمر ابن ملجم وأمر أصحابه ومقتل أمري املؤمنن عيل بن 

أيب طالبA. وغريها من املصادر.
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2)� وه�و أول م�ن قعد يف اخلطبة))). وعن اب�ن أيب رؤبة الدباس أن بني 
أمية كانوا يقعدون يف إحدى خطبتي العيد واجلمعة ويقومون يف األخرى)2).

3)� وملا أراد عمرو بن س�عيد األش�دق عامل يزيد بن معاوية عىل املدينة 
أن يبع�ث جيش�ًا إىل عب�د اهلل ب�ن الزب�ري يف مكة املكرم�ة قال له أب�و رشيح: »ال 
تغُز مكة. فإين س�معت رس�ول اهللG يق�ول: إنا أذن يل يف القتال بمكة س�اعة 
م�ن هنار، ثم عادت كحرمتها«. فأبى عمرو أن يس�مع قوله، وقال: »نحن أعلم 

بحرمتها منك أهيا الشيخ«)3).

 4)� وملا استوىل عبد اهلل بن الزبري عىل السلطة يف احلجاز منع عبد امللك بن 
مروان أهل الشام من حج بيت اهلل احلرام، واستبدله بحج بيت املقدس)4).

5)� وكان الوليد بن يزيد يصيل � إذا صىل أوقات إفاقته من الس�كر � إىل 

))) السنن الكربى للبيهقي ج:3 ص:97) كتاب اجلمعة: باب اخلطبة قائًا. املصنف البن أيب شيبة ج:2 ص:)2 
كتاب اجلمعة: من كان خيطب قائًا. فتح الباري ج:3 ص:333. عمدة القاريء ج:6 ص:9)2. عون املعبود 
ج:3 ص:0)3. نيل األوطار ج:3 ص:330. س�بل الس�ام ج:2 ص:47. فقه السنة ج:) ص:))3. 
الدر املنثور ج:6 ص:222. تاريخ دمشق ج:59 ص:202 يف ترمجة معاوية بن أيب سفيان. البداية والنهاية 
ج:8 ص:48) أحداث سنة ستن من اهلجرة: ترمجة معاوية بن أيب سفيان. وغريها من املصادر الكثرية.

)2) رشح هنج الباغة ج:5) ص:240.
)3) تاري�خ الط�ربي ج:4 ص:257 أحداث س�نة س�تن م�ن اهلجرة، واللفظ ل�ه. الكام�ل يف التاريخ ج:4 
ص:8) أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: ذكر عزل الوليد عن املدينة ووالية عمرو بن سعيد. تاريخ ابن 
خلدون ج:3 ص:)2 عزل الوليد عن املدينة ووالية عمر بن سعيد. ونحوه يف مسند أمحد ج:4 ص:32 
حديث أيب رشيح اخلزاعيN، ورشح معاين اآلثار ج:3 ص:327، والس�رية النبوية البن هش�ام ج:4 
ص:873، وتاريخ دمش�ق ج:46 ص:38 يف ترمجة عمرو بن س�عيد بن العاص، والبداية والنهاية ج:4 

ص:350، وغريها من املصادر الكثرية.
)4) البداية والنهاية ج:8 ص:308 أحداث س�نة س�تة وس�تن من اهلجرة. تاريخ اليعقويب ج:2 ص:)26 
أيام مروان بن احلكم وعبد اهلل بن الزبري. وفيات األعيان ج:3 ص:72 يف ترمجة عبد اهلل بن الزبري. حياة 

احليوان ص:9)) يف مادة أوز: خافة الوليد بن عبد امللك. وغريها من املصادر.
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وْا َفَثمَّ َوْجُه اهللِ﴾«))). غري القبلة، فقيل له يف ذلك. فقرأ: ﴿َفَأْيَنَما ُتَولُّ
6)� وكان احلج�اج � عام�ل عبد امللك بن مروان وابنه الوليد � مس�تهرتًا 
بالدين واملس�لمن. وهو الذي س�مى املدين�ة املنورة: أم نتن، وأس�اء إىل أهلها، 

وقال: »أنتم قتلة أمري املؤمنن عثان...«)2). 
وذك�ر الذين يزورون قرب رس�ول اهللE فقال: »تبًا هل�م. إنا يطوفون 
بأع�واد وِرمة بالي�ة. ها طافوا بقرص أم�ري املؤمنن عبد املل�ك. أال يعلمون أن 

خليفة املرء خري من رسوله«)3).
7)� وكذل�ك خال�د بن عب�د اهلل القرسي عامل س�ليان ب�ن عبد امللك. 
حيث أجرى املاء العذب ألهل مكة من أجل أن يستبدلوا هبا عن زمزم، وخطب 
الن�اس فقال: »أهيا الناس أهيا أعظم أخليفة الرجل عىل أهله أم رس�وله إليهم؟ 
واهلل ل�و مل تعلم�وا فض�ل اخلليفة إال أن إبراهيم خليل الرمحن استس�قى فس�قاه 

))) رشح هنج الباغة ج:5) ص:242.
)2) الكامل يف التاريخ ج:4 ص:358�359 أحداث س�نة ثاث وس�بعن من اهلجرة: ذكر قتل ابن الزبري. 
أنس�اب األرشاف ج:7 ص:36) أمر عبد اهلل بن الزبري يف أيام عبد امللك ومقتله. هناية األرب يف فنون 
األدب ج:)2 ص:89 أح�داث س�نة ث�اث وس�بعن من اهلجرة: ذك�ر مبايعة أهل مكة عب�د امللك بن 

.Pمروان وما فعله احلجاج من هدم الكعبة وبنائها ومسريه إىل املدينة وما فعله فيها بالصحابة
)3) رشح هن�ج الباغ�ة ج:5) ص:242، واللفظ له. النصائح الكافي�ة ص:06). وقد روي املقطع األول 
م�ن قول�ه: »إنا يطوف�ون بأعواد ورمة بالي�ة« يف إمتاع األس�اع ج:2) ص:259، والعق�د الفريد ج:5 
ص:)5 كت�اب اليتيمة الثانية: فرش كتاب أخبار زياد واحلج�اج والطالبين والربامكة: أخبار احلجاج: 
من زعم أن احلجاج كان كافرًا، وحياة احليوان ص:9)) يف مادة أوز: خافة الوليد بن عبد امللك، ونثر 

الدر ج:5 ص:23 الباب الثاين: كام احلجاج، وغريها من املصادر.
وق�د روي م�ا يق�رب م�ن املقطع األخ�ري من كام�ه: »خليفة امل�رء خري من رس�وله« يف س�نن أيب داود   
ج:2 ص:400 كت�اب الس�نة: باب يف اخللفاء، وعون املعبود ج:2) ص:256، وتاريخ دمش�ق ج:2) 
ص:58) يف ترجم احلجاج بن يوس�ف، والبداية والنهاية ج:9 ص:)5) أحداث س�نة مخس وتس�عن 

من اهلجرة: يف ترمجة احلجاج بن يوسف الثقفي. وغريها من املصادر.
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ملحًا أجاجًا، واستسقاه اخلليفة فسقاه عذبًا فراتًا«))).
وخط�ب أيضًا فق�ال: »قد جئتكم باء الغادية ال يش�به م�اء أم اخلنافس« 
م�ن  اهلل  ع�ىل  أك�رم  املؤمن�ن  ألم�ري  »واهلل  يق�ول:  وكان  زم�زم)2).   يعن�ي: 
أنبيائه«)3). وقال: »أيا أكرم عندكم عىل الرجل، رسوله يف حاجته، أو خليفته يف 

.(4(Eأهله« يعرض بأن هشامًا خري من النبي
وكان يق�ول حن أخذ س�عيد بن جب�ري وطلق بن حبي�ب بمكة: »كأنكم 
أنكرت�م م�ا صنع�ت. واهلل لو كتب إيل أم�ري املؤمن�ن أن أنقضها حج�رًا حجرًا 

لفعلت« يعني: الكعبة املعظمة)5).
وأم�ر خال�د ببناء بيع�ة ألمه، فكلم يف ذل�ك. فقال: نع�م يبنوهنا. فلعنهم 

))) تاري�خ الط�ربي ج:5 ص:225 أحداث س�نة تس�ع وثانن من اهلج�رة، واللفظ له. الكام�ل يف التاريخ 
ج:4 ص:536 أحداث سنة تسع وثانن من اهلجرة: ذكر والية خالد بن عبد اهلل القرسي مكة. البداية 
والنهاية ج:9 ص:92 أحداث سنة تسع وثانن من اهلجرة. تاريخ اإلسام ج:6 ص:35 أحداث سنة 
تس�ع وثان�ن من اهلجرة. أخبار مكة ج:3 ص:60 ذكر منرب مك�ة وأول من جعله وكيف كانوا خيطبون 
بمك�ة قبل أن يتخذ املنرب ومن خطب علي�ه. األغاين ج:22 ص:7) يف أخبار خالد بن عبد اهلل: يتطاول 

عىل مقام النبوة. وغريها من املصادر.
)2) أنس�اب األرشاف ج:9 ص:58 يف أمر خالد بن عبد اهلل القرسي وغريه من والة العراق يف أيام هش�ام، 
واللفظ له. تاريخ دمش�ق ج:6) ص:)6) يف ترمجة خالد بن عبد اهلل بن يزيد. س�ري أعام النباء ج:5 
ص:429 يف ترمجة القرسي. بغية الطلب يف تاريخ حلب ج:7 ص:3085 يف ترمجة خالد بن عبد اهلل بن 

يزيد. وقريب منه يف الروض املعطار يف خرب األقطار ج:) ص:293 يف الكام عن زمزم.
)3) األغاين ج:22 ص:7) يف أخبار خالد بن عبد اهلل: يتطاول عىل مقام النبوة.

)4) األغاين ج:22 ص:7)�8) يف أخبار خالد بن عبد اهلل: يتطاول عىل مقام النبوة. وقريب منه يف الكامل يف 
التاريخ ج:5 ص:280 أحداث سنة ست وعرشين ومائة من اهلجرة: ذكر قتل خالد بن عبد اهلل القرسي.
)5) أنس�اب األرشاف ج:9 ص:59 يف أمر خالد بن عبد اهلل القرسي وغريه من والة العراق يف أيام هش�ام، 
واللفظ له. تاريخ دمش�ق ج:6) ص:)6) يف ترمجة خالد بن عبد اهلل بن يزيد. س�ري أعام النباء ج:5 
ص:429 يف ترمجة القرسي. بغية الطلب يف تاريخ حلب ج:7 ص:3085 يف ترمجة خالد بن عبد اهلل بن 
يزيد. األغاين ج:22 ص:7) يف أخبار خالد بن عبد اهلل: يتطاول عىل مقام النبوة. وغريها من املصادر.



............................................................................  فاجعة الطف 242

اهلل إن كان دينه�ا رشًا م�ن دينكم))). واختذ كنيس�ة ألمه يف قرص اإلمارة... وأمر 
املؤذن�ن أن ال يؤذنوا حت�ى يرضب النصارى بنواقيس�هم)2)... إىل غري ذلك مما 

يدل عىل استخفافه بالدين.
8)� وذكر ابن عائش�ة أن خالد بن سلمة بن العاص بن هشام املخزومي 

.(3(Eاملعروف بالفأفاء كان ينشد بني مروان األشعار التي هجي هبا النبي
9)� ويف حدي�ث جاب�ر اجلعفي عن زيد بن عيل بن احلس�نB يف أمر 
خروج�ه ق�ال: »يا جابر ال يس�عني أن أس�كن وقد خولف كت�اب اهلل، وحتوكم 
إىل اجلبت والطاغوت. وذلك أين ش�هدت هش�امًا ورجل عنده يس�ب رس�ول 
اهللE. فقل�ت للس�اب: ويل�ك يا كافر. أم�ا إين لو متكنت من�ك الختطفت 

روحك وعجلتك إىل النار. فقال يل هشام: مه عن جليسنا يا زيد...«)4).
20� وكان بنو أمية يف ملكهم يؤذنون ويقيمون يف صاة العيد)5). وروي 

أن أول من أحدثه منهم معاوية)6).

))) أنس�اب األرشاف ج:9 ص:60 يف أمر خالد بن عبد اهلل القرسي وغريه من والة العراق يف أيام هش�ام. 
ونظ�ريه يف الكامل يف التاريخ ج:5 ص:280 أحداث س�نة س�ت وعرشين ومائة م�ن اهلجرة: ذكر قتل 

خالد بن عبد اهلل القرسي.
)2) أنس�اب األرشاف ج:9 ص:63 يف أمر خالد بن عبد اهلل القرسي وغريه من والة العراق يف أيام هش�ام. 

وقريب منه يف األغاين ج:22 ص:4) يف أخبار خالد بن عبد اهلل: يتطاول عىل مقام النبوة.
)3) هتذي�ب التهذي�ب ج:3 ص:84 يف ترمج�ة خالد بن س�لمة ب�ن العاص. العتب اجلميل ع�ىل أهل اجلرح 

والتعديل ص:93 باب تعديل الفساق.
)4) مقتل احلسن للخوارزمي ج:2 ص:3)).

)5) رشح هنج الباغة ج:5) ص:240. املحىل ج:5 ص:82 صاة العيدين: مسألة 543. االستذكار البن 
عب�د ال�رب ج:2 ص:378 كت�اب العيدين: باب العمل يف غس�ل العيدين والنداء فيه�ا واإلقامة. تاريخ 
الطربي ج:6 ص:26 أحداث س�نة تسع وعرشين ومائة من اهلجرة. الكامل يف التاريخ ج:5 ص:359 

أحداث سنة تسع وعرشين ومائة من اهلجرة. وغريها من املصادر.
)6) املصن�ف الب�ن أيب ش�يبة ج:2 ص:75 كتاب ص�اة العيدين: من قال ليس يف العيدي�ن أذان وال إقامة، 
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)2� وق�د قدم�وا اخلطب�ة يف ص�اة العي�د أيض�ًا. وأول م�ن ق�ام بذلك 
 عث�ان)))، أو معاوي�ة)2)، أو م�روان)3). وروي أن�ه س�بقهم إىل ذل�ك عم�ر ب�ن 

اخلطاب)4).
22� ك�ا كان بنو أمي�ة يبيعون الرجل يف الدين يلزم�ه، وعقوبة عىل جرم 
من�ه، وي�رون أنه يصري رقيق�ًا. قال ابن أيب رؤبة الدباس يف كتاب افرتاق هاش�م 
وعبد ش�مس: »كان معن أبو عمري بن معن الكاتب حرًا موىل لبني العنرب، فبيع 
يف دين عليه، فاشرتاه أبو سعيد بن زياد بن عمرو العتكي، وباع احلجاج عيل بن 

بشري بن املاحوز � لكونه قتل رسول املهلب � عىل رجل من األزد«)5).

ج:8 ص:328 كت�اب األوائ�ل: ب�اب أول م�ا فع�ل ومن فعل�ه. ني�ل األوط�ار ج:3 ص:364. عمدة 
الق�اريء ج:6 ص:282. في�ض القدير ج:5 ص:268. س�بل الس�ام ج:2 ص:67. حتفة األحوذي 

ج:3 ص:62. وغريها من املصادر الكثرية.
))) املصن�ف لعب�د الرزاق ج:3 ص:284 كتاب صاة العيدين: باب أول من خطب ثم صىل. نيل األوطار 

ج:3 ص:362 كتاب العيدين: باب صاة العيد قبل اخلطبة بغري أذان وال إقامة وما يقرأ فيها.
)2) املصن�ف لعب�د الرزاق ج:3 ص:284 كتاب صاة العيدين: ب�اب أول من خطب ثم صىل. فتح الباري 
ج:2 ص:376. نيل األوطار ج:3 ص:363 كتاب العيدين: باب صاة العيد قبل اخلطبة بغري أذان وال 
إقامة وما يقرأ فيها. سبل السام ج:2 ص:66 كتاب الصاة: باب صاة العيدين. وغريها من املصادر.
)3) املصنف لعبد الرزاق ج:3 ص:285 كتاب صاة العيدين: باب أول من خطب ثم صىل. املصنف البن أيب 
شيبة ج:2 ص:77 كتاب صاة العيدين: من رخص أن خيطب قبل الصاة. نيل األوطار ج:3 ص:363 
كت�اب العيدي�ن: باب ص�اة العيد قبل اخلطبة بغ�ري أذان وال إقامة وما يقرأ فيه�ا. وغريها من املصادر.
)4) فقـد روي عن يوسـف بن عبد اهلل بن سـالم أنـه قال: »أول من بـدأ باخلطبة قبل الصالة 
يوم الفطر عمر بن اخلطاب ملا رأى الناس ينقصون، فلام صىل حبسهم يف اخلطبة« املصنف 
لعبد الرزاق ج:3 ص:283 كتاب صاة العيدين: باب أول من خطب ثم صىل. وقريب منه يف املصنف 
البن أيب ش�يبة ج:2 ص:77 كتاب صاة العيدين: من رخص أن خيطب قبل الصاة. وقد نبه إىل ذلك 
يف ني�ل األوط�ار ج:3 ص:363 كت�اب العيدين: ب�اب صاة العيد قبل اخلطبة بغ�ري أذان وال إقامة وما 

يقرأ فيها.
)5) رشح هنج الباغة ج:5) ص:242.
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23� وكانوا يس�بون ذراري اخلوارج وغريهم، ويس�رتقوهنم كا تس�رتق 
الكف�ار. ق�ال اب�ن أيب رؤبة الدب�اس يف كتابه املذك�ور: »ملا قت�ل قريب وزحاف 
اخلارجيان س�بى زياد ذرارهيا. فأعطى ش�قيق بن ثور السدويس إحدى بناهتا، 

وأعطى عباد بن حصن األخرى. 
وُسبيت بنت لعبيدة بن هال اليشكري، وبنت لقطري بن فجاءة املازين. 
فص�ارت ه�ذه إىل العباس بن الوليد بن عبد امللك. واس�مها أم س�لمة، فوطئها 
بملك اليمن عىل رأهيم، فولدت له املؤمل وحممدًا وإبراهيم وأمحد وحصينًا بني 

عباس بن الوليد بن عبد امللك. 
وُس�بي واصل بن عمرو القنا، واسرتق. وُسبي سعيد الصغري احلروري، 
واس�رتق. وأم يزي�د ب�ن عمر بن هب�رية، وكانت من س�بي عان الذين س�باهم 

جماعة«))).
وق�ال اب�ن أعثم ع�ن واقعة العقر، حي�ث حارب بنو م�روان بني املهلب 
بقيادة مس�لمة بن عبد امللك: »ثم حلف مس�لمة أنه يبيع نساءهم وأوالدهم بيع 
العبي�د واإلماء. فق�ام إليه اجلراح بن عبد اهلل احلكمي. فق�ال: أصلح اهلل األمري 
فإين قد اش�رتيتهم منك بائة ألف درهم، تربئة ليمينك. فقال مسلمة أخزاه اهلل: 
قد بعتك إياهم. قال: ثم اس�تحى مس�لمة أن يبيع قومًا أح�رارًا. فقال للجراح: 
أقلن�ي م�ن بيعتي. قال: قد أقلتك أهيا األمري. فأعتقهم مس�لمة وخىل س�بيلهم، 

وأحلقهم بقومهم بالبرصة«)2).
ويناسب ذلك من معاوية أمران:

))) رشح هنج الباغة ج:5) ص:)24�242.
 )2) الفت�وح الب�ن أعث�م ج:8 ص:257 خاف�ة يزيد بن عب�د امللك: ذكر فتن�ة يزيد بالب�رصة ومبايعة يزيد 

ابن املهلب.
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األول: أنه يف حرب صفن نذر يف سبي نساء ربيعة وقتل املقاتلة، فقال يف 
ذلك خالد بن املعمر:

نس�ائنا يف  ن�ذرة  ح�رب  اب�ن  متن�ى 
ودون ال�ذي ينوي س�يوف قواضب

ونمن�ح مل�كًا أن�ت حاول�ت خلع�ه
بني ه�اشم قول امرئ غري ك�اذب)))

الثـاين: أنه بعد التحكيم بعث برس بن أرط�اة مغريًا عىل احلرمن واليمن، 
فأغار عىل مهدان وسبى نساءهم، فكّن أول نساء مسبيات يف اإلسام)2).

وعن أيب رباب وصاحب له أهنا سمعا أبا ذرN يدعو ويتعوذ يف صاة 
صاه�ا، أط�ال قيامها وركوعهاوس�جودها. قال: »فس�ألناه ممَّ تع�وذت وفيَم 
دع�وت؟ فقال: تعوذت باهلل من ي�وم الباء ويوم العورة. فقلنا: وما ذاك؟ قال: 
أما يوم الباء فتلتقي فتيان ]فئتان[ من املس�لمن فيقتل بعضهم بعضًا. وأما يوم 
العورة فإن نس�اء من املس�لات ليس�بن، فيكش�ف عن س�وقهن، فأيتهن كانت 
أعظم س�اقًا اش�رتيت عىل عظم س�اقها. فدعوت اهلل أن ال يدركني هذا الزمان. 
ولعلك�ا تدركانه. قال: فقتل عثان. ثم أرس�ل معاوية برس بن أرطاة إىل اليمن، 

فسبى نساء مسلات، فأقمن يف السوق«)3).
كا يناسب ذلك أيضًا من ابنه يزيد أمران:

))) وقعة صفن ص:294.
)2) االستيعاب ج:) ص:)6) يف ترمجة برس بن أرطأة. أسد الغابة ج:) ص:80) يف ترمجة برس بن أرطأة. 

الوايف بالوفيات ج:0) ص:)8 يف ترمجة برس بن أرطأة.
)3) االس�تيعاب ج:) ص:)6) يف ترمجة برس بن أرطأة، واللفظ له. املصنف البن أيب ش�يبة ج:8 ص:672 
كت�اب املغازي: م�ا ذكر يف فتنة الدجال. ال�وايف بالوفي�ات ج:0) ص:)8�82 يف ترمجة برس بن أرطأة. 

ونحوه خمترصًا يف تاريخ اإلسام ج:5 ص:369 يف ترمجة برس بن أيب أرطأة.
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األول: م�ا جرى منه مع عائلة اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه(. فعن 
فاطم�ة بن�ت اإلمام احلس�نA أهنا قالت: »مل�ا أدخلنا عىل يزيد س�اءه ما رأى 
م�ن س�وء حالنا...قالت: فقام إليه رجل من أهل الش�ام أمح�ر، وقال له: يا أمري 
املؤمن�ن هب يل ه�ذه اجلارية. يعنين�ي... فارتعدت وفرق�ت، وظننت أن ذلك 
جي�وز هل�م، فأخذت بثي�اب أختي وعمت�ي زين�ب. فقالت عمت�ي: كذبت واهلل 
ولؤمت، ما ذلك لك وال له. فغضب يزيد وقال: بل أنت كذبت إن ذلك يل، ولو 
 ش�ئت فعلته. قالت: كا واهلل ما جعل لك ذلك، إال أن خترج من ملتنا، وتدين 

بغري ديننا. 
فق�ال: إياي تس�تقبلن هبذا؟! إنا خ�رج من الدين أب�وك وأخوك. قالت 
زينب: بدين اهلل ودين أيب وجدي اهتديت إن كنت مسلًا. فقال: كذبت يا عدوة 
اهلل. قالت زينب: أمري مس�لط يش�تم ظاملًا، ويقهر بس�لطانه. اللهم إليك أشكو 

دون غريك. فاستحيى يزيد، وندم وسكت مطرقًا. 
وع�اد الش�امي إىل مثل كام�ه... فقال ل�ه يزيد: اعزب عن�ي لعنك اهلل، 
ووهب لك حتفًا قاضيًا. ويلك ال تقل ذلك. فهذه بنت عيل وفاطمة. وهم أهل 

بيت مل يزالوا مبغضن لنا منذ كانوا«))).
الثاين: ما حصل من قائد جيش�ه يف املدينة املنورة بعد واقعة احلرة، حيث 

))) مقت�ل احلس�ن للخوارزم�ي ج:2 ص:62، واللفظ له. اإلرش�اد ج:2 ص:)2). إعام الورى بأعام 
اهلدى ج:) ص:474�475 الباب الثاين: الفصل الرابع. مثري األحزان ص:80. وغريها من املصادر. 
وأس�ندت احلادثة لفاطمة بنت أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه( يف األمايل للصدوق ص:)23 املجلس   
احلادي والثاثون، وتاريخ الطربي ج:4 ص:353 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة، والكامل يف 
التاريخ ج:4 ص:86 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة، والبداية والنهاية ج:8 ص:))2�2)2 
أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة، وتاريخ دمشق ج:69 ص:76)�77) يف ترمجة زينب الكربى 

بنت عيل بن أيب طالب، وغريها من املصادر.
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أخذ الناس بالبيعة عىل أهنم عبيد ليزيد))).
وقد س�بقهم إىل ذلك خالد بن الوليد، حيث س�بى يف أول خافة أيب بكر 

بني حنيفة قوم مالك بن نويرة بعد أن قتله يف قضية مشهورة.
لك�ن ذلك أح�دث لغطًا بن املس�لمن. فلا قدم متمم ب�ن نويرة عىل أيب 
بكر يطلب بدم أخيه، ويسأله أن يرد عليهم سبيهم، ودى أبو بكر مالكًا من بيت 

املال وأمر برد السبي)2).
هذا وربا جيد املتتبع كثريًا من مفردات حتكم األموين يف الدين وحتريفهم 

له. وال يسعنا فعًا استقصاء ذلك.
24� ومن ش�واهد تعتيمهم عىل احلقائق وتشوهيها وقلبها ما روي من أن 
عمر بن عبد العزيز كان يلعن أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه(، فس�معه معلمه 
م�رة فق�ال له: »متى علمت أن اهلل س�خط عىل أهل بدر بع�د أن ريض عنهم؟!« 
فق�ال له عم�ر: »وهل كان عيل من أهل ب�در؟« قال: »وحيك، وه�ل كانت بدر 

كلها إال له؟!«)3).

))) تقدمت مصادره يف ص:28).
)2) الكام�ل يف التاري�خ ج:2 ص:359 أحداث س�نة إحدى عرشة من اهلجرة: ذكر مال�ك بن نويرة. إمتاع 
األس�اع ج:4) ص:240. تاري�خ دمش�ق ج:6) ص:257 يف ترمجة خالد بن الوليد. تاريخ اإلس�ام 
ج:) ص:37 مقت�ل مال�ك بن نوي�رة، ص:377 يف ترمجة خالد بن الولي�د. اإلصابة ج:5 ص:560 يف 
ترمج�ة مال�ك بن نوي�رة. تاريخ الط�ربي ج:2 ص:503 أحداث الس�نة احلادية عرشة م�ن اهلجرة: ذكر 
البطاح وخربه. رشح هنج الباغة ج:7) ص:206�207. س�ري أعام النباء ج:) ص:377 يف ترمجة 

خالد بن الوليد. وغريها من املصادر الكثرية. 
وقري�ب منه يف أس�د الغاب�ة ج:4 ص:296 يف ترمجة مالك بن نويرة، وتاري�خ خليفة بن خياط ص:68   
أحداث س�نة إحدى عرش من اهلجرة: الردة، وتاريخ دمش�ق ج:6) ص:256 يف ترمجة خالد بن الوليد. 

وغريها من املصادر.
)3) رشح هن�ج الباغ�ة ج:4 ص:58�59. وق�د ذك�ر خمترصًا يف تاري�خ دمش�ق ج:45 ص:36) يف ترمجة 
=عمر بن عبد العزيز، وس�ري أعام النباء ج:5 ص:7)) يف ترمجة عمر بن عبد العزيز، وتاريخ اإلسام 
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25� وح�ن حرضت وفود األنصار بباب معاوي�ة، وخرج إليهم حاجبه 
سعد أبو درة، قال له: استأذن لنا. فدخل، وقال ملعاوية: األنصار بالباب، وكان 
عن�ده عم�رو بن الع�اص، فضاق هب�ذا اللقب ال�ذي عرفوا به نتيج�ة جهودهم 
العظيمة يف نرص اإلس�ام، وثبت هلم يف الكتاب املجيد والس�نة الرشيفة، وقال 

ملعاوية: ما هذا اللقب الذي جعلوه نسبًا؟! أرددهم إىل نسبهم. 
فق�ال معاوي�ة: إن علين�ا يف ذل�ك ش�ناعة. قال: وم�ا يف ذل�ك؟! إنا هي 
كلم�ة مكان كلمة، وال مرد هلا. فقال له معاوية: اخرج فناد: من بالباب من ولد 
عمرو بن عامر فليدخل. فخرج فنادى بذلك. فدخل من كان هناك منهم سوى 
األنص�ار. فقال ل�ه: اخرج فناد: م�ن كان ههنا من األوس واخل�زرج فليدخل، 

فخرج فنادى ذلك. فوثب النعان بن بشري فأنشأ يقول:
نسب نجيب به سوى األنصاِريا س�عد ال ُتِعِد الدع�اء فما لنا
لقومن�ا اإلل�ه  تخّي�ره  أثِق�ل ب�ه نس�بًا عل�ى الكف�اِرنس�ب 
منك�م بب�در  ث�ووا  الذي�ن  ي�وم القلي�ب ه�م وق�ود الناِرإن 

وق�ام مغضب�ًا فانرصف. فبع�ث معاوية ف�رّده وترضاه، وق�ىض حوائجه 
وحوائج من حرض معه من األنصار))).

26� وم�ّر س�ليان ب�ن عبد امللك باملدين�ة � وهو ويل عه�د � فأمر أبان بن 
عثان أن يكتب له سرية النبيE ومغازيه، فقال أبان: »هي عندي قد أخذهتا 
مصححة ممن أثق به«. فأمر بنسخها، وألقى فيها إىل عرشة من الكتاب، فكتبوها 
يف رق. فل�ا صارت إليه نظر، فإذا فيها ذكر األنصار يف العقبتن، وذكر األنصار 
ج:7 ص:88) يف ترمج�ة عمر بن عبد العزيز، والوايف بالوفيات ج:22 ص:2)3 يف ترمجة عمر بن عبد 
العزي�ز، والبداية والنهاية ج:9 ص:8)2 أحداث س�نة إحدى ومائة م�ن اهلجرة: يف ترمجة عمر بن عبد 

العزيز، والسرية احللبية ج:2 ص:470، وغريها من املصادر.
))) األغاين ج:6) ص:48 أخبار النعان بن بشري ونسبه: األنصار خري ألقاب أهل املدينة.

=
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يف ب�در، فق�ال: »ما كنت أرى هلؤالء القوم هذا الفضل. فإما أن يكون أهل بيتي 
غمصوا عليهم، وإما أن يكونوا ليس هكذا... ما حاجتي إىل أن أنسخ ذاك حتى 

أذكره ألمري املؤمنن، لعله خيالفه؟! فأمر بذلك الكتاب فخرق«. 
ومل�ا رجع إىل أبيه أخربه، فقال عبد امللك: »وما حاجتك أن تقدم بكتاب 
ف أهل الش�ام أم�ورًا ال نريد أن يعرفوها؟!«.  لي�س لنا فيه فضل؟! تريد أن ُتعرِّ
قال سليان: »فلذلك يا أمري املؤمنن أمرت بتخريق ما كنت نسخته...« فصوب 

رأيه))).
27� وقال إساعيل بن عياش: »سمعت حريز بن عثان يقول: هذا الذي 
يروي�ه الن�اس عن النب�يG أنه قال لعيل: أن�ت مني بمنزلة هارون من موس�ى 
حق، ولكن أخطأ الس�امع. قلت: فا هو؟ قال: إن�ا هو أنت مني بمنزلة قارون 
من موس�ى. قلت: عمن ترويه؟ قال: س�معت الوليد بن عبد امللك يقوله وهو 

عىل املنرب«)2).
28� وحكى األزدي يف الضعفاء أن حريزًا هذا روى أن النبيE ملا أراد 
.(3(Eأن يركب بغلته جاء عيل بن أيب طالب، فحّل حزام البغلة، ليقع النبي

29� وع�ن أيب حيي�ى الس�كرى ق�ال: »دخلت مس�جد دمش�ق فرأيت يف 
 Gمس�جدها خلق�ًا. فقلت: هذا بلد ق�د دخله مجاعة من أصحاب رس�ول اهلل

))) املوفقيات ص:)33�333 خرب أبان بن عثان يكتب سري النبيG ومغازيه.
)2) هتذي�ب التهذي�ب ج:2 ص:209 يف ترمج�ة حريز بن عثان، واللفظ ل�ه. هتذيب الكال ج:5 ص:577 
يف ترمج�ة حري�ز بن عثان. تاريخ بغ�داد ج:8 ص:262 يف ترمجة حريز بن عثان. تاريخ دمش�ق ج:2) 
ص:349 يف ترمجة حريز بن عثان. تاريخ اإلسام ج:0) ص:22) يف ترمجة حريز بن عثان. النصائح 

الكافية ص:7)). وغريها من املصادر.
)3) هتذي�ب التهذيب ج:2 ص:209�0)2 يف ترمج�ة حريز بن عثان، واللفظ له. الضعفاء واملرتوكن البن 

اجلوزي ج:) ص:97) يف ترمجة حريز بن عثان. النصائح الكافية ص:7)). وغريها من املصادر.
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وعليهم، وملت إىل حلقة يف املس�جد يف صدرها ش�يخ جالس، فجلس�ت إليه، 
فسأله رجل ممن بن يديه، فقال: يا أبا املهلب من عيل بن أيب طالب؟! قال: خناق، 
كان بالعراق، اجتمعت إليه مجيعة، فقصد أمري املؤمنن حياربه، فنرصه اهلل عليه. 
قال: فاس�تعظمت ذلك، وقمت. فرأيت يف جانب املس�جد ش�يخًا يصيل 
إىل س�ارية، حسن الس�مت والصاة واهليئة، فقعدت إليه. فقلت له: يا شيخ أنا 
رج�ل من أهل العراق، جلس�ت إىل تلك احللقة، وقصص�ت عليه القصة. فقال 
يل: يف ه�ذا املس�جد عجائب. بلغني أن بعضهم يطع�ن عىل أيب حممد حجاج بن 

يوسف. فعيل بن أيب طالب من هو؟!«))).
30� وعن معمر أنه قال: »دخلت مس�جد محص، فإذا أنا بقوم هلم رواء، 
فظننت هبم اخلري، فجلست إليهم، فإذا هم ينتقصون عيل بن أيب طالب، ويقعون 
فيه، فقمت من عندهم، فإذا شيخ يصيل ظننت به خريًا، فجلست إليه. فلا حس يب 
جلس وسّلم، فقلت له: يا عبد اهلل، ما ترى هؤالء القوم يشتمون عيل بن أيب طالب 
 وينتقصون�ه! وجعل�ت أحدثه بمناقب عيل بن أيب طالب، وأنه زوج فاطمة بنت 
رس�ول اهللG، وأبو احلس�ن واحلس�ن، وابن عم رس�ول اهللG. فقال: يا عبد 
 ،Kاهلل ما لقي الناس من الناس. لو أن أحدًا نجا من الناس لنجا منهم أبو حممد

 

هو ذا يشتم وينتقص. قلت: ومن أبو حممد؟! قال: احلجاج بن يوسفK. وجعل 
يبكي. فقمت عنه، وقلت: ال أستحل أن أبيت هبا، فخرجت من يومي«)2).

)3� وملا س�قطت الدولة األموية أرس�ل عبد اهلل بن عيل مشيخة من أهل 
الش�ام أليب العباس الس�فاح، فحلفوا له أهنم ال يعرف�ون للنبيE قرابة غري 

))) تاريخ دمشق ج:) ص:365 باب ذكر ما ورد يف ذم أهل الشام وبيان بطانه عند ذوي األفهام.

)2) تاريخ دمشق ج:) ص:366 باب ذكر ما ورد يف ذم أهل الشام وبيان بطانه عند ذوي األفهام.
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بني أمية))).
32� وم�ن ذلك رفعهم من ش�أن اخللفاء، وأن اهلل عز وجل ال حياس�بهم 

عىل أعاهلم وال يؤاخذهم هبا.
مث�ل ما يأيت يف حديث أيب عبيد اهلل، قال: »دخلت عىل أيب جعفر املنصور 
يوم�ًا، فق�ال: إين أري�د أن أس�ألك ع�ن يشء، فاحل�ف ب�اهلل أن�ك تصدقني... 
فحلفت، فقال: ما قولك يف خلفاء بني أمية؟ فقلت: وما عسيت أن أقول فيهم. 
إنه من كان منهم هلل مطيعًا، وبكتابه عامًا، ولسنة نبيهG متبعًا، فإنه إمام جيب 
 طاعته ومناصحته، ومن منهم عىل غري ذلك فا. فقال: جئت هبا � والذي نفيس 
بي�ده � عراقي�ة. هك�ذا أدركت أش�ياخك م�ن أهل الش�ام يقول�ون؟ قلت: ال، 
أدركتهم يقولون: إن اخلليفة إذا استخلف غفر اهلل له ما مىض من ذنوبه. فقال يل 

املنصور: إي واهلل، وما تأخر من ذنوبه...«)2).
ويف حدي�ث عب�د الرمح�ن بن زيد بن أس�لم ق�ال: »ملا تويف عم�ر بن عبد 
العزيز وويل يزيد بن عبد امللك قال: سريوا بسرية عمر. قال: فأيت بأربعن شيخًا 

فشهدوا له ما عىل اخللفاء حساب وال عذاب«)3).
وأما وض�ع األحاديث املكذوب�ة عىل النبيEوغ�ريه يف عهدهم فهو 
أشهر من أن حيتاج إىل بيان. ويأيت التعرض لطرف منه يف املقام الثاين من املبحث 

الثاين إن شاء اهلل تعاىل.

 ))) سري أعام النباء ج:6 ص:79 يف ترمجة السفاح. وفيات األعيان ج:6 ص:)0)�02) يف ترمجة هال بن 
املحسن الصابئ. رشح هنج الباغة ج:7 ص:59). وغريها من املصادر.

)2) يأيت احلديث بتامه مع مصادره يف ص:334�335.
)3) تاريخ مدينة دمشق ج:65 ص:304 يف ترمجة يزيد بن عبد امللك بن مروان، واللفظ له. تاريخ اإلسام 
 ج:7 ص:280 يف ترمج�ة يزي�د ب�ن عب�د امللك بن مروان ب�ن احلكم. تاريخ اخللف�اء ص:246 يف ترمجة 

يزيد بن عبد امللك بن مروان. وغريها من املصادر.
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وال ينبغ�ي أن يس�تغرب يشء م�ن ذل�ك بع�د فتح ه�ذا الباب م�ن اليوم 
األول، ك�ا س�بق، وبع�د النظر لواق�ع احل�كام واهتاماهتم، والقي�اس عىل بقية 
األدي�ان الس�اوية احلقة التي انطمس�ت معاملها وتارخيه�ا الصحيح نتيجة حتكم 

السلطة فيها، أو حتكم املؤسسات التي تنسق مع السلطة.
هذا ما تيرس لنا التعرض له يف بيان ما من شأنه أن يرتتب عىل انحراف أمر 
الس�لطة يف اإلس�ام لو مل تكن هناك معارضة وجهود تقف يف وجه االنحراف 

وتكبح مجاحه.
والظاه�ر أن�ا مل نع�ِط املوضوع حقه، ومل نس�توف ما حص�ل. وبمزيد من 
الفحص تتضح كثري من الشواهد واملؤيدات ملا سبق. ومن اهلل عز وجل نستمد 

العون والتوفيق.



املبحث الثاين
يف جهود أهل البيتB يف كبح مجاح االنحراف

وما كسبه اإلسالم بكيانه العام من ذلك
وال�كام.. تارة: يف جه�ود أمري املؤمنن اإلمام ع�يل )صلوات اهلل عليه( 

وجهود اخلاصة من الصحابة والتابعن الذين كانوا معه.
وُأخـرى: يف مواجهة معاوية جلهود أمري املؤمننA حن اس�تيائه عىل 
الس�لطة، بعد مقتل أمري املؤمنن )عليه أفضل الصاة والس�ام( وصلح اإلمام 

احلسنA معه.
وثالثة: يف هنضة اإلمام احلس�نA التي ختم�ت بفاجعة الطف، وأثرها 

يف اإلسام بكيانه العام. 
فهنا مقامات ثاثة:
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املقام األول
يف جهود أمر املؤمنني )صلوات اهلل عليه(

وجهود اخلاصة من الصحابة 
والتابعني الذين كانوا معه

أرشنا آنفًا إىل أن قيام الس�لطة بعد انحرافها عن خط أهل البيت بالفتوح 
الكربى � وما اس�تتبعها من الغنائم العظيمة � كان هو الس�بب يف نرش اإلس�ام 

بواقعه املنحرف. 
ك�ا أن ل�ه أعظ�م األثر يف احرتام اإلس�ام املذك�ور، واح�رتام رموزه يف 
نفوس عامة املس�لمن، خصوصًا بعد ما س�بق من التحجري عىل الس�نة النبوية، 
ومنع احلديث عن النبيE إال با يتناس�ب مع هنج الس�لطة وتوجهاهتا، ولو 

بوضع األحاديث، والكذب عىل النبيE لصاحلها.
إال أن االنح�راف ملا ابتنى عىل عدم نظام للس�لطة، فقد صارت الس�لطة 
معرض�ة ألن تكون مطمعًا ل�كل أحد من قريش قبيلة النب�يE � التي ابتنى 
االنح�راف الفاتح عىل اختص�اص حق اخلافة هبا، من دون ف�رق بن قبائلها � 

مها كان حال الشخص ومقامه يف اإلسام. 
وق�د روي عن س�لان الف�اريسN أنه ق�ال ملا بوي�ع أبو بك�ر: »كرديد 

نكرديد. أما واهلل لقد فعلتم فعلة أطمعتم فيها الطلقاء ولعناء رسول اهلل«))).
))) اإليضاح ص:457�458.
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ختوف عمر بن اخلطاب من أطامع قريش

ك�ا أن ش�دة عمر بن اخلط�اب وضيق بعض الصحابة م�ن ذلك � عىل ما 
س�بق يف حديث طلحة وغريه)))� جعلته خيش�ى من حماولة قريش التخلص منه، 

أو اخلروج عليه. 
حتى إنه ملا طعن مل يربئ الصحابة من التآمر عليه، بل س�أهلم فقال: »عن 

مأل منكم ومشورة كان هذا الذي أصابني؟«. فتربؤوا من ذلك وحلفوا)2).
وقد أدرك أن عامة املسلمن املنترشين يف أقطار األرض، ما داموا يف سكرة 
الفت�وح والغنائم واالنتصارات، فهم يف غفلة عن كل تغيري، بل هم يس�تنكرون 

ذلك، ملا للسلطة ورموزها من االحرتام يف نفوسهم.

حتجر عمر عىل كبار الصحابة

ومن أج�ل إبقائهم عىل غفلتهم رأى أن الازم احلجر عىل كبار الصحابة 
وذوي الشأن منهم، وحبسهم يف املدينة املنورة، وجعلهم حتت سيطرته، بحيث ال 
خيرج منهم خارج عنها إال حتت رقابة مشددة، من أجل االلتزام بتعاليمه والسري 

عىل خطه. وال أقل من عدم اخلروج عنه، وزرع بذور اخلاف واالنشقاق.
ألن صحبتهم للنبيE، وقدمهم يف اإلس�ام، واشرتاكهم يف حروبه 
األوىل، جتعل هلم حرمة يف نفوس عامة املسلمن، قد يستثمروهنا من أجل كشف 

))) تقدم يف ص:78) وما بعدها. 
)2) املصن�ف لعب�د ال�رزاق ج:0) ص:357 كتاب أه�ل الكتابن: باب هل يدخل امل�رشك احلرم. املصنف 
البن أيب شيبة ج:8 ص:)58�582 كتاب املغازي: ما جاء يف خافة عمر بن اخلطاب. االستيعاب ج:3 
ص:53))�54)) يف ترمج�ة عم�ر بن اخلطابN. الطبقات الكربى ج:3 ص:348 ذكر اس�تخاف 
عمرK. تاريخ دمش�ق ج:44 ص:420 يف ترمجة عم�ر بن اخلطاب. تاريخ املدينة ج:3 ص:904 دعاء 

عمر عند طعنه. رشح هنج الباغة ج:2) ص:87). وغريها من املصادر.
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احلقيقة، وإيضاح واقع اإلسام احلق، أو من أجل تثبيت مراكز قوة ونفوذ هلم يف 
مقابل السلطة، لتحقيق أطاعهم الشخصية، أو نحو ذلك مما قد يؤدي إىل تعدد 

االجتاهات داخل الكيان اإلسامي، وظهور اخلافات أو حصول الشقاق.
وهذا بخاف حديثي اإلس�ام واملنافقن، فل�م يقف منهم هذا املوقف، 
بل اس�تعان هبم، عىل ما تقدم توضيحه عن�د التعرض للخطوات التي قامت هبا 

السلطة من أجل تثبيت رشعيتها.
وق�د تقدم منه أنه ملا س�ئل عن توليته املؤلفة قلوهب�م والطلقاء وأبناءهم، 
وترك أمري املؤمننA والعباس والزبري وطلحة، قال: »أما عيل فأنبه من ذلك. 
وأم�ا ه�ؤالء النفر م�ن قريش فإين أخ�اف أن ينت�رشوا يف الباد، فيكث�روا فيها 

الفساد«))).
وع�ن قيس ب�ن حازم قال: »ج�اء الزبري إىل عمر بن اخلطاب يس�تأذنه يف 
الغزو، فقال عمر: اجلس يف بيتك، فقد غزوت مع رسول اهللG. قال: فردد ذلك 
عليه، فقال له عمر يف الثالثة أو التي تليها: اقعد يف بيتك. فواهلل إين ألجد بطرف 
.(2(»Gاملدين�ة من�ك ومن أصحابك أن خترجوا فتفس�دوا عىل أصح�اب حممد
ويف رواية أخرى: »فانطلق الزبري وهو يتذمر، فقال عمر: من يعذرين من 
.(3(»Gلوال أين أمسك بفم هذا الشغب ألهلك أمة حممد .Gأصحاب حممد

ويف رواي�ة اب�ن عس�اكر: »من يع�ذرين م�ن أصحاب حمم�دG لوال أين 
.(4(»Gأمسك بفمي هذا الِشعب ألهدموا أمة حممد

))) رشح هنج الباغة ج:9 ص:29�30.
 )2) املس�تدرك ع�ىل الصحيح�ن ج:3 ص:20) كت�اب معرفة الصحابة: وم�ن مناقب أمري املؤمن�ن عيل بن أيب
 طالبN مما مل خيرجاه، واللفظ له. عون املعبود ج:)) ص:246�247. كنز العال ج:)) ص:267 ح:476)3.

)3) تاريخ بغداد ج:7 ص:464 يف ترمجة احلسن بن يزيد بن ماجة بن حممد القزويني.
)4) تاريخ دمشق ج:8) ص:403 يف ترمجة الزبري بن العوام.
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قال اليعقويب: »واس�تأذن قوم من قريش عمر يف اخلروج للجهاد. فقال: 
قد تقدم لكم مع رسول اهلل. قال: إين آخذ بحاقيم قريش عىل أفواه هذه احلرة، 
ال خترجوا فتسللوا بالناس يمينًا وشااًل. قال عبد الرمحن بن عوف: فقلت: نعم 
يا أمري املؤمنن. ولَِم مَتنعنا من اجلهاد؟ فقال: ألن أسكت عنك فا أجيبك خري 
ل�ك م�ن أن أجيبك. ثم اندفع حيدث عن أيب بكر، حتى قال: كانت بيعة أيب بكر 

فلتة وقى اهلل رشها. فمن عاد ملثلها فاقتلوه«))). 
وع�ن الش�عبي أنه ق�ال: »مل يمت عمرN حت�ى ملته قري�ش، وقد كان 
حرصه�م باملدين�ة فامتن�ع عليهم، وق�ال: إن أخ�وف ما أخاف عىل ه�ذه األمة 
انتشاركم يف الباد. فإن كان الرجل يستأذنه يف الغزو � وهو ممن حبس يف املدينة 
م�ن املهاجري�ن ومل يكن فعل ذلك بغريه�م من أهل مكة � فيق�ول: قد كان لك 
يف غ�زوك م�ع رس�ول اهللG ما يبلغك. وخ�ري لك من الغزو الي�وم أن ال ترى 
الدني�ا وال تراك. فلا ويل عثان خىل عنه�م، فاضطربوا يف الباد، وانقطع إليهم 

الناس)2). 
قال حممد بن طلحة: فكان ذلك أول وهن دخل عىل اإلسام، وأول فتنة 

كانت يف العامة، ليس إال ذلك«)3).

))) تاريخ اليعقويب ج:2 ص:57)�58) يف أيام عمر بن اخلطاب.
 ،N2) تاريخ الطربي ج:3 ص:426 أحداث سنة مخس وثاثن من اهلجرة: ذكر بعض سري عثان بن عفان( 
واللفظ له. الكامل يف التاريخ ج:3 ص:80) أحداث س�نة مخس وثاثن من اهلجرة: ذكر بعض س�رية 
عث�ان. تاري�خ دمش�ق ج:39 ص:302�303 يف ترمج�ة عث�ان بن عف�ان. كنز الع�ال ج:4) ص:76 

ح:37978. رشح هنج الباغة ج:)) ص:2)�3). وغريها من املصادر.
 ،N3) تاريخ الطربي ج:3 ص:426 أحداث سنة مخس وثاثن من اهلجرة: ذكر بعض سري عثان بن عفان( 
واللف�ظ ل�ه. كنز العال ج:4) ص:76 ح:37978. تاريخ دمش�ق ج:39 ص:302 يف ترمجة عثان بن 

عفان. وغريها من املصادر.
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توقف أهل البيتB عن تنبيه عامة املسلمني حلقهم يف اخلالفة

ونتيجة جلميع ما س�بق البد أن يتوقف أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( 
واخلاص�ة من ش�يعتهم عن تنبيه عامة الناس حلقه�مB يف اخلافة، وحلصول 
التش�ويه والتحريف يف كثري من احلقائق الدينية، لعدم حصول األرضية املناسبة 
لذلك. ويقترص نشاطهم عىل اخلاصة من أجل إعدادهم للعمل يف الوقت املناسب.

والسيا أن أخاقياهتم ومثلهم واهتامهم بفرض احرتامهم عىل املسلمن 
قد متنعهم من أن يعرف عنهم أهنم الس�بب يف ش�ق كلمة املسلمن، وزرع بذور 
اخلاف والش�قاق بينهم، وكانوا يرون أن األنسب هلم أن تظهر أسباب اخلاف 
والش�قاق والفتنة من غريهم. وهو ما يتوقع حصوله يف القريب العاجل بس�بب 

تداعيات االنحراف الذي حصل يف السلطة.

إحساس عمر بأن االستقرار عىل وشك النهاية

وكان عم�ر بن اخلط�اب قد أدرك ذلك، وعرف أن زمان االس�تقرار عىل 
وش�ك النهاي�ة. قال ابن أيب احلديد: »وروى أبو جعف�ر الطربي يف تارخيه، قال: 
كان عم�ر قد حّجر ع�ىل أعام قريش من املهاجرين اخلروج يف البلدان إال بإذن 
وأجل، فَشَكوه. فبلغه، فقام فخطب فقال: أال إين قد سننت اإلسام سن البعري، 
يبدأ فيكون جذعًا، ثم ثنيًا، ثم يكون رباعيًا، ثم سديسًا، ثم بازاًل. أال فهل ينتظر 

بالبازل إال النقصان. 

أال وإن اإلس�ام قد صار بازاًل. وإن قريش�ًا يري�دون أن يتخذوا مال اهلل 
معون�ات ع�ىل ما يف أنفس�هم. أال إن يف قريش م�ن يضمر الفرق�ة، ويروم خلع 
الربق�ة. أم�ا وابن اخلطاب حّي فا. إين قائم دون ش�عب احل�رة، آخذ بحاقيم 
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قريش وُحَجزها أن يتهافتوا يف النار«))). ولعل ذلك هو املنش�أ ملا سبق من شكه 
يف الصحابة، واحتاله تآمرهم عليه ملا طعن.

تنبؤ الصديقة الزهراءD باضطراب أوضاع املسلمني

وه�و ما توقعت�ه الصديقة فاطم�ة الزهراء )صل�وات اهلل عليها( لألمة يف 
مبدأ انحراف مس�ار السلطة وخروجها عن موضعها الذي جعلها اهلل عز وجل 

فيه، حيث قالتD يف ختام خطبتها الصغرية:
»أم�ا لعم�ري لقد لقحت فنظ�رة ريثا تنتج، ث�م احتلبوا م�أل القعب دمًا 
عبيط�ًا، وزعافًا مبيدًا. هنالك ﴿َيْخَسـُر اْلُمْبِطُلـوَن﴾، ويعرف البطالون غّب ما 
أس�س األولون. ثم طيبوا عن دنياكم أنفس�ًا، واطمئنوا للفتنة جأش�ًا، وأبرشوا 
بس�يف صارم، وسطوة معتد غاشم، وهبرج ش�امل، واستبداد من الظاملن يدع 

فيئكم زهيدًا ومجعكم حصيدًا...«)2).

جممل األوضاع يف أوائل عهد عثامن

وأخ�ريًا انته�ى عه�د عمر وج�اء عهد عث�ان، وعام�ة املس�لمن بعد يف 
غفلته�م، قد غلب�ت عليهم س�كرة الفتوح والغنائم، و توس�ع رقعة اإلس�ام، 
ودخ�ول الناس فيه أفواجًا، وما اس�تتبع ذلك من متجي�د احلكام الذين حصلت 
الفت�وح عىل عهدهم، وظهرت األحادي�ث املكذوبة عىل النبيE واأللقاب 

))) رشح هن�ج الباغ�ة ج:)) ص:2). وقري�ب من�ه يف تاريخ الطربي ج:3 ص:426 أحداث س�نة مخس 
وثاثن من اهلجرة: ذكر بعض سري عثان بن عفانN، وتاريخ دمشق ج:39 ص:302 يف ترمجة عثان 
ب�ن عفان، وكنز العال ج:4) ص:75 ح:37977، وغريها من املصادر إال أنه قد حذفت منها: »إن يف 

قريش من يضمر الفرقة، ويروم خلع الربقة«.
)2) راجع ملحق رقم )2).
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املنتحلة التي ترفع من شأهنم، عىل ما سبق.

غفلة العامة عن ابتناء بيعة عثامن عىل االنحراف

وقد أذهلهم ذلك كله عن متادي الس�لطة يف االنحراف عن اخلط السليم 
يف اإلسام، نتيجة املخالفات الكثرية، ومنها ما متت عىل أساسه بيعة عثان، وهو 
أخذ س�رية أيب بكر وعمر رشط�ًا يف البيعة يضاف إىل موافقة كتاب اهلل عز وجل 
 ،Aوجعلها يف مرتبة واحدة. من أج�ل إقصاء أمري املؤمنن ،Eوس�نة نبيه 
الذي يعلم اخلاصة الذين بيدهم احلّل والعقد ومن سار يف خطهم أنه كا قال له عمر: 
»أما واهلل لئن وليتهم لتحملنهم عىل احلق الواضح واملحجة البيضاء«)))، وكا قال 
عنه البن عباس: »ولئن وليهم ليأخذهنم بمّر احلق ال جيدون عنده رخصة...«)2). 
ويف حدي�ث عب�د الرمح�ن بن عبد الق�اري يف حوار بن عم�ر وبن رجل 
م�ن األنصار: »ث�م قال عمر لألنصاري: من ترى الن�اس يقولون يكون اخلليفة 
بعدي؟ قال: فعدد رجااًل من املهاجرين، ومل يسم عليًا. فقال عمر: فا هلم من أيب 
احلسن؟ فواهلل إنه ألحراهم إن كان عليهم أن يقيمهم عىل طريقة من احلق«)3).

))) رشح هن�ج الباغ�ة ج:) ص:86)، واللف�ظ له. ويوجد هذا املعنى بألف�اظ خمتلفة يف رشح هنج الباغة 
ج:6 ص:327، ج:2) ص:52، 259�260، واملس�تدرك عىل الصحيحن ج:3 ص:95 كتاب معرفة 
 الصحابة: ومن مناقب أمري املؤمنن عمر بن اخلطابN، واالستيعاب ج:3 ص:30)) يف ترمجة عيل بن 
أيب طال�ب، واملصن�ف لعب�د ال�رزاق ج:5 ص:446 � 447 كتاب املغازي: بيعة أيب بكرN يف س�قيفة 
بني س�اعدة، والطبقات الكربى ج:3 ص:342 يف ترمجة عمر: ذكر اس�تخاف عمرK، واألدب املفرد 
ص:28) البغ�ي، وكن�ز الع�ال ج:5 ص:734 ح:4254)، ص:736 ح:4258)، ص:736�737 

ح:3260)، وغريها من املصادر الكثرية.
)2) تاريخ اليعقويب ج:2 ص:59) أيام عمر بن اخلطاب.

)3) املصن�ف لعب�د ال�رزاق ج:5 ص:446 كتاب املغازي: بيعة أيب بكر )ريض اهلل تعاىل عنه( يف س�قيفة بني 
ساعدة، واللفظ له. األدب املفرد للبخاري ص:28) البغي. كنز العال ج:5 ص:736�737 ح:4260). 
.Aوغريه�ا من املص�ادر. وقريب منه يف أنس�اب األرشاف ج:3 ص:4)�5) بيعة ع�يل بن أيب طالب
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ويف حدي�ث عمر بن ميم�ون األودي قال: »كنت عن�د عمر بن اخلطاب 
ح�ن وىل الس�تة األمر. فلا ج�ازوا أتبعهم برصه، ثم قال: لئ�ن ولوها األجيلح 

لريكبن هبم الطريق. يريد عليًا«))).
ويف حديث أيب جملز يف مثل ذلك: »قال عمر: من تس�تخلفون بعدي؟... 
فقال رجل من القوم: نستخلف عليًا. فقال: إنكم لعمري ال تستخلفونه. والذي 

نفيس بيده لو استخلفتموه ألقامكم عىل احلق وإن كرهتم...«)2).
ك�ا يعلمون أنهA لو ويل اخلافة لوس�عه أن يظه�ر احلقيقة، ثم مل خترج 

اخلافة عن أهل البيت )صلوات اهلل عليهم(.
واألم�ر احلقي�ق باالنتب�اه أنه إذا كان مق�ام أمري املؤمن�نA جمهواًل عند 
عام�ة املس�لمن � نتيج�ة ما س�بق � فاملف�رتض أن ال خيفى عليهم مق�ام الكتاب 
املجيد والس�نة الرشيفة، وانحصار املرجعية يف العلم والعمل هبا، لوال الذهول 
واالندف�اع يف متجيد احلكام والتبعية هلم يف الدين. األمر الذي س�بق الكام فيه 

يف املبحث األول.
واكتف�ى أم�ري املؤمنن )صل�وات اهلل علي�ه( باالمتناع ع�ن قبول الرشط 
املذك�ور � وإن أدى ذل�ك إىل إقصائ�ه عن اخلاف�ة � التزامًا من�ه بمبادئه، وإقامة 

للحجة عىل عدم رشعية هذا الرشط. 
ومل يكن يف وس�عهA حينئذ أن يش�نع عىل ذلك ال�رشط، وحيمل العامة 

))) املصنف لعبد الرزاق ج:5 ص:446�447 كتاب املغازي: بيعة أيب بكر )ريض اهلل تعاىل عنه( يف سقيفة 
 .Aبن�ي س�اعدة، واللفظ ل�ه. أنس�اب األرشاف ج:2 ص:353 وأما أمري املؤمنن عيل ب�ن أيب طالب
تاريخ دمشق ج:42 ص:427�428 يف ترمجة عيل بن أيب طالبN. الكامل يف التاريخ ج:3 ص:399 
أح�داث س�نة أربع�ن من اهلجرة: ذكر بعض س�ريته )أم�ري املؤمنن عيل بن أيب طال�بA(. رشح هنج 

الباغة ج:2) ص:08). وغريها من املصادر.
)2) كنز العال ج:5 ص:735�736 ح:4258).
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ع�ىل اإلنكار والتغي�ري، لعدم وجود األرضي�ة الصاحلة لذلك، بعدما س�بق من 
اندف�اع الناس مع أولياء األمور. م�ع أنه ربا كان ال يرى الصاح يف أن يبدأ هو 

بشق كلمة املسلمن، وزرع بذور اخلاف بينهم. عىل ما أرشنا إليه آنفًا.

مدى اندفاع العامة مع السلطة يف تلك الفرتة

ويمك�ن أن نعرف مدى اندف�اع الناس مع أولياء األمور يف ذلك الوقت، 
وع�دم اهتامه�م بمعرف�ة احلقيق�ة، والدف�اع عنها، مم�ا تقدم يف قص�ة صبيغ بن 
عس�ل))) من امتناع الناس عن جمالسته وخمالطته ملنع عمر عن ذلك، من دون أن 

يذكروا جرمه أو يقيموه.
وم�ا رواه جن�دب ب�ن عبد اهلل األزدي عن�د تعرضه للمش�ادة بن املقداد 
وعبد الرمحن بن عوف من أجل إقصاء أمري املؤمننA يف تلك الش�ورى، وما 
تق�دم من ق�ول املقداد: »أما واهلل لو أن يل عىل قريش أعوانًا لقاتلتهم قتايل إياهم 

ببدر وأحد«)2).
قال جندب: »فاتبعته، وقلت له: يا عبد اهلل أنا من أعوانك. فقال: رمحك 

اهلل إن هذا األمر ال يغني فيه الرجان وال الثاثة«.
ق�ال: »فدخلت من ف�وري ذلك عىل عيلA فقلت: يا أبا احلس�ن، واهلل 
م�ا أص�اب قومك برصف ه�ذا األمر عنك. فق�ال: صرب مجيل. واهلل املس�تعان. 
فقل�ت: واهلل إن�ك لصبور. ق�ال: فإن مل أصرب ف�اذا أصنع؟... فقل�ت: تقوم يف 
الناس فتدعوهم إىل نفس�ك، وختربهم أنك أوىل بالنبيG، وتسأهلم النرص عىل 
ه�ؤالء املظاهرين عليك. ف�إن أجابك عرشة من مائة ش�ددت هبم عىل الباقن. 

))) تقدم يف ص: 77).

)2) تقدم يف ص: 93).
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ف�إن دانوا لك ف�ذاك، وإال قاتلتهم، وكنت أوىل بالع�ذر قتلت أو بقيت، وكنت 
أعىل عند اهلل حجة.

فق�ال: أترجو ي�ا جندب أن يبايعن�ي من كل عرشة واح�د؟ قلت: أرجو 
ذلك. قال: لكني ال أرجو ذلك. ال واهلل، وال من املائة واحد...«.

ه�ذا يف املدينة املنورة التي هي موطن املهاجرين واألنصار، والتي يعرف 
الكث�ري من أهله�ا أو مجيعهم مقام أمري املؤمنن )صل�وات اهلل عليه( وحقه، وما 

حصل من الظلم عليه خاصة، وعىل أهل البيت عمومًا، نتيجة اإلنحراف.
أم�ا يف غريه�ا من أمصار املس�لمن فمن الطبيعي أن يكون احلال أش��ّد، 

والناس أبعد عن معرفة احلقيقة واالهتام بأمرها.
ق�ال جن�دب بعد أن ذكر حدي�ث أمري املؤمننA الس�ابق حول موقف 
الن�اس مع�ه: »فقلت: جعل�ت فداك يا ابن عم رس�ول اهلل، لق�د صدعت قلبي 
هب�ذا القول. أفا أرجع إىل املرص، فأوذن الناس بمقالتك، وأدعو الناس إليك؟ 
فق�ال: ي�ا جندب ليس هذا زمان ذاك. قال: فانرصف�ت إىل العراق، فكنت أذكر 
فضل عيل عىل الناس، فا أعدم رجًا يقول يل ما أكره. وأحسن ما أسمعه قول 
م�ن يق�ول: دع عنك هذا، وخذ في�ا ينفعك. فأقول: إن هذا مم�ا ينفعني. فيقوم 

عني ويدعني«))).
وع�ن أيب الطفي�ل، ق�ال: »خرجت أنا وعم�رو بن صلي�ع املحاريب حتى 
دخلن�ا ع�ىل حذيفة... فق�ال: حدثنا يا حذيف�ة. فقال: عا أحدثك�م؟ فقال: لو 
أين أحدثك�م بكل م�ا أعلم قتلتموين، أو قال: مل تصدق�وين. قالوا: وحق ذلك؟ 
ق�ال: نع�م. قالوا: ف�ا حاجة لنا يف ح�ق حتدثناه فنقتلك علي�ه. ولكن حدثنا با 
ينفعن�ا وال يرضك. فقال: أرأيتم ل�و حدثتكم أن أمكم تغزوكم إذًا صدقتموين؟ 

))) رشح هنج الباغة ج:9 ص:58.
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 قال�وا: وح�ق ذل�ك؟!...«))). وقري�ب من�ه حدي�ث خيثم�ة ب�ن عب�د الرمح�ن 
عن حذيفة)2).

وه�ي ت�دل عىل أن عامة املس�لمن ق�د متس�كوا بثقافة خاص�ة ال يقبلون 
بغريها. حتى إن حذيفة � مع ما له من مقام رفيع � لو حدثهم بخافها لكذبوه، 

بل قد يقتلونه.

اختالف عثامن عن عمر يف احلزم والسلوك

ولكن تداعيات االنحراف يف أمر السلطة بدأت تظهر للناس، ألن عثان 
خيتلف عن عمر بأمرين:

األول: ضعف اإلدارة وفقد احلزم، وسوء التعامل مع األحداث.
الثـاين: أن�ه توس�ع يف إنف�اق امل�ال، وظه�رت عليه وع�ىل زمرت�ه مظاهر 
التس�امح وال�رتف، وقرب بني أمية، ومكنهم يف الب�اد، ووالهم األمصار، مع 
م�ا عرف عنهم من العداء للنبيE ولإلس�ام، والكيد هل�ا يف بدء الدعوة، 
ث�م النفاق بعد أن اضطروا للدخول يف اإلس�ام. ومل يمنع�ه ذلك من تقريبهم، 
وحتكيمه�م، فاختذوا مال اهلل دواًل وعباده خ�واًل، وانتهكوا حرماهتم وحرمات 

دينهم، بتخالع واستهتار، بنحو مل يعهده عامة املسلمن من قبل.

ظهور اإلنكار عىل عثامن من عامة املسلمني

وقد أرّض ذلك بمصالح اخلاصة والعامة. فأثار حفيظتهم. كا أثار حفيظة 
أهل الدين، وكل من هيمه الصالح العام.

))) املصنف لعبد الرزاق ج:)) ص:52�53 باب القبائل.
)2) املستدرك عىل الصحيحن ج:4 ص:)47 كتاب الفتن واملاحم، وقال بعد إيراد احلديث: »هذا حديث 

صحيح عىل رشط الشيخن ومل خيرجاه«.
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وبذلك بدأ اإلنكار عىل عثان والتشنيع عليه، وإثارة مشاعر الناس ضده، 
وهتييج الرأي العام عليه. وظهرت بوادر التغيري.

حتقق اجلو املناسب إلظهار مقام أمر املؤمننيA وبيان ظالمته

وحينئ�ذ حتقق�ت األرضي�ة الصاحل�ة لتعريف العام�ة بمقام اإلم�ام أمري 
املؤمنن )صلوات اهلل عليه( ونرش فضائله. وهو الذي كان يف الش�ورى الطرف 
الوحي�د املقابل لعث�ان، والذي أقصت�ه املصالح الضيقة، وقدم�ت عليه عثان، 

جتاهًا ملصلحة اإلسام العليا، وجتاوزًا عليها. 
وهوA حيظى بأعظم رصيد من الفضائل واملناقب، وباملؤهات املميزة 

يف قيادة األمة، والسري هبا عىل الطريق الواضح والرصاط املستقيم.
والس�يا أن خاص�ة ش�يعته املتفان�ن يف الدعوة ل�ه قد كانت هل�م املكانة 
الس�امية م�ن ب�ن الصحاب�ة والتابعن، بحي�ث يس�مع منهم مجهور املس�لمن، 

ويتفاعل بتوجيهاهتم وإرشاداهتم يف خضم اهليجان والرصاع.

جهود اخلاصة يف التعريف بمقامهA وكشف احلقيقة

وهنا ج�اء دورهم ليقوموا بمهمتهم الكربى التي أعدوا هلا، وذلك ببيان 
احلقيقة والدعوة هلا، من أجل أن يكون التغيري املتوقع لصاحلها، ال لألس�وأ، أو 

من أجل إقامة احلجة عىل الناس لو مل يتقبلوها، ويؤدوا وظيفتهم إزاءها.
وال يتي�رس لن�ا فعًا االط�اع الكايف عىل مفردات ما حص�ل، إال أن خري 
شاهد عىل ما ذكرنا هو هتاف اجلاهري باسم أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه( يف 
أواخر أيام عثان عند ظهور النقمة عليه، مع أنهA كان أخّف النفر عىل عثان.
نعم من املظنون قويًا أن األمر مع عامة الناس مل يكن يتجاوز بيان الفضائل 
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الت�ي تقت�يض تقديمه عىل غريه من املوجودين. بل ربا عىل مجيع املس�لمن حتى 
ع�ىل الش�يخن. لكن م�ن دون تركي�ز عىل الن�ص القايض باختص�اص احلق به 
وبذريت�ه، وعدم رشعية خافة من س�بق، كا هو مذهب أه�ل البيت )صلوات 

اهلل عليهم(. لعدم هتيؤ عامة املسلمن نفسيًا لذلك، وعدم تقبلهم له.
والس�يا أن س�رية عثان، وتده�ور األوضاع يف عه�ده، وظهور اخلاف 
والش�قاق يف الكيان اإلسامي بعد استقراره، قد أكدت يف نفوسهم ما سبق من 
احرتام الش�يخن أو تقديس�ها، نتيجة انتشار اإلس�ام يف عهدمها، وما استتبعه 
م�ن الغنائ�م التي مل تك�ن العرب حتلم هب�ا، وألقاب التمجي�د واألحاديث التي 

وضعت يف تلك الفرتة، كا سبق.
مضاف�ًا إىل أن يف املعارضة لعثان عنارص مهمة هي عىل خاف خط أهل 
البيت، واالعرتاف بالنص يفّوت عليها أطاعها. كا أهنا هتتم بالرتكيز عىل سرية 

الشيخن ومتجيدمها، من أجل التنفري من عثان، والتهريج عليه.
وإذا كان الن�ص قد ذكر وركز عليه فم�ن القريب أن يكون ذلك مقترصًا 

عىل القليل من ذوي التعقل والدين، ممن هيمه معرفة احلقيقة والوصول إليها.
وع�ىل كل ح�ال فق�د أدت اخلاصة من ش�يعة أه�ل البي�ت )صلوات اهلل 
عليه�م( � في�ا يظهر � دورها ال�ذي أعدت له، وحققت خدم�ة كربى للحقيقة 

املضطهدة، التي ُعّتم عليها يف الفرتة السابقة.
وباملناسبة يقول ابن قتيبة عند عرض أحداث واقعة اجلمل: »فلا قدم عيل 
طيء أقبل شيخ من طيء قد هرم من الكرب، فرفع له من حاجبيه، فنظر إىل عيل، 

فقال له: أنت ابن أيب طالب؟ قال: نعم.
ق�ال: مرحبًا وأهًا... ل�و أتيتنا غري مبايعن لك لنرصن�اك، لقرابتك من 
رس�ول اهللG، وأيام�ك الصاحلة. ولئن كان ما يقال فيك م�ن اخلري حقًا إن يف 
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أمرك وأمر قريش لعجبًا، إذ أخرجوك وقّدموا غريك...«))).
وبذل�ك ظه�رت ثم�رة الص�رب واملوادع�ة م�ن أج�ل احلف�اظ ع�ىل هذه 
 الثل�ة الصاحل�ة، وع�دم التفريط هبا يف مب�دأ االنحراف يف الس�لطة، عند ارحتال 

النبيE للرفيق األعىل.

توجهات املعارضة لعثامن

هذا ويبدو أن املعارضن لعثان عىل قسمن:
األول: النفعي�ون واالنتهازيون الذين يريدون القضاء عىل عثان، لترضر 
مصاحلهم، أو بأمل احلصول عىل مكاسب مادية، أو تبوء مراكز قيادية. من دون 
رؤية واضحة للنتائج املرتتبة عىل ذلك، أو لعدم االهتام هبا من أجل أهدافهم. 
وقد كش�فتهم األحداث بعد مقتل عثان، والتداعيات التي ترتبت عليه، 

مما يسهل التعرف عليه بالرجوع لتاريخ تلك الفرتة.
الثـاين: الناقم�ون من س�وء األوض�اع، الذي�ن يريدون حتس�نها، وحتقيق 
الس�لطة للعدال�ة والتزامه�ا هب�ا. م�ن دون أن يك�ون هل�م مرشوع خ�اص حلّل 

املشكلة. وهم األكثرية. 

مقتل عثامن بعد فشل مساعي أمر املؤمننيA حلل األزمة

أم�ا أم�ري املؤمنن )صلوات اهلل علي�ه( فقد بذل جهده م�ن أجل إصاح 
األمور، وحّل املشكلة بن عثان والناس، جتنبًا للفتنة، حيث يعلمA با يرتتب 

عليها من تداعيات وسلبيات عىل اإلسام واملسلمن.
ويشري إىل ذلك كامهA مع عثان حينا دخل عليه بعد أن شكاه الناس 

.Nاإلمامة والسياسة ج:) ص:52 استنفار عدي بن حاتم قومه لنرصة عيل (((
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ل�ه، حي�ث قال يف مجلته: »وإين أنش�دك اهلل أن ال تكون إمام ه�ذه األمة املقتول. 
فإنه كان يقال: يقتل يف هذه األمة إمام يفتح عليها القتل والقتال إىل يوم القيامة. 
ويلب�س أموره�ا عليه�ا، ويب�ث الفتن عليه�ا، فا يب�رصون احلق م�ن الباطل، 

يموجون فيها موجًا، ويمرجون فيها مرجًا«))).
وقد كاد أمري املؤمنن )عليه أفضل الصاة والس�ام( يستوعب اخلاف، 
وحيّل األزمة بس�ام، لوال سوء إدارة عثان، وفساد بطانته، وضعف شخصيته، 

وتأرجح موقفه.
وانته�ى األم�ر بحصار عثان، ثم قتل�ه. بل املنع من دفنه، لوال اس�تنجاد 

.(2(Aذويه بأمري املؤمنن

Aمطالبة اجلامهر ببيعة أمر املؤمنني

واندفعت بعد ذلك اجلاهري من خاصة املسلمن وعامتهم تريد بيعة أمري 
املؤمننA، ألنه الش�خصية األوىل � ولو يف عرصه � بنظرهم، وملا يتميز به من 
مؤه�ات � وعمدهتا عندهم العلم، واالس�تقامة، والس�ابقة، واألثر احلميد يف 
اإلسام، والقرابة من النبيE� بأمل حتقق اإلصاح عىل يديه، وسري عجلة 

اإلسام يف الطريق الصحيح، ويف مأمن من االستئثار والفساد.

))) هن�ج الباغ�ة ج:2 ص:69، واللفظ ل�ه. تاريخ الطربي ج:3 ص:376 أحداث س�نة أربع وثاثن من 
اهلج�رة: ذك�ر اخلرب عن صفة اجتاعهم لذلك وخرب اجلرعة. الكامل يف التاريخ ج:3 ص:)5) أحداث 
سنة أربع وثاثن من اهلجرة: ذكر ابتداء قتل عثان. البداية والنهاية ج:7 ص:88)�89) أحداث سنة 

أربع وثاثن من اهلجرة. إمتاع األساع ج:3) ص:208. وغريها من املصادر.
)2) رشح هن�ج الباغ�ة ج:2 ص:58)، ج:0) ص:6. تاري�خ الطربي ج:3 ص:438 أحداث س�نة مخس 
وثاثن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن املوضع الذي دفن فيه عثانN .. . الكامل يف التاريخ ج:3 ص:80) 
أحداث سنة مخس وثاثن من اهلجرة: ذكر املوضع الذي دفن فيه ومن صىل عليه. وغريها من املصادر.
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ورب�ا كان هدف كثري مم�ن يعرف حق أهل البيت )صل�وات اهلل عليهم( 
تعديل مس�ار الس�لطة يف اإلس�ام بذلك، ورجوع احلق إىل أهل�ه، يف مأمن من 

الزيغ واالنحراف.

إباء أمر املؤمننيA البيعة وتنبؤه باملستقبل القاتم

وكيف كان فق�د امتنع )صلوات اهلل عليه( من القبول بالبيعة، لعلمه بأنه 
ال يت�م هل�م م�ا أرادوا، ألن الناس � والس�يا اخلاصة � ال تطيق عدل�ه، والتزامه 
بنص�وص الدي�ن، بعد أن تعودت ع�ىل التس�امح، وفتحت عيوهنا ع�ىل الدنيا، 

وراقهم زبرجها.
وكان في�ا ق�ال إيضاحًا للحال، وكبحًا جلاح التف�اؤل واآلمال: »دعوين 
والتمس�وا غريي، فإنا مستقبلون أمرًا له وجوه وألوان، ال تقوم به القلوب، وال 
تثبت عليه العقول«))). وقد أش�ار )عليه أفضل الصاة والس�ام( إىل ما توقعته 
الصديق�ة فاطمة الزهراء )صلوات اهلل عليها( يف كامها الس�ابق، ومها يأخذان 

من أصل واحد.
ومل�ا أرصوا عليه ق�الA إقامة للحج�ة: »قد أجبتك�م. واعلموا أين إن 
أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، وإن تركتموين فإنا أنا كأحدكم، إال أين أس�معكم 

وأطوعكم ملن وليتموه«)2).

))) هنج الباغة ج:) ص:)8)، واللفظ له. تاريخ الطربي ج:3 ص:456 أحداث سنة مخس وثاثن من 
اهلج�رة: خاف�ة أمري املؤمنن ع�يل بن أيب طالب. الكامل يف التاريخ ج:3 ص:93) أحداث س�نة مخس 
وثاث�ن م�ن اهلجرة: ذكر بيعة أم�ري املؤمنن عيل بن أيب طالب. الفتوح الب�ن أعثم ج:2 ص:)43 ذكر 

بيعة عيل بن أيب طالبN. وغريها من املصادر.
 )2) الكامل يف التاريخ ج:3 ص:93) أحداث سنة مخس وثاثن من اهلجرة: ذكر بيعة أمري املؤمنن عيل بن 
=أيب طالب، واللفظ له. تاريخ الطربي ج:3 ص:456 أحداث سنة مخس وثاثن من اهلجرة: خافة أمري 
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بيعة أمر املؤمننيA وما استتبعها من تداعيات

وأخريًا متت البيعة. وتوالت الفتن واألحداث عىل النحو املعلوم تارخييًا. 
وكان آخره�ا مقتل أمري املؤمنن، وصلح اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليها(، 
واس�تياء معاوية عىل السلطة، والقضاء عىل مرشوع اإلصاح، حيث مل يكتب 
له االس�تمرار س�ت س�نن، رغم اجلهود اجلبارة والتضحيات الكربى من أجل 

املحافظة عليه، وتنفيذه.

قد يبدو فشل أمر املؤمننيA يف تسلمه للسلطة

وبذلك يبدو ألول وهلة فشل أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه( يف تسلمه 
الس�لطة، وأنه مل حيق�ق نجاحًا، بل زادت األمور س�وءًا، ألنهA اضطر ملبارشة 
ح�روب ثاثة ذه�ب ضحيته�ا كثري من املس�لمن، وزادت بس�ببها مش�اكلهم 
وخافاهتم، ثم تس�نم السلطة معاوية ومن بعده من األموين وغريهم، وكانت 

عهودهم أسوأ بكثري بحسب املنظور العام من عهد عثان ومن قبله.

علمهA بفشل مرشوع اإلصالح اجلذري

لك�ن أمري املؤمن�ن )صلوات اهلل علي�ه( كان يعلم من أول األمر بفش�ل 
م�رشوع اإلص�اح الذي طلبوا من�ه البيعة من أجله، كا يش�ري إىل ذلك ما تقدم 
من قولهA: »فإنا مس�تقبلون أمرًا له وجوه وله ألوان، ال تقوم به القلوب، وال 

تثبت عليه العقول«. وما يأيت من خطبته حن بويع.
الناكث�ن  بخ�روج   � عام�ة  لألم�ة  ب�ل   �  Eالنب�ي ل�ه  عه�د  وق�د 
 والقاس�طن واملارق�ن علي�ه)))، وبكثري من تفاصي�ل ذلك، ومنه�ا إرغامه عىل 

املؤمنن عيل بن أيب طالب. هنج الباغة ج:) ص:82). وغريها من املصادر.
 :Nاملستدرك عىل الصحيحن ج:3 ص:40)،39) كتاب معرفة الصحابة: فضائل عيل بن أيب طالب ((( 

=
=
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التحكي�م)))، وم�ا اس�تتبعه م�ن فتن�ة اخل�وارج)2)، ثم قتل�هA بع�د أن يتجرع 
الغيظ)3)، وبقيام دولة بني أمية الشجرة امللعونة يف القرآن)4).

إخب�ار رس�ول اهللG بقتل ع�يل. جممع الزوائ�د ج:5 ص:86) كت�اب اخلافة: باب اخللف�اء األربعة، 
ج:6 ص:235 كت�اب قت�ال أه�ل البغي: باب م�ا جاء يف ذي الثدي�ة وأهل النه�روان، ج:7 ص:238 
كتاب الفتن: باب فيا كان بينهم يف صفن. الس�نة لعمرو بن أيب عاصم ص:425. مس�ند أيب يعىل ج:) 
ص:397 مسند عيل بن أيب طالب )كرم اهلل وجهه(، ج:3 ص:94)�95) مسند عار بن يارس. املعجم 
الكبري ج:4 ص:72) فيا رواه حمنف بن س�ليم عن أيب أيوب، ج:0) ص:)9، 92 باب من روى عن 
ابن مس�عود. املعجم األوس�ط ج:8 ص:3)2، ج:9 ص:65). االستيعاب ج:3 ص:7))) يف ترمجة 

عيل بن أيب طالب. وغريها من املصادر الكثرية.
 ))) الس�نن الك�ربى للنس�ائي ج:5 ص:67) كت�اب اخلصائص: ذك�ر خصائص أمري املؤمن�ن عيل بن أيب 
طالبN: ذكر ما خص به عيل من قتال املارقن: ذكر األخبار املؤيدة ملا تقدم وصفه. فتح الباري ج:7 
ص:386. رشح هن�ج الباغ�ة ج:2 ص:232. تاري�خ اإلس�ام ج:2 ص:)39 قصة غ�زوة احلديبية. 
السرية احللبية ج:2 ص:707 غزوة احلديبية. جممع البيان للطربيس ج:9 ص:99). وغريها من املصادر.
)2) جممع الزوائد ج:6 ص:)24 كتاب قتال أهل البغي: باب منه يف اخلوارج. فتح الباري ج:2) ص:264، 
265. مس�ند أيب يعىل ج:) ص:370 � )37 مس�ند عيل بن أيب طالبN. املصنف لعبد الرزاق ج:3 
ص:358 كت�اب فضائل القرآن: باب س�جود الرجل ش�كرًا. الس�نة لعمرو ب�ن أيب عاصم ص:585. 
الس�نن الكربى ج:5 ص:63) كتاب اخلصائص: ثواب من قاتلهم )اخلوارج(. املعجم األوس�ط ج:4 
 ص:224. تاريخ بغداد ج:2) ص:448 يف ترمجة قيس بن أيب حازم، ج:3) ص:97 يف ترمجة مسلم بن 
أيب مس�لم، ص:223 يف ترمج�ة مي�رسة أيب صال�ح. كن�ز الع�ال ج:)) ص: 289�290 ح:548)3. 

وغريها من املصادر الكثرية.
)3) املستدرك عىل الصحيحن ج:3 ص:39) كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمري املؤمنن عيل بن أيب 
طال�بN مما مل خيرجاه: ذكر إس�ام أمري املؤمن�ن عيلN. تاريخ دمش�ق ج:42 ص:422، 536 يف 
ترمج�ة ع�يل بن أيب طالب. الكامل يف التاريخ ج:3 ص:388 أحداث س�نة أربعن من اهلجرة: ذكر مقتل 
أمري املؤمنن عيل بن أيب طالبA. ذكر أخبار أصبهان ج:2 ص:47) يف ترمجة عطاء بن السائب. كنز 
العال ج:)) ص:8)6 ح:32999. الفصول املهمة ج:) ص:609 الفصل األول يف ذكر أمري املؤمنن 

عيل بن أيب طالب )كرم اهلل وجهه(: فصل يف مقتله ومدة عمره وخافتهA. وغريها من املصادر.
)4) س�نن الرتمذي ج:5 ص:5)) كتاب تفس�ري القرآن عن رس�ول اهللG: باب س�ورة القدر. املس�تدرك 
 ع�ىل الصحيح�ن ج:3 ص:70)�)7) كت�اب معرف�ة الصحاب�ة: ومن فضائل احلس�ن ب�ن عيل بن أيب 
طالبO وذكر مولده ومقتله. سري أعام النباء ج:3 ص:272 يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب. 

=

=
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وهو القائل: »أتاين عبد اهلل بن س�ام، وقد وضعت رجيل يف الغرز، وأنا 
أري�د الع�راق، فقال: ال تأيت ]كذا يف املصدر[ الع�راق، فإنك إن أتيته أصابك به 
ذباب الس�يف«. قال أبو األس�ود الدؤيل: »قال عيل: وأيم اهلل لقد قاهلا يل رسول 

اهللE قبلك«))).
والقائل يف حرب صفن، وهو يف أوج قوته العس�كرية: »ما اختلفت أمة 
ق�ط بعد نبيها إال ظهر أهل باطلها عىل أهل حقه�ا«)2)، والقائل يف الكوفة: »إين 

أقاتل عىل حق ليقوم. ولن يقوم. واألمر هلم«)3).
كا ق�الA أيضًا: »أم�ا إنه س�يظهر عليكم بعدي رجل رح�ب البلعوم 
مندح�ق البط�ن يأكل ما جيد، ويطل�ب ما ال جيد، فاقتلوه، ول�ن تقتلوه. أال وإنه 
سيأمركم بسبي والرباءة مني...«)4)... إىل غري ذلك مما جيده الناظر يف تاريخ تلك 
احلقبة وما يتعلق هبا. والسيا ما ورد يف أخبار أهل البيت )صلوات اهلل عليهم(.
املعج�م الكب�ري ج:3 ص:89�90 فيا رواه يوس�ف بن مازن الراس�بي عن احلس�ن بن عيلN. مس�ند 
الشامين ج:2 ص:52). فضائل األوقات للبيهقي ص:))2 باب فضل ليلة القدر. تاريخ دمشق ج:3) 
 ص:278�279 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب. أس�د الغابة ج:2 ص:4) يف ترمجة احلس�ن بن 

عيل بن أيب طالب. وغريها من املصادر الكثرية.
))) املس�تدرك ع�ىل الصحيح�ن ج:3 ص:40) كتاب معرف�ة الصحابة: ومن مناقب أم�ري املؤمنن عيل بن 
أيب طال�بN مم�ا مل خيرجاه: ذكر إس�ام أمري املؤمنن ع�يلN، واللفظ له. صحيح اب�ن حبان ج:5) 
ص:27) ب�اب إخب�ارهG عا يكون يف أمته من الفتن واحل�وادث: ذكر اإلخبار عن خروج عيل بن أيب 
طال�ب )رضوان اهلل عليه( إىل العراق. مس�ند احلمي�دي ج:) ص:30. اآلحاد واملثاين ج:) ص:44). 
موارد الظمآن ج:7 ص:48). تاريخ دمش�ق ج:42 ص:545 يف ترمجة عيل بن أيب طالب. أس�د الغابة 

ج:4 ص:34 يف ترمجة عيل بن أيب طالب. وغريها من املصادر الكثرية.
 )2) وقع�ة صف�ن ص:224. رشح هن�ج الباغ�ة ج:5 ص:)8). األم�ايل للمفي�د ص:235. األم�ايل 

للطويس ص:)).
)3) الفت�ن الب�ن محاد ص:70 ما يذكر يف ملك بني أمية وتس�مية أس�ائهم بعد عم�رN، واللفظ له. إمتاع 
األساع ج:2) ص:))2 إخبارهG بملك معاوية. املاحم والفتن البن طاووس ص:339 الباب:37.

)4) هنج الباغة ج:) ص:05)�06).

=
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أهداف أمر املؤمننيA من تسلمه للسلطة

ومن هنا البد أن يكون هدفه )صلوات اهلل عليه( من تس�نم السلطة ليس 
هو ما اندفعت اجلاهري له، وختيلته ممكنًا، من إصاح األوضاع العامة، أو تعديل 
مسار السلطة يف اإلسام. وإنا الدافع املهم له عهد النبيE له بالقيام باألمر 
إذا وج�د أنص�ارًا، حيث يأيت منهA الترصيح ح�ن بويع بأنه قد نبئ هبذا املقام 

وهذا اليوم.
وهوA القائل يف اخلطبة الشقش�قية: »أما والذي فلق احلبة وبرأ النسمة 
ل�وال حضور احلارض، وقيام احلجة بوج�ود النارص، وما أخذ اهلل عىل العلاء أن 
ال يقاروا عىل كظة ظامل وال س�غب مظلوم، أللقيت حبلها عىل غارهبا ولس�قيت 
آخره�ا بكأس أوهلا، وأللفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة َعنز«)))... إىل 
غري ذلك مما يشهد بأنهA ينفذ عهدًا ُعِهد له وأمرًا فرض عليه. وربا يأيت بعض 

كامهA يف ذلك.
وعل�م اهلل تع�اىل ما هي املصالح واألهداف الت�ي ألزمتهA بذلك. لكن 
ال�ذي يظه�ر لن�ا أمران مهان ج�دًا يف صالح اإلس�ام بعد حتق�ق االنحراف يف 

مسريته، وفرضه عليه كواقع ال يمكن التخلص منه.

سعيهA إليضاح احلقائق الدينية

األمر األول: ما أرشنا إليه آنفًا من أن مجهور املس�لمن كانوا يف غفلة عن 
انحراف مس�ار الس�لطة يف اإلس�ام، وحتكمه�ا يف الدين. بحي�ث كان معرضًا 
للضي�اع والتش�ويه. فإبقاؤهم ع�ىل غفلتهم يضيع عليهم مع�امل احلق، ويعرض 

))) هن�ج الباغة ج:) ص:36�37، واللفظ له. علل الرشائ�ع ج:) ص:)5). اإلفصاح للمفيد ص:46. 
ينابيع املودة ج:) ص:438. وغريها من املصادر.
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الدين للتحريف التدرجيي بتعاقب الس�لطات غري املرشوعة، حتى يمس�خ، كا 
مسخت بقية األديان، نتيجة حتكم غري املعصوم فيها.

فكان اهلدف من تس�نمه )صلوات اهلل عليه( للس�لطة أن ُيفسح املجال له 
ومل�ن يعرف حقه من الصحابة لكش�ف حقيقة احلال، وتنبي�ه األمة من غفلتها، 
وتعريفه�ا بدعوة احلق، وإيضاح معامله�ا، ليحملها � بل قد يدعو هلا � من يوفقه 

اهلل تعاىل لذلك. 
وذل�ك من أج�ل أن تظهر ه�ذه الدع�وة الرشيفة يف املجتمع اإلس�امي 
واإلنس�اين ع�ىل الصعيد العام، بحيث يس�مع صوهتا، لتق�وم احلجة عىل الناس 
حتى لو عاد مسار السلطة لانحراف، كا هو املتوقع لهA، والذي حصل فعًا.
وقد يش�ري إىل ذلك ما ورد عنه )صلوات اهلل عليه( يف بيان ما دعاه لقبول 
اخلاف�ة م�ن قوله: »واهلل ما تقدمت عليها إال خوف�ًا من أن ينزو عىل األمر تيس 

من بني أمية، فيلعب بكتاب اهلل عز وجل«))).

إصحارهA باحلقيقة وبحقه يف اخلالفة وبظالمته

وعىل كل حال فقد حتقق له ذلك، حيث وجد األرضية الصاحلة، خصوصًا 
يف الكوف�ة، فأصحرA هو ومن يع�رف حقه من الصحاب�ة باحلقيقة، وبمقامه 
ومق�ام أهل البيت )صل�وات اهلل عليه�م(، والتأكيد عىل اس�تحقاقهم اخلافة، 
واختصاص اإلمامة احلقة هبم، وأهنمB املرجع لألمة يف دينها يعصموهنا من 
الزيغ والضال. مع االس�تدالل عىل ذل�ك بالكتاب املجيد، والنصوص النبوية 

الرشيفة التي هي أكثر من أن حتىص.

))) أنس�اب األرشاف ج:2 ص:353 يف ترمجة أمري املؤمنن عيل بن أيب طالبA. ونحوه يف بحار األنوار 
ج:34 ص:358.
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ثم أصحر بالش�كوى من االنحراف الذي حصل، وسلب الرشعية عنه، 
وش�جب م�ن قام به، وغ�ري ذلك مما س�جله التاريخ، واس�توعبته كتب الكام، 

واشتمل عىل كثري منه كتاب هنج الباغة.

إيضاحه للمراد من اجلامعة التي جيب لزومها

ك�ا أن�ه )علي�ه أفضل الصاة والس�ام( أوض�ح أن امل�راد باجلاعة التي 
ال جي�وز اخل�روج عنها هي مجاع�ة احلق الت�ي تعتصم بأئمة احل�ق )صلوات اهلل 

عليهم(، وهوA أوهلم. 
فف�ي حديث عبد اهلل بن احلس�ن قال: »كان عيل خيط�ب، فقام إليه رجل، 
فق�ال: يا أم�ري املؤمنن أخربين من أه�ل اجلاعة؟ ومن أهل الفرق�ة؟ ومن أهل 
الس�نة؟ ومن أهل البدع�ة؟ فقال: وحيك أما إذ س�ألتني فافهم عني، وال عليك 
أن تس�أل عنها أحدًا بعدي. فأما أه�ل اجلاعة فأنا ومن اتبعني وإن قلوا. وذلك 
احلق عن أمر اهلل وأمر رس�وله. فأما أهل الفرقة فاملخالفون يل ومن اتبعهم وإن 

كثروا...«))).
وه�و كالرصيح من ق�ول النب�يE عندما خطب يف مس�جد اخليف: 
»ثاث ال يغل عليهن قلب امرئ مس�لم: إخاص العمل هلل، والنصيحة ألئمة 
املس�لمن، واللزوم جلاعتهم. فإن دعوهتم حميط�ة من ورائهم...«)2). إذ بعد أن 

))) كنز العال ج:6) ص:83)�84) ح:6)442، واللفظ له. االحتجاج ج:) ص:246.
)2) تقدمت مصادره يف ص: 57). وحيسن إثبات ما رواه يف الكايف ج:) ص:403:

قال: »حممد بن احلسـن عن بعض أصحابنا عن عيل بن احلكم عن احلكم بن مسكني 
عن رجل من قريش من أهل مكة قال: قال سفيان الثوري: اذهب بنا إىل جعفر بن حممد. 
قـال: فذهبـت معه إليه، فوجدنـاه قد ركب دابته، فقال له سـفيان: يا أبـا عبد اهلل حدثنا 
=بحديث خطبة رسـول اهللE يف مسـجد اخليف... قال: فنزل، فقال له سـفيان: مر يل 
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كان�ت اإلمام�ة احلقة يف أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( � عىل ما ثبت يف حمله � 
فجاعة أئمة املسلمن هم مجاعة أئمة أهل البيت، دون غريهم من الفرق.

ويناسبه ما عن الثعلبي بسنده عن عبد اهلل البجيل قال: »قال: قال رسول 
اهللF: من مات عىل حب آل حممد مات شهيدًا... أال ومن مات عىل حب آل 

حممد مات عىل السنة واجلاعة...«))).

بـدواة وقرطاس، حتـى أثبته، فدعا به، ثم قال: اكتب: بسـم اهلل الرمحـن الرحيم. خطبة 
رسـول اهللE يف مسـجد اخليف: »نرض اهلل عبدًا سـمع مقالتي فوعاها، وبلغها من مل 
تبلغه...: ثالث ال يغل عليهن قلب امرئ مسـلم: إخالص العمل هلل، والنصيحة ألئمة 
املسلمني، واللزوم جلامعتهم، فإن دعوهتم حميطة من ورائهم...« فكتبه سفيان، ثم عرضه 

 .Aعليه، وركب أبو عبد اهلل
وجئـت أنـا وسـفيان، فلام كنا يف بعـض الطريق قـال يل: كام أنت حتـى أنظر يف هذا 
احلديث. فقلت له: قد واهلل ألزم أبو عبد اهلل رقبتك شيئًا ال يذهب من رقبتك أبدًا. فقال: 

وأي يشء ذلك؟ 
فقلـت لـه: ثالث ال يغـل عليهن قلب امرئ مسـلم: إخالص العمـل هلل قد عرفناه، 
والنصيحة ألئمة املسـلمني. من هؤالء األئمة الذين جيـب علينا نصيحتهم؟! معاوية بن 
أيب سفيان ويزيد بن معاوية ومروان بن احلكم وكل من ال جتوز شهادته عندنا، وال جتوز 

الصالة خلفهم؟!.
وقولـه: واللـزوم جلامعتهم. فـأي اجلامعة؟! مرجـئ يقول: من مل يصـلّ ومل يصم ومل 
يغتسـل من جنابة وهدم الكعبة ونكح أمه فهو عىل إيـامن جربئيل وميكائيل؟! أو قدري 
يقـول: ال يكـون ما شـاء اهلل عز وجـل، ويكون ما شـاء إبليس؟! أو حـروري يتربأ من 
عيل بن أيب طالب وشـهد عليه بالكفر؟! أو جهمي يقول: إنام هي معرفة اهلل وحده ليس 
اإليامن يشء غرها؟! قال: وحيك وأي يشء يقولون؟ قلت: يقولون إن عيل بن أيب طالب 
واهلل اإلمـام الـذي جيب علينا نصيحتـه، ولزوم مجاعتهـم أهل بيته. قـال: فأخذ الكتاب 

فخرقه، ثم قال: ال خترب هبا أحدًا«.
))) العم�دة الب�ن البطري�ق ص:54. ختريج األحاديث واآلثار للزيلعي ج:3 ص:238. تفس�ري الكش�اف 
ج:3 ص:467 يف تفس�ري قوله تعاىل: Rقل ال أسـألكم عليه أجرًا إال املودة يف القربىQ. تفس�ري الرازي 

=

=
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ك�ا أن�ه األنس�ب با عن النب�يE حينا س�أله رجل عن مجاع�ة أمته، 
فأجابه بقوله: »مجاعة أمتي أهل احلق وإن قلوا«))).

وم�ا عن عم�رو بن ميمون ق�ال: »صحبت معاذًا باليم�ن... ثم صحبت 
بع�ده أفقه الناس عبد اهلل بن مس�عود، فس�معته يقول: عليك�م باجلاعة، فإن يد 
اهلل ع�ىل اجلاع�ة، ويرّغ�ب يف اجلاعة. ثم س�معته يوم�ًا من األيام وه�و يقول: 
س�ييل عليكم والة يؤخ�رون الصاة عن مواقيتها. فصل�وا الصاة مليقاهتا، فهو 
الفريضة، وصلوا معهم، فإهنا لكم نافلة. قال: قلت: يا أصحاب حممد ما أدري 
م�ا حتدثوا. ق�ال: وما ذاك؟ قلت: تأمرين باجلاعة وحتضن�ي عليها، ثم تقول يل: 
ص�ل الصاة وحدك... قال: يا عم�رو بن ميمون قد كنت أظنك أفقه أهل هذه 
القري�ة. تدري ما اجلاعة؟ قال: قلت: ال. ق�ال: إن مجهور اجلاعة الذين فارقوا 
اجلاع�ة. اجلاع�ة ما وافق احل�ق وإن كنت وحدك«. ويف طري�ق للحديث آخر: 

»اجلاعة ما وافق طاعة وإن كنت وحدك«)2).
وباجلمل�ة: ق�د أوضح أم�ري املؤمنن )صل�وات اهلل علي�ه( يف أيام حكمه 

القليلة كثريًا من احلقائق الدينية التي كان عامة املسلمن يف غفلة عنها.

مميزاته الشخصية ساعدت عىل تأثره وسامع دعوته

وقد س�اعد عىل تأثريهA يف رفع غفلتهم مميزاته الش�خصية، من الس�بق 

ج:27 ص:66) يف تفس�ري اآلي�ة املتقدم�ة. تفس�ري القرطب�ي ج:6) ص:23 يف تفس�ري اآلي�ة املتقدمة. 
ينابي�ع امل�ودة ج:) ص:)9، ج:2 ص:333، ج:3 ص:40). الطرائ�ف يف معرف�ة مذاه�ب الطوائف 

ص:59)�60). سعد السعود ص:)4). وغريها من املصادر الكثرية.
))) املحاس�ن للربق�ي ج:) ص:220. مع�اين األخب�ار ص:54). حت�ف العقول عن آل الرس�ول ص:34 

مواعظ النبيE وحكمه.
)2) تاري�خ دمش�ق ج:46 ص:409 يف ترمج�ة عم�رو ب�ن ميم�ون، واللف�ظ ل�ه. هتذي�ب الك�ال ج:22 

ص:264�265 يف ترمجة عمرو بن ميمون. النصائح الكافية ص:9)2.

=
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لإلي�ان، والقراب�ة القريبة من النب�يE، وعظيم األثر يف رفع منار اإلس�ام 
بجهاده الفريد يف سبيل اهلل تعاىل، والعدل بن الرعية، والفناء يف ذات اهلل تعاىل، 
والشجاعة اخلارقة، والتحبب للعامة أخاقًا وسلوكًا، وما ظهر منه )صلوات اهلل 
علي�ه( من فنون العلم واملعرفة والكرامات الباهرة واألخبار الغيبية الصادقة... 
إىل غري ذلك مما يشهد بتميزه عن عامة الناس، بنحو يناسب اختيارهA واختيار 

أهل بيته خلافة النبوة من قبل اهلل عز وجل.
كا أن ذلك من شأنه أن يوجب إعجاب كثري من الناس به وانشدادهم له 

عاطفيًا، وتعلقهم به، ومواالهتم له، وحبهم إياه حبًا قد يبلغ العشق.
وبعبارة أخرى: إن ش�جرة التش�يع التي غرس�ها رسول اهللE، وأقام 
احلج�ة عليها، وثبت عليها اخلاصة من أصحابهP، قد اس�تطاع أمري املؤمنن 
)صلوات اهلل عليه( يف فرتة حكمه القصرية املليئة باملتاعب واملشاكل أن يسقيها 
وينميه�ا، ويعمق جذورها، وينرش فروعها، بعد أن ذبلت وكادت متوت، نتيجة 

جهود األولن، وسياستهم التي سبق التعرض هلا.
وإن النظ�ر يف كت�اب هنج الباغة � الواس�ع االنتش�ار � برتٍو واس�تيعاب 
ومقارنة، وبموضوعية بعيدة عن التكلف والتعسف، يكفي يف استيضاح ذلك. 
فه�و يصلح ألن يكون أطروحة مس�توفية ألبعاد العقيدة الش�يعية التي توارثتها 
األجي�ال حتى عرصنا احلارض. أما الرتاث واجلهود الواردة عنهA يف غري هنج 

الباغة فاألمر فيها أظهر.

إيامن ثلة من اخلاصة بدعوتهA وتضحيتهم يف سبيلها

ووج�د )صلوات اهلل عليه( من ذوي املقام الرفيع يف العقل والدين وقوة 
الش�خصية، والذين فرضوا احرتامهم عىل املس�لمن � بورعهم وأثرهم احلميد 
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يف اإلس�ام � من تقبله�ا بتفهم وتبرص وإخ�اص وإرصار، وتبن�ى محل رايتها 
والدعوة هلا متحديًا قوى الرش والطغيان.

وحتمل يف س�بيل ذلك رضوب املصائب واملحن، وخمتلف أنواع التنكيل 
من الس�جن والترشيد والقتل والتمثيل والصلب وتشويه السمعة والتشنيع غري 

املسؤول، وانتهاك احلرمات العظام بوحشية مرسفة.
ثم تعاهد ش�جرهتا من بعده بقية األئمة م�ن ولده )صلوات اهلل عليهم(. 

ودعمها اإلمداد والتسديد اإلهلي عىل طول اخلط.
وبذل�ك بقيت هذه الدعوة الرشيفة وانترشت بن املس�لمن، بل يف مجيع 
أنح�اء الع�امل. وتوارثته�ا األجي�ال جيًا بع�د جي�ل، مرفوعة الراية، مس�موعة 

الصوت. عىل طول املدة، وشدة املحنة، وتتابع الفتن.
ب�ل مل يش�هد التاري�خ � فيا نعلم � دع�وة حافظت عىل أصالته�ا ونقائها، 
واس�تمرت يف مس�ريهتا وتوس�عها وانتش�ارها � رغم املعوقات الكث�رية � كهذه 

الدعوة الرشيفة.

العقبة الكؤود يف طريق الدعوة احرتام األولني

نع�م كانت العقب�ة الكؤود التي تق�ف يف طريقهA وطري�ق دعوته هذه 
هي إعجاب كثري من املس�لمن بسرية الش�يخن أيب بكر وعمر، وحبهم هلا حبًا 
ق�د يبل�غ حّد التقدي�س، نتيجة العوامل التي س�بق التعرض هل�ا، بحيث اضطر 

)صلوات اهلل عليه( إىل ترك بعض ما سّناه يف الدين عىل حاله مداراة هلم.
حت�ى إن�ه رب�ا اخت�ذ البع�ض ذل�ك ش�اهدًا ع�ىل إق�راره هل�ا ورشعيتها 

 

عندهA، وهو جيهل أو يتجاهل الظروف احلرجة التي كان )صلوات اهلل عليه( 
يمّر هبا، ويعيش�ها، والترصحيات الكثرية منه ومن األئمة من ولده )صلوات اهلل 
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عليهم( بعدم رشعيتها. واحلديث يف ذلك طويل ال يسعنا استيعابه.

خطبة لهA يستعرض فيها كثرًا من البدع

إال أن�ه حيس�ن بن�ا أن نذكر خطبة له )صل�وات اهلل عليه( رواه�ا الكليني 
بطريق معترب قالA فيها:

»وإن�ا بدء وقوع الفتن من أهواء تتبع وأح�كام تبتدع، خياَلف فيها حكم 
اهلل، يت�وىل فيه�ا رج�ال رج�ااًل. أال إن احلق لو خلص مل يك�ن اختاف. ولو أن 
الباط�ل خل�ص مل خيف عىل ذي حج�ى. لكنه يؤخذ من ه�ذا ضغث، ومن هذا 
ضغث، فيمزجان، فيجلان معًا. فهنالك يس�تويل الشيطان عىل أوليائه. ونجى 

الذين سبقت هلم من اهلل احلسنى.
إين س�معت رس�ول اهللF يقول: كيف أنتم إذا لبس�تكم فتن�ة يربو فيها 
الصغ�ري وهيرم فيها الكبري. جيري الناس عليها، ويتخذوهنا س�نة، فإذا غري منها 
يشء قي�ل: ق�د غريت الس�نة، وقد أت�ى الناس منكرًا. ثم تش�تد البلية، وتس�بى 
الذري�ة)))، وتدقه�م الفتن�ة ك�ا ت�دق الن�ار احلط�ب، وكا ت�دق الرح�ا بثفاهلا، 

ويتفقهون لغري اهلل، ويتعلمون لغري العمل، ويطلبون الدنيا بأعال اآلخرة«.
ثم أقبل بوجهه، وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته، فقال:

»قد عمل الوالة قبيل أعااًل خالفوا فيها رسول اهللF متعمدين خلافه، 
ناقض�ن لعه�ده، مغريي�ن لس�نته. ولو محل�ت الناس ع�ىل تركه�ا، وحولتها إىل 
مواضعها، وإىل ما كانت يف عهد رسول اهللF، لتفرق عني جندي، حتى أبقى 
وحدي، أو قليل من ش�يعتي الذين عرف�وا فضيل، وفرض إمامتي من كتاب اهلل 

 ))) لعل�ه إش�ارة إىل م�ا حدث بعد قتل اإلمام احلس�نA من س�بي عوائل وذراري أه�ل البيت )صلوات 
اهلل عليهم(.
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.Fعز وجل وسنة رسول اهلل
أرأيت�م لو أمرت بمق�ام إبراهيمA فرددته إىل املوض�ع الذي وضعه فيه 
 رس�ول اهللF)))، ورددت ف�دك إىل ورث�ة فاطم�ةD، ورددت صاع رس�ول 

))) فقـد روي عـن اإلمام الباقـرA أنه قال: »كان املقـام الزقًا بالبيت فحولـه عمر«. راجع 
هتذيب األحكام ج:5 ص:454.  

روى الفاكهـي عـن عائشـة أن املقـام كان يف زمن النبيG سـقع البيـت. أخبار مكة 
 ج:) ص:455 ذك�ر موض�ع املق�ام م�ن أول م�رة. وروى أيضـًا عـن عبـد اهلل بـن سـالم: أن 
النبيG قدم مكة من املدينة فكان يصيل إىل املقام وهو ملصق بالكعبة حتى تويف رسول 
اهللG. أخبار مكة ج:) ص:443 ذكر املقام وفضله. ش�فاء الغرام ج:) ص:393 ذكر موضع املقام 

يف اجلاهلية واإلسام.
وقـد نـص غر واحد عـىل أن عمر هو الذي أخـر املقام بعـد أن كان ملصقًا بالبيت. 
الطبقات الكربى ج:3 ص:284 ذكر اس�تخاف عمر K. الثقات البن حبان ج:2 ص:8)2. الكامل 
يف التاريخ ج:2 ص:562 أحداث س�نة ثان عرشة من اهلجرة. فتح الباري ج:8 ص:29). تفس�ري ابن 
كث�ري ج:) ص:76). عمدة الق�اري ج:4 ص:)24. التمهيد البن عبد الرب ج:3) ص:00). وغريها 

من املصادر.  
وقـد روي عن عائشـة أهنا قالت: »إن املقام كان يف زمن رسـول اهللG ويف زمن أيب 
ملتصقـًا بالبيـت ثم أخره عمر«. فتح الباري ج:8 ص:29)، وتفس�ري اب�ن كثري ج:) ص:76)، 
وكن�ز الع�ال ج:4) ص:7)) ح:02)38. الدر املنثور ج:) ص:20)، وعلل احلديث البن أيب حاتم 

ج:) ص:298 علل أخبار رويت يف مناسك احلج وأدائه وثوابه ونحو ذلك. 
وقال سـفيان بن عيينة: »كان املقام يف سـقع البيت عىل عهد النبيG فحوله عمر إىل 
مكانه بعد النبيG«. تفسري ابن أيب حاتم ج:) ص:226، واللفظ له. تفسري ابن كثري ج:) ص:76). 
وروي عن ابن جريج أنه قال: »سـمعت عطاء وغره من أصحابنا يزعمون أن عمر 
أول مـن رفـع املقام فوضعه موضعـه اآلن، وإنام كان يف قبل الكعبـة«. املصنف لعبد الرزاق 
ج:5 ص:48 كتاب املناسك: باب املقام. أخبار مكة للفاكهي ج:) ص:454 ذكر موضع املقام من أول 

مرة .. . شفاء الغرام ج:) ص:393 ذكر موضع املقام يف اجلاهلية واإلسام .. .
وروي عن سعيد بن جبر أنه قال: »كان املقام يف وجه الكعبة، وإنام قام إبراهيم حني 
 Nارتفع البنيان فأراد أن يرشف عىل البناء. قال: فلام كثر الناس خيش عمر بن اخلطاب=
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ألق�وام   Fاهلل رس�ول  أقطعه�ا  قطائ�ع  وأمضي�ت  كان)))،  كم��ا    Fاهلل 

أن يطـأوه بأقدامهم فأخرجـه إىل موضعه هذا الذي هو به اليوم حذاء موضعه الذي كان 
بـه قـدام الكعبة«. أخب�ار مكة ج:) ص:454 ذكر موض�ع املقام من أول مرة .. . ش�فاء الغرام ج:) 

ص:393 ذكر موضع املقام يف اجلاهلية واإلسام.
وقـد فصل الـكالم يف ذلك حممـد طاهر الكردي ذاكـرًا مجيع الروايـات واألقوال يف 
ذلـك، وقـد انتهـى إىل أن األصح كون عمر هو الذي أخّر املقـام إىل موضعه اليوم. راجع 

التاريخ القويم ج:4 ص:24 موضع املقام.
))) قـال الفضـل بن شـاذان: »ورويتم أن عمر بن اخلطاب زاد يف مـد النبيE ثم زعمتم 

ذلك فضيلة لعمر«. اإليضاح ص:98).
وقد ورد يف أحاديث اجلمهور أن لعمر صاعًا خيتلف مقداره عن مقدار صاع رسـول 
اهللE، فقد ورد أن مقدار صاع رسـول اهللE مخسة أرطال وثلث، بينام كان صاع 

عمر ثامنية أرطال. وهلذا وقع اخلالف بني فقهاء اجلمهور يف حتديد الصاع.
روى البيهقـي عن احلسـني بن الوليد قال: »قدم علينا أبو يوسـف من احلج، فأتيناه، 
فقال: إين أريد أن افتح عليكم بابًا من العلم مهني، تفحصت عنه. فقدمت املدينة فسألت 
عـن الصـاع، فقالـوا: صاعنا هذا صاع رسـول اهللG. قلت هلم: مـا حجتكم يف ذلك؟ 
فقالوا: نأتيك باحلجة غدًا. فلام أصبحت أتاين نحو من مخسني شيخًا من أبناء املهاجرين 
واألنصـار، مـع كل رجل منهم الصاع حتت ردائه، كل رجـل منهم خيرب عن أبيه أو أهل 
بيتـه أن هـذا صاع رسـول اهللG، فنظرت فإذا هي سـواء. قال: فعايرته، فإذا هو مخسـة 
أرطال وثلث بنقصان معه يسر. فرأيت أمرًا قويًا، فقد تركت قول أيب حنيفة يف الصاع، 

وأخذت بقول أهل املدينة...«.
قال احلسـني: فحججت من عامي ذلك، فلقيت مالك بن انس، فسـألته عن الصاع. 
فقال: صاعنا هذا صاع رسـول اهللG. فقلت: كم رطاًل هو؟ قال: إن املكيال ال يرطل. 

هو هذا. 
قال احلسـني: فلقيت عبد اهلل بن زيد بن أسـلم، فقال: حدثني أيب عن جدي أن هذا 
صاع عمرN. السنن الكربى للبيهقي ج:4 ص:)7) كتاب الزكاة: مجاع أبواب زكاة الفطرة: باب 

ما دل عىل أن صاع النبيG كان عياره مخسة أرطال وثلث.
وقال السمرقندي: »ثم مقدار الصاع ثامنية أرطال عندنا. وقال أبو يوسف والشافعي: 

=
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مخسة أرطال وثلث رطل، ألن صاع أهل املدينة كذلك، وتوارثوه خلفًا عن سلف . لكنا 
نقـول : مـا ذكرنا صاع عمر، ومالك من فقهاء املدينـة. قال: إن صاع املدينة أخرجه عبد 
امللـك بن مروان، فأمـا قبله كان ثامنية أرطال فكان العمل بصـاع عمر أوىل«. حتفة الفقهاء 

ج:) ص:338�339. ومثله ما قاله أبو بكر الكاشاين. بدائع الصنائع ج:2 ص:73.
وقـد روى البخاري عن السـائب أنه قال: »كان الصاع عىل عهد رسـول اهللG مدًا 
وثلثـًا بمدكم اليوم، وقد زيد فيـه«. صحيح البخاري ج:8 ص:53) كت�اب االعتصام بالكتاب 
والسنة. وقد رواه هبذا اللفظ النسائي. السنن الكربى ج:2 ص:29 كتاب الزكاة: باب كم الصاع.
وقـد كان للحجاج صاع يسـمى بالصاع احلّجاجي. وقـد روي عن إبراهيم النخعي 
أنـه قال: »وضع احلجاج قفيزه عىل صاع عمر«. رشح معاين اآلثار ج:2 ص:52 كتاب الزكاة: 

باب وزن الصاع. نصب الراية ج:2 ص:520 أحاديث وآثار يف مقدار الصاع.
وهذا الصاع خيتلف عن مقدار الصاع عند أهل املدينة الذي تقدم مقداره، قال ابن أيب 
ليىل: »عرنا صاع املدينة فوجدناه يزيد مكيااًل عىل احلجاجي«. املصنف البن أيب ش�يبة ج:3 

ص:94 كتاب الزكاة: قوله تعاىل: ﴿َوَيْمَنُعوَن املاُعوَن﴾. 
وقد روي عن موسى بن طلحة أنه قال: »احلجاجي صاع عمر بن اخلطاب«. املصنف 
البن أيب شيبة ج:3 ص:94 كتاب الزكاة: قوله تعاىل: ﴿َوَيْمَنُعوَن املاُعوَن﴾. مسند ابن اجلعد ص:370. 

رشح معاين اآلثار ج:2 ص:)5�52.
وكان احلجاج يمن هبذا الصاع عىل أهل العراق ويقول: »أمل أخرج لكم صاع عمر؟«. 

املبسوط للرسخيس ج:3 ص:90.
وقـال البيهقـي: »والصاع أربعة أمداد بمد رسـول اهللG ـ بأيب هـو وأمي ـ. قال يف 
القديـم : والصاع مخسـة أرطال وثلث وزيادة يشء أو نقصانـه. وقال قائل: الصاع ثامنية 
أرطـال. فكانت حجته أن قال: قـال إبراهيم: وجدنا صاع عمر حجاجيًا. قال: وقد عر 
املكيـال عىل عهد عمـر فأراد رده فكأنه نسـيه .. وصاع رسـول اهللG يف بيوت أزواجه 
واملهاجرين واألنصار وغرهم من املسـلمني قد رأينا عند أهل الثقة يتوارثونه ال خيتلف 
فيه وحيمل عىل أطراف األصابع. فهو كام وصفنا. فكيف جاز ألحد ـ وقّل بيت إال وهو 
فيـهـ  أن يدخـل علينا يف علمه التوهم؟! وألن جاز هذا أن يدخل ليجوزن أن يقول ليس 
ذو احلليفـة حيث زعمتم، وال اجلحفة وال قرن. وإن علم املكيال باملدينة ألعم من بعض 
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مل متض هلم ومل تنفذ)))، 

علـم هـذا. فرجع بعضهم وقال: ما ينبغي أن يدخل عـىل أهل املدينة يف علم هذا«. معرفة 
السنن واآلثار ج:3 ص: 269 �270.

وقـال ابـن حزم بعـد ذكر اخلالف يف الصـاع: »إننا مل ننازعهـم يف صاع عمرN وال 
يف قفيـزه، إنام نازعناهم يف صاع النبيG. ولسـنا ندفـع أن يكون لعمر صاع وقفيز ومد 
رتبـه ألهل العراق لنفقاهتم وأرزاقهم، كام بمرص الويبة واألردب، وبالشـأم املدى. وكام 
كان ملروان باملدينة مد اخرتعه، وهلشـام بن إسـامعيل مد اخرتعـه، وال حجة يف يشء من 
ذلك... ولو كان صاع عمر بن اخلطاب هو صاع النبيG ملا نسـب إىل عمر أصاًل دون 
ان ينسب إىل أيب بكر، وال إىل أبى بكر أيضًا دون ان يضاف إىل رسول اهللG. فصح بال 
شـك أن مّد هشـام إنام رتبه هشـام ، وأن صاع عمر إنام رتبه عمر. وهذا إن صح أنه كان 
هنالـك صـاع يقال لـه: )صاع عمر( فان صاع رسـول اهللG ومده منسـوبان إليه ال إىل 

غره، باقيان بحسبهام. 
وأمـا حقيقـة الصـاع احلجاجي الذي عولوا عليـه فإننا روينا من طريق إسـامعيل بن 
إسـحاق عن مسـدد عن املعتمر بن سـليامن عن احلجاج بن أرطاة قال حدثني من سـمع 
احلجاج بن يوسـف يقول: صاعي هذا صاع عمـر أعطتنيه عجوز باملدينة .. وهذا أصل 
صاع احلجاج ، فال كثر وال طيب ، وال بورك يف احلجاج وال يف صاعه«. املحىل ج:5 ص:243. 

.Aوحديث اجلمهور عن الصاع كثر أثبتنا منه ما يناسب كالم أمر املؤمنني
))) روى ابن خزيمة عن احلارث بن بالل عن أبيه: »أن رسول اهللG أخذ من معادن القبيلة 
الصدقـة، وأنـه أقطع بالل بن احلارث العقيق أمجع. فلام كان عمر قال لبالل: إن رسـول 
اهللG مل يقطعك لتحجزه عن الناس، مل يقطعك إال لتعمل. قال: فقطع عمر بن اخلطاب 
للنـاس العقيق«. صحيح ابن خزيمة ج:4 ص:44 كتاب الزكاة: باب ذكر أخذ الصدق من املعادن. 
ومثل�ه يف الس�نن الكربى للبيهقي ج:4 ص:52) كتاب الزكاة: ب�اب زكاة املعدن ومن قال املعدن ليس 
بركاز، ج:6 ص:49) كتاب إحياء املوات: باب من أقطع قطيعة أو حتجر أرضًا ثم مل يعمرها أو مل يعمر 

بعضها، واملستدرك عىل الصحيحن ج:) ص:404 كتاب الزكاة.
 Gوروي عـن عبـد اهلل بن أيب بكر قال: »جاء بالل بن احلارث املزين إىل رسـول اهلل
فاستقطعه أرضًا. فقطعها له طويلة عريضة. فلام ويل عمر قال له: يا بالل انك استقطعت 
=رسـول اهللG أرضًا طويلة عريضة. قطعها لك. وإن رسـول اهللG مل يكن ليمنع شـيئًا 
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ورددت دار جعف�ر إىل ورثت�ه وهدمته�ا م�ن املس�جد)))، ورددت قضاي�ا م�ن 

يسأله. وإنك ال تطيق ما يف يديك. فقال: أجل. قال: فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه، 
وما مل تطق فادفعه إلينا، نقسـمه بني املسـلمني. فقال: ال افعل واهلل يشء أقطعنيه رسـول 
اهللG. فقال عمر: واهلل لتفعلن. فأخذ منه ما عجز عن عمرته، فقسـمه بني املسـلمني«. 
الس�نن الك�ربى للبيهقي ج:6 ص:49) كتاب إحياء املوات: ب�اب من أقطع قطيعة أو حتجر أرضًا ثم مل 
يعمرها أو مل يعمر بعضها، واللفظ له. تاريخ دمشق ج:0) ص:426 �427 يف ترمجة بال بن احلارث. 

تاريخ املدينة ج:) ص:50) �)5).
وروى ابـن طاوس عـن أبيه عن رجل من أهـل املدينة قال: »قطـع النبيG العقيق 
رجـاًل واحدًا. فلـام كان عمرN كثر عليه، فأعطاه بعضه وقطع سـائره الناس«. الس�نن 
الك�ربى للبيهق�ي ج:6 ص:49) كتاب إحياء املوات: باب من أقطع قطيعة أو حتجر أرضًا ثم مل يعمرها 

أو مل يعمر بعضها.
))) روي يف غر واحد من املصادر أن عمر بن اخلطاب وسـع مسـجد رسول اهللE، وقد 
أبـى مجاعة ممـن كانت دورهم يف ضمن التوسـعة، فهدمت وأدخلـت فيه عىل غر رىض 

منهم. وروي أن عثامن فعل ذلك أيضًا.
فقـد روى الفاكهـي أن املسـجد كان حماطـًا بالدور عـىل عهد النبـيE وأيب بكر 
وعمر، فضاق عىل الناس، فوسـعه عمر واشرتى دورًا، فهدمها، وأعطى من أبى أن يبيع 

ثمن داره. فتح الباري ج:7 ص:2)).
وقد شملت التوسعة دار جعفر بن أيب طالبN التي خطها النبيE وهو بأرض 
احلبشـة. راجع وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى ج:2 ص:76 الباب الرابع يف ما يتعلق بأمور مس�جدها 

األعظم النبوي: الفصل الثاين عرش يف زيادة عمرN يف املسجد.
وقـد حـدث نظر ذلك يف املسـجد احلرام فعن ابـن جريج قال: »كان املسـجد احلرام 
ليس عليه جدران حميطة، إنام كانت الدور حمدقة به من كل جانب غر أن بني الدور أبوابًا 
 Nيدخـل منها النـاس من كل نواحيه، فضاق عىل الناس، فاشـرتى عمـر بن اخلطاب
دورًا فهدمها، وهدم عىل قرب من املسجد. وأبى بعضهم أن يأخذ الثمن ومتنع من البيع، 

فوضعت أثامهنا يف خزانة الكعبة حتى أخذوها بعد. ثم أحاط عليه جدارًا قصرًا. 
ثم كثر الناس يف زمان عثامن بن عفانN فوسـع املسـجد، فاشـرتى من قوم، وأبى 
آخـرون أن يبيعـوا، فهدم عليهـم، فصيحوا به، فدعاهـم فقال: إنام جرأكـم عيّل حلمي 
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اجلور قيض هبا)))، ونزعت نس�اء حتت رجال بغري حق، فرددهتن إىل أزواجهن، 
واس�تقبلت هبن احلكم يف الفروج واألرحام)2)، وس�بيت ذراري بني تغلب)3)، 

عنكـم. فقد فعل بكم عمر هـذا، فلم يصح به أحد. فأحدثت عىل مثاله، فصحتم يب. ثم 
أمر هبم إىل احلبس حتى كلمه فيهم عبد اهلل بن خالد بن أسيد«. تاريخ مكة املرشفة واملسجد 
احل�رام ص:)5) الب�اب األول: تاري�خ مكة املرشفة: ذكر عمل عمر بن اخلط�اب وعثانO. ومثله يف 

فتوح البلدان ج:) ص:53 مكة.
))) راج�ع كت�اب الغدي�ر يف الكت�اب والس�نة واألدب ج:6 ص:57)، 64)، 68)، 72)، 76)، )8)، 

)9)، 92)، 96)، وغريها.
)2) ربام يشـرA إىل السـبي غر الرشعي الذي حدث يف عهد اخللفاء أو ما رشعه عمر من 

إمضاء الطالق الثالث يف جملس واحد، ورد سبي العرب وغر ذلك مما يذكره الفقهاء.
)3) بنو تغلب من نصارى العرب، قدم وفدهم عىل رسول اهللE ستة عرش رجاًل مسلمني 
ونصارى عليهم صلب الذهب. فصاحلهم رسول اهلل عىل أن يقرهم عىل دينهم عىل أن ال 
يصبغـوا أوالدهم عىل النرصانية. وأجاز املسـلمني منهم بجوائزهم. الطبقات الكربى ج:) 
ص:6)3 وف�د تغل�ب. البداية والنهاية ج:5 ص:08) وفد بني تغلب. الس�رية النبوية ج:4 ص:78) 

وفد تغلب.
ومل يفوا هبذا الرشط، قال داود بن كردوس: »ليس لبني تغلب ذمة قد صبغوا دينهم«. 
املحىل ج:6 ص:2)) املسألة )70. السنن الكربى للبيهقي ج:9 ص:6)2 كتاب اجلزية: باب نصارى 

العرب تضعف عليهم الصدقة.
وقـد أبـوا أن يدفعـوا اجلزية يف زمن عمر، وقالـوا: »نحن عرب وال نـؤدي ما تؤدي 
العجـم، ولكن خـذ منا كام يأخذ بعضكم مـن بعض« يعنون الصدقـة. فقال عمر: »ال. 
هذا فرض عىل املسـلمني«. فقالوا: »فزد ما شـئت هبذا االسـم، ال باسم اجلزية«. ففعل. 
فرتاىض هو وهم عىل أن ضعف عليهم الصدقة. السنن الكربى للبيهقي ج:9 ص:6)2 كتاب 

اجلزية: باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة، وكتاب األم ج:4 ص:300.
وروى زيـاد بن حدير األسـدي قـال: »قال عيلN: لئن بقيـت لنصارى بني تغلب 
ألقتلـن املقاتلـة، وألسـبني الذرية. فـاين كتبت الكتاب بـني النبيG وبينهـم عىل أن ال 
ينـرصوا أبناءهـم«. راج�ع الس�نن الك�ربى للبيهق�ي ج:9 ص:7)2 كت�اب اجلزية: ب�اب نصارى 
الع�رب تضع�ف عليهم الصدق�ة، وس�نن أيب داود ج:2 ص:42 كتاب اخلراج واإلم�ارة: باب يف أخذ 
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ورددت م�ا قس�م م�ن أرض خي�رب)))، وحم�وت دواوي�ن العطاي�ا، وأعطي�ت 
 ك�ا كان رس�ول اهللF يعط�ي بالس�وية، ومل أجعله�ا دول�ة ب�ن األغني�اء)2)،

اجلزي�ة، وهتذي�ب الكال ج:9 ص:450 يف ترمجة زياد بن حدير األس�دي، وكنز العال ج:4 ص:4)6 
ح:773))، وغريها من املصادر.

وعن عيل بن أيب طالب أنه قال: »لئن تفرغت لبني تغلب ألقتلن مقاتلتهم وألسـبني 
ذرارهيـم، فقـد نقضـوا، وبرئـت منهـم الذمة حني نـرصوا أوالدهـم«. راج�ع املحىل ج:6 
ص:2)) املس�ألة:)70، واللفظ ل�ه. املغني البن قدامة ج:0) ص:)59. كن�ز العال ج:4 ص:0)5 
 ح:507)). فتوح البلدان للباذري ج:) ص:8)2 أمر نصارى بني تغلب بن وائل. األموال للقاسم بن 

سام ص:539 باب العرش عىل بني تغلب وتضعيف الصدقة عليهم.
 Gقال ابن جريج: »أخربين عامر بن عبد اهلل بن نسطاس عن خيرب، قال: فتحها رسول اهلل ((( 
وكانـت مجعـًا له حرثهـا ونخلها. قـال: فلم يكـن للنبـيG وأصحابه رقيـق. فصالح 
رسـول اهللG هيـودًا عىل أنكم تكفونا العمل، ولكم شـطر التمر، عـىل أين أقركم ما بدا 
هلل ورسـوله. فذلـك حني بعث النبـيG ابن رواحة خيرص بينهـم. فلام خرهم أخذت 

اليهود التمر. 
فلـم تزل خيرب بأيدي اليهود عىل صلح النبيG حتى كان عمر، فأخرجهم. فقالت 
 اليهـود: أليـس قـد صاحلنا النبيG عـىل كذا وكذا؟! فقـال: بل عىل أنـه يقركم فيها ما 
بدا هلل ورسوله، فهذا حني بدا يل أن أخرجكم، فأخرجهم. ثم قسمها بني املسلمني الذين 

افتتحوها مع النبيG، ومل يعط منها أحدًا مل حيرض افتتاحها«. 
قـال ابن جريج: »وأخربين عبد اهلل بن عبيد بن عمر عن مقاضاة النبيG هيود أهل 
خيـرب عـىل أن لنا نصف التمر ولكـم نصفه، وتكفونا العمـل«. راجع املصن�ف لعبد الرزاق 
ج:8 ص:02)�03) كتاب البيوع: باب ضمن البذر إذا جاءت املش�اركة. ومثله يف جممع الزوائد ج:4 

ص:23) كتاب البيوع: باب املزارعة.
)2) كان رسول اهللE يقسم بني املسلمني بالسواء، كام روي ذلك يف قسمة األنفال ببدر. 

السنن الكربى للبيهقي ج:6 ص:348 كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب التسوية بن الناس بالقسمة.
ولكن عمر فاضل يف العطاء بني املسـلمني. فقد روى عيل بن زيد عن أنس بن مالك 
وسـعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب كتب املهاجرين عىل مخسة آالف، واألنصار عىل 
أربعة آالف، ومن مل يشهد بدرًا من أوالد املهاجرين عىل أربعة آالف. املصنف البن أيب شيبة 
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ج:7 ص:8)6 كت�اب اجله�اد: ما قالوا يف الفروض وتدوين الدواوين، والس�نن الكربى للبيهقي ج:6 
ص:350 كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب التفضيل عىل السابقة والنسب.

وقـد فرق يف العطاء بني زوجات رسـول اهللE. فقـد روى أبو احلويرث أن عمر 
فرض لعائشـة وحفصة عرشة آالف، وألم سـلمة وأم حبيبة وميمونة وسودة ثامنية آالف 
ثامنيـة آالف، وفـرض جلويرية وصفية سـتة آالف سـتة آالف، وفـرض لصفية بنت عبد 

املطلب نصف ما فرض هلن. 
فأرسـلت أم سـلمة وصواحبها إىل عثامن بـن عفان فقلن له: كلم عمـر فينا، فإنه قد 
فضل علينا عائشة وحفصة، فجاء عثامن إىل عمر فقال: »إن أمهاتك يقلن لك: سو بيننا، 
ال تفضل بعضنا عىل بعض«. فقال: »إن عشت إىل العام القابل زدهتن لقابل ألفني ألفني«. 
فلـام كان العـام القابل جعل عائشـة وحفصة يف اثني عرش ألفًا اثنـي عرش ألفًا، وجعل أم 
سلمة وأم حبيبة يف عرشة آالف عرشة آالف، وجعل صفية وجويرية يف ثامنية آالف ثامنية 

آالف. املصنف البن أيب شيبة ج:7 ص:7)6 كتاب اجلهاد: ما قالوا يف الفروض وتدوين الدواوين. 
وقال ابن قدامة: »إن أبا بكر سوى بني الناس يف العطاء وأعطى العبيد. وخالفه عمر 

ففاضل بني الناس«. املغني البن قدامة ج:)) ص:405.
وقـد روي عـن أمـر املؤمننيA أنه أمـر عامر بن يـارس وعبيد اهلل بـن أيب رافع وأبا 
اهليثم ابن تيهان أن يقسـموا فيئًا بني املسـلمني، وقال هلم: »اعدلوا فيه، وال تفضلوا أحدًا 
عىل أحد«. فحسـبوا، فوجدوا الذي يصيب كل رجل من املسلمني ثالثة دنانر، فأعطوا 
الناس. فأقبل إليهم طلحة والزبر، ومع كل واحد منهام ابنه، فدفعوا إىل كل واحد منهم 
ثالثـة دنانـر. فقال طلحة والزبر: »ليس هكذا كان يعطينا عمـر. فهذا منكم أو عن أمر 

.»Aصاحبكم؟« قالوا: »بل هكذا أمرنا أمر املؤمنني
فمضيـا إليـه فوجـداه يف بعض أمواله قائاًم يف الشـمس عىل أجر لـه يعمل بني يديه، 
فقـاال: »تـرى أن ترتفع معنا إىل الظل؟« قـال: »نعم«. فقاال له: »إنـا أتينا إىل عاملك عىل 
قسمة هذا الفيء، فأعطوا كل واحد منا مثل ما أعطوا سائر الناس«. قال: »وما تريدان؟« 
قاال: »ليس كذلك كان يعطينا عمر«. قال: »فام كان رسول اهللE يعطيكام؟« فسكتا. 
فقـال: »أليس كانE يقسـم بالسـوية بني املسـلمني من غـر زيادة؟« قـاال: »نعم«. 

=
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وألقي�ت املس�احة)))، وس�ويت ب�ن املناك�ح)2)، وأنف�ذت مخ�س الرس�ول ك�ا 
 أن�زل اهلل ع�ز وج�ل فرض�ه)3)، ورددت مس�جد رس�ول اهللF إىل م�ا كان

 قال: »أفسـنة رسـول اهللE أوىل باالتباع عندكام أم سـنة عمر؟« قاال: »سـنة رسـول 
اهللE«. دعائم اإلسام ج:) ص:384.

))) والظاهـر أن مـرادهA اإلشـارة إىل جعل اخلراج عىل األرض نفسـها بعد أن كان يؤخذ 
بالنسبة عىل ما تنتجه من الغلة، كام سبق من رسول اهللE يف أرض خيرب. فقد ورد أن 
عمر جعل اخلراج عىل األرضني التي تغل من ذوات احلب والثامر والتي تصلح للغلة من 
العام والعامر وعطل منها املساكن والدور التي هي منازهلم. تاريخ دمشق ج:2 ص:2)2 يف 

ترمجة رسول اهللG باب ذكر بعض ما ورد من املاحم والفتن.
قـال أبـو عبيد: »ويف تأويل قول عمـر أيضًا حني وضع اخلـراج ووظفه عىل أهله من 
العلم أنه جعله عاماًل عامًا عىل كل من لزمته املسـاحة وصارت األرض يف يده من رجل 
أو امـرأة أو صبـي أو مكاتب أو عبد، فصاروا متسـاويني فيها مل يسـتثن أحد دون أحد«. 

تاريخ دمشق ج:2 ص:2)2 يف ترمجة رسول اهللG باب ذكر بعض ما ورد من املاحم والفتن.
وعن أيب عون حممد بن عبيد اهلل الثقفي قال: »وضع عمر بن اخلطاب عىل أهل السواد 
عىل كل جريب يبلغه املاء عامرًا وغامرًا درمهًا وقفيزًا من طعام، وعىل البسـاتني عىل كل 
جريب عرشة دراهم، وعرشة أقفزة من طعام. وعىل الكروم عىل كل جريب أرض عرشة 
دراهم وعرشة أقفزة من طعام. وعىل الرطاب عىل كل جريب أرض مخسة دراهم ومخسة 
أقفـزة طعام. ومل يضع عىل النخل شـيئًا وجعله تبعًا لـألرض. وعىل رؤوس الرجال عىل 
الغني ثامنية وأربعني درمهًا، وعىل الوسط أربعة وعرشين درمهًا، وعىل الفقر اثني عرشة 
درمهًا«. املصنف البن أيب ش�يبة ج:3 ص:06) كتاب الزكاة: ما يؤخذ من الكروم والرطاب والنخل 

وما يوضع عىل األرض.
)2) الظاهر أنه تعريض بام ورد عن عمر من أنه منع من تزويج ذوات األحساب إال من ذوي 
احلسـب. راج�ع املصنف لعبد ال�رزاق ج:6 ص:52)، 54) كتاب النكاح: ب�اب األكفاء، واملصنف 
الب�ن أيب ش�يبة ج:3 ص:466 كتاب الن�كاح: ما قالوا يف األكف�اء يف النكاح، واجل�رح والتعديل ج:2 
ص:24) يف ذك�ر إبراهي�م ب�ن حممد بن طلحة، واملغن�ي البن قدام�ه ج:7 ص:375. وهنى عن يتزوج 

العريب األمة، املصنف البن أيب شيبة ج:3 ص:466 كتاب النكاح: ما قالوا يف األكفاء يف النكاح.
)3) روى جبر بن مطعم أن رسـول اهللE أعطى سـهم ذوي القربى إىل بني هاشـم وبني 
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املطلـب. املصنف الب�ن أيب ش�يبة ج:7 ص:699 كتاب اجلهاد: س�هم ذوي القربى ملن هو؟. الس�نن 
الكربى للبيهقي ج:6 ص:365 كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب إعطاء الفيء عىل الديوان ومن يقع به 

البداية. فتح الباري ج:6 ص:74). 

وقد اختلف احلال بعد وفاة رسول اهللE، فقد روى جبر بن مطعم: »أن رسول 
اهللG مل يقسـم لعبد شـمس وال لبنى نوفل من اخلمس شـيئًا كام كان يقسم لبني هاشم 
وبني املطلب وأن أبا بكر كان يقسم اخلمس نحو قسم رسول اهللG غر أنه مل يكن يعطي 
قربى رسـول اهللG كام كان رسول اهللG يعطيهم، وكان عمرN يعطيهم وعثامن من 
بعده منه«. مس�ند امحد ج:4 ص:83 حديث جبري بن مطعم )ريض اهلل تعاىل عنه(، واللفظ له. س�نن 
أيب داود ج:2 ص:26 كتاب اخلراج واإلمارة والفيء: باب يف بيان مواضع قس�م اخلمس وس�هم ذوي 
القربى. السنن الكربى للبيهقي ج:6 ص:342 كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب سهم ذوي القربى من 

اخلمس. جممع الزوائد ج:5 ص:)34 كتاب اجلهاد: باب قسم الغنيمة. وغريها من املصادر الكثرية.  

ُسوِل َولِِذي  وعن عبد الرحيم بن سـليامن عن أشعث عن احلسن يف هذه اآلية Rَولِلرَّ
 Gقال: »مل يعط أهل البيت بعد رسول اهلل Qـبِيِل اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَسـاِكيِن َواْبِن السَّ
اخلمس وال عمر وال غرمها، فكانوا يرون أن ذلك إىل اإلمام يضعه يف سبيل اهلل ويف الفقراء 
حيث أراده اهلل«. املصنف البن أيب ش�يبة ج:7 ص:700 كتاب اجلهاد: س�هم ذوي القربى ملن هو؟.
وعن سـعيد املقربي قال: »كتب نجدة إىل ابن عباس يسـأله عن سـهم ذوي القربى 
فكتـب إليه ابـن عباس: إنا كنا نزعم أنا نحن هم فأبى ذلك علينا قومنا«. املصنف البن أيب 
ش�يبة ج:7 ص:700 كتاب اجلهاد: سهم ذوي القربى ملن هو؟، واللفظ له. مسند أمحد ج:) ص:248 
مس�ند عبد اهلل بن العب�اس بن عبد املطلب )ريض اهلل تعاىل عنه(. صحيح مس�لم ج:5 ص:98) كتاب 
اجلهاد والس�ري: باب النس�اء الغازيات يرضخ هلن. الس�نن الكربى للبيهقي ج:6 ص:345 كتاب قسم 

الفيء والغنيمة: باب ما جاء يف مرصف أربعة أمخاس الفيء. وغريها من املصادر الكثرية جدًا.

وروى يزيد بن هرمز أن نجدة احلروري ـ حني حج يف فتنة ابن الزبر ـ أرسل إىل ابن 
 Gعباس يسأله عن سهم ذي القربى، ويقول: ملن تراه؟ قال ابن عباس: »لقريب رسول اهلل 
قسـمه هلم رسـول اهللG. وقـد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضـًا رأيناه دون حقنا 
فرددنـاه عليـه وأبينا أن نقبله«. س�نن أيب داود ج:2 ص:26 كتاب اخلراج واإلم�ارة والفيء: باب 
يف بيان مواضع قس�م اخلمس وس�هم ذوي القربى، واللفظ له. الس�نن الكربى للبيهقي ج:6 ص:345 
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عليه)))، وسددت ما فتح فيه من األبواب وفتحت ما سّد منه)2)، وحرمت املسح 

كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب ما جاء يف مرصف أربعة أمخاس الفيء. مسند أيب يعىل ج:5 ص:23).
وقـال ابـن عبـاس: »إن عمر بـن اخلطاب دعانـا إىل أن تنكـح منه أيمنـا ونخدم منه 
عائلنـا ونقـي منـه عـن غارمنـا، فأبينا ذلـك إال أن يسـلمه لنا مجيعـًا، فأبـى أن يفعل، 
فرتكنـاه عليـه«. املصنف البن أيب ش�يبة ج:7 ص:699 كت�اب اجلهاد: س�هم ذوي القربى ملن هو؟، 
واللف�ظ له. مس�ند أيب يع�ىل ج:4 ص:424. رشح معاين اآلث�ار ج:3 ص:303. وغريها من املصادر.
وعن قيس بن مسـلم عن احلسـن بن حممد ابن احلنفية قال: »اختلف الناس يف هذين 
السهمني بعد وفاة رسول اهللG فقال قائلون: سهم ذوي القربى لقرابة النبيG. وقال 
قائلون: لقرابة اخلليفة. وقال قائلون: سهم النبيG للخليفة من بعده. فاجتمع رأهيم عىل 
أن جيعلوا هذين السهمني يف اخليل والعدة يف سبيل اهلل فكانا عىل ذلك يف خالفة أبى بكر 
وعمرO«. السنن الكربى للبيهقي ج:6 ص:342�343 كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب سهم ذوي 
القربى من اخلمس، واللفظ له. املستدرك عىل الصحيحن ج:2 ص:28) كتاب قسم الفيء. املصنف لعبد 
الرزاق ج:5 ص:238 كتاب اجلهاد: باب ذكر اخلمس وسهم ذي القربى. وغريها من املصادر الكثرية.
))) فقـد روي أن رسـول اهللE بنى مسـجده مربعًا طوله وعرضه مائـة ذراع، أو أقل من 
ذلك. وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى ج:) ص:262 الباب الرابع يف ما يتعلق بأمور مسجدها األعظم 

النبوي: الفصل الثاين يف ذرعه وحدوده التي يتميز هبا عن سائر املسجد اليوم. 
فـزاد فيه عمر بـن اخلطاب فصـار طوله أربعني ومائـة ذراع وعرضـه عرشين ومائة 
ذراع. وف�اء الوف�ا بأخب�ار دار املصطف�ى ج:2 ص:75�76 الب�اب الرابع يف ما يتعلق بأمور مس�جدها 

األعظم النبوي: الفصل الثاين عرش يف زيادة عمرN يف املسجد. 
ثـم زاد عثـامن فيه أيضًا فجعل طوله سـتني ومائة ذراع وعرضه مخسـني ومائة ذراع. 
وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى ج:2 ص:85 الباب الرابع يف ما يتعلق بأمور مسجدها األعظم النبوي: 

.Nالفصل الرابع عرش يف زيادة عثان
)2) كان ملسـجد رسـول اهللE عىل عهده ثالثـة أبواب. وفاء الوفا بأخب�ار دار املصطفى الباب 
الراب�ع يف م�ا يتعلق بأمور مس�جدها األعظم النبوي ج:) ص:259 الفص�ل األول يف أخذهG ملوضع 
مس�جده الرشيف وكيفية بنائه، ج:2 ص:2)2 الفصل الثاين والثاثون يف أبواب املس�جد وما سد منها 

وما بقي وما حياذهيا من الدور قديًا وحديثًا: أبواب املسجد.
فقد أحدث عمر بن اخلطاب فيه بابًا رابعًا فيه ُسـمي بباب النساء. وفاء الوفا بأخبار دار 
املصطفى ج:2 ص:78 الباب الرابع يف ما يتعلق بأمور مسجدها األعظم النبوي: الفصل الثاين عرش يف 
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عىل اخلفن)))، 

زيادة عمرN يف املسجد.
كـام روي أنـه فتح بابًا عنـد دار مروان بن احلكم، وبابني يف مؤخر املسـجد. وفاء الوفا 
بأخب�ار دار املصطف�ى ج:2 الب�اب الرابع يف ما يتعلق بأمور مس�جدها األعظم النب�وي ص:77 الفصل 
الثاين عرش يف زيادة عمرN يف املس�جد، ص:2)2 الفصل الثاين والثاثون يف أبواب املس�جد وما س�د 

منها وما بقي وما حياذهيا من الدور قديًا وحديثًا: أبواب املسجد.
))) روي جـواز املسـح عىل اخلفـني عن مجاعة من الصحابـة منهم عبد اهلل بن مسـعود وابن 
عمر وأبو أيوب، بل نسـب إىل رسـول اهللE. ولكن الثابت عن أمر املؤمننيA أنه 

ال جيوز ذلك. 
 ففـي صحيـح زرارة عـن أيب جعفرA أنـه قال: »مجـع عمر بن اخلطـاب أصحاب 
النبيA وفيهم عيلA، وقال: ما تقولون يف املسـح عىل اخلفني؟ فقام املغرة بن شـعبة 
فقال: رأيت يا رسـول اهللG يمسـح عىل اخلفني. فقال عيلA: قبل املائدة أو بعدها؟ 
فقـال: ال أدري. فقـال عيلA: سـبق الكتاب اخلفـني. إنام أنزلت املائـدة قبل ان يقبض 

بشهرين أو ثالثة«. هتذيب األحكام ج:) ص:)36.
وعن ابن عباس قال: »إنا عند عمرN حني سأله سعد وابن عمر عن املسح عىل اخلفني، 
فقىض عمر لسعد. فقال ابن عباس: فقلت: يا سعد قد علمنا أن النبيG مسح عىل خفيه، 
ولكن أقبل املائدة أم بعدها؟ قال: ال خيربك أحد أن النبيG مسـح عليهام بعد ما أنزلت 
املائدة. فسـكت عمرN«. مس�ند أمحد ج:) ص:366 مس�ند عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب، 
واللفظ له. السسن الكربى للبيهقي ج:) ص:273 كتاب الطهارة: باب الرخصة يف املسح عىل اخلفن.
ولكن عمر مع ذلك متسك به وكتب به، فقد روي عن يزيد بن وهب أنه قال: »كتب 
إلينـا عمر بن اخلطاب يف املسـح عـىل اخلفني ثالثة أيـام ولياليهن للمسـافر، ويومًا وليلة 
للمقيـم«. رشح مع�اين اآلث�ار ج:) ص:84 كتاب الطهارة: باب املس�ح عىل اخلفن ك�م وقته للمقيم 
واملسافر، واللفظ له. املصنف البن أيب شيبة ج:) ص:206 كتاب الطهارات: يف املسح عىل اخلفن. كنز 

العال ج:9 ص:600 ح:27585.
روى رقية بن مقصلة قال: »دخلت عىل أيب جعفرA فسألته عن أشياء... فقلت له: 
ما تقول يف املسـح عىل اخلفني؟ فقال: كان عمر يراه ثالثًا للمسـافر ويومًا وليلة للمقيم، 
وكان أيب ال يراه ال يف سفر وال حرض. فلام خرجت من عنده فقمت عىل عتبة الباب، فقال 

=

=



خطبة أمري املؤمننA يف ذكر البدع ...................................................... 293

وحددت عىل النبيذ)))، 

يل: أقبل فأقبلت عليه. فقال: إن القوم كانوا يقولون برأهيم، فيخطئون ويصيبون، وكان 
أيب ال يقول برأيه«. وسائل الشيعة ج:) ص:323.

وعـن زاذان قـال: »قال عيل بن أيب طالب أليب مسـعود: أنت فقيـه! أنت املحدث أن 
رسول اهللG مسح عىل اخلفني؟ قال: أوليس كذلك؟ قال: أقبل املائدة أو بعدها؟ قال: 
ال أدري. قـال: ال دريـت. إنـه مـن كذب عىل رسـول اهللG متعمدًا فليتبـوأ مقعده من 
النار«. كنز العال ج:9 ص:607ح:4)276، واللفظ له. ضعفاء العقييل ج:2 ص:86 يف ترمجة زكريا 
بن حييى الكسائي. ميزان االعتدال ج:2 ص:76 يف ترمجة زكريا بن حييى الكسائي الكويف. لسان امليزان 

ج:2 ص:484 يف ترمجة زكريا بن حييى الكسائي.
))) وقد أحل عمر بن اخلطاب النبيذ، فقد ورد عن عمرو بن ميمون قال: »قال عمرN: إنا 
لنـرشب من النبيذ نبيـذًا يقطع حلوم اإلبل يف بطوننا من أن تؤذينا«. الس�نن الكربى للبيهقي 

ج:8 ص:299 كتاب األرشبة: باب ما جاء يف وصف نبيذهم الذي كانوا يرشبونه. 
بـل ورد عـن نافـع بن عبد احلـارث أنه قال: قـال عمر: »ارشبـوا هذا النبيـذ يف هذه 
األسـقية، فإنـه يقيم الصلـب، وهيضم مـا يف البطن، وإنه لـن يغلبكم ما وجدتـم املاء«. 
املصن�ف الب�ن أيب ش�يبة ج:5 ص:526 كت�اب األرشبة: من كان يقول إذا اش�تد علي�ك فاكرسه باملاء، 

واللفظ له. كنز العال ج:5 ص:522 ح:3795).
وعـن ابـن عـون قال: »أتـى عمر قومـًا من ثقيـف قد حـرض طعامهم. فقـال: كلوا 
الثريد قبل اللحم، فإنه يسـد مكان اخللل، وإذا اشـتد نبيذكم فاكرسوه باملاء، وال تسقوه 
األعـراب«. املصن�ف الب�ن أيب ش�يبة ج:5 ص:526 كتاب األرشب�ة: من كان يقول إذا اش�تد عليك 

فاكرسه باملاء. ومراده من ذلك منع إسكاره بخلطه باملاء. 
ومن الطريف ما رواه الشعبي عن سعيد وعلقمة: أن أعرابيًا رشب من رشاب عمر، 
فجلـده عمر احلـد. فقال األعرايب: »إنـام رشبت من رشابك!« فدعا عمـر رشابه فكرسه 
باملـاء، ثـم رشب منـه وقال: »مـن رابه مـن رشابـه يشء فليكرسه باملـاء«. أح�كام القرآن 

للجصاص ج:2 ص:)58.
وجـاء رجـل قد ظمـئ إىل خازن عمر، فاستسـقاه فلم يسـقه، فأيت بسـطيحة لعمر، 
فرشب منها، فسـكر. فأيت به عمر، فاعتذر إليه، وقال: إنام رشبت من سـطيحتك. فقال 
عمـر: إنام أرضبك عىل السـكر. فرضبه عمر. رشح مع�اين اآلث�ار ج:4 ص:8)2، واللفظ له. 

=

=
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خم�س  الجنائ�ز  عل�ى  بالتكبي�ر  وأم�رت  المتعتي�ن)))،  بإح�ال   وأم�رت 

املحىل ج:7 ص:486. فتح الباري ج:0) ص:34.
وعن سعيد بن ذي لعوة قال: »أيت عمر برجل سكران، فجلده. فقال: إنام رشبت من 

رشابك. فقال: وإن كان«. رشح معاين اآلثار ج:4 ص:8)2.
وقـد ورد حتريمه يف روايات اجلمهور عن رسـول اهلل. فقد روى ابن عمر قال: »هنى 
رسـول اهللG عن احلنتمة«. قيل: »وما احلنتمة؟« قال: »اجلرة«. يعني النبيذ. مس�ند امحد 

ج:2 ص:27 مسند عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب.
 وقال عبد اهلل بن إدريس الكويف: »قلت ألهل الكوفة: يا أهل الكوفة، إنام حديثكم الذي 
حتدثونه يف الرخصة يف النبيذ عن العميان والعوران والعمشان. أين أنتم عن أبناء املهاجرين 
واألنصار؟!«. الس�نن الكربى للبيهقي ج:8 ص:306 كتاب األرشب�ة: باب ما جاء يف الكرس باملاء.
))) وقـد تواتـر منـع عمر عن املتعتـني: متعة احلج ومتعة النسـاء. فقد قـال يف خطبة له: »إن 
رسول اهلل هذا الرسول. وإن هذا القرآن هذا القرآن. وإهنام كانتا متعتان عىل عهد رسول 
اهللG، وأنا أهنى عنهام، وأعاقب عليهام. إحدامها متعة النساء. وال أقدر عىل رجل تزوج 
امـرأة إىل أجل إال غيبتـه باحلجارة. واألخرى متعة احلج، افصلـوا حجكم من عمرتكم 
.فإنه أتم حلجكم، وأتم لعمرتكم«. الس�نن الك�ربى للبيهقي ج:7 ص:206 كتاب النكاح: باب 
ن�كاح املتع�ة، واللفظ له. مس�ند أمحد ج:) ص:52 مس�ند عمر بن اخلطابN. معرفة الس�نن واآلثار 
ج:5 ص:345. رشح معاين اآلثار ج:2 ص:46) كتاب مناسك احلج: باب اإلحرام النبوي باحلج أو 

العمرة، وغريها من املصادر الكثرية.
وقـال جابر بن عبد اهلل: »متتعنا مع رسـول اهللG فلام قـام عمر قال: إن اهلل كان حيل 
لرسوله ما شاء بام شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأمتوا احلج والعمرة هلل كام أمركم اهلل، 
وابتوا نكاح هذه النساء. فلن أويت برجل نكح امرأة إىل أجل إال رمجته باحلجارة«. صحيح 
مس�لم ج:4 ص:38 كت�اب احلج: باب يف املتعة باحلج والعمرة، واللفظ ل�ه. أحكام القرآن للجصاص 

ج:2 ص:93). تاريخ املدينة ج:2 ص:720. وغريها من املصادر.
وسـأل رجل شـامي عبد اهلل بـن عمر عن متعة احلـج، فقال: »هي حـالل«. فقال له 
 Gالشامي: »إن أباك قد هنى عنها«. فقال: »أرأيت إن كان أيب هنى عنها وصنعها رسول اهلل 
أمر أيب يتبع أم أمر رسـول اهللG؟« فقال الرجل: »بل أمر رسـول اهللG«. فقال: »لقد 
صنعها رسول اهللG«. سنن الرتمذي ج:2 ص:59) أبواب احلج: باب ما جاء يف التمتع، واللفظ 

=

=
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تكبريات)))،  
له. وقال بعد ذكر احلديث: هذا حديث حسن صحيح. مسند أيب يعىل ج:9 ص:342. تفسري القرطبي 

ج:2 ص:388. وغريها من املصادر.
))) فقد روي عن رسول اهللE أن التكبر عىل اجلنازة مخسًا.

قـال عبد األعـىل: »صليت خلف زيد بن أرقم عىل جنازة، فكرب مخسـًا. فقام إليه أبو 
عيسـى عبـد الرمحن بن أيب ليىل فأخذ بيده فقال: نسـيت؟ قـال: ال. ولكن صليت خلف 
أيب القاسم خلييلG، فكرب مخسًا. فال أتركها أبدًا«. مسند أمحد ج:4 ص:370 حديث زيد بن 
أرقمN، واللفظ له. رشح معاين اآلثار ج:) ص:494 كتاب الصاة: باب التكبري عىل اجلنائز كم هو. 

املعجم األوسط ج:2 ص:228. وغريها من املصادر.
وعن عبد العزيز بن حكيم قال: »صليت خلف زيد بن أرقم عىل جنازة، فكرب مخسًا، 
ثم التفت فقال: هكذا كرب رسـول اهللG أو نبيكمG«. مس�ند أمحد ج:4 ص:)37 حديث 

.Nزيد بن أرقم
وحدث أيوب بن سـعيد بن محزة قال: »صليت خلف زيد بن أرقم عىل جنازة فكرب 
مخسًا ثم قال: صليت خلف رسول اهللG عىل جنازة فكرب مخسًا فلن ندعها ألحد«. سنن 
الدارقطن�ي ج:2 ص:60 كت�اب اجلنائز: باب التس�ليم يف اجلن�ازة واحد والتكبري أربعًا ومخس�ًا وقراءة 

الفاحتة.
وقال حييى بن عبد اهلل التيمي: »صليت خلف عيسى موىل حلذيفة يف املدائن عىل جنازة 
فكرب مخسًا، ثم التفت إلينا فقال: ما ومهت وال نسيت، ولكن كربت كام كرب موالي وويل 
نعمتي حذيفة بن اليامن، صىل عىل جنازة وكرب مخسًا، ثم التفت إلينا فقال: ما نسيت وال 
ومهت، ولكن كربت كام كرب رسول اهللG صىل عىل جنازة فكرب مخسًا«. مسند أمحد ج:5 
ص:406 حدي�ث حذيف�ة بن اليان، واللفظ له. جممع الزوائد ج:3 ص:34 كتاب اجلنائز: باب التكبري 
عىل اجلنازة. س�نن الدارقطني ج:2 ص:60 كتاب اجلنائز: باب التس�ليم يف اجلنازة واحد والتكبري أربعًا 
ومخسًا وقراءة الفاحتة. تاريخ بغداد ج:)) ص:43) يف ترمجة عيسى البزاز املدائني. وغريها من املصادر.
فلـام ويل عمـر جعل التكبرات أربعًا. الس�نن الكربى للبيهق�ي ج:4 ص:37 كتاب اجلنائز: 
ب�اب ما يس�تدل به عىل أن أكث�ر الصحابة اجتمعوا عىل أرب�ع ورأي بعضهم الزيادة منس�وخة. املصنف 
لعب�د الرزاق ج:3 ص:479�480 كتاب اجلنائز باب التكبري عىل اجلنازة. املصنف البن أيب ش�يبة ج:3 
ص:86) كتاب اجلنائز: من كان يكرب عىل اجلنازة مخسًا. فتح الباري ج:3 ص:62). عون املعبود ج:8 

ص:343. وغريها من املصادر.

=
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وألزم�ت الن�اس اجلهر ببس�م اهلل الرمحن الرحي�م)))، وأخرجت م�ن أدخل مع 
رس�ول اهللF يف مس�جده مم�ن كان رس�ول اهللF أخرج�ه، وأدخل�ت م�ن 
أخ�رج بعد رس�ول اهللF مم�ن كان رس�ول اهللF أدخله)2)، ومحل�ت الناس 

))) روى اجلمهـور أن رسـول اهللE كان جيهـر يف الصالة بـ)بسـم اهلل الرمحن الرحيم(. 
راج�ع الس�نن الك�ربى للبيهق�ي ج:2 ص:46، 47، 48، 49 كت�اب الص�اة: ب�اب افتت�اح القراءة يف 
الص�اة ببس�م اهلل الرمح�ن الرحي�م واجلهر هب�ا إذا جه�ر بالفاحتة، وس�نن الدارقطن�ي ج:) ص:303، 
304، 305، 308 كت�اب الص�اة: ب�اب وجوب قراءة بس�م اهلل الرمحن الرحي�م يف الصاة واجلهر هبا 
 واختاف الروايات، ونصب الراية ص:442، 444، والدراية البن حجر ج:) ص:)3)، وغريها من 

املصادر الكثرية. 
وعـن ابن عبـاس أن النبيE مل يزل جيهر يف السـورتني ببسـم اهلل الرمحن الرحيم 
حتى قبض. راجع سنن الدارقطني ج:) ص:303 كتاب الصاة: باب وجوب قراءة بسم اهلل الرمحن 
الرحي�م يف الص�اة واجلهر هب�ا واختاف الرواي�ات، وعمدة الق�ارئ ج:5 ص:288، ونص�ب الراية 

ص:469، 486، والدراية البن حجر ج:) ص:34)، 36)، وغريها من املصادر.
وقال أبو هريرة: »كان رسول اهللG جيهر يف الصالة ببسم اهلل الرمحن الرحيم، فرتك 
النـاس ذلك«. الس�نن الكربى للبيهقي ج:2 ص:47 كت�اب الصاة: باب افتت�اح القراءة يف الصاة 

ببسم اهلل الرمحن الرحيم واجلهر هبا إذا جهر بالفاحتة.
وروي عن األسود أنه قال: »صليت خلف عمر سبعني صالة فلم جيهر فيها ببسم اهلل 
الرمحن الرحيم«. راجع املصنف البن أيب شيبة ج:) ص:449 كتاب الصاة: من كان ال جيهر ببسم 

اهلل الرمحن الرحيم، ونيل األوطار للشوكاين ج:2 ص:7)2.
بـل روى محيد: أن أبا بكر كان يفتتـح القراءة باحلمد هلل رب العاملني. املصنف البن أيب 

شيبة ج:) ص:448 كتاب الصاة: من كان ال جيهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم.
وروى أنس أن أبا بكر وعمر وعثامن كانوا يستفتحون القراءة باحلمد هلل رب العاملني. 

املصنف البن أيب شيبة ج:) ص:447 كتاب الصاة: من كان ال جيهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم.
)2) قـال الفيـض: »وأخرجت من أدخل« لعل املراد به أبو بكر وعمر، حيث دفنا يف مسـجد 
الرسولE. »أخرجه« واملراد بإخراج الرسول إيامها سد باهبام عن املسجد. »وأدخلت 
من أخرج« لعل املراد به نفسهA وبإخراجه سد بابه وبإدخاله فتحه. الوايف ج:4) ص:6) 

أبواب اخلطب والرسائل.
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عىل حكم القرآن وعىل الطاق عىل الس�نة)))، وأخذت الصدقات عىل أصنافها 
وحدوده�ا)2)، ورددت الوض�وء، والغس�ل والص�اة إىل مواقيته�ا ورشائعه�ا 

))) فقد روي عن ابن عباس أنه قال: »كان الطالق عىل عهد رسول اهللG وأيب بكر وسنتني 
مـن خالفة عمر طالق الثـالث واحدة. فقال عمر بن اخلطاب: إن الناس قد اسـتعجلوا 
يف أمـر قد كانـت هلم فيه أناة، فلـو أمضيناه عليهـم، فأمضاه عليهم«. صحيح مس�لم ج:4 
ص:83)�84) كتاب الطاق: باب طاق الثاث. املس�تدرك عىل الصحيحن ج:2 ص:96) كتاب 
الطاق. الس�نن الكربى للبيهقي ج:7 ص:336 كتاب القس�م والنشوز: باب من جعل الثاث واحدة 
وما ورد يف خاف ذلك. املصنف لعبد الرزاق ج:6 ص:392 كتاب الطاق: باب املطلق ثاثًا. وغريها 

من املصادر الكثرية جدًا. 
 وقـال أبو الصهبـاء البن عبـاس: »أتعلم إنام كانـت الثالث جتعل واحـدة عىل عهد 
النبـيG وأيب بكـر وثالثًا من إمارة عمـر؟« فقال ابن عباس: »نعم«. صحيح مس�لم ج:4 
ص:84) كت�اب الطاق: ب�اب طاق الثاث. الس�نن الكربى للبيهقي ج:7 ص:336 كتاب القس�م 
والنش�وز: باب من جعل الثاث واحدة وما ورد يف خاف ذلك. املصنف لعبد الرزاق ج:6 ص:392 

كتاب الطاق: باب املطلق ثاثًا. وغريها من املصادر الكثرية جدًا.
)2) فـإن رسـول اهللG مل جيعل الزكاة عىل اخليل، بل هنـى عن ذلك. راجع املصنف لعبد الرزاق 

ج:4 ص:33، 34 كتاب الزكاة: باب اخليل. التمهيد البن عبد الرب ج:4 ص:5)2.
مـع أن عمـر فـرض الزكاة عليهـا، قال حي بن يعىل أنه سـمع يعىل قـال: »ابتاع عبد 
الرمحن بن أمية ـ أخو يعىل ـ من رجل فرسًا أنثى بامئة قلوص، فبدا له، فندم البائع، فأتى 
عمـرN، فقـال: إن يعىل وأخاه غصبـاين فريس، فكتب عمر إىل يعىل بـن أمية: أن احلق 
يب. فأتـاه، فأخـربه. فقال: إن اخليل لتبلغ هـذا عندكم؟! قال: ما علمت فرسـًا قبل هذه 
بلـغ هـذا. قال عمر: فنأخذ من كل أربعني شـاة شـاة وال نأخذ من اخليل شـيئًا، خذ من 
كل فـرس دينـارًا. قال: فرضب عىل اخليل دينارًا دينارًا«. راجع الس�نن الكربى للبيهقي ج:4 
ص:9))�20) كت�اب ال�زكاة: باب من رأى يف اخليل صدقة، واللفظ ل�ه، واملصنف لعبد الرزاق ج:4 
ص:36 كتاب الزكاة: باب اخليل، واالس�تذكار البن عبد الرب ج:3 ص:238، والتمهيد البن عبد الرب 
ج:4 ص:6)2، ونص�ب الراية ج:2 ص:422�423، واملبس�وط للرسخيس ج:2 ص:88)، وغريها 

من املصادر الكثرية.
=كام فرض الزكاة عىل القطنية، وهي العدس واحلمص وأشـباههام. راجع املصنف لعبد 
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ومواضعها، ورددت أهل نجران إىل مواضعهم)))، ورددت سبايا فارس وسائر 
األمم إىل كتاب اهلل وسنة نبيهF)2)، إذًا لتفرقوا عني.

ال�رزاق ج:4 ص:20) كت�اب الزكاة: ب�اب اخلرض، ج:6 ص:99 كتاب اجله�اد: صدقة أهل الكتاب، 
والس�نن الك�ربى للبيهق�ي ج:9 ص:0)2 كتاب اجلزية: ب�اب ما يؤخذ من الذم�ي إذا اجتر يف غري بلده 
واحلريب إذا دخل باد اإلس�ام بأمان، واملصنف البن أيب ش�يبة ج:3 ص:88 كتاب الزكاة: يف نصارى 
بن�ي تغل�ب ما يؤخ�ذ منهم، ومعرفة الس�نن واآلثار ج:7 ص:33)، واالس�تذكار الب�ن عبد الرب ج:3 

ص:)23، )25، والتمهيد البن عبد الرب ج:2 ص:26)، وغريها من املصادر الكثرية.
وفرضها أيضًا عىل عسل النحل. راجع املصنف لعبد الرزاق ج:4 ص:62 كتاب الزكاة: باب 

صدقة العسل، واملصنف البن أيب شيبة ج:3 ص:33 كتاب الزكاة: يف العسل هل فيه زكاة أم ال؟.
وكـذا عـىل الزيتون. راجع املصن�ف البن أيب ش�يبة ج:3 ص:33 كتاب ال�زكاة: يف الزيتون فيه 

الزكاة أم ال؟.
وفرضها أيضًا عىل حيل النسـاء. راجع املصنف البن أيب ش�يبة ج:3 ص:44 كتاب الزكاة: يف 

احليل، وتلخيص احلبري ج:6 ص:9). كنز العال ج:6 ص:542 ح:6875).
))) روي أن النبيE صالح أهل نجران عىل أن ال جيليهم من أرضهم، وأخذ منهم اجلزية 
من املال الواسـع. س�بل الس�ام ج:4 ص:63.، وكتب هلم بذلك كتابًا. املصنف البن أيب ش�يبة 

ج:8 ص:564 كتاب املغازي: ما ذكروا يف أهل نجران.
وملا ويل عمر أجالهم من أرضهم. السنن الكربى ج:9 ص:209 كتاب اجلزية: باب ما جاء 
يف تفسري أرض احلجاز وجزيرة العرب. املصنف البن أيب شيبة ج:8 ص:564 كتاب املغازي: ما ذكروا 

يف أهل نجران. سبل السام ج:4 ص:63. فتح الباري ج:5 ص:9.
وقد استنجد أهل نجران بأمر املؤمنني عيل بن أيب طالب، فجاؤوا إليه ومعهم قطعة 
أيـدم ]...كذا[ فيـه كتاب عليه خاتم النبـيE فقالوا له: »ننشـدك اهلل كتابك بيدك، 
وشـفاعتك بلسانك، إال ما رددتنا إىل نجران«. فلم يفعلA شيئًا. تفسري مقاتل بن سليان 
 ج:) ص:2)2. ونحوه يف املصنف البن أيب شيبة ج:7 ص:483 كتاب الفضائل: ما ذكر يف فضل عمر بن 
اخلط�ابN. تاري�خ دمش�ق ج:44 ص:364 يف ترمج�ة عمر بن اخلط�اب. املغني الب�ن قدامة ج:)) 

ص:405. وقد كانت حادثة املباهلة املعروفة معهم.
)2) لعله إشارة إىل منع عمر من سبي مرشكي العرب.

قال اليعقويب: »وكان أول ما عمل به عمر أن رد سـبايا أهل الردة إىل عشـائرهم، وقال:   =

=
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واهلل لق�د أم�رت الن�اس أن ال جيتمع�وا يف ش�هر رمض�ان إال يف فريضة، 
وأعلمتهم أن اجتاعهم يف النوافل بدعة، فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل 
معي: يا أهل اإلس�ام ُغرّيَت س�نة عمر))). ينهانا عن الصاة يف ش�هر رمضان 

تطوعًا. ولقد خفت أن يثوروا يف ناحية جانب عسكري...«)2).
ويب�دو من ه�ذا احلديث أنه )صل�وات اهلل عليه( مل يك�ن يصحر بكل ما 
عن�ده، لعدم تقب�ل العاّمة لبعضه، بس�ب اس�تحكام والئهم لألولن، وحس�ن 
اعتقاده�م هب�م، نتيجة ما قاموا به من التعتي�م الثقايف وغري ذلك مما تقدم الكام 

فيه، بل خيص به اخلاّصة من أهل بيته وشيعته.

 إين كرهـت أن يصر السـبي سـنة عـىل العـرب«. تاري�خ اليعق�ويب ج:2 ص:39) أي�ام عمر 
ابن اخلطاب.

وقـال ابن األثر: »ملـا ويل عمر بن اخلطاب قال: إنه لقبيح بالعرب أن يملك بعضهم 
بعضًا، وقد وسع اهلل عز وجل وفتح األعاجم، واستشار يف فداء سبايا العرب يف اجلاهلية 
واإلسـالم...«. الكام�ل يف التاري�خ ج:2 ص:382 أحداث س�نة إحدى عرش من اهلج�رة: ذكر ردة 
حرضم�وت وكن�دة. ومثله يف تاريخ الطربي ج:2 ص:549 أحداث س�نة إحدى عرش من اهلجرة: ذكر 

خرب حرضموت يف ردهتم، وإمتاع األساع ج:4) ص:250، وغريمها من املصادر.   
وقـال الشـعبي: »ملا قام عمر بن اخلطـابN قال: ليس عىل عريب ملك...«. الس�نن 
الكربى للبيهقي ج:9 ص:74 كتاب السري: باب من جيري عليه الرق، واللفظ له. املصنف لعبد الرزاق 
ج:7 ص:278 ب�اب األمة تغر احلرة بنفس�ها. املصنف البن أيب ش�يبة ج:7 ص:580 كتاب اجلهاد: ما 

قالوا يف سبي اجلاهلية والقرابة. كنز العال ج:6 ص:545 ح:6884)، وغريها من املصادر.
))) فقـد اسـتفاضت النصـوص بأن عمر رشع اجلامعة يف نافلة شـهر رمضـان وهي املعروفة 
بالرتاويـح. راجع صحيح البخ�اري ج:2 ص:252 كتاب الصوم: كتاب صاة الرتاويح: باب فضل 
م�ن ق�ام رمضان، والس�نن الك�ربى للبيهق�ي ج:2 ص:493 كتاب الص�اة: باب قيام ش�هر رمضان، 
واملصن�ف لعب�د ال�رزاق ج:4 ص:259 كتاب الصيام: ب�اب قيام رمضان، وصحيح اب�ن خزيمة ج:2 
ص:55) كت�اب الص�اة: ب�اب يف بيان وت�رهG يف الليلة التي ب�ات ابن عباس عنده، ومعرفة الس�نن 

واآلثار ج:2 ص:304، ونصب الراية ج:2 ص:74)، وغريها من املصادر الكثرية.
)2) الكايف ج:8 ص:58�63.

=
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ورب�ا أمج�لA يف حديثه حذرًا م�ن ردود الفع�ل التي خيش�ى أن تعيقه 
عن أداء وظيفته. ففي حديث س�فيان: »ع�ن فضيل بن الزبري قال: حدثني نقيع 
ع�ن أيب كدين�ة األزدي قال: قام رجل إىل أمري املؤمننA، فس�أله عن قول اهلل 
ُموا َبْيَن َيَدِي اهللِ َوَرُسولِِه﴾ فيمن نزلت؟ قال:  ِذيَن آَمُنوا اَل ُتَقدِّ َها الَّ تعاىل: ﴿َيا َأيُّ
م�ا تريد؟ أتريد أن تغ�ري يب الناس؟! قال: ال يا أم�ري املؤمنن، ولكن أحب أن 
أعلم. قال: اجلس، فجلس. فقال: اكتب: عامرًا. اكتب: معمرًا. اكتب: عمرًا. 
اكتب: عارًا. اكتب: معتمرًا. يف أحد اخلمسة نزلت. قال سفيان: قلت لفضيل: 

أتراه عمر؟ قال: فمن هو غريه«))).
ف�إذا كان مث�ل هذا األمر الذي ظه�ر بعد ذلك حت�ى رواه اجلمهور)2) ال 
يس�ع أم�ري املؤمننA اإلصح�ار به يف تلك الظ�روف احلرج�ة، فكيف يكون 

احلال يف غريه مما هو أشد وأقسى؟ 
ول�ذا حاول )صلوات اهلل عليه( أن خيتار مجاعة من خاصة أصحابه يلقي 
إليه�م تلك احلقائ�ق وحيملهم إياها يف جمال�س له خاّصة معهم أش�به بمجالس 
التدري�س، لتبقى خمزون�ة يف صدوره�م، ويبثوها يف الناس يف الوقت املناس�ب 

وعندما جيدون األرضية الصاحلة لتقبلها.
 Nقال: »وج�دت يف كتاب ميثم Kفف�ي صحيح صال�ح بن ميثم التار
يقول: متس�ينا ليل�ة عند أمري املؤمنن ع�يل بن أيب طالبA فق�ال لنا: ليس من 

))) تقريب املعارف ص:243.
)2) صحيح البخاري ج:6 ص:46 كتاب تفسري القرآن: سورة احلجرات، ج:8 ص:45) كتاب االعتصام 
بالكتاب والسنة: باب ما يكره من التعمق والتنازع يف العلم والغلو يف الدين والبدع لقوله تعاىل: ﴿َيا َأْهَل 
﴾. مس�ند أمحد ج:4 ص:6 حديث عبد اهلل بن  اْلِكَتـاِب اَل َتْغُلـوْا ِفي ِدينُِكْم َواَل َتُقوُلوْا َعَلى اهللِ إاِلَّ اْلَحقِّ

 

الزب�ري ب�ن العوامO. س�نن الرتم�ذي ج:5 ص:63 أبواب تفس�ري القرآن عن رس�ول اهللG: س�ورة 
احلجرات. وغريها من املصادر.
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عب�د امتح�ن اهلل قلبه باإلي�ان إال أصبح جي�د مودتنا عىل قلب�ه، وال أصبح عبد 
مم�ن س�خط اهلل عليه إال جي�د بغضنا عىل قلبه، فأصبحنا نف�رح بحب املؤمن لنا، 

ونعرف بغض املبغض لنا.
وأصبح حمبنا مغتبطًا بحبنا برمحة من اهلل ينتظرها كل يوم، وأصبح مبغضنا 
يؤس�س بنيانه عىل ش�فا جرف هار، فكان ذلك الش�فا قد اهنار به يف نار جهنم. 
وكأن أب�واب الرمح�ة ق�د فتح�ت ألصح�اب الرمح�ة. فهنيئًا ألصح�اب الرمحة 
رمحته�م، وتعس�ًا ألهل الن�ار مثواهم. إن عبدًا لن يق�رص يف حبنا خلري جعله اهلل 

يف قلبه. 
ولن حيبنا من حيب مبغضنا، إن ذلك ال جيتمع يف قلب واحد و﴿ما َجَعَل 
ن َقْلَبْيِن ِفي َجْوِفِه﴾ حيب هبذا قومًا، وحيب باآلخر عدوهم، والذي  اهلُل لَِرُجٍل مِّ

حيبنا فهو خيلص حبنا كا خيلص الذهب ال غش فيه. 
نح�ن النجباء وأفراطنا أفراط األنبياء، وأن�ا ويص األوصياء، وأنا حزب 

اهلل ورسولهA. والفئة الباغية حزب الشيطان.
فم�ن أحب أن يعلم حاله يف حبنا فليمتح�ن قلبه، فإن وجد فيه حب من 

أّلب علينا فليعلم أن اهلل عدوه وجربئيل وميكائيل، واهلل عدو الكافرين«))). 
وم�ن الظاهر أن جمالس التثقيف مس�اًء ويف بيت اإلمامA نفس�ه ختتص 

باخلاّصة، وال تكون مع العاّمة. والسيا يف تلك العصور.
وم�ن ث�م عرف مجاعة م�ن ذوي املقام الرفيع بأهنم م�ن خواص أصحابه 

احلاملن لتعاليمه وأرساره التي ال يسهل تقبلها عىل العاّمة.
وكي�ف كان فقد بقي والء األولن حاجزًا للكثريين عن تقبل ما أوضحه 

))) األمايل للطويس ص: 48)�49).
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)صل�وات اهلل علي�ه( من حق أهل البيتB))). بل س�ببًا للتش�نيع والتش�هري 
بش�يعتهم، ومربرًا النتهاك حرماهتم يف دمائهم وأمواهلم وكرامتهم. إال أن إيان 

الشيعة بقضيتهم كان أقوى من أن يقف ذلك يف طريقه.
وباجلملـة: كانت نتيجة جهود أمري املؤمن�نA وخاصة أصحابه ظهور 
دعوة التش�يع ألهل البيت )صلوات اهلل عليهم( املبتنية عىل أن اإلمامة واخلافة 
 .Eح�ق خيت�ص هبم. تبع�ًا للنص عليهم م�ن اهلل عز وجل ورس�وله األمن

))) وربام صار ذلك عقدة بينهA وبني بعض من كان يف طاعته، بحيث كانوا يف أزمة نفسية 
انفجـرت يف التحكيم، لتتشـبث به كمـربر لتكفره )صلوات اهلل عليـه( واخلروج عليه، 

وظهور فرقة اخلوارج. كام يناسب ذلك..
 أواًل: ضعف شـبهتهم وظهور وهنها، لـوال العقد التي تتحقق هبا األرضية الصاحلة 

للتشبث بالشبه الضعيفة.
 وثانيـًا: تقديسـهم الشـديد أليب بكـر وعمـر، وعـدم حماولتهـم النظر يف سـلبياهتام. 
والسـيام مع ما ورد من عناية عمر ببعضهم، كعبد الرمحن بن ملجم، حيث كتب لعامله 
عىل مرص عمرو بن العاص أن قّرب دار عبد الرمحن بن ملجم من املسـجد ليعلم الناس 
القرآن والفقه فوسع له. راجع لسان امليزان ج:3 ص:440 يف ترمجة عبد الرمحن بن ملجم املرادي، 
واألنساب للسمعاين ج:) ص:)45 يف التدؤيل، وتاريخ اإلسام ج:3 ص:653 يف أحداث سنة أربعن 

من اهلجرة، والوايف بالوفيات ج:8) ص:72) يف ترمجة عبد الرمحن بن ملجم، وغريها من املصادر.
 وثالثًا: متيزهم بقراءة القرآن املجيد وتشـبثهم بظواهر بعض آياته الكريمة، من دون 
تعريج عىل السنة النبوية الرشيفة، التي كان أمر املؤمنني )صلوات اهلل عليه( يركز عليها 

يف إثبات حقه وحق أهل البيتB، ويف توجيه كثر من مواقفه. 
حيـث قد يوحي ذلك بعدم ألفتهم التعريج عىل السـنة يف اخلروج عن ظواهر القرآن 
البدويـة واجلمـع بينها، تأثرًا بمواقف األولني من السـنة، وتركيزهـم عىل القرآن وحده، 

حتى اشتهر عنهم قوهلم: »حسبنا كتاب اهلل«.
 نعم ال يزيد ذلك عىل االحتامل أو الظن، وحيتاج ملزيد من الفحص والتأمل قد يتيرس 

للباحثني، من أجل التعرف عىل الرتاكامت التي انفجرت لتتجسد يف هذه الدعوة.
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وهي تعتمد عىل االستدالل والربهان.
وذلك يف مقابل ما كان عليه اجلمهور من عدم اختصاص اإلمامة واخلافة 
بأه�ل البيت )صل�وات اهلل عليهم(. وه�و مدعوم باحرتام األول�ن احرتامًا قد 
يبلغ حّد التقديس، بحيث يكون دينًا يتدين به، نتيجة العوامل التي س�بق ويأيت 

إن شاء اهلل تعاىل التعرض هلا.

إيضاحهA ألحكام حرب أهل القبلة

األمر الثاين: أن مقتل عثان كان مفتاحًا للرصاع الدموي عىل الس�لطة يف 
اإلسام، ولظهور االنقسام يف األمة وظهور الفرق فيها. 

وق�د تنبأ أم�ري املؤمنن )صل�وات اهلل عليه( بذلك يف أحداث الش�ورى، 
نتيجة ملا عنده من مكنون العلم. فقد روي عنهA أنه قال جلاعة الش�ورى بعد 

أن ذكر حق أهل البيت )صلوات اهلل عليهم(: 
»اس�معوا كامي وعوا منطقي. عس�ى أن تروا هذا األمر بعد هذا اجلمع 
تنتىض فيه السيوف، وختان فيه العهود، حتى ال يكون لكم مجاعة، وحتى يكون 

بعضكم أئمة ألهل الضالة، وشيعة ألهل اجلهالة«))).
وقد سبق أنهA قال لعثان: »وإين أنشدك اهلل أن ال تكون إمام هذه األمة 
املقتول، فإنه كان يقال: يقتل يف هذه األمة إمام يفتح عليها القتل والقتال إىل يوم 

القيامة...«)2).

))) رشح هنج الباغة ج:) ص:95)، واللفظ له. هنج الباغة ج:2 ص:23. تاريخ الطربي ج:3 ص:300 
أحداث س�نة ثاث وعرشين من اهلجرة: قصة الش�ورى. الكامل يف التاريخ ج:3 ص:74 أحداث سنة 

ثاث وعرشين من اهلجرة: ذكر قصة الشورى.
)2) تقدم يف ص: 268.
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ومن الظاهر أن املسلمن ال عهد هلم هبذه احلروب وال يعرفون أحكامها، 
وإنا يعهدون حرب الكفار من املرشكن وأهل الكتاب. فتتحكم فيها اجتهادات 

السلطة ونزواهتا من دون حتديد للحق والباطل، والعدل واجلور. 
ويف احلقيقة قد سبقت احلرب للمسلمن من أجل السلطة قبل ذلك عند 
ارحتال النبيE للرفيق األعىل. فإن بعض احلروب التي أطلق عليها حروب 
الردة مل تكن يف احلقيقة حروب ردة، بل كانت من أجل تثبيت سلطة أيب بكر، عىل 
ما ذكرناه يف جواب السؤال الرابع من اجلزء الثاين من كتابنا )يف رحاب العقيدة).
إال أن الس�لطة قد حاولت تشويه موقف املعارضة بإطاق حروب الردة 
عليه�ا. ك�ا أهنا ختبط�ت يف التعامل م�ع املعارضة عن عمد أو جه�ل، كا أرشنا 
ل�يشء م�ن ذل�ك يف املبح�ث األول عند عرض ن�اذج من االنح�راف يف العهد 
األم�وي))). وم�ن ثم مل يعرف املس�لمون ش�يئًا عن التعامل اإلس�امي احلق يف 

حرب أهل القبلة.

سرتهA يف حروبه صارت سّنة للمسلمني

فكان�ت بيعة أمري املؤمننA وتوليه الس�لطة ومبارشت�ه لتلك احلروب 
التي ترتبت عىل بيعته س�ببًا يف وضوح أحكامها. وصارت س�ريتهA فيها علًا 

للمسلمن.
حتى قال أبو حنيفة: »ما قاتل أحد عليًا إال وعيل أوىل باحلق منه. ولوال ما 
سار عيل فيهم ما علم أحد كيف السرية يف املسلمن«)2). وسئل عن يوم اجلمل. 

))) تقدم يف ص:234 وما بعدها.
)2) بغية الطلب يف تاريخ حلب ج:) ص:)29 باب يف ذكر صفن...: الفصل الثاين يف بيان أن عليًاA عىل 
احلق يف قتاله معاويةK، واللفظ له. مناقب أيب حنيفة للخوارزمي ج:2 ص:83 الباب الرابع والعرشون 

يف ذكر ألفاظ جرت عىل لسانه فصارت أمثااًل بن الناس. مناقب أيب حنيفة للكردري ج:2 ص:)7.
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فقال: »سار عيل فيه بالعدل، وهو عّلم املسلمن السّنة يف قتال أهل البغي«))).
وق�ال تلميذه حممد بن احلس�ن: »ل�و مل يقاتل معاوية عليًا ظامل�ًا له متعديًا 

باغيًا كنا ال هنتدي لقتال أهل البغي«)2).
وقال الشافعي: »لوال عيل ملا ُعرف يشء من أحكام أهل البغي«)3).

ومل�ا أنك�ر حييى ب�ن معن عىل الش�افعي اس�تدالله بس�رية أم�ري املؤمنن 
)صل�وات اهلل علي�ه( يف قت�ال البغاة، وق�ال: »أجيعل طلحة والزب�ري بغاة؟!« رّد 
علي�ه أمحد بن حنبل وقال: »وحيك! وأي يشء يس�عه أن يضع يف هذا املقام؟!«. 
وقال ابن تيمية: »يعني: إن مل يقتد بسرية عيل يف ذلك مل يكن معه سنة من اخللفاء 

الراشدين يف قتال البغاة«)4).
وق�د أوض�ح أمري املؤمن�ن )صلوات اهلل علي�ه( بس�ريته وأقواله يف تلك 

احلروب أمرين:

إسالم الباغي يعصمه من الرق ويعصم ماله

أوهلـام: أن الباغ�ي وإن ه�در دم�ه دفع�ًا ل�رشه، إال أن إس�امه يعصم�ه 
 م�ن ال�رق، ويعص�م مال�ه ال�ذي مل يقات�ل ب�ه)5)، أو مجي�ع مال�ه حت�ى م�ا قاتل 

))) مناق�ب أيب حنيف�ة للخوارزم�ي ج:2 ص:84 الب�اب الرابع والعرشون يف ذكر ألفاظ جرت عىل لس�انه 
فصارت أمثااًل بن الناس. مناقب أيب حنيفة للكردري ج:2 ص:72.

)2) اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ج:2 ص:26 يف ترمجة حممد بن أمحد بن موسى بن داود الرازي الربزايل.
)3) رشح هنج الباغة ج:9 ص:)33.

)4) جمموع الفتاوى ج:4 ص:438 مفصل اعتقاد السلف: فصل يف أعداء اخللفاء الراشدين واألئمة الراشدين.
)5) رشح هن�ج الباغ�ة ج:) ص:250. جامع بي�ان العلم وفضله البن عبد ال�رب ج:2 ص:05). املصنف 
البن أيب ش�يبة ج:8 ص:0)7 كتاب اجلمل: مس�ري عائش�ة وع�يل وطلحة والزب�ري. الدراية البن حجر 
ج:2 ص:39) باب البغاة. املحىل ج:)) ص:03) حكم قتل أهل البغي. كنز العال ج:)) ص:336 

ح:676)3، 677)3. وغريها من املصادر.
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به))). وليس هو كالكافر يف ذلك.
وقد س�بب ذلك لهA إحراجًا يف واقعة اجلمل، ألن املسلمن مل يعهدوا 
التفريق بن األمرين يف حروهبم. إال أنه استطاع أن يقنعهم حينا قال: »فأقرعوا 
عىل عائش�ة، ألدفعها إىل من تصيبه القرعة«. فعرفوا خطأهم، وقالوا: »نس�تغفر 

اهلل يا أمري املؤمنن«)2).
وه�ذا من مظاه�ر أمانته )صلوات اهلل عليه( واهتام�ه بتطبيق أحكام اهلل 
ع�ز وج�ل. فهو مل يندف�ع يف االنتقام من حماربيه ش�فاًء لغيظه وحتكي�ًا لعاطفته، 
ب�ل وقف عند احلكم الرشعي، ال من أجل جم�اراة الناس، فإهنم جيهلون احلكم 
املذكور، بل قيامًا بوظيفته الرشعية، وأداء ألمانته وما عهد إليه من تعريف األمة 

بدينها، وإن سّبب ذلك إحراجًا له مع عسكره.
ك�ا أن�ه صار س�ببًا لزهد الناس يف اجله�اد معه يف تلك احل�روب التي هبا 
تقرير مصري حكمه  وتثبيت سلطته، ألن من أهّم دواعي اجلهاد عند عامة الناس 

هو الفوز بالغنائم واالستكثار منها.
والس�لطة من بع�دهA وإن خرجت عن ذلك بس�بب انحرافها، كا هو 
املعل�وم بأدن�ى مراجعة للتاري�خ، وأرشنا إىل بعض ذل�ك يف املبحث األول عند 
ع�رض ناذج من االنحراف يف العهد األموي، إال أن س�ريتهA صارت س�ببًا 
لظهور جور الس�لطة يف س�ريهتا، وهو مكس�ب عظيم لإلس�ام، حيث ظهرت 

))) جواهر الكام ج:)2 ص:339�)34.
)2) رشح هنج الباغة ج:) ص:)25، واللفظ له. جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب ج:2 ص:05). 
املصنف البن أيب ش�يبة ج:8 ص:0)7 كتاب اجلمل: مس�ري عائشة وعيل وطلحة والزبري. الدراية البن 
حج�ر ج:2 ص:39) ب�اب البغ�اة. املحىل ج:)) ص:03) حك�م قتل أهل البغي. كن�ز العال ج:)) 
ص:336 ح:676)3، 677)3. نصب الراية ج:4 ص:363 باب البغاة: وصية س�يدنا عيل )كرم اهلل 

وجهه( يوم اجلمل واحلديث يف ذلك. وغريها من املصادر.
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براءته من تلك السرية اجلائرة.

سقوط حرمة الباغي وانقطاع العصمة معه

ثانيهـام: التأكي�د ع�ىل بغ�ي اخلارج ع�ىل اإلمام احل�ق، وس�قوط حرمته، 
وخروجه عن ضوابط اإليان واإلسام احلق، مها كان شأنه الديني واالجتاعي، 

كا يشري إىل ذلك ما يأيت عن النبيE يف الفتنة. 
وق�ال أم�ري املؤمن�ن )صل�وات اهلل علي�ه(: »أن�ا فق�أت ع�ن الفتن�ة. مل 
يك�ن ليج�رتئ عليه�ا غريي. ول�و مل أك فيكم م�ا قوتل أصح�اب اجلمل وأهل 

النهروان...«))).
ويف كتاب لهA إىل معاوية: »وإن طلحة والزبري بايعاين، ثم نقضا بيعتي. 
وكان نقضه�ا كردهتا، فجاهدهتا ع�ىل ذلك حتى جاء احلق وظهر أمر اهلل وهم 

كارهون...«)2).

))) بحار األنوار ج:33 ص:366، واللفظ له. كتاب السنة لعبد اهلل بن أمحد ج:2 ص:627. حلية األولياء 
ج:4 ص:86) يف ترمجة عيل بن أيب طالب. السنن الكربى للنسائي ج:5 ص:65) كتاب املناقب: ذكر 
م�ا خ�ص به عيل من قتال املارقن: ثواب من قاتلهم، إال إنه ذكر أهل النهروان ومل يذكر أهل اجلمل بينا 
ذكره�م يف كتاب خصائص أمري املؤمن�ن ص:46) ما خص به عيل من قتال املارقن. املصنف البن أيب 
ش�يبة ج:8 ص:698 كتاب املغازي: ما ذكر يف عثان، إال إنه كنى عن عائش�ة وطلحة والزبري ب�: )فان 
وف�ان وفان(. كنز الع�ال ج:)) ص:298 ح:565)3. تاريخ اليعقويب ج:2 ص:93) خافة أمري 

املؤمنن عيل بن أيب طالب. كتاب سليم بن قيس ص:256. وغريها من املصادر. 
وروي مبتورًا يف علل الدارقطني ج:4 ص:23 مسند عيل بن أيب طالب، تاريخ دمشق ج:42 ص:474   

يف ترمجة عيل بن أيب طالب.
)2) رشح هنج الباغة ج:3 ص:75، واللفظ له، ج:4) ص:36. اإلمامة والسياسة ج:) ص:80 كتاب عيل 
إىل معاوية مرة ثانية. تاريخ دمشق ج:59 ص:28 يف ترمجة معاوية بن صخر أيب سفيان. العقد الفريد ج:4 
 :Nص:306 فرش كتاب العسجدة الثانية يف اخللفاء وتوارخيهم وأخبارهم: خافة عيل بن أيب طالب 
أخب�ار ع�يل ومعاوي�ة. وقع�ة صف�ن ص:29. املناق�ب للخوارزم�ي ص:202. وغريها م�ن املصادر.
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ومل�ا أرادوا كتابة عهد التحكيم بعد ح�رب صفن قيل لهA: »أتقر أهنم 
مؤمن�ون مس�لمون؟« فقال )صل�وات اهلل عليه(: »ما أق�ر ملعاوية وال ألصحابه 
أهن�م مؤمن�ون وال مس�لمون، ولكن يكت�ب معاوية ما ش�اء لنفس�ه وأصحابه، 

ويسمي نفسه وأصحابه ما شاء«))).
بل ليس س�قوط حرمة الباغي هبدر دمه فق�ط، كالزاين املحصن، بل ورد 
عنهA ما يناسب انقطاع العصمة بن الباغي وأهل احلق، فا جتري عليه أحكام 

املسلمن بعد القتل مراسيم التجهيز الرشعية)2)، كا جتري عىل املسلمن.
وع�ىل هذا يبتني حديث اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه( مع معاوية. 
ق�ال اليعق�ويب بعد أن ذكر مقت�ل حجر بن عدي الكن�دي ومجاعته )رضوان اهلل 
عليه�م(: »وق�ال معاوية للحس�ن بن عيلC: ي�ا أبا عبد اهلل علم�ت أنا قتلنا 
ش�يعة أبي�ك، فحنطناه�م وكفناه�م وصلين�ا عليه�م ودفناهم. فقال احلس�ن: 
حججت�ك ورب الكعبة. لكنا واهلل إن قتلنا ش�يعتك ما كفناهم، وال حنطناهم، 

وال صلينا عليهم وال دفناهم«)3).
وقيل: »وملا بلغ احلسن البرصي قتل حجر وأصحابه قال: أصلوا عليهم، 
وكفنوه�م، ودفنوهم، واس�تقبلوا هبم القبلة؟ قال�وا: نعم. قال: حجوهم ورب 

الكعبة«)4).
))) وقعة صفن ص:509�0)5، واللفظ له. رشح هنج الباغة ج:2 ص:233. ينابيع املودة ج:2 ص:20.

)2) تاري�خ الط�ربي ج:4 ص:66 أح�داث س�نة س�بع وثاثن من اهلج�رة: ذكر ما كان من خ�رب اخلوارج. 
الكامل يف التاريخ ج:3 ص:348 أحداث س�نة س�بع وثاثن من اهلجرة: ذكر مقتل ذي الثدية. تاريخ 

ابن خلدون ج:2 ق:2 ص:)8) أمر اخلوارج وقتاهلم.
)3) تاري�خ اليعق�ويب ج:2 ص:)23 وف�اة احلس�ن بن عيل، واللفظ ل�ه. االحتجاج ج:2 ص:9). وس�ائل 

الشيعة ج:2 ص:704 باب:8) من أبواب تغسيل امليت ح:3.
)4) الكام�ل يف التاريخ ج:3 ص:486 أحدث س�نة إحدى ومخس�ن من اهلج�رة: ذكر مقتل حجر بن عدي 
=وعم�رو ب�ن احلمق اخلزاعي وأصحاهبا، واللفظ له. تاريخ دمش�ق ج:8 ص:27 يف ترمجة أرقم بن عبد 
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حي�ث يظهر من ذلك أن إجراء الس�لطان أحكام اإلس�ام عىل من يقتله 
ممن ال يعرتف برشعية سلطته يكون حجة للمقتول عىل السلطان، ألنه ال جيتمع 
م�ع رشعية قتله له، وأن القتل والقتال من اإلمام ملناوئيه متى كان بحق ومل يكن 

تعديًا أوجب انقطاع العصمة بينها، وسقوط احلرمة.
وقد رّصح بذلك زهري بن القن )رضوان اهلل عليه( يف خطبته عىل عسكر 
األموي�ن قبي�ل معركة الطف، حيث قال: »يا أه�ل الكوفة نذار لكم من عذاب 
اهلل نذار. إن حقًا عىل املسلم نصيحة أخيه املسلم. ونحن حتى اآلن أخوة، وعىل 
دي�ن واح�د، وملة واحدة، م�ا مل يقع بيننا وبينكم الس�يف، وأنت�م للنصيحة منا 

أهل. فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنا أمة وأنتم أمة...«))).
وبذل�ك يظهر موقف أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه( من مجيع من قاتله 

يف حروبه، ونظرته إليهم، وتقييمه هلم.

اخلالصة يف هدفهA من تويل السلطة

واملتحص�ل م�ن مجي�ع ما س�بق: أن أم�ري املؤمن�ن )عليه أفض�ل الصاة 
والس�ام( مل يقب�ل بالبيع�ة من أج�ل أن َيرِجع احلق إىل أهله، وتبقى الس�لطة يف 
اإلس�ام يف مس�ارها الذي أراده اهلل تع�اىل هلا. ألنهA كان ع�ىل يقن من عدم 

تيرس ذلك، وأنه البد من عود السلطة إىل االنحراف يف مسارها.
وإن�ا كانت الثمرة املهم�ة لتوليهA اخلافة تنبيه األمة النحراف مس�ار 
الس�لطة يف اإلس�ام، وظهور كثري من األحكام الرشعية واحلقائق التي يتوقف 
عليها بقاء دعوة اإلسام احلق، وساع صوهتا، إقامة للحجة، حتى مع عود السلطة 
اهلل الكندي. تاريخ الطربي ج:4 ص:207 أحدث س�نة إحدى ومخسن من اهلجرة: تسمية من قتل من 

.Kأصحاب حجر
))) تقدمت مصادره يف ص:)4).

=
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لانح�راف ال�ذي فرض عىل اإلس�ام بعد ارحتال النب�يE للرفيق األعىل.

قيامهA باألمر بعد عثامن بعهد من اهلل تعاىل

ومن الطبيعي أن ذلك كله كان بعهد إليه من النبيE عن اهلل عز وجل 
َنٍة﴾))). َنٍة َوَيْحَيى َمْن َحيَّ َعن َبيِّ ﴿لَِيْهِلَك َمْن َهَلَك َعن َبيِّ

ق�الA يف خطبته ملا بوي�ع: »أال وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث 
اهلل نبيك�مF. وال�ذي بعث�ه باحلق لتبلبلن بلبل�ة، ولتغربلن غربلة، ولتس�اطن 
سوط القدر، حتى يعود أسفلكم أعاكم، وأعاكم أسفلكم. وليسبقن سابقون 
كانوا قرصوا، وليقرصن سباقون كانوا سبقوا. واهلل ما كتمت وشمة، وال كذبت 
كذب�ة. ولق�د نبئت هبذا املقام وهذا اليوم... حق وباط�ل. ولكل أهل. فلئن أمر 

الباطل لقديًا فعل. ولئن قّل احلق فلربا ولعل. ولقلا أدبر يشء فأقبل«)2).
وذيل هذا الكام مشعر  بيأسهA من تعديل مسار السلطة يف اإلسام، 
 وبق�اء اخلاف�ة يف موضعه�ا ال�ذي وضعه�ا اهلل عز وج�ل فيه بع�د أن خرجت 

عنه وأدبرت.

كالم للنبيE يف الفتنة

وقال ابن أيب احلديد يف التعقيب عىل كام ألمري املؤمنن يف الفتنة مذكور 
يف هن�ج الباغ�ة : »وه�ذا اخل�رب م�روي ع�ن رس�ول اهللF ق�د رواه كثري من 
املحدث�ن عن عيلA أن رس�ول اهللF ق�ال له: إن اهلل قد كت�ب عليك جهاد 
املفتونن كا كتب عيّل جهاد املرشكن. قال: فقلت: يا رس�ول اهلل، ما هذه الفتنة 

))) سورة األنفال اآلية: 42.
)2) هنج الباغة ج:) ص:47�48، واللفظ له. الكايف ج:8 ص:67�68.



3(( ............................................................... كام للنبيE يف الفتنة 

الت�ي كت�ب عيّل فيها اجلهاد؟ قال: قوم يش�هدون أن ال إله إال اهلل، وأين رس�ول 
اهلل، وهم خمالفون للس�نة. فقلت: يا رسول اهلل فعام أقاتلهم وهم يشهدون كا 
 أش�هد؟ قال: عىل اإلحداث يف الدين وخمالفة األمر... فقلت: يا رس�ول اهلل لو 

بينت يل قليًا. 
فقال: إن أمتي ستفتن من بعدي، فتتأول القرآن وتعمل بالرأي، وتستحل 
اخلمر بالنبيذ، والس�حت باهلدية، والربا بالبيع، وحت�رف الكتاب عن مواضعه، 
دها. فإذا قلِّدهتا جاش�ت  وتغل�ب كلم�ة الضال. فك�ن جليس بيتك حت�ى تقلَّ
عليك الصدور، وقلبت لك األمور. تقاتل حينئذ عىل تأويل القرآن، كا قاتلت 

عىل تنزيله. فليست حاهلم الثانية بدون حاهلم األوىل. 
فقل�ت: ي�ا رس�ول اهلل فب�أي املن�ازل أن�زل ه�ؤالء املفتونن م�ن بعدك، 
أبمنزل�ة فتن�ة أم بمنزل�ة ِرّدة؟ فق�ال: بمنزلة فتن�ة يعمهون فيه�ا إىل أن يدركهم 

العدل...«)))... إىل غري ذلك مما ورد عنهم )صلوات اهلل عليهم(.

))) رشح هنج الباغة ج:9 ص:206.





املقام الثاين
يف مواجهة السلطة جلهود 
أمر املؤمننيA وخاصته

بعد أن اس�توىل معاوية عىل الس�لطة، وصفت له األم�ور، وّظف قدراِت 
اإلس�ام املعنوية واملادية لصالح حكمه، وتثبيت أركانه وإرس�اء قواعده، بأمل 
قي�ام دولة أموي�ة تتوىل قيادة املس�لمن، وتتحكم يف اإلس�ام لصاحلها وصالح 

أصوهلا اجلاهلية، مها كانت الوسائل والنتائج. 

Bاهتامم معاوية بالقضاء عىل خط أهل البيت

وكان مهه األكرب القضاء عىل خط أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( الذي 
يمثل اإلسام الصحيح، ويذكر به، ويدعو له.

ويبدو أنه كان يرى يف بدء األمر أن سياس�ة الرتغيب والرتهيب تكفي يف 
نج�اح اخلط األموي، وفش�ل خط أهل البيت )صل�وات اهلل عليهم(، وأن أمري 
املؤمن�ن )عليه أفضل الصاة والس�ام( إنا نرصه من ن�رصه رغبة ورهبة حينا 

كان له السلطان، وكان بمقدوره أن يرض وينفع. 
أما بعد أن قتلA وخرج السلطان عنه وعن أهل بيته � بحيث ال خُيافون 
وال ُيرَجون � فسوف ُينسى هو وأهل البيت من بعده، وتنسى معهم دعوة احلق 
� املتمثلة بخطهمB� ومتوت بموته، وينفرد معاوية يف الساحة، وال يعيقه عن 

حتقيق هدفه يشء.
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إدراك معاوية قوة خط أهل البيتB عقائديًا

لكن�ه فوجئ ب�أن أمري املؤمن�ن )صل�وات اهلل عليه( قد أخ�ذ موقعه من 
قل�وب كث�ري من الن�اس، وتعلق�وا به، وثبت�وا عىل مواالت�ه، واإلي�ان بدعوته، 
والتمس�ك هبا. حتى ق�ال معاوية عنهA: »واهلل لوفاؤكم ل�ه بعد موته أعجب 

من حبكم له يف حياته«))). 
وأدرك أن أمري املؤمنن )عليه أفضل الصاة والس�ام( قد أرس�ى دعوة 
ذات بع�د عقائدي، هتدد مرشوع�ه، وتقف حجر عث�رة يف طريقه، حيث ترتفع 

األصوات من محلتها باإلنكار عليه وفضحه.
والس�يا أن خط أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( با له من ُبعد عقائدي 

يعتمد عىل أمور هلا أمهيتها يف تركيز العقيدة وإرسائها وجتذرها.

Bدعم العقل والدليل خلط أهل البيت

إثب�ات  ال�كايف ع�ىل  الدلي�ل  العق�ل والربه�ان. حي�ث يمل�ك   األول: 
حقه�مB. وقد نّب�ه أمري املؤمنن )صلوات اهلل علي�ه( الناس إىل ذلك يف فرتة 

حكمه القصرية. 
 Eحديث الدار عند إنذار النبي Aومن األحاديث املهمة التي ذكرها 
عشريته األقربن يف بدء الدعوة، حيث أعلن النبيE عن أخوة أمري املؤمنن 

لهE ووصيته وخافته فيهم، وأمَرهم بأن يسمعوا له ويطيعوا)2).

))) العق�د الفري�د ج:2 ص:83 ف�رش كت�اب اجلانة يف الوف�ود: الوافدات عىل معاوية: وف�ود الزرقاء عىل 
معاوية، واللفظ له. تاريخ دمشق ج:69 ص:67) يف ترمجة زرقاء بنت عدي بن مرة اهلمدانية. باغات 

النساء ص:34 يف كام الزرقاء بنت عدي.
=)2) تاريخ الطربي ج:2 ص:63�64 ذكر اخلرب عا كان من أمر النبيG عند ابتداء اهلل تعاىل ذكره إياه بإكرامه 



3(5 ........................................................ قوة خط أهل البيتB عقائديًا  

ومنها حديث الغدير يف أواخر حياة النبيE فقد روى أمحد بن حنبل 
عن حسن بن حممد وأيب نعيم املعني قاال: حدثنا فطر عن أيب الطفيل قال: »مجع 
 عيلN الناس يف الرحبة. ثم قال هلم: أنش�د اهلل كل امرئ مس�لم س�مع رسول 
اهللG يق�ول ي�وم غدير خم ما س�مع ملا قام. فقام ثاثون م�ن الناس. وقال أبو 
نعي�م: فقام ناس كثري، فش�هدوا حن أخذ بيده فقال للن�اس: أتعلمون أين أوىل 
باملؤمن�ن م�ن أنفس�هم؟ قالوا: نعم يا رس�ول اهلل. ق�ال: من كنت م�واله فهذا 
م�واله. الله�م وال م�ن وااله، وعاد من ع�اداه. قال: فخرج�ت وكأن يف نفيس 
شيئًا، فلقيت زيد بن أرقم فقلت له: إين سمعت عليًاN يقول كذا وكذا. قال: 

فا تنكر؟! قد سمعت رسول اهللG يقول ذلك له«))).
وهذه املناشدة للناس مشهورة بن رجال احلديث تعرضنا لبعض الكام 

فيها يف جواب السؤال السابع من اجلزء األول من كتابنا )يف رحاب العقيدة).
وقد دعم جهود أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه( يف ذلك مجاعة من أكابر 
الصحابة ممن كان معه سواًء كان ذلك منهم أيام عثان � كا ذكرناه آنفًا � أم بعده 

يف عهد أمري املؤمننA. ومن ذلك استجابتهم له يف مناشدة الرحبة.
بل دعمه بعد ذلك بعض من مل يكن معه وال عىل خطه من الصحابة، بعد 
أن أصيبوا باإلحباط، واستش�عروا الوهن، لتويل معاوي�ة األمر وتقدمه عليهم، 

بإرسال جربئيلA إليه بوحيه. الكامل يف التاريخ ج:2 ص:63 ذكر أمر اهلل تعاىل نبيهG بإظهار دعوته. 
تاريخ دمشق ج:42 ص:49، 50 يف ترمجة عيل بن أيب طالب. رشح هنج الباغة ج:3) ص:0)2�))2. 
املص�ادر. م�ن  وغريه�ا  ح:9)364.  ص:)3)�33)  ح:)3637،  ص:4))  ج:3)  الع�ال  كن�ز 
وق�د أب�دل اب�ن كثري يف تفس�ريه )ج:3 ص:364( وصيي وخليفت�ي ب�)كذا وكذا(، وك�ذا فعل يف كتابه 
البداية والنهاية )ج:3 ص:53( باب األمر بإباغ الرسالة. وقد سبقه يف ذلك الطربي يف تفسريه )ج:9) 

ص:49)( مع أنه رواه يف تارخيه بدون ترصف.
.Nمسند أمحد ج:4 ص:370 حديث زيد بن أرقم (((

=
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فنرشوا كثريًا من مناقب أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه( الش�اهدة بحقه وحق 
أهل بيتهB، كرد فعل عىل ابتزاز معاوية للخافة.

 Aوأح�د هؤالء س�عد بن أيب وق�اص الذي كان ينال م�ن أمري املؤمنن
يف عه�د رس�ول اهللE)))، وامتنع م�ن بيعته حينا بايعه املس�لمون بعد مقتل 
عث�ان)2)، وكان ثال�ث ثاثة تظاهروا عليهA يف الش�ورى لصالح عثان الذي 
صارت خافته سببًا لنفوذ األموين. حتى انتهى األمر إىل خافة معاوية وتقدمه 
عليه وعىل غريه من املهاجرين واألنصار، ورأى بعينه سوء عاقبة مواقفه، فروى 

كثريًا من مناقب أمري املؤمننA. كا يظهر بالرجوع للمصادر الكثرية)3).

))) األحاديث املختارة ج:3 ص:267 فيا رواه مصعب بن سعد بن أيب وقاص عن أبيهN. جممع الزوائد 
ج:9 ص:29) كت�اب املناق�ب: ب�اب مناق�ب عيل ب�ن أيب طالبN: ب�اب منه جامع فيم�ن حيبه ومن 
يبغضه. مس�ند أيب يعىل ج:2 ص:09) مس�ند س�عد بن أيب وقاص. تاريخ دمش�ق ج:42 ص:204 يف 
ترمج�ة ع�يل بن أيب طال�ب. البداية والنهاي�ة ج:7 ص:383 أحداث س�نة أربعن من اهلج�رة: يشء من 

فضائل أمري املؤمنن عيل بن أيب طالب. وغريها من املصادر.
)2) تاري�خ الطربي ج:3 ص:454 أحداث س�نة مخس وثاثن من اهلج�رة: خافة أمري املؤمنن عيل بن أيب 
طال�ب. أنس�اب األرشاف ج:3 ص:7 بيع�ة عيل بن أيب طالبA. الكام�ل يف التاريخ ج:3 ص:)9) 
أح�داث س�نة مخس وثاثن من اهلجرة: ذكر بيعة أمري املؤمنن عيل ب�ن أيب طالب. البداية والنهاية ج:7 
ص:253 أحداث س�نة مخس وثاثن من اهلجرة: ذكر بيع�ة عيلN باخلافة. تاريخ ابن خلدون ج:) 
ص:4)2. الفت�وح الب�ن أعثم ج:4 ص:440 ذكر من فش�ل عن البيعة وقع�د عنها. رشح هنج الباغة 

ج:4 ص:9. وغريها من املصادر.
)3) راج�ع صحي�ح مس�لم ج:7 ص:20) كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل عيلN، ومس�ند أمحد 
ج:) ص:82) يف مس�ند أيب إس�حاق س�عد ب�ن أيب وق�اصN، واملس�تدرك ع�ىل الصحيح�ن ج:3 
ص:499�500 كتاب معرفة الصحابةP: مناقب س�عد بن أيب وقاص، والس�نن الكربى ج:5 كتاب 
اخلصائ�ص ص:08) ذك�ر منزلة عيل بن أيب طال�بN، ص:8))، 9)) ذكر قول�هG ما أنا أدخلته 
وأخرجتكم بل اهلل أدخله وأخرجكم، وس�نن ابن ماجة ج:) ص:45 باب اتباع س�نة رسولG: فضل 
ع�يل بن أيب طالبN، وجمم�ع الزوائد ج:9 ص:07) كتاب املناقب: ب�اب مناقب عيل بن أيب طالب: 
ب�اب قول�هG من كنت مواله فع�يل مواله، واملصنف البن أيب ش�يبة ج:7 ص:496 كت�اب الفضائل: 
=فضائل عيل بن أيب طالبN، وكتاب الس�نة البن أيب عاصم ص:595، 596، 0)6، ومس�ند أيب يعىل 
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Bانشداد الناس عاطفيًا خلط أهل البيت

الثاين: العاطفة، ملا ألهل البيت )صلوات اهلل عليهم( من املكانة الس�امية 
يف نفوس املس�لمن، لقرهبم من النبيE، وملؤهاهتم الشخصية، ومثاليتهم 

العالية، املوجبة النشداد الناس هلم.
خصوص�ًا بعد مرور جتربة أم�ري املؤمنن )صل�وات اهلل عليه( يف احلكم، 

وما استتبعها من أسباب تعلق الناس به التي تقدم التعرض هلا.
ويزي�د يف ذل�ك ابتن�اء حك�م معاوي�ة ع�ىل التج�رب والطغي�ان والظل�م 
واالس�تئثار، حيث يذّك�ر ذلك بعدل أم�ري املؤمنن )صل�وات اهلل عليه(، بنحو 
يوجب انش�داد الناس له ولنهجه، والتنفر من معاوية وهنجه، ويتجىل به الفرق 

بن النهجن. )والضد يظهر حسنه الضد(.

ظهور فشل نظرية عدم النص يف اخلالفة

الثالث: ظهور فشل نظرية عدم النص يف اخلافة. فقد ظهر للعيان تردي 
األوضاع حتى انتهت اخلافة إىل معاوية، وهو من الطلقاء، واس�توىل األمويون 
ذوو األث�ر ال�يسء يف اإلس�ام يف عهده وعه�د عثان � من قبل�ه � عىل مقدرات 

اإلسام واملسلمن، وانتهكوا من احلرمات ما ال حيىص. 
كل ذلك بسبب انفراط أمر اخلافة، وعدم حتديد ضوابطها بعد خروجها 

بالقوة عن موضعها الذي جعله اهلل عز وجل فيه.

ج:2 ص:09)، 32) مس�ند س�عد ب�ن أيب وقاص، والدر املنث�ور ج:2 ص:39، وغريه�ا من املصادر 
الكثرية جدًا.

=
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تنبؤ سيدة النساء فاطمةD وغرها بنتائج االنحراف

وس�بق من س�يدة النس�اء فاطمة الزه�راء )صلوات اهلل عليه�ا( أن قالت 
يف مب�دأ االنح�راف، بعد التح�اق النب�يE بالرفيق األعىل، وافتت�ان األمة، 
وخ�روج اخلاف�ة عن موضعها الذي وضعه�ا اهلل تعاىل فيه: »أم�ا لعمُر اهلل لقد 
َلِقح�ت فنظرة ريث�ا تنتج، ثم احتلبوها ط�اع القعب دمًا عبيط�ًا وذعافًا ممقرًا. 
هنال�ك خيرس املبطلون، ويعرف التالون غّب ما أس�س األول�ون. ثم طيبوا عن 
دنياكم نفس�ًا، واطمئنوا للفتنة جأش�ًا، وابرشوا بس�يف صارم، وهرج ش�امل، 

واستبداد من الظاملن، يدع فيئكم زهيدًا ومجعكم حصيدًا...«))).
وع�ن عب�د اهلل بن عمر أنه ق�ال: »ملا بايع الناس أبا بكر س�معت س�لان 
الف�اريس يقول: كردي�د ونكرديد. أما واهلل لقد فعلتم فعلة أطمعتم فيها الطلقاء 
ولعناء رس�ول اهللG. قال: فلا س�معت س�لان يقول ذلك أبغضته، وقلت: مل 
يقل هذا إال بغضًا منه أليب بكر«. قال: »فأبقاين اهلل حتى رأيت مروان بن احلكم 
خيط�ب عىل منرب رس�ول اهلل. فقلت: رحم اهلل أبا عب�د اهلل. لقد قال ما قال بعلم 

كان عنده«)2).
ويف حدي�ث أيب األش�عث الصنعاين أن ثامة كان ع�ىل صنعاء، وكان من 
أصحاب رس�ول اهللG، فلا جاء نعي عثان بكى بكاًء ش�ديدًا، فلا أفاق قال: 
»ه�ذا حن انتزعت خافة النبوة من آل حممد وصارت ملكًا وجربية، من غلب 

عىل كل يشء أكله«)3).
ف�إن ذلك يؤكد صدق مدعي النص. والس�يا بع�د كون املنصوص عليه 

))) راجع ملحق رقم )2).
)2) اإليضاح ص:457�458.

)3) تاريخ دمشق ج:)) ص:58) يف ترمجة ثامة بن عدي القريش.
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 ،Eه�م أه�ل البيت )صل�وات اهلل عليه�م(، الذين ه�م أوىل الن�اس بالنبي
وأخصه�م به، وأعلمه�م بالدين، وأحرصهم عليه، وأكمله�م تطبيقًا له وعمًا 

به، وتفاعًا معه.
وأوهل�م أم�ري املؤمن�نA ال�ذي رأوا يف جتربت�ه احلفاظ ع�ىل الضوابط 
الديني�ة، والعدل واملثالي�ة، ونرش املعارف الدينية، وظه�ور املعاجز والكرامات 
عىل يديه، ودعم التسديدات اإلهلية له... إىل غري ذلك، بحيث يصلح عهده ألن 

يكون امتدادًا للعهد النبوي الرشيف.

انتشار التشيع إذا مل تزرع األلغام يف طريقه

وهذه األمور بمجموعها تقتيض تقبل املسلمن لدعوة التشيع وانتشارها 
بينهم إذا مل تزرع األلغام يف طريقها وتوضع املعوقات أمامها.

 وكأنه لذلك قال اإلمام الصادق )صلوات اهلل عليه( � يف حديث سليان بن 
خال�د � : »إذا أراد اهلل بعب�د خريًا نكت يف قلبه نكتة بيضاء، فجال القلب يطلب 

احلق، ثم هو إىل أمركم أرسع من الطري إىل وكره«))). وقريب منه غريه.

األلغام التي زرعها معاوية يف طريق التشيع

وبعد أن أدرك معاوية ذلك، وعرف حجم املشكلة التي تواجهه بأبعادها 
املتقدم�ة، فق�د س�لك يف س�بيل تنفيذ خمطط�ه، والقض�اء عىل خط أه�ل البيت 

)صلوات اهلل عليهم( والوقوف يف وجه دعوهتم وتطويقها طريقن:

))) املحاسن ص: )20، واللفظ له. بحار األنوار ج:5 ص:204.
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التنكيل بالشيعة

األول: التنكي�ل بالش�يعة وإس�قاط حرمته�م كمس�لمن، بحرماهنم من 
العط�اء، وقتلهم، والتمثيل هبم، وس�جنهم، وترشيدهم، وه�دم دورهم... إىل 
غري ذلك مما تعرض له املؤرخون والباحثون عن سرية معاوية واألموين عمومًا. 
وق�د أغرقوا يف ذلك، حتى ورد عن أيب عب�د الرمحن املقرئ أنه قال: »كانت بنو 
أمية إذا سمعوا بمولود اسمه عيل قتلوه«))). وهو من الشيوع والوضوح بحيث 

ال ينبغي إطالة الكام هنا يف ذكر مفرداته. والسيا أهنا أكثر من أن تستقىص.

أثر التنكيل بالشيعة عىل التشيع

وه�ذا وإن عاق نرش مذهب أه�ل البيت )صلوات اهلل عليهم( مؤقتًا، إال 
أنه حيث مل يقض عليه، لكثرة الشيعة وإرصارهم، فقد خدمه عىل األمد البعيد. 
ألن الظام�ة والتضحي�ات متن�ح دع�وة احلق قوة ورس�وخًا وفخ�رًا، وتوجب 
تعاط�ف الناس معها. خصوص�ًا إذا صدرت الظامة من مث�ل األموين الذين 

عّم ظلمهم، واستهرتوا بالدين، فأبغضهم عامة املسلمن.

عود التحجر عىل السنة النبوية

الثـاين: ما ج�رى عليه األولون من التحجري عىل الس�نة النبوية. فعن عبد 
اهلل ب�ن عام�ر اليحصب�ي ق�ال: »س�معت معاوية عىل املنرب بدمش�ق يق�ول: أهيا 
 الناس إياكم وأحاديث رس�ول اهللG إال حديث كان يذكر عىل عهد عمر. فإن 
))) تاري�خ دمش�ق ج:)4 ص:)48 يف ترمجة عيل بن رباح، واللفظ ل�ه. هتذيب الكال ج:20 ص:429 يف 
ترمجة عيل بن رباح بن قصري. س�ري أعام النباء ج:5 ص:02) يف ترمجة عيل بن رباح. تاريخ اإلس�ام 
ج:7 ص:427 يف ترمج�ة ع�يل بن رباح. هتذيب التهذي�ب ج:7 ص:)28 يف ترمجة عيل بن رباح. الوايف 

بالوفيات ج:)2 ص:72 يف ترمجة اللخمي املرصي عيل بن رباح. وغريها من املصادر.
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عمرN كان رجًا خييف الناس يف اهلل...«))).
وم�ن كام�ه: »يا أهي�ا الن�اس أقل�وا الرواية ع�ن رس�ول اهللG. وأنتم 

متحدثون ال حمالة، فتحدثوا با كان يتحدث به يف عهد عمر...«)2).
 ولي�س معن�ى التحجري املذك�ور االقتص�ار عىل ع�دم رواي�ة األحاديث 
عنهE، كا تضمنه هذا احلديث، بل جعل رواية احلديث عنهE يف خدمة 
خمط�ط معاوي�ة ولو كان كذبًا وافرتاًء عىل رس�ول اهللE. نظري ما حصل قبل 

ذلك، عىل ما سبق التعرض له. بل ربا يزيد عليه. 
وذلك بأمور:

Bاملنع من رواية األحاديث املؤيدة خلط أهل البيت

أوهلـا: املنع من رواي�ة األحاديث التي ختدم خط أه�ل البيتB، بذكر 
مناقبه�م وفضائله�م، أو مثالب أعدائهم وس�لبياهتم، كا ي�أيت يف كام املدائني 

ونفطويه وغريمها.
ب�ل بلغ احلال أن معاوية حاول بالرتهيب والرتغيب منع ابن عباس � مع 
م�ا ل�ه من مكان�ة علمية واجتاعية � من احلديث وتفس�ري الق�رآن املجيد عىل ما 

يناسب تفسري أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( له.
))) املعج�م الكب�ري ج:9) ص:370 يف ما رواه عبد اهلل ب�ن عامر اليحصبي القارئ عن معاوية، واللفظ له. 
مس�ند أمح�د ج:4 ص:99 حديث معاوية بن أيب س�فيانN. صحيح ابن حب�ان ج:8 ص:94) كتاب 
الزكاة: باب املسألة واألخذ وما يتعلق به من املكافأة والثناء والشكر: ذكر الزجر عن أن يأخذ املرء شيئًا 
من حطام هذه الدنيا. تثبيت اإلمامة وترتيب اخلافة ج:) ص:43) ح:29). وكذا يف صحيح مس�لم 

ج:3 ص:95 كتاب الزكاة: باب املسكن الذي ال جيد غنى وال يفطن له، مع ترصف.
)2) مس�ند الش�امين ج:3 ص:)25 فيا رواه يونس بن ميرسة عن معاوية، واللفظ له. تاريخ دمشق ج:26 
ص:382 يف ترمج�ة العب�اس بن عثان بن حممد أيب الفضل البجيل. الكامل البن عدي ج:) ص:5. كنز 

العال ج:0) ص:)29 ح:29473.



............................................................................  فاجعة الطف 322

حماورة  معاوية مع ابن عباس

ففي حديث س�ليم بن قيس عن حوار بن معاوية وابن عباس قال: »قال 
معاوية: فإنا كتبنا يف اآلفاق ننهى عن ذكر مناقب عيل وأهل بيته، فكّف لس�انك 

يا ابن عباس، وأربع عىل نفسك. 
فق�ال له ابن عباس: أفتنهانا عن قراءة القرآن؟ قال: ال. قال: أفتنهانا عن 
تأويله؟ قال: نعم. قال: فنقرأه وال نس�أل عا عنى اهلل به؟! قال: نعم. قال: فأيا 
أوج�ب علين�ا قراءته أو العمل ب�ه؟ قال: العمل به. قال: فكي�ف نعمل به حتى 
نعلم ما عنى اهلل با أنزل علينا؟! قال: سل عن ذلك من يتأوله عىل غري ما تتأوله 
أنت وأهل بيتك. قال: إنا أنزل القرآن عىل أهل بيتي، فأسأل عنه آل أيب سفيان، 

أو أسأل عنه آل أيب معيط، أو اليهود والنصارى واملجوس؟!.
قال له معاوية: فقد عدلتنا هبم، وصريتنا منهم. قال له ابن عباس: لعمري 
م�ا أعدل�ك هبم. غري أنك هنيتن�ا أن نعبد اهلل بالقرآن، وبا فيه م�ن أمر وهني، أو 
حال أو حرام، أو ناسخ أو منسوخ، أو عام أو خاص، أو حمكم أو متشابه. وإن 

مل تسأل األمة عن ذلك هلكوا واختلفوا وتاهوا. 
ق�ال معاوي�ة: فاقرؤوا القرآن وتأولوه. وال ترووا ش�يئًا مما أنزل اهلل فيكم 
من تفس�ريه، وما قاله رس�ول اهلل فيكم، وارووا ما سوى ذلك. قال ابن عباس: 
ق�ال اهلل يف الق�رآن: ﴿ُيِريُدوَن لُِيْطِفئوا ُنوَر اهللِ بَِأْفَواِهِهـمْ َواهلُل ُمتِمُّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه 

اْلَكاِفُروَن﴾. 
قال معاوية: يا ابن عباس، اكفني نفس�ك، وكف عني لسانك. وإن كنت 
البد فاعًا فليكن ذلك رسًا، وال يس�معه أحد منك عانية. ثم رجع إىل منزله، 

فبعث إليه بخمسن ألف درهم«))).

))) كتاب سليم بن قيس ص:5)3�6)3، واللفظ له. بحار األنوار ج:44 ص:24)�25).
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وقد تقدم))) عند الكام يف ردود الفعل لفاجعة الطف التعرض لشكوى 
اإلم�ام احلس�ن )صلوات اهلل عليه( م�ن ذلك يف املؤمتر ال�ذي عقده يف احلج يف 
أواخر أيام معاوية، وحماولتهA الرد عليه ببيان فضائل أهل البيت )صلوات اهلل 

عليهم(، ثم طلب روايتها ونرشها ممن حرض املؤمتر من خمتلف باد املسلمن.
وق�د تّم ع�ىل األمد البعي�د التغلب عىل ه�ذه املش�كلة، ألن فضائل أهل 
البي�ت عموم�ًا وأمري املؤمننA خصوصًا، من الكث�رة والظهور بحيث يتعذر 
إخفاؤه�ا، ومقامهم )صلوات اهلل عليه�م( من الرفعة واجلالة بحيث ال يمكن 

جتاهله أو احلط منه. 
وإن مل يبعد أن يكون قد ضاع من فضائلهمA ومناقبهم ومثالب أعدائهم 
الكث�ري. خصوصًا عىل اجلمهور، بحكم املعايري التي جروا عليها أخريًا يف انتقاء 

احلديث، وإلعراضهم عن ثقافة أهل البيت )صلوات اهلل عليهم(.

Bافرتاء األحاديث القادحة يف أهل البيت

ثانيهـا: افرتاء األحادي�ث القادحة يف أهل البيت )صل�وات اهلل عليهم(، 
خصوصًا أمري املؤمننA. وقد ظهر من ذلك حديث موضوع كثري.

 قال ابن أيب احلديد: »وذكر ش�يخنا أبو جعفر اإلس�كايف )رمحه اهلل تعاىل(
� وكان م�ن املتحققن بمواالة ع�يلA... � أن معاوية وضع قومًا من الصحابة 
وقومًا من التابعن عىل رواية أخبار قبيحة يف عيلA تقتيض الطعن فيه والرباءة 
من�ه، وجعل هل�م عىل ذلك جعًا يرغب يف مثله. فاختلق�وا ما أرضاه. منهم أبو 
هريرة، وعمرو بن العاص، واملغرية بن شعبة، ومن التابعن عروة بن الزبري...« 

ثم ذكر بعض الناذج من ذلك)2).
))) راجع ص: 07).

)2) رشح هنج الباغة ج:4 ص:63 وما بعدها.
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موقف اجلمهور من األحاديث املذكورة

لك�ن الظاه�ر أن رفع�ة مق�ام أه�ل البيت )صل�وات اهلل عليه�م( محلت 
اجلمهور عىل ترك روايتها وتدارسها، ألهنا صارت عارًا عىل أحاديث اجلمهور، 

ونقطة ضعف فيها، تستغل ضدها، وتكون سببًا للتشنيع عليها.
والس�يا مع التزام اجلمهور بعد ذل�ك بعدالة مجيع الصحابة � بمعنى كل 
م�ن رأى رس�ول اهللE من املس�لمن وس�مع حديثه � وتوثيقه�م لكثري ممن 

روى تلك األحاديث من التابعن.
لظه�ور أن تلك األحاديث تكش�ف عن كذب ال�راوي هلا من الصحابة، 
أو ك�ذب ال�راوي هلا من التابعن ممن ذه�ب اجلمهور إىل توثيق�ه واالعتاد عىل 

حديثه، فأمهلت تلك الروايات نوعًا يف كتب احلديث.
ومل يبق منها إال ما قد يعثر عليه املتتبع يف بعض كتب التاريخ أو االحتجاج 
أو الرتاجم أو غريها مما تضمن ذكرها، ال من أجل االهتام بروايتها وتدارسها، 

بل لغرض آخر. وال يوجد منها يف كتب احلديث إال ما ندر.
ق�ال اب�ن أيب احلديد: »وأما عم�رو بن العاص فروي عن�ه احلديث الذي 
أخرجه البخاري ومس�لم يف صحيحيها مسندًا متصًا بعمرو بن العاص، قال: 
س�معت رسول اهللE يقول: إن آل أيب طالب ليسوا يل بأولياء. إنا وليي اهلل 

وصالح املؤمنن«))).
نع�م يبدو أن بش�اعة احلدي�ث، وذهاب اجلمه�ور أخ�ريًا إىل عدالة مجيع 
الصحاب�ة، وتعظيمهم للصحيحن، وحكمه�م بصحة مجيع رواياهتا، كل ذلك 
اضط�ر املتأخرين إىل حذف كلمة )طال�ب( وجعل موضعها بياضًا)2)، أو إثبات 

))) رشح هنج الباغة ج:4 ص:64.
)2) كا يف صحيح البخاري ج:7 ص:73 كتاب األدب.
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)فان( بدهلا))). والبن حجر كام طويل حول ذلك. فلرياجع)2).
ومن هنا مل يكن هلذه املحاولة أثر مهّم يمنع من انتشار التشيع، إال يف مثل 
باد الشام أيام األموين، حيث كانت معزولة عن العامل اإلسامي ثقافيًا، أو يف 
الباد البعيدة عن عواصم الثقافة اإلسامية يف ظروف اشتداد الضغط األموي، 
بحيث يمنع من انتشار ثقافة غري األموين بن عامة الناس، من دون أن يمنع من 

انتشار التشيع عىل األمد البعيد.

افرتاء األحاديث يف فضل الصحابة واخللفاء األولني

ثالثهـا: اف�رتاء األحادي�ث يف فضل الصحابة الذين ه�م عىل خاف خط 
أهل البيت )صلوات اهلل عليهم(، وخصوصًا اخللفاء األولن.

فف�ي حديث لإلمام أيب جعف�ر حممد بن عيل الباقر )علي�ه أفضل الصاة 
والس�ام( بعد أن أكد عىل نّص رسول اهللE عىل حق أهل البيت )صلوات 
اهلل عليهم( يف اخلافة، واستعرض ما جرى عليهم وعىل شيعتهم ومواليهم من 

الظلم وانتهاك احلرمات حتى قتل اإلمام احلسنA، قال:
»ث�م مل نزل � أهل البيت � نس�تذل ونس�تضام، ونق�ىص ونمتهن، ونحرم 
ونقتل ونخاف، وال نأمن عىل دمائنا ودماء أوليائنا. ووجد الكاذبون اجلاحدون 
لكذهبم وجحودهم موضعًا يتقربون به إىل أوليائهم وقضاة السوء وعال السوء 
يف كل بلدة، فحدثوهم باألحاديث املوضوعة املكذوبة، ورووا عنا ما مل نقله وما 

مل نفعله، ليبغضونا إىل الناس.
وكان عظم ذلك وكربه زمن معاوية بعد موت احلسنA... وحتى صار 

))) صحيح مسلم ج:) ص:36) كتاب اإليان: باب مواالة املؤمنن ومقاطعة غريهم.
)2) فتح الباري ج:0) ص:352.
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الرجل الذي يذكر باخلري � ولعله يكون ورعًا صدوقًا � حيدث بأحاديث عظيمة 
عجيبة من تفضيل بعض من قد س�لف من الوالة، ومل خيلق اهلل تعاىل شيئًا منها، 
وال كان�ت وال وقعت، وهو حيس�ب أهنا حق، لكثرة م�ن قد رواها ممن مل يعرف 

بكذب، وال بقلة ورع«))).
وق�ال اب�ن أيب احلدي�د: »وروى أبو احلس�ن ع�يل بن حممد بن أيب س�يف 
املدائن�ي يف كتاب )األحداث(، قال: كتب معاوية نس�خة واح�دة إىل عاله بعد 
عام اجلاعة أن برئت الذمة ممن روى شيئًا يف فضل أيب تراب وأهل بيته، فقامت 
اخلطباء يف كل كورة وعىل كل منرب يلعنون عليًا، ويربؤون منه، ويقعون فيه ويف 
أهل بيته... وكتب معاوية إىل عاله يف مجيع اآلفاق أن ال جييزوا ألحد من شيعة 

عيل وأهل بيته شهادة.
وكت�ب إليه�م أن انظ�روا م�ن قبلك�م م�ن ش�يعة عث�ان وحمبي�ه وأه�ل 
واليت�ه والذين يرون ]ي�روون.ظ[ فضائله ومناقبه، فأدنوا جمالس�هم وقربوهم 

وأكرموهم، واكتبوا إيّل بكل ما يروي كل رجل منهم، واسم أبيه وعشريته.
ففعل�وا ذلك حت�ى أكثروا يف فضائل عث�ان ومناقبه، مل�ا كان يبعثه إليهم 
معاوي�ة من الص�ات والكس�اء واحلب�اء والقطائ�ع، ويفيضه يف الع�رب منهم 
واملوايل. فكثر ذلك يف كل مرص. وتنافس�وا يف املنازل والدنيا. فليس جييء أحد 
م�ردود م�ن الناس عامًا من عال معاوية، فريوي يف عث�ان فضيلة أو منقبة إال 

كتب اسمه وقربه وشفعه. فلبثوا بذلك حينًا.
ث�م كت�ب إىل عال�ه: إن احلديث يف عثان قد كثر وفش�ا يف كل مرص، ويف 
كل وج�ه وناحي�ة. ف�إذا جاءكم كتايب ه�ذا فادعوا الن�اس إىل الرواية يف فضائل 

الصحابة واخللفاء األولن.

))) رشح هنج الباغة ج:)) ص:43، 44. النصائح الكافية ص:52)�53).
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وال ترتكوا خربًا يرويه أحد من املس�لمن يف فض�ل أيب تراب إال وتأتوين 
بمناق�ض ل�ه يف الصحاب�ة. فإن هذا أح�ب إيل وأقّر لعين�ي، وأدحض حلجة أيب 

تراب وشيعته، وأشّد عليهم، من مناقب عثان وفضله.
فقرئت كتبه عىل الن�اس، فرويت أخبار كثرية يف مناقب الصحابة مفتعلة 
ال حقيق�ة هلا. وج�ّد الن�اس يف رواية ما جيري هذا املجرى، حتى أش�ادوا بذكر 
ذل�ك عىل املناب�ر. وألقي إىل معلم�ي الكتاتيب، فعلموا صبياهن�م وغلاهنم من 
ذلك الكثري الواس�ع، حت�ى رووه وتعلموه كا يتعلمون الق�رآن، وحتى علموه 
بناهتم ونس�اءهم وخدمهم وحشمهم. فلبثوا بذلك ما شاء اهلل... فظهر حديث 

كثري موضوع وهبتان منترش. ومىض عىل ذلك الفقهاء والقضاة والوالة.
وكان أعظ�م الن�اس يف ذل�ك بلية القراء امل�راؤون واملس�تضعفون الذين 
يظهرون اخلش�وع والنس�ك، فيفتعلون األحاديث، ليحظوا بذلك عند والهتم، 

ويقربوا جمالسهم، ويصيبوا به األموال والضياع واملنازل.
حت�ى انتقل�ت تل�ك األخب�ار واألحادي�ث إىل أي�دي الديان�ن الذين ال 
يستحلون الكذب والبهتان، فقبلوها ورووها، وهم يظنون أهنا حق. ولو علموا 

أهنا باطلة ملا رووها وال تدينوا هبا...«.
قال ابن أيب احلديد بعد أن ذكر كام املدائني بطوله: »وقد روى ابن عرفة 
املعروف بنفطويه � وهو من أكابر املحدثن وأعامهم � يف تارخيه ما يناسب هذا 
اخل�رب. وقال: إن أكثر األحاديث املوضوع�ة يف فضائل الصحابة افتعلت يف أيام 

بني أمية، تقربًا إليهم با يظنون أهنم يرغمون به أنوف بني هاشم«))).
ويب�دو أن بع�ض رج�ال اجلمهور ق�د أدرك ذل�ك. فه�ذا الفريوزآبادي 
صاحب القاموس يقول: »باب فضائل أيب بكر الصديقN. أشهر املشهورات 

))) رشح هنج الباغة ج:)) ص:44�46.
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م�ن املوضوع�ات. إن اهلل يتج�ىل للناس عام�ة وأليب بكر خاص�ة، وحديث: ما 
ص�ّب اهلل يف ص�دري ش�يئًا إال وصّبه يف ص�در أيب بكر، وحدي�ث: كانG إذا 
اش�تاق اجلنة قبل شيبة أيب بكر، وحديث: أنا وأبو بكر كفريس رهان، وحديث: 
إن اهلل مل�ا اختار األرواح اختار روح أيب بك�ر. وأمثال هذا من املفرتيات املعلوم 

بطاهنا ببدهية العقل«))). وذكر نحوه العجلوين)2).
ك�ا ذكر الس�يوطي ما يقرب من ثاثن حديث�ًا يف فضائل أيب بكر وحكم 

فيها بالوضع)3).
وم�ن الطبيع�ي أن ذل�ك م�ن معاوية يس�تتبع كت�ان أحادي�ث املثالب يف 

الصحابة واالمتناع أو املنع من تدارسها ونرشها، بل تكذيبها واستهجاهنا.
ك�ا أن م�ن املعل�وم أن املراد بالصحاب�ة هم الذين عىل خ�اف خط أهل 
البي�ت )صل�وات اهلل عليهم(، ممن ق�اد عملية االنقاب عليهم، وحرف مس�ار 
السلطة يف اإلسام ومن سار يف ركاهبم. وفيهم مجاعة كبرية من املنافقن واملؤلفة 

قلوهبم وممن مل يسلم إال رغبة أو رهبة.
وق�د ذكرنا آنفًا أن وض�ع األحاديث لصالح هذه الفئ�ة قد بدأ يف العهود 
األوىل، ك�ا يظهر م�ن كام أمري املؤمنن )صلوات اهلل علي�ه( � املتقدم يف أوائل 

املبحث األول � وغريه.
وكان له أعظم األثر يف احرتام هذه الفئة، بل تقديسها والتدين بمواالهتا، 
والتغايض عن س�لبياهتا وجتاهله�ا، أو تكذيبها، أو تكل�ف توجيهها، بحيث ال 

يمنع من احرتام الفئة املذكورة وتقديسها.

))) سفر السعادة ص:43) خامتة الكتاب.
)2) كشف اخلفاء ج:2 ص:9)4�420.

)3) الآليل املصنوعة ج:) ص:)26�275 مناقب اخللفاء األربعة.
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وق�د أدرك معاوي�ة أمهية ذلك يف مقاومة دعوة أه�ل البيت )صلوات اهلل 
عليهم(، كا يظهر من كامه املتقدم، ألن مقاومة الدين بالدين أشّد تأثريًا عليه، 
وص�دًا له، من مقاومته بالدنيا. فح�اول تأكيد ذلك وتركيزه، بحمل الناس عىل 
اإلكث�ار من وض�ع األحاديث يف االجتاه املذكور. والس�يا م�ع وجود األرضية 
الصاحل�ة لتقبلها، بس�بب كثرة الفت�وح يف عهد األولن وتده�ور األوضاع بعد 

ذلك، كا سبق.
بل كلا تعاقبت األجي�ال وامتّد الزمن زادت أمهية املوروثات العقائدية، 
وجت�ذرت يف النفوس، واش�تد التعص�ب هل�ا، واإلرصار عىل جتاهل س�لبياهتا، 

والتغايض عن األدلة املضادة هلا.
وهذه اخلطوة من معاوية يف غاية األمهية واخلطورة من جهتن:

تقديس األولني يقف حاجزًا دون تقبل النص

اجلهـة األوىل: أهنا تقف حاج�زًا دون تقبل النص يف اإلمامة واس�تحقاق 
أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( هلا، كا سبق.

وق�د كان معاوي�ة � قبل رواية ه�ذه األحاديث وتأثريها يف تأكيد قدس�ية 
األول�ن، ورشعي�ة نظام اخلافة الذي جروا عليه عند مجهور املس�لمن � حياول 
أن يشنع عىل أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه( يف كتبه إليه ملوقفه من األولن. كا 
ذكرن�ا بعض مفردات ذلك يف جواب الس�ؤال الثالث من اجلزء الثاين من كتابنا 

)يف رحاب العقيدة).
وكذل�ك فعل مع اإلمام احلس�نA حينا أش�ار )صل�وات اهلل عليه( يف 
كتابه إليه إىل تظاهر قريش عىل أهل البيت، والش�كوى من ذلك، فقد كتب إليه 
معاوية يف جوابه: »وذكرت تنازع املسلمن األمر بعده، فرصحت بتهمة أيب بكر 



............................................................................  فاجعة الطف 330

الصديق وعمر وأيب عبيدة وصلحاء املهاجرين، فكرهت لك ذلك...«))).
وكتب إليه يف جواب كتاب آخر لهA يتضمن أيضًا الشكوى من تظاهر 
قري�ش: »وذك�رت وفاة النبيF، وتنازع املس�لمن األمر بع�ده، وتغلبهم عىل 
أبي�ك، فرصح�ت بتهم�ة أيب بكر الصدي�ق وعمر الف�اروق وأيب عبي�دة األمن 
وحواري رس�ول اهللF وصلح�اء املهاجرين واألنص�ار. فكرهت ذلك لك. 
إن�ك امرؤ عندنا وعند الناس غري الظن�ن وال امليسء وال اللئيم. وأنا أحب لك 

القول السديد والذكر اجلميل«)2).
وإذا كان الرد هكذا مع أمري املؤمنن واإلمام احلسن )صلوات اهلل عليها( 
قبل ظهور هذه الروايات املفتعلة، ومع علم مجيع األطراف كيف جرت األمور، 
فكي�ف يك�ون الرد عىل ش�يعتهم � الذي�ن ُأس�قطت حرمتهم، واهتم�وا بالتآمر 
ع�ىل الدي�ن، واخلروج عن مجاع�ة املس�لمن يف دعوهتم � مع البع�د الزمني عن 
األحداث، وحماولة حتريفها عن حقيقتها، وبعد ظهور الكّم اهلائل من الروايات 
املفتعل�ة التي كثفت هالة اإلجال والتقديس لألولن وخافتهم، حتى صارت 

خافتهم وتقديسهم دينًا يتدين به؟!.
وكي�ف يس�هل مع ذل�ك عىل مجه�ور املس�لمن التج�رد ع�ن الرتاكات 
واملوروث�ات، والنظ�ر بموضوعي�ة يف النصوص الدالة ع�ىل اختصاص اإلمامة 
بأئمة أهل البيت )صلوات اهلل عليهم(، وبقية الشواهد والقرائن املؤيدة لذلك، 

ويف السلبيات املرتتبة عىل تركه؟!.

ضعف غلواء تقديس الشيخني يف أواخر العهد األموي

نع�م، ال يبع�د أن تكون غل�واء التقديس للش�يخن قد خّف�ت يف أواخر 
))) رشح هنج الباغة ج:6) ص:25.

)2) رشح هنج الباغة ج:6) ص:35، واللفظ له. مقاتل الطالبين ص:36.
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العه�د األموي، ألن ظلم األموين وطغياهنم وس�وء س�لطاهنم، واس�تهتارهم 
بالدي�ن والقي�م، كل ذلك بّغضهم للناس، وكان س�ببًا يف ختفيف احرتام املبادئ 

التي يتبنوهنا، ومنها هذا التقديس الذي أكدوا عليه.
ك�ا أن ظلمهم أله�ل البي�ت )صل�وات اهلل عليهم( ولش�يعتهم أوجب 

تعاطف الناس معهم، وساعهم منهم، وتفاعلهم بوجهة نظرهم.
ول�ذا ظهر مجاعة من العلاء وال�رواة يف هذه الفرتة ممن حيرتمهم اجلمهور 
� يف اجلمل�ة � يعرفون بالتش�يع. بل قد ينس�ب جلاعة منه�م النيل من الصحابة. 
ولبعضهم القدح بالش�يخن خاصة. وقد ذكرنا مجاعة منهم يف جواب الس�ؤال 

الثاين من اجلزء األول من كتابنا )يف رحاب العقيدة).

مهامجة العباسيني لألولني يف بدء الدعوة

ول�وال ذل�ك مل�ا اس�تطاع العباس�يون أن يقيم�وا أس�اس دعوهت�م ع�ىل 
استحقاقهم اخلافة بالقرابة، وعىل الطعن يف الشيخن، ويرصحوا بعدم رشعية 

خافة األولن يف بدء قيام دولتهم.
 فق�د دخ�ل حممد املهدي بن املنصور العبايس ع�ىل أيب عون عبد امللك بن 
يزي�د عائ�دًا ل�ه يف مرضه � وكان م�ن قدماء ش�يعة بني العب�اس ومحلة دعوهتم 

واملشاركن يف تشييد دولتهم � فأعجبه ما رآه منه وسمعه.
ق�ال أبو جعف�ر الطربي: »وق�ال: أوصني بحاجتك، وس�لني ما أردت، 
واحتك�م يف حياتك ومماتك... فش�كر له أبو عون ودع�ا، وقال: يا أمري املؤمنن 
حاجت�ي أن ت�رىض عن عبد اهلل ب�ن أيب عون، وتدعو به، فق�د طالت موجدتك 
عليه. قال: فقال: يا أبا عون إنه عىل غري الطريق، وعىل خاف رأينا ورأيك. إنه 
يقع يف الشيخن أيب بكر وعمر، ييسء القول فيها. قال: فقال أبو عون: هو واهلل 



............................................................................  فاجعة الطف 332

ي�ا أم�ري املؤمنن عىل األمر الذي خرجنا عليه، ودعونا إليه. فإن كان قد بدا لكم 
فمرونا با أحببتم، حتى نطيعكم«))).

ومل�ا انترص جي�ش الدعوة العباس�ية، ودخل الكوفة، وبوي�ع أبو العباس 
 الس�فاح، تكل�م داود ب�ن ع�يل � وهو عىل املنرب أس�فل م�ن أيب العب�اس بثاث
درج�ات � فحم�د اهلل وأثنى عليه، وصىل عىل النبيE ث�م قال: »أهيا الناس 
إن�ه واهلل م�ا كان بينكم وبن رس�ول اهللG خليفة إال عيل ب�ن أيب طالب وأمري 

املؤمنن هذا الذي خلفي«)2).
وخطب أبو مس�لم اخلراس�اين يف الس�نة التي حج فيها يف خافة السفاح 
خطب�ة طويل�ة، ومنها قوله: »ثم جعل احلق بعد حممد عليه الس�ام يف أهل بيته، 
فص�رب من صرب منه�م بعد وفاة رس�ول اهلل صىل اهلل عليه عىل الألواء والش�دة، 
وأغ�ىض عىل االس�تبداد واألثرة... واهلل م�ا اخرتتم من حيث اختار اهلل لنفس�ه 
س�اعة ق�ط. ومازلت�م بعد نبي�ه ختتارون تيمي�ًا مرة، وعدوي�ًا مرة، وأموي�ًا مرة، 
وأس�ديًا مرة، وس�فيانيًا مرة، ومروانيًا م�رة... أال إن آل حممد أئمة اهلدى ومنار 

سبيل التقى...«)3).

))) تاري�خ الط�ربي ج:6 ص:)40 أحداث س�نة تس�ع وس�تن ومائة م�ن اهلجرة: ذكر بعض س�ري املهدي 
وأخباره، واللفظ له. تاريخ دمشق ج:37 ص:)8) يف ترمجة عبد امللك بن يزيد أيب عون األزدي.

 )2) تاريخ الطربي ج:6 ص:87 أحداث سنة مائة واثنن وثاثن من اهلجرة: خافة أيب العباس عبد اهلل بن 
حمم�د ب�ن عيل بن عبد اهلل ب�ن عباس، واللفظ له. الكام�ل يف التاريخ ج:5 ص:6)4 أحداث س�نة مائة 
واثن�ن وثاث�ن م�ن اهلجرة: ذك�ر ابتداء الدول�ة العباس�ية وبيعة أيب العب�اس. أنس�اب األرشاف ج:4 
ص:86) أم�ر قحطب�ة. عيون األخب�ار ج:2 ص:252 كتاب العلم والبيان: اخلط�ب: خطبة لداود بن 
ع�يل. مروج الذهب ج:3 ص:248�249 ذكر الدولة العباس�ية وملع من أخبار مروان ومقتله وجوامع 

من حروبه وسريه: قول الراوندية يف اخلافة. رشح هنج الباغة ج:7 ص:55). وغريها من املصادر.
)3) رشح هنج الباغة ج:7 ص:)6)�62).
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تراجع املنصور وتقديمه للشيخني

إال أن املنصور الدوانيقي � الذي اش�تّد يف القس�وة مع العلوين � هو أول 
م�ن تراج�ع منهم عن ذلك، فأقّر خافة الش�يخن وتقديمها. وإن كان ذلك ال 

يتناسب مع أسس الدعوة العباسية، كا هو ظاهر.
ويب�دو أن إق�دام املنصور عىل ذلك ليس من أج�ل ضغط اجلمهور، لقوة 
 ،Eوالئهم لألولن، بل من أجل ثورات احلسنين، بحجة أهنم األقرب للنبي 
وأهنم م�ن ذرية أمري املؤمننA الذي هو أول اخللفاء من اهلاش�مين، وظهور 

دعوى النص القايض بإمامة خصوص أهل البيت من بني هاشم، وغري ذلك.
ف�رأى املنص�ور أنه بتقدي�م الش�يخن، وإق�رار خافته�ا، والرتكيز عىل 
تقديس�ها � كا صنع معاوية � حييي دعوة اخلط املوايل هلا، ويستقطبها، لتقف يف 
وجه العلوين. كا تقف حجر عثرة أمام دعوى النص املذكور، فقد قال: »واهلل 

ألرغمن أنفي وأنوفهم وأرفع عليهم بني تيم وعدي«))).
وبذل�ك تأكدت رشعي�ة خافة الش�يخن واحرتامها وتقديس�ها. وبدأ 
عهد تدوين السنة النبوية عىل الصعيد العام، وظهرت املقاالت والفرق. واشتد 
الضغ�ط عىل أئمة أه�ل البيت )صل�وات اهلل عليهم(، وع�ىل الطالبين عمومًا، 

وعىل شيعتهم من قبل السلطة العباسية.

اعرتاف املنصور ومن بعده برشعية خالفة األمويني

بل يبدو إغراق املنصور ومن بعده من حكام العباسين يف ذلك، فأخذوا 
يعرتفون برشعية خافة األموين، بعد أن أمنوا منازعتهم هلم يف السلطة. وذلك 

لتأكيد رشعية اخلافة بالقوة من أجل إضعاف موقف العلوين.
))) منهاج الكرامة ص:69، واللفظ له. الرصاط املستقيم ج:3 ص:204.
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فع�ن منصور ب�ن مزاحم أنه قال: »س�معت أب�ا عبيد اهلل يق�ول: دخلت 
ع�ىل أيب جعفر املنصور يومًا، فقال: إين أريد أن أس�ألك عن يشء، فاحلف باهلل 
أن�ك تصدقني. قال: فرماين بأمر عظيم. فقلت: يا أمري املؤمنن، وأدين اهلل بغري 
طاعتك وصدقك؟! أو أستحل أن أكتمك شيئًا علمته؟! فقال: دعني من هذا. 

واهلل لتحلفن. قال: فأشار إيّل املهدي أن أفعل. فحلفت.
فق�ال: ما قولك يف خلف�اء بني أمية؟ فقلت: وما عس�يت أن أقول فيهم. 
إنه من كان منهم هلل مطيعًا، وبكتابه عامًا، ولسنة نبيهG متبعًا، فإنه إمام جيب 

طاعته ومناصحته، ومن منهم عىل غري ذلك فا.
فقال: جئت هبا � والذي نفيس بيده � عراقية. هكذا أدركت أشياخك من 
أهل الش�ام يقولون؟ قلت: ال. أدركتهم يقولون: إن اخلليفة إذا اس�تخلف غفر 

اهلل له ما مىض من ذنوبه. فقال يل املنصور: إي واهلل، وما تأخر من ذنوبه.
أتدري ما اخلليفة؟ س�بيله ما يقام به من الصاة، وحيج به البيت، وجياهد 

به العدو. قال: فعدد من مناقب اخلليفة ما مل أسمع أحدًا ذكر مثله.
ثم قال: لو عرفت من حق))) اخلافة يف دهر بني أمية ما أعرف اليوم لرأيت 
م�ن احل�ق أن آيت الرجل منهم حتى أضع يدي يف يده، ثم أقول: مرين با ش�ئت.
فق�ال له امله�دي: فكان الولي�د منهم؟ فق�ال: قبح اهلل الولي�د ومن أقعد 
الولي�د خليفة. قال: فكان مروان منهم؟ فقال أبو جعفر: مروان؟ هلل در مروان. 
م�ا كان أحزمه وأمرس�ه وأعفه ع�ن الفيء. ق�ال: فِلَم ملتموه وقتلتم�وه؟ فقال: 

لألمر الذي سبق يف علم اهلل«)2).

))) أثبتنا هذه العبارة من تاريخ اإلس�ام وس�ري أعام النباء لوجود خلل يف هذا املوضع من النص املطبوع 
من تاريخ دمشق.

=)2) تاري�خ دمش�ق ج:57 ص:333 يف ترمج�ة مروان بن حممد بن مروان بن احلكم، واللفظ له. س�ري أعام 
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وم�راد املهدي بالوليد هو الوليد بن يزيد اخللي�ع املاجن، والذي برر ابن 
عمه يزيد بن الوليد قتله بإحلاده وأفعاله))).

لكن قال شبيب بن شيبة: »كنا جلوسًا عند املهدي، فذكروا الوليد، فقال 
امله�دي: كان زنديق�ًا. فقام أبو عاث�ة الفقيه، فقال: يا أم�ري املؤمنن، إن اهلل عز 
وج�ل أع�دل من أن يويل خافة النب�وة وأمر األمة زنديقًا. لق�د أخربين من كان 
يش�هده يف ماعب�ه ورشبه عنه بم�روءة يف طهارته وصاته، ف�كان إذا حرضت 
الصاة يطرح الثياب التي عليها املطايب املصبغة، ثم يتوضأ... فإذا فرغ عاد إىل 
تلك الثياب، فلبسها، واشتغل برشبه وهلوه. فهذا فعال من ال يؤمن باهلل؟! فقال 

املهدي: بارك اهلل عليك يا أبا عاثة«)2).
ويبدو أن املهدي قد أقنع نفس�ه بذلك، وجرى عليه. فقد قال الباذري: 
»وق�ال أم�ري املؤمنن املهدي وذك�ر الوليد: رمحه اهلل، وال رح�م قاتله، فإنه كان 
إمام�ًا جمتمع�ًا عليه. وقيل ل�ه: إن الولي�د كان زنديقًا. فق�ال: إن خافة اهلل أعز 

النب�اء ج:6 ص:76 يف ترمج�ة مروان بن حممد بن عبد امللك بن احلكم بن أيب العاص. تاريخ اإلس�ام 
ج:8 ص:535�536 يف ترمج�ة مروان بن حممد بن م�روان بن احلكم بن أيب العاص وج:0) ص:550 

يف ترمجة أيب عبيد اهلل وزير املهدي وكاتبه، إال أنه مل يذكر كام املهدي. وغريها من املصادر.
 ))) الكام�ل يف التاري�خ ج:5 ص:)29�292 أح�داث س�نة س�ت وعرشي�ن ومائ�ة من اهلج�رة: ذكر بيعة 
يزيد بن الوليد الناقص. تاريخ الطربي ج:5 ص:570 أحداث س�نة س�ت وعرشين ومائة من اهلجرة. 
البداية والنهاية ج:0) ص:5) أحداث سنة ست وعرشين ومائة من اهلجرة: خافة يزيد بن الوليد بن 
 عبد امللك. تاريخ خليفة بن خياط ص:290 أحداث سنة ست وعرشين ومائة من اهلجرة: خطبة يزيد بن 
الولي�د طلب�ًا للبيعة. تاري�خ اإلس�ام ج:8 ص:))3�2)3 يف ترمجة يزي�د بن الوليد ب�ن عبد امللك بن 

مروان. وغريها من املصادر.
)2) الكامل يف التاريخ ج:5 ص:)29 أحداث س�نة ست وعرشين ومائة من اهلجرة، واللفظ له. تاريخ ابن 
خلدون ج:3 ص:06) مقتل الوليد وبيعة يزيد. األغاين ج:7 ص:83 أخبار الوليد بن يزيد ونسبه وكنيته: 
دافع عنه ابن عاثة الفقيه لدى املهدي. هناية األرب يف فنون األدب ج:)2 ص:295�296 أحداث سنة 
)26)( ه��: ذك�ر مقتل الوليد بن يزيد بن عب�د امللك بن مروان ويشء من أخباره. وغريها من املصادر.

=
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وأجل من أن يوليها من ال يؤمن به«))).
وق�د دخل عىل الرش�يد ابن للغمر بن يزيد أخي الولي�د بن يزيد األموي 
املتقدم. وملا عّرف نفس�ه للرش�يد قال ل�ه: »رحم اهلل عمك الولي�د، ولعن يزيد 

الناقص، فإنه قتل خليفة جممعًا عليه. ارفع حوائجك« فرفعها. فقضاها)2).
ويب�دو أن ثقاف�ة الس�لطة العباس�ية أخ�ذت هب�ذا االجتاه وفس�ح املجال 
لتمجيد األموين يف حماولة تعميم هذه الثقافة يف اجلمهور، كرّد فعل عىل موقف 
أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( وشيعتهم السلبي من األموين، خصوصًا بعد 
فاجعة الطف، واستغال اخلاف املذهبي  � يف أمر اخلافة واحرتام األولن � بن 
الش�يعة واجلمهور لتأكيد والء اجلمهور لألموين واحرتامهم، مضادة للش�يعة.

تراجع املأمون عن موقف آبائه

ومل�ا جاء عهد املأم�ون أدرك أن ظامة أهل البيت )عليهم أفضل الصاة 
والس�ام( بلغ�ت حدًا أوجب تعاط�ف الناس معهم، ونقمتهم عىل العباس�ين 
م�ن أجل ذلك، ومن أجل ظلمهم وطغياهنم، فح�اول امتصاص النقمة بالبيعة 
لإلم�ام الرضا )صلوات اهلل عليه(. عىل ما أوضحناه يف أواخر اجلزء الثالث من 

كتابنا )يف رحاب العقيدة).

))) أنساب األرشاف ج:9 ص:84) خافة الوليد بن يزيد بن عبد امللك بن مروان: عند ذكر مقتله. وقريب 
 منه يف البداية والنهاية ج:0) ص:9 أحداث سنة ست وعرشين ومائة من اهلجرة: مقتل الوليد بن يزيد بن 
عبد امللك، وسري أعام النباء ج:5 ص:372 يف ترمجة الوليد بن يزيد بن عبد امللك بن مروان، وتاريخ 
اإلس�ام ج:8 ص:)29 يف ترمج�ة الولي�د بن يزيد بن عب�د امللك بن مروان بن احلكم اخلليفة الفاس�ق، 

وغريها من املصادر.
)2) الكامل يف التاريخ ج:5 ص:)29 أحداث س�نة ست وعرشين ومائة من اهلجرة، واللفظ له. تاريخ ابن 
خل�دون ج:3 ص:06) مقت�ل الوليد وبيع�ة يزيد. األغاين ج:7 ص:82 أخبار الوليد بن يزيد ونس�به: 

لعن الرشيد قاتليه )يزيد الناقص(.
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وخّف الضغط عىل الش�يعة نس�بيًا، فانترشت ثقافة أهل البيت )صلوات 
اهلل عليهم(، وقام للشيعة كياهنم كأمر واقع مفروض يف املجتمع، وأخذ بالظهور 

واالتساع.
إال أن األم�ر مل يتج�اوز ذل�ك، ليصل إىل القدح يف اخل�ط اآلخر. بل بقي 
احرتام اخلط املخالف ألهل البيتB والتزام هنجه الفقهي ومعامله املميزة هو 
الس�مة العامة يف الدولة العباس�ية وثقافتها، إما لقناعة الس�لطة بذلك، أو جماراة 

للجمهور الذي أخذت تلك الثقافة موقعها منه.
حتى إن املأمون ملا رأى يف معاوية ما استوجب اللعن نادى مناديه: »برئت 
الذم�ة م�ن أحد من الن�اس ذكر معاوية بخ�ري، أو قدمه عىل أح�د من أصحاب 

رسول اهللG...«))). وأنشئت الكتب إىل اآلفاق بلعنه عىل املنابر.
فأعظ�م الناس ذلك وأك�ربوه، واضطربت العامة منه. فأش�ري عليه برتك 

ذلك، فأعرض عا هم به)2).

تأكد عدالة الصحابة وتقديس الشيخني يف عهد املتوكل

ث�م جاء عه�د املتوكل ال�ذي يبدو من اجلمه�ور تعظيم�ه وتبجيله، حتى 
قي�ل إنه أحيى الس�نة وأمات البدع�ة!)3) فأعلن النصب والع�داء ألمري املؤمنن 

))) مروج الذهب ج:4 ص:44 ذكر خافة املأمون: املأمون وحديث معاوية. وقريب منه يف تاريخ الطربي ج:7 
ص:87) يف أحداث سنة إحدى عرشة ومائتن، والكامل يف التاريخ ج:6 ص:406 يف أحداث سنة إحدى 
عرشة ومائتن، وتاريخ اإلس�ام ج:5) ص:6�7 يف أحداث سنة إحدى عرشة ومائتن: تشيع املأمون.

)2) مروج الذهب ج:4 ص:44�45 ذكر خافة املأمون: املأمون وحديث معاوية.
)3) راج�ع تاريخ اإلس�ام ج:7) ص:3) أحداث س�نة أرب�ع وثاثن ومائتن من اهلج�رة: إظهار املتوكل 
للس�نة، والبداي�ة والنهاي�ة ج:0) ص:387 أحداث س�نة س�بع وأربعن ومائتن من اهلج�رة: يف ترمجة 
املت�وكل ع�ىل اهلل، وتاريخ بغ�داد ج:7 ص:80) يف ترمجة جعفر أمري املؤمنن املت�وكل عىل اهلل، والوايف 
بالوفي�ات ج:)) ص:)0) يف ترمج�ة املتوكل عىل اهلل جعفر بن حممد أيب الفضل، وفوات الوفيات ج:) 

ص:289 يف ترمجة املتوكل العبايس، وغريها من املصادر.
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)صل�وات اهلل عليه( ولذريته، وفعل األفاعيل يف س�بيل ذلك. ونش�ط يف عهده 
الفقه�اء وال�رواة ممن هم عىل خ�اف خط أهل البيتB. وبذلك عاد مس�ار 

ثقافة السلطة إىل ما كان عليه يف عهد املنصور ومن بعده.
ودونت يف قرنه � وهو القرن الثالث � أصول كتب احلديث عند اجلمهور 
وصحاحهم، وش�يدت عقيدهتم يف تقديم األولن، ويف عدالة الصحابة عمومًا، 

با يف ذلك معاوية وأمثاله.
وتأك�د ذلك عند العامة عىل مّر الزمن وجت�ذر فيهم، بل أغرقوا فيه  حتى 

ربا ضاقت السلطة ببعض مواقفهم وممارساهتم.
ففي سنة مائتن وسبعن للهجرة قضت السلطة عىل صاحب الزنج. قال 
الع�اء ب�ن صاعد بن خمل�د: »ملا مح�ل رأس صاحب الزنج، ودخ�ل به املعتضد 
إىل بغ�داد، دخل يف جيش مل يَر مثُله، واش�تق أس�واق بغداد وال�رأس بن يديه. 
فل�ا رصن�ا بباب الطاق صاح قوم من درب من تلك الدروب: رحم اهلل معاوية 
وزاد. حتى علت أصوات العامة بذلك، فتغري وجه املعتضد، وقال: أال تس�مع 

يا أبا عيسى؟! ما أعجب هذا! وما الذي اقتىض ذكر معاوية يف هذا الوقت؟!.
واهلل لقد بلغ أيب إىل املوت، وما أفَلّت أنا إال بعد مشارفته، ولقينا كل جهد 

وباء، حتى أنجينا هؤالء الكاب من عدوهم، وحّصنا حرمهم وأوالدهم.
فرتكوا أن يرتمحوا عىل العباس وعبد اهلل ابنه ومن ولد من اخللفاء، وتركوا 

الرتحم عىل عيل بن أيب طالب ومحزة وجعفر واحلسن واحلسن!.
واهلل ال برح�ت أو أؤثر يف تأديب هؤالء أث�رًا ال يعاودون بعد هذا الفعل 

مثله. ثم أمر بجمع النفاطن، ليحرق الناحية.
فقل�ت ل�ه: أهيا األم�ري. أطال اهلل بق�اءك. إن ه�ذا اليوم م�ن أرشف أيام 
 اإلس�ام، ف�ا تفس�ده بجه�ل عام�ة ال خ�اق هل�م. ومل أزل أداري�ه، وأرف�ق 
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به حتى سار«))).
ويب�دو أن ذلك بق�ي يف نفس املعتض�د رغم إغراق اجلمه�ور يف تقديس 
الصحابة األولن ومن س�ار ع�ىل هنجهم يف نظام اخلافة، نتيجة تأكيد الس�لطة 
العباس�ية وثقافته�ا العام�ة علي�ه يف مواجهة أه�ل البيت )صل�وات اهلل عليهم( 
وش�يعتهم، وخصوص�ًا معاوي�ة الذي صار رم�ز العداء الظاهر هل�م. وربا كان 

إلغراق اجلمهور هذا بعض األثر يف إثارة حفيظة املعتضد.
فع�زم يف س�نة مائت�ن وأربع وثان�ن عىل لع�ن معاوية عىل املناب�ر، وأمر 
بإنشاء كتاب بذلك يقرأ عىل الناس، فخوفه وزيره عبيد اهلل بن سليان اضطراب 
العام�ة، وأن�ه ال يأمن أن تكون فتنة، فلم يلتف�ت إىل ذلك من قوله، وصمم عىل 

ما عزم عليه.
 وبدأ � يف أواخر مجادى األوىل وأوائل مجادى الثانية من الس�نة املذكورة � 
بخط�وات متهيدي�ة ملن�ع العامة م�ن التجمع والش�غب وإثارة املش�اكل والفتن. 
وآخر تلك اخلطوات منع الس�قائن الذين يس�قون املاء يف اجلامعن من الرتحم 

عىل معاوية وذكره بخري.
وحتدث الناس أن الكتاب الذي أمر املعتضد بإنشائه بلعن معاوية يقرأ بعد 
ص�اة اجلمعة عىل املنرب. فلا صىل الناس اجلمعة بادروا إىل املقصورة ليس�معوا 

قراءة الكتاب. فلم يقرأ.
قال الطربي � بعد أن ذكر ذلك � : »فذكر أن املعتضد أمر بإخراج الكتاب 
ال�ذي كان املأمون أمر بإنش�ائه بلعن معاوية، فأخرج له م�ن الديوان، فأخذ من 
جوامعه نس�خة ه�ذا الكتاب، وذكر أهنا نس�خة الكتاب الذي أنش�ئ للمعتضد 

))) رشح هن�ج الباغ�ة ج:8 ص:2)2�3)2، واللفظ له. نثر ال�در ج:3 ص:95�96 الباب الثالث: كام 
اخللفاء من بني هاشم: املعتضد.
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باهلل: بس�م اهلل الرمحن الرحيم. احلمد هلل...« وذكر كتابًا طويًا يقرب من س�بع 
صفح�ات يتضمن كثريًا من مثال�ب األموين، وخصوصًا معاوي�ة، مما تضمنته 

األحاديث الرشيفة واألحداث التارخيية. 
ث�م ق�ال الطربي بع�د أن أهنى الكت�اب: »وذك�ر أن عبيد اهلل بن س�ليان 
أحرض يوسف بن يعقوب القايض، وأمره أن يعمل احليلة يف إبطال ما عزم عليه 
املعتض�د. فمىض يوس�ف بن يعقوب فكل�م املعتضد يف ذلك، وق�ال له: يا أمري 
املؤمن�ن، إين أخاف أن تضطرب العامة، ويكون منها عند س�اعها هذا الكتاب 

حركة. فقال: إن حتركت العامة أو نطقت وضعت سيفي فيها. 
فق�ال: ي�ا أم�ري املؤمن�ن، ف�ا تصن�ع بالطالبين الذي�ن ه�م يف كل ناحية 
خيرجون، ويميل إليهم كثري من الناس، لقرابتهم من الرس�ول، ومآثرهم؟! ويف 
ه�ذا الكت�اب إطراؤهم، أو ك�ا قال. وإذا س�مع الناس هذا كان�وا إليهم أميل. 
وكانوا يف أبسط ألسنة وأثبت حجة منهم اليوم. فأمسك املعتضد، فلم يرد عليه 

جوابًا. ومل يأمر يف الكتاب بعده بيشء«))).
وهكذا يكون املوقف الس�لبي م�ن الطالبين وأهل البي�ت )صلوات اهلل 

عليهم( حاجزًا دون بيان احلقائق، وحمفزًا عىل حتريفها وتشوهيها.
ك�ا يتزامن تأكيد الس�لطة عىل اح�رتام األولن ومن هو ع�ىل خطهم مع 
ارتفاع مستوى نصبها وعدائها ألهل البيت )صلوات اهلل عليهم(، بحيث تكون 

إحدى الظاهرتن قرينة لألخرى، ليتم هبا هدف واحد.
وبذلك تأكد وتركز ما بدأه األولون، وزاد فيه معاوية، من تفعيل احرتام 
اخلط املخالف ألهل البيت )عليهم أفضل الصاة والس�ام(. ومن أهم أسبابه 
افتعال األحاديث يف تقديم األولن، ويف فضائل الصحابة الذين هم عىل خطهم.

))) تاريخ الطربي ج:8 ص:82)�90) يف أحداث سنة 284ه� .



34( .......................... تراجع املأمون عن موقف آبائه المتصاص نقمة الناس وغضبهم 

وع�ىل كل ح�ال صارت النصوص الكثرية الت�ي وضعت يف عهد معاوية 
عاضدة ملا وضع يف العهد األول، ومشيدة ملضامينه وأهدافه.

وكانت نتيجة ذلك تدين اجلمهور برشعية خافة األولن، واحرتام رموز 
اخلط املخالف ألهل البيت )صلوات اهلل عليهم( احرتامًا يبلغ حّد التقديس.

وقد كان لذلك أعظم األثر يف مواجهة أهل البيت )صلوات اهلل عليهم(، 
والوقوف يف وجه دعوهتم، كا توقعه معاوية، عىل ما يظهر من كامه السابق. 

وق�د صار ه�ذا التدين والتقديس مها العقبة الك�ؤود أمام دعوى النص، 
متن�ع اجلمه�ور � نوعًا � م�ن مصداقية الرؤي�ة، ومن املوضوعي�ة يف البحث عن 

احلقيقة، ثم الوصول إليها.
ب�ل صارت س�ببًا للتش�نيع عىل ش�يعة أه�ل البيت تش�نيعًا ق�د يصل حّد 
التكف�ري، واس�تحلت به دماؤه�م، وانتهكت حرماهتم ومقدس�اهتم، عىل طول 

التاريخ وإىل يومنا هذا. 
وكل ذلك بعن اهلل تعاىل. وإليه يرجع األمر كله.

ويأيت يف املطلب الثاين إن ش�اء اهلل تعاىل أثر فاجعة الطف يف مواجهة هذا 
االحرتام والتقديس، واقتحام هذه العقبة.

قوة خط اخلالفة عند اجلمهور يفي إىل حتكيم السلطة يف الدين

اجلهـة الثانيـة: أن�ه بعد أن كان املف�روغ عنه عند املس�لمن، عىل اختاف 
توجهاهت�م � عدا الش�اذ الذي ال يعتد به � واس�تفاضت ب�ه النصوص، هو لزوم 
اإلمامة، فالرصاع الظاهر ملا كان منحرصًا بن خّط أهل البيت القايض بإمامتهم، 
تبعًا للنص، واخلط اآلخر القايض بعدم انضباط أمر اإلمامة، وأن من تغلب فهو 
اإلمام، فانحسار خط أهل البيتB عقائديًا � نتيجة النصوص التي وضعت يف 
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عهد معاوية وما سبقها مما ظهر يف عهد اخللفاء األولن � مستلزم لقوة اخلط الثاين، 
وإضفاء الرشعية عىل إمامة املتغلب وخافته، بغض النظر عن شخصه وسلوكه.
وم�ن الطبيع�ي حينئ�ذ أن يك�ون ل�ه التحك�م يف الدين، جريًا عىل س�نن 
املاض�ن واقتداًء هبم، حيث يألف الناس ذلك، ويتأقلمون معه كأمر واقع. وقد 

تقدم أن ذلك هو السبب يف حتريف األديان ومسخها. 
وقد يقول قائل: إن احرتام اجلمهور لألولن، بل تقديسهم هلم هو الذي 
جعلهم يقبلون منهم ما رّشعوه من األحكام، وال يتعدى ذلك لغريهم ممن تأخر 

عنهم، وال حيظى بمثل ذلك االحرتام والتقديس.
لكنه يندفع: بأن قبول اجلمهور ألحكام األولن ليس من أجل احرتامهم 
بأش�خاصهم، بل من أجل منصبهم، حي�ث ابتنى املنصب يف الصدر األول عىل 
أن اخلليفة هو املرجع للمس�لمن يف دينهم ويف إدارة أمور دنياهم. وذلك جيري 

فيمن بعدهم بعد فرض رشعية منصبهم.
ولذا جرى من بعدهم عىل س�نتهم يف كيفية اختيار اخلليفة، وبقي العمل 
عليها مادامت اخلافة قائمة كأمر واقع، تبعًا لس�نة األولن بعد فرض رشعيتها 

عند اجلمهور.
ومل تقترص ع�ىل األولن لتميزهم بمزيد من االح�رتام والتقديس بالرغم 
من اعرتاف الش�يخن نفس�ها ب�أن بيعة أيب بكر كانت فلت�ة)))، وحتذير عمر من 

))) فق�د روي ذل�ك عن اخلليفة األول يف أنس�اب األرشاف ج:2 ص:274 أمر الس�قيفة، وكتاب العثانية 
ص:)23، وسبل اهلدى والرشاد ج:2) ص:5)3، ورشح هنج الباغة ج:2 ص:50، ج:6 ص:47، 

وغريها من املصادر. 
وروي عن اخلليفة الثاين يف صحيح البخاري ج:8 ص:26 كتاب املحاريبن من أهل الكفر والردة: 
باب رجم احلبىل من الزنا إذا أحصنت، والس�نن الكربى للنس�ائي ج:4 ص:272 كتاب الرجم: تثبيت 
=الرجم، ومس�ند أمحد ج:) ص:55 مس�ند عمر بن اخلطابN: حديث الس�قيفة، وصحيح ابن حبان 
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مثلها))) وأمره بقتل من يعود إىل ذلك)2). إال أن ذلك ملا مل يس�لب الرشعية عنها 
عندهم مل يمنعهم من اجلري عىل سننها.

وببي�ان آخر: كا يكون متتع األولن بمزيد من االحرتام والتقديس س�ببًا 
للتمس�ك برشعية نظ�ام اخلافة الذي ج�روا عليه، كذلك يكون س�ببًا لتحديد 
صاحي�ات اخلليفة، وحي�ث ابتنى املنصب عن�د األولن ع�ىل مرجعية اخلليفة 
للمس�لمن يف الدين والدنيا معًا، يبقى ذلك مادام العمل عىل نظام تلك اخلافة 
قائًا، وكانت تلك اخلافة مرشوعة عندهم، إال أن تكون هناك حماولة للحد من 

اندفاع السلطة وفضحها.
أما التدهور يف ش�خص احلاكم وس�لوكه فعىل اإلس�ام واملسلمن قبوله 
كأمر واقع تقتضيه طبيعة االستمرارية يف املجتمعات التي يقودها غري املعصوم، 

من دون أن خيل بالرشعية ألصل اخلافة، وال بصاحيات احلاكم.
فهذا أبو بكر يقول يف خطبته: »أما واهلل ما أنا بخريكم. ولقد كنت ملقامي 
هذا كارهًا. ولوددت أن فيكم من يكفيني. فتظنون أين أعمل فيكم س�نة رسول 
اهللG! إذًا ال أقوم هلا. إن رسول اهللG كان يعصم بالوحي، وكان معه ملك. 
وإين يل ش�يطانًا يعرتين�ي. ف�إذا غضب�ت فاجتنب�وين، ال أوث�ر يف أش�عاركم وال 

أبشاركم. أال فراعوين، فإن استقمت فأعينوين، إن زغت فقوموين«)3).

ج:2 ص:48) كت�اب ال�رب واإلحس�ان: باب حق الوالدين: ذكر الزجر ع�ن أن يرغب املرء عن آبائه إذ 
استعال ذلك رضب من الكفر، وغريها من املصادر الكثرية جدًا.
))) تقدمت مصادره يف اهلامش السابق يف ما روي عن اخلليفة الثاين.

)2) تاريخ اليعقويب ج:2 ص:58) أيام عمر بن اخلطاب. رشح هنج الباغة ج:2 ص:26، 29، 50، ج:6 
ص:47، ج:20 ص:)2. املواقف ج:3 ص:600. وغريها من املصادر.

)3) املصن�ف لعب�د الرزاق ج:)) ص:336 باب ال طاعة يف معصي�ة، واللفظ له. ختريج األحاديث واآلثار 
ج:) ص:482. املطال�ب العالي�ة ج:9 ص:625 كتاب اخلافة واإلمارة: باب كراهية أن حيكم احلاكم 
وه�و غضب�ان. تاريخ دمش�ق ج:30 ص:304 يف ترمجة أيب بك�ر الصديق. كنز الع�ال ج:5 ص:590 

=

=
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ويقول يف خطبة له أخرى فيها: »... وإنكم اليوم عىل خافة نبوة ومفرق 
حمجة. وس�رتون بع�دي ملكًا عضوضًا، وأمة ش�عاعًا، ودمًا مفاح�ًا. فإن كانت 
للباطل نزوة، وألهل احلق جولة يعفو هلا األثر، ومتوت السنن. فالزموا املساجد، 

واستشريوا القرآن، والزموا اجلاعة...«))).
وعم�ر يقول البن عب�اس: »واهلل يا ابن عباس إن علي�ًا ابن عمك ألحق 
الن�اس هبا، ولكن قريش�ًا ال حتتمله. ولئن وليهم ليأخذهن�م بمّر احلق ال جيدون 
عنده رخصة...«)2). يشري بذلك إىل أنه البد للحاكم أن خيرج عن احلق ويفسح 

لنفسه يف الرخص با يتناسب مع رغبة الناس وإرضائهم، مجعًا للكلمة.
وق�دم معاوي�ة املدينة فخطبه�م، فق�ال: »إين رمت س�رية أيب بكر وعمر 
فلم أطقها، فس�لكت طريقة لكم فيها حظ ونفع، عىل بعض األثرة، فارضوا با 
أتاك�م من�ي وإن قّل، فإن اخل�ري إذا تتابع � وإن قّل � أغنى، وإن الس�خطة يكدر 

املعيشة...«)3).
وخط�ب يزيد بن معاوية بعد وفاة أبيه، فق�ال: »إن معاوية كان حبًا من 
حب�ال اهلل، مّده ما ش�اء أن يمّده، ثم قطعه حن ش�اء أن يقطع�ه. وكان دون من 
قبله، وهو خري ممن بعده... وقد وليت األمر بعده، ولست أعتذر من جهل، وال 

أشتغل بطلب علم. وعىل رسلكم، إذا كره اهلل أمرًا غرّيه«)4)... إىل غري ذلك.

ح:4050)، ص:636 ح:8))4). وغريها من املصادر الكثرية.
))) تقدمت مصادرها يف ص: 89).

)2) تاريخ اليعقويب ج:2 ص:59) أيام عمر بن اخلطاب.
)3) أنساب األرشاف ج:5 ص:55 يف ترمجة معاوية بن أيب سفيان.

)4) عي�ون األخب�ار ج:2 ص:238�239 كت�اب العل�م والبي�ان: اخلط�ب، واللفظ له. العق�د الفريد ج:4 
ص:88 فرش كتاب اخلطب، ص:343 فرش كتاب العسجدة الثانية يف اخللفاء وتوارخيهم وأخبارهم: 
وفاة معاوية. مروج الذهب ج:3 ص:76 ذكر ملع من أخبار يزيد وسريه ونوادر من بعض أفعاله. مجهرة 

خطب العرب ج:2 ص:78) خطب األموين: خطب يزيد بن معاوية. وغريها من املصادر.

=
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وكا مل يؤثر ذلك عىل رشعية السلطة واخلافة ال يؤثر يف حتديد صاحيات 
اخلليفة، بل يبقى هو املرجع للمسلمن يف دينهم، كا كان األولون. 

والس�يا أن الس�لطة يتيرس هلا اخت�اق النصوص النبوية املؤكدة لس�رية 
األولن يف مرجعية اخلليفة يف الدين، بالتعاون مع علاء الس�وء ورجال احلديث 
الذين ينس�قون معها ويعيش�ون عىل مائدهتا، كا س�بق نظريه يف وجوب الطاعة 

ولزوم اجلاعة، وكا حصل يف بعض األديان السابقة.
أضف إىل ذلك أن ظهور التدهور والتس�افل يف شخص احلاكم وسلوكه 
للجمه�ور وإياهن�م به إنا كان بجه�ود املعارضة وتنبيهها وإنكارها باس�تمرار، 
فإذا كس�بت الس�لطة الرشعية بمبايعة اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( وغريه 
 من النخب، وبدأت يف خنق صوت املعارضة وماحقتها وحتجيم دورها، تيرس 
هل�ا � ب�ا متلك م�ن ق�وى إعامي�ة وتثقيفية هائل�ة، وباالس�تعانة بعلاء الس�وء 
واالنتهازي�ن � كس�ب تقدي�س اجلمهور وإغفاله ع�ن جرائمها وتس�افلها، كا 
حصل يف الش�ام نتيجة غياب املعارضة. بل حت�ى يف إفريقية، كا تقدمت بعض 
شواهد ذلك عند الكام يف تركيز السلطة عىل وجوب الطاعة، ويف ظهور حجم 

اخلطر بماحظة مواقف األموين وتشوهيهم للحقائق))).
وبذلك تعرض دين اإلسام العظيم للخطر القاتل. بل تعرضت احلقيقة 
الدينية املقدس�ة عمومًا للتش�ويه والضي�اع األبدي، إذ اإلس�ام خاتم األديان، 
ولي�س بعده دي�ن وال وحي يظهر احلقيق�ة، ويدافع عنها. وي�أيت يف أوائل املقام 

الثالث إن شاء اهلل تعاىل ما ينفع يف املقام.

))) راجع ص:86) وما بعدها، وص:233 وما بعدها.
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تفاقم اخلطر بتحويل اخلالفة إىل قيرصية أموية

ويزي�د يف ه�ذا اخلط�ر أن معاوية قد عه�د باخلافة إىل ول�ده يزيد، حيث 
حتولت إىل هرقلية قيرصية يف ضمن عائلة خاصة. إذ تستخدم هذه العائلة الدين 

حينئذ خلدمة أهدافها ذات األمد الطويل.
والس�يا بعد أن كانت تلك العائلة خصًا عنيدًا لإلس�ام. ملا هو املعلوم 
من موقفهم املناهض له يف بدء ظهور دعوته. وقد وترهم اإلس�ام يف أنفس�هم، 

ويف موقعهم االجتاعي.
مضافًا إىل ظهور اس�تهتارهم باملبادئ والقيم، بحيث ال يقفون عند حّد، 

وال يمنعهم من حتقيق أهدافهم يشء.
وقد س�بق مّنا عرض بعض مواقفهم وثقافتهم التي كانوا يثقفون هبا أهل 
الش�ام، وحياولون تعميمها يف املس�لمن، ومحلهم عليها، عند التعرض ملا يتوقع 
أن يرتتب عىل االنحراف الذي حصل، نتيجة اخلروج بالس�لطة يف اإلسام عن 

واقعها الذي أراده اهلل تعاىل، وقامت األدلة والنصوص عليها.

حديث املغرة بن شعبة عن خطر البيعة ليزيد

وكأن املغرية بن ش�عبة قد أدرك ذلك. فقد بلغه أن معاوية يريد عزله عن 
والي�ة الكوف�ة، فأراد أن يس�تميله، كي يبقي�ه يف واليته وال يعزله، فأش�ار عليه 
بوالية العهد ليزيد، فقال له معاوية: »ومن يل هبذا«؟ فقال: »أكفيك أهل الكوفة، 
ويكفي�ك زي�اد أهل البرصة. وليس بعد هذين املرصي�ن أحد خيالفك«، فقال له 
معاوي�ة: »فارجع إىل عمل�ك، وحتدث مع من تثق إليه يف ذلك، وترى، ونرى«.

فودع�ه ورج�ع إىل أصحابه، فق�ال: »لقد وضعت رج�ل معاوية يف غرز 
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بعيد الغاية ]الغي[ عىل أمة حممد، وفتقت عليهم فتقًا ال يرتق أبدًا«))).
وإن النظ�رة املوضوعية للواق�ع الذي حصل بتفاصيله وتداعياته تش�هد 

بصحة هذا التقييم لبيعة يزيد، وللنتائج املتوقعة عليها.

ما حصل هو النتيجة الطبيعية خلروج السلطة عن موضعها

ومها يعترص قلب املسلم أملًا لذلك، فإنه ال ينبغي أن يستغرب ما حصل، 
إذ ه�و النتيجة الطبيعي�ة للخروج عن مقتىض النص اإلهل�ي. إذ كلا امتّد الزمن 
باالنحراف يف املس�رية، وفتح الب�اب لاجتهادات واملربرات ملواقف الس�لطة، 
وَألِ�ف الن�اس ذلك، تضاعف�ت التداعيات والس�لبيات، وزاد الس�ري بعدًا عن 
الطريق املستقيم، وفقدت القيود والضوابط، بنحو يتعذر معه الرجوع إليه. وإنا 

هلل وإنا إليه راجعون.
ولنكت�ف هب�ذا املقدار يف عرض مواقف الس�لطة يف عهد معاوية ملواجهة 
جه�ود أم�ري املؤمنن )علي�ه أفضل الصاة والس�ام( يف كبح مج�اح االنحراف 
الذي حصل، نتيجة اخلروج بالس�لطة يف اإلسام عن موضعها، وخروج األمة 

يف مسريهتا عن الطريق الصحيح الذي أراده اهلل تعاىل هلا.

))) الكامل يف التاريخ ج:3 ص:504 أحداث سنة ست ومخسن من اهلجرة: ذكر البيعة ليزيد بوالية العهد، 
واللفظ له. النصائح الكافية ص:64. وقريب منه يف س�ري أعام النباء ج:4 ص:39 يف ترمجة يزيد بن 
معاوية، وتاريخ اإلس�ام ج:5 ص:272 يف ترمجة يزيد بن معاوية، وتاريخ دمش�ق ج:30 ص:287 يف 
ترمج�ة أيب بك�ر الصدي�ق، وج:65 ص:0)4 يف ترمجة يزي�د بن معاوية بن أيب س�فيان، وتاريخ اليعقويب 

ج:2 ص:220 أيام معاوية بن أيب سفيان. وغريها من املصادر.





املقام الثالث
يف أثر فاجعة الطف يف اإلسالم بكيانه العام

م�ات معاوي�ة وق�د خلف لإلس�ام ترك�ة ثقيلة. حي�ث أق�ام دولة ذات 
أهداف قبلية جاهلية، تتخذ من اإلس�ام ذريع�ة لتحقيق أهدافها، ولو بتحريفه 

عن حقيقته، كا سبق. 
ول�و قدر هل�ا البق�اء والعمل ك�ا تريد لقضت ع�ىل جهود أم�ري املؤمنن 
)صل�وات اهلل عليه( يف كبح مجاح االنحراف، وتعريف املس�لمن بمعامل دينهم، 

ليستيضء هبا من يطلب الدين احلق، وحياول التعرف عليه والتمسك به.

أحكم معاوية بناء دولة قوية

وقد أحكم معاوية بناء هذه الدولة وأرسى أركاهنا بالرتغيب والرتهيب، 
واإلع�ام ال�كاذب والتثقي�ف املنحرف، وإث�ارة العصبية والنع�رات اجلاهلية، 

فكانت هي املعايري العاّمة يف إعان الوالء والتأييد.
وجتاه�ل ذوو النف�وذ يف املجتم�ع م�ا عداها م�ن دواعي الدي�ن واملبادئ 
واملث�ل واألخ�اق، وتس�ابقوا يف إرض�اء الس�لطة والتزلف هلا والتع�اون معها 
ودعمها. وَألَِف اجلمهور ذلك وتأقلموا معه، عىل أنه هو الواقع العميل للخافة 

والسلطة، وللدين الذي متثله.
وق�د أوضح ذل�ك معاوية، يف وصيته البنه يزي�د، حيث قال له يف مرضه 
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الذي تويف فيه: »يا بني إين قد كفيتك الرحلة والرتحال، ووطأت لك األش�ياء، 
وذللت لك األعداء، وأخضعت لك أعناق العرب، ومجعت لك من مجع واحد. 

وإين ال أختوف أن ينازعك هذا األمر الذي استتب لك إال أربعة نفر...«))).

امتعاض ذوي الدين من انحراف السلطة عن تعاليمه

وبق�ي هناك ثلة من املس�لمن م�ن ذوي الدين واملث�ل، أو ممن يتظاهرون 
بذل�ك، ينظ�رون ملا جي�ري عىل مضض. وعم�دة ما يش�غل باهل�م ويقلقهم، أو 
يظه�رون القلق من أجله، هو انحراف الس�لطة، وخروجها ع�ن تعاليم الدين، 

وظلمها وطغياهنا، واستئثارها، وما جيري جمرى ذلك.
أما مسألة حتريف الدين وضياع معامله فا يظهر منهم التوجه له واالهتام 

بأمره واحلديث حوله، فضًا عن العمل ملنعه.
ونتيجة لذلك ينحرص اإلصاح بنظرهم بتغيري الس�لطة، وجعل اخلافة 
يف موضعه�ا املناس�ب هل�ا، كس�لطة دينية ترع�ى الدي�ن وتعاليم�ه، وهيمها أمر 

املسلمن وصاح أمرهم.
وقد يرش�ح لذلك، أو يتصدى للمطالبة به، مجاعة. وعىل رأس�هم اإلمام 
احلس�ن )صل�وات اهلل علي�ه( الذي هو الرجل األول يف املس�لمن دين�ًا ومقامًا 

وقرابة من النبيE، كا أوضحناه عند الكام يف أبعاد فاجعة الطف.
وهؤالء النفر القليل عىل قسمن:

))) تاريخ الطربي ج:4 ص:238 أحداث سنة ستن من اهلجرة، واللفظ له. البداية والنهاية ج:8 ص:23) 
أحداث س�نة س�تن من اهلجرة. تاريخ ابن خلدون ج:3 ص:8) وفاة معاوية. الفتوح البن أعثم ج:4 

ص:354 ذكر الكتاب والعهد إىل يزيد. وغريها من املصادر.
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من يرى إمكان إصالح السلطة وتعديل مسارها

األول: م�ن ي�رى التفك�ري يف ذلك عمليًا، وحياول الس�عي ل�ه، إما بمكر 
وده�اء، أمًا يف املكاس�ب املادي�ة، والوصول ملراك�ز النفوذ وصن�ع القرار بعد 
التغي�ري، وإما بحس�ن نّي�ة، نتيجة املوق�ف االنفعايل من الفس�اد ال�ذي حصل، 

وبتخيل وجود اآللية الكافية للرصاع مع الوضع القائم. 
وم�ن الصن�ف الثاين خواص الش�يعة يف الكوف�ة الذين كانوا يس�تثريون 
اإلم�ام احلس�نA بعد موت اإلمام احلس�نA، كا اس�تثاروا اإلمام احلس�ن 
)صل�وات اهلل علي�ه( من قبل. وكانوا يرون أن يف م�وت معاوية فرصة ال ينبغي 

تضييعها.

من يرى جتنب االحتكاك بالسلطة حفاظًا عىل املوجود

الثـاين: من ي�رى أن التفكري يف ذلك غري عميل، وأن املوازنة بن القوى ال 
تس�مح به بعد ما انتهى إليه وضع املس�لمن، بس�بب انحراف مسار السلطة وما 

ترتب عليه من مضاعفات، وآخرها سياسة معاوية السابقة. 
والس�يا أن الفش�ل العس�كري الذي منيت به جتربة اإلص�اح وتعديل 
مسرية السلطة يف اإلسام، التي قادها أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه(، أوجب 
اإلحب�اط عن�د اخلاص�ة الذين م�ن ش�أهنم املوازنة ب�ن القوى وع�دم االندفاع 

العاطفي يف اختاذ املواقف.
حي�ث ال يتوق�ع أن يأيت قائ�د أفضل من أم�ري املؤمننA عل�ًا بالدين، 
وإخاصًا لقضيته، والتزامًا باملبادئ، وش�جاعة، وصابة يف املوقف، وس�ابقة، 
وأثرًا يف اإلس�ام. وال أظهر رشعية منه عند الكل بعد متامية بيعته باختيار عامة 

املسلمن. 
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حت�ى إنه ال إش�كال عن�د أهل العل�م واملعرفة أخريًا يف رشعي�ة خافته، 
وبغ�ي اخلارج�ن علي�ه، ووجوب قتاهل�م. كا ذكرن�ا بعض ما يتعل�ق بذلك يف 

أواخر الكام يف املقام األول))).
ك�ا ال يتهي�أ أنصار أكث�ر من أنص�اره وال أفضل، حيث بايع�ه عن قناعة 
تامة الكثرة الكاثرة من املس�لمن، وفيهم العدد الكثري من املهاجرين واألنصار 
وذوي الس�ابقة واألثر احلميد يف اإلس�ام، ومن أهل النجدة يف العرب، وذوي 
املقام االجتاعي والنفوذ فيهم، والذين هلم األثر الكبري يف فتوح اإلس�ام. وقد 

قدموا من أجل دعمهA ونجاح مرشوعه أعظم التضحيات.
وأيض�ًا ال يتوق�ع � بمقت�ىض الوضع الطبيع�ي � أن يأيت زم�ان أفضل من

 

زمان�هA، لقربه م�ن عهد رس�ول اهللE، والتعرف ع�ىل تعاليمه، ووجود 
الكثرة الكاثرة من صحابته.

وق�د أك�دت األحداث املتاحقة ذلك، حيث مل يس�جل تاريخ اإلس�ام 
نج�اح حركة إصاحية حقيقية � تلتزم املبادئ يف أهدافها، ويف وس�ائل نجاحها 
يف رصاعاهت�ا، حمافظة عىل نقائها واس�تقامتها � وبقاءها مدة أطول من عهد أمري 

املؤمنن )صلوات اهلل عليه(.
ويعل�م أه�ل املعرف�ة أن اهني�ار مرشوع�ه )صل�وات اهلل عليه( عس�كريًا 
إنا تس�بب ع�ن التزامه باملب�ادئ وحرفي�ة الترشيع، واس�تغال خصومه ذلك، 
وحماولتهم اخلروج عنها، وااللتفاف عليها، يف وسائل رصاعهم معه، ويف تثبيت 
س�لطاهنم بع�ده، لوجود األرضية الصاحل�ة لتقبل ذلك من عام�ة الناس، لعدم 

استحكام الدين واملبادئ يف نفوسهم، وثقل األمانة واالستقامة عليهم.
وال يتوقع صاح املجتمع اإلسامي بعد أن دخله الفساد. بل كلا زادت 

))) راجع ص: 270 وما بعدها.
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ألفتهم له زاد استحكامه فيهم، وتعذر تطهريهم منه.
نع�م يمك�ن أن يغلب الباط�ل بباطل مثل�ه يف املكر، وانته�اك احلرمات، 

واخلروج عن املبادئ والقيم وااللتفاف عليها. كا حصل. والدنيا دول.
ونتيج�ة لذل�ك كان توجه هؤالء النف�ر إىل املحافظة ع�ىل املوجودين من 

ذوي الدين والصاح بتجنب االحتكاك باحلاكم، ألن ذلك غاية امليسور.
وربا يكون ذلك هو املنظور لكثري ممن أشار عىل اإلمام احلسن )صلوات 
اهلل علي�ه( برتك اخل�روج عىل يزيد، ومنهم عبد اهلل بن جعفر، كا يظهر من كتابه 

لإلمام احلسنA الذي تقدم التعرض له يف املقصد األول))).
بل كلا زاد االحتكاك باحلاكم، وحتقق منه التجاوز عن احلّد يف الرد، زاد 
ج�رأة ع�ىل انتهاك احلرمات، وأبع�د يف التجاوز عليها، وتع�ود الناس عىل ذلك 

وألفوه، وخّف استنكارهم له.
فكي�ف إذا كان املنته�ك حرمته هو اإلمام احلس�ن )علي�ه أفضل الصاة 
والسام( الذي هو أعظم الناس حرمة، والرجل األول يف املسلمن؟! كا يشري 
 إىل ذلك ما تقدم منه )صلوات اهلل عليه( يف املعركة، ومن عبد اهلل بن مطيع يف حديثه

معهA)2) وغري ذلك.
وربا ُتدعم وجهة نظر هؤالء بأمرين:

األول: احل�ذر من ش�ق كلمة املس�لمن وتفريق مجاعتهم، وإلق�اح الفتنة 
بينهم، الذي قد يتشبث به الكثري جهًا، أو نفاقًا ومماألة للظامل.

الثاين: طلب العافية جبنًا، أو لعدم الشعور باملسؤولية.

))) تقدم يف ص: 63.
)2) راجع ص: 63.
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موقف أهل البيتB إزاء املشكلة

لكن أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( عىل بصرية تامة من أن تعديل مسار 
الس�لطة يف اإلس�ام بعد انحرافها من اليوم األول أمر متعذر يف األمد املنظور. 
ويأيت توضيح ذلك � إن شاء اهلل تعاىل � يف املقام الثاين من الفصل الثاين يف العرب 

التي تستخلص من فاجعة الطف.
وقد س�بق أن أمري املؤمنن )عليه أفضل الصاة والس�ام( كان عىل علم 
با يؤول إليه أمر بيعته من الفش�ل العس�كري، وأن ما ظهر لنا من ثمرات قبوله 
باخلاف�ة هو إظهار احلقيق�ة، وإيضاح معامل الدين، وتش�ييد دعوة احلق، وإجياد 
مجاع�ة صاحلة تقتن�ع بتلك الدعوة وحتمله�ا وتدعو هلا، وترف�ض دعوة الباطل 
وتشجب رشعيتها ورشعية السلطة التي تتبناها، وتنكر عليها اجلرائم واملنكرات 

التي تقوم هبا، وحتاول فضحها. وقد حقق ذلك بنجاح.

بيعة يزيد تعرض جهود أمر املؤمننيA للخطر

غ�ري أن جه�وده )صل�وات اهلل علي�ه( أصبح�ت مه�ددة باخلط�ر، نتيجة 
خط�وات معاوية املتاحق�ة، وآخرها البيعة البنه يزيد يف دولة قوية، قد أرس�ى 
قواعده�ا، وأحك�م بنياهنا، وأم�ة متخاذلة أنس�اها دينها ومثله�ا، وأحيى دعوة 
اجلاهلية فيها، وسلبها شخصيتها وكرامتها، وأذهلا بالرتغيب والرتهيب، وشّوه 

مفاهيمها وتعاليمها باإلعام الكاذب والتثقيف املنحرف.
ومن الظاهر أن البيعة ليزيد كانت تدهورًا رسيعًا يف معيار اختيار اخلليفة، 

وابتداعًا ألمر مل يعهده املسلمون من قبل، ومل يألفوه بعد، وال تقبلوه.
أواًل: بلح�اظ واق�ع يزي�د التاف�ه، وس�لوكه الش�خيص املش�ن، وظهور 

استهتاره بالدين والقيم، ومقارفته للموبقات، وانغاسه يف الشهوات.
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وثانيًا: بلح�اظ ابتناء اختياره عىل وراثة اخلافة وانحصارها بآل معاوية، 
وجتاهل أكابر املسلمن من بقايا الصحابة وأبنائهم. والسيا بعد ما عاناه اإلسام 

واملسلمون من حكم معاوية نفسه، وجتربته املرة التي مرت هبم.
فإذا مل يستغل ذلك يف اإلنكار والدعوة للتغيري، وبقيت األمور عىل ما هي 
 عليه، وبايع أكابر املس�لمن � وعىل رأسهم اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( � 
يزي�د، تأكدت رشعي�ة تلك الدولة القوي�ة التي ينتظر منها القض�اء عىل الدين، 

وعىل جهود أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه( يف كبح مجاح االنحراف.

عدم تبلور مفهوم التقية

وخصوصًا أن مفهوم التقية مل يتبلور بعد عند عاّمة املسلمن، وال يدركون 
أن االستجابة للبيعة والسكوت عن إنكار املنكر نتيجة القرس والضغوط القاهرة 

ال يضفي رشعية عىل الوضع القائم.
والس�يا بعد تص�دي مثل حجر بن عدي الكن�دي ومجاعته وغريهم من 
وجوه الش�يعة وأعيان املسلمن لإلنكار، ودفعهم الثمن الغايل يف سبيله، وعدم 

أخذهم بالتقية يف السكوت عن الباطل))). 
واإلم�ام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه( أع�رف منهم بالوظيف�ة الرشعية، 
وأح�رى برعاي�ة الدين، وأقوى منه�م � بنظر عامة الناس � ب�ا يملكه من مركز 
ديني واجتاعي رفيع. فبيعتهA ليزيد تضفي الرشعية عىل السلطة بنظر مجهور 

))) لعـل إرصار هـؤالء عىل موقفهـم وعدم أخذهم بالتقيـة لعدم تركز املفاهيـم احلقة التي 
كانـوا يتبنوهـا، فأخذهـم بالتقية يوجب ضياع احلـق عىل الناس، وهو أشـد حمذورًا من 
تضحيتهم بأنفسهم. نظر موقف اإلمام احلسني )صلوات اهلل عليه( يف وقته. والسيام مع 
قرب أن تكون مواقفهم هذه قد كانت بعهد معهود من أمر املؤمنني )عليه أفضل الصالة 

والسالم(، كام يستفاد ذلك يف اجلملة من كثر من النصوص. وللكالم مقام آخر.
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املسلمن، وال حتمل عىل التقية.
ويناسب ما ذكرنا � من عدم تبلور مفهوم التقية � أن برس بن أرطاة ملا أغار 
ع�ىل املدينة املنورة يف أواخر عه�د أمري املؤمننA وأخذ أهله�ا بالبيعة ملعاوية 
ق�ال لبن�ي س�لمة: »واهلل ما لكم عن�دي أمان حت�ى تأتوين بجابر ب�ن عبد اهلل«. 
 فل�م يس�توضح جابر املوق�ف، ومل يأخذ بالتقي�ة حتى انطلق إىل أم س�لمة زوج 
النب�يG فقال هل�ا: »ماذا ترين؟ إن ه�ذه بيعة ضالة، وقد خش�يت أن أقتل«. 
قال�ت: »أرى أن تبايع، فإين قد أمرت ابني عم�ر وختني ابن زمعة أن يبايعا...« 

فأتاه جابر فبايعه))).
وك�ذا ما ذك�ره املؤرخون من البيعة التي طلبها مس�لم ب�ن عقبة من أهل 
املدين�ة بعد واقعة احلرة. قال اليعق�ويب: »ثم أخذ الناس عىل أن يبايعوا عىل أهنم 
عبي�د يزي�د بن معاوية، فكان الرج�ل من قريش يؤتى به، فيق�ال: بايع عىل أنك 
عبد قن ليزيد. فيقول: ال. فيرضب عنقه. فأتاه عيل بن احلس�نA فقال: عام 
يريد يزيد أن أبايعك؟ قال: عىل أنك أخ وابن عم. فقال: وإن أردت ان أبايعك 
 عىل أين عبد قن فعلت. فقال: ما أجشمك هذا. فلا أن رأى الناس إجابة عيل بن 
احلسنA قالوا: هذا ابن رسول اهللG بايعه عىل ما يريد، فبايعوه عىل ما أراد«)2).
وق�د منع )صل�وات اهلل عليه( بذلك عملية القتل واإلب�ادة اجلاعية التي 

))) الكام�ل يف التاري�خ ج:3 ص:383 أح�داث س�نة أربعن من اهلج�رة: ذكر رسية برس ب�ن أيب أرطأة إىل 
احلج�از واليم�ن. تاريخ الطربي ج:4 ص:06) يف أحداث س�نة أربعن من اهلجرة. االس�تيعاب ج:) 
ص:62) يف ترمج�ة ب�رس ب�ن أرطأة. البداي�ة والنهاية ج:7 ص:356 أحداث س�نة أربع�ن من اهلجرة. 
رشح هن�ج الباغ�ة ج:2 ص:0). ونح�وه يف كت�اب الثق�ات ج:2 ص:300، وتاري�خ دمش�ق ج:0) 
ص:52)�53) ب�رس بن أيب أرطأة، وهتذي�ب الكال ج:4 ص:65 يف ترمجة برس بن أرطأة. وغريها من 

املصادر الكثرية.
)2) تاريخ اليعقويب ج:2 ص:250�)25 مقتل احلسن بن عيل.
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تعرض�ت هلا األم�ة املنكوبة، ونّب�ه لترشيع اهلل عز وجل التقي�ة من أجل احلفاظ 
عىل املسلمن املضطهدين. وذلك بعد أن اتضحت معامل احلق، وفقدت السلطة 

رشعيتها بسبب فاجعة الطف ومضاعفاهتا.

مل خيرج عىل سلطة األمويني إال اخلوارج الذين سقط اعتبارهم

 Aويزي�د يف تعق�د األم�ور أن�ه مل يع�رف عن أح�د قبل اإلمام احلس�ن
اخلروج عىل احلكم األموي � مع شدة خمالفته للدين، وطول مدته � إال اخلوارج 

الذين قد سقط اعتبارهم عند املسلمن.
أواًل: لظه�ور بط�ان أس�س دعوهتم، خصوص�ًا بعد قتال أم�ري املؤمنن 
 Aصل�وات اهلل علي�ه( هل�م، وفتكه هبم، يف ب�دء ظهورهم، مع م�ا تظافر عنه(

وعن النبيE من قبله من الطعن فيهم، واحلكم بضاهلم وهاكهم.
وثانيًا: لتطرفهم وانتهاكهم للحرمات، بنحو أوجب مقت عامة املسلمن 
هلم. وقد اس�تغلت الس�لطة ذلك كله ضّدهم، وضّد كل من خيرج عليها، حتى 
اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه(. حيث حاولت يف عنفوان اصطدامها به أن 
جتعل�ه ومن مع�ه خوارج مهدوري الدم رشعًا، كا تقدمت بعض ش�واهد ذلك 

عند الكام عىل تركيز السلطة عىل وجوب الطاعة ولزوم اجلاعة.
وم�ن الطري�ف يف ذلك ما ورد من أن هاين بن عروة ملا ذهب إىل ابن زياد 
زائ�رًا، وطلب منه ابن زياد أن يدفع إليه مس�لم بن عقيلA، وامتنع من ذلك، 
معت�ذرًا بأن�ه ضيفه وج�اره، طلب ابن زي�اد أن يدنوه منه، فلا أدنوه اس�تعرض 
وجه�ه بالقضيب، فلم يزل يرضب أنف�ه وجبينه وخده حتى كرس أنفه ونثر حلم 
خديه وجبينه عىل حليته وسالت الدماء عىل ثيابه حتى كرس القضيب. فلا ضاق 
األمر هباين رضب يده إىل قائم س�يف رشطي ليدافع عن نفس�ه فجاذبه الرشطي 
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 ومنع�ه. فق�ال اب�ن زياد هل�اين: »أح�روري س�ائر الي�وم؟! أحللت بنفس�ك قد 
حّل لنا قتلك«))). 

فكأن املفروض عىل هاين أن يستس�لم البن زياد ويرتكه يفعل به ما يشاء، 
وال يدافع عن نفسه، وإال كان حروريًا خارجيًا هيدر دمه وحيّل قتله!.

واحلاص�ل: أن�ه ال أثر خلروج اخلوارج عىل الس�لطة يف س�لب رشعيتها، 
واحلّد من غلوائها، بعد إقرار أكابر املسلمن هلا، ودخوهلم يف طاعتها.

موقف الشيعة من األولني حيول دون تفاعل اجلمهور معهم

ك�ا أن�ه مل حيمل لواء اإلن�كار عىل األموي�ن وعىل حتريفه�م للدين � بعد 
اخل�وارج � إال الش�يعة. وه�م وإن كانوا قد فرضوا احرتامهم بأش�خاصهم عىل 
املس�لمن، ملا عرفوا به من التقوى والعل�م وصدق اللهجة، حتى أخذ اجلمهور 
بروايات حمدثيهم يف الصدر األول مع علمهم بتشيعهم وخمالفتهم هلم)2). وروي 

عن سفيان الثوري قوله: »هل أدركت خيار الناس إال الشيعة؟«)3).
ويف صحي�ح زي�د الش�حام ع�ن اإلمام الص�ادق )صل�وات اهلل عليه( يف 
وصيته لش�يعته: »أوصيكم بتقوى اهلل عز وجل والورع يف دينكم واالجتهاد هلل 
وص�دق احلدي�ث وأداء األمانة... ف�واهلل حلدثن�ي أيبA أن الرجل كان يكون 

))) تاري�خ الطربي ج:4 ص:273�274 أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مراس�لة الكوفين 
احلس�نA ..، واللفظ له. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:29 أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: ذكر اخلرب 
عن مراس�لة الكوفين احلس�ن بن عيلA.. . البداية والنهاية ج:8 ص:66) أحداث س�نة س�تن من 
اهلجرة: قصة احلس�ن بن عيل وس�بب خروجه م�ن مكة يف طلب اإلمارة ومقتل�ه. هناية األرب يف فنون 
األدب ج:20 ص:247 أح�داث س�نة س�تن من اهلج�رة: ذكر اس�تعال عبيد اهلل بن زي�اد عىل الكوفة 

وقدومه إليها وخربه مع هانئ بن عروة. وغريها من املصادر.
)2) راجع كتاب املراجعات ص:04)�94) املراجعة:6).

)3) مقاتل الطالبين ص:95) من خرج مع حممد بن عبد اهلل من أهل العلم.
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يف القبيلة من ش�يعة ع�يلA فيكون زينها آداهم لألمان�ة، وأقضاهم للحقوق، 
وأصدقهم للحديث. إليه وصاياهم وودائعهم. تس�أل العشرية عنه فتقول: من 

مثل فان؟! إنه آلدانا لألمانة وأصدقنا للحديث«)))... إىل غري ذلك.
إال أن من املعلوم أن الش�يعة قد تعرضوا لش�تى رصوف التنكيل املش�ار 

إليها آنفًا فا يسهل إيصال إنكارهم للجمهور وتعميم دعوهتم.
مع أهنم يصطدمون مبدئيًا برشعية خافة األولن، ويتبنون نقد مواقفهم 
ومواق�ف من كان عىل خطهم، م�ع ما لبعض أولئك من مكانة يف نفوس مجهور 

املسلمن قد تبلغ حّد التقديس. 
وذل�ك يك�ون حاج�زًا دون الس�اع م�ن الش�يعة والتفاع�ل بحديثه�م. 
خصوص�ًا إذا بايع إمامهم احلس�ن )صلوات اهلل عليه( وغ�ريه من ذوي املكانة 

يف املجتمع اإلسامي.

التفاف السلطة عىل اخلاصة إلضعاف تأثرهم عىل اجلمهور

كا أن اخلاصة من ذوي الدين واملقام الرفيع يف املسلمن إذا انسجموا مع 
احلاك�م الظامل َخَفَت بريقهم، وس�قطت هالة االحرتام والتقديس هلم، فيضعف 

تأثريهم تدرجيًا يف إصاح املجتمع اإلسامي، وتنبيهه من غفلته.
والس�يا أن احلاك�م � م�ن أج�ل تثبي�ت رشعية حكم�ه � حي�اول جّرهم 

لانصهار به، وجعلهم واجهة له، يتجمل هبم، أو جيعلهم آلة لقضاء مآربه. 
ف�إن امتنع�وا حّج�م دورهم، أو ق�ىض عليه�م. وإن جتاوبوا مع�ه لّوثهم 
بجرائمه، فيقل احرتامهم يف نفوس الناس تدرجيًا، ويضعف تأثريهم يف إصاح 

))) ال�كايف ج:2 ص:636 ب�اب م�ا جي�ب من املع�ارشة حديث:5. وس�ائل الش�يعة ج:8 ص:398�399 
باب:) من أبواب أحكام العرشة حديث:2.
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املجتمع، حتى ينتهي أخريًا وينفرد هو يف الساحة.

رشعية السلطة تيرس هلا التدرج يف حتريف الدين

وإذا مضت مدة معتد هبا، وحتقق للسلطة ما تريد، تعامل الناس معها عىل 
أهنا األمر الواقع املمثل للدين، واملفروض من ِقّبل اهلل عز وجل. 

وحينئ�ذ يتيرس هلا التاع�ب به وفق أهدافها وأهوائها، وانطمس�ت معامل 
الدين احلق، وكان الدين عندهم دين السلطة أو املؤسسة التي تنسق معها.

وحت�ى لو فرض تبدل الس�لطة نتيجة العوامل اخلارجية، فإن الس�لطات 
املتعاقبة تبقى هي املرجع يف الدين � جريًا عىل س�نن املاضن � بعد أن انطمس�ت 
معامل�ه، وضاع�ت الضوابط فيه. وهك�ذا يبقى الدين أداة بيد الس�لطة تس�تغله 

لصاحلها.كا حصل ذلك يف األديان السابقة.
وببيان آخر: إن تعديل مس�ار الس�لطة وإن كان متعذرًا، إال أن السكوت 
ع�ن س�لطة الباطل يف ذل�ك املنعطف التارخي�ي هلا، والتعامل معها عىل أس�اس 
االكتف�اء بامليس�ور م�ن التخفيف يف اجلريم�ة واملخالفة للدي�ن والتحريف فيه، 
يفس�ح هلا املج�ال للتدرج يف حتقي�ق أهدافه�ا يف حتريف الدين وحتوي�ره، بنحو 

يكون أداة لرتكيز نفوذها وتثبيت رشعيتها، وإكال مرشوعها.
وذلك يكون بأمرين:

األول: التدرج يف املخالفات والتحريف، بنحو ال يستفز اجلمهور. وكلا 
َألِ�ف اجلمهور مرتبة من االنح�راف انتقلت للمرتبة األعىل، وهكذا حتى يألف 

اجلمهور حتكم السلطة يف الدين وحتويرها له. 
الثـاين: الت�درج يف إضعاف املعارضة ماديًا بالتنكيل هب�ا، ومعنويًا بجرها 
لانصه�ار بالس�لطة، إىل أن تنته�ي فاعليته�ا وقدرهت�ا ع�ىل حتري�ك اجلمه�ور 
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وتثقيفهم عىل خاف ثقافة السلطة.
ونتيجة لذلك ُيستغفل اجلمهور، ويألف مرجعية الدولة يف الدين، وأخذه 

منها، وتأخذ الدولة حريتها فيا تريد، وتتم هلا أهدافها.
وهناك حمذوران آخران يرتتبان عىل ذلك ال يقان أمهية عنه:

تبعية الدين للسلطة ختفف وقعه يف نفوسهم

األول: أن الناس إذا ألفت الدين الذي تأخذه من الدولة، وتعارفت عليه، 
ون�يس الدين احلق، خّف وقع الدين يف نفوس�هم، وضعف�ت حيويته وفاعليته. 
وبقي طقوس�ًا وشعارات فارغة. وهو ما س�عى إليه معاوية من حتكيم الرتهيب 

والرتغيب، وإثارة النعرات اجلاهلية، وعزل املبادئ واملثل، عىل ما سبق. 
بل يتلوث الدين عىل األمد البعيد بجرائم الس�لطة، وتتش�وه صورته تبعًا 
هلا، فتتنكر الناس له، لش�عورهم بأنه جاء ليدعم الدولة، ويكون آلة بيدها تنفذ 
ع�ن طريقه مش�اريعها الظاملة وأهدافها العدوانية. وحينئ�ذ يبدأ الناس بالتحلل 

منه واخلروج عنه تدرجيًا، كا حصل يف األديان السابقة.
وم�ن املعل�وم أن من أهم أس�باب املوقف الس�لبي � الذي اخت�ذه الغرب 
الرأس�ايل والش�يوعية الرشقي�ة يف العص�ور القريب�ة � م�ن الدين ه�و رّد الفعل 
الس�تغال الس�لطة للدين يف العصور املظلمة، وتنس�يقها مع مؤسس�اته خلدمة 

أهدافها، واستعبادها للشعوب.

قد ينتهي التحريف بتحول الدين إىل أساطر وخرافات

الثـاين: أن التحري�ف كث�ريًا م�ا ينته�ي بالدي�ن إىل أس�اطري وخراف�ات 
وتناقض�ات تتن�اىف مع الفطرة، وال يتقبلها العقل الس�ليم. فإم�ا أن يرفضه ذوو 



............................................................................  فاجعة الطف 362

املعرفة والعقول املتفتحة مجلة وتفصيًا، أو يكتفوا يف اعتناقه بمحض االنتساب 
تأث�رًا بالبيئة، أو مع التبني، تعصبًا وتثبيتًا هلويتهم التي توارثوها عن آبائهم، من 

دون أن يأخذ موقعه املناسب من نفوسهم.
ويتضح ذل�ك بالنظرة الفاحصة للرتاث الذي ينس�ب لألديان الس�اوية 

السابقة عىل اإلسام، وتتبناه حتى اآلن املؤسسات الدينية الناطقة باسمها.
وهكذا احلال يف كثري من الرتاث اإلس�امي املش�وه الذي كان النحراف 

السلطة األثر يف إقحامه يف تراث اإلسام الرفيع. 
وقد استغله أعداء اإلسام � من املسترشقن وأمثاهلم � للنيل من اإلسام 
والتهري�ج علي�ه. وهم جيهلون أو يتجاهلون براءة اإلس�ام منه، وأنه دخيل فيه 

مكذوب عليه.
ب�ل م�ن القريب أن تكون كثري من األديان الباطل�ة الوثنية وغريها ترجع 
يف أصوهل�ا إىل أديان س�اوية حقة، قد مس�ختها ي�د التحريف والتش�ويه، حتى 

أخرجتها عن حقيقتها، وإن بقيت حتمل بعض ماحمها، أو شيئًا من تعاليمها.
ويتضح ذلك يف العرب قبل اإلس�ام، حيث بقيت فيهم كثري من مامح 
دي�ن إبراهيم )عىل نبينا وآله وعليه الصاة والس�ام( كاحل�ج والعمرة واخلتان 
وغسل اجلنابة وامليت وكثري من حمرمات النكاح، وتعظيم البيت احلرام، واحرتام 

إبراهيم نفسه، وغري ذلك.

رضورة إحراج السلطة بموقف يلجئها ملغامرة سابقة ألواهنا

وع�ىل ضوء ذلك ال عاج ملأس�اة اإلس�ام واملس�لمن، يف تلك املرحلة 
احلساسة، إال بإحراج السلطة بموقف يستثريها، ويفقدها توازهنا، لتتخذ خطوة 
س�ابقة ألواهنا، وتقوم بجريمة نكراء، تنكش�ف به عىل حقيقتها، وتستفز مجهور 
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املس�لمن، وتذكرهم بدينهم ومبادئهم السامية، وتثري غضبهم، وتفصلهم عنها 
وخترس ثقتهم هبا.

وبذل�ك تفق�د الس�لطة فاعليته�ا يف التثقي�ف، وقدرهتا ع�ىل التحريف. 
ويك�ون تعامل اجلمهور معها تعام�ل الضعيف مع القوي، واملقهور مع القاهر، 

ال تعامل الرعية مع الراعي، واألتباع مع القائد.

سنوح الفرصة الختاذ املوقف املذكور بعد معاوية

وم�ن الظاهر أن الفرصة قد س�نحت بعد معاوية الخت�اذ املوقف املذكور 
لألسباب التالية:

األول: التحول يف معيار اختيار اخلليفة، ويف شخص اخلليفة، بالنحو غري 
املألوف للمسلمن، وال املقبول عندهم يف وقته.

حي�ث يصلح ذلك مربرًا إلعان عدم الرشعية، واالمتناع من البيعة، ثم 
التذكري بجرائم األموين عمومًا، واإلنكار عليهم، وفضحهم.

الثـاين: طيش يزيد، واعتاده القوة والعنف يف مواجهة األزمات ومعاجلة 
املشاكل، من دون تدبر يف العواقب وحساب هلا، عىل خاف ما كان عليه األمر 

يف عهد معاوية.
الثالـث: وجود مجاعة كبرية مندفعة مبدئي�ًا وعاطفيًا نحو التغيري، مقتنعة 
بإمكان�ه، واثقة بالقيادة املعصومة، وتدعوها للعمل عىل ذلك، وَتِعُدها النرصة. 
حي�ث تتحق�ق بتل�ك اجلاعة م�ربرات املواجه�ة وآلي�ة العمل، واخت�اذ املوقف 

املذكور.
الرابـع: أن فاجعة الطف � بأبعاده�ا الدينية والعاطفية واإلهلية التي تقدم 
تفصي�ل ال�كام فيها � كان�ت هي اجلريمة األحرى باس�تفزاز مجهور املس�لمن 
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واستثارة غضبهم، وفصلهم عن السلطة وسلب ثقتهم هبا. 
كا أهنا األحرى بأن تبقى عارًا عىل األموين ومن يتبنى خطهم، ويتحملوا 
معرهت�ا م�ا بقيت الدنيا. ك�ا رّصح بذلك الوليد بن عتبة بن أيب س�فيان يف كتابه 
املتق�دم الب�ن زي�اد، الذي قال في�ه: »أما بعد فإن احلس�ن بن عيل ق�د توجه إىل 
الع�راق. وه�و ابن فاطمة، وفاطمة بنت رس�ول اهلل. فاحذر ي�ا ابن زياد أن تأيت 
إليه بس�وء، فتهيج عىل نفسك وقومك يف هذه الدنيا ما ال يسده يشء، وال تنساه 

اخلاصة والعامة أبدًا ما دامت الدنيا«))).
ورب�ا يف�رس ذلك ما تق�دم يف حوار اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه( 
 :Aحينا س�أله عن وجه تعجيله باخلروج، فقال Nمع أخيه حممد بن احلنفية
»أتاين رس�ول اهللF بعدما فارقتك، فقال: يا حسن اخرج، فإن اهلل قد شاء أن 
يراك قتيًا«. فقال حممد: »إنا هلل وإنا إليه راجعون. فا معنى محلك هؤالء النسوة 
 مع�ك وأن�ت خترج عىل مث�ل هذا احل�ال؟ فقال: قد ق�ال يل: إن اهلل قد ش�اء أن 

يراهن سبايا«)2).
وعىل كل حال فيتم بذلك الش�وط الذي ب�دأه أمري املؤمنن )عليه أفضل 
الصاة والس�ام(، وصالح من أجله اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه( � عىل 
ما يأيت يف املقصد الثالث إن ش�اء اهلل تعاىل � وصارع من أجل استمراره خواص 

الشيعة، وحتملوا يف سبيله صنوف األذى والتنكيل.

اقتحام السلطة لهA يزيدها جرأة عىل انتهاك احلرمات

نعم اقتحام الس�لطة لإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( وانتهاكها حلرمته 

))) تقدمت مصادره يف ص:34).
)2) تقدم مصدره يف ص:42. 
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يزيد يف جرأهتا عىل احلرمات، وهيون عليها كل جريمة، كا توقعه هوA وغريه، 
عىل ما سبق. وقد حصل فعًا.

إال أن ذلك إنا يكون مرضًا بالدين إذا حافظت السلطة عىل رشعيتها، كا 
هو املتوقع لو بايع اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه(، وكسبت السلطة الرشعية 

عند مجهور املسلمن، وصفت هلا األمور. 
حيث تسعى لتحقيق أهدافها، بانتهاك احلرمات والتخلص من املعارضة 
بص�ورة تدرجيي�ة متزنة، يس�تغفل هبا اجلمه�ور، وال تفقدها الرشعي�ة بنظرهم. 

وبذلك تنطمس معامل الدين احلق، وختنق دعوته، وال يسمع صوته، كا تقدم.

استهتار السلطة بعد سقوط رشعيتها خيدم بالدين

أم�ا إذا فق�دت الس�لطة رشعيتها وانفصلت ع�ن الدين بنظ�ر اجلمهور، 
نتيج�ة قيامها بمثل هذه اجلريمة النكراء، فتكون للتضحية ثمرهتا املهمة لصالح 

الدين. بل تكون فتحًا عظيًا هتون دونه هذه النتائج والسلبيات. 
ع�ىل أن�ه كل�ا زاد احلاك�م إمعان�ًا يف اجلريمة تأك�د عند الن�اس بعده عن 
الرشعي�ة. وكلا ش�عر ه�و بأن الن�اس ال تقتنع برشعيت�ه زاد اس�تخفافًا بالدين 

وجتاهرًا بمخالفته، لشعوره بعدم الفائدة من جماملة الناس وسرت أمره عليهم. 
وذلك مكس�ب عظيم جدًا لإلس�ام يف تلك الظروف التي كان يمّر هبا، 

حيث يؤكد عدم رشعية السلطة التي حتاول أن تقنع الناس بأهنا هي املمثل له.

أثر الفاجعة يف حّدة اخلالف بني الشيعة وخصومهم

ك�ا أن فاجع�ة الط�ف ق�د أوجبت ح�ّدة اخلاف بن ش�يعة أه�ل البيت 
وخصومه�م وتعمق�ه، ولو ع�ىل األمد البعي�د، نتيجة تركيز الس�لطات املتعاقبة 
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املخالف�ة خلط أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( ع�ىل احرتام األولن ومواالهتم 
والتدي�ن برشعية خافتهم، ورشعية نظام اخلاف�ة الذي بدأ العمل عليه منهم، 

واهتزاز ذلك بسبب الفاجعة، عىل ما يأيت احلديث عنه إن شاء اهلل تعاىل.

دفع حماذير االختالف

لكن س�بق مّنا أن ذكرنا أنه بعد أن تعذر اتفاق املس�لمن عىل احلق، نتيجة 
االنح�راف ال�ذي حصل، فاختافهم يف احلق خري م�ن اتفاقهم عىل الباطل، ثم 
ضياع احلق عليهم وعىل غريهم، بحيث ال يمكن الوصول إليه))). والس�يا إذا 
كان االختاف مش�فوعًا بظهور معامل الدين احلق وس�اع دعوت�ه، وقوة احلجة 

عليه. كا يأيت توضيحه إن شاء اهلل تعاىل.

مواقف األنبياء واألوصياء ومجيع املصلحني

وع�ىل ه�ذا جرى مجي�ع األنبياء واألوصي�اء )صل�وات اهلل عليهم( وكل 
املصلحن، خصوصًا األممين الذين تعم دعوهتم العامل أمجع، وال ختتص بمدينة 

خاصة أو قبيلة خاصة أو شعب خاص.
فإهنم بدعوهتم وحتركهم قد خالفوا املحيط الذي عاشوا فيه، وشقوا كلمة 
أهل�ه، ومل يتيرس هل�م غالبًا، بل دائ�ًا توحيد كلمة املعني�ن بدعوهتم وحركتهم، 

وكسب اتفاقهم لصاحلهم. 
وأنجحهم من اس�تطاع أن يوّحد مجاعة صاحلة تتمس�ك بخطه وتعاليمه 
وتدع�وا إليه�ا يف مقابل دع�وة الباطل التي كان يفرتض هلا أن تنفرد يف الس�احة 

لوال هنضته وظهور دعوته.

))) تقدم يف ص:7)2.
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وال م�ربر هلم يف ذلك إال تنبي�ه الغافل، وإيضاح معامل احلق الذي يدعون 
له، وإقامة احلجة عليه، ليتيرس لطالب احلق الوصول إليه، كا قال اهلل عز وجل: 
ـا َكُفورًا﴾)))، وقال س�بحانه: ﴿لَيْهِلَك َمْن  ا َشـاِكرًا َوإِمَّ ـِبيَل إِمَّ ا َهَدْيَناُه السَّ ﴿إِنَّ

َنٍة﴾)2). َنٍة َوَيْحَيى َمْن َحيَّ َعن َبيِّ َهَلَك َعن َبيِّ

املقارنة بني دعوة النبيE وفاجعة الطف

وم�ا الفرق ب�ن دع�وة النبي األعظ�مE وحركت�ه التي تس�ببت عن 
اختاف الناس عامة يف الدين احلق، وهنضة اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه( 
التي عمقت اخلاف بن بعض فئات املسلمن يف تعين اإلسام احلق، وكان هلا 

أعظم األثر يف إيضاح معامله؟!.
وإذا كان النبيE قد نجح يف قيام أمة تعتنق اإلسام، وتستظل برايته، 
فإن اإلمام احلس�نA قد كان له أعظم األثر يف نش�اط الفرقة املحقة التي تلتزم 
باإلس�ام احل�ق املتمثل بخط أهل البي�ت )صلوات اهلل عليه�م(، والتي هتتدي 
هبداهم، وتستيضء بنورهم، ويف قوة هذه الفرقة ومتاسكها، كا يأيت توضيحه يف 

املطلب الثاين إن شاء اهلل تعاىل.

البد من حصول اخلالف بني املسلمني بسبب االنحراف

ع�ىل أنه بع�د أن مل يتفق املس�لمون عىل التمس�ك بأهل البي�ت )صلوات 
اهلل عليه�م( ليعتصم�وا هب�م من اخلاف والضال، وانحراف مس�ار الس�لطة، 
فاإلس�ام � كس�ائر األدي�ان � مع�رض للخ�اف واالنش�قاق، تبع�ًا الختاف 

االجتهادات واآلراء واملصالح واملطامع التي ال تقف عن حّد.

))) سورة الدهر اآلية: 3.
)2) سورة األنفال اآلية: 42.
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وأَلن يكون اخلاف بن حق واضح املعامل ظاهر احلجة، وباطل مفضوح 
يعتمد عىل السلطة والقوة � كالذي حصل نتيجة جهود أهل البيتB وشيعتهم، 
 ويف قمتها هنضة اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( التي ختمت بفاجعة الطف � 
خ�ري م�ن أن تضيع معامل احلق، ثم يك�ون الرصاع بن الق�وى املختلفة من أجل 
تثبيت مواقعها، وحتقيق أهدافها، من دون هدى من اهلل عز وجل، وال بصرية يف 

دينه، ومن دون مكسب للدين.
بل يأيت إن شاء اهلل تعاىل أن لفاجعة الطف أعظم األثر يف بقاء معامل الدين، 
وكانت نتيجة ذلك أن اتفق املس�لمون بكياهنم العام عىل مشرتكات كثرية حتفظ 
للدي�ن صورت�ه ووحدته، ويكون اخل�ارج عنها معزواًل عن الكيان اإلس�امي 
الع�ام، بحي�ث قد يص�ل حّد التكفري واخل�روج عن الدين. ول�وال ذلك النترش 

األمر واتسعت شقة اخلاف من دون حدود وال ضوابط.

حمذور إضعاف الدولة العربية واإلسالمية

ومثل ذلك ما قد يقال من أن فاجعة الطف � بتداعياهتا التي يأيت التعرض 
هل�ا � ق�د أضعفت الدولة العربية، أو الدولة اإلس�امية، بس�بب اهت�زاز الكيان 

العريب واإلسامي، وظهور االنقسامات والرشوخ فيه.
ولع�ل ذلك هو ال�ذي حيمل كثريًا م�ن الباحثن ع�ىل التململ من هنضة 

اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه(، أو نقدها، أو التهجم عليها.
فإنه يندفع بوجهن:

الدولة برتكيبتها معرضة للضعف واالهنيار

األول: أن مث�ل ه�ذه الدول�ة املبنية عىل االس�تغال والظل�م واجلربوت 
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والقه�ر، وع�ىل ع�دم االنضب�اط يف نظ�ام احلك�م، معرضة لل�رصاع والضعف 
واالهنيار، كا اهنارت الدول بمرور الزمن مها كانت قوهتا. 

وألن يك�ون ال�رصاع داخ�ل الدولة ب�ن احل�ق والباطل، ومتت�از إحدى 
الفئتن عن األخرى، وتنش�ط دعوة احلق ويس�مع صوهتا، خري من ضياع احلق 
وموت�ه بمرور الزم�ن، ثم يكون الرصاع بعد ذلك بن فئات الباطل املختلفة من 

أجل االستياء عىل السلطة من دون هدف ديني أو إنساين نبيل.

ال أمهية للدولة العربية يف منظور اإلسالم

الثـاين: أن ك�ون الدول�ة عربي�ة ال أمهي�ة له يف منظ�ور الدين اإلس�امي 
العظيم، بل ال خيرج ذلك عن منظور جاهيل حاربه اإلس�ام، وشدد يف اإلنكار 

عليه، ونبذه.
وهو عدوان يف حقيقته عىل اإلسام، الذي قام عليه كيان الدولة، ورسقة 
منه. فإن كون العرب هم احلاكمن يف تلك الفرتة باس�م اإلس�ام يشء، وكون 

الدولة عربية يشء آخر. 
فه�و نظري ما ينس�ب لبع�ض األموين من قوله عن س�واد الع�راق: »إنا 
هذا الس�واد بستان ألغيلمة من قريش«))). وما ينسب للتعاليم اليهودية املحرفة 
 م�ن أن الدي�ن اليه�ودي خمص�ص لصال�ح بن�ي إرسائي�ل ويق�ر امتيازاهتم عىل 

))) الطبقات الكربى ج:5 ص:32 يف ترمجة سعيد بن العاص، واللفظ له. تاريخ دمشق ج:)2 ص:4))، 
5)) يف ترمجة سعيد بن العاص. تاريخ اإلسام ج:3 ص:)43 أحداث سنة مخس وثاثن من اهلجرة: 
مقتل عثانN. ونحوه يف تاريخ الطربي ج:3 ص:365 أحداث س�نة ثاث وثاثن من اهلجرة: ذكر 
تس�يري عثان من سري من أهل الكوفة إىل الشام، والكامل يف التاريخ ج:3 ص:39) أحداث سنة ثاث 
وثاثن من اهلجرة: ذكر تسيري عثان من سري من أهل الكوفة إىل الشام، وتاريخ ابن خلدون ج:2 ق:2 

ص:40)، ورشح هنج الباغة ج:3 ص:)2، وغريها من املصادر.
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بقية الشعوب.

لو شكر العرب النعمة

نع�م ل�و أن العرب ش�كروا نعمة اهلل ع�ز وجل ومل خيرجوا بالس�لطة عن 
موضعه�ا ال�ذي وضعه�ا اهلل تع�اىل فيه، ووف�وا بعهد اهلل س�بحانه ال�ذي أخذه 
عليه�م، ألبقى اهلل جّل ش�أنه عزهم فيهم، وحلملوا دع�وة اهلل عز وجل لألمم، 
وانت�رش اإلس�ام بحقه وحقيقت�ه وعدله واس�تقامته وخريه وبركت�ه، بعيدًا عن 

االنحراف واالستغال واملحسوبيات.
ولعّمت لغة العرب الدنيا، ال ألهنا لغة العرب، لتتحس�س منها الشعوب 
األخرى، بل ألهنا لغة الدين العظيم والقرآن املجيد والسنة الرشيفة � با يف ذلك 

األدعية والزيارات الكثرية � وبقية الرتاث اإلسامي.
وبذلك هتمل الفوارق تدرجيًا، ومتوت العصبيات. ويكون للعرب رشف 

ذلك كله، ويكسبون احرتام العامل وموّدته.
وْا  ُلوْا نِْعَمَة اهللِ ُكْفرًا َوَأَحلُّ لكنهم أخطأوا حظهم، وضيعوا نصيبهم، و﴿َبدَّ

َقْوَمُهْم َداَر اْلَبَواِر﴾))) فكان عاقبة أمرهم خرسًا. 
وإىل ذل�ك يش�ري عار بن ي�ارسN يف كام له يوم الش�ورى بعد رصف 
األم�ر عن أمري املؤمنن )صل�وات اهلل عليه( وبيعة عث�ان. فقد روى اجلوهري 
قال: »نادى عار بن يارس ذلك اليوم: يا معرش املسلمن، إّنا كّنا وما كّنا نستطيع 
الكام قلة وذلة، فأعزنا اهلل بدينه، وأكرمنا برس�وله. فاحلمد هلل رب العاملن. يا 
مع�رش قريش، إىل متى ترصفون ه�ذا األمر عن أهل بيت نبيك�م، حتولونه ههنا 
مرة، وههنا مرة؟! ما أنا آمن أن ينزعه منكم ويضعه يف غريكم، كا نزعتموه من 

))) سورة إبراهيم اآلية: 28.
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أهله ووضعتموه يف غري أهله«))). وإنا هلل وإنا إليه راجعون. وهلل أمر هو بالغه.

إظهار دعوة اإلسالم احلق أهم من قوة دولته

أم�ا ك�ون الدول�ة إس�امية فهو م�ن األمهية بم�كان، خصوص�ًا يف تلك 
الظ�روف، حيث تكون س�ببًا يف حفظ كيان اإلس�ام، وإيص�ال دعوته الرشيفة 
للع�امل، ك�ا حصل فعًا. ول�ذا تقدم أن أم�ري املؤمنن )صل�وات اهلل عليه( ترك 

الرصاع مع القوم السرتجاع حقه حفاظًا عىل كيان اإلسام العام.
إال أن م�ن أه�م الثم�رات املطلوبة من بق�اء الكيان اإلس�امي العام هو 
حتقي�ق األرضي�ة الصاحل�ة إليصال اإلس�ام احلق للمس�لمن، بل للع�امل عامة 
وتعريفه�م به. ف�ا معنى للتفريط هب�ذه الثمرة حذرًا من ضع�ٍف مؤقت يف قوة 

الدولة اإلسامية التي هي يف مقام حتريف الدين وتضييع معامله.
بل يتعن إيقاف الدولة عند حّدها، والسعي لسلب رشعيتها، لتعجز عن 
حتريف الدين وتضييع معامله. ثم ترتك لتقّوي كياهنا باسم اإلسام، من دون أن 
تق�وى عىل التدخل يف الدين، حلفظ معامله، واتض�اح ضوابطه، مع ظهور دعوة 

الدين احلق، وقوهتا، وساع صوهتا يف ضمن الكيان اإلسامي العام.
وهو ما حصل بجهود أهل البيت )صلوات اهلل عليهم(، ويف قمتها هنضة 

اإلمام احلسنA التي انتهت بفاجعة الطف املدوية اخلالدة.
واحلاصل: أنه قد كان لفاجعة الطف التي ختمت هبا هنضة اإلمام احلسن 
)صل�وات اهلل علي�ه( � ال�ذي هو املس�ؤول األول يف املس�لمن � يف هذا املفصل 
التارخي�ي من مس�ار الس�لطة، والوضع احلرج ال�ذي يمّر به اإلس�ام، رضورة 

 ))) رشح هن�ج الباغ�ة ج:9 ص:58. ونظ�ريه يف م�روج الذه�ب ج:2 ص:)34 ذك�ر خاف�ة عث�ان بن 
عفانN: عار بن يارس.
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ملحة من أجل التنفري من السلطة املنحرفة، وسلب الرشعية عنها، لدفع غائلتها 
عن اإلسام، ومن أجل إيضاح معامل الدين والتذكري بضوابطه.

حققت فاجعة الطف هدفها عىل الوجه األكمل

وق�د حقق�ت هدفها عىل أكمل وج�ه، حيث صارت الفاجع�ة � بأبعادها 
املتقدم�ة � رصخ�ة مدوي�ة هّزت ضم�ري األمة، ونبهته�ا من غفلتها، وأش�عرهتا 
باخليب�ة واخل�رسان، خلذالن احل�ق ودعم الباط�ل، وباهلّوة الس�حيقة بن الواقع 

الذي تعيشه والواقع الديني الذي أراد اهلل عز وجل منها أن تكون عليه.
والسيا مع قرب العهد النبوي الرشيف وعهد أمري املؤمنن )صلوات اهلل 
عليه(، حيث يتجس�د اإلسام احلق عىل األرض. وال يزال املسلمون يتذكرونه 

ويتحدثون عنه.
وبذلك تزعزعت األس�س الت�ي قام عليها كيان الظامل�ن، وابتنت عليها 

رشعية حكمهم، وسعة صاحياهتم، وتأثريهم يف تثقيف األمة وتوجيهها.
وقد س�بق أن الس�لطة بعد انحراف مس�ارها يف اإلس�ام � باستياء غري 
املعصوم املنصوص عليه عىل احلكم � قد حاولت يف الصدر األول مترير مرشوع 
تدويل اإلس�ام، الذي يراد به تبعية الدين اإلس�امي للدولة والسلطة، بحيث 
يؤخ�ذ منه�ا، وتكون هي املرج�ع فيه، ويتيرس هل�ا التحكم فيه لصاحله�ا، وتبعًا 

ألهوائها. 
وإذا كان أم�ري املؤمن�ن )علي�ه أفضل الص�اة والس�ام( يف فرتة حكمه 
القص�رية قد وقف يف وجه امل�رشوع املذكور، وأصحر بمقاومته وعدم رشعيته، 
واس�تمّر خواص ش�يعته يف رصاع مرير ضّده، فإن اإلمام احلسن )صلوات اهلل 
علي�ه( قد اغتن�م الفرصة لإلجه�از عىل املرشوع املذك�ور، والقض�اء عليه متامًا 
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بفاجعة الطف الدامية. حيث قامت الس�لطة بأفظع جريمة يف تاريخ اإلس�ام، 
ال ي�زال صداه�ا مدوي�ًا حت�ى الي�وم. وبذل�ك ت�ّم الفتح ع�ىل يدي�ه )صلوات 

 

اهلل عليه(.
ه�ذا وقد س�بق مّن�ا))) يف املقصد األول التعرض يف تتم�ة الكام يف أبعاد 
الفاجعة وعمقها إىل ردود الفعل الرسيعة للفاجعة، وتأثريها عىل موقف السلطة 

نفسها بعد شعورها باخلطأ واخليبة.

تداعيات فاجعة الطف يف املراحل الالحقة

وحيسن مّنا هنا التعرض لتداعيات الفاجعة يف املراحل الاحقة، وتأثريها 
عىل موقف مجهور املس�لمن وخاصتهم من الس�لطة، م�ن أجل أن يتضح كيف 
س�ارت األم�ور يف اجتاه الفت�ح العظي�م، وحتقيق أه�داف تلك امللحم�ة اإلهلية 

العظيمة. فنقول بعد االتكال عىل اهلل عز وجل، وطلب التسديد منه:

ثورة أهل املدينة وعبد اهلل بن الزبر

م�ن املعل�وم أن م�ن نتائ�ج فاجعة الط�ف وتداعياهت�ا الرسيع�ة الثورات 
املتاحق�ة واخل�روج عىل حكم يزيد من أهل املدينة املن�ورة، الذي انتهى بواقعة 
احلّرة الفظيعة، ومن عبد اهلل بن الزبري، الذي أدى النتهاك األموين حرمة احلرم، 

ورميهم مكة املكرمة باملنجنيق، حتى أصيبت الكعبة املعظمة، واحرتقت)2).

))) راجع ص: 95 وما بعدها.
)2) الكامل يف التاريخ ج:4 ص:24) أحداث س�نة أربع وس�تن من اهلجرة: ذكر مس�ري مس�لم حلصار ابن 
الزبري وموته. تاريخ الطربي ج:4 ص:383 أحداث سنة أربع وستن من اهلجرة. البداية والنهاية ج:8 
ص:247 أحداث س�نة أربع وس�تن من اهلجرة. الس�رية احللبية ج:) ص:290. تاريخ دمش�ق ج:4) 
ص:385 يف ترمجة حصن بن نمري. تاريخ اإلسام ج:5 ص:34 حوادث سنة أربع وستن من اهلجرة. 
=تاري�خ اليعق�ويب ج:2 ص:266 أي�ام م�روان ب�ن احلكم وعب�د اهلل بن الزب�ري. ال�وايف بالوفيات ج:3) 
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موت يزيد بن معاوية

وبعد ذلك عّجل اهلل تعاىل عىل يزيد، وأهلكه وقد مقته الناس وأبغضوه، 
حتى إن ابن زياد ملا نعاه إىل أهل البرصة نال منه وثلبه))). وما ذلك إال إلرضائهم، 

طمعًا يف وّدهم وكسبهم لصاحله.

إعالن معاوية بن يزيد عن جرائم جده وأبيه

وكان يزي�د ق�د عهد باخلافة م�ن بعده البنه معاوي�ة، فأعلن معاوية عن 
جرائم جده وأبيه، بنحو يوحي بعدم رشعية خافتها، ثم رفض حتمل مسؤولية 

اخلافة، وتعين ويل العهد له.
فق�د خط�ب الناس، وقال يف مجلة ما ق�ال: »أال وإن جدي معاوية بن أيب 
سفيان نازع األمر من كان أوىل به منه يف القرابة برسول اهلل، وأحق يف اإلسام، 
س�ابق املس�لمن وأول املؤمنن، وابن عم رس�ول رب العاملن، وأب�ا بقية خاتم 
املرس�لن. فركب منكم ما تعلمون، وركبتم منه ما ال تنكرون، حتى أتت منيته، 

وصار رهنًا بعمله.
ثم قّلد أيب وكان غري خليق للخري، فركب هواه، واستحسن خطأه، وعظم 
رجاؤه، فأخلفه األمل، وقرص عنه األجل. فقّلت منعته، وانقطعت مّدته، وصار 

ص:57 يف ترمج�ة حص�ن الس�كوين. هتذي�ب التهذي�ب ج:5 ص:88) يف ترمجة عبد اهلل ب�ن الزبري بن 
الع�وام. فتح الباري ج:3 ص:354، ج:8 ص:245. إمتاع األس�اع ج:2) ص:272. تعجيل املنفعة 

ص:453. وغريها من املصادر الكثرية.
))) الكامل يف التاريخ ج:4 ص:)3) أحداث س�نة أربع وس�تن من اهلجرة: ذكر حال ابن زياد بعد موت 
يزيد. تاريخ الطربي ج:4 ص:389 أحداث س�نة مخس وس�تن من اهلجرة: ذكر اخلرب عا كان من أمر 
 عبيد اهلل بن زياد وأمر أهل البرصة معه هبا بعد موت يزيد. تاريخ دمشق ج:0) ص:95 يف ترمجة أيوب بن 

محران. وغريها من املصادر.

=
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يف حفرته، رهنًا بذنبه، وأسريًا بجرمه«.
ثم بكى وقال: »إن أعظم األمور علينا علمنا بسوء مرصعه، وقبح منقلبه. 

وقد قتل عرتة رسول اهلل، وأباح احلرمة، وحرق الكعبة.
وم�ا أن�ا باملتقلد أمورك�م، وال املتحمل تبعاتكم. فش�أنكم أمركم. فواهلل 
لئن كانت الدنيا مغنًا لقد نلنا منها حظًا. وإن تكن رشًا فحس�ب آل أيب س�فيان 

ما أصابوا منها«.
فقال له مروان بن احلكم: »سّنها فينا عمرية«. قال: »ما كنت أتقلدكم حيًا 
وميتًا. ومتى صار يزيد بن معاوية مثل عمر؟! ومن يل برجل مثل رجال عمر؟!«.
هذا ما رواه اليعقويب))). وذكر قريبًا منه باختصار املقديس)2). أما ما رواه 
الدم�ريي)3) وابن الدمش�قي)4) والعصامي)5) فهو أظه�ر يف تعظيم أمري املؤمنن 
وأه�ل البي�ت )صل�وات اهلل عليه�م( وبي�ان حقهم. ب�ل فيه تلوي�ح أو ترصيح 

بظلمهمB حتى من ِقَبل األولن.
وقال الباذري: »وحدثني هشام بن عار عن الوليد بن مسلم قال: دخل 
مروان بن احلكم عىل معاوية بن يزيد فقال له: لقد أعطيت من نفس�ك ما يعطي 

))) تاري�خ اليعق�ويب ج:2 ص:254 أي�ام معاوية بن يزيد ب�ن معاوية، واللفظ له. هذا ه�و النص الوارد يف 
الطبع�ة الت�ي اعتمدنا عليها، ولكن م�ا ورد يف الطبعة الرابعة 394)ه��/ 974)م يف النجف األرشف 
منش�ورات املكتب�ة احليدري�ة ج:2 ص:)24 هكذا: »ومتى صار ابن يزيد مث�ل عمر؟!«. وقريب منه يف 
النجوم الزاهرة ج:) ص:63)�64) ذكر خافة معاوية بن يزيد بن أيب سفيان األموي ثالث خلفاء بني 

أمية ووفاته، وينابيع املودة ج:3 ص:37.
)2) البدء والتاريخ ج:6 ص:6)�7) والية معاوية بن يزيد بن معاوية.

)3) حياة احليوان ص:2)) يف مادة: أوز يف خافة معاوية بن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان.
 )4) جواه�ر املطال�ب ج:2 ص:)26�262 الباب الثاين والس�بعون يف ذكر الوافدات ع�ىل معاوية بعد قتل 

عيلA وما خاطبوه به وما أسمعوه: خطبة معاوية بن يزيد بن معاوية.
)5) سمط النجوم العوايل ج:3 ص:02)، وفاة يزيد وبيعة معاوية ابنه وملكه.
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الذلي�ل املهن. ثم رف�ع صوته فقال: من أراد أن ينظر يف خالفة آل حرب فلينظر 
إىل ه�ذا. فق�ال له معاوي�ة: يا ابن الزرقاء اخ�رج عني ال َقبِل اهلل ل�ك عذرًا يوم 

تلقاه«))).
يوم�ًا)3)  أربع�ن  أو  يوم�ًا)2)  عرشي�ن  بق�ي  ب�ل  عه�ده،  يط�ل  ومل 

 

أو ثاث�ة أش�هر)4) أو أربع�ة)5). وقي�ل: إن�ه م�ات مطعون�ًا)6)، وقي�ل: م�ات 
مسمومًا)7) ولعله األشهر.

))) أنساب األرشاف ج:5 ص: )38 يف ترمجة معاوية بن يزيد.
)2) أنس�اب األرشاف ج:5 ص: 379 يف ترمج�ة معاوي�ة بن يزيد. تاريخ دمش�ق ج:59 ص:300 يف ترمجة 

معاوية بن يزيد بن معاوية. البدء والتاريخ ج:6 ص:7) والية معاوية بن يزيد بن معاوية.
)3) صحيح ابن حبان ج:5) ص:39 كتاب التاريخ: باب إخبارهG عا يكون يف أمته من الفتن واحلوادث: 
بي�ان س�ني اخلافة بعد رس�ول اهللG. الطبق�ات الكربى ج:4 ص:69) يف ترمجة عب�د اهلل بن عمر بن 
اخلط�اب، ج:5 ص:39 يف ترمج�ة مروان ب�ن احلكم. االس�تيعاب ج:3 ص:389) يف ترمجة مروان بن 
احلكم. أنس�اب األرشاف ج:5 ص: 379 يف ترمجة معاوية بن يزيد. تاريخ دمش�ق ج:57 ص:259 يف 
ترمج�ة م�روان بن احلكم، ج:59 ص:297 يف ترمجة معاوية بن يزيد بن معاوية. حياة احليوان ص:2)) 
يف مادة: أوز يف خافة معاوية بن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان. تاريخ خليفة بن خياط ص:96). البدء 
والتاري�خ ج:6 ص:7) والي�ة معاوية بن يزيد بن معاوية. رشح هن�ج الباغة ج:6 ص:52). وغريها 

من املصادر الكثرية.
)4) الطبقات الكربى ج:5 ص:39 يف ترمجة مروان بن احلكم. أنس�اب األرشاف ج:5 ص: 379 يف ترمجة 
معاوية بن يزيد. تاريخ دمشق ج:57 ص:259 يف ترمجة مروان بن احلكم. البدء والتاريخ ج:6 ص:7) 
والي�ة معاوية بن يزيد بن معاوية. س�ري أعام النب�اء ج:4 ص:39) يف ترمجة معاوية بن يزيد. الكامل 
يف التاريخ ج:4 ص:30) أحداث س�نة أربع وس�تن من اهلجرة: ذكر بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية. 

وغريها من املصادر الكثرية.
)5) تاري�خ دمش�ق ج:59 ص:305 يف ترمج�ة معاوية بن يزي�د بن معاوية. البداي�ة والنهاية ج:8 ص:260 
أحداث س�نة أربع وس�تن من اهلجرة: إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية. تاريخ اليعقويب ج:2 ص:254 

يف أيام معاوية بن يزيد بن معاوية.
)6) البداية والنهاية ج:8 ص:)26 أحداث سنة أربع وستن من اهلجرة: إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية.

=)7) تاريخ الطربي ج:4 ص:409 أحداث سنة أربع وستن من اهلجرة: مبايعة أهل الشام ملروان بن احلكم. 



377 .......................................................... االنتقام من مؤدب معاوية الثاين

انتقام األمويني من مؤدب معاوية بن يزيد

وسواء انتقم منه األمويون بالسم أم مل ينتقموا فإهنم قد انتقموا من مؤدبه 
عمر بن نعيم العنيس املعروف باملقصوص))) فدفنوه حيًا)2).

وقال الدمريي: »ثم إن بني أمية قالوا ملؤدبه عمر املقصوص: أنت علمته 
ه�ذا ولقنته إي�اه، وصددته عن اخلاف�ة، وزينت له حب ع�يل وأوالده، ومحلته 
عىل ما وسمنا به من الظلم، وحسنت له الباع، حتى نطق با نطق، وقال ما قال. 
فقال: واهلل ما فعلته، ولكنه جمبول ومطبوع عىل حب عيل. فلم يقبلوا منه ذلك. 

وأخذوه ودفنوه حيًا حتى مات«)3).
وذكره خمترصًا ابن الدمشقي. لكنه قال: »فقال: ال واهلل. وإنه ملطبوع عليه. 

واهلل ما حلف قط إال بمحمد وآل حممد. وما رأيته أفرد حممدًا منذ عرفته«)4).

البداية والنهاية ج:8 ص:)26 أحداث س�نة أربع وس�تن من اهلجرة: إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية. 
الكام�ل يف التاريخ ج:4 ص:30) أحداث س�نة أربع وس�تن من اهلجرة: ذكر بيع�ة معاوية بن يزيد بن 
معاوية. س�مط النجوم العوايل ج:3 ص:)0) وفاة يزي�د وبيعة معاوية ابنه وملكه. الفخري يف اآلداب 
السلطانية ج:) ص:43 يف ترمجة معاوية بن يزيد. هناية األرب يف فنون األدب ج:20 ص:3)3 أحداث 

سنة ثاثة وستن من اهلجرة: ذكر بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية.
))) جواهر املطالب ج:2 ص:262.

)2) الب�دء والتاري�خ ج:6 ص:7) والية معاوية بن يزيد بن معاوي�ة. تاريخ خمترص الدول ص:))) الدولة 
التاس�عة: معاوي�ة بن يزيد. س�مط النجوم الع�وايل ج:3 ص:02) وفاة يزيد وبيع�ة معاوية ابنه وملكه. 

تاريخ اخلميس ج:2 ص:)30 خافة معاوية بن يزيد بن معاوية.
)3) حي�اة احلي�وان ص:2)) يف م�ادة: أوز يف خافة معاوي�ة بن يزيد بن معاوية بن أيب س�فيان، واللفظ له. 

سمط النجوم العوايل ج:3 ص:02) وفاة يزيد وبيعة معاوية ابنه وملكه.
 )4) جواه�ر املطال�ب ج:2 ص:)26�262 الباب الثاين والس�بعون يف ذكر الوافدات ع�ىل معاوية بعد قتل 

عيلA وما خاطبوه به وما أسمعوه: خطبة معاوية بن يزيد بن معاوية.

=
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اهنيار دولة آل أيب سفيان

وكيف كان فالذي الريب فيه أنه مل يعهد ألحد من بعده باخلافة.
وبذل�ك اهن�ارت دولة آل معاوية أو آل أيب س�فيان تل�ك الدولة العظمى 
الت�ي جه�د معاوية بدهائه ومك�ره وجرائمه وموبقاته وقوة س�لطانه يف إرس�اء 
قواعده�ا وإح�كام بنياهنا. وبنى عليه�ا آمااًل طويل�ة عريضة ﴿َكَسـَراٍب بِِقيَعٍة 
اُه ِحَسـاَبُه  ْمآُن َماء َحتَّى إَِذا َجاءُه َلْم َيِجْدُه َشـْيئًا َوَوَجَد اهلَل ِعنَدُه َفَوفَّ َيْحَسـُبُه الظَّ

َواهلُل َسِريُع اْلِحَساِب﴾))).

اختالف األمويني وتعدد االجتاهات يف العامل اإلسالمي

وق�د اس�تتبع ذلك اختاف األموين فيا بينه�م، وتعددت االجتاهات يف 
املس�لمن، كا قال املس�اور بن هند بن قيس: »وتش�عبوا ش�عبًا، فكل قبيلة فيها 

أمري املؤمنن«)2).
حي�ث ظهر التوابون، ث�م املختار، ونش�ط ابن الزبري، واخل�وارج، ورفع 
غري واحد رأس�ه يف املناطق اإلسامية املختلفة. وقد أريق بسبب ذلك أهنار من 

الدماء، وانتهكت كثري من احلرمات، وعّم اهلرج واملرج. 

تنبؤ الصديقة فاطمةD بام آلت إليه األمور

وكأنه إىل ذلك وأمثاله مما حصل للمسلمن يف مفاصل تارخيية كثرية تنظر 
الصديق�ة فاطم�ة الزهراء )صلوات اهلل عليها( يف قوهل�ا املتقدم يف ختام خطبتها 
الصغرية تعقيبًا عىل انحراف مس�ار الس�لطة بعد النب�يE: »أما لعمري لقد 

))) سورة النور اآلية: 39.
)2) تاريخ اليعقويب ج:2 ص:263 أيام مروان بن احلكم وعبد اهلل بن الزبري.
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لقحت فنظرة ريثا تنتج، ثم احتلبوا مأل القعب دمًا عبيطًا وزعافًا مبيدًا. هنالك 
﴿َيخَسـُر الُمبِطُلوَن﴾، ويعرف البطالون غّب ما أس�س األولون. ثم طيبوا عن 
دنياكم أنفسًا، وأطمئنوا للفتنة جأشًا، وأبرشوا بسيف صارم، وسطوة معتد غاشم، 
وهبرج شامل، واستبداد من الظاملن، يدع فيئكم زهيدًا، ومجعكم حصيدًا...«))).

أمهية الفرتة االنتقالية التي استمرت عرش سنني

ومل يستقر األمر لعبد امللك بن مروان نسبيًا إال بعد قتل عبد اهلل بن الزبري 
سنة ثاث وسبعن، يف السنة الثالثة عرشة لفاجعة الطف، ومقتل اإلمام احلسن 

)صلوات اهلل عليه(.
وقد كان هلذه الفرتة االنتقالية � التي اس�تمرت عرش س�نن تقريبًا � أمهية 

كربى من جهتن:

وضوح عزل الدين يف الرصاع عىل السلطة ويف كياهنا

اجلهـة األوىل: وض�وح جترد الس�لطة عن الدين واملب�ادئ يف رصاعها مع 
اآلخرين، ويف س�لوكها مع الرعية. وقد جت�ىل ذلك عىل أتم وجه فيمن كانت له 
الغلب�ة أخ�ريًا. وهم آل مروان بن احلكم بن الع�اص، الذين هم من أبعد الناس 

عن واقع اإلسام، وأسوئهم أثرًا فيه.
وق�د صدق فيهم قول رس�ول اهللE: »إذا بلغ بن�و أيب العاص ثاثن 

رجًا اختذوا مال اهلل دواًل، وعباد اهلل خواًل، ودين اهلل دغًا«)2).

))) راجع ملحق رقم )2).
)2) املس�تدرك ع�ىل الصحيح�ن ج:4 ص:480 كتاب الفت�ن واملاحم، واللفظ له. مس�ند أيب يعىل ج:)) 
ص:402 ح:6523. جمم�ع الزوائ�د ج:5 ص:)24 كت�اب اخلافة: باب يف أئم�ة الظلم واجلور وأئمة 
=الضال�ة. املعج�م الصغ�ري ج:2 ص:35). س�ري أع�ام النب�اء ج:3 ص:478 يف ترمج�ة م�روان بن 
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وقد أمعنوا يف االستهتار بالدين، واخلروج عىل املبادئ الرشيفة، وانتهاك 
احلرمات العظام يف سبيل االستياء عىل السلطة واالستئثار باحلكم.

كا أكدوا واقع األموين األس�ود بس�وء س�لطاهنم وجربوهتم وطغياهنم 
واس�تهتارهم وانتهاكه�م للحرم�ات ومقارفته�م للموبق�ات واس�تغراقهم يف 

الشهوات.
وقد أثار ذلك التوجس واحلذر والنقد لكل سلطة تفرض، بل البغض والتنفر 
منها نوعًا. حتى سقطت حرمة السلطة، وفقدت قدسيتها، عند مجهور املسلمن.
فاخلليف�ة عندهم ال يمث�ل احلقيقة الدينية املقدس�ة، وإن حاول أن يدعي 
لنفس�ه ذلك، ويطلق عليها ألقاب االحرتام والتقديس، كخليفة اهلل، وس�لطانه 

يف األرض، وخليفة رسوله، وأمري املؤمنن... إىل غري ذلك.
غاي�ة األمر أن التعامل ومتش�ية األم�ور يكون معه، تبعًا للق�وة، رضوخًا 
لألم�ر الواقع وانس�جامًا معه يف رشعي�ة مهزوزة مادامت الق�وة، من دون إيان 
هب�ا يف األعاق، فضًا عن التقديس املفرتض ملق�ام اخلافة واإلمامة. وكلا زاد 

إجرامًا وانتهاكًا للحرمات زاد يف نفوسهم بعدًا عن احلقيقة الدينية.
واحلاص�ل: أنه س�بق أن الكتاب املجيد والس�نة النبوي�ة الرشيفة قد أّكدا 
ع�ىل وجوب معرفة األئمة، وفرض طاعته�م ومواالهتم والنصيحة هلم، ولزوم 
مجاعته�م، وحرمة اخلروج عليهم، وس�قوط حرمة اخل�ارج، بحيث يكون باغيًا 
جي�ب ع�ىل املس�لمن قتاله... إىل غ�ري ذلك مما يف�رتض أن يرتتب عليه انش�داد 
مجهور املس�لمن للخلفاء وتقديس�هم هل�م، بحيث يكونون ه�م املمثلن للدين 

احلك�م. تاري�خ اإلس�ام ج:5 ص:233 يف ترمجة مروان بن احلكم. تاريخ دمش�ق ج:57 ص:253 يف 
ترمج�ة مروان بن احلكم ب�ن أيب العاص. إمتاع األس�اع ج:2) ص:276. كنز العال ج:)) ص:7)) 

ح:30846، ص:65) ح:057)3. وغريها من املصادر.

=
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بنظرهم والقدوة التي يقتدون هبا يف حياهتم.
وقد حاول األولون بمختلف الوس�ائل، وبجهود مكثفة اس�تغال ذلك 

كله لصاحلهم، ونجحوا يف ذلك نسبيًا. كا يظهر مما سبق.
إال أن الرصاع الذي بدأه أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه(، واستمر عليه 
خ�واص ش�يعته، وحتملوا صن�وف األذى والتنكي�ل من أجله، وخت�م بفاجعة 
الط�ف وتداعياهت�ا، كل ذلك قد جعل م�ن واقع اخللفاء بنظر مجهور املس�لمن 

أمرًا ال ينسجم مع يشء من ذلك.
بل هم ينظرون هلم كذئاب كارسة، ال يؤمنون عىل دنيا وال دين. وأصبح 
تقييمه�م للخليفة منوطًا بعمله وس�لوكه معهم، م�ن دون صبغة دينية ترفع من 

شأنه، وجتعلهم يتفاعلون معه.

اتضاح أن بيعة اخلليفة ال تقتي رشعية خالفته

ك�ا أن البيع�ة للخليفة � حتى من اخلاصة � ال تعن�ي إضفاء الرشعية عىل 
خافة اخلليفة، بل الرضوخ له والتعايش معه، دفعًا لرشه، وتقية منه.

أواًل: لتبلور مفهوم التقية تدرجيًا نتيجة إفراط اخللفاء يف الظلم واجلربوت 
والطغيان. نظري ما تقدم من اإلمام عيل بن احلس�ن زين العابدين )صلوات اهلل 

عليه( حول البيعة التي طلبها مسلم بن عقبة بعد واقعة احلرة))).
وثانيًا: لتس�افل أمر اخلافة بتس�افل وس�ائل الوصول إليه�ا، وحتوهلا إىل 

سلطة قمع لتثبيت الطغاة.
وثالثًا: لتس�افل واقع اخللفاء، ونزوهلم للحضيض، وتوحلهم يف مستنقع 

))) تقدم يف ص: 356.
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اجلريمة والرذيلة واخلاعة والتحلل. 
ومث�ل ه�ذه اخلافة ال يمك�ن االقتناع برشعيتها من كل مس�لم مها كان 

التزامه الديني وثقافته، وإن كان يتعامل معها كأمر واقع مفروض عليه.
وإذا كان معاوي�ة يف حديث�ه املتقدم))) مع املغرية بن ش�عبة قد اس�تصعب 
الوالية بالعهد ليزيد ملا يعرفه من واقعه املشن، ولبقاء يشء من احلرمة للخافة، 
ف�إن األمر بعد ذلك مل يعد صعبًا، لس�قوط حرمة اخلاف�ة، وحتوهلا إىل أداة قمع 

ووسيلة للرتف واالستهتار.

اتضاح أن وجوب الطاعة ولزوم اجلامعة ال يعني االنصياع للسلطة

وقد اضطر ذلك رجال الدين والفقهاء � فيا بعد � إىل أن يفصحوا بحرمة 
طاعة السلطة يف معصية اهلل تعاىل)2)، ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق. 

ك�ا أن اجلاع�ة التي جي�ب لزومها، وال جي�وز اخلروج عنها، ليس�ت هي 
مجاع�ة اخلليف�ة احلاكم، ك�ا كان عليه األم�ر يف الصدر األول، وح�اول احلكام 

التشبث به عىل طول اخلط، بل هي مجاعة احلق أين كان، وكيف كان.
قال أبو ش�امة: »حيث جاء األمر بلزوم اجلاعة فاملراد لزوم احلق واتباعه 
وإن كان املتمسك به قليًا واملخالف كثريًا، ألن احلق هو الذي كانت عليه اجلاعة 
 األوىل من عهد النبيG وأصحابهP، وال ننظر إىل كثرة أهل الباطل بعدهم«)3). 

))) تقدم يف ص: 346.
)2) املغن�ي الب�ن قدام�ة ج:9 ص:479. بدائ�ع الصنائ�ع ج:7 ص:00). الثم�ر الداين ص:24. كش�اف 
القناع للبهويت ج:5 ص:))6. جواهر العقود للمنهاجي االس�يوطي ج:2 ص:280. فقه الس�نة ج:2 
ص:643�644. عمدة القاريء ج:4) ص:)22. حتفة األحوذي ج:5 ص:298. وغريها من املصادر.
)3) رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي ص:307�308، واللفظ له. فيض القدير ج:4 ص:)3). 

النصائح الكافية ص:9)2.
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وقد استحسن ذلك منه ابن أيب العز احلنفي))). 
وق�ال أبو حاتم: »األمر باجلاعة بلفظ العم�وم، واملراد منه اخلاص. ألن 
اجلاع�ة هي إمجاع أصحاب رس�ول اهللG. فمن لزم ما كانوا عليه وش�ذّ عمن 
بعدهم مل يكن بش�اق للجاعة، وال مفارق هلا، ومن ش�ذّ عنهم وتبع من بعدهم 
كان شاقًا للجاعة. واجلاعة بعد الصحابة هم أقوام اجتمع فيهم الدين والعقل 
والعل�م، ولزم�وا ترك اهلوى فيا ه�م فيه وإن قّلت أعداده�م، ال أوباش الناس 

ورعاعهم وإن كثروا«)2). ونحوه كام غريهم.
ب�ل بلغ األم�ر هبم أهنم رووا تفس�ري اجلاع�ة التي جيب لزومها بالس�واد 
األعظم)3)، ومع ذلك قال إس�حاق بن راهويه: »لو س�ألت اجلهال عن الس�واد 
 .Gاألعظم قالوا: مجاعة الناس. وال يعلمون أن اجلاعة عامل متمسك بأثر النبي 

فمن كان معه وتبعه فهو اجلاعة، ومن خالفه فيه ترك  اجلاعة«)4).

ختبط اجلمهور يف حتديد وجوب الطاعة ولزوم اجلامعة

نع�م هذا منهم ختبط يف حتديد وج�وب الطاعة ولزوم اجلاعة. لظهور أنه 
بع�د أن وجب�ت عندهم البيعة للخليف�ة، ألن من مات م�ن دون بيعة مات ميتة 
جاهلي�ة كا تظافرت به النص�وص، ولتوقف حفظ كيان اإلس�ام وإدارة أمور 
املس�لمن عىل اخلافة واإلمام�ة، فمن الظاهر أن اإلمامة ال ت�ؤدي وظيفتها إال 
بالطاعة، وأي خليفة وإمام يس�تطيع حفظ كيان اإلس�ام وإدارة أمور املسلمن 

))) رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي ص:307�308.
 G2) صحي�ح اب�ن حب�ان ج:4) ص:26)�27) كت�اب التاريخ: ب�اب بدء اخللق: ذكر تش�بيه املصطفى(

عيسى بن مريم بعروة بن مسعود.
)3) فتح الباري ج:3) ص:)3. عمدة القاري ج:24 ص:95). حتفة األحوذي ج:6 ص:)32.

)4) حلية األولياء ج:9 ص:238 يف ترمجة حممد بن أسلم.
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إذا كان ال يطاع؟!.
م�ع أن متييز ترصفات اخلليفة املحللة م�ن املحرمة ال يتيرس لعامة الناس. 
وحت�ى اخلاصة كثريًا م�ا خيتلفون يف ذلك، ويف ذلك اضطراب أمور املس�لمن، 

وانفراط نظمهم. وهو الذي حصل فعًا.
كا أن اجلاعة فيا يبدو من نصوصها � ومنها خطبة النبيE يف مسجد 
اخليف املتقدمة يف أوائل املبحث األول)))� هي مجاعة اخلليفة واإلمام الذي يقوم 

به كيان اإلسام، وينتظم املجتمع اإلسامي. 
وببيـان آخـر: لزوم اجلاع�ة إنا  ورد من أجل أن تك�ون اجلاعة علًا عىل 
احلق، يعتصم به املس�لمون. فإذا توقف وجوب ل�زوم اجلاعة عىل إحراز كوهنا 
مجاع�ة ح�ق مل تكن اجلاع�ة علًا عىل احل�ق يعتصم به املس�لمون، بل يعتصمون 
باحل�ق الذي البد هلم من معرفته قبل أن يعتصموا باجلاعة. كا ال يقوم هبا كيان 

اإلسام، خلفاء احلق عىل مجهور الناس، واختاف اخلاصة فيه.

تناسق مفهوم اإلمامة والطاعة واجلامعة عند اإلمامية

وال خمرج عن ذلك إال با س�بق من أن املراد باجلاعة مجاعة اإلمام احلق، 
بع�د الفراغ عن أن اهلل ع�ز وجل قد عّن اإلمام احلق املعص�وم بالنص الواضح 
اجل�يل، الذي جيب عىل األمة التس�ليم ل�ه، كا عليه اإلمامي�ة يف أئمة أهل البيت 

)صلوات اهلل عليهم(. 
واإلم�ام املذكور هو الذي جتب طاعته ول�زوم مجاعته، وال جيوز اخلروج 
علي�ه. ومن ال جتب طاعته ولزوم مجاعته عىل اإلطاق لعدم عصمته البد أن ال 

يكون إمامًا عند اهلل تعاىل، بحيث جتري عليه أحكام اإلمام الرشعية. 

))) تقدمت مصادرها يف ص: 57).
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وقد تقدم بعض الكام يف ذلك عند التعرض جلهود أمري املؤمنن )صلوات 
اهلل عليه( يف كشف احلقيقة وبيان معامل الدين يف املقام األول من هذا املبحث))).
إال أن اجلمهور حيث مل يقروا بالنص ومل يذعنوا له � وذهبوا إىل أن اإلمامة 
واخلاف�ة تك�ون ببيعة الناس م�ن دون ضابط � ومل يمكنه�م البناء عىل وجوب 
طاع�ة اخلليف�ة ول�زوم مجاعت�ه مطلقًا وإن كان فاس�قًا جائ�رًا � نتيجة ما س�بق � 

 

اضطروا هلذا التخبط.
وامله�م يف املقام أن ضوابط الطاعة ول�زوم اجلاعة قد اهتزت، واختلفت 
عا كانت عليه قبل فاجعة الطف، كا يظهر بمراجعة ما س�بق من الصدر األول 

يف التأكيد عىل لزوم اجلاعة. 
وق�د اضطروا أخ�ريًا لالتزام نظريًا بعدم وج�وب الطاعة املطلقة خلليفة 

اجلور. وإن كانوا كثريًا ما ال جيرون عىل ذلك عمليًا، غفلة منهم أو تغافًا.
وترتب عىل ذلك أمران يف غاية األمهية:

اخلروج عىل السلطة مل يعد خيتص باخلوارج

األول: أن اخل�روج ع�ىل احلاك�م ال خيت�ص باخل�وارج الذي�ن تش�وهت 
صورهت�م، وس�قط اعتباره�م، م�ن أج�ل ما س�بق، بل خ�رج كثري م�ن غريهم 
ع�ىل الس�لطات املتعاقبة. وفيه�م من َيكّن له املس�لمون � عىل اخت�اف ميوهلم 

وتوجهاهتم � االحرتام أو التقديس.
وتقييم مجهور الناس خلروج اخلارج تابع لتقييمهم لشخصه، وملا يقتنعون 
ب�ه م�ن مبادئه وأهدافه وس�لوكه. وال يكون اخلروج عىل احلاكم بنفس�ه جريمة 
بنظر عموم املس�لمن حس�ب مرتكزاهتم. كا هو احلال عند الشارع األقدس يف 

))) تقدم يف ص:254 وما بعدها.
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اخلروج عىل اإلمام الرشعي، حيث يكون اخلارج عليه باغيًا جيب عىل املس�لمن 
قتاله، حتى يفيء لطاعته ويلزم مجاعته.

غاية األمر أن اخلليفة نفس�ه حيث يفرتض رشعية سلطته، فهو ومرتزقته 
يفرتض�ون اخلارج�ن عليه بغ�اة يعاملوهنم معاملته�م. بل كثريًا م�ا يزيدون يف 

التنكيل هبم عىل حكم البغاة تعديًا وطغيانًا.
إال أن ذلك يفقد املصداقية عند مجهور املس�لمن وعامتهم، فا يعرتفون 
للخليف�ة بذلك، بل يرون هدفه الدفاع عن س�لطته، وإش�باع ش�هوته يف احلكم 

والسلطة واالستغال واالستئثار. 
غاي�ة األمر أهنم يستس�لمون أخ�ريًا للغال�ب بغض النظر ع�ن رشعيته، 

اعرتافًا باألمر الواقع، كا هو احلال يف رصاع امللوك فيا بينهم.

صارت اإلمامة عند اجلمهور دنيوية ال دينية

الثـاين: أن اخلافة واإلمام�ة يف الصدر األول كانت ديني�ة ودنيوية، فكا 
يكون اخلليفة مرجعًا للمسلمن يف أمور دنياهم وسياسة أمورهم، يكون مرجعًا 

هلم يف دينهم. 
وهو وإن كان قد يسأل غريه، ويستعن برأيه، إال أن له القول الفصل فيه. 

وتقدم عن ابن مسعود أنه قال: »إنا نقيض بقضاء أئمتنا«))). 
وعن س�عيد بن جبري قال: »كنت أس�أل ابن عمر يف صحيفة ولو علم هبا 
كانت الفيصل بيني وبينه. قال: فس�ألته ع�ن اإلياء. فقال: أتريد أن تقول: قال 
اب�ن عم�ر، وقال ابن عمر. قال: قلت: نعم، ون�رىض بقولك ونقنع. قال: يقول 

))) املحىل ج:9 ص:283، 286. اإليضاح ص:)34.
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يف ذلك األمراء«))).
وع�ن مط�ر قال: »م�ا لقي�ت ش�اميًا أفقه من رج�اء بن حي�اة إال أن�ه إذا 
حركته وجدته ش�اميًا وربا جرى اليشء فنقول ]فيقول.ظ[: فعل عبد امللك بن 

 

.(2(»Kمروان
وعن هش�ام بن عروة قال: »ما رأيت عروة يس�أل عن يشء قط فقال فيه 
برأي�ه، إن كان عن�ده فيه علم قال بعلمه، وإن مل يكن عنده فيه علم قال: هذا من 

خالص السلطان«)3).
وال يتوجه اجلمهور للس�ؤال من غري اخلليفة واألخذ منه إال يف حدود ما 
يس�مح به. ك�ا يظهر بأدنى ماحظة لتاريخ اإلس�ام يف الص�در األول، وتقدم 

ويأيت بعض مفردات ذلك.
أم�ا بع�د أن س�قطت قدس�ية اخلاف�ة  � نتيج�ة العوام�ل املتقدم�ة � فقد 
اقت�رصت اخلاف�ة أخريًا عند اجلمه�ور عىل األم�ور الدنيوية وسياس�ة الدولة، 
تدعمه�ا يف ذلك القوة والبطش با ضوابط. م�ن دون أن يكون اخلليفة مرجعًا 

يف أمور الدين.
واضط�ر اجلمه�ور نتيج�ة ذل�ك لالت�زام بع�دم ترشي�ع إمام�ة الدين يف 
اإلس�ام � عىل خاف ما عليه الش�يعة � وأن عىل الناس أن يرجعوا للفقهاء عىل 

))) الطبق�ات الك�ربى ج:6 ص:258 يف ترمجة س�عيد ب�ن جبري. وقريب منه يف مصنف ابن أيب ش�يبة ج:4 
ص:98 كتاب الطاق: يف املويل يوقف وتفسري الطربي ج:2 ص:)59.

)2) تاريخ دمش�ق ج:8) ص:04) يف ترمجة رجاء بن حيوية، واللفظ له. هتذيب الكال ج:9 ص:54) يف 
ترمج�ة رجاء ب�ن حياة. هتذيب التهذي�ب ج:3 ص:229 يف ترمجة رجاء بن حي�اة. طبقات الفقهاء ج:) 

ص:75 يف ترمجة رجاء بن حياة الكندي. وغريها من املصادر.
)3) تاري�خ دمش�ق ج:40 ص:257 يف ترمج�ة ع�روة بن الزبري، واللف�ظ له. جامع بيان العل�م وفضله ج:2 

ص:43).
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اختافهم، وأن اهلل عز وجل مل جيعل هلم علًا يعصمهم من االختاف.
ب�ل قد يصل األمر هب�م إىل االلتزام بص�واب الكل ع�ىل اختافهم، وأن 
احل�ق يتعدد يف مورد اخلاف بع�دد آراء املجتهدين، وأن اختافهم رمحة لألمة، 

ألن فيه سعة هلا.
ومه�ا يك�ن يف ذلك من التخبط فهو فتح عظي�م للدين، حيث حرره من 
حتكم اخلليفة غري املعصوم فيه، ومسِخه له، كا حصل نظريه يف األديان السابقة.

كرس طوق الضغط الثقايف يف الفرتة االنتقالية

اجلهـة الثانية: كرس ط�وق الضغط الثقايف عىل املس�لمن، وارتفاع احلجر 
عملي�ًا ع�ن احلدي�ث النب�وي الرشي�ف، فأصح�رت كل فئ�ة بمفاهيمه�ا التي 
تتبناه�ا وثقافتها التي حتملها. وأخ�ذت حتاول تعميم تلك املفاهيم والثقافة عىل 
املس�لمن، وب�دأت االجتاه�ات املختلف�ة تتض�ح، وتتميز بعضها ع�ن بعض يف 

املجتمع اإلسامي.

مكسب التشيع نتيجة كرس طوق الضغط الثقايف

وكان لشيعة أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( الدور األكرب يف ذلك.
أواًل: ملا يأيت � يف املطلب الثاين � من أن هنضة اإلمام احلسن )صلوات اهلل 

عليه( شيعية االجتاه.
وثانيـًا: ألن اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه( نفس�ه � الذي هو الرجل 
األول عن�د عموم املس�لمن، والذي ضحى هذه التضحي�ة الكربى � هو اإلمام 

الثالث للشيعة.
حي�ث يرتتب عىل هذين األمرين أن يك�ون رّد الفعل عىل العدوان الذي 
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حص�ل هو نرش الثقافة الش�يعية من أج�ل اإلنكار عىل الع�دوان املذكور، وبيان 
بشاعته.

وثالثـًا: ألصال�ة املفاهي�م الش�يعية وعقانيته�ا، وارتفاع مس�توى ثقافة 
الش�يعة، تبع�ًا لرفع�ة مق�ام أئمته�م )صل�وات اهلل عليه�م(، الذي�ن ه�م ورث�ة 

 

النبيE، وأبواب مدينة علمه.
ورابعـًا: لكثرة ما تضمنه الكتاب املجيد والس�نة النبوية الرشيفة مما خيدم 
دعوة التش�يع. وعل�م اهلل تعاىل كم ظهر يف هذه الفرتة م�ن األحاديث التي تؤيد 
الدع�وة املذك�ورة من بقية الصحاب�ة ومن التابعن، خصوص�ًا بعد مؤمتر اإلمام 
احلس�نA الذي س�بق أنه قد عق�ده يف احلج حلفظ ونرش ال�رتاث الذي خيص 

أهل البيتB ويتضمن رفعة مقامهم))).
وخامسـًا: لوجود القيادة احلكيمة املعصومة الراعية للش�يعة ولدعوهتم، 

وتسديدها ودعمها باملّد اإلهلي غري املحدود.
ولذا كتب لدعوة التشيع البقاء واخللود والظهور واالنتشار من بن مجيع 
الدعوات التي ظهرت يف مواجهة انحراف السلطة، رغم كل املعوقات واأللغام 

التي زرعت يف طريقها عىل طول التاريخ.
وبعد أن انتهى احلديث عن هذه الفرتة االنتقالية وثمراهتا املهمة نقول:

التوجه الديني يف املجتمع اإلسالمي نتيجة فاجعة الطف

من الطبيعي أن يكون لفاجعة الطف بأبعادها السابقة وتداعياهتا الرسيعة 
أثرها العميق يف املسلمن، بحيث أدت إىل يقظة كثري منهم، ورجوعهم لدينهم، 
واهتامه�م بالتع�رف علي�ه وحتمل ثقافت�ه، لعدة عوام�ل أفرزهت�ا واقعة الطف 

))) تقدم تفصيله ومصدره يف ص: 07).
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وتداعياهتا السابقة.
أوهلا: الشعور بتدهور املجتمع اإلسامي وابتعاده عن الدين وتقصريه يف 

أمره، بنحو يستوجب تأنيب الضمري عىل ذلك. 

خصوص�ًا بعد أن رّكز أه�ل البيت )صلوات اهلل عليهم( وش�يعتهم عىل 
عظ�م اجلريمة، واهتم�وا بإحيائها والتذكري هبا، بإقامة املآت�م، وزيارة قرب اإلمام 

احلسن )صلوات اهلل عليه(، ورثائه، وما جيري جمرى ذلك.

حيث يكون رّد الفعل املناسب لذلك من كثري ممن هلم جذور دينية هو ترك 
السلطة ومن يتنازع عليها جانبًا والرجوع للدين، والتعرف عليه، والتمسك به.

ثانيهـا: معان�اة الناس من الس�لطة اجلائرة، ومن تده�ور األوضاع نتيجة 
الرصاعات والفوىض. فإن رّد الفعل املناسب لذلك وامليسور لعامة الناس � ممن 
ال ح�ول له وال قوة � هو االنكفاء عىل النفس، والبعد عن الفتن، واللجأ إىل اهلل 

عز وجل، وطلب رضاه بالرجوع لدينه، والتزام تعاليمه الرشيفة.

والس�يا بعد أن ظهر عىل الس�لطة االس�تهتار بالدين واالستهانة به. فإن 
ذلك يؤكد االندفاع نحو الدين، لكونه مظهرًا إراديًا أو ال إراديًا للتحدي العميل 
للس�لطة، واالحتج�اج الصامت عليها، الذي فيه الس�امة من خطر االحتكاك 

هبا. مع ما فيه من فضح السلطة، والتنبيه لسلبياهتا.

ولع�ل هلذي�ن األمري�ن أعظ�م األث�ر يف الصح�وة الديني�ة التي تعيش�ها 
املجتمعات اإلس�امية يف أيامنا هذه بعد موج�ة التحلل من الدين، تبعًا للغرب 
وال�رشق املادين. فهي رّد فعل لظهور العدوان من الرشق والغرب، وجتاوزمها 

عىل حقوق الشعوب.

ثالثها: قوة التشيع وانتشاره بعد فاجعة الطف. حيث إن من أبرز مفاهيم 
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التش�يع وتعاليمه ضّم العمل للعقيدة. فقد اس�تفاض ع�ن النبيE واألئمة 
م�ن أه�ل بيته )صل�وات اهلل عليهم( أن اإلي�ان معرفة بالقلب وإقرار باللس�ان 

وعمل باألركان))). وأكدوا )صلوات اهلل عليهم( عىل العمل كثريًا.
وكان التدين وااللتزام باألحكام الرشعية من السات البارزة يف الشيعة. 
وقد س�بق عن س�فيان الثوري قوله: »وهل أدركت خيار الناس إال الش�يعة؟«، 
 وس�بق ع�ن اإلم�ام أيب جعف�ر حمم�د ب�ن ع�يل الباق�ر )صل�وات اهلل علي�ه( م�ا 

يناسب ذلك)2).
وذلك ينضم للعاملن السابقن يف تنبيه عامة املسلمن لدينهم، وحتفيزهم 
ع�ىل العم�ل بأحكام�ه، والتع�رف عليها وع�ىل واقع دينه�م يف العقائ�د والفقه 

والسلوك واألخاق.

حاجة املجتمع اإلسالمي ملتخصصني يف الثقافة الدينية

وحي�ث حترر الدين وخرج عن هيمنة الس�لطة، لس�قوط رشعية الدولة، 
نتيج�ة العوامل الس�ابقة، فمن الطبيعي أن حيقق التوج�ه الديني املذكور احلاجة 
جلمهور املسلمن � عىل اختاف توجهاهتم � إىل مجاعة يتوجهون للثقافة الدينية، 

ويتخصصون فيها، ويعّرفون هبا.
وه�ذه الطبق�ة قد كان هلا وج�ود قبل ذلك من بقاي�ا الصحابة والتابعن، 

 Aهن�ج الباغ�ة ج:4 ص:50. اخلص�ال ص:78) ح:239، ص:79) ح:)24. عيون أخبار الرضا (((
ج:2 ص:204. س�نن اب�ن ماجة ب�اب يف اإليان. املعج�م األوس�ط ج:6 ص:226، ج:8 ص:262. 
تفس�ري القرطب�ي ج:) ص:372. ال�در املنث�ور ج:6 ص:00). تاريخ بغ�داد ج:) ص:)27 يف ترمجة 
حممد بن إس�حاق بن حممد بن عبد اهلل. هتذيب الكال ج:8) ص:82 يف ترمجة عبد الس�ام بن صالح. 

سري أعام النباء ج:5) ص:400 يف ترمجة عيل بن محشاذ. وغريها من املصادر الكثرية.
)2) تقدمت مصادره يف ص:358.
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خصوصًا من أصحاب أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه(، إال أهنا كانت حمارصة 
ومعزول�ة عن املجتمع الع�ام، نتيجة احلجر الثقايف الذي ق�وي يف عهد معاوية، 
ولعدم حاجة املجتمع هلا وعدم تبنيه هلا بعد مرجعية الس�لطة يف الدين. ومن ثم 

كانت معرضة لاضمحال لو استمرت تلك املرجعية.
أما بعد سقوط رشعية السلطة، وفصل الدين عنها فقد قويت هذه الطبقة 
تدرجي�ًا نتيجة حاجة املجتمع إليها وتعلقهم هب�ا وتبنيهم هلا، وصار هلا وجودها 
املتميز، عىل اختاف توجهاهتا، من محلة احلديث الرشيف، والفقهاء، ومفرسي 
الق�رآن املجيد، والزه�اد، واملتأهلن، والوعاظ، ونحوهم مم�ن يتميز بجانب من 

جوانب الدين، ويكون مرجعًا أو قدوة فيه.

أمهية دور رجال الشيعة يف جمال التخصص الديني

وقد كان لش�يعة أهل البيتB احلظ األوفر من ذلك، لثقافتهم العالية 
 األصيلة، التي فتح الباب هلا أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه( وتعاهدها األئمة من

ولدهB. ولصدق هلجتهم يف احلديث وثقة الناس هبم.
وقد فرضوا أنفس�هم بذلك عىل عموم املس�لمن، حتى ذكر الذهبي � مع 
ما هو عليه من التحامل عىل الش�يعة � أنه لو رّد حديث الش�يعة لذهبت مجلة من 
اآلثار النبوية))). وقال اجلوزجاين � عىل نصبه � : »وكان قوم من أهل الكوفة ال 
حيم�د الناس مذاهبهم هم رؤوس حمدثي الكوفة... احتملهم الناس عىل صدق 

ألسنتهم يف احلديث...«)2)... إىل غري ذلك.

))) ميزان االعتدال ج:) ص:5 يف ترمجة أبان بن تغلب.
)2) أح�وال الرج�ال ص:78�80 يف ترمج�ة فائد أيب الورقاء، واللفظ له. تاريخ دمش�ق ج:46 ص:233 يف 
ترمجة عمرو بن عبد اهلل بن أيب ش�عرية. ميزان االعتدال ج:2 ص:66 يف ترمجة زبيد بن احلارث اليامي، 
=وق�ال الذهب�ي: »وقال أبو إس�حاق اجلوزجاين � كعوائ�ده يف فظاظة عبارته � كان من أه�ل الكوفة ..«. 
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عدم اقتصار األمر عىل الشيعة

غري أن ذلك ال يعني اقتصار األمر عىل الشيعة، فقد عّم ذلك مجيع املسلمن 
عىل اختاف توجهاهتم، كا هو ظاهر بأدنى ماحظة لتاريخ تلك الفرتة.

ب�ل قد يك�ون ظهور ذلك يف الش�يعة حمف�زًا لغريهم ع�ىل التوجه يف هذه 
الوجهة، ولو من أجل أن ال ينفرد الش�يعة يف الس�احة، ويستقطبوا طاب العلم 

والثقافة الدينية، فتفرض ثقافتهم عىل مجيع املسلمن.

ظهور طبقة الفقهاء واملحدثني

واحلاصل: أن مجهور املس�لمن عىل اختاف توجهاهتم ومشارهبم بدؤوا 
يرجع�ون يف دينه�م لفقهائهم، فظه�ر الفقهاء الس�بعة يف املدينة املن�ورة، وظهر 

غريهم يف بقية أمصار املسلمن، وصار للحديث والفقه سوق رائج.
وأخذوا يتس�ابقون يف ذلك، إما اهتامًا بمعرفة احلقيقة، أو لدعم الوجهة 
الت�ي يتوج�ه إليها الفقيه واملحدث ويتعصب هلا، أو لَيبدو تفوقه، ويكون رأس�ًا 

يرجع إليه الناس يف دينهم... إىل غري ذلك من العوامل املختلفة.

االتفاق عىل انحصار مرجعية الدين بالكتاب والسنة

وهلذا األمر � عىل س�لبياته الكثرية � أمهيته العظمى يف ظهور معامل الدين، 
وقي�ام احلج�ة عليه، حيث كان�ت نتيجة ذلك االتفاق ع�ىل انحصار املرجعية يف 
الدين بالكتاب املجيد والسنة الرشيفة، من دون أن تكون للسلطة أو غريها حق 

التدخل فيه.

هتذيب التهذيب ج:8 ص:59 يف ترمجة عمرو بن عبد اهلل بن عبيد. وغريها من املصادر. =
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وحت�ى لو رجعوا يف الدين لغري الكتاب والس�نة � كاإلمجاع، وعمل أهل 
املدينة، والقياس، وغريها � فإهنم حاولوا بعد ذلك توجيه العمل عليها بالكتاب 
والس�نة، لدعوى داللة الكتاب والس�نة عىل حجية األمور املذكورة، أو كش�ف 

تلك األمور عن داللة الكتاب والسنة عىل ما يطابقها.
وأخ�ذوا تدرجي�ًا بتثبي�ت الضوابط لذلك، حت�ى تبلور الفق�ه عن طريق 

الفقهاء � عىل اختاف مشارهبم وتوجهاهتم � من دون دخل مبارش للسلطة.

تعامل السلطة مع الواقع اجلديد بتنسيق وحذر

وق�د ف�رض هذا األمر أخريًا يف الواقع اإلس�امي، نتيجة ملا س�بق، حتى 
اضطرت السلطة لغض النظر عنه، بل لاعرتاف به.

وق�د حاول�ت التعامل معه بنح�و من التنس�يق واحلذر خيف�ف من وقعه 
عليها، وتناقضه معها. وذلك بأمرين:

إقدام السلطة عىل تدوين السنة

األول: االهتام بتدوين السنة، ولو بالنحو الذي يعجبها � عىل خاف ما 
كان عليه األولون � يف حماولة منها للسيطرة عىل مسرية احلديث والفقه.

فقد كتب عمر بن عبد العزيز إىل أيب بكر بن حممد بن حزم: »انظر ما كان 
من حديث رسول اهللG، أو سنة ماضية، أو حديث عمرة فاكتبه، فإين خشيت 

دروس العلم وذهاب أهله«))).
))) الطبق�ات الك�ربى ج:8 ص:480 يف ترمج�ة عمرة بنت عبد الرمحن، واللفظ ل�ه. وج:2 ص:387 عند 
ذك�ر عمرة بنت عبد الرمحن وعروة بن الزبري. معرفة الس�نن واآلثار ج:6 ص:389. التمهيد البن عبد 
الرب ج:7) ص:)25. األعام للزركيل ج:5 ص:72. تقييد العلم ج:) ص:252 ح:8)2 الرواية عن 

الطبقة الثانية والثالثة من التابعن يف ذلك. املعرفة والتاريخ ج:) ص:)44. وغريها من املصادر.
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وع�ن الزهري: »أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع الس�نن، فكتبناها دفرتًا 
دفرتًا، فبعث إىل كل أرض له عليها سلطان دفرتًا«))).

تبني اخللفاء لبعض الفقهاء لكسب الرشعية منهم

الثـاين: تبن�ي اخللفاء لبعض الفقهاء جيًا بعد جي�ل، ودعمهم، من أجل 
حتس�ن صورهتم أمام اجلمهور، يف حماولة إلثبات رشعية سلطتهم وترصفاهتم، 
وتسيري الفقه واحلديث لصاحلهم، بعد فرض الدين يف الواقع اإلسامي، وحترره 

من هيمنة السلطة.

مكسب الدين نتيجة هذين األمرين

وباب اخلطأ والتاعب من املحدثن والفقهاء وإن كان مفتوحًا، خصوصًا 
م�ن أجل إرضاء الس�لطة، كا يظه�ر بمراجع�ة التاريخ، إال أن هلذي�ن األمرين 
أمهيته�ا يف صال�ح الدي�ن ألهن�ا يتضمنان االع�رتاف ضمنًا بمرجعي�ة الكتاب 
املجيد والسنة الرشيفة، وأنه ال جمال لتحكم اخلليفة أو غريه يف الدين باملبارشة. 
غاي�ة األمر أن�ه قد يس�تعن بالفقهاء واملحدث�ن الذين يتبناهم أو ينس�ق 

معهم لتحقيق هدفه. بل قد يشتد ويقسو يف فرض ما يريد واملنع من خمالفته.
إال أن ذل�ك ال يضي�ع معامل احلق بعد أن تس�امل اجلميع ع�ىل أن املرجع يف 
الدي�ن ه�و الكتاب املجي�د املحفوظ بن الدفتن املنترش بن املس�لمن، والس�نة 

الرشيفة املحفوظة يف الصدور واملسطورة يف الزبر.

))) جامع بيان العلم وفضله ج:) ص:76.
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موقف مالك بن أنس صاحب املذهب

ويب�دو أن مالك بن أنس صاحب املذهب ق�د أدرك ذلك. فعن حممد بن 
عم�ر: »س�معت مال�ك بن أنس يق�ول: ملا ح�ّج املنصور دع�اين، فدخلت عليه 
فحادثت�ه، وس�ألني فأجبته. فق�ال: عزمت أن آم�ر بكتبك هذه � يعن�ي املوطأ � 
فتنس�خ نَس�خًا، ثم أبعث إىل كل مرص من أمصار املس�لمن بنسخة، وآمرهم أن 
يعمل�وا ب�ا فيها، ويدعوا ما س�وى ذلك م�ن العلم املحدث. ف�إين رأيت أصل 

العلم رواية أهل املدينة وعلمهم. 
قلت: يا أمري املؤمنن ال تفعل، فإن الناس قد سيقت هلم أقاويل، وسمعوا 
أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم با سيق إليهم، وعملوا به ودانوا به، من 
اختاف أصحاب رس�ول اهللG وغريهم. وإن ردهم عا اعتقدوه شديد. فدع 
الن�اس وما هم عليه، وما اختار كل بلد ألنفس�هم. فق�ال: لعمري لو طاوعتني 

ألمرت بذلك«))).
وعن ابن مسكن وحممد بن مسلمة قاال: »سمعنا مالكًا يذكر دخوله عىل 
املنصور، وقوله يف انتس�اخ كتبه ومحل الناس عليها، فقلت: قد رس�خ يف قلوب 

أهل كل بلد ما اعتقدوه وعملوا به، ورّد العامة عن مثل هذا عسري«)2).
وروي أن ه�ارون الرش�يد أراد من مالك الذهاب مع�ه إىل العراق، وأن 
حيم�ل الناس ع�ىل املوطأ كا محل عثان الناس عىل الق�رآن، فقال له مالك: »أما 

))) س�ري أع�ام النباء ج:8 ص:78�79 يف ترمجة مالك اإلم�ام، واللفظ له. جامع بيان العلم وفضله ج:) 
ص:32). االنتقاء من فضائل الثاثة األئمة الفقهاء ص:)4. املنتخب من ذيل املذيل ص:44) القول 
يف تاريخ التابعن واخلالفن والسلف املاضن من العلاء ونقلة اآلثار: ذكر من هلك منهم يف سنة )6) 

من اهلجرة.
)2) س�ري أع�ام النباء ج:8 ص:79 يف ترمج�ة مالك اإلمام، واللفظ له. االنتقاء م�ن فضائل الثاثة األئمة 

الفقهاء ص:)4.
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مح�ل الناس ع�ىل املوطأ فا س�بيل إلي�ه، ألن الصحابة )ريض اهلل تع�اىل عنهم( 
 :Gيف األمص�ار، فعن�د كل أهل م�رص علم، وق�د قال Gافرتق�وا بع�د موت�ه

اختاف أمتي رمحة«))).
ع�ىل أن التاع�ب واخلط�أ حم�دودان نس�بيًا، نتيج�ة الرصاع ب�ن الفقهاء 
واملحّدثن، واختاف األنظار واملصالح، حيث حياسب املخطئ واملتاعب من 

قبل اآلخرين عىل ضوء الكتاب والسنة، ويكون هدفًا إلنكارهم وتشنيعهم.
ولو فرض أن شّذ بعضهم يف اختاق احلديث، أو يف آرائه الفقهية، بعيدًا 

عا هو املألوف، كان معزواًل عن الكيان العام، وال احرتام لرأيه.
كا أنه ربا يكون انتساب الفقيه أو املحدث للسلطة نقطة ضعف فيه تقلل 
م�ن اح�رتام رأيه وحديثه، وتكون مثارًا لإلنكار عليه. ملا س�بق من وهن رشعية 

السلطة، وتشوه صورهتا عند مجهور املسلمن.

قّوة الكيان الشيعي نتيجة ما سبق

وقد ساعد عىل ذلك كثريًا قيام كيان معتد به لشيعة أهل البيت )صلوات 
اهلل عليه�م(، حي�ث هيتمون � بتوجيه من أئمتهم )صل�وات اهلل عليهم( � باحلق 
ويدعون له، وينكرون عىل الظاملن واملنحرفن، ويتتبعون س�قطاهتم ويش�نعون 
عليه�م... إىل غ�ري ذلك مما يكبح مج�اح االنحراف. وإن حتملوا يف س�بيل ذلك 

رضوب املحن واملصائب.

))) في�ض القدي�ر ج:) ص:)27، واللف�ظ له. حياة احلي�وان الكربى ج:2 ص:)57 ب�اب امليم: يف مطية. 
آداب العل�اء واملتعلم�ن ج:) ص:2 الفصل األول: آداب العامل يف علم�ه: النوع الثالث. وقد روي أن 
ذل�ك كان م�ع املأمون كا يف تاريخ دمش�ق ج:32 ص:356 يف ترمجة عبد اهلل ب�ن حممد، وحلية األولياء 

ج:6 ص:)36�362 يف ترمجة مالك بن أنس.
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حتول مسار الثقافة الدينية بعد الفرتة االنتقالية

واملتحص�ل من مجيع ما س�بق: أنه يبدو التحول واضحًا يف مس�ار الثقافة 
الديني�ة ع�ىل الصعيد العام باملقارنة ب�ن ما كان الوضع عليه م�ن الصدر األول 
حت�ى م�وت معاوية، وما ص�ارت األم�ور إليه بعد الف�رتة االنتقالية واس�تياء 

املروانين عىل السلطة.
وبذلك بقيت معامل الدين، وكيانه العام، واتفق املس�لمون عىل مشرتكات 
كثرية حتف�ظ صورة الدين ووحدته. وأمهها انحص�ار املرجعية بالكتاب املجيد، 

والسنة الرشيفة.

عقدة احرتام سنة الشيخني

نعم، بقي أمر مرجعية س�رية الشيخن واألخذ بسنتها، الذي بدا بصورة 
رسمية يف الشورى عند بيعة عثان. وربا كانت األرضية له قد سبقت ذلك.

فع�ن عب�د اهلل ب�ن عم�ر أنه ق�ال: »قي�ل لعمر: أال تس�تخلف؟ ق�ال: إن 
أس�تخلف فقد اس�تخلف من هو خري مني أبو بكر، وإن أت�رك فقد ترك من هو 
خري مني رس�ول اهللG. فأثنوا عليه. فقال: راغب وراهب. وددت أين نجوت 

منها كفافًا، ال يل وال عيّل. ال أحتملها حيًا وميتًا«))).
فإن�ه كالرصيح يف أن عمل أيب بكر س�ّنة تصلح ألن تتبع، كس�ّنة رس�ول 

 

اهللE وأن الوظيف�ة م�ع اختافه�ا التخي�ري بينه�ا، وال يتعن األخذ بس�ّنة 

))) صحيح البخاري ج:8 ص:26) كتاب األحكام: باب االس�تخاف، واللفظ له. صحيح مس�لم ج:6 
ص:4�5 كتاب األمارة: باب االس�تخاف وتركه. مس�ند أمحد ج:) ص:43 مس�ند عمر بن اخلطاب. 
الس�نن الكربى للبيهقي ج:8 ص:48) كتاب قتال أهل البغي: مجاع أبواب الرعاة: باب االس�تخاف. 

سنن الرتمذي ج:3 ص:)34 أبواب الفتن: باب ما جاء يف اخلافة. وغريها من املصادر الكثرية جدًا.
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.Eرسول اهلل
وكيف كان فنظرًا الحرتام اجلمهور للشيخن احرتامًا يبلغ حّد التقديس، 
نتيجة العوامل املتقدمة، حاول كثري منهم أن يقروا ما صدر عنها من الترشيعات، 
وجيعلوا س�نتها ماضية بنفس�ها � من دون نظر ملوافقتها للكتاب املجيد والس�نة 
الرشيف�ة � بحي�ث ال حيق ألحد اخلروج عنها، كا س�بق يف حديث أمري املؤمنن 

)عليه أفضل الصاة والسام())). 
وقد بقي ذلك بعدهA، مع ش�دة النكري علي�ه منه ومن األئمة من ذريته 

)صلوات اهلل عليهم( ومن شيعتهم، وبعض من اقتنع بوجهة نظرهم.
 حتى ورد يف احلديث عن ابن عباس: »قال: متتع النبيG. فقال عروة بن 
الزب�ري: هن�ى أبو بكر وعمر عن املتع�ة. فقال ابن عباس: ما يق�ول عرية؟! قال: 
يقول: هنى أبو بكر وعمر عن املتعة. فقال ابن عباس: أراهم س�يهلكون. أقول: 

قال النبيG، ويقول: هنى أبو بكر وعمر«)2).
ويف حدي�ث آخ�ر أنه قال: »يوش�ك أن تنزل عليكم حجارة من الس�اء. 

أقول: قال رسول اهللG، وتقولون: قال أبو بكر وعمر«)3).
ويف حدي�ث ثالث له: »واهلل ما أراكم منتهن حتى يعذبكم اهلل، نحدثكم 

))) تقدم يف ص: 280 وما بعدها.
)2) مس�ند أمح�د ج:) ص:337 مس�ند عبد اهلل ب�ن العباس بن عبد املطل�ب، واللفظ له. جام�ع بيان العلم 
وفضل�ه ج:2 ص:96). تذك�رة احلف�اظ ج:3 ص:837 يف ترمج�ة حمم�د بن عبد امللك بن أيمن. س�ري 
أع�ام النب�اء ج:5) ص:243 يف ترمجة ابن أيم�ن. املغني البن قدام�ة ج:3 ص:239. الرشح الكبري 
الب�ن قدام�ة ج:3 ص:239. الفقي�ه واملتفق�ه ج:) ص:377. حجة ال�وداع ج:) ص:398  ح:369 
الباب الرابع والعرشون األحاديث الواردة يف أمر رس�ول اهللG بفس�خ احلج بعمرة يف حجة الوداع... 

وغريها من املصادر.
)3) كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل عىل العبيد ص:49)، واللفظ له. زاد املعاد ج:2 ص:78) أعذار من مل يأخذ 
بفسخ احلج إىل العمرة. أضواء البيان ج:7 ص:328. النصائح الكافية ص:3)2. وغريها من املصادر.
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عن النبيG، وحتدثونا عن أيب بكر وعمر...«))).
وق�ال أيض�ًا: »أم�ا ختافون أن خيس�ف اهلل بكم األرض. أق�ول لكم: قال 

رسول اهللG، وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!...«)2).
وع�ن اب�ن عمر أن�ه كان يأيت بمتعة احل�ج، فيقال له: »إن أب�اك كان ينهى 
عنها« فيقول: »لقد خش�يت أن يقع عليكم حجارة من الس�اء، قد فعلها رسول 

اهللG. أفسنة رسول اهلل تتبع، أم سنة عمر بن اخلطاب؟!«)3).
ويف صحي�ح زرارة: »جاء عبد اهلل بن عمري الليثي إىل أيب جعفرA فقال 
له: ما تقول يف متعة النساء؟ فقال: أحلها اهلل يف كتابه وعىل لسان نبيهF، فهي 
حال إىل يوم القيامة. فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حّرمها عمر، وهنى 
عنه�ا! فق�ال: وإن كان فعل. قال: إين أعيذك باهلل من ذلك، أن حتل ش�يئًا حرمه 
عمر. قال: فقال له: فأنت عىل قول صاحبك، وأنا عىل قول رسول اهللF، فهلم 

أالعنك أن القول ما قال رسول اهللF، وأن الباطل ما قال صاحبك...«)4).
ويف حديث أيب بصري: »قال أبو عبد اهللA: يا أبا حممد، كان عندي رهط 
من أهل البرصة، فسألوين عن احلج، فأخربهتم با صنع رسول اهللF، وبا أمر 
ب�ه. فقال�وا يل: إن عم�ر قد أفرد احلج. فقلت هلم: إن ه�ذا رأي رآه عمر. وليس 

رأي عمر كا صنع رسول اهللF«)5)... إىل غري ذلك.

))) جامع بيان العلم وفضله ج:2 ص:96)، واللفظ له. التمهيد البن عبد الرب ج:8 ص:208. أضواء البيان 
ج:4 ص:352. إمتاع األس�اع ج:9 ص:)3 فصل يف ذكر حجة رس�ول اهللG. وغريها من املصادر.

)2) اإلحكام البن حزم ج:2 ص:48)، ج:4 ص:)58، ج:5 ص:650.
)3) البداية والنهاية ج:5 ص:59) يف فصل مل يس�مه بعد ذكر حجة من ذهب إىل أنهA كان قارنًا. وقريب 

منه يف مسند أمحد ج:2 ص:95 يف مسند عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب.
)4) الكايف ج:5 ص:449 من أبواب املتعة حديث:4.

)5) وسائل الشيعة ج:8 ص:73) باب:3 من أبواب أقسام احلج حديث:6.
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وقد حاول اجلمهور والس�لطة اجلري عىل ذلك حتى بعد تدوين الس�نة، 
وظه�ور طبقة الفقهاء واملحدثن، كا يظه�ر مما تقدم من حديث عروة بن الزبري 
املعدود من فقهاء املدينة السبعة، وحديث عبد اهلل بن عمري الليثي مع اإلمام أيب 

جعفر الباقر )صلوات اهلل عليه(.

موقف عمر بن عبد العزيز

وق�د س�بق يف كتاب عمر ب�ن عبد العزيز األم�ر بكتابة الس�نة املاضية))). 
والظاه�ر أن امل�راد هب�ا ما يعم س�نة الش�يخن، كا يناس�به قول�ه يف خطبة له يف 
خافت�ه: »أال إن ما س�نّ رس�ول اهللE وصاحباه فهو دين نأخ�ذ به وننتهي 

إليه. وما سّن سوامها فإنا نرجئه«)2).
وه�و بذلك جي�ري عىل ما ج�رى عليه عب�د الرمحن بن ع�وف حن أخذ 
 ،Eاتباع س�ريهتا رشطًا يف بيعة اخلليفة، كالعمل بكتاب اهلل تعاىل وس�نة نبيه
وم�ا ج�رى علي�ه عثان ملا أت�م الصاة بمنى، حي�ث ورد أنه خط�ب فقال: »إن 
 الس�نة سنة رس�ول اهللG وسنة صاحبيه. ولكنه حدث العام من الناس فخفت 

أن يستنوا«)3).
ب�ل يف كام لعمر بن عبد العزيز آخر: »س�نّ رس�ول اهللG ووالة األمر 
م�ن بعده س�ننًا األخذ هبا تصديق بكتاب اهلل، واس�تكال لطاع�ة اهلل، وقوة عىل 

))) تقدم يف ص: 394.
)2) تاري�خ دمش�ق ج:)) ص:385 يف ترمج�ة حاج�ب بن خليفة، واللف�ظ له. كنز الع�ال ج:) ص:370 

.Nح:624). تاريخ اخللفاء ص:)24 يف ترمجة عمر بن عبد العزيز
)3) السنن الكربى للبيهقي ج:3 ص:44) كتاب الصاة: مجاع أبواب صاة املسافر واجلمع يف السفر: باب 
م�ن ترك القرص يف الس�فر غري رغبة عن الس�نة، واللفظ له. معرفة الس�نن واآلث�ار ج:2 ص:429. كنز 
الع�ال ج:8 ص:234 ح:)2270. تاريخ دمش�ق ج:39 ص:255 يف ترمج�ة عثان بن عفان. وغريها 

من املصادر.
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دي�ن اهلل، ليس ألحد تغيريها وال تبديله�ا، وال النظر فيا خالفها. من اقتدى هبا 
مهتد، ومن اس�تنرص هبا منصور، ومن خالفها اتبع غري سبيل املؤمنن وواّله اهلل 

ما توىل وصاه جهنم وساءت مصريًا«))). ومقتضاه إمضاء سنة عثان أيضًا. 
ك�ا جرى عىل ذل�ك معاوية، فإنه ملا حّج صىّل الظه�ر ركعتن. وملا دخل 
فسطاطه عتب عليه األمويون ألنه خالف سنة عثان فخرج فصىّل العرص أربعًا)2).
إال أنه يبدو ش�عور عمر بن عبد العزيز بعد ذلك بعدم إمكان فرض س�نة 
عثان عىل املس�لمن � بعد حترر فقههم من س�يطرة الس�لطة � لع�دم احرتامه يف 
نفوس�هم، فرتاجع عن ذلك وأرجأه � كا يف خطبته الس�ابقة � واقترص عىل س�نة 

الشيخن، ملا هلا من املكانة يف نفوس اجلمهور.

التغلب أخرًا عىل عقدة سرة الشيخني

لك�ن يظهر اتض�اح الضواب�ط يف الفقه ومجيع ش�ؤون الدي�ن بعد ذلك، 
وتبلوره�ا نتيجة اإلنكار ع�ىل الظاملن وتعريتهم، والتأكيد م�ن أئمة أهل البيت 
)صل�وات اهلل عليهم( ومن ش�يعتهم، بل من اجلميع، ع�ىل انحصار املرجعية يف 
الدي�ن بالكتاب املجيد والس�نة الرشيف�ة، وعدم جواز األخذ م�ن غريمها، وأن 

ذلك هو االبتداع املنهي عنه عقًا ورشعًا.
وقد اضطر ذلك اجلمهور أخريًا إىل الرتاجع عن املوقف املذكور من سنة 
الشيخن، والبناء عىل انحصار املرجعية يف الدين بالكتاب والسنة، وأنه البد أن 

))) تفسري ابن أيب حاتم ج:4 ص:067)، واللفظ له. الدر املنثور ج:2 ص:222. البداية والنهاية ج:9 ص:242 
أح�داث س�نة إحدى ومائة من اهلجرة. جامع بيان العلم وفضل�ه ج:2 ص:87). وغريها من املصادر. 
وقد نسب هذا الكالم إىل مالك أيضًا، كا يف سري أعام النباء ج:8 ص:98 يف ترمجة مالك اإلمام.  

)2) تقدمت مصادره يف ص:238.
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يكون منها االنطاق لتحديد األدلة يف أحكام الدين وشؤونه.
نع�م، حتول اخلاف بعد ذلك إىل اخل�اف يف الضوابط واألدلة التي يدل 
الكتاب املجيد والسنة الرشيفة عىل حجيتها يف أمور الدين. ولذلك األثر الكبري 

يف اختاف املسلمن، وظهور الفرق واملذاهب فيهم.
إال أن�ه ليس بتلك األمهية بعد االتفاق ع�ىل انحصار املرجعية يف الكتاب 
والس�نة، ألن طال�ب احل�ق يبق�ى ح�رًا يف االختيار ع�ىل ضوء هذي�ن املرجعن 
العظيمن. وهو كاف يف قيام احلجة عىل الدين احلق، ووضوح معامله، كا تكفل 

اهلل عز وجل بذلك. وال يرضه بعد ذلك التكلف والتعصب ضّد احلق وأهله.

موقف اجلمهور أخرًا من سنة الشيخني

أما موقف اجلمهور من سرية الشيخن فقد انحرص بن أمرين:
األول: ترك بعض سننها، كا حصل يف متعة احلج التي حرمها عمر وغريها.
الثاين: دعوى دعم الكتاب أو الس�نة ملا س�ناه، كا حصل يف متعة النس�اء 

وغريها، يف كام طويل وتفاصيل كثرية ال هيمنا التعرض هلا.
وه�ي ترج�ع إما لوج�ود روايات يف ذل�ك تضمنتها كتبهم. وإما حلس�ن 
الظ�ن هبا وتنزهيها ع�ن االبتداع يف الدين، وأهنا ال يرضيان بذلك، بل البد أن 

يكونا قد اطلعا عىل دليل مل يصل إلينا.
فع�ن اب�ن حزم يف التعقيب عىل ما تقدم من كام ع�روة بن الزبري مع ابن 

عباس: »إهنا لعظيمة ما ريض هبا قط أبو بكر وعمر ريض اهلل عنها«))).
 وق�ال الذهب�ي يف الدف�اع عن ع�روة: »قل�ت: ما قص�د ع�روة معارضة 

))) تذكرة احلفاظ ج:3 ص:837 يف ترمجة حممد بن عبد امللك بن أيمن.
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النبيG هبا، بل رأى أهنا ما هنيا عن املتعة إال وقد اطلعا عىل ناسخ«))).
وهذا منهم وإن ابتنى يف كثري من املوارد عىل التمحل غري املقبول، إال أنه 
فتح عظيم للدين، حيث يستبطن االعرتاف بانحصار املرجع فيه بالكتاب املجيد 
والسنة الرشيفة. وبذلك تتم احلجة. والتمحل ال ينفع صاحبه، وال يكون عذرًا 

له مع اهلل عز وجل. كا ال يقبله املنصف من الناس.
وبذل�ك اتضحت معامل الدي�ن، وجتلت ضوابط احلق م�ن الباطل، بنحو 
يتي�رس لطالب احل�ق الوصول إليه، لظه�ور حجته. ويكون حائ�ًا دون حتريف 

الدين وضياعه، كا حصل يف األديان السابقة.
كل ذل�ك بجه�ود أئم�ة أه�ل البي�ت )صل�وات اهلل عليه�م(، ويف قمتها 
هنض�ة اإلمام احلس�نA التي انتهت بفاجعة الط�ف الدامية التي هزت ضمري 
املس�لمن، ونبهتهم من غفلتهم، وغريت وجهتهم، وارتفعت بس�ببها أصوات 
اإلن�كار عىل الظاملن، وحف�زت عىل نقد مواقفهم وس�لوكهم وتعريتهم، بنحو 
ق�ىض عىل مرشوعهم يف اس�تغفال املس�لمن، وتدويل الدي�ن والتحكم فيه، مما 

يؤدي إىل ضياع معامله عىل طالبيه.
فج�زى اهلل اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه( عن اإلس�ام واملس�لمن 
خري جزاء املحسنن. والسام عليه وعىل املستشهدين معه، ورمحة اهلل وبركاته.

))) سري أعام النباء ج:5) ص:243 يف ترمجة ابن أيمن.



املطلب الثاين
فيام كسبه التشيع 

ألهل البيتB بخصوصيته
ظهر مما س�بق يف املطلب األول بعض مكاسب دعوة التشيع ألهل البيت 

)صلوات اهلل عليهم( نتيجة فاجعة الطف. 
ك�ا ي�أيت يف املق�ام الثاين م�ن الفصل الث�اين � عند ال�كام يف الِعَب�ر التي 
تستخلص من فاجعة الطف � أهنا سهلت عىل األئمة من ذرية احلسن )صلوات 
اهلل عليهم( إقناع الش�يعة بالصرب ومهادنة الس�لطة من أجل التفرغ لبناء الكيان 

الشيعي الثقايف والعميل. وهو مكسب مهم جدًا.
واملهم هنا التعرض ملكاس�ب أخرى هلا أمهية كربى يف قيام كيان التش�يع 

وقوته وبقائه، فنقول بعد االستعانة باهلل تعاىل:
من الظاهر أن دعوة التشيع تعتمد من يومها األول.. 

أواًل: عىل االستدالل واملنطق السليم واحلجة الواضحة، كا ذكرناه آنفًا، 
ويظه�ر للناظر يف حماورات الش�يعة وحجاجهم مع اآلخري�ن، مما تناقلته الناس 

وسطر يف الزبر. 
وثانيـًا: ع�ىل العاطفة. مل�ا ألهل البيت )صل�وات اهلل عليه�م( من مكانة 
س�امية يف نفوس عامة املس�لمن، وكث�ري من غريهم. وملا وق�ع عليهمB من 
الظلم واألذى، وجتّرعوه من الغصص واملصائب. حيث يوجب ذلك بمجموعه 
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انشداد الناس هلم عاطفيًا. 
وثالثـًا: ع�ىل اإلعام واإلعان عن دعوة التش�يع ون�رش ثقافته، وإظهار 
حججه، وإس�اع صوت�ه، ألتباع الدعوة م�ن أجل تثقيفه�م وتعريفهم بدينهم، 

ولآلخرين من أجل إقناعهم، وإقامة احلجة عليهم.
 وق�د ج�اءت فاجع�ة الط�ف الدامي�ة � بأبعاده�ا املتقدم�ة، وتداعياهت�ا 

املتاحقة � لتدعم هذه الدعوة الرشيفة يف اجلوانب الثاثة. 
وبيان ذلك يكون يف مقامات ثاثة:



املقام األول
يف مكسب التشيع من حيثية االستدالل

س�بق يف املطل�ب األول أن فاجع�ة الط�ف ق�د ه�زت ضمري املس�لمن، 
ونبهته�م م�ن غفلته�م، وانتهت هب�م إىل االلت�زام بانحصار املرجعي�ة يف الدين 

بالكتاب املجيد والسنة الرشيفة. 
ومن الظاهر أن ذلك كا يكون مكس�بًا لإلس�ام بكيانه العام، كذلك هو 
مكس�ب جوهري للتش�يع باملعن�ى األخص، وه�و الذي يبتني ع�ىل أن اخلافة 

واإلمامة بالنص، وأن األئمة اثنا عرش.

اعتامد التشيع بالدرجة األوىل عىل الكتاب والسنة

وذلك العتاد التشيع املذكور بالدرجة األوىل عىل الكتاب املجيد والسنة 
الرشيف�ة. وخصوصًا الس�نة، الت�ي حاولت الس�لطة يف الص�در األول تغييبها، 

والتحجري عليها، واملنع من روايتها إال يف حدود مصلحتها، كا سبق.
وم�ن الطريف ج�دًا أن العناي�ة اإلهلية حفظت هلذا التش�يع م�ا يكفي يف 
االس�تدالل علي�ه والرد عىل خصومه، م�ن الكتاب املجي�د وأحاديث اجلمهور 
ورواياهت�م، وم�ن التاري�خ الذي ثبت�وه بأنفس�هم، بحيث لو جت�رد الباحث عن 
الرتاكات واملوروثات  التي ما أنزل اهلل هبا من سلطان، ونظر يف تلك األحاديث 
ووقائع التاريخ بموضوعية تامة، التضحت له معامل احلق، وبخع لدعوة التشيع، 
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ولزم خط أهل البيت )صلوات اهلل عليهم(.
وقد تقدم يف أوائل املقام الثاين عن اإلمام الصادق )صلوات اهلل عليه( أن 

طالب احلق أرسع إىل هذا األمر من الطري إىل وكره))).
وقد حاول أهل العلم من خصوم التشيع جتاهل تلك اآليات واألحاديث، 
وعدم الرتكيز عليها، أو اجلواب عنها بوجوه ظاهرة التكلف والتعس�ف، بنحو 

ال خيفى عىل طالب احلق، وعىل املنصف.

انحصار املرجعية يف الدين بالكتاب والسنة انتصار للتشيع

وعىل كل حال فقد اتضحت معامل الدين، وكانت الغلبة منطقيًا للتش�يع، 
بعد أن تّم تس�امل املس�لمن بعد فاجعة الطف وما تبعها من تداعيات � كا سبق � 
عىل انحصار املرجع يف الدين بالكتاب املجيد والسنة الرشيفة، وأنه ال حيق ألي 
شخص أن خيرج عنها، أو يتحكم يف الدين من دون أن يرجع هلا. وأن اخلروج 

عنها جريمة تطعن يف شخص اخلارج مها كان شأنه.

الطرق امللتوية التي سلكها خصوم التشيع لتضييع هذا االنتصار

ولذا اضطر خصوم التشيع عىل طول اخلط وحتى يومنا احلارض ملقاومته، 
واملنع من امتداده يف عمق املجتمع املسلم بطرق..

أوهلـا: القمع والتنكيل بالش�يعة بمختلف الوجوه، وب�دون حدود. لئا 
يتسنى هلم إساع دعوهتم، واالستدالل عليها.

ثانيهـا: تش�ويه صورهتم، وافرتاء كث�ري من األمور املس�تنكرة عليهم. بل 
كثريًا ما انتهى هبم األمر إىل تكفري الشيعة وإخراجهم من اإلسام.

))) تقدم يف ص:9)3.
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كل ذل�ك م�ن أجل تنف�ري عامة اجلمه�ور منه�م، وإبعادهم عنه�م، لئا 
يتيرس هلم الساع منهم، والتعرف عىل ثقافتهم وعقيدهتم احلقيقية، وعىل أدلتهم 

املنطقية عليها.
ثالثها: إبعاد عامة اجلمهور عن كثري من تراث اجلمهور أنفسهم، وإغفاهلم 
عا خيدم خط التشيع منه، والرتكيز عىل غريه وإشغاهلم به، وإن كان دون ما سبق 

داللة أو سندًا.
رابعها: حماولة إبعاد عامة اجلمهور أيضًا عن البحث يف األمور العقائدية، 

ومحلهم عىل التمسك با عندهم عىل أهنا مسلات ال تقبل البحث والنظر.
خامسها: إغفال الرتاث والفكر الشيعي يف مقام البحث والنظر، وإبعادمها 

عن متناول اجلمهور. بل حتى عن الباحثن منهم.
وق�د بلغن�ا أن بعض املكتبات املهم�ة يف عرصنا متتنع م�ن عرض الكتب 
الشيعية، وإن كانت قد تعرض كتبًا تتضمن أفكارًا تتناقض مع الدين واألخاق.

وقد جروا يف ذلك عىل سرية أسافهم. قال ابن خلدون: 
»وش�ذ أه�ل البي�ت بمذاه�ب ابتدعوها، وفق�ه انف�ردوا ب�ه. وبنوه عىل 
مذهبه�م يف تناول بع�ض الصحابة بالقدح، وعىل قوهل�م بعصمة األئمة، ورفع 

اخلاف عن أقواهلم. وهي كلها أصول واهية. وشّذ بمثل ذلك اخلوارج. 
ومل حيتفل اجلمهور بمذاهبهم، بل أوس�عوها جانب اإلنكار والقدح، فا 
نعرف شيئًا من مذاهبهم، وال نروي كتبهم. وال أثر ليشء منها إال يف مواطنهم. 

فكتب الشيعة يف بادهم، وحيث كانت دولتهم قائمة...«))). 
بل موقفهم من اخلوارج دون موقفهم من الش�يعة، إذ كثريًا ما يتعاطفون 

))) مقدمة ابن خلدون ج:) ص:446 الفصل السابع يف علم الفقه وما يتبعه من فرائض.
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معهم، ويتواصلون مع رجاهلم وتراثهم، كا يظهر بالرجوع للمصادر املعنية بذلك.
ويلح�ق بذل�ك جتاهل أئمة الش�يعة )صل�وات اهلل عليه�م( ومجيع رموز 
التشيع وأعامه، أو التخفيف من شأهنم، مع ما هلم من األثر احلميد يف اإلسام، 

واملوقع املتميز يف املسلمن، وتساملهم عىل رفعة مقامهم.
سادسـها: التحذير م�ن االحتكاك بالش�يعة والتحدث معه�م يف األمور 
العقائدي�ة، وفتح ب�اب اجلدل واالحتج�اج معهم... إىل غري ذل�ك مما يدل عىل 

شعور اجلمهور بأصالة الفكر الشيعي وقوة حجته.
ولذا كان التش�يع يف غنى عن نظري ذلك مع بقية فرق املس�لمن، بل يؤكد 
الش�يعة عىل لزوم البح�ث والنظر يف الدين بموضوعية كامل�ة. كا ينترش تراث 
اجلمهور بينهم، عىل ما تعرضنا له يف جواب السؤال األول من اجلزء األول من 

كتابنا )يف رحاب العقيدة).

رفض اإلمام احلسنيA نظام اجلمهور يف اخلالفة

ويف ختام احلديث عا كسبه التشيع من فاجعة الطف من حيثية االستدالل 
والربهان حيسن التنبيه ألمر له أمهيته يف ذلك.

وهو أن اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( با له من مقام رفيع عند مجهور 
املسلمن قد خرج عىل نظام اخلافة عند اجلمهور.

وإذا كان اجلمه�ور ق�د جتاهلوا تلك�ؤ أمري املؤمنن )علي�ه أفضل الصاة 
 Aوالسام( عن بيعة أيب بكر، بل إنكاره عليها، وحاولوا تكلف توجيه موقفه 

با ينسجم مع رشعيتها ورشعية النظام املذكور.
وجتاهلوا أيضًا موقف الصديقة فاطمة الزهراء سيدة النساء )صلوات اهلل 
عليها( حيث ماتت مهاجرة أليب بكر غري معرتفة بخافته، مع ما هو املعلوم من 
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وج�وب معرف�ة اإلمام والبيعة له، وأن من م�ات ومل يعرف إمام زمانه ومل يبايعه 
ويقر له بالطاعة مات ميتة جاهلية.

فم�ن الظاهر أنه ال يس�عهم جتاه�ل موقف اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل 
عليه( من بيعة يزيد ورفضه هلا وخروجه عليها، وإرصاره عىل موقفه حتى انتهى 

األمر بفاجعة الطف بأبعادها وتداعياهتا السابقة.
وحينئٍذ يدور األمر عقليًا بن االلتزام بعدم رشعية بيعة يزيد، لعدم رشعية 
النظ�ام ال�ذي ابتن�ت عليه، وهو الس�بق للبيعة ول�و بالقوة، كا علي�ه اجلمهور، 
ويرفضه الش�يعة مجلة وتفصيًا، أو االلتزام بعدم رشعية خروج اإلمام احلس�ن 
)صل�وات اهلل علي�ه( وكونه باغيًا جيوز، بل جيب قتاله، كا جرى عليه يزيد ومن 

هو عىل خطه من املغرقن يف النصب.
وليس بعد هذين الوجهن إال احلرية والتذبذب أو اهلرب من احلس�اب، 
كا قد يبدو من عامة اجلمهور. وكفى هبذا مكس�بًا للتش�يع بربكة فاجعة الطف. 

ويأيت يف املقام الثاين ما يتعلق بذلك وينفع فيه.
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املقام الثاين
يف اجلانب العاطفي

وقد خدمت واقعة الطف دعوة التشيع يف هذا اجلانب من جهتن:

هنضة اإلمام احلسنيA شيعية االجتاه

اجلهـة األوىل: أن اإلم�ام احلس�ن )صل�وات اهلل علي�ه( وإن رفع ش�عار 
اإلصاح يف أمة اإلسام، إال أنه رفعه بلواء التشيع، فهو:

أواًل: يق�ول يف وصيت�ه ألخي�ه حممد ب�ن احلنفي�ة حين�ا أراد اخلروج من 
املدين�ة: »...وإين مل أخ�رج أرشًا وال بط�رًا وال مفس�دًا وال ظامل�ًا، وإنا خرجت 
لطل�ب اإلصاح يف أمة ج�ديF. أريد أن آمر باملع�روف، وأهنى عن املنكر، 

وأسري بسرية جدي وأيب عيل بن أيب طالب...«))).

))) الع�وامل ص:79)، واللف�ظ ل�ه. بح�ار األن�وار ج:44 ص:329�330. مناق�ب آل أيب طال�ب الب�ن 
شهرآش�وب ج:3 ص:)24 فصل يف مقتلهA. لكن ذكره عىل أنه كام لإلمام احلس�نA خاطب به 

حممد بن احلنفية وعبد اهلل بن عباس ملا أشارا عليه برتك اخلروج للعراق.
ومـن الطريـف أن ابن أعثم روى الكتـاب هكذا: »...أريد أن آمـر باملعروف وأهنى 
عـن املنكر، وأسـر بسـرة جـدي حممد، وسـرة أيب عيل بـن أيب طالب، وسـرة اخللفاء 
 .Nألخيه حممد بن احلنفية Nالراشـدين...«. الفتوح البن أعثم ج:5 ص:23 ذكر وصية احلسن

وتبعه يف ذلك اخلوارزمي يف مقتله ج:) ص:89).
=هذا وال ينبغي اإلشكال يف كون هذه الزيادة موضوعة.. 
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أواًل: ألن إطالق عنوان )اخللفاء الراشدين( عىل األولني مل يعرف يف عصور اإلسالم 
األوىل، وإنام حدث بعد ذلك يف عرص العباسيني.

وثانيًا: ألن ذلك ال يتناسب مع رفض أمر املؤمنني )صلوات اهلل عليه( الشرتاط عبد 
الرمحن بن عوف يف بيعة الشورى االلتزام بسرة أيب بكر وعمر.

وثالثـًا: ألن ذلـك ال يتناسـب مـع كون أنصـار اإلمام احلسـني )صلـوات اهلل عليه( 

 

الذيـن دعـوه واسـتجاب هلم هم شـيعته من أهل الكوفـة، وموقفهم ممن تقـدم عىل أمر 
املؤمننيA معلوم. والسيام عثامن، حيث إن سرته أثارهتم فيمن ثار عليه.

وهذا حجر بن عدي من أعيان الشـيعة يف الكوفة ورد يف شـهادة الشـهود يف جتريمه: 
»وزعـم أن هذا األمـر ال يصلح إال يف آل أيب طالب«. الكام�ل يف التاريخ ج:3 ص:483 ذكر 

مقتل حجر بن عدي وعمرو بن احلمق وأصحاهبا.
وملا قدم عبد اهلل بن مطيع الكوفة واليًا من قبل عبد اهلل بن الزبر خطب الناس، فقال 
يف مجلة ما قال: »وأمرين بجباية فيئكم، وأن ال أمحل فضل فيئكم عنكم إال برىض منكم، 
ووصية عمر بن اخلطاب التي أوىص هبا عند وفاته، وبسـرة عثامن بن عفان التي سـار هبا 

يف املسلمني...«. 
فقـام إليه السـائب بن مالك األشـعري، فقال: »أمـا أمر ابن الزبر إيـاك أن ال حتمل 
 فضل فيئنا عنا إال برضانا فإنا نشـهدك أنا ال نرىض... وأن ال يسـار فينا إال بسرة عيل بن 
أيب طالـب... وال حاجـة لنا يف سـرة عثامن يف فيئنا، وال يف أنفسـنا، فإهنـا إنام كانت أثرة 
وهوى، وال يف سرة عمر بن اخلطاب يف فيئنا، وإن كانت أهون السرتني علينا رضًا...«.
فقال يزيد بن أنس: »صدق السائب بن مالك وبر. رأينا مثل رأيه وقولنا مثل قوله«. 
تاريخ الطربي ج:4 ص:490 أحداث سنة ست وستن من اهلجرة، واللفظ له. الكامل يف التاريخ ج:4 
ص:3)2 أحداث س�نة س�ت وس�تن من اهلجرة: ذكر وثوب املختار بالكوفة. ولكنه برت كام يزيد بن 
أنس. البداية والنهاية ج:8 ص:290�)29 أحداث س�نة س�ت وس�تن من اهلجرة. ولكنه أمجل الرواية 
م�ع بع�ض الترصف فيها. هناي�ة األرب يف فنون األدب ج:)2 ص:6�7 ذكر وث�وب املختار يف الكوفة. 

مجهرة خطب العرب ج:2 ص:68�69 خطبة عبد اهلل بن مطيع العدوي حن قدم الكوفة.
وقريب منه يف الفتوح البن أعثم ج:5 ص:249 ابتداء خروج املختار بن أيب عبيد وما كان منه، وأنساب   

األرشاف ج:6 ص:383 يف أمر املختار بن أيب عبيد الثقفي وقصصه، وغريمها من املصادر

=

=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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وهوA بذلك يشري إىل أن السرية الرشيدة التي ينبغي اتباعها والتمسك 
هبا هي سرية النبي وأمري املؤمنن )صلوات اهلل عليها وآهلا(، دون سرية غريمها 

ممن استوىل عىل السلطة.

ورابعًا: ألن املعركة يف الطف قد تضمنت ما ال يناسب ذلك. ففي حديث عفيف بن 

 

زهر ـ وكان ممن شهد املعركة ـ قال: »وخرج يزيد بن معقل... فقال: يا برير بن خضر 
كيـف تـرى صنـع اهلل بك؟ قـال: صنـع اهللـ  واهللـ  يب خـرًا، وصنع اهلل بـك رشًا. قال: 
كذبت، وقبل اليوم ما كنت كذابًا. هل تذكر وأنا أماشيك يف بني لوذان وأنت تقول: إن 
عثامن بن عفان كان عىل نفسـه مرسفًا، وإن معاوية بن أيب سـفيان ضال مضل، وإن إمام 
 اهلدى واحلق عيل بن أيب طالب؟ فقال له برير: أشهد أن هذا رأيي وقويل. فقال له يزيد بن 
معقـل: فإين أشـهد أنك مـن الضالني. فقـال له برير بـن خضر: هل لـك؟ فألباهلك، 
ولندع اهلل أن يلعن الكاذب، وأن يقتل املبطل، ثم اخرج فألبارزك؟ قال: فخرجا، فرفعا 
أيدهيـام إىل اهلل يدعوانه أن يلعن الكاذب، وأن يقتل املحقُّ املبطَل، ثم برز كل واحد منهام 
لصاحبـه، فاختلفا رضبتني، فرضب يزيد بن معقل برير بن خضر رضبة خفيفة مل ترضه 
شـيئًا، ورضبـه برير بن خضـر رضبة قّدت املغفـر وبلغت الدماغ، فخـّر كأنام هوى من 
حالق، وإن سيف برير بن خضر لثابت يف رأسه. فكأين أنظر إليه ينضنضه من رأسه...«. 

تاريخ الطربي ج:4 ص:328�329 يف أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة.
ويف حديث هانئ بن عروة أن نافع بن هالل كان يقاتل يومئذ وهو يقول: »أنا اجلميل، 
أنا عىل دين عيل«. قال: فخرج إليه رجل يقال له: مزاحم بن حريث، فقال: »أنا عىل دين 
عثامن«. فقال له: »أنت عىل دين شيطان. ثم محل عليه فقتله«. تاريخ الطربي ج:4 ص:)33 
يف أحداث س�نة إحدى وستن من اهلجرة، واللفظ له. مقتل احلسن للخوارزمي ج:2 ص:5. وقد ذكر 
ابن كثري كام نافع من غري أن يذكر تتمة الرواية. راجع البداية والنهاية ج:8 ص:99) يف أحداث سنة 

إحدى وستن من اهلجرة.
ومـن الظاهـر أن ذلك بمرأى ومسـمع من اإلمام احلسـني )صلـوات اهلل عليه(، وما 
ق عليهA مع ذلك أن يلتزم بسـرة اخللفاء وفيهم  كانا ليخالفانه يف الرأي، فكيف يصدَّ
 عثـامن؟!... إىل غـر ذلك مما يشـهد بافتعال هـذه الزيادة عىل سـيد الشـهداء )صلوات 

اهلل عليه(.

=
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وثانيـًا: يق�ول يف كتاب�ه إىل رؤس�اء األمخاس بالب�رصة: »أما بع�د فإن اهلل 
اصطف�ى حممدًاG عىل خلق�ه، وأكرمه بنبوت�ه واختاره لرس�الته، ثم قبضه اهلل 
إلي�ه وق�د نصح لعب�اده، وبلغ ما أرس�ل بهG. وكن�ا أهله وأولي�اءه وأوصياءه 
وورثت�ه، وأح�ق الن�اس بمقامه يف الناس، فاس�تأثر علينا قومن�ا بذلك، فرضينا 
وكرهن�ا الفرقة وأحببنا العافية، ونحن نعلم أنا أحق بذلك احلق املس�تحق علينا 

ممن تواله...«))).
وق�د أكدت ذلك العقيل�ة زينب الكربىD يف خطبتها اجلليلة يف جملس 
يزي�د، التي ه�ي يف احلقيقة من مجلة أحداث هنضة اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل 

عليه( وواجهاهتا املضيئة.
حيث قالتD منكرة عىل يزيد:

»فش�مخت بأنف�ك، ونظ�رت يف عطفك ج�ذالن مرسورًا، ح�ن رأيت 
الدنيا لك مستوس�قة، واألمور متسقة، وحن صفا لك ملكنا وسلطاننا. فمهًا 
مه�ًا...«)2). فإن كامه�ا هذا رصيح يف أن اخلافة حق ألهل البيتB، وأن 

السلطان اإلسامي هلم.
وثالثًا: قد استجاب لشيعته يف الكوفة، ومن املعلوم من مذهبهم أن اخلافة 
حق ألهل البيت )صلوات اهلل عليهم(... إىل غري ذلك مما جيده الناظر يف تاريخ 
 Bهنضته الرشيفة من الشواهد الدالة عىل أهنا تبتني عىل استحقاق أهل البيت 

هلذا املنصب الرفيع.

 Aتاريخ الطربي ج:4 ص:266 أحداث سنة ستن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مراسلة الكوفين احلسن ((( 
 للمص�ري إىل م�ا قبله�م وأمر مس�لم بن عقي�لN، واللفظ ل�ه. البداي�ة والنهاي�ة ج:8 ص:70) قصة 

احلسن بن عيل وسبب خروجه من مكة يف طلب اإلمارة وكيفية مقتله.
)2) راجع ملحق رقم )4).
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وه�و )عليه أفضل الصاة والس�ام( بذلك وإن كان ق�د خيرس تأييد من 
ي�وايل األول�ن، وخيفف أو يفقد تعاطفهم معه، إال أن�ه )صلوات اهلل عليه( كان 
يرى أن التأكيد عىل مبادئ أهل البيت ومذهبهم يف الس�لطة، وتبنيها يف هنضته، 

أهم من تكثري املؤيدين له واملتعاطفن معه.
والسيا أن هدفهA ليس هو االنتصار العسكري، كا سبق، بل اإلنكار 
ع�ىل الظامل�ن، وس�لب الرشعية عنه�م، والتضحية م�ن أجل مصلح�ة الدين، 
والتذك�ري بمبادئ�ه. حي�ث يقتيض ذل�ك منهA إيض�اح تلك املب�ادئ والرتكيز 

عليها، وعىل َحَفظتها وُرعاهتا، خدمة هلا.

فوز التشيع برشف التضحية يف أعظم ملحمة دينية

وبذل�ك كس�ب التش�يع رشف التضحي�ة يف أعظم ملحم�ة دينية وحركة 
إصاحية يف اإلس�ام، بل يف مجيع األديان الس�اوية، ك�ا يظهر من النصوص، 
ويش�هد ب�ه التأم�ل واالعتبار، حيث كان هل�ا أعظم األثر يف بقاء معامل اإلس�ام 

ووضوح حجته، وهو خاتم األديان وأرشفها.
وقد تضمخ التش�يع بتلك الدماء الزكية، وصار رمزًا للش�هادة والفناء يف 
س�بيل اهلل عز وجل، ويف س�بيل دينه القويم وتعاليمه الس�امية، وعنوانًا لإلنكار 
ع�ىل الظامل�ن والرصخ�ة يف وجوههم، بنحو يوج�ب املزيد من الش�د العاطفي 

نحوه، والتجاوب معه. ولذلك أعظم األثر يف قوة التشيع.
ب�ل هي نقط�ة حتول فيه، حيث صار له بس�ببها من املخ�زون العاطفي ما 

يمده بالقوة عىل مّر الزمن، وشدة املحن.
فه�و يزيد الش�يعة إيانًا بقضيته�م، وإرصارًا عىل مواقفه�م وثباتًا عليها، 
وهي�ّون عليه�م االضطهاد والفجائع الت�ي تنزل هبم مها عظم�ت. إذ ال فاجعة 
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أشد من فاجعة الطف بأبعادها التي سبق التعرض هلا، كا قال الشاعر:
الت�ي رزايان�ا  رزيتك�م  أنس�ت 
م�دة تبق�ى  األي�ام  وفج�اي�ع 

س�لفت، وهّونت الرزاي�ا اآلتية
وت�زول، وه�ي إىل القيام�ة باقية

بل جعل الشيعة )رفع اهلل تعاىل شأهنم( يشعرون بالفخر واالعتزاز با يقع 
عليهم بس�بب تش�يعهم من املصائب واملتاعب، ويروهنا أوسمة رشف هلم، عىل 
م�ّر العصور وتعاقب الدهور، فتش�ّد عزائمهم، وترفع م�ن معنوياهتم، ومتّدهم 

باحليوية والطاقة.
ك�ا تزيدهم ارتباطًا باهلل عز وجل وبرس�وله الكريم وأهل بيته الطاهرين 
)صل�وات اهلل عليه�م أمجع�ن(، وتذكره�م بدينهم القوي�م وتعاليمه الس�امية، 

وحتملهم عىل الرجوع إليها والتمسك هبا.

نقمة الظاملني عىل الشيعة يف إحياء فاجعة الطف

ول�ذا انصبت نقمة الظاملن � عىل مّر التاريخ وحتى عرصنا احلارض � عىل 
الشيعة وممارساهتم، والسيا إحياء فاجعة الطف، سواء بإقامة جمالس العزاء، أم 
برثاء اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه(، أم بزيارة قربه وتشييده... إىل غري ذلك 

من وجوه اإلحياء.
حيث جيدون يف ذلك إنكارًا من الش�يعة عليه�م، ورصخة يف وجوههم، 
وتعري�ة هلم، وحتريض�ًا عليهم، بنحو ق�د يفقدهم رش�دهم يف معاجلة املواقف، 
والتعام�ل معها. فيكون رّد الفعل منهم عليها عنيفًا، بنحو يؤكد ظامة الش�يعة 

والتشيع، ويعود يف صاحلها عىل األمد البعيد.
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فاجعة الطف زعزعت رشعية نظام اخلالفة عند اجلمهور

اجلهة الثانية: أن فاجعة الطف بأبعادها السابقة كا هزت ضمري املسلمن 
زعزع�ت رشعية نظام اخلافة عند اجلمه�ور، با يف ذلك خافة األولن. حيث 
ال يتعقل املنصف رشعية نظام ينتهي باإلس�ام واملسلمن يف هذه املدة القصرية 

إىل هذه املأساة الفظيعة واجلريمة النكراء، وتداعياهتا الرسيعة.
والس�يا أن ه�ذه الفاجعة � مع فظاعتها يف نفس�ها � ق�د نّبهت إىل ظامة 
أه�ل البي�ت )صل�وات اهلل عليهم( عىل ط�ول اخلط، واىل مجيع س�لبيات النظام 
املذكور ومآس�يه املتتابعة يف تاريخ اإلسام واملسلمن، وإىل حجم اخلسارة التي 
تعرض هلا اإلس�ام نتيجة انحراف الس�لطة فيه عن أهل البيت الذين أذهب اهلل 

تعاىل عنهم الرجس وطهرهم تطهريًا. 

فاجعة الطف هي العقبة الكؤود أمام نظام اخلالفة

وق�د أك�د عىل ذلك أئمة أه�ل البيت )صلوات اهلل عليه�م( يف أحاديثهم 
الكثرية، ويف الزيارات الواردة عنهم لإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه(.

وإذا كان اح�رتام اجلمه�ور للص�در األول، ب�ل تقديس�هم هل�م، نتيج�ة 
العوام�ل املتقدمة � ومنه�ا جهود معاوية احلثيثة � قد كان هو العقبة الكؤود أمام 
دع�وى الن�ص التي يتبناها الش�يعة، كا س�بق، ف�إن فاجعة الط�ف صارت هي 
العقب�ة الكؤود أمام رشعية نظام اخلافة عن�د اجلمهور، واحرتام الصدر األول 

ممن جرى عىل ذلك النظام وتقديسهم.
بل قد آذنت بنسف ذلك كله، بعد أن كان من الناحية الواقعية هشًا، غري 

حمكم األساس، وال قوي الربهان.
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موقف بعض علامء اجلمهور من إحياء الفاجعة

وقد أدرك ذلك كثري من علاء اجلمهور حتى قبل ظهور دعوة التكفريين، 
الذي�ن جعل�وا من الدين حرم�ة إحياء الذكري�ات املجيدة يف اإلس�ام، والقيام 

بمظاهر التمجيد والتقديس لرموزه العظام.
ف�إن اجلمه�ور � م�ع اس�تهجاهنم لفاجع�ة الط�ف عن�د احلدي�ث عنه�ا، 
وتعظيمهم ملقام اإلمام احلسنA� ال حياولون إحياء ذكرى الفاجعة با يتناسب 

مع مبانيهم، بل ال يطيق كثري منهم النيل من الظاملن والتذكري بجرائمهم. 
وق�د ح�اول كثري منه�م املنع من إحياء تل�ك الذكرى األليم�ة، والتذكري 
بظام�ة أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( وما جرى عليهم، والضغط يف االجتاه 

املذكور بمختلف الوسائل واحلجج.
بل منعوا م�ن لعن القائمن بتلك اجلريمة النكراء والنيل منهم، وإن كان 
يف جرائمه�م م�ا ال خيّص الش�يعة، كواقعة احلرة الفظيعة، وهت�ك حرمة احلرم، 

ورضب مكة املكرمة والكعبة املعظمة باملنجنيق، وغري ذلك.
وقد حاولوا جتاهل ذلك كله أو التخفيف منه، من أجل محل املسلمن عىل 
نس�يان فاجعة الطف وعدم الرتكيز عليها واالهتام هبا، ملا للتذكري هبا من اآلثار 
السلبية عىل مبانيهم يف نظام احلكم، التي تساملوا عليها، من دون أن يستندوا إىل 
ركن وثيق يقف أمام اهلزة العاطفية التي حتدثها هذه الذكرى األليمة، واحلساب 

املنطقي الذي تنبه له.

كالم الغزايل

ب�ل انتهى األمر ببعضه�م إىل حتريم التعرض هلذه الفاجعة وما يتعلق هبا. 
فعن الغزايل: »حيرم عىل الواعظ وغريه رواية مقتل احلسنN وحكاية ما جرى 
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بن الصحابة من التشاجر والتخاصم. فإنه هييج بغض الصحابة، والطعن فيهم، 
وه�م أعام الدين. وما وقع بينهم م�ن املنازعات فيحمل عىل حمامل صحيحة. 

فلعل ذلك خلطأ يف االجتهاد، ال لطلب الرئاسة أو الدنيا، كا ال خيفى«))).

كالم التفتازاين

وق�ال س�عد الدي�ن التفت�ازاين: »م�ا وقع ب�ن الصحاب�ة م�ن املحاربات 
واملش�اجرات � عىل الوجه املس�طور يف كتب التواريخ وعىل ألسنة الثقات � يدل 
بظاهره عىل أن بعضهم قد حاد عن طريق احلق، وبلغ حّد الظلم والفسق، وكان 
الباع�ث له احلقد والعناد واحلس�د واللداد، وطلب امللك والرياس�ة، وامليل إىل 
 Gالل�ذات والش�هوات. إذ ليس كل صحايب معصوم�ًا، وال كل من لقي النبي

باخلري موسومًا.
إال أن العل�اء حلس�ن ظنه�م بأصحاب رس�ول اهللG ذك�روا هلا حمامل 
وتأويات هبا تليق، وذهبوا إىل أهنم حمفوظون عا يوجب التضليل والتفس�يق، 
صونًا لعقائد املسلمن عن الزيغ والضالة يف حق كبار الصحابة. سيا املهاجرين 

واألنصار، املبرشين بالثواب يف دار القرار.
وأم�ا م�ا جرى بعدهم م�ن الظلم عىل أه�ل بيت النبيG فم�ن الظهور 
بحي�ث ال جم�ال لإلخفاء، ومن الش�ناعة بحيث ال اش�تباه ع�ىل اآلراء. إذ تكاد 
تش�هد به اجلاد والعجاء، ويبكي له من يف األرض والس�اء، وتنهد منه اجلبال، 
وتنشق الصخور، ويبقى سوء عمله عىل كّر الشهور ومّر الدهور. فلعنة اهلل عىل 

من بارش أو ريض أو سعى. ولعذاب اآلخرة أشد وأبقى.

))) روح البيان للربوس�وي ج:8 ص:24 يف تفس�ري آية:25 س�ورة:ص، وهي قوله تعاىل: Rَفَغَفْرَنا َلُه َذلَِك 
َوإِنَّ َلُه ِعنَدَنا َلُزْلَفى َوُحْسَن َمآٍبQ . الغرر البهية ج:5 ص:)7 باب البغاة.
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ف�إن قيل: فمن علاء املذهب من مل جيوز اللعن عىل يزيد، مع علمهم بأنه 
يستحق ما يربو عىل ذلك ويزيد.

قلن�ا : حتاميًا ع�ن أن يرتقي إىل األعىل فاألعىل، كا هو ش�عار الروافض، 
عىل ما يروى يف أدعيتهم، وجيري يف أنديتهم. 

ف�رأى املعتن�ون بأمر الدي�ن إجلام الع�وام بالكلية طريق�ًا إىل االقتصاد يف 
االعتقاد، وبحيث ال تزل األقدام عىل السواء، وال تضل األفهام باألهواء. وإال 

فمن خيفى عليه اجلواز واالستحقاق؟! وكيف ال يقع عليه االتفاق؟!«))).

كالم الربيع بن نافع احللبي حول معاوية

ومه�ا بذل�ك جيري�ان عىل س�نن أيب توب�ة الربيع ب�ن نافع احللب�ي، حيث 
يقول: »معاوية س�رت ألصحاب حممدG، فإذا كش�ف الرجل الس�رت اجرتأ عىل 

ما وراءه«)2). وقد أقّره عىل ذلك غري واحد.
لكنه�م غفلوا أو تغافل�وا عن أن مبانيهم ومباين أه�ل مذهبهم يف احرتام 
هؤالء وتقديس�هم، ورشعية خافتهم، لو كانت حمكمة األساس قوية الربهان، 
ومل تك�ن هش�ة تنه�ار بالبح�ث والتحقيق، مل�ا خافوا عليه�ا من طريقة الش�يعة 
وش�عارهم، ومل�ا اضطروا من أجل احلفاظ عليها إىل إجل�ام العوام بالكلية، وإىل 
حتري�م لعن الظاملن وكش�ف فضائحه�م، مع وضوح اس�تحقاقهم هلا وملا يزيد 

ُة اْلَبالَِغُة َفَلْو َشاء َلَهَداُكْم َأْجَمِعيَن﴾)3). عليها ﴿ُقْل َفلّلِه اْلُحجَّ

))) رشح املقاصد يف علم الكام ج:2 ص:306�307.
)2) البداية والنهاية ج:8 ص:48) أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: ترمجة معاوية، واللفظ له. تاريخ دمشق 

ج:59 ص:209 يف ترمجة معاوية بن صخر أيب سفيان.
)3) سورة األنعام اآلية: 49).
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Bموقف الغالة مل يمنع الشيعة من ذكر كرامات أهل البيت

ولذا نرى الش�يعة ق�د امتحنوا بالغاة، الذين يرتفع�ون بأئمة أهل البيت 
)صلوات اهلل عليهم( عن مراتبهم التي رتبهم اهلل تعاىل فيها إىل كوهنم أنبياء أو آهلة.
وقد اس�تغل ذلك أعداء الش�يعة، فجعلوا الغلو والغاة وس�يلة للتشنيع 

عىل الشيعة والتشيع والتشهري هبا، من دون إنصاف وال رمحة. 
لكن الش�يعة � مع ش�دة موقفهم من الغاة، ومباينته�م هلم، وترصحيهم 
بكفره�م � مل يمنعه�م ذلك من الرتكيز عىل رفعة مق�ام أهل البيت )صلوات اهلل 
عليهم( وبيان كراماهتم ومعاجزهم، ومل حيذروا أن جيرهم ذلك للغلو، أو يكون 

سببًا للتشنيع عليهم. 
وذلك ألهنم عىل ثقة تاّمة من قوة عقيدهتم بحدودها املباينة للغلو، وقوة 
أدلته�ا، بحيث ال خيش�ون من أن ينج�ّروا من ذلك للغل�و، أو يلتبس األمر عىل 

مجهورهم بنحو يفقدهم السيطرة عليه. 
ولو فرض أن حصل لبعض الناس نحو من اإلهيام وااللتباس سهل عىل 

علاء الشيعة السيطرة عىل ذلك، وكشف االلتباس، ودفع الشبهة.
كا ال هيمهم تش�نيع أعدائه�م عليهم بذلك بعد ثقتهم بس�امة عقيدهتم 
وقوة أدلتها، وش�عورهم بأن التهريج والتش�نيع أضعف من أن يوهن ذلك، بل 

هو نتيجة شعور الطرف املقابل بضعفه يف مقام االستدالل واحلساب املنطقي.

حماولة كثر من اجلمهور الدفاع عن الظاملني

بل إن كثريًا من اجلمهور � من حيث يشعرون أو ال يشعرون � قد جّرهتم 
عق�دة احلذر من ق�وة التش�يع � نتيجة الظام�ات التي وقعت علي�ه، خصوصًا 
فاجع�ة الطف � إىل الدفاع عن مجاعة من الظاملن ألهل البيتB ولش�يعتهم، 
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قد أمعنوا يف اجلريمة، وضّجت الدنيا بفضائحهم، بحيث سقطوا عن االعتبار، 
وصاروا يف مزابل التاريخ، كيزيد بن معاوية وأمثاله. حتى قد يبلغ األمر ببعضهم 

إىل تبني هؤالء واحرتامهم وتبجيلهم.

الدفاع عن الظاملني يصب يف صالح التشيع

وهم ال يدركون � بس�بب هذه العق�دة � أن هذا الدفاع والتبني ال ينفعان 
هؤالء املجرمن، وال يرفعان من ش�أهنم، وال يرضان الش�يعة، بل يرتتب عليها 

أمران هلا أمهيتها يف صالح الشيعة والتشيع:
األول: أن املدافع�ن واملتبن�ن هل�ؤالء ق�د أس�قطوا اعتبار أنفس�هم، ألن 
هؤالء الظلمة قد بلغوا من السقوط واجلريمة بحيث يربأ منهم من حيرتم نفسه، 

ويشعر بكرامتها عليه.
كا أن من يداف�ع عنهم أو يتبناهم يتلوث بجرائمهم، وهيوي للحضيض 
معهم. فهو كمن حياول أن ينتشل شخصًا من مستنقع، فيهوي يف ذلك املستنقع معه.
 الثاين: أن ذلك يكش�ف عن نصب هؤالء النفر � من املتبنن واملدافعن � 
أله�ل البي�ت )صل�وات اهلل عليه�م(، وأن�ه ال داعي هل�م للدف�اع والتبني هلذه 
 الن�اذج املتمي�زة يف اجلريم�ة، والت�ي ص�ارت يف مزاب�ل التاري�خ، إال بغ�ض 

 .Bأهل البيت
وكف�ى الش�يعة فخ�رًا أن هي�وي خصومه�م للحضي�ض، وأن تنكش�ف 
حقيقتهم، وأهنم يف الواقع خصوم ألهل البيت )صلوات اهلل عليهم( ونواصب 
هلم. كا يكفي ذلك حمفزًا للش�يعة عىل التمس�ك بحقه�م واالعتزاز به، ويف قوة 

بصريهتم يف أمرهم، وإرصارهم عىل حقهم.
 ،Eفهؤالء بموقفهم من الش�يعة نظ�ري املرشكن يف موقفهم من النبي
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ُهْم اَل  حيث س�اه اهلل عز وجل بقوله: ﴿َقْد َنْعَلُم إِنَّـُه َلَيْحُزُنَك الَِّذي َيُقوُلوَن َفإِنَّ
الِِميَن بِآَياِت اهللِ َيْجَحُدوَن﴾))). ُبوَنَك َوَلِكنَّ الظَّ ُيَكذِّ

مضاف�ًا إىل أن ذلك يس�تبطن االعرتاف عمليًا بارتب�اط خط اخلافة عند 
اجلمهور بعضه ببعض، بحيث يتحمل الس�ابق تبعة الاحق، وال يس�هل فصل 
بعضه عن بعض، كا يؤكد الشيعة عىل ذلك، تبعًا ألئمتهم )صلوات اهلل عليهم(. 

واحلمد هلل رب العاملن.

))) سورة األنعام اآلية: 33.



املقام الثالث
يف اإلعالم واإلعالن عن دعوة التشيع ونرش ثقافته

إن فظاع�ة فاجع�ة الطف حققت األرضي�ة الصاحلة الس�تثارها لصالح 
مذهب التشيع. وذلك برثاء سيد الشهداء )عليه الصاة والسام( والتفجع له، 

وزيارته، والتأكيد عىل ظامته.
وانطلق الش�يعة من ذلك لبيان ظامة أهل البيت )صلوات اهلل عليهم(، 
والتأكيد عىل رفعة مقامهم، وعظيم ش�أهنم، وعىل جور ظامليهم وخبثهم وسوء 

منقلبهم. ثم االهتام بإحياء املناسبات املتعلقة بأهل البيت مجيعًا.

Bاهتامم الشيعة بإحياء الفاجعة ومجيع مناسبات أهل البيت

وإذا كان أث�ر فاجع�ة الط�ف قد خ�ّف يف نفوس عموم املس�لمن بمرور 
الزمن، أو أدرك املخالفون خلط أهل البيت رضورة تناس�يها وجتاهلها، نتيجة ملا 
سبق، فإن الشيعة � وبدفع من أئمتهم )صلوات اهلل عليهم( � قد حاولوا التشبث 
هبا والرتكيز عليها، واس�تثارها بالنحو املتق�دم. ومل متض مدة طويلة حتى صار 

ذلك من سات الشيعة املميزة هلم، والتي يقوم عليها كياهنم.
ويش�ّد من عزائمهم ما ورد عن أئمتهم )صل�وات اهلل عليهم( من عظيم 
أج�ر ذل�ك وجزي�ل ثواب�ه، وم�ا يلمس�ونه � عىل ط�ول اخل�ط � من امل�ّد اإلهلي 
والكرام�ات املتعاقبة، التي تزيدهم بصرية يف أمره�م، ومتنحهم قوة وطاقة عىل 
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امليض فيه، وحتمل املتاعب واملصاعب يف سبيله.

Bمنع الظاملني من إحياء مناسبات أهل البيت

وق�د أثار ذلك حفيظة الظاملن، فجدوا يف منعهم والتنكيل هبم، وحفيظة 
كثري من املخالفن، فجدوا يف اإلنكار والتشنيع عليهم بمختلف األساليب.

وذل�ك وإن كان ق�د يعيقهم عن بع�ض ما يريدون يف الف�رتات املتعاقبة، 
إال أن�ه يتج�ىل هلم به ظامة أه�ل البيت )صلوات اهلل عليه�م( عىل طول اخلط، 

وظامة شيعتهم تبعًا هلم. 
حتى قال الشاعر تعريضًا بمواقف املتوكل العبايس، حينا هدم قرب اإلمام 

احلسن )صلوات اهلل عليه(، ومنع الناس من زيارته، واشتد يف ذلك:
قت�ل اب�ن بن�ت نبيه�ا مظلوم�ات�اهلل إن كان�ت أمي�ة ق�د أت�ت
بمثل�ه أبي�ه  بن�و  أت�اه  مهدوم�افلق�د  ق�ربه  لعم�رك  ه�ذا 

أسفوا عىل أن ال يكونوا شاركوا           ف�ي قت��له فتت�بعوه رم�يم�ا)))
وقد جرى اخللف عىل س�نن الس�لف، وإن اختلفت األساليب والصور، 

واملربرات واحلجج.

أثر املنع املذكور عىل موقف الشيعة

وبذلك يتأكد والء الشيعة ألهل البيت )صلوات اهلل عليهم(، وإرصارهم 
عىل إحياء أمرهم، وصاروا يستس�هلون املصاعب ويتحملون املصائب يف سبيل 

ذلك، تعاطفًا معهمB، وأداء لعظيم حقهم عليهم.

))) وفيات األعيان ج:3 ص:365 يف ترمجة البس�امي الش�اعر، واللفظ له. تاريخ اإلس�ام ج:7) ص:9) 
أحداث س�نة مخ�س وثاثن ومائتن من اهلج�رة: هدم قرب احلس�ن. البداية والنهاي�ة ج:)) ص:43) 

أحداث سنة أربع وثاثائة. وغريها من املصادر.
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كا يتجىل هلم أمهية هذه املارس�ات والشعائر يف تثبيت وجودهم، وتأكيد 
هويتهم، وإغاظة عدوهم، فيزيدهم ذلك متس�كًا هبا، وإرصارًا عليها، كرّد فعل 

ملواقف أعدائهم معهم، وظلمهم هلم.
وبمرور الزمن وتعاقب املحن، واستمرار الرصاع وتفاقمه، صارت هذه 
الش�عائر جزءًا من كيان الش�يعة وجت�ذرت يف أعاقهم، وأخذت ش�جرهتا تنمو 

وتورق وختفق بظاهلا عليهم. 
وكان هلا أعظم األثر لصالح دعوهتم يف أمور:

أثر إحياء املناسبات املذكورة يف حيوية الشيعة ونشاطهم

األول: حيويتهم ونش�اطهم. ألن فعالياهتم وممارساهتم يف إحيائها نشيطة 
جدًا، وملفتة للنظر، كا هو ظاهر للعيان. 

مضافًا إىل ما أرشنا إليه آنفًا من أهنا فتحت الباب إلحياء مجيع مناس�بات 
أهل البيت )صلوات اهلل عليهم(، وهي كثرية جدًا عىل مدار السنة، وذلك جيعل 

مجهور الشيعة يف عطاء مستمر، وحركة دائمة، واحلركة دليل احلياة، كا قيل.

أثر هذا اإلحياء يف مجع شمل الشيعة وتقوية روابطهم

الثـاين: مجع ش�ملهم، ومتاس�كهم، وتثبيت وحدهتم، وتقوي�ة روابطهم، 
حيث يذكرهم ذلك بمشرتكاهتم اجلامعة بينهم، من مواالة أهل البيت )صلوات 
اهلل عليهم(، ومواالة أوليائهم، ومعاداة أعدائهم، وما يتفرع عىل ذلك من أحزان 

وأفراح يقومون بإحيائها بتعاون ودعم مشرتك.
وإن األموال التي تنفق يف سبيل ذلك من الكثرة بحّد يلفت النظر، سواًء 
كان�ت مش�اريع ثابتة � كاحلس�ينيات واألوق�اف ونحوها � أم نفق�ات مرصوفة 
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لس�ّد احلاجيات املتجددة، كاإلطعام واالستضافة وس�ائر اخلدمات، ومكافآت 
اخلطباء والذاكرين وغريها.

ويقوم بذلك مجهور الشيعة وخاصتهم. حسبا يتيرس لكل أحد ويقتنع به، 
بكام�ل االختيار، بل الرغبة امللّحة. وقد يصل األمر إىل اإلرصار نتيجة االلتزام 
الرشعي � بس�بب النذر � أو وفاًء بالوعد وااللت�زام النفيس، أو جريًا عىل العادة 

املستحكمة... إىل غري ذلك.
وم�ن الطبيع�ي أن يك�ون ذلك كله س�ببًا يف إثارة العواط�ف وتبادهلا بن 
أفرادهم ومجاعاهتم، وختفيف حدة اخلاف بينهم، بسبب وحدة املصيبة والسعي 

واهلدف، والشعور برشف الروابط وسموها.

أثر اإلحياء املذكور يف تثبيت هوية الشيعة

الثالـث: تثبي�ت هويتهم يف تويل أه�ل البيت )صل�وات اهلل عليهم( ومن 
وااله�م، والرباءة م�ن أعدائهم وظامليهم وأتباعهم، ك�ا تطفح بذلك الزيارات 
ال�واردة عن األئمة )صل�وات اهلل عليهم( التي يتلوهنا، وتع�ج به جمالس العزاء 
واألفراح التي يقيموهنا بمختلف صورها، وأش�عار املدح والرثاء التي يكثرون 
من إنشائها وإنشادها. وقد أشار إىل ذلك سعد الدين التفتازاين يف كامه املتقدم 

يف املقام الثاين))).

نرش الثقافة العامة والدينية بسبب اإلحياء املذكور

الرابع: تثقيف مجهورهم بالثقافة العاّمة، والثقافة الدينية واملذهبية اخلاّصة، 
وتعميقه�ا فيهم. فإن إحياء تلك املناس�بات وإن كان اهلدف منه بالدرجة األوىل 

))) تقدم يف ص:420.
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هو عرض اجلانب العاطفي الذي خيص املناس�بة التي يراد إحياؤها وما يناس�ب 
ذلك، إال أنه كثريًا ما تكون منربًا للثقافة العامة، والثقافة الدينية واملذهبية خاصة.
وبذلك أمكن نرش الثقافة الدينية والش�يعية نس�بيًا بن مجهور الشيعة بعد 
أن كان التثقي�ف الع�ام يف غالب ال�دول واملناطق التي يتواجد فيها الش�يعة غري 

شيعي، بل هو عىل الطرف النقيض للثقافة الشيعية.
وربا كان مجهور الش�يعة وعوامهم أثقف نسبيًا من مجهور وعوام غريهم 
بربك�ة تل�ك املناس�بات الرشيف�ة. وملا س�بق من اهت�ام عل�اء اجلمه�ور بإبعاد 

مجهورهم عن تراثهم، ملا فيه من الثغرات املنبهة حلق التشيع.

تأثر إحياء تلك املناسبات يف إصالح الشيعة نسبيًا

كا قد تكون املناسبات املذكورة سببًا يف تأثر مجهور الشيعة نسبيًا بأخاق 
أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( الرفيعة، يف الصدق واألمانة، وسجاحة اخللق 

ولن اجلانب، وغري ذلك من الصفات احلميدة.
فإن الش�يعة � كأفراد � وإن مل خيلوا عن سلبيات كثرية يف هذا اجلانب، إال 
أن�ه بمقارنته�م مع غريهم قد يب�دو الفرق واضحًا نتيجة ن�رش ثقافة أهل البيت 
)صل�وات اهلل عليه�م( عن�د إحياء املناس�بات املذك�ورة، حيث ت�رتك آثارها يف 

أنفسهم وبصاهتا يف سلوكهم، ويتفاعلون هبا نسبيًا.
وق�د أش�ار إىل بعض جوانب ذل�ك ابن أيب احلديد، حي�ث قال يف ترمجته 
ألم�ري املؤمن�ن )صل�وات اهلل علي�ه(: »وأم�ا س�جاحة األخاق وب�رش الوجه 
وطاقة املحيى والتبس�م، فهو املرضوب به املث�ل فيه، حتى عابه بذلك أعداؤه. 

قال عمرو بن العاص ألهل الشام: إنه ذو دعابة شديدة... 
وعم�رو بن العاص إن�ا أخذها عن عمر بن اخلط�اب، لقوله ملا عزم عىل 
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استخافه: هلل أبوك لوال دعابة فيك. إال أن عمر اقترص عليها، وعمرو زاد فيها 
وسمجها. 

قال صعصعة بن صوحان وغريه من شيعته وأصحابه: كان فينا كأحدنا، 
ل�ن جانب، وش�دة تواضع، وس�هولة قي�اد. وكنا هناب�ه مهابة األس�ري املربوط 

للسياف الواقف عىل رأسه... 
وق�د بقي ه�ذا اخللق متوارثًا متناق�ًا يف حمبيه وأوليائ�ه إىل اآلن. كا بقي 
اجلف�اء واخلش�ونة والوع�ورة يف اجلان�ب اآلخر. وم�ن له أدنى معرف�ة بأخاق 

الناس وعوائدهم يعرف ذلك«))).

إيصال مفاهيم التشيع بإحياء تلك املناسبات

اخلامس: رفع رايتهم وإس�اع دعوهتم لغريه�م، ألن متيزهم بإحياء تلك 
املناسبات، ومواظبتهم عىل رفع شعائر احلب والوالء فيها، وتأكيدهم عىل ظامة 
أهل البيت )صلوات اهلل عليهم(، واس�تثارهتم للعواطف بمناس�بة ذلك، يلفت 
أنظ�ار اآلخرين إليهم، وحيملهم عىل االحت�كاك هبم، والتعرف عىل ما عندهم. 

والسيا أن إحياء هذه املناسبات يكون غالبًا بنحو مثري وملفت للنظر.
وكث�ريًا ما يكون ذلك س�ببًا هلداية اآلخري�ن وتقبلهم لدعوهتم ودخوهلم 
يف حوزهت�م. لتفاعلهم بتلك املناس�بات، بنحو يكون حمفزًا لس�اع أدلة الش�يعة 
والنظ�ر يف حجته�م، ثم االس�تجابة هلا، ملا ذكرن�اه يف املقام األول م�ن قوة أدلة 
الش�يعة، وموافقة دعوهتم للمنطق الس�ليم. والس�يا أهنا قد تدعم باملّد اإلهلي، 

وظهور الكرامات الباهرة، التي تأخذ باألعناق.
والظاه�ر أن انتش�ار التش�يع يف كثري من بق�اع املعمورة، وظه�ور دعوته 

))) رشح هنج الباغة ج:) ص:25�26.
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وتوس�عها بمرور الزمن، إنا كانت بسبب إحياء فاجعة الطف، وإرصار الشيعة 
ع�ىل ذلك، واالنفتاح منها عىل بقية مناس�بات أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( 
وعىل ثقافتهم. فإهنم ال يملكون من القوى املادية ما ينهض هبذا العبء الثقيل، 

وحيقق هذه النتائج الرائعة.

خلود دعوة التشيع بإحياء هذه املناسبات

السـادس: أن دع�وة التش�يع )أعزها اهلل تع�اىل( وإن تعه�د اهلل عز وجل 
ببقائها ظاهرة مسموعة الصوت، لتقوم هبا احلجة عىل الناس، إال أن الظاهر أن 

لفاجعة الطف أعظم األثر يف بقائها، رغم الضغوط الكثرية التي تعرضت هلا.
وذل�ك ألن تفاعل اجلمهور بالفاجع�ة واهتامهم بإحيائها ال يتوقف عىل 
دف�ع اخلاص�ة هلم � كرج�ال الدين أو غريهم � وتش�جيعهم إياهم، ليس�هل عىل 
الع�دو القض�اء عليها بتحجي�م دور اخلاص�ة، بالرتغيب والرتهي�ب، وصنوف 

التنكيل، حتى التصفية اجلسدية، كا حصل ذلك قديًا وحديثًا.
ب�ل هي ق�د أخذت موقعها م�ن نفوس اجلمهور عىل اخت�اف طبقاهتم، 
وجت�ذرت يف أعاقه�م، بحي�ث هيتم�ون بإحيائها بأنفس�هم، ويندفع�ون لذلك 

بطبعهم، وكأهنا جزء من كياهنم.
وال تزيده�م الضغ�وط يف اجت�اه منعه�ا، أو التخفي�ف منه�ا، إال إرصارًا 
ومتس�كًا، حيث يرون فيها تعديًا عىل احلقيقة املضطهدة التي يؤمنون هبا، وحتديًا 
هل�م كأّم�ة، وجتاه�ًا لش�خصيتهم، وجرحًا لش�عورهم وعواطفه�م، ونيًا من 

كرامتهم.
ول�و اضطرهتم الضغ�وط للتوقف ع�ن اإلعان بمارس�اهتم يف إحيائها 
فا يؤثر ذلك عىل موقعها من نفوس�هم، وتفاعله�م هبا، بل يزيدهم ذلك تعلقًا 
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هبا، وانش�دادًا هلا، ونقمة عىل الظاملن، م�ع اإلرصار عىل إحيائها رسًا با يتيرس، 
ويضحون يف سبيل ذلك بالغايل والنفيس.

وحي�ث ال يتي�رس القضاء عىل اجلمه�ور لكثرهتم، تبقى اجل�ذوة كامنة يف 
نفوسهم، والعواطف حمتدمة، حتى إذا سنحت الفرصة تدفق املخزون العاطفي، 
فكان النش�اط مضاعفًا، والفعاليات مكثفة، تعويضًا عا سبق، وحتديًا للظاملن. 

ولذا كان مصري الضغوط  عرب التاريخ الفشل الذريع واخليبة اخلارسة.
وملا كان إحياء هذه املناسبة الرشيفة بمختلف وجوهه رمزًا للتشيع، وسببًا 
يف رسوخ قدمه ومتاسكه وتثبيت هويته � كا سبق � كان الستمرار مجهور الشيعة 
فيه، وإرصارهم عليه بالوجه املذكور، أعظم األثر يف بقاء التشيع واحلفاظ عليه. 

بل قد يكون هو الدرع الواقي له، والقلعة احلصينة التي تعصمه.

فاجعة الطف نقطة حتول مهمة يف صالح التشيع

وقد ظهر من مجيع ما س�بق أن هنضة اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه( 
الت�ي ختمت بفاجعة الطف صارت نقطة حتول مهمة يف مذهب التش�يع، حيث 
ص�ار هلا أعظ�م األثر يف قوته، ورس�وخ قدم�ه وبقائه، ووضوح حجته وس�اع 
دعوته، وتوسعه بمرور الزمن، رغم الضغوط الكثرية، والرصاع العنيف. ويأيت 

يف الفصل الثالث من املقصد الثالث ما ينفع يف املقام إن شاء اهلل تعاىل.
َبٍة  رٍة َطيِّ َبًة َكَشـجَ قال عّز من قائل: ﴿َأَلْم َتَر َكْيَف َضَرَب اهلُل َمَثاًل َكِلَمًة َطيِّ

َماء * ُتْؤتِي ُأُكَلَها ُكلَّ ِحيٍن بِإِْذِن َربَِّها...﴾))). َأْصُلَها َثابٌِت َوَفْرُعَها ِفي السَّ
وهو املناس�ب حلجم التضحية التي أقدم عليها اإلمام احلس�ن )صلوات 
اهلل عليه( صابرًا حمتس�بًا، راضيًا بقضاء اهلل تعاىل وقدره، مس�تجيبًا ألمره، واثقًا 

))) سورة إبراهيم اآلية: 24، 25.
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بتسديده ونرصه.
وبذل�ك يتضح وج�ه قوله )صلوات اهلل عليه( يف كتاب�ه املتقدم: »أما بعد 

فإن من حلق يب استشهد، ومن مل يلحق يب مل يدرك الفتح«))).
فجزاه اهلل تعاىل عن الدين وأهله أفضل جزاء املحس�نن. وصىل اهلل عليه 
وع�ىل آبائه وأبنائ�ه الطيبن الطاهرين، وعىل أصحابه امليامن الذين استش�هدوا 
معه، والذين س�معوا الداعي فأجابوه، ووثق�وا بالقائد فاتبعوه، ومل تأخذهم يف 

اهلل لومة الئم، وال عاقهم عن أداء واجبهم عائق مها بلغ.
ـا لَِنْهَتِدَي َلـْوال َأْن َهَداَنا اهلُل﴾)2).  و﴿اْلَحْمـُد هللِ الَّـِذي َهَداَنا لَِهَذا َوَما ُكنَّ
وله الش�كر أبدًا دائًا رسمدًا. ونس�أله أن يثبتنا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف 
اآلخ�رة، ويزيدنا إيانًا وتس�ليًا إنه أرحم الرامحن، وويل املؤمنن. وهو حس�بنا 

ونعم الوكيل. نعم املوىل ونعم النصري.

))) تقدمت مصادره يف ص: 46.
)2) سورة األعراف اآلية: 43.





الفصل الثاين
يف العرب التي تستخلص من فاجعة الطف

وحيس�ن التع�رض هلا هنا من أجل أن يسرتش�د هبا الن�اس عاّمة، والذين 
حياولون اإلصاح خاّصة. 

والكام هنا يف مقامن:
املقام األول
يف آلية العمل

إن الناظ�ر يف هنض�ة اإلم�ام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه( ي�رى بوضوح 
احلف�اظ يف هذه النهضة املبارك�ة عىل املبادئ الرشيفة واملثل الس�امية، ووضوح 

اهلدف، والبعد عن اللف والدوران، كا يظهر من كثري مما تقدم وغريه.

سالمة آلية العمل ورشفها

)� فاإلم�ام احلس�ن )صلوات اهلل عليه( يعلن م�ن يومه األول يف وصيته 
ألخيه حممد بن احلنفية املتقدمة أن هدفه اإلصاح يف األمة والس�ري بس�رية جده 
وأبيه )صلوات اهلل عليها وآهلا())). وإن كانت هذه السرية ال تعجب الكثريين، 

عىل ما أرشنا إليه آنفًا.

))) تقدم يف ص: 2)4.
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2� ك�ا أنه يعلن فيها عن أن موقفه مم�ن يرّد عليه ذلك هو الصرب وانتظار 
حكم اهلل تعاىل، من دون أن هيدد بالعنف واالنتقام منه، أو يلجأ للشتم والتهريج 

والتشنيع))).
3� ويعل�ن يف كتاب�ه إىل بني هاش�م أن مصري من يتبعه الش�هادة، ليكونوا 
عىل بصرية من أمرهم، من دون أن يلّوح هلم بأمل النجاح العسكري، من أجل 

حثهم عىل االلتحاق به ونرصه)2).
4� وبنح�و ذلك يعلن يف خطبته يف مكة املكرم�ة املتقدمة عندما عزم عىل 
اخل�روج إىل الع�راق، حيث أعلنA أنه س�وف يقت�ل، وأنه البد مل�ن يتبعه أن 
 يك�ون ب�اذاًل يف أهل البي�ت )صلوات اهلل عليه�م( مهجته، موطن�ًا عىل لقاء اهلل 

عز وجل نفسه)3).
5� وملا أرس�ل )صلوات اهلل عليه( مس�لم بن عقيلA إىل الكوفة مل يمنه 
النرص، بل قال له: »إين موجهك إىل أهل الكوفة. وسيقيض اهلل يف أمرك ما حيب 

ويرىض. وأنا أرجو أن أكون أنا وأنت يف درجة الشهداء...«)4).
6� وحينا بلغهA يف الطريق مقتل مسلم بن عقيل وهاين بن عروة وعبد 
اهلل ب�ن يقطر، وخذالن أهل الكوفة له، خطب م�ن معه وأعلمهم بذلك، وأذن 

هلم باالنرصاف. 
فان�رصف عنه كثري ممن تبعه يف الطريق، لظنه�م أنه يأيت بلدًا أطاعه أهله، 

))) تقدم يف ص: 2)4.
)2) تقدم يف ص: 46.
)3) تقدم يف ص:27.

)4) مقتل احلسن للخوارزمي ج:) ص:96) يف مقتل مسلم بن عقيل، واللفظ له. الفتوح البن أعثم ج:5 
ص:36 ذكر كتاب احلسن بن عيل إىل أهل الكوفة.
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فكره )صلوات اهلل عليه( أن يسريوا معه إال عىل علم  با يقدمون عليه))).
7� ومل�ا طلبوا من س�فريه مس�لم بن عقي�ل أن يغتال ابن زي�اد حينا جاء 
لزيارة رشيك يف دار هاين بن عروة مل يفعل ما أرادوا منه. وملا سئل عن ذلك كان 

يف مجلة عذره حديث النبيE الذي قال فيه: »إن اإليان قيد الفتك«)2).
8� ويف رشاف أمر اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( فتيانه أن يستكثروا 
م�ن املاء، وس�قى به جيش احل�ر بن يزيد الرياح�ي، تفضًا منه عليه�م، لتحليه 
بم�كارم األخ�اق. مع أهنم يف ص�ف أعدائه، وق�د جاؤوا ليأخ�ذوه ومن معه 

أرسى إىل ابن زياد، ليميض حكمه فيهم)3).
9� وملا منعه احلّر من النزول يف نينوى أو الغارضية أو شفية قال زهري بن 
الق�ن )رض�وان اهلل تعاىل عليه( لإلمام احلس�نA: »إنه ال يك�ون واهلل بعد ما 
ترون إال ما هو أش�د منه يا ابن رس�ول اهلل. وإن قتال هؤالء الساعة أهون علينا 
من قتال من يأتينا من بعدهم. فلعمري ليأتينا من بعد من ترى ما ال ِقَبل لنا به«. 

فقال له اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه(: »ما كنت ألبدأهم بالقتال«)4). 
وذل�ك منهA غاية يف التن�زه عن البغي والعدوان، أو عن أن يتهم بيشء 

))) مقت�ل احلس�ن للخوارزمي ج:) ص:229 واللف�ظ له. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:43 أحداث س�نة 
س�تن من اهلجرة: ذكر مس�ري احلس�ن إىل الكوفة. تاريخ الطربي ج:4 ص:)30 أحداث س�نة إحدى 
 .Aوس�تن م�ن اهلجرة. الفصول املهم�ة ج:2 ص:806 � 807 الفصل الثالث: فص�ل يف ذكر خمرجه
وقري�ب من�ه يف البداية والنهاية ج:8 ص:82) أحداث س�نة س�تن من اهلجرة: صفة خمرج احلس�ن إىل 

العراق. وغريها من املصادر.
)2) مقاتل الطالبين ص:65 مقتل احلس�ن بن عيلA. تاريخ الطربي ج:4 ص:)27 أحداث س�نة س�تن 
من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مراس�لة الكوفين احلسنA. الكامل يف التاريخ ج:4 ص:27 أحداث سنة 

.Aستن من اهلجرة: ذكر اخلرب عن مراسلة الكوفين احلسن
)3) تقدمت مصادره يف ص:)3.
)4) تقدمت مصادره يف ص:34.
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من ذلك حتريفًا للواقع، وتشوهيًا للحقيقة، وهترجيًا عليه.
0)� ومثله ما ورد من أن أصحاب اإلمام احلس�نA ملا أشعلوا النار يف 
احلطب يف اخلندق الذي حفروه حوهلم عندما حورصوا، نادى الشمر: »يا حسن 
استعجلت النار يف الدنيا قبل يوم القيامة«. فقال مسلم بن عوسجة )رضوان اهلل 
عليه( لإلمام احلسنA: »يا ابن رسول اهلل جعلت فداك أال أرميه بسهم؟ فإنه 
قد أمكنني، وليس يس�قط سهم. فالفاس�ق من أعظم اجلبارين«. فقال له اإلمام 

احلسن )صلوات اهلل عليه(: »ال ترمه، فإين أكره أن أبدأهم«))).
))� وملا حورصA وهدد باملناجزة والقتال، خطب أصحابه ليلة العارش 
م�ن املحرم، وقال يف مجلة ما قال: »أم�ا بعد فإين ال أعلم أصحابًا أوىف وال أخري 
م�ن أصح�ايب، وال أه�ل بيت أب�ّر وال أوصل من أه�ل بيتي، فجزاك�م اهلل عني 
خ�ريًا. أال وإين ألظ�ن يومنا من هؤالء األعداء غ�دًا. وإين قد أذنت لكم مجيعًا. 
فانطلق�وا يف ِح�ّل ليس عليكم من�ي ذمام. هذا الليل قد غش�يكم فاختذوه مجًا. 
وليأخ�ذ كل رج�ل منكم بيد رجل من أه�ل بيتي. فجزاكم اهلل مجيع�ًا خريًا. ثم 
تفرقوا يف الباد يف سوادكم ومدائنكم حتى يفرج اهلل. فإن القوم يطلبونني، ولو 

أصابوين هلوا عن طلب غريي«)2). 
كل ذل�ك م�ن أج�ل أن يكون موق�ف أصحابه مع�ه عن قناع�ة تامة غري 
مش�وبة بإح�راج أو حياء أو نح�و ذلك مما قد يس�تغله املصلحيون، خصوصًا يف 
مث�ل هذه الظ�روف احلرجة، حيث قد يس�لكون فيها الطرق امللتوية ويتش�بثون 

بالذرائع الواهية، يف حماولة تكثري األعوان، وضان نرصهتم هلم.

))) تاريخ الطربي ج:4 ص:322 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة.
 ،N2) الكامل يف التاريخ ج:4 ص:57�58 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: ذكر مقتل احلس�ن(

واللفظ له. تاريخ الطربي ج:4 ص:7)3 أحداث سنة إحدى وستن من اهلجرة.
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2)� ومث�ل ذلك ما عن األس�ود ب�ن قيس العبدي ق�ال: »قيل ملحمد بن 
بش�ري احلرضم�ي: ق�د أرس ابنك بثغ�ر الري. قال: عن�د اهلل أحتس�به ونفيس. ما 
كنت أحب أن يؤرس، وال أن أبقى بعده. فس�مع قوله احلس�ن، فقال له: رمحك 
اهلل. أن�ت يف حّل من بيعتي. فاعمل يف فكاك ابنك. قال: أكلتني الس�باع حيًا إن 
فارقتك. قال: فاعط ابنك هذه األثواب الربود يستعن هبا يف فداء أخيه، فأعطاه 
مخسة أثواب قيمتها ألف دينار«)))... إىل غري ذلك مما جيده الناظر يف تاريخ هذه 

النهضة املقدسة مما يشهد بالتزام املبادئ والدين واخللق الرفيع فيها.
وه�و ال�ذي جرى علي�ه أئمة أهل البي�ت )صلوات اهلل عليه�م( يف مجيع 
مواقفهم ونش�اطاهتم، وعرف عنهم، وكان س�ببًا يف فرض احرتامهم عىل العدو 

والصديق، بل تقديسهم هلم.

عىل مدعي اإلصالح التزام سالمة آلية العمل

فالازم عىل مدعي اإلصاح التمسك بذلك، واحلفاظ عليه.
أواًل: ألن ذلك هو الازم يف نفسه، لرشف تلك املبادئ، وسمو تلك املثل. 
وثانيًا: لتكون الوس�يلة مناس�بة للهدف، حيث يكش�ف ذلك عن صدق 

مدعي اإلصاح يف دعواه، وسامة هدفه وغايته.
وأما ما قد يدعى من أن ذلك قد يعيق عملية اإلصاح. حيث قد يستغل 
الطرف اآلخر ذلك من أجل االلتفاف عىل املصلح، والقضاء عىل مرشوعه، كا 

حصل كثريًا.

))) تاري�خ دمش�ق ج:4) ص:82) يف ترمج�ة احلس�ن ب�ن عيل ب�ن أيب طال�ب، واللفظ له. هتذي�ب الكال 
 ج:6 ص:407 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب. ترمجة اإلمام احلس�نA من طبقات ابن س�عد 

ص:)7 ح:292.
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فهو مرف�وض أواًل: ألن التخيل عن مرشوع اإلصاح وااللتزام بتعذره، 
أو االكتف�اء من�ه بالقليل املمكن، مع احلفاظ عىل املب�ادئ املذكورة، أهون بكثري 
من اخلروج يف وس�يلة اإلصاح عن الدين واملبادئ الرشيفة واملثل السامية، كا 

قال أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه(: »ال أرى إصاحكم بفساد نفيس«))).
وثانيـًا: ألن احلفاظ يف األوقات احلرجة عىل الدين واملبادئ الرشيفة، هو 
بنفسه إصاح للمجتمع عىل األمد البعيد، ألنه يذكر بالدين واملبادئ املذكورة، 
وينب�ه إىل أمهيته�ا، وإىل أن ه�ذه املبادئ عملي�ة قابلة للتطبي�ق، وال يتخىل عنها 
أهله�ا مها كلفتهم من تضحيات. وليس�ت هي فرضيات رصفة، أو ش�عارات 

بّراقة إلقناع الناس واصطياد األتباع. 
وذل�ك يف حقيقته حّث عميل عليها يوجب تركزها يف النفوس وله أعظم 

األثر يف إصاح املجتمع ورفع مستواه اخللقي.

ال يتابع مدعي اإلصالح مع عدم سالمة آلية العمل

ويرتت�ب ع�ىل ما ذكرن�ا أنه ال ينبغي لعم�وم الناس التج�اوب مع مدعي 
اإلصاح إذا مل يلتزم باملبادئ واملثل، وسوغ لنفسه اخلروج عليها. 

ألن ذل�ك يكش�ف إما عن كذبه يف دعوى اإلص�اح، أو عن ضعفه أمام 
املغريات واملربرات املزعومة، بنحو ال يؤمن عليه من االنحراف يف هناية املطاف، 

فيكون التعاون معه تغريرًا وتفريطًا ال يعذر صاحبه فيه.
واحلذر ثم احلذر من أن جتّر شدة االنفعال من الفساد، والرغبة العارمة يف 
اإلصاح، إىل مواقف انفعالية عاطفية يفقد اإلنسان هبا رشده، فيتخىل يف سبيل 

))) أنس�اب األرشاف ج:3 ص:5)2 غ�ارة ب�رس بن أيب أرط�اة القريش. اإلرش�اد ج:) ص:273. األمايل 
للمفيد ص:207. بحار األنوار ج:34 ص:4).
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حتقيق هدفه عن املبادئ الرشيفة، والتعاليم الدينية القويمة، بأعذار ومربرات ما 
أنزل اهلل هبا من سلطان، فيكون قد أعطى باليمن ما أخذه باليسار.

بل قد يزيد يف الفس�اد، ألنه إذا فتح�ت الباب لألعذار واملربرات صعب 
غلقها أو حتجيمها وحتديدها. وكلا اس�تمر اإلنس�ان عىل ذلك زاد هو وكل من 
ه�و ع�ىل خطه جرأة عىل اخلروج ع�ن املبادئ الرشيفة والتعاليم الس�امية، حتى 

يتمحض مرشوعه يف اجلريمة.
عىل أنه ربا يفش�ل يف مرشوعه، ويبقى عليه تبعة اخلروج يف س�بيل حتقيق 

هدفه عن املوازين الدينية والعقلية واألخاقية.
مع أن تربير اجلريمة يف نفس�ه من أجل الغاية من ِقَبل الش�خصيات ذات 
الوج�ود االجتاع�ي املحرتم موجب لتخفي�ف حّدة اجلريمة يف نف�وس العاّمة، 
وضعف ال�رادع الوجداين عنها تدرجيًا، فيس�هل ارتكاهب�ا. وبذلك تضيع معامل 

احلق. وهو من أعظم اجلرائم يف حق املجتمع.
وما أكثر ما اس�تغل املصلحيون واالنتهازيون يف س�بيل حتقيق مصاحلهم 
وأهدافه�م اجلهنمي�ة تأجي�ج العواطف ضد الفس�اد، والدع�وة لإلصاح، من 
أجل إغفال أتباعهم عن واقعهم املشبوه وسلوكهم املشن، فسار الناس وراءهم 
متغافل�ن ع�ن كل ما يصدر منهم، ثم مل ينتبهوا إال بع�د فوات األوان، حيث ال 

ينفع الندم. ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل العصمة والسداد.
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املقام الثاين
يف النتائج

س�بق أن أرشنا إىل أن جتربة أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه( يف الس�لطة 
كش�فت عن تعذر إصاح املجتمع اإلسامي بإقامة حكم يطبق اإلسام عمليًا 

بنحو كامل.
لكن اهتام شيعة أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( واملوالن هلم يف الكوفة 
باإلصاح، ومعاناهتم من الفس�اد، وش�عورهم بالتقصري آنفًا إزاء أمري املؤمنن 
)عليه أفضل الصاة والس�ام( كل ذلك جعلهم يستسهلون الصعاب يف سبيل 
اإلصاح املذكور، وأفقدهم النظرة املوضوعية يف املوازنة بن قوى اخلري والرش، 
ويف التمييز بن ذوي املبادئ والتصميم حتى النفس األخري، وغريهم ممن ينهار 

إذا جّد اجلّد وضاقت األمور، أو يكون انتهازيًا يف مواقفه من أول األمر.
وقد جعلهم ذلك يرتددون عىل اإلمامن احلس�ن واحلس�ن )صلوات اهلل 
عليها( يف عهد معاوية حياولون محلها عىل اخلروج عليه. لكنهاC مل يستجيبا 

هلم، لعدم حتقق الظرف املناسب، عىل ما يأيت التعرض له إن شاء اهلل تعاىل.
حت�ى إذا انته�ى عهد معاوي�ة ختيلوا إمكان حتقي�ق حلمهم يف اإلصاح، 
فاندفعوا يف س�بيل ذلك، وحتملوا مس�ؤولية تعهدهم لإلمام احلس�ن )صلوات 
اهلل علي�ه(، ومحله�م له عىل تلك النهضة املقدس�ة، وتبع�ات تقصريهم يف حقه، 

والعدوان الذي حصل عليه وعىل من معه.
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وإذا كان اإلم�ام احلس�ن )صلوات اهلل عليه( قد اس�تجاب هلم من أجل 
التضحية لصالح الدين � كا أوضحناه فيا سبق � فإن ذلك مل يكن هو مرشوعهم 
ال�ذي حتركوا من أجله، بل حاولوا إقامة حكم إس�امي أصيل يطبق اإلس�ام 

عمليًا بالوجه الكامل.

كشفت فاجعة الطف عن تعذر إصالح املجتمع بالوجه الكامل

وقد كش�فت فاجعة الطف أخريًا عن تعذر ذلك، وأكدت ما كشفت عنه 
جتربة أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه( من قبل.

وكلا امتّد الزمن كان ذلك أوىل بالتعذر، فإن ظرف هنضة اإلمام احلسن 
)صلوات اهلل عليه( يتميز عا بعده من العصور بأمور:

األول: ش�خص اإلم�ام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه(، ال�ذي هو أعرف 
الناس بحقيقة اإلسام. مع مؤهاته الشخصية األخرى، من حكمة واستقامة، 

وقوة وتصميم، وصابة موقف... إىل غري ذلك. 
مضاف�ًا إىل أن�ه خامس أصحاب الكس�اءB، وقد ف�رض احرتامه عىل 

عموم املسلمن، وهم يرونه يف قرارة نفوسهم الرجل األول فيهم، كا سبق.
الثـاين: الق�رب من العه�د النبوي، حيث يوج�د بقية من كب�ار الصحابة 

والتابعن، الذين هم عىل علم بكثري من احلقائق قد تكون خفيت بعد ذلك.
الثالث: التدهور الرسي�ع نتيجة االنحراف، خصوصًا يف العهد األموي، 
ال�ذي مت�ادى في�ه االنح�راف لصال�ح من يع�رف عنهم املس�لمون أهن�م أعداء 

اإلسام، حيث صدمهم ذلك، وعظم وقعه عليهم. 
أم�ا بعد ذل�ك فيهون م�ا اس�تصعبوه أواًل، إذ كلا طال الزم�ن وتعاقبت 
األجي�ال خيّف وقع االنح�راف والتدهور، ويألفه املجتمع حتى يكون جزءًا من 
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كياهنم، وال يستفزهم.
الرابـع: وجود نخبة صاحلة قد تعرفت عىل احلقيقة الكاملة من عهد أمري 

املؤمنن )صلوات اهلل عليه(، وصممت عىل التضحية يف سبيل هذه احلقيقة.
وال نعن�ي بذل�ك كل م�ن كتب إىل اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه(، 
أو باي�ع. إذ كث�ري منه�م انتهازيون قد قاموا بذلك لتخيله�م نجاح اإلمامA يف 

االستياء عىل السلطة، وكثري منهم مهج رعاع ينعقون مع كل ناعق.
ب�ل نعن�ي به م�ن كان مصم�ًا ع�ىل التضحية ع�ن جّد وإخ�اص، وهم 
كثريون نسبيًا، سواء من ضحى بالفعل، أم من مل يضح، إما ألنه منع من الوصول 
لإلمام احلس�نA، لسجن، أو لقطع الطرق وجعل املراصد � كا أرشنا إليه يف 
 املقدم�ة � أو ألن عزم�ه ق�د ضعف عندما ج�ّد اجلد، أو عندما يئ�س من انتصار 

اإلمام احلسنA عسكريًا.
ومع كل هذه األمور األربعة مل يتسن للنهضة الرشيفة النجاح العسكري، 

بسبب غشم السلطة، وفساد املجتمع، وختاذله أمام الغشم املذكور.
كا قال اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه( يف خطبته يف الطريق أو حينا 
ن�زل كرباء: »الن�اس عبيد الدنيا والدي�ن لعق عىل ألس�نتهم حيوطونه ما دّرت 

معايشهم، فإذا حّمصوا بالباء قّل الدّيانون«))).
وقد جتاهلت السلطة كل احلواجز واملثبطات، وقامت هبذه اجلريمة النكراء 

بأبعادها املتقدمة، وتبعها من تبعها، وكّمت األفواه، بن اخلوف واألطاع.
وذل�ك كاٍف ألن يكون ع�ربة ودليًا عىل تعذر اإلص�اح الكامل، إذ ال 
ينتظر وجود قائد أكفأ من اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه(، وال وجود أناس 

))) تقدمت مصادره يف ص:36.



445 ................................................. انحصار األمر بمحاولة اإلصاح النسبي

أصل�ح مم�ن كان يف ع�رصه، وال هتيؤ ظرف أحس�ن من ظرفه بحس�ب الوضع 
الطبيعي. بل كلا استمر الزمن زاد الفساد وألِفه الناس.

ال ينبغي االغرتار باندفاعات الناس العاطفية

وال ينبغ�ي االغ�رتار بمواقف الن�اس العاطفية، حتى ل�و صدقت نتيجة 
اكتوائه�م بآالم الفس�اد وتعطش�هم لإلصاح، ألن ذلك قص�ري األمد، ثم البد 
م�ن الرتاجع نتيجة العوام�ل املختلفة، من خوف أو رجاء، أو ملل أو وهن أمام 

املتاعب والعقبات التي تقف يف طريق اإلصاح... إىل غري ذلك.
ولو فرض حتقق فرصة النتصار املرشوع عس�كريًا يف ظروف اس�تثنائية، 
فس�وف يتع�ذر االحتف�اظ به مع احلفاظ ع�ىل املبادئ، بل البد إم�ا من اإلجهاز 
عليه أخريًا � كا حدث يف جتربة أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه(� أو االنحراف 
به تدرجيًا حتى يمس�خ، نتيجة فساد املجتمع، وتكالب قوى الرّش والطغيان، كا 

حصل يف كثري من املحاوالت.

ينحرص األمر بمحاولة اإلصالح النسبي

ومن هنا ينحرص األمر باإلصاح النس�بي الراجع لتخفيف الفس�اد، إما 
ع�ىل الصعي�د الف�ردي بالرتبية الصاحل�ة، واملوعظة احلس�نة، والتثقي�ف الديني 
الس�ليم، وإما عىل الصعيد االجتاعي العام، بتخفيف نس�بة الفس�اد فيه ولو إىل 

أمد قصري. فإن امليسور ال يرتك باملعسور، وما ال يدرك كله ال يرتك كله.
نعم، البد.. 

أواًل: من إحراز املربر الرشعي للتحرك.
وثانيـًا: م�ن املوازن�ة املوضوعية بن اخلس�ائر التي تق�ع يف طريق العمل، 
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والفوائد املرتتبة عليه، بحيث يكون العمل مثمرًا والزمًا أو سائغًا. 
وذلك خيتلف باختاف الظروف واملقارنات. كا ختتلف فيه ويف أس�اليبه 
األنظار والقناعات. ولكل وجهة نظره، وهو يتحمل مس�ؤولية عمله، من دون 

أن يتحمل اإلسام سلبيات ذلك. واحلساب عىل اهلل عز وجل.
وثالثـًا: م�ن اإلصح�ار باهل�دف ع�ىل حقيقته، وع�دم إط�اق الدعاوى 
العريض�ة واملواعيد الكبرية م�ن أجل مجع األعوان والتغري�ر بالناس. كل ذلك 

للحفاظ عىل سامة آلية العمل، كا سبق.
وه�ذه احلقيق�ة وإن كان�ت م�رة، إال أهن�ا واقع قائ�م ال مفّر من�ه، وجيب 
االع�رتاف ب�ه، نتيجة النظ�رة املوضوعي�ة، ثم التعام�ل مع هذا الواق�ع بحكمة 

وروية، وبعد نظر، بعيدًا عن النظرة العاطفية، واملواقف االنفعالية.
وق�د س�بق أن ذلك مل يك�ن خيفى عىل اإلمامن الش�هيدين أم�ري املؤمنن 
واحلس�ن )صل�وات اهلل عليه�ا(، وأهن�ا مل يقدم�ا عىل م�ا أقدما علي�ه من أجل 
حتقيق العدل املطلق، وإقامة النظام اإلسامي األكمل، بل كان هدفها رضا اهلل 

سبحانه وتعاىل والقيام بتكليفه. 
وق�د ظه�ر لنا م�ن ثمرات حتركه�ا وجهادمه�ا كبح مج�اح االنحراف يف 
الدي�ن، وختفي�ف الفس�اد، بظهور صوت احل�ق املنكر عليه، وإقام�ة احلجة عىل 

احلق، وإساع دعوته، وقطع العذر عىل من خيرج عنه... إىل آخر ما تقدم.

مساملة األئمة املتأخرينB للسلطة

وإذا كان ش�يعة أهل البيت قبل فاجعة الطف ال يستوعبون هذه احلقيقة، 
وال يذعنون بتعذر اإلصاح الكامل وتعديل مس�ار الس�لطة يف اإلس�ام، لقلة 
جتربتهم وش�دة إنكاره�م للظلم، وعظيم ما قاس�وه من�ه، واغرتارهم بمواقف 
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الناس االنفعالية، وبتعهدهم باالنتصار للحق، وبالثبات عىل ذلك.
فم�ن القريب جدًا أن تكون صدمتهم بفاجع�ة الطف الفظيعة � بأبعادها 
املأساوية املتقدمة � وما ظهر من نقض الناس للعهود، وختاذهلم إذا جّد اجلد، قد 

أعادت لكثري منهم رشدهم.
فأخ�ذوا يتقبل�ون من األئمة من ذرية اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه 
وعليه�م( إرصاره�م ع�ىل املوقف املس�امل للس�لطة، والرافض للخ�روج عليها 
بالسيف، وإعاهنمB عن أن قيام دولة احلق إنا يكون بظهور خامتهم القائم 

املنتظر )عّجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(.
حت�ى ص�ار ذل�ك ش�عارًا لألئمة )صل�وات اهلل عليه�م(، وعرف�ه عنهم 
اجلمه�ور، ومتيزوا به ع�ن غريهم � من الفاطمين وغريه�م � ممن يدعو للثورة، 

والكفاح املسلح ضد الظاملن، وإقامة نظام بديل عن نظامهم.
وق�د ص�ار ذلك س�ببًا لتعاط�ف عام�ة الن�اس معهمB، وش�عورهم 
بمظلوميته�م عن�د تعرضهم لضغط الس�لطة وتنكيلها بع�د أن مل يكونوا بصدد 

منافستها واخلروج عليها. 
والسيا مع ما هلم )صلوات اهلل عليهم( من الكرامة واالحرتام يف نفوس 

املسلمن عامة، نتيجة مقامهم الرفيع يف النسب والعلم والعمل.
وال يظه�ر اإلنكار عىل األئمةB من ش�يعتهم، أو التململ من املوقف 
املذك�ور، إال بصورة فردية انفعالية، يس�هل عليه�مB جتاهلها أو الرّد عليها، 

وإفهام من يصدر منه ذلك بخطئه، وسوء تقديره لألمور.
والس�يا بعد أن تبلور مفهوم عصمة اإلمام، ووجوب التس�ليم له. وقد 

حفظ لنا الرتاث الشيعي كثريًا من مفردات ذلك.
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حديث سدير الصريف

وقد حيس�ن بنا أن نذكر هنا حديث سدير الصرييف، قال: »دخلت عىل أيب 
عبد اهللA، فقلت له: واهلل ما يسعك القعود. فقال: ولَِم يا سدير؟ قلت: لكثرة 
مواليك وش�يعتك وأنصارك. واهلل لو كان ألمري املؤمننA ما َلَك من الش�يعة 
واألنصار واملوايل ما طمع فيه تيم وعدي. فقال: يا سدير وكم عسى أن يكونوا؟ 
قلت: مائة ألف. قال: مائة ألف؟! قلت: نعم، ومائتي ألف. قال: مائتي ألف؟! 
قلت: نعم، ونصف الدنيا. قال: فسكت عني. ثم قال: خيف عليك أن تبلغ معنا 
إىل ينب�ع؟ قلت: نعم. فأمر بحار وبغل أن يرسجا... فمضينا، فحانت الصاة. 
فقال: يا س�دير انزل بنا نصيل. ثم قال: هذه أرض س�بخة ال جتوز الصاة فيها. 
فرسن�ا حت�ى رصنا إىل أرض مح�راء. نظر إىل غ�ام يرعى جداء. فق�ال: واهلل يا 
س�دير لو كان يل ش�يعة بعدد هذه اجلداء ما وسعني القعود. ونزلنا وصلينا. فلا 

فرغنا من الصاة عطفت عىل اجلداء فعددهتا فإذا هي سبعة عرش«))).
وم�ن الطبيعي أن يكون مرادهA من الش�يعة هنا اخلّل�ص ذوي الثبات 
والتس�ليم والتصميم عىل الوجه األكمل، الذي�ن ال تزعزعهم املحن والبليات، 

وال تزيلهم الشبهات واملغريات.
وقد يش�ري إىل ذلك حديث أيب مريم عن اإلمام الباقرA: »قال: قال أيب 
يوم�ًا وعن�ده أصحابه: من منكم تطيب نفس�ه أن يأخذ مجرة يف كفه، فيمس�كها 
حت�ى تطف�أ؟ قال: ف�كاع الناس كله�م ونكلوا. فقم�ت وقلت: يا أب�ة أتأمر أن 
أفعل؟ فقال: ليس إياك عنيت. إنا أنت مني وأنا منك. بل إياهم أردت ]قال:[ 
وكرره�ا ثاث�ًا. ثم قال: م�ا أكثر الوصف، وأق�ل الفعل. إن أه�ل الفعل قليل. 
إن أه�ل الفع�ل قليل. وإنا لنع�رف أهل الفعل والوصف مع�ًا. وما كان هذا مّنا 

))) الكايف ج:2 ص:242�243 ح:4.
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تعاميًا عليكم، بل لنبلوا أخباركم، ونكتب آثاركم. فقال: واهلل لكأنا مادت هبم 
األرض حياء مما قال... فلا رأى ذلك منهم قال: رمحكم اهلل فا أردت إال خريًا. 
إن اجلن�ة درج�ات، فدرجة أهل الفعل ال يدركها أحد م�ن أهل القول، ودرجة 

أهل القول ال يدركها غريهم. قال: فواهلل لكأنا نشطوا من عقال«))).
ُموَك ِفيَما  َى ُيَحكِّ وعىل ذلك جيري قوله تعاىل: ﴿َفاَل َوَربَِّك اَل ُيْؤِمُنوَن َحتَّ
ُموْا َتْسِليمًا * َوَلْو  ا َقَضْيَت َوُيَسلِّ مَّ َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ اَل َيِجُدوْا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرجًا مِّ
ْنُهْم  ا َفَعُلوُه إاِلَّ َقِليٌل مِّ ا َكَتْبَنا َعَلْيِهْم َأِن اْقُتُلوْا َأنُفَسُكْم َأِو اْخُرُجوْا ِمن ِدَياِرُكم مَّ َأنَّ

ُهْم َوَأَشدَّ َتْثبِيتًا﴾)2). ُهْم َفَعُلوْا َما ُيوَعُظوَن بِِه َلَكاَن َخْيرًا لَّ َوَلْو َأنَّ
نعم قد تعرض األئمة )صلوات اهلل عليهم( لإلنكار عليهم ممن يتبنى خط 
الثورة من العلوين وغريهم. إال أهنمB مل يكرتثوا بذلك بعد رضوخ شيعتهم 
هل�م، وتقبلهم ملوقفهم. والس�يا بعد ظهور فش�ل حماوالت الث�ورة واإلصاح 

الكثرية عسكريًا، أو عمليًا بانحراف الثورة حن قيامها أو بعد نجاحها.
واحلاص�ل: أن فاجع�ة الطف قد خفف�ت من ضغط الدع�وة للثورة عىل 
س�لطان اجلور عن األئمة )صلوات اهلل عليهم(، وسّهلت عليهم إقناع شيعتهم 
بعدم اجلدوى فيها، وانتظار الفرج بقيام احلجة املهدي املنتظر )صلوات اهلل عليه 

وعجل اهلل فرجه(.
وه�ذه فائ�دة مهم�ة لفاجعة الطف، حيث س�هلت ع�ىل األئمةB بناء 
الش�يعة ثقافيًا كا يري�دون، بعيدًا عن الضجيج والعجي�ج. وهي يف احلقيقة من 

مجلة الثمرات الدينية لفاجعة الطف، تضاف ملا سبق يف الفصل األول.

))) الكايف ج:8 ص:227�228 ح: 289.
)2) سورة النساء اآلية: 65�66.
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دعوى أن ذلك ال يتناسب مع قابلية اإلسالم للتطبيق

ه�ذا وقد يدعي املدعي أن ذلك ال يتناس�ب مع ما نعتق�ده � نحن وعامة 
املس�لمن � م�ن ابتناء الترشيع اإلس�امي ع�ىل حكم اإلس�ام يف األرض. وما 
ذلك إال لقابلية نظام اإلس�ام للتطبيق بوجه كامل، من أجل إصاح املجتمع، 
وتطه�ريه من الفس�اد، وتعميم الع�دل. فكيف يدعى تعذر ذل�ك، خصوصًا يف 

عرص حضور األئمة )صلوات اهلل عليهم(؟!.

دفع الدعوى املذكورة

واجلواب عن ذلك: أن من تتمة نظام اإلس�ام العظيم أن يكون املرشف 
ع�ىل تطبيقه بعد النبيE ه�م األئمة من أهل البيت )صل�وات اهلل عليهم(، 
املأمون�ن علي�ه نتيج�ة عصمته�م، واملحكم�ن في�ه نتيج�ة وج�وب مواالهت�م 

وطاعتهم. وبذلك كال الدين ومتام النعمة.
ول�و أن الصحاب�ة األولن م�ن املهاجري�ن واألنصار أمجع�وا عىل ذلك، 
واحت�دت كلمتهم، وتس�لم أمري املؤمنن )صل�وات اهلل عليه( الس�لطة بناء عىل 

ذلك وإقرارًا له، الختلف كيان اإلسام عا انتهى إليه بسبب االنحراف.
إذ يق�ر ق�واًل وعمًا بنحو إمجاعي عند املس�لمن نظام اخلافة حينئذ عىل 
ما أراده اهلل تعاىل من خافة اإلمام املعصوم املنصوص عليه، بدءًا بأمري املؤمنن 
)صلوات اهلل عليه(. وهو الذي كان يد النبيE الضاربة، وسيفه الصارم يف 

جهاده الطويل، واملبلغ عنه والناطق باسمه.
وال�ذي ه�و امتداد طبيعي لوج�ودهE الرشيف يف كون�ه عميدًا لبني 
 Eهاش�م، القبيل�ة ذات املقام الرفي�ع يف نفوس العرب، ال�ذي زاد فيه النبي

واإلسام أضعافًا كثرية. 
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ك�ا أن�هA امتداد طبيع�ي للنبيE يف ق�وة ش�خصيتهA وصابته 
وهيمنته، ويف علمه وعمله، ويف مبادئه ومثاليته.
ويرتتب عىل ذلك أمور يف غاية األمهية.. 

األول: انصي�اع الع�رب ألم�ري املؤمن�نA بعد النب�يE، ويتجنب 
املسلمون كثريًا من احلروب التي سميت بحروب الردة، أو مجيعها.

كا يناس�به قول س�لان الف�اريس حينا بويع أب�و بكر: »أصبتم ذا الس�ن 
منك�م، وأخطأتم أهل بي�ت نبيكم. لو جعلتموها فيهم ما اختلف عليكم اثنان. 
وألكلتموه�ا رغدًا«)))، وقول أيب ذر: »ل�و جعلتم هذا األمر يف أهل بيت نبيكم 

ملا اختلف عليكم اثنان«)2).
إذ الظاه�ر أن كث�ريًا من تلك احلروب أو كلها إن�ا كانت من أجل تثبيت 
الس�لطة اجلديدة امله�زوزة دينيًا، لعدم كوهنا بعهد م�ن النبيE، واجتاعيًا، 
الس�تهانة العرب بأيب بكر وقبيلته، ولس�قوط هيبة اإلسام باختاف املسلمن 
وانشقاقهم، عىل ما أوضحناه يف جواب السؤال الرابع من اجلزء الثاين من كتابنا 

)يف رحاب العقيدة).
الثـاين: قط�ع آمال اآلخري�ن يف الس�لطة إىل األب�د. ويتجنب املس�لمون 

الرصاع عليها. ذلك الرصاع الذي فّرقهم ونخر يف كياهنم. بل دمرهم.
الثالث: حتجيم دور املنافقن وحديثي اإلسام يف إدارة األمور، ويف نرش 
مفاهيمهم، وقطع الطريق عليهم من أجل قضاء مآرهبم اخلبيثة عىل حساب اإلسام.
الرابع: قوة نفوذ السابقن من الصحابة املعروفن بقوة الدين واإلخاص 
واألث�ر احلمي�د يف اإلس�ام، والتابعن هلم بإحس�ان من ذوي اإلي�ان والتقوى 

))) رشح هنج الباغة ج:2 ص:49، ج:6 ص:43.
)2) رشح هنج الباغة ج:6 ص:3)، واللفظ له، ج:2 ص:49. بحار األنوار ج:28 ص:95).
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وااللتزام العميل. 
وبذلك يتجنب اإلس�ام كثريًا من الس�لبيات واملفارقات، التي تقدم مّنا 

التعرض لبعضها يف حديثنا هذا.
ومن الطبيعي حينئذ أن تسري عجلة اإلسام بتعاليمه الكاملة ومثله السامية 
عىل الطريق الواضح، من دون أي انحراف أو حتوير أو وهن، ويتجس�د بواقعه 
الثقايف والعميل عىل ما أراده اهلل عز وجل، كا تضمنت ذلك النصوص الكثرية.
فإذا متت الفتوح يف عهد هذا اإلسام األصيل وهذه القيادة الفذة، واجلاعة 
الصاحلة، واتسعت رقعته، وجاءت بسببها الغنائم واخلريات، والعزة والكرامة، 

قوي هذا اإلسام وارتفع شأنه، وتركز يف النفوس وجتذر يف أعاقها.
وبذلك يقوم كيان اإلس�ام عىل االستقامة والصاح مها اتسع وانترش، 

من دون أن يكون هناك ما يدعو للخروج عليه، أو االنحراف به.

صالح املجتمع مدعاة للتسديد والفيض اإلهلي

والس�يا أن املجتمع املذكور يكون حينئذ م�وردًا للفيض اإلهلي. كا قال 
اء  ـمَ َن السَّ َقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم َبَرَكاٍت مِّ اهلل تع�اىل: ﴿َوَلْو َأنَّ َأْهـلَ اْلُقَرى آَمُنوْا َواتَّ
ْرَنا َعْنُهْم  َقْوْا َلَكفَّ َواأَلْرِض﴾)))، وقال عز وجل: ﴿َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلِكَتاِب آَمُنوْا َواتَّ
ـْوَراَة َواإِلنِجيَل َوَما  ُهْم َأَقاُموْا التَّ ِعيِم * َوَلـْو َأنَّ َئاتِِهْم َوألْدَخْلَناُهـمْ َجنَّاِت النَّ َسـيِّ

بِِّهْم ألَكُلوْا ِمن َفْوِقِهْم َوِمن َتْحِت َأْرُجِلِهم...﴾)2). ن رَّ ُأنِزَل إَِليِهم مِّ
وقد تقدم قريبًا يف كام س�لان الفاريسN ما يناس�ب ذلك. ونحوه يف 
كام له آخر)3). ويف كام له ثالث: »لو بايعوا عليًا ألكلوا من فوقهم، ومن حتت 

))) سورة األعراف اآلية:96.
)2) سورة املائدة اآلية:65، 66.

.N3) املصنف البن أيب شيبة ج:8 ص:586 كتاب املغازي: ما جاء يف خافة عيل بن أيب طالب(
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أرجلهم«))). ويف كام أيب ذر: »أما لو قّدمتم من قّدم اهلل، وأّخرتم من أّخر اهلل، 
وأقررتم الوالية والوراثة يف أهل بيت نبيكم، ألكلتم من فوق رؤوس�كم، ومن 

حتت أقدامكم«)2).
ومن الظاهر أن الفيض اإلهلي املذكور يقلل من فرص اخلاف والشقاق، 
ومن اخلروج عىل السلطة الرشعية. لفقد املربر هلا، ورفض املسلمن لذلك حينئٍذ.
ب�ل ق�د ورد يف كام غ�ري واحد م�ن أهل البي�ت )صل�وات اهلل عليهم( 
ووجوه الصحابة القطع بعدم حتقق اخلاف والشقاق حينئذ. كا يناسبه ما سبق 

يف كامي سلان وأيب ذر.
وقالت الصديقة فاطمة الزهراء )صلوات اهلل عليها( يف خطبتها الكربى: 
»فجع�ل اهلل اإليان تطه�ريًا لكم من الرشك، والصاة تنزهي�ًا لكم عن الكرب... 

وطاعتنا نظامًا للملة، وإمامتنا أمانًا للفرقة«)3).
وق�ال عب�د اهلل بن جعفر يف حدي�ث له مع معاوية: »ف�إن هذه اخلافة إن 
أخ�ذ فيها بالقرآن فأول�وا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كت�اب اهلل، وإن أخذ 
فيها بس�نة رس�ول اهلل فأولوا رس�ول اهلل... وأيم اهلل لو ولوه بعد نبيهم لوضعوا 
األمر يف موضعه، حلقه وصدقه، وألطيع الرمحن وعيص الش�يطان، وما اختلف 
يف األم�ة س�يفان«)4)... إىل غري ذلك مما يدل ع�ىل أن األمة لو مل تنحرف من أول 

األمر الستمرت يف استقامتها ومتاسكها.

))) أنساب األرشاف ج:2 ص:274 أمر السقيفة.
)2) تاريخ اليعقويب ج:2 ص:)7) أيام عثان.

)3) راجع ملحق رقم ))).
)4) اإلمام�ة والسياس�ة ج:) ص:40) ما تكلم به عبد اهلل بن جعف�ر. مجهرة خطب العرب ج:2 ص:247 
الباب الثالث: اخلطب والوصايا يف العرص األموي: خطب بني هاش�م وش�يعتهم وما يتصل هبا: خطبة 

عبد اهلل بن جعفر.



............................................................................  فاجعة الطف 454

ول�و فرض أن س�ولت بعض النفوس ألصحاهبا ذل�ك، كان خارجًا عن 
مجاعة املسلمن حماربًا من قبلهم، ال جمال لتربير موقفه بعد اتفاقهم عىل وجوب 

طاعة اإلمام وعصمته. اللذين ال جمال معها لاجتهاد واالختاف. 
والس�يا بع�د إدراكهم خري ذل�ك وبركته، بنحو يقتيض جتذر االس�تقامة 

واالنقياد للحق يف نفوسهم، واالهتام باحلفاظ عليه، والدفاع عنه.

إنام يتعذر اإلصالح الكامل بعد حصول االنحراف

وإنا قلنا آنفًا بتعذر اإلصاح التام وتطبيق حكم اإلسام كامًا من أجل 
الواقع الذي حصل، حيث انحرفت من اليوم األول مسرية السلطة يف اإلسام، 
فرتت�ب ع�ىل ذل�ك التاع�ب يف الدي�ن، وإبع�اد املخلص�ن، ونف�وذ املنافقن، 
واخت�اف األمة وانش�قاقها عىل نفس�ها، وطمع يف الس�لطة من لي�س أهًا هلا، 
م�ن دون ضاب�ط وال وازع، حت�ى انتهى األمر إىل أعداء اإلس�ام واملس�لمن، 

واملوتورين منه ومنهم.
ثم ظهرت الفرق يف األمة، وانش�قت عىل نفس�ها. وصار لكل فرقة دينها 
ال�ذي ختتص به، ومقاييس�ها التي جتري عليها. وقد جت�ذرت يف أعاقها، بحيث 

يصعب التحرر منها والفحص عن احلق بموضوعية خالصة.
وفتح باب االجتهاد والتش�بث باملربرات للخروج عن النص، ومرضت 
النف�وس، وتعودت ع�ىل اللف والدوران، والبغي والع�دوان، وظهرت كوامن 

النفوس الرشيرة، وشيب احلق بالباطل.

زيادة األمر تعقدًا يف عرص الغيبة

ويزيد األمر تعقدًا يف عرص الغيبة، حيث ال معصوم ناطق يرعى باملبارشة 
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الدي�ن والدولة. وغاية م�ا نملك جمتهدون معرضون للخط�أ، وهم خيتلفون يف 
معرف�ة احلك�م الرشعي وحتديده، ويف الطريق األمثل لتطبيقه نس�بيًا. وال يملك 
أي منه�م الق�درة عىل إقن�اع اآلخرين با أدى إلي�ه اجتهاده، ولي�س له احلق يف 

فرض قناعته عىل غريه.
مضافًا إىل ما أفرزته التداعيات السابقة من نظريات مناهضة للدين يروج 
هل�ا األعداء والنفعيون، وعقبات وألغ�ام يزرعوهنا يف طريق العاملن املخلصن 

الثابتن، الذين هم أقّل القليل.
ويدعمها يف ذلك قوى هائلة ظاهرة وخفية حتاول أن متسك بزمام األمور 
ال هيمه�ا تدمري املجتمع اإلنس�اين يف س�بيل مصاحلها اخلاص�ة، ومن أجل تنفيذ 

خمططاهتا اجلهنمية.
وكل�ا امت�ّد الزم�ن باملجتم�ع اإلنس�اين املري�ض زادت األوضاع س�وءًا 
واألم�ور تعقدًا، وتضاعفت املش�اكل والس�لبيات، إال أن تتدخل العناية اإلهلية 

بنحو خاص. وال مفرج إال اهلل عز وجل وإليه يرجع األمر كله.

ال يسقط امليسور من اإلصالح باملعسور

نعم ال يس�قط امليس�ور من اإلصاح باملعسور. وما ال يدرك كله ال يرتك 
ِذيَن َجاَهُدوا  كله. ولكل وجهة نظره. واهلل سبحانه وتعاىل من وراء القصد. ﴿َوالَّ

ُهْم ُسُبَلَنا َوإِنَّ اهلَل َلَمَع امْلُْحِسننَِي﴾))). ِفيَنا َلَنْهِدَينَّ
وعىل كل حال فذلك كله ليس لقصور يف النظام اإلس�امي الرفيع، وال 
يف الترشي�ع اإلهل�ي القويم، بل لتقصري األمة يف واجبه�ا من اليوم األول، حيث 
فس�حت املج�ال لانح�راف، وغضت الطرف عن�ه. ومل تقم بواجبه�ا يف إنكار 

))) سورة العنكبوت اآلية: 69.
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املنكر واالس�تجابة لإلمام املعصوم )صلوات اهلل عليه( من أجل تعديل املس�ار 
وإصاح األوضاع. 

فتبوء هي بذنبها، وتتحمل مسؤولية عملها، من دون أن يتحمل اإلسام 
وال رموزه العظام شيئًا من ذلك. وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

ونسأله عز وجل التسديد والتوفيق. ونعوذ به من رشور أنفسنا وسيئات 
أعالن�ا، ونعتص�م ب�ه من الش�يطان الرجي�م، ومن مض�ات الفتن. إن�ه أرحم 

الرامحن، وويل املؤمنن. وهو حسبنا ونعم الوكيل.



املقصد الثالث
يف توقيت فاجعة الطف

م�ن الظاه�ر أن األئم�ة من أه�ل البيت )صل�وات اهلل عليه�م( بأمجعهم 
يش�رتكون يف مس�ؤولية رعاية الدين واجلهاد يف سبيل صاحه ومحايته، وظهور 

دعوته وحجته، وال خيتص اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( بذلك. 
فاب�د أن يك�ون انف�راده من بينه�م بنهضته الت�ي انته�ت بفاجعة الطف 
الختصاص�هA بظ�روف ودواٍع ألزمته بذلك، مل تتحقق هل�مB. لظهور أن 
عصمتهم بأمجعهم )صلوات اهلل عليهم( تستلزم قيام كل منهم بوظيفته املناسبة 

لظروفه التي يعيشها، وتكليفه الذي خيتص به.
وق�د أكدت النصوص الرشيفة ال�واردة  عنهمB عىل أن كًا منهم إنا 
يقوم بوظيفته املعهودة له من قبل اهلل تعاىل. وقد سبق ذكر بعضها يف مقدمة هذا 

الكتاب. واهلل سبحانه وتعاىل هو العامل با يقتضيه كل ظرف وزمان. 
وه�ذا عىل اإلمجال أمر ال إش�كال في�ه. وإنا نحاول هن�ا التعرف عىل ما 
امت�ازت ب�ه ظ�روف هنضة اإلم�ام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه( � بحي�ث لزمه 

النهوض ومل يسعه القعود � حسبا يتيرس لنا، ونرجو أن نوفق يف ذلك. فنقول:
بالتأم�ل فيا ذكرناه يف املقصدين الس�ابقن يتضح كث�ري من وجوه الفرق 
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بن ظروفه وظروف بقية األئمة )صلوات اهلل عليهم أمجعن(. إال أنه حيس�ن بنا 
هنا التعرض بتفصيل ملا ندركه يف وجه اختاف مواقفهم.

والكام.. 
تارة: يف أمري املؤمنن )عليه أفضل الصاة والسام(.

وُأخرى: يف اإلمام احلسن السبط )صلوات اهلل عليه(.
وثالثة: يف األئمة من ذرية احلسنB. وذلك يف فصول ثاثة.



الفصل األول
Aيف موقف أمر املؤمنني

بعد خروج الس�لطة عن موضعها الذي وضعها اهلل تعاىل فيه، وانحراف 
مس�رية نظام احلكم اإلس�امي، فأمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه( � فيا يبدو � 
كان معني�ًا بأمرين هل�ا أمهية كربى يف احلفاظ عىل دعوة اإلس�ام احلق، وبقائها 

لألجيال، وتبليغهم هبا.

اهتامم أمر املؤمننيA بحفظ كيان اإلسالم العام

األول: حفظ كيان اإلسام العام، الذي بذل رسول اهللE واملناصحون 
من أصحابه جهودًا جبارة من أجله، لتبقى دعوة اإلس�ام الش�املة بن جمموعة 
كب�رية م�ن الناس ذات ق�وة وعدد، بحيث تس�عى لنرشه والدف�اع عنه، ولو من 
أج�ل مصاحله�ا وامتيازاهتا. وقد ورد أن اهلل عز وجل ينرص هذا الدين بأقوام ال 

خاق هلم))).
كل ذلك من أجل أن يتسنى لألمم البعيدة ساع دعوته، والتعرف عليها، 

))) هتذي�ب األح�كام ج:6 ص:34). مس�تدرك الوس�ائل ج:)) ص:5). صحي�ح اب�ن حب�ان ج:0) 
ص:376 كتاب الس�ري: ذكر البيان بأن األمراء وإن كان فيهم ما ال حيمد فإن الدين قد يؤيد هبم. الس�نن 
الك�ربى للنس�ائي ج:5 ص:279 كتاب الس�ري: إن اهلل ليؤي�د الدين بالرجل الفاجر. مس�ند أمحد ج:5 
ص:45 حديث أيب بكرة. جممع الزوائد ج:5 ص:302 كتاب اخلافة: باب فيمن يؤيد هبم اإلسام من 

األرشار. املعجم األوسط ج:2 ص:269، ج:3 ص:42). وغريها من املصادر الكثرية.



............................................................................  فاجعة الطف 460

والنظ�ر فيها، واالهت�داء هبا، برغم الس�لبيات التي يفرزه�ا االنحراف، ليكون 
الدخول يف اإلس�ام � بكيانه العام � مفتاحًا ملعرفة اإلس�ام األصيل واملذهب 

احلق بعد االطاع عىل اختاف املسلمن، واالستئناس بتعاليمهم وأدلتهم.
أما مع اهنيار كيان اإلسام العام � بالردة العامة ونحوها � فا يتيرس لتلك 
األم�م االطاع عىل الدين احل�ق والفرقة الناجية، حتى لو بقي�ت الثلة الصاحلة 
م�ن محلت�ه، لقلتهم وعجزه�م عن اكتس�اح الق�وى اهلائلة املناهضة لإلس�ام، 

واالصطدام هبا، واالنتشار يف فجاج األرض.

اهتاممهA باحلفاظ عىل حياته وحياة الثلة الصاحلة

الثـاين: احلف�اظ عىل حياته )صل�وات اهلل عليه( وحياة الثل�ة الصاحلة من 
شيعته، ممن آمن باإلسام احلق بإخاص، وتفهم، واستعداد للتضحية. من أجل 
 أن حيمل هوA وهذه الثلة اإلسام احلق من دون حتريف وتشويه، ليتسنى هلم � يف 
الوقت املناسب � تعريف عامة املسلمن به، سواء من كان منهم مسلًا عند انتقال 
النبيE للرفيق األعىل، أم من يدخل بعد ذلك يف اإلسام. ثم هتيئة ثلة حتمل 

دعوة اإلسام احلق، لتبرش به وهتيئ احَلَملة له، وهكذا ما بقيت الدنيا.
لتبق�ى هذه الدعوة مس�موعة يف األرض، وال يق�ىض عليها بالقضاء عىل 
محلتها يف مبدأ االنحراف واالنش�قاق، كي ال ينفرد اإلس�ام املش�وه بالس�احة. 

وقد تعرضنا لذلك بيشء من التوضيح يف خامتة كتابنا )أصول العقيدة).
وبذل�ك يظهر أنه ال جمال لقيام أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه( بتضحية 

.Aشبيهة بتضحية اإلمام احلسن
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الرصاع احلاد بني الصدر األول يعرض الكيان اإلسالمي لالهنيار

أواًل: ألن ال�رصاع احلاد بع�د ارحتال النبيE للرفي�ق األعىل يعرض 
الكيان اإلس�امي العام للوهن والتفكك، أو االهنيار برّدة ونحوها، ألن الناس 

حديثو عهد باإلسام، ومل يرتكز بعد يف نفوسهم.
قال أنس بن مالك: »وما نفضنا أيدينا من تراب قرب رس�ول اهللG حتى 

أنكرنا قلوبنا«))).
وقال أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه( يف خطبة له عند مسريه إىل البرصة: 
»إن اهلل ملا قبض نبيه اس�تأثرت علينا قري�ش باألمر، ودفعتنا عن حق نحن أحق 
به من الناس كافة. فرأيت أن الصرب عىل ذلك أفضل من تفريق كلمة املس�لمن 
وسفك دمائهم، والناس حديثو عهد باإلسام، والدين يمخض خمض الوطب، 

يفسده أدنى وهن، ويعكسه أقل خلف...«)2). 
وق�د تكرر من أمري املؤمنن وبقي�ة األئمة )صلوات اهلل عليهم( بيان هذه 

املضامن ونحوها.

Aقوة الكيان اإلسالمي العام يف عرص اإلمام احلسني

وال يقاس ذلك بعرص اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه(، حيث رضب 

))) مسند أيب يعىل ج:6 ص:0)) فيا رواه عاصم عن أنس، واللفظ له. مسند أمحد ج:3 ص:)22، 268 
مسند أنس. سنن ابن ماجة ج:) ص:522 كتاب اجلنائز: باب ذكر وفاته ودفنهG. سنن الرتمذي ج:5 
ص:249 أبواب املناقب عن رسول اهللG يف باب مل يسمه قبل باب ما جاء يف مياد النبيG. صحيح 
اب�ن حبان ج:4) ص:)60 كتاب التاريخ: ب�اب وفاتهG: ذكر إنكار الصحابة قلوهبم عند دفن صفي 
اهللG. االس�تذكار الب�ن عبد ال�رب ج:3 ص:80. التمهيد الب�ن عبد ال�رب ج:9) ص:323، وج:23 

ص:394. تفسري القرطبي ج:4 ص:225. وغريها من املصادر الكثرية جدًا.
)2) رشح هنج الباغة ج:) ص:308.
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اإلس�ام بجرانه، وانترش يف األرض، وعمت دعوته، وتركز يف النفوس، نتيجة 
 Aاملكاس�ب املادية واملعنوية التي حققها ألتباعه. ويأيت يف  كام أمري املؤمنن

ما يناسب ذلك.
كا أن قيام دولة قاهرة واس�عة الرقعة باس�م اإلس�ام م�ن أهم العوامل 
احلافظ�ة لدعوت�ه، الهت�ام ذوي املطامع يف الس�لطة والنفوذ باحلف�اظ عىل هذه 

الدعوة من أجل استغاهلا لنيل مطامعهم.

الرصاع احلاد يعرض اخلاصة للخطر

وثانيًا: ألن الرصاع احلاد يعرض أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه( والثلة 
الصاحلة الثابتة عىل احلق من أصحابه للخطر.

وبالقض�اء عليهم ال يبقى ناطق بدعوة احلق ُيس�معها للناس بعد انتش�ار 
اإلس�ام يف األرض، وينفرد اإلسام احلاكم يف الساحة من دون معارضة تقف 

يف وجهه، وحتّد من نشاطه يف التثقيف والتحريف.
م�ع أن�ه ال أثر للتضحية م�ن أمري املؤمن�ن )صلوات اهلل علي�ه( وخاصة 
أصحابه، لعدم تركز مفاهيم اإلس�ام، وعدم ظهور مقام أهل البيت )صلوات 
اهلل عليه�م( وال ظامتهم بعد. بل ال خيرج الرصاع بنظر عموم الناس عن كونه 

رصاعًا عىل السلطة، غلب فيه من غلب، وخرس من خرس.

Aتركز دعوة التشيع يف عرص اإلمام احلسني

وهذا بخاف عرص اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه(. لظهور مقام أهل 
البيت )صلوات اهلل عليهم( ورفعة ش�أهنم، ووض�وح ظامتهم، نتيجة اجلهود 

املكثفة السابقة.
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ك�ا جتلت يف هذه املدة معامل دعوة التش�يع وترك�زت، وحصلت عىل أمة 
كبرية تتفهمها، وترجع يف دينها لبقية األئمة من أهل البيت )صلوات اهلل عليهم(. 
ب�ل س�بق أن فاجع�ة الط�ف قد رفعت من ش�أن ه�ذه الدع�وة الرشيفة، 
وصارت س�ببًا يف قوهت�ا وفاعليتها وانتش�ارها، وتعاطف الن�اس معها. بل هي 

نقطة حتول فيها.

حاول أمر املؤمننيA تعديل مسار السلطة لكنه فقد النارص

نعم حاول أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه( أن ينهض يف وجه االنحراف، 
ال م�ن أج�ل حمض التضحية، كا فعل اإلمام احلس�نA. بل م�ن أجل تعديل 
مس�رية اإلس�ام يف أول األمر، عىل أن يكسب جلانبه مجاعة صاحلة تكون ركيزة 
لدع�وة احلق، ويق�وم هبا كيان اإلس�ام، ترهب املنحرف�ن أو ترغمهم، فيفيئوا 

إليها، ويرجعوا للطريق املستقيم.
لكنهA مل جيد من األنصار ما يكفي لذلك، كا تضمنه تراث املس�لمن، 
وذكرنا طرفًا منه يف جواب السؤال الثالث من اجلزء الثاين من كتابنا )يف رحاب 

العقيدة).
فاضط�ر للس�كوت والص�رب، واحلف�اظ عىل نفس�ه الرشيفة، وع�ىل الثلة 
الصاحل�ة مم�ن ثبت معه أو رجع إليه بعد ذلك، بانتظار الفرصة املناس�بة، ليؤدوا 

دورهم يف كبح مجاح االنحراف، بإظهار دعوة احلق، وتنبيه األمة من غفلتها.

دعوى أن أمر املؤمننيA فّرط ومل يستبق األحداث

ه�ذا وقد يقال: إن االنحراف إنا حص�ل ألن أمري املؤمنن )صلوات اهلل 
عليه( مل يستعمل احلزم، ومل يستبق األحداث، وانشغل بتجهيز النبيE حتى 
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تم لآلخرين ما أرادوا.
وه�وA وإن حافظ بذل�ك عىل مبدئيته ومثاليت�ه بنحو يدعو لإلعجاب 

واإلكبار..
أواًل: يف اح�رتام النبيE. كا قال )صل�وات اهلل عليه(: »أفكنت أدع 

رسول اهللG يف بيته مل أدفنه، وأخرج أنازع الناس سلطانه«))).
وثانيًا: يف نظرته للخافة والسلطة، حيث مل جيعلها مغنًا يتسابق إليه، بل 

هي حق جيب عىل املسلمن تسليمه لهA، وحيرم عليهم منازعته فيه.
إال أن�ه )صل�وات اهلل علي�ه( ف�رط بذلك يف حق اإلس�ام، حيث فس�ح 
للمنحرف�ن املج�ال للتحكم فيه بنح�و ال يمكن تداركه. وجتن�ب ذلك أهم من 

احلفاظ عىل املثالية من اجلهتن املتقدمتن.

اجلواب عن الدعوى املذكورة

واجلواب عن ذلك: أنه قد ورد بطرق خمتلفة أن رسول اهللE قد عهد 
إىل أمري املؤمننA يف هذا األمر، فلم يتجاوز عهده. 

وعن�ه )صل�وات اهلل عليه( أنه قال: »قال يل رس�ول اهللF: إن اجتمعوا 
علي�ك فاصن�ع م�ا أمرت�ك، وإال فألص�ق كلكلك ب�األرض. فلا تفرق�وا عني 
ج�ررت عىل املكروه ذي�يل، وأغضيت ع�ىل القذى جفن�ي، وألصقت باألرض 
كل�كيل«)2). ويف كام للفضل بن العباس: »وإنا لنعلم أن عند صاحبنا عهدًا هو 

ينتهي إليه«)3)... إىل غري ذلك)4).
.Nاإلمامة والسياسة ج:) ص:6) إباية عيل )كرم اهلل وجهه( بيعة أيب بكر (((

)2) رشح هنج الباغة ج:20 ص:326.
)3) رشح هنج الباغة ج:6 ص:)2. املوفقيات ص:580 ح:380.

=)4) راج�ع األم�ايل للمفي�د ص:223�224، واألمايل للط�ويس ص:9، وخصائص األئم�ة ص:72�75، 
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ولعل الوجه يف ذلك أحد أمرين، أو كامها:
األول: أن دعوة اإلسام الرفيعة يف بدء ظهورها مل ترتكز ومل تأخذ موقعها 
املناس�ب يف النف�وس كعقي�دة مقدس�ة، ف�إذا ظهر م�ن أمري املؤمن�ن )صلوات 
اهلل علي�ه( � ال�ذي هو يمثل النب�يE يف موقعه � االهتام بالس�لطة واملغالبة 
عليه�ا، وت�رك النبيE جثة مل جيهز م�ن أجل حتصيله�ا، كان ذلك وهنًا عىل 
ه�ذه الدع�وة الرشيفة يزعزع جانب القدس�ية واملبدئية فيه�ا، ويضعف موقعها 

العقائدي يف النفوس. وذلك من أعظم املخاطر عليها.
الثـاين: أن اهلل ع�ز وجل يعلم أن األمر ال يتم لهA لو س�اَبق األحداث، 
وسارع بأخذ البيعة ممن يستجيب له، إلرصار احلزب القريش عىل رصف اخلافة 
ع�ن أهل البي�ت عموم�ًا، وعن أم�ري املؤمنن )صل�وات اهلل علي�ه( خصوصًا، 
إرصارًا ال يق�ف عند حّد دون حتقيق مرشوعهم. ولفقد أمري املؤمننA العدد 
ال�كايف من األنصار م�ن ذوي الثبات واإلرصار عىل احلق، ليتس�نى له الوقوف 

أمام إرصارهم.
فتمس�كه )صل�وات اهلل علي�ه( بحقه، وَس�بقه إلي�ه بأخذ البيع�ة ممن هو 
مقتن�ع به، يس�تلزم نفس املح�ذور الذي يلزم م�ن إرصاره )صل�وات اهلل عليه( 
عىل اس�رتجاع حقه بعد أن س�بقوه له. وهو انش�قاق املهاجري�ن واألنصار عىل 
أنفس�هم، املوج�ب لوهن كيان اإلس�ام يف بدء قيامه، بنحو قد ي�ؤدي إىل الردة 

العامة أو نحوها، لعدم استحكام الدين يف النفوس.
والبقية الصاحلة التي تثبت عىل الدين لو َسِلمت بعد االنشقاق والرصاع 
فه�ي م�ن القل�ة والضع�ف، بحيث ال تق�وى عىل تش�ييد كيان اإلس�ام احلق، 

واالحتجاج ج:) ص:280�)28، )29، وكشف الغمة ج:2 ص:4، وبحار األنوار ج:29 ص:582. 
وغريها من املصادر.

=
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واحلفاظ عليه، ثم محله لألجيال، وتبليغهم به.
ب�ل قد يقىض عىل أمري املؤمنن )صلوات اهلل علي�ه( وعىل البقية الصاحلة 
من الصحابة، نتيجة الرصاع واإلرصار املذكورين، فتضيع معامل احلق، وال يبقى 
م�ن يبلغ األجيال بالدعوة عىل صفائها ونقائها، وينف�رد املنحرفون أو املرتدون 

بالساحة.
أم�ا تراج�ع أمري املؤمنن )صل�وات اهلل عليه( عن اخلافة بع�د أن يباَيع، 
وتس�ليمها جلاعة احلزب القريش إذا رأى منهم اإلرصار، جتنبًا ملخاطر الرصاع. 
فهو أوهن عليه، وأضعف ملوقفه من الرتيث يف األمر حتى يسابقوه، كا حصل. 

والسيا أنه قد يضفي رشعية عىل إرصارهم واسرتجاعهم للسلطة.
ع�ىل أن ذلك ق�د يزيد يف خماوفهم من أمري املؤمن�ن )صلوات اهلل عليه(، 

فيقضون عليه، كا قيض أخريًا عىل مرشح األنصار سعد بن عبادة. 
وق�د ورد أهن�م ق�د حاولوا قتل�هA مع أنه مل يس�ابقهم، ب�ل ملجرد كونه 
صاح�ب احل�ق رشع�ًا، وقد تل�كأ يف بيعة أيب بك�ر، كا تعرضنا لذل�ك يف خامتة 
كتابنا )أصول العقيدة(، فكيف يكون احلال لو س�ابقهم واس�توىل عىل اخلافة، 

ثم اسرتجعت منه قرسًا عليه؟!.

حديث ألمر املؤمننيA يف تقييم األوضاع

ويناس�ب ذلك ما ورد عن أمري املؤمن�ن )صلوات اهلل عليه(، فقد قال له 
قائل: »يا أمري املؤمنن أرأيت لو كان رسول اهللF ترك ولدًا ذكرًا، قد بلغ مبلغ 
احللم، وأنس منه الرش�د، أكانت العرب تس�لم إليه أمره�ا؟« قالA: »ال، بل 
كانت تقتله إن مل يفعل ما فعلت. إن العرب كرهت أمر حممدF، وحسدته عىل 
م�ا آتاه اهلل من فضله، واس�تطالت أيامه، حتى قذفت زوجت�ه، ونفرت به ناقته، 
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مع عظيم إحس�انه إليها، وجسيم مننه عندها، وأمجعت منذ كان حيًا عىل رصف 
األمر عن أهل بيته بعد موته.

ولوال أن قريش جعلت اسمه ذريعة إىل الرئاسة، وسلًا إىل العز واإلمرة، 
ملا عبدت اهلل بعد موته يومًا واحدًا، والرتدت يف حافرهتا، وعاد قارحها جذعًا، 

وبازهلا بكرًا.
ث�م فت�ح اهلل عليه�ا الفت�وح، فأث�رت بع�د الفاق�ة، ومتول�ت بع�د اجلهد 
واملخمصة، فحسن يف عيوهنا من اإلسام ما كان سمجًا...«))) إىل آخر ما تقدم 

عنهA يف أوائل الفصل األول من املقصد الثاين.
واحلاصل: أن ماحظة وضع املس�لمن عند ارحت�ال النبيE للرفيق 
األعىل، وما تتابع من أحداث مأساوية، يشهد بوهنهم وضعفهم عن احلفاظ عىل 
اس�تقامة مس�رية اإلس�ام أمام ضغط احلزب القريش ومؤامراته، إما خوفًا منه، 
أو لعدم تركز الدين يف نفوس�هم، بحيث ابتلوا بالتواكل والتخاذل والامباالة. 

وهلل أمر هو بالغه.
فكان أم�ري املؤمنن )صل�وات اهلل عليه( مضطرًا للتعام�ل معهم بالوجه 
ال�ذي حصل، واالكتفاء باحلفاظ عىل ما يمك�ن أن يكبح به مجاح االنحراف يف 

الوقت املناسب، يف رصاع مرير طويل قدره اهلل سبحانه وتعاىل هلذه األمة. 
واحلمد هلل الذي ال حيمد عىل مكروه س�واه. وله األمر من قبل ومن بعد، 

وإليه يرجع األمر كله.

))) رشح هنج الباغة ج:20 ص:298�299. وتقدم تتمة كامهA يف ص: 67).





الفصل الثاين
Aيف موقف اإلمام احلسن

 إذا كان اإلس�ام بعد وفاة النبيE يف مهب الرياح، لعدم استحكامه 
يف نفوس كثري من معتنقيه، لقرب عهدهم باجلاهلية، بحيث خيشى من أن يؤدي 
ظهور اخلاف والش�قاق بن املسلمن إىل اهنيار الكيان اإلسامي بردة ونحوها 

� كا سبق � فا جمال لذلك يف عهد اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه(.
حيث قد رضب اإلس�ام بجرانه، واتس�عت رقعت�ه، وتعاقبت األجيال 
علي�ه، وتدفق�ت اخلريات عىل املس�لمن بس�بب الفت�وح الكربى، فه�م بن من 
 يتمس�ك به ويدعو له كعقيدة راسخة � عن بصرية كاملة، أو عن تأثر باملجتمع � 
ومن يتمسك به ويدعو له ملصاحله الشخصية من مال أو جاه أو نفوذ أو سلطان.
وم�ن ث�م فالظاه�ر أن موقف اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه( مل يكن 
ناش�ئًا م�ن احل�ذر عىل كيان اإلس�ام الع�ام، كا كان ه�و احل�ال يف موقف أمري 

املؤمنن )عليه أفضل الصاة والسام( بعد رحيل النبيE للرفيق األعىل.
والبد أن يس�تند موقف اإلمام احلسنA لوجوه أخر حيسن بنا التعرض 

ملا يتيرس لنا إدراكه منها.
والكام.. تارة: يف صلحه )صلوات اهلل عليه( مع معاوية.

وُأخـرى: يف صربه وع�دم تغيريه بعد ظه�ور الغدر م�ن معاوية، ونقضه 
للعهد، وانتهاك احلرمات العظام. فالكام يف مقامن:
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املقام األول
يف صلح اإلمام احلسنA مع معاوية

قد كثر احلديث يف الصلح املذكور تقييًا ونقدًا، حسب اختاف توجهات 
املتحدثن، ومداركهم. وال يس�عنا تعقيب ما ذكروه، بل األنسب االقتصار عىل 

عرض وجهة نظرنا، وتقريبها، فنقول:

تعذر انتصار اإلمام احلسنA عسكريًا

الذي يرتاءى لنا أن إرصار اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه( عىل حرب 
معاوي�ة وثبات�ه عليه�ا حتى النهاي�ة، إن كان من أج�ل االنتص�ار  واحلفاظ عىل 
اس�تقامة مس�ار الس�لطة يف اإلس�ام، فالنظرة املوضوعية لظروف الرصاع بن 

اإلمام ومعاوية تشهد بتعذر انتصار اإلمامA عسكريًا.
وذل�ك لتصاعد قوة معاوية وطغياهنا، ووهن أه�ل العراق بعد التحكيم 

الذي أشعرهم باخليبة، وسبب لكثري منهم اإلحباط.
والسيا بعد انش�قاقهم عىل أنفسهم يف فتنة اخلوارج وحرهبم معهم، وما 
تسبب عن ذلك أو قارنه من ظهور األحقاد بينهم، ومللهم من احلرب، وضعف 
بصائ�ر كثري منهم، وانفتاح عيون مجاعة من رؤس�ائهم ع�ىل الدنيا، وانخداعهم 
باملغري�ات التي كان�وا ينتظروهنا من معاوية، وال يتوقعون ش�يئًا منها من اإلمام 
 احلس�نA، نتيج�ة مبدئيته، وس�ريه ع�ىل هنج أبيه )صل�وات اهلل علي�ه(... إىل 
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غري ذلك.
وإذا كان يف معسكر اإلمام )صلوات اهلل عليه( مجاعة � من ذوي البصائر 
 ،Aواإلرصار ع�ىل امل�يض يف احلرب � ق�د ظهر منهم التربم م�ن موقف اإلمام
ك�ا يأيت من بعضهم، فذلك منهم ناش�ئ عن قوة بصريهت�م يف حقهم ويف باطل 
معاوية، وش�دة إبائهم للضي�م، بحيث فقدوا النظرة املوضوعي�ة لواقع القوتن 
املتصارعت�ن، واملوازن�ة بينها، وماحظ�ة نتائج احلرب، وتأثريه�ا عىل الدعوة 

احلقة، عىل األمد القريب والبعيد.

Aخطبة اإلمام احلسن

وقد أوضح ذلك اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه( يف خطبته ألصحابه 
التي رواها ابن األثري بسنده عن ابن دريد. وفيها: »إنا واهلل ما ثنانا عن أهل الشام 
ش�ك وال ندم. وإنا كنا نقاتل أهل الش�ام بالس�امة والصرب، فس�لبت السامة 
بالع�داوة، والصرب باجل�زع. وكنتم يف منتدبكم إىل صف�ن ودينكم أمام دنياكم، 
فأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم. أال وإنا لكم كا كنا، ولس�تم لنا كا كنتم. 
أال وق�د أصبحتم بن قتيلن: قتيل بصفن تبكون ل�ه، وقتيل بالنهروان تطلبون 
ثاره. فأما الباقي فخاذل وأما الباكي فثائر. أال وإن معاوية دعانا إىل أمر ليس فيه 
ع�ز وال نصفة. فإن أردت�م املوت رددناه عليه، وحاكمن�اه إىل اهلل عز وجل بظبا 
الس�يوف، وإن أردتم احلياة قبلناه، وأخذنا لكم الرضا«. قال: »فناداه القوم من 

كل جانب: البقية البقية. فلا أفردوه أمىض الصلح«))).

))) أس�د الغاب�ة ج:2 ص:3) يف ترمج�ة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب، واللفظ له. س�ري أع�ام النباء ج:3 
ص:269 يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب. الكامل يف التاريخ ج:3 ص:406 أحداث سنة إحدى 

وأربعن من اهلجرة: ذكر تسليم احلسن بن عيل اخلافة إىل معاوية. وغريها من املصادر.
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وقد روى هذه اخلطبة الديلمي بتغيري يس�ري، وفيه: »فأما الباكي فخاذل، 
وأما الطالب فثائر«))). 

ويف كت�اب ل�هA إىل معاوية: »أم�ا بعد فإن خطبي انته�ى إىل اليأس من 
ح�ق أحيي�ه وباطل أميته، وخطب�ك خطب من انته�ى إىل م�راده. وإنني أعتزل 
ه�ذا األم�ر وأخليه ل�ك. وإن كان ختليتي إي�اه رشًا لك يف مع�ادك. ويل رشوط 
أرشطه�ا...«)2). ويأيت منهA كام آخر يناس�ب ذل�ك. ونحومها غريمها. وإن 

كان األمر أظهر من ذلك.

خماطر االنكسار العسكري عىل دعوة احلق ومحلتها

وحينئذ فخروج اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل علي�ه( من الرصاع بصلح، 
يبتني عىل الرشوط والعهد وامليثاق، خري من خروجه بانكس�ار عس�كري ينفرد 

به معاوية بالقرار. لوجوه:
األول: أن االنكس�ار العس�كري ال حيصل إال بعد أن تأكل احلرب ذوي 
البصائ�ر الذي�ن ه�م حصيلة جه�ود أمري املؤمن�ن )صل�وات اهلل علي�ه(، لقوة 

إرصارهم وتصميمهم عىل التضحية.
م�ع أن دع�وة التش�يع يف أمّس احلاجة هلم م�ن أجل محله�ا، والتبليغ هبا، 
والدعوة هلا، ألهنا كانت حديثة الظهور عىل الصعيد العام يف املجتمع اإلسامي، 
وكان حاميها القوة بس�بب تس�نم أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه( للسلطة، من 
دون أن ترتكز عقائديًا عىل الصعيد العام. ومل تأخذ موقعها املناسب يف املسلمن، 
فتبق�ى مهزوزة يف مهب الرياح بعد انحس�ار س�لطان أهل البي�ت )صلوات اهلل 

))) أعام الدين ص:292�293.
)2) علل الرشائع ج:) ص:)22 باب:60).
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عليهم(. 
وحينئذ يس�هل ع�ىل معاوية اكتس�احها بع�د انتصاره وقوة س�لطانه، كا 
حاول ذلك، وبذل غاية جهده، وإن مل يفلح نتيجة جهود هذه اجلاعة، ووقوفها 

أمام مرشوعه املذكور.
وهذا بخاف احلال عند هنضة اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه(. حيث 
 Aقد تركزت الدعوة عقائديًا، وجتذرت يف املجتمع اإلس�امي، فالتضحية به
وبالنخبة الصاحلة معه مل تؤثر عىل سري الدعوة، بل كانت نقطة حتول فيها، زادهتا 

عزًة وهباًء، وقوًة ورسوخًا، وظهورًا وانتشارًا، كا سبق.
ومعاوية وإن كان قد نقض العهد، وتتبع كثريًا من الش�يعة بعد ذلك قتًا 
وسجنًا وترشيدًا وتنكيًا. إال أن ذلك ال يبلغ حمذور القضاء عليهم واستئصاهلم 

يف احلرب، أو بعد أن يتم له االنتصار..
أواًل: ألن معاوي�ة مل يق�ض عليه�م كلهم، بل بقي كث�ري منهم. وقد بذلوا 

جهودهم لصالح دعوة احلق يف حياة معاوية وبعد موته.
وثانيـًا: ألن�ه مل يقض عىل كثري ممن قىض عليهم إال بعد فرتة اس�تطاع فيها 
الضحي�ة أن يؤدي وظيفته يف التبليغ بالدعوة الرشيف�ة وتوضيح معاملها، وطبع 
بصاهت�ا يف املجتم�ع. وكان لذل�ك أثره احلمي�د يف بقاء دعوة التش�يع، وتوارث 

األجيال هلا، واتساع رقعتها.
وثالثـًا: ألن ظام�ات الضحاي�ا، ومواقفه�م الصلبة يف س�بيل مبادئهم، 
ص�ارت وس�ام رشف للتش�يع، حيث اصطب�غ بالدم�اء، وصار عنوان�ًا ملقارعة 
الباط�ل، والرصخة يف وج�وه الظاملن، والتضحية من أج�ل املبادئ احلقة. وقد 

حتقق ذلك ألول مرة يف داخل املجتمع اإلسامي. 
نظري موقف املسلمن املستضعفن، الذين تعرضوا لألذى والتعذيب من 
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املرشكن يف مبدأ ظهور اإلسام. مع فارق الكّم والكيف.
كا صارت تلك الظامات سمة عاٍر عىل احلكم األموي، وأحد األسباب 
املهمة يف تش�ويه صورته، وزعزعة رشعيته. والس�يا أنه يذكر بموقف األموين 

السيئ من اإلسام يف مبدأ ظهوره، وأن القوم أبناء القوم.
وخصوص�ًا أن ذل�ك ابتن�ى عىل نق�ض العهد واالس�تهانة به، اس�تهتارًا 
باملب�ادئ والقي�م. وق�د رصح معاوية بذلك م�ن أول األمر، فقد ق�ال يف خطبته 
بالنخيلة عند دخوله الكوفة: »أال إن كل يشء أعطيته احلسن بن عيل حتت قدمي 

هاتن ال أيف به«))).
مع أن كثريًا من أولئك الضحايا هلم أثرهم املحمود يف اإلسام، ومكانتهم 
الس�امية يف نفوس املس�لمن. وق�د هّز مقتل حجر بن ع�دي وأصحابه املجتمع 
اإلس�امي، وهو أحد أحداث معاوي�ة وموبقاته املذكورة، فكيف صارت نظرة 

املسلمن ملعاوية بسبب ما سبقه وحلقه من جرائمه وتعدياته الكثرية؟!.
الثاين: أن قتل من يقتل من الش�يعة يف احلرب أمر تقتضيه طبيعة احلرب، 

ال يعد بنظر مجهور الناس جريمة من معاوية. 
بل حتى قتلهم بعد حصول االنكسار العسكري. ألن املحاربن يكونون 

أرسى ال يستنكر من املنترص قتلهم يف تلك العصور.
ولذا عّد عفو النبيE عن املرشكن بعد فتح مكة، وعفو أمري املؤمنن 

)صلوات اهلل عليه( عن املقاتلن بعد حرب اجلمل، تفضًا منها.
أما قتل اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( وأهل بيته وشيعته بعد املوادعة 
وأخ�ذ العه�ود واملواثيق فهو م�ن أعظم اجلرائم اإلنس�انية واملس�تنكرات بنظر 
))) مقاتل الطالبين ص:45 يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالبA، واللفظ له. رشح هنج الباغة ج:6) 

.Cص:46. أنساب األرشاف ج:3 ص:)29 أمر احلسن بن عيل بن أيب طالب
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اخلاصة والعامة. 
وبذلك اس�تطاع اإلمام احلس�نA أن يعصم دمه الزكي ودماء أهل بيته 
وشيعته، وحيفظ هلم حرمتهم، وجيعل قتل من قتل منهم، واالعتداء عىل الباقن 
بوجوه أخر، جرائم مس�تنكرة دينيًا وإنسانيًا تشوه صورة احلكم األموي، وسببًا 

للتشنيع عليه والتنفري منه. وهو من أهم املكاسب يف الرصاع املبدئي.
الثالـث: أن معاوي�ة لي�س كيزيد يف الطي�ش والعنجهية، ب�ل خيتلف عنه 
باحلنك�ة وُبع�د النظر. والظاهر أن ذلك يمنعه من قتل اإلمام احلس�ن )صلوات 
اهلل علي�ه( وأه�ل بيت�ه ل�و مل يقتل�وا يف املعركة، ملا هلم م�ن املقام الدين�ي الرفيع، 
واملكانة السامية يف نفوس املسلمن، فا يثري عىل نفسه غضب املسلمن بقتلهم، 

بل يستبقيهم، ليظهر بمظهر احلليم املتفضل بعفوه بعد املقدرة.
ويف ذل�ك أعظم الوهن عليهم، وعىل دعوهتم الرشيفة. كا يكون حاجزًا 
هلم عن اإلنكار عليه يف ممارس�اته اإلجرامية ضد الدين واملسلمن، حيث يكون 

بنظر عامة الناس من الرّد عىل اإلحسان باإلساءة.
وال أق�ل من أن يس�تغل معاوية ذلك ضده�م ويوظف قدرات�ه التثقيفية 
واإلعامية للتهريج عليهم به، وتش�ويه صورهتم، من أجل أن يستغفل الناس، 

ويشغلهم به عن التوجه جلرائمه ونقدها.

ترصحيات اإلمام احلسن وبقية األئمةB يف توجيه الصلح

وق�د أش�ار اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل علي�ه( وبقي�ة األئمةB لكثري 
مم�ا ذكرنا من أج�ل توجيه موقف�ه مع معاوي�ة، وإقدامه عىل صلح�ه ومهادنته، 
 وإقن�اع خواص أصحاب�ه، والتخفيف من غلواء انفعاهلم م�ن احلدث املذكور، 

وأسفهم له.
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فف�ي حدي�ث لهA عن صلحه م�ع معاوية: »واهلل ما س�لمت األمر إليه 
إال أين مل أج�د أنص�ارًا، ولو وجدت أنصارًا لقاتلت�ه لييل وهناري حتى حيكم اهلل 
بين�ي وبين�ه. ولكني عرفت أه�ل الكوفة وبلوهتم، وال يصل�ح يل منهم من كان 
فاس�دًا. إهنم ال وفاء هلم وال ذمة يف قول وال فعل. إهنم ملختلفون، ويقولون لنا 

إن قلوهبم معنا، وإن سيوفهم ملشهورة علينا«))).
ويف حدي�ث ل�ه )س�ام اهلل علي�ه( طويل مع أيب س�عيد عقيصا ق�ال: »يا 
أب�ا س�عيد إذا كنت إمامًا م�ن قبل اهلل تعاىل ذكره مل جيب أن يس�فه رأيي فيا أتيته 
م�ن مهادنة أو حماربة وإن كان وجه احلكمة فيا أتيته ملتبس�ًا. أال ترى اخلرض ملا 
خرق السفينة، وقتل الغام، وأقام اجلدار سخط موسىA فعله، الشتباه وجه 
احلكمة عليه، حتى أخربه فريض. هكذا أنا سخطتم عيّل بجهلكم بوجه احلكمة 

فيه. ولوال ما أتيت ملا ترك من شيعتنا عىل وجه األرض أحد إال قتل«)2).
ويف رواي�ة أخرى عن�هA أنه قال: »إنا هادنت حقن�ًا للدماء وصيانتها، 

وإشفاقًا عىل نفيس وأهيل واملخلصن من أصحايب«)3).
وق�الA حلج�ر بن ع�دي: »يا حجر إين قد س�معت كام�ك يف جملس 
معاوية. وليس كل إنسان حيب ما حتب، وال رأيه كرأيك. وإين مل أفعل ما فعلت 

إال إبقاء عليكم. واهلل تعاىل كل يوم هو يف شأن«)4).
ويف حديث لهA آخر معه قال: »إين رأيت هوى عظم الناس يف الصلح 

))) االحتجاج ج:2 ص:2). بحار األنوار ج:44 ص:47).
)2) بحار األنوار ج:44 ص:2. علل الرشائع ج:) ص:))2. الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف ص:96).
)3) مناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب ج:3 ص:96). تنزيه األنبياء ص:222. بحار األنوار ج:44 ص:56.

)4) الفتوح البن أعثم ج:4 ص:295 ذكر مس�ري معاوية إىل العراق ألخذ البيعة لنفس�ه من احلس�ن بن عيل، 
واللفظ له. مناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب ج:3 ص:97). بحار األنوار ج:44 ص:57. رشح 

هنج الباغة ج:6) ص:5).
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وكره�وا احل�رب، فلم أح�ب أن أمحله�م عىل ما يكره�ون، فصاحل�ت بقيًا عىل 
ش�يعتنا خاصة من القتل. ورأيت دفع هذه احلروب إىل يوم ما. فإن اهلل كل يوم 

هو يف شأن«))).
ويف حديث ثقيف البكاء قال: »رأيت احلسن بن عيلA عند منرصفه من 
معاوي�ة وقد دخل عليه حجر بن عدي، فقال: الس�ام علي�ك يا مذل املؤمنن. 
فقال: مه. ما كنت مذهلم، بل أنا معز املؤمنن، وإنا أردت البقاء عليهم...«)2).

وق�ال )صل�وات اهلل علي�ه( لعيل بن حممد بن بش�ري اهلم�داين: »ما أردت 
بمصاحلتي معاوية إال أن أدفع عنكم القتل عندما رأيت من تباطؤ أصحايب عن 
احلرب، ونكوهلم عن القتال. واهلل لئن رسنا إليه باجلبال والش�جر ما كان بد من 

إفضاء هذا األمر إليه«)3).
وق�ال فضي�ل بن مرزوق: »أتى مالك بن ضمرة احلس�ن ب�ن عيل. فقال: 
السام عليك يا مسخم وجوه املؤمنن. قال: يا مالك ال تقل ذلك. إين ملا رأيت 
الناس تركوا ذلك إال أهله خشيت أن جتتثوا عن وجه األرض. فأردت أن يكون 

يف األرض ناعي. فقال: بأيب وأمي ذرية بعضها من بعض«)4).
ويف حديث له )صلوات اهلل عليه( مع زيد بن وهب اجلهني عن أصحابه 
ملا طعنA باملدائن قال: »أرى واهلل أن معاوية خري يل من هؤالء. يزعمون أهنم 
يل ش�يعة، ابتغ�وا قت�يل، وانتهبوا ثقيل، وأخ�ذوا مايل. واهلل لئن آخ�ذ من معاوية 
عه�دًا أحق�ن به دمي، وأومن به يف أهيل، خري م�ن أن يقتلوين، فيضيع أهل بيتي 
وأهيل. واهلل لو قاتلت معاوية ألخذوا بعنقي حتى يدفعوين إليه س�لًا. واهلل لئن 

))) األخبار الطوال ص:220 عند ذكر زياد بن أبيه.
)2) دالئل اإلمامة ص:66).

)3) األخبار الطوال ص:)22 عند ذكر زياد بن أبيه.
)4) تاريخ دمشق ج:3) ص:280 يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب.
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أسامله وأنا عزيز خري من أن يقتلني وأنا أسري، أو يمن عيل، فتكون سبة عىل بني 
هاشم إىل آخر الدهر. ومعاوية ال يزال يمن هبا وعقبه عىل احلي منا وامليت«))).
 :Aملا دخل عليه الناس فامه بعضهم عىل بيعته قال Aويف حديث له 
»وحيك�م ما ت�درون ما عملت. واهلل الذي عملت خري لش�يعتي مما طلعت عليه 
الش�مس أو غرب�ت. أال تعلمون أنن�ي إمامكم مفرتض الطاع�ة عليكم، وأحد 
س�يدي ش�باب أهل اجلنة بنص من رس�ول اهللF عيّل؟! قالوا: ب�ىل. قال: أما 

علمتم أن اخلرضA ملا خرق السفينة...«)2).
ويف حدي�ث لإلم�ام أيب جعفر حممد ب�ن عيل الباقر )صل�وات اهلل عليه(: 
»واهلل لل�ذي صنعه احلس�ن ب�ن عيلC كان خ�ريًا هلذه األمة مم�ا طلعت عليه 
الش�مس«)3). ويف حدي�ث آخر لهA عن س�دير وفيه: »إن العل�م الذي وضع 
رس�ول اهللF عند ع�يلA. من عرفه كان مؤمنًا، ومن جح�ده كان كافرًا. ثم 
كان بع�ده احلس�نA. قلت: كي�ف يكون بذل�ك املنزلة وقد كان من�ه ما كان. 
دفعه�ا إىل معاوي�ة؟ فقال: اس�كت، فإنه أعلم با صنع. لوال م�ا صنع لكان أمر 
عظيم«)4)... إىل غري ذلك مما ورد عن اإلمام احلس�ن وعن بقية األئمة )صلوات 

اهلل عليهم أمجعن).
واحلاصل: أن اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه( قد نقل الشيعة بصلحه 
هذا من مقاتلن يف حرب فاش�لة، ال حرمة هلم يف أعراف احلرب � خصوصًا يف 
ذلك العرص � إىل معارضة يعتصمون بالعهد، ويتمتعون بكافة حقوق املسلمن، 

))) االحتجاج ج:2 ص:0). بحار األنوار ج:44 ص:20.
)2) ك�ال الدي�ن ومتام النعم�ة ص:6)3. االحتج�اج ج:2 ص:9. بحار األن�وار ج:)5 ص:32). إعام 

الورى بأعام اهلدى ج:2 ص:230.
)3) الكايف ج:8 ص:330. بحار األنوار ج:44 ص:25. تفسري العيايش ج:) ص:258.

)4) علل الرشائع ج:) ص:0)2�))2 باب:59).
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وهلم حرمة الدم واملال. 
وبذل�ك يكون من حقهم أن يقوموا بنش�اطهم يف خدمة خط أهل البيت 
)صلوات اهلل عليهم(. وهو ما حصل فعًا. فقد بذلوا يف سبيل ذلك جهودًا مكثفة 

أدت إىل ظهور الدعوة احلقة، وانتشارها عىل الصعيد العام بن املسلمن.
والسيا بعد أن تفرغ اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( ومن معه من بني 
هاش�م بعد الصلح للجانب الثقايف، وواصلوا الش�وط ال�ذي بدأه أمري املؤمنن 

)عليه أفضل الصاة والسام( وأكدوا املفاهيم التي طرحها بن املسلمن.
غاية األمر أن معاوية بعدوانه وغش�مه مل يمتع الش�يعة باحلقوق املذكورة 
 كامل�ة، ونكل هبم بعد ذلك، وحاول القض�اء عليهم وتطويق الدعوة خلط أهل 

.Bالبيت
لكن ذلك � يف واقعه � زاد من قوة خط أهل البيت )صلوات اهلل عليهم(، 

وصار سببًا يف بلورة دعوهتم وظهورها، وتركزها وانتشارها بن املسلمن.

ال جمال الستمرار اإلمامA يف احلرب حتى النفس األخر

ومن مجيع ما ذكرنا ظهر أنه ال جمال لقول من يقول: كان عىل اإلمام احلسن 
)صلوات اهلل عليه( االس�تمرار يف احلرب، ال من أجل االنتصار العس�كري � ملا 
س�بق م�ن تعذره � ب�ل كان عليه أن يس�تمر يف احلرب حتى النف�س األخري وإن 

ضحى بنفسه وأهل بيته، كا فعل اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه(.
إذ نق�ول يف ج�واب ذل�ك: إن تضحي�ة اإلمام احلس�نA مل تكن ملجرد 
اإلب�اء واالمتن�اع عن اخلض�وع للظامل ترفع�ًا وإن�كارًا للمنكر، ليش�رتك اإلمام 
احلسنA معه يف ذلك، وإنا كان من أجل صاح الدين عىل األمد البعيد. وال 
يتحقق ذلك يف حق اإلمام احلسنA. الختاف ظروفهA عن ظروف هنضة 
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..Aاإلمام احلسن
أواًل: ألن معاوية قد استوىل عىل اخلافة بعد حرب طاحنة، بررها بالطلب 

بدم عثان، ثم استتبعت التحكيم الذي أضفى عىل خافته رشعية صورية.
كا أن استمراره يف الرصاع بقوة عسكرية آخذة بالتزايد جعلت منه واقعًا 
مفروض�ًا ال يقه�ر، وجيب التعامل مع�ه بحكمة بنظر مجهور الن�اس، وكثري من 

خاصتهم.
ولي�س ه�و كيزي�د ال�ذي اس�توىل عىل اخلاف�ة بوالي�ة العهد ع�ىل غرار 
القيرصية أو الكرسوية مما مل يعهده املسلمون بعد، بل أنكروه أشّد اإلنكار. وهو 

بعد مل يفرض عىل األرض بقوة كقوة معاوية. 
واحت�ال التغلب عليه بس�بب نقمة الناس خلافت�ه كان واردًا بنظر عامة 
الن�اس، وإن�ا كان التخوف من قبل بعض اخلاصة حلس�ابات منطقية ال يدركها 

اجلمهور.
وجم�رد عل�م اإلم�امA بعدم رشعية خاف�ة معاوية ال يكف�ي يف ترتيب 
األث�ر عىل تضحيته، ما مل تك�ن نظرته مدعومة بالرأي اإلس�امي العام، ولو يف 

اجلملة.
وثانيـًا: ألن اإلم�ام احلس�ن )صل�وات اهلل علي�ه( يف موقع ال�رصاع عىل 
الس�لطة، والدف�اع العس�كري عن خاف�ة قد ثبتت ل�ه ببيعة أه�ل الكوفة بنظر 
مجه�ور املس�لمن، وبالن�ص عن�د اخلاصة من ش�يعته، بن�اء عىل نظري�ة مل تأخذ 

موقعها املناسب عند مجهور املسلمن. 
ولي�س هو كاإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه( يف موق�ف االمتناع من 
البيع�ة واإلن�كار للمنكر، قانع�ًا بأن يرتك من دون أن يق�ود حربًا، وإنا فرضت 
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احلرب عليه فرضًا.
وبعب�ارة أخرى: اإلمام احلس�نA كان يقود حرب�ًا خارسة بنظر الناس، 
ال يربره�ا إال اإلرصار االنفعايل والعناد، وليس كاإلمام احلس�نA يف موقف 
الدفاع يف حرب ظاملة تريد أن تفرض عليه بيعة يأباها، وال مربر إللزامه هبا، بل 

هي فاقدة للرشعية بمقتىض املوازين املعروفة بن املسلمن آنذاك.
وثالثًا: ملا ذكرناه آنفًا من أن دعوة التشيع يف أمس احلاجة خلواص الشيعة 

الذين سوف تأكلهم احلرب، أو جيتثون عن جديد األرض.
ورابعًا: ملا سبق أيضًا من أن معاوية ليس كيزيد يف طيشه وعنجهيته، فهو 
� ع�ىل الظاه�ر � ال يقوم ك�ا قام يزيد بكثري من اجلرائم الوحش�ية التي زادت يف 

فظاعة فاجعة الطف وتأثريها يف نفوس املسلمن ضد احلكم األموي.
بل من القريب جدًا أن يستبقي معاوية اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( 
وأه�ل بيت�ه لوحدهم بعد أن يقيض عىل أنصارهم، كا س�بق، وس�بق بيان آثاره 

السلبية.
وخامسًا: ألن جتربة احلكم األموي املرة يف عهد معاوية الطويل قد زادت 
يف مربرات اخلروج عليه من ِقَبل اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( يف نظر عامة 
املسلمن عا كان عليه يف عهد اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( قبل مرور تلك 

التجربة.
وسادسـًا: ألن ظهور االس�تهتار بالدين واالس�تهانة بالقيم يف يزيد أكثر 
م�ن ظهورمه�ا يف معاوية بنظر عامة الن�اس... إىل غري ذلك مم�ا يظهر للمتأمل، 
ويتض�ح به الفرق الشاس�ع بن ظروف اإلمامن )صلوات اهلل عليها( املس�تتبع 
للف�رق بينها يف املواقف، ويف أمهي�ة التضحية ومربراهتا، واآلث�ار املرتتبة عليها 

لصالح الدين.
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Aملوقف اإلمام احلسن Aتأييد اإلمام احلسني

ولذا نرى اإلمام احلسنA يؤيد موقف اإلمام احلسنA، ويدخل فيا 
دخ�ل فيه، ويبقى عىل ذلك املوقف بعد وفاة اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه( 

عرش سنن مع معاوية.
وملا امتنع )صلوات اهلل عليه( من االستجابة ملعاوية يف البيعة ليزيد بوالية 
العهد، وعرف رفضهA هلا تطلعت الشيعة خللع معاوية، وكتب إليه جعدة بن 

هبرية من الكوفة كتابًا يقول فيه:
»أما بعد فإن من قبلنا من ش�يعتك متطلعة أنفسهم إليك، ال يعدلون بك 
أح�دًا. وق�د كانوا عرف�وا رأي أخيك احلس�ن يف دفع احلرب، وعرف�وك باللن 
ألوليائ�ك، والغلظ�ة عىل أعدائك، والشّدة يف أمر اهلل. فإن كنت حتب أن تطلب 

هذا األمر فاقدم علينا، فقد وطنا أنفسنا عىل املوت معك«.
فأجاب�ه اإلم�ام احلس�ن )صلوات اهلل علي�ه( بكتاب أعم�ه إىل مجيع أهل 
الكوفة يقول فيه: »أما أخي فأرجو أن يكون اهلل قد وفقه وس�دده فيا يأيت. وأما 
أن�ا فليس رأيي اليوم ذلك. فالصقوا رمحك�م اهلل باألرض، واكمنوا يف البيوت، 
واحرتس�وا من الظنة. مادام معاوية حيًا. فإن حيدث اهلل به حدثًا وأنا حي كتبت 

إليكم برأيي. والسام«))).

عظمة اإلمام احلسنA يف موقفه

واإلنص�اف أن النظ�رة املوضوعية لظروف اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل 
علي�ه( تق�يض بعظم�ة موقفه اجل�ريء يف خدم�ة الدي�ن، وفنائ�ه يف ذات اهلل عز 

))) األخبار الطوال ص:222 موت احلسن بن عيل.
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وج�ل م�ن أجل ذلك، ألنه أق�دم بموقفه هذا عىل أن يتج�رع األذى والغصص 
من معاوية وأتباعه، ويتعرض للتش�نيع عليه باجلبن وحب العافية ونحومها من 

أعدائه، ومن جهلة الناس. 
ك�ا يتعرض لّلوم والتقريع من ش�يعته وأوليائ�ه، لِقَصر نظرهم وجهلهم 

بوجه احلكمة يف موقفه، بحيث يصعب تفهمهم له واقتناعهم به.
ويمك�ن التعرف عىل مرارة ما كان يقاس�يهA مم�ا روي عن هزان. قال: 
»قيل للحس�ن بن عيل: تركت إمارتك وس�لمتها إىل رجل من الطلقاء، وقدمت 

املدينة! فقال: إين اخرتت العار عىل النار«))).
 ف�إن هذا احلديث إن ص�دق فأي معاناة كانA يعانيها وهو يرى نفس�ه 
� مع ما هو عليه من اجلالة ورفعة املقام � قد جنى العار بصلحه. وإن كان كذبًا 
واف�رتاًء عليهA فا أعظ�م معاناته وهو يرى أنه قد تع�رض ألن يرميه األعداء 

واجلاهلون بتحمل العار، والرضا به.
فه�و )صل�وات اهلل عليه( يف صربه عىل ذلك كله م�ن أجل صاح الدين 
ق�د بل�غ القم�ة يف اجله�اد يف س�بيل اهلل تعاىل والفن�اء يف ذات�ه. وإنا هلل وإن�ا إليه 

راجعون. 
فجزاه اهلل عز وجل عن دينه وأوليائه خري جزاء املحسنن. والسام عليه 
ي�وم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيًا، ورمحة اهلل وبركاته وصلواته وحتياته. إنه 

محيد جميد.

 Aتاريخ دمشق ج:3) ص:266 يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب طالب، واللفظ له. ترمجة اإلمام احلسن ((( 
من طبقات ابن سعد ص:)8 ح:40).
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املقام الثاين
 Aيف عدم مواجهة اإلمام احلسن

ملعاوية بعد ظهور غدره
م�ن الظاهر أن معاوية قد أعلن م�ن يومه األول عن عدم التزامه برشوط 
الصل�ح، وقد س�بق أنه خطب يف النخيلة عندما ورد الكوف�ة بعد الصلح، فقال 
يف مجل�ة م�ا قال: »أال إن كل يشء أعطيته احلس�ن بن عيل حت�ت قدمي هاتن، ال 

أيف به«))).
وم�ن املعلوم أن ترصي�ح معاوية هذا وإن كان � يف واقع�ه � مربرًا لإلمام 
احلس�ن )صلوات اهلل عليه( يف ختليه عن الصلح، بغض النظر عا يأيت التعرض 
له. إال أن األوضاع واملوانع السابقة مل تتغري لصاحله، بحيث يستطيع التخيل عن 

الصلح وإعان احلرب.
ب�ل رب�ا زادت األوضاع س�وءًا بعد انفراط جيش اإلم�امA، ووصول 
معاوي�ة بجيش�ه يف راح�ة إىل مش�ارف الكوفة، وظهور الش�قاق ب�ن أصحاب 

اإلمام، الختاف وجهات نظرهم من الصلح.
وم�ن القريب أن معاوية أدرك ذلك، فأعلن موقفه املذكور من الرشوط. 

وإال فمن البعيد جدًا أن يغامر ويترسع من دون أن يأمن من مغبة عمله.

))) تقدمت مصادره يف ص: 474. 
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نع�م بطول املدة رب�ا تكون األوضاع ق�د تغريت لصالح اإلمام احلس�ن 
)صلوات اهلل عليه( من جهتن:

األوىل: تركز دعوة التشيع عقائديًا يف اجلملة، بحيث ال خيشى من اهنيارها 
بتضحية مجلة من خواص الش�يعة مع اإلمام احلس�نA، ك�ا ضحوا أخريًا مع 

.Aاإلمام احلسن
الثانية: تش�وه صورة احلكم األموي نتيجة استهتار معاوية بقيم املسلمن 
وحقوقه�م. وظهور نقضه للعهد عمليًا، وتعديه ع�ىل أهل البيت )صلوات اهلل 

عليهم( وعىل شيعتهم.

Aحترك الشيعة يف حياة اإلمام احلسن

ولع�ل ذلك هو الذي محل مجاعة من الش�يعة يف الكوف�ة عىل أن يراجعوا 
اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( ويطلبوا منه اخلروج عىل معاوية. 

فع�ن أيب الكن�ود عبد الرمح�ن بن عبيد أنه ق�ال: »ملا بايع احلس�ن بن عيل 
معاوية أقبلت الشيعة تتاقى بإظهار األسف واحلرسة عىل ترك القتال. فخرجوا 
إليه بعد سنتن من يوم بايع معاوية، فقال له سليان بن رصد اخلزاعي: ما ينقيض 
تعجبنا من بيعتك معاوية ومعك أربعون ألف مقاتل من أهل الكوفة كلهم يأخذ 
العط�اء، وهم ع�ىل أبواب منازهلم. ومعه�م مثلهم من أبنائهم وأتباعهم س�وى 
ش�يعتك م�ن أهل البرصة وأه�ل احلجاز. ثم مل تأخذ لنفس�ك ثقة يف العقد، وال 
حظًا يف العطية... ولكنه أعطاك شيئًا بينك وبينه ثم مل يف به. ثم مل يلبث أن قال 
عىل رؤوس الناس: إين كنت رشطت رشوطًا ووعدت عدات إرادة إلطفاء نار 
احلرب، ومداراة لقطع هذه الفتنة. فأما إذا مجع اهلل لنا الكلمة واأللفة، وآمننا من 
الفرق�ة فإن ذلك حتت قدمي. فواهلل ما اغ�رتين بذلك إال ما كان بينك وبينه وقد 
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نقض. فإذا شئت فأعد احلرب جذعة، وأنذر))) يل يف تقدمك إىل الكوفة، فأخرج 
عنها عامله، وأظهر خلعه، وتنبذ إليهم عىل سواء. إن اهلل ال حيب اخلائنن. وقال 

اآلخرون مثل ما قال سليان بن رصد.
فق�ال هلم اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه(: أنتم ش�يعتنا وأهل مودتنا. 
فل�و كنت باحلزم يف أمر الدنيا أعمل ولس�لطاهنا أرب�ض وأنصب ما كان معاوية 
بأب�أس مني بأس�ًا، وال أش�د ش�كيمة، وال أمىض عزيم�ة. ولكن�ي أرى غري ما 
رأيتم. وما أردت فيا فعلت إال حقن الدم. فارضوا بقضاء اهلل، وسلموا ألمره، 
والزموا بيوتكم، وأمس�كوا، أو قال: كفوا أيديكم، حتى يس�رتيح بر أو يسرتاح 

من فاجر«)2).
وربا يكون متس�كه )عليه أفضل الصاة والسام( بموقفه وإرصاره عىل 
املوادع�ة من أج�ل أن األوضاع وإن تغريت لصاحلهA من اجلهتن الس�ابقتن 

إال أهنا مل تتغري من بقية اجلهات السابقة. بل زاد يف املشكلة أمران:

تقوية معاوية لسلطانه يف فرتة حكمه

األول: أن معاوية وإن اس�تهرت بقيم املس�لمن وحقوقهم، إال أنه اش�رتى 
ضائر كثري من ذوي املكانة والنفوذ يف املجتمع. كا أنه أحكم أمر سلطانه، وزاد 
يف قوة دولته بالرتغيب والرتهيب، بنحو قد ال يتهيأ استجابة فئة معتد هبا لإلمام 
احلس�ن )صل�وات اهلل علي�ه(، كا حصل لإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه(، 
حيث اس�تجابت له فئة كبرية من الناس، بحيث كان خروجه مربرًا نس�بيًا، وإن 

))) هك�ذا ورد يف الطبع�ة املعتم�د عليه�ا، ولكن الوارد يف طبع�ة دار اليقظة العربية حتقي�ق: حممود فردوس 
العظم ج:2 ص:)39 »وائذن يل«.

)2) أنس�اب األرشاف ج:3 ص:290�)29 أم�ر احلس�ن ب�ن عيل ب�ن أيب طالبC، واللفظ ل�ه. اإلمامة 
والسياسة ج:) ص:33)�34) إنكار سليان بن رصد.
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غدروا به بعد ذلك، أو عجزوا عن االلتحاق به ونرصه.

استغالل معاوية للعهد

الثاين: أن اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( كان مقيدًا مع معاوية بصلح 
وميثاق يمنعه من اخلروج عليه واملواجهة معه.

 Aونقض معاوية للرشوط وإن كان مربرًا رشعيًا وواقعيًا خلروج اإلمام 
عن الصلح، إال أن معاوية با يملك من قوى إعامية وتثقيفية هائلة يستطيع أن 
يغفل عامة املسلمن عن جريمته يف البدء بنقض الرشوط، ويظهر اإلمام احلسن 

)صلوات اهلل عليه( بمظهر الناقض للعهد، من أجل أن يكثف القوى ضده.
كا أنه بذلك يضعف قوة اإلمامA املعنوية، ويش�وه صورته بنحو يتناىف 
م�ع مقام اإلمام الرفيع يف القدس�ية واملبدئي�ة واملثالية، كا يش�ّوه صورة الدعوة 

الرشيفة التي يتبناها )صلوات اهلل عليه(، بحيث يرّض هبا عقائديًا.
وبعبـارة أخـرى: ال يكف�ي يف احلفاظ عىل قدس�ية رموز الدين وقدس�ية 
دعوهت�م � بحيث تأخذ موقعها املناس�ب عقائديًا � احلفاظ ع�ىل املبادئ واملثالية 
واقع�ًا، ويف علم اهلل تعاىل، بل البد مع ذل�ك من البعد من مواقع التهم، وجتنب 
كل ما يمكن أن يستغله اخلصوم يف تشويه صورهتم وإن ابتنى عىل جتاهل احلقائق 

والكذب والبهتان والتهريج غري املسؤول.
ولذا ورد عن النبيE أنه حينا طلبوا منه قتل عبد اهلل بن ُأيب � بعد أن 
أعلن بمواقفه الس�لبية منه ومن دعوته � قال: »ال يتحدث الناس أن حممدًا يقتل 

أصحابه«))). 

))) صحي�ح البخ�اري ج:6 كتاب التفس�ري: باب تفس�ري س�ورة املنافق�ن ص:65 باب قوله س�واء عليهم 
=استغفرت هلم أم مل تستغفر هلم لن يغفر اهلل هلم إن اهلل ال هيدي القوم الفاسقن، ص:67 باب يقولون لئن 
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 :Eوملا عرضوا عليه أن يقتل من نّفر ناقته وحاول إلقاءه يف العقبة قال
»ال. أك�ره أن تتحدث الع�رب بينها أن حممدًا قاتل بقوم، حتى إذا أظهره اهلل هبم 

أقبل عليهم يقتلهم...«))).
ومل�ا نقض معاوية رشوط املوادعة م�ع أمري املؤمنن )عليه أفضل الصاة 
والس�ام( وأخذ يش�ن الغارات عىل باده خطب أم�ري املؤمننA، فقال: »ما 
ملعاوية قاتله اهلل؟! لقد أرادين عىل أمر عظيم. أراد أن أفعل كا يفعل. فأكون قد 
هتك�ت ذمتي، ونقض�ت عهدي، فيتخذها عيل حجة، فتكون عيّل ش�ينًا إىل يوم 
القيام�ة كلا ذكرت. ف�إن قيل له: أنت بدأت. قال: م�ا علمت وال أمرت. فمن 
قائ�ل يقول: قد ص�دق. ومن قائل يقول: ك�ذب. أَم واهلل إن اهلل لذو أناة وحلم 
عظي�م. لق�د حلم عن كثري م�ن فراعنة األولن، وعاقب فراعن�ة، فإن يمهله اهلل 
فلن يفوته، وهو له باملرصاد عىل جماز طريقه. فليصنع ما بدا له، فإنا غري غادرين 
بذمتنا، وال ناقضن لعهدنا، وال مروعن ملس�لم وال معاهد، حتى ينقيض رشط 

املوادعة بيننا إن شاء اهلل«)2).
ونظري ذلك ما سبق يف أواخر املقصد األول � عند الكام يف تبدل موقف 
 السلطة من فاجعة الطف وحماولتها التنصل منها � من كام معاوية مع عبيد اهلل بن 

العباس يف التنصل مما فعله برس بن أرطاة وقتله لولديه)3).

رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل وهلل العزة ولرس�وله وللمؤمنن ولكن املنافقن ال يعلمون. 
صحيح مسلم ج:8 ص:9) كتاب الرب والصلة واآلداب: باب نرص األخ ظاملًا أو مظلومًا. وغريمها من 

املصادر الكثرية.
))) تفسري ابن كثري ج:2 ص:386�387، واللفظ له. البداية والنهاية ج:5 ص:25 يف أحداث سنة تسع من 
اهلج�رة. ختريج األحاديث واآلثار للزيلعي ج:2 ص:84 احلديث اخلامس والثاثون. الدر املنثور ج:3 
ص:260. تاريخ اإلسام ج:2 ص:648 يف فائدة. السرية احللبية ج:3 ص:)2). وغريها من املصادر.

)2) اإلرشاد ج:) ص:275�276. بحار األنوار ج:34 ص:52)�53).
)3) تقدم يف ص: )3) وما بعدها.

=
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وعىل ذلك فمعاوية وإن جّد يف نقض الرشوط التي بينه وبن اإلمام احلسن 
)صل�وات اهلل علي�ه(، إال أن اإلم�امA لو اس�تعمل حقه الواقع�ي والرشعي، 
وخ�رج عليه، ألغفل معاوية ما س�بق منه، وس�لط األضواء ع�ىل موقف اإلمام 
)صل�وات اهلل علي�ه(، وركز إعامه عليه، وأخذ يش�نع عىل اإلم�امA بأنه قد 
نق�ض العهد، وخ�اس برشطه، وجّند قوت�ه اإلعامية اهلائلة ورواة الس�وء من 
أجل ذلك، بحيث خيدش يف قدسية اإلمام )صلوات اهلل عليه(، وقدسية دعوته، 

ويزعزع بعدمها العقائدي. 
وه�ي طريقة املبطلن املألوفة يف رصاعهم م�ع غريهم. وما أكثر مفردات 

ذلك، بل نحن قد عشنا والزلنا نعيش مع بعض تلك املفردات.
وه�ذا معاوي�ة نفس�ه كتب له م�روان أن�ه ال يأمن وثوب اإلمام احلس�ن 
)صل�وات اهلل عليه(، فكتب لإلمامA: »أما بع�د فقد انتهت إيل أمور عنك إن 
كانت حقًا � فقد أظنك تركتها رغبة � فدعها. ولعمر اهلل إن من أعطى اهلل عهده 
وميثاقه جلدير بالوفاء... وعظ نفسك فاذكر، ولعهد ]وبعهد.خ[ اهلل أوف...«. 

وهو بذلك يغفل بدءه بنقض العهد.
ول�ذا أجاب�ه اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل علي�ه( بكتاب يق�ول فيه بعد 
كام طوي�ل يتضمن اس�تعراض موبقاته، ومنها قتله جلاعة من الش�يعة: »إنك 
قد ركب�ت بجهلك وحتّرضت ]حترصت[ عىل نقض عهدك. ولعمري ما وفيت 
ب�رشط. ولق�د نقض�ت عه�دك بقتلك ه�ؤالء النفر الذي�ن قتلتهم بع�د الصلح 

واأليان والعهود واملواثيق...«))).
))) اختي�ار معرفة الرج�ال ج:) ص:20)�24) عند ذكر عمرو بن احلمق. وقد ذكر الكتابن بتغيري يس�ري 
واختص�ار يف تاري�خ دمش�ق ج:4) ص:205�206 يف ترمج�ة احلس�ن بن عيل ب�ن أيب طالب، وهتذيب 
الكال ج:6 ص:3)4 �4)4 يف ترمجة احلس�ن بن عيل بن أيب طالب، وتاريخ اإلس�ام ج:5 ص:6 يف 
=أحداث س�نة واحد وس�تن من اهلجرة: مقتل احلس�ن، والبداية والنهاية ج:8 ص:74) أحداث س�نة 
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ف�إذا كان هذا خطابه لإلمام احلس�نA الذي عانى م�ن مرارة خروقاته 
للعهود واملواثيق، واستهانته هبا، فكيف يكون خطابه لعامة الناس مع ما يملك 
م�ن قوى إعامي�ة هائلة، وأع�وان نفعين ال يبالون بتش�ويه احلقيق�ة وحتريفها 

لصالح مرشوعه اجلهنمي؟!.
واحلاص�ل: أن اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه( مل يكن م�ع معاوية يف 
وضع يس�مح له بالتضحية والفداء، كا فعل اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( 
م�ع يزيد، فضًا عن أن يدخل يف رصاع م�ع معاوية من أجل إصاح األوضاع 
وتعديل مس�رية اإلسام التي انحرفت بعد النبيE، وزاد انحرافها يف عهد 

معاوية، كا هو الوضع الطبيعي يف كل انحراف.
 Aوإذا كان كث�ري م�ن الش�يعة يف الكوفة قد حاولوا محل اإلمام احلس�ن
ع�ىل الثورة والتغيري بعد نقض معاوية للعهد وس�وء س�ريته فيهم، فذلك منهم 
ناش�ئ ع�ن فقدهم النظ�رة املوضوعية نتيج�ة تأجج عاطفتهم نح�و أهل البيت 
ة أس�فهم العتزاهلم الس�لطة، وإنكارهم سوء سرية  )صلوات اهلل عليهم( وش�دّ

معاوية. ولذا مل يستجب اإلمامA هلم وإن طّيب خواطرهم وأثنى عليهم.

موقف اإلمام احلسنيA يف عهد معاوية بعد أن تقلد اإلمامة

وبذل�ك يظهر تع�ذر كا األمرين أيضًا من اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل 
علي�ه( يف عهد معاوية بع�د تقلده لإلمامة خلفًا ألخيه اإلمام احلس�ن )صلوات 
اهلل عليه(. فإن مجيع ما سبق يف وجه تعذر خروج اإلمام احلسنA عىل معاوية 

جاٍر يف حقهA، حيث مل يتغري يشء، كا هو ظاهر.
وقد سبق منه )صلوات اهلل عليه( يف جوابه لكتاب أهل الكوفة الترصيح 

ستن من اهلجرة: صفة خمرج احلسن إىل العراق. وغريها من املصادر. =
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بامتناع�ه ع�ن اخلروج م�ادام معاوية حي�ًا))). وال ح�ول وال قوة إال ب�اهلل العيل 
العظيم. وإليه يرجع األمر كله.

))) تقدم يف ص: 482. 





الفصل الثالث
Aيف موقف األئمة من ذرية احلسني

أوضحنا فيا سبق تعذر اإلصاح وإرجاع السلطة يف اإلسام إىل مسارها 
الصحيح بعد االنح�راف الذي حصل، وأن األئمة )صلوات اهلل عليهم( كلهم 
ع�ىل بصرية م�ن ذلك من اليوم األول، وإن مل يتس�ن هلم الترصي�ح به، والتأكيد 

عليه إال بعد فاجعة الطف.

ال موجب للتضحية بعد فاجعة الطف

وأما التضحية بالنحو الذي أقدم عليه اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه) 
 .Bيف هنضته املباركة، فا جمال هلا من األئمة من ذريته

ملا سبق من أن دوافع التضحية املذكورة ليست انفعالية مزاجية، أو نتيجة 
 Bالتنفر من الفساد واالنحراف، أو ملجرد اإلباء والشمم، أو نحو ذلك، ليشاركوا 
اإلم�ام احلس�ن )صل�وات اهلل علي�ه( فيه�ا، أو يف يشء منها، بل الب�د من كون 

اهلدف منها مكاسب للدين احلنيف تناسب حجم التضحية.
وقد سبق أن الذي ظهر لنا من فوائد هنضة اإلمام احلسنA وثمراهتا هو 
إكال مرشوع أمري املؤمننA يف إيضاح معامل الدين، وس�لب رشعية الس�لطة 
التي كانت تتحكم فيه، وتركيز دعوة التشيع، ودفعها باجتاه التوسع واالنتشار.

وبع�د حصول ذلك كل�ه بجهود األئمة األولنB وخاصة ش�يعتهم، 
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وتضحياهت�م، الت�ي بلغت القمة يف فاجع�ة الطف، ال يبقى م�ربر للتضحية من 
األئمة الباقنB أو من شيعتهم.

والسيا بعد أن ُفتِح بعد فاجعة الطف باب اإلنكار عىل السلطة وتعريتها، 
والتذكري بجرائمها، والتأكيد عىل عدم رشعيتها، من قبل فئات كثرية غري الشيعة 

اإلمامية. وبدأ اخلروج عليها حتى من غري اخلوارج.

اهتامم األئمةB باحلفاظ عىل شيعتهم

ول�ذا بدؤوا )صل�وات اهلل عليهم( حيثون ش�يعتهم ع�ىل أن حيافظوا عىل 
أنفسهم، وحيقنوا دماءهم، وال يتعرضوا للسلطان، وال يذلوا أنفسهم باالحتكاك 
ب�ه، وظهور خمالفتهم له، ويتجنبوا اجلدل واخلصومة مع اجلمهور، ويبعدوا عن 

مظان الشهرة، وحيذروا من التعرض لتشهري الناس هبم وهترجيهم عليهم.
وأك�دوا ع�ىل التقية يف الدين، وكت�ان احلق عن غري أهل�ه، وجترع الغيظ 

والصرب عىل ما يقاسونه من أعدائهم... إىل غري ذلك مما جيري هذا املجرى.
وما ورد عنهم )عليهم أفضل الصاة والسام( يف ذلك من الكثرة بحيث 
يتعذر استيعابه هنا، ويسهل التعرف عليه بأدنى مراجعة لرتاثهم الثقايف الرفيع، 

وماحظة لسلوكهمB وسلوك خواص أصحاهبم. 
وقد اس�تطاعوا بذلك أن يكبحوا مجاح غضب الشيعة وانفعاهلم، وحيدوا 

نسبيًا من اندفاعاهتم االنفعالية والعاطفية، حفاظًا عليهم.
كل ذلك لش�دة اهتامهم )صلوات اهلل عليهم( ببقاء املؤمنن وتكثريهم، 
م�ن أجل أن ي�ؤدوا ما عليهم من مح�ل دعوة احلق واحلفاظ عليه�ا والتبليغ هبا، 

وجتسيد تعاليمها عمًا، كي تبقى حية فاعلة جيًا بعد جيل.
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اهتامم األئمةB بتقوية كيان الشيعة

وبعد ذلك انصبت جهود األئمة )عليهم أفضل الصاة والسام( � بعهد 
من اهلل عز وجل ورس�ولهE وتوجيه منها � عىل تقوية كيان التش�يع وبلورة 

مفاهيمه، واستثار مكاسبه السابقة لصالح دعوته الرشيفة. وذلك بأمور:

التأكيد عىل تعذر تعديل مسار السلطة ولزوم مهادنتها

األول: التأكيد عىل احلقيقة الس�ابقة، وإقناع الش�يعة هبا، وهي تعذر إقامة 
احلكم الصالح، وتعديل مسار السلطة يف اإلسام بعد االنحراف الذي حصل، 

وما ترتب عليه من سلبيات يف املجتمع اإلسامي.
وأنه نتيجة لذلك صاروا هم )صلوات اهلل عليهم( وأتباعهم يف هدنة مع 
الس�لطة الغاش�مة حتى قيام اإلمام الثاين عرش احلجة املهدي املنتظر )عجل اهلل 

تعاىل فرجه الرشيف(. 
من دون أن يغفلواB جور الس�لطة الظاملة، وعدم رشعيتها، ووجوب 
مباينته�ا، وحرمة التعاون معها والركون إليها، وم�ا جرى جمرى ذلك مما يكون 

سببًا يف تقوية احلاجز النفيس بينهم وبينها.

ثمرات مهادنة السلطة

وكان نتيج�ة املهادنة املذكورة، وعدم التص�دي ملواجهة احلاكم، وظهور 
ذلك عنهمB وعن شيعتهم أن كسب التشيع..

أواًل: عدم التفريط بقدرات الش�يعة وطاقاهتم، ورصفها يف حماوالت غري 
جمدي�ة، بل قد تع�ود عليهم بأرضار فادح�ة، وتوجيه تلك الق�درات والطاقات 

اهلائلة ملا ينفعهم يف دينهم ودنياهم، ويركز دعوهتم احلقة ويشيدها.
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بل انرصاف الشيعة عن الرصاع السيايس والعسكري جيعلهم � من حيث 
يريدون أو ال يريدون � أحرص عىل نشاطاهتم الدينية � خصوصًا املذهبية منها � 
من أجل التنفيس عن كبتهم، وتثبيت هويتهم وشخصيتهم، وإثبات وجودهم، 

كرّد فعل صامت عىل مواقف السلطات املتعاقبة ضّدهم، وجورها عليهم.
وثانيًا: ختفيف ضغط الس�لطات عىل الش�يعة والتشيع نس�بيًا، رغم ابتناء 
اإلمامة عند الش�يعة عىل عدم رشعية تلك الس�لطات، وقيام الش�يعة بكثري من 
املارس�ات التي ال تعجبها، وعدم جتاوهبم مع كثري من ممارس�ات الس�لطة، بل 

استنكارهم لبعضها، ولو برفق وهدوء.
وذل�ك النش�غال الس�لطة عنهم بمكافح�ة املعارضة املس�لحة التي تكاد 
تكون مس�تمرة، وهي هتددها باملبارشة. وإىل ذلك يش�ري ما ورد عنهم )صلوات 

اهلل عليهم( من أن اهلل عز وجل جعل الزيدية وقاء للشيعة))).
وحتى لو تفرغ احلاكم للش�يعة، وحاول التنكي�ل هبم � كا حدث كثريًا � 
فإن�ه يعّد ل�دى املنصف ظاملًا، بعد أن مل يارس�وا الكفاح املس�لح، وال ينازعونه 
س�لطانه. وذلك يرف�ع معنوياهتم يف أنفس�هم، ويوجب تعاط�ف الناس معهم. 

وكامها مكسب مهّم يف حساب املبادئ.

Bالرتكيز عىل فاجعة الطف وعىل ظالمة أهل البيت

الثاين: الرتكيز عىل فاجعة الطف، وعىل اجلانب العاطفي منها باخلصوص، 
واالنطاق من ذلك للتذكري بظامة أهل البيت )صلوات اهلل عليهم(، وظامة احلق 
الذي حيملونه ويدعون إليه، ولشجب الظاملن، واإلنكار عليهم، والتنفري منهم.
ثم تثبيت هوية التشيع يف التويل ألولياء اهلل عز وجل، والرباءة من أعدائه 

))) الغيبة للنعاين ص:204. بحار األنوار ج:52 ص:39).
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وأع�داء أهل البي�تB وظامليهم وغاصبي حقوقهم. واالهت�ام باحلقيقة من 
أجل احلقيقة، ال من أجل املكاسب املادية.

وكان األئم�ة )صلوات اهلل عليهم( يتحرون املناس�بات املختلفة للتذكري 
بالفاجعة، وللتفاعل هبا. ويؤكدون عىل إحيائها باحلث عىل زيارة اإلمام احلسن 
)صلوات اهلل عليه(، وقول الشعر فيه والبكاء عليه، والتأكيد عىل أمهية الدمعة يف 

ذلك، والقيام بمظاهر احلزن املختلفة من أجلهA، وحضور جمالس العزاء. 
مع بيان عظيم أجر ذلك وجزيل ثوابه بوجه مذهل. كل ذلك يف نصوص 

وممارسات كثرية منهمB تفوق حد اإلحصاء.
وقد فتحوا لش�يعتهم الباب ألمرين مل يألفها عامة املس�لمن ولو بس�بب 
الظروف اخلانقة والفتن املتاحقة والعصبية العمياء، التي أذهلتهم عن التعرف 
عىل واق�ع دينهم، واألخذ بتعاليمه احلقة التي رووه�ا)))، وأمروا بالرجوع فيها 

ألهل البيت )صلوات اهلل عليهم(.

))) فقـد روى اجلمهـور احلث عـىل زيارة قبـور أهل البيت )صلـوات اهلل عليهـم( واإلمام 
احلسـنيA خاصة. راجع مقتل احلس�ن للخوارزمي ج:2 ص:66)�72) الفصل الرابع عرش يف 
ذكر زيارة تربة احلس�ن صل�وات اهلل عليه وفضلها. وذخائر العقب�ى ص:)5) ذكر ما جاء يف زيارة قرب 
احلسن بن عيلO. والفتوح البن أعثم ج:4 ص:)33�332 ابتداء أخبار مسلم بن عقيل واحلسن بن 

عيل وولده وشيعته من ورائه وأهل السنة وما ذكروا يف ذلك من االختاف. وغريها من املصادر.
 Eكام روى اجلمهور أيضًا استحباب صوم يوم الغدير جتديدًا لذكرى نصب النبي
ألمـر املؤمنـنيA وإعالن واليته. تاريخ بغداد ج:8 ص:284 يف ترمجة حبش�ون بن موس�ى بن 
أيوب. تاريخ دمش�ق ج:42 ص:233 يف ترمجة عيل بن أيب طالبN. البداية والنهاية ج:5 ص:233 
يف فصل مل يسمه، وج:7 ص:386 يف حديث غدير خم. السرية النبوية البن كثري ج:4 ص:425 فصل 
يف إيراد احلديث الدال عىل أنهA خطب بمكان بن مكة واملدينة مرجعه من حجة الوداع يقال له غدير 

خم. شواهد التنزيل ج:) ص:200، 203. وغريها من املصادر.
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Bومجيع أهل البيت Aالتأكيد عىل زيارة اإلمام احلسني

أحدمها: زيارة اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه(. ومنها انطلقوا لزيارة 
مجي�ع املعصوم�ن )صلوات اهلل عليهم(، وزي�ارة كثري من أبنائه�م واألبرار من 

أوليائهم، مذّكرين بأحاديث للنبيE يف ذلك.
مع تأكيد مكثف منهمB عىل ذلك ال يس�عنا استقصاؤه. إال أنه حيسن 

بنا أن نثبت حديثًا واحدًا يتضمن جوانب مثرية وملفتة للنظر.

حديث معاوية بن وهب

فقد روي بطرق كثرية عن معاوية بن وهب قال: »اس�تأذنت عىل أيب عبد 
اهللA فقيل يل: ادخل. فدخلت فوجدته يف مصاه يف بيته، فجلست حتى قىض 

صاته، فسمعته وهو يناجي ربه، وهو يقول: 
الله�م ي�ا م�ن خصنا بالكرام�ة، ووعدن�ا بالش�فاعة، وخصن�ا بالوصية، 

وأعطانا علم ما مىض وعلم ما بقي، وجعل أفئدة من الناس هتوي إلينا.
اغف�ر يل وإلخواين وزّوار قرب أيب عبد اهلل احلس�ن، الذين أنفقوا أمواهلم، 
وأشخصوا أبداهنم، رغبة يف بّرنا، ورجاًء ملا عندك يف صلتنا، ورسورًا أدخلوه عىل 
نبيك، وإجابة منهم ألمرنا، وغيظًا أدخلوه عىل عدونا، أرادوا بذلك رضوانك.
فكاِفهم عّن�ا بالرضوان، واكألهم بالليل والنه�ار، واخلف عىل أهاليهم 
وأوالده�م الذي�ن خلفوا بأحس�ن اخلل�ف، واصحبهم. واكفه�م رّش كل جبار 
عنيد، وكل ضعيف من خلقك وش�ديد، ورّش شياطن اإلنس واجلن. وأعطهم 
أفضل ما أملوا منك يف غربتهم عن أوطاهنم، وما آثرونا به عىل أبنائهم وأهاليهم 

وقراباهتم.
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اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم، فلم ينههم ذلك عن الشخوص 
إلينا، خافًا منهم عىل من خالفنا.

فارح�م تل�ك الوجوه الت�ي غريهتا الش�مس، وارحم تلك اخل�دود التي 
تتقل�ب ع�ىل حف�رة أيب عبد اهلل احلس�نA، وارح�م تلك األع�ن التي جرت 
دموعها رمحة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحرتقت لنا، وارحم تلك 

الرصخة التي كانت لنا.
اللهم إين أستودعك تلك األبدان وتلك األنفس حتى توافيهم ]تروهيم[ 

من احلوض يوم العطش ]األكرب[.
فازال يدعو وهو س�اجد هبذا الدع�اء. فلا انرصف قلت: جعلت فداك، 
لو أن هذا الذي س�معت منك كان ملن ال يعرف اهلل عز وجل لظننت أن النار ال 
تطعم منه ش�يئًا أبدًا. واهلل لقد متنيت أين كنت زرته ومل أحج. فقال يل: ما أقربك 

منه، فا الذي يمنعك من زيارته؟.
ث�م قال يل: يا معاوي�ة ولَِم تدع ذلك؟ قلت: جعلت فداك مل أدر أن األمر 
يبلغ هذا كله. فقال: يا معاوية من يدعو لزواره يف الس�اء أكثر ممن يدعو هلم يف 

األرض«))).
ويبدو أن الشيعة أو عموم املسلمن اندفعوا لذلك من اليوم األول بصورة 
مكثف�ة، وكأهن�م كانوا مهيئن إىل أنه إذا قتل اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل عليه( 

فينبغي أن يزار، وحييى ذكره.
فق�د ورد أن اإلمام زين العابدين )صلوات اهلل عليه( حينا رجع بالعائلة 
الثاكلة من الشام إىل املدينة املنورة طلبوا من الدليل أن يمر هبم عىل كرباء، فوصلوا 

))) كام�ل الزي�ارات ص:228�229، واللف�ظ له. الكايف ج:4 ص:582�583. ث�واب األعال ص:95. 
بحار األنوار ج:98 ص:8�9.
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 إىل م�رصع اإلمام احلس�نA، فوج�دوا جابر بن عب�د اهلل األنصاري صاحب 
رس�ول اهللE ومجاعة من بني هاش�م ورجااًل من آل رس�ول اهللE، قد 
وردوا لزي�ارة قرب اإلمام احلس�ن )صل�وات اهلل عليه(، فتاق�وا بالبكاء واحلزن 

.(((Aواللطم، وأقاموا يف كرباء ينوحون عىل اإلمام احلسن
 Aكا روي عن جابر بن عبد اهلل األنصاري أنه جاء لزيارة اإلمام احلسن 
وق�ام بالزي�ارة بآداهب�ا عىل نحو ما ورد ع�ن أهل البيتB يف مراس�يم زيارته 

.(3(Aصلوات اهلل عليه()2)، وأنه أول من زار اإلمام احلسن(
وع�ن ن�وادر ع�يل بن أس�باط عن غ�ري واحد قال: »مل�ا بلغ أه�ل البلدان 
 م�ا كان م�ن أيب عب�د اهللA قدم�ت لزيارته مائ�ة ألف امرأة مم�ن كانت ال تلد، 

فولدن كلهن«)4).

حتقيق الوعد اإلهلي ببقاء قربه الرشيف علاًم للمؤمنني

وكأن ذلك حتقيق للوع�د اإلهلي الذي تضمنته النصوص الكثرية. ومنها 
ما عن عقيلة بني هاش�م زينب الكربىD، بنت اإلمام أمري املؤمنن )صلوات 
اهلل علي�ه(، ح�ن مّروا هب�م عىل اإلمام احلس�ن وأه�ل بيته وصحب�ه )صلوات 
اهلل عليه�م(، وه�م مرضج�ون بدمائهم مرمل�ون بالعراء، فضاق ص�در اإلمام 
زي�ن العابدينA مم�ا رأى، فأخذت تس�ليه، وقالت ل�ه: »ال جيزعنك ما ترى. 
ف�واهلل إن ذل�ك لعهد من رس�ول اهللF إىل ج�دك وأبيك وعم�ك. ولقد أخذ 

))) اللهوف يف قتىل الطفوف ص:4)). بحار األنوار ج:45 ص:46).
)2) بح�ار األن�وار ج:65 ص:30)�)3). بش�ارة املصطف�ى ص:25)�26). مقتل احلس�ن للخوارزمي 

ج:2 ص:67)�68).
)3) مصباح املتهجد ص:787. مسار الشيعة ص:46.

)4) بحار األنوار ج:45 ص:200.



50( ....................................Bالرتكيز عىل فاجعة الطف وعىل ظامة أهل البيت

اهلل ميث�اق أناس من هذه األمة ال تعرفهم فراعن�ة هذه األمة، وهم معروفون يف 
أهل الس�اوات، أهن�م جيمعون هذه األعضاء املتفرقة فيواروهنا، وهذه اجلس�وم 
املرضجة. وينصبون هلذا الطف علًا لقرب أبيك سيد الشهداء ال يدرس أثره، وال 
يعفو رسمه عىل كرور الليايل واأليام. وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضالة يف 

حموه وتطميسه، فا يزداد أثره إال ظهورًا، وأمره إال عّلوًا«.
وملا سأهلا اإلمام زين العابدينA عا تعرفه من هذا العهد املعهود حدثته 
بحدي�ث أم أيمن الطوي�ل، وفيه يقول جربئيلA للنب�يE: »ثم يبعث اهلل 
قوم�ًا من أمت�ك ال يعرفهم الكفار مل يرشكوا يف تلك الدم�اء بقول وال فعل وال 
نية، فيوارون أجسامهم، ويقيمون رسًا لقرب سيد الشهداء بتلك البطحاء يكون 
عل�ًا ألهل احلق وس�ببًا للمؤمنن إىل الفوز... وس�يجّد أناس حّقت عليهم من 
اهلل اللعنة والس�خط أن يعفوا رسم ذلك القرب ويمحوا أثره، فا جيعل اهلل تبارك 

وتعاىل هلم إىل ذلك سبيًا«))).
وعىل كل حال فقد اس�تمر شيعة أهل البيتB عىل ذلك حتى صار يف 

فرتة قصرية شعارًا هلم معروفًا عنهم يمتازون به عن غريهم.

جتديد الذكرى بمرور السنة

ثانيهـام: جتديد الذكرى بتعاقب الس�نن، بحيث يكون وقت الفاجعة من 
الس�نة موسًا س�نويًا يتجدد فيه األس�ى واحلرسة ومظاهر احلزن ونحو ذلك مما 

يناسب الذكرى األليمة.
فق�د ورد عنه�مB التأكيد عىل اختاذ يوم عاش�وراء ي�وم مصيبة وحزن 

وبكاء، مع التعطيل فيه، وعدم السعي ملا يتعلق بأمر الدنيا.

))) راجع ملحق رقم )6).
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فف�ي حدي�ث إبراهيم ب�ن أيب حمم�ود قال: »ق�ال الرض�اA: إن املحرم 
ش�هر كان أهل اجلاهلية حيرمون فيه القتال، فاس�تحلت فيه دماؤنا، وهتكت فيه 
حرمتنا، وس�بي فيه ذرارينا ونس�اؤنا، وأرضمت النريان يف مضاربنا، وانتهب ما 

فيها من ثقلنا. ومل ترع لرسول اهللF حرمة يف أمرنا.
إن ي�وم احلس�ن أق�رح جفوننا، وأس�بل دموعن�ا، وأذل عزيزن�ا. بأرض 
كرب وباء. أورثنا الكرب والباء إىل يوم االنقضاء. فعىل مثل احلس�ن فليبك 

الباكون، فإن البكاء حيّط الذنوب العظام.
ث�م ق�الA: كان أيب )صل�وات اهلل عليه( إذا دخل ش�هر املحرم ال يرى 
ضاح�كًا، وكانت الكآبة تغل�ب عليه حتى يميض منه عرشة أي�ام. فإذا كان يوم 
الع�ارش كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول: هو اليوم الذي قتل 

فيه احلسن )صلوات اهلل عليه(«))).
ويف حدي�ث احلس�ن ب�ن عيل بن فضال عن�هA: »قال: من ترك الس�عي 
يف حوائج�ه يوم عاش�وراء ق�ىض اهلل له حوائ�ج الدنيا واآلخرة. وم�ن كان يوم 
عاش�وراء ي�وم مصيبته وحزنه وبكائه جعل اهلل عز وجل ي�وم القيامة يوم فرحه 

ورسوره، وقرت بنا يف اجلنان عينه. 
ومن س�مى يوم عاش�وراء يوم بركة وادخر فيه ملنزله ش�يئًا مل يبارك له فيا 
ادخ�ر، وحرش ي�وم القيامة مع يزيد وعبي�د اهلل بن زياد وعمر بن س�عد )لعنهم 
 اهلل( إىل أس�فل درك م�ن الن�ار«)2)... إىل غ�ري ذل�ك مم�ا ورد عنه�م )صل�وات 

اهلل عليهم(.

ج:44  األن�وار  بح�ار  ص:28.  ج:3  األع�ال  إقب�ال  ل�ه.  واللف�ظ  ص:90)،  للص�دوق  األم�ايل   (((
ص:283�284.

)2) األمايل للصدوق ص:)9). بحار األنوار ج:44 ص:284.
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وذلك مل يكن معروفًا قبل حادثة الطف إال ما ورد عن أمري املؤمنن )عليه 
أفضل الصاة والس�ام( يف ذكرى يوم الغدير))). لكنه مل يأخذ موقعه املناس�ب 
 Aعند الشيعة بسبب االنتكاسة واملحن التي مني هبا التشيع بقتل أمري املؤمنن
حتى جدده األئمة من ولده )صلوات اهلل عليهم( مذ قام للشيعة كيان ظاهر بعد 

فاجعة الطف، وتوجهواB لتثقيف شيعتهم ونظم أمرهم.
وقد فتح ذلك الباب لتجديد الذكرى الس�نوية يف مجيع املناسبات املتعلقة 

بالدين واملذهب يف األحزان واألفراح.

شّد الشيعة نحو اإلمام احلسنيA بمختلف الوجوه

ك�ا ح�اول األئمة )صل�وات اهلل عليهم( تذكري الش�يعة باإلمام احلس�ن 
)صلوات اهلل عليه( وشّده�م نحوه بمختلف الوجوه.

منهـا: تأكيدهمB عىل متيز تربته الرشيفة بالس�جود عليها، والتس�بيح 
هبا، ووضعها مع امليت يف قربه، وغري ذلك من وجوه التربك والتكريم. 

ومن أمهها االستش�فاء هبا. ملا له من اآلثار التي يدركها الناس باستمرار، 
ويروهنا عيانًا يف وقائع كثرية تفوق حّد اإلحصاء)2).

ومنهـا: تنبيههم إىل كرامة مش�هده الرشيف ومتيزه باس�تجابة الدعاء فيه. 
وختي�ري املس�افر يف صات�ه بن الق�رص والت�ام، كمكة املعظم�ة واملدين�ة املنورة 

))) مصباح املتهجد ص:754�755.
)2) قال جعفر اخللدي: »كان يب جرب عظيم، فتمسحت برتاب قرب احلسني فغفوت فانتبهت 
وليس عيّل منه يشء«. املنتظم ج:5 ص:346�347 أحداث س�نة إحدى وس�تن من اهلجرة: مقتل 
احلس�ن ب�ن عيل بن أيب طالبC، واللفظ له. بغية الطل�ب يف تاريخ حلب ج:6 ص:2657 يف ترمجة 
احلس�ن بن عيل ب�ن عبد مناف أيب طالب. األمايل للش�جري ج:) ص:65) احلدي�ث الثامن: يف فضل 

احلسن بن عيلC وذكر مرصعه وسائر أخباره وما يتصل بذلك.
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والكوف�ة أو خصوص مس�جدها. فهو راب�ع املواضع املتميزة بذل�ك، لكرامتها 
عند اهلل تعاىل.

ومنها: تنبيههم إىل ظامتهA يف منع ماء الفرات عنه حتى اشتد العطش 
ب�ه وبأطفال�ه وعائلت�ه وبجميع م�ن معه، ثم احل�ّث عىل ذكره عن�د رشب املاء، 

والسام عليه ولعن قاتليه... إىل غري ذلك.
وعىل كل حال فقد حتولت هذه األمور من ممارس�ات عابرة إىل ش�عارات 
صارخ�ة يتميز هبا الش�يعة ع�ن غريه�م، وكان ثمرهتا توحيد مجاعته�م وتثبيت 
هويتهم، وتأكيد والئهم ألهل البيت )صلوات اهلل عليهم(، ومتسكهم بخطهم، 
والرباءة من أعدائهم وظامليهم. عىل ما س�بق عند الكام فيا كس�به التش�يع من 

فاجعة الطف.

املد اإلهلي والكرامات الباهرة

ويش�ّد م�ن عزمهم عىل ذلك كل�ه اآليات الظاه�رة والكرام�ات الباهرة 
واملعاج�ز اخلارقة التي تضمنها تراث الش�يعة الرفيع، والزال�وا يروهنا بأعينهم 
ويعيشوهنا يف واقعهم، عىل امتداد الزمن. وقد بلغت من الكثرة والظهور بحيث 

أقّر هبا غريهم قواًل وعمًا.

احلكمة يف التأكيد املذكور

وقد خيفى وجه احلكمة يف ذلك عىل فريق من الناس، ويرون أو يقولون: 
إن اهلدف السامي لنهضة اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه( التي انتهت بفاجعة 
الط�ف ه�و إصاح املجتم�ع وتوجيهه نحو املبادئ الس�امية الت�ي هنض اإلمام 
احلس�نA من أجلها، فالازم االهتام بذلك. أما هذه املارسات فهي ال تزيد 



505 ....................................Bالرتكيز عىل فاجعة الطف وعىل ظامة أهل البيت

عن أن تكون تقاليد وعادات، ال أمهية هلا يف حتقيق اهلدف املذكور، وال تستحق 
هدر هذه الطاقات اهلائلة من أجلها.

وقد س�بق أن رفع ش�عار يقول: »إن احلس�ن قتل من أجل الِعربة، ال من 
أج�ل الَع�ربة«. كا قد يقال: إنهA قتل من أجل اإلص�اح، ال من أجل البكاء 

والضجيج والنياح.
لكن ماحظة وضع الناس يف تعاملهم مع األمر الواقع وتعايش�هم معه، 
وخفة وقع األحداث يف أنفس�هم بمرور الزمن، تش�هد بأنه لوال إرصار الش�يعة 
ع�ىل إحي�اء فاجعة الطف وإب�راز اجلوانب العاطفية فيها الت�ي حتمل عىل البكاء 
وتس�تدر الدمعة، وتثري العجيج والضجيج، خلّف وق�ع الفاجعة بمرور الزمن، 

ولنسيها الناس، كا نسوا كثريًا من األحداث املهمة، نتيجة طول املدة.
وحينئذ ال يتس�نى االس�تفادة من الفاجعة يف استحصال الِعرب، وإصاح 
املجتمع وتنفريه من الظلم والظاملن، وتذكريه باملبادئ السامية التي هنض اإلمام 
احلس�نA من أجلها، وضّحى هو ومجيع أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( يف 
س�بيلها. ولضاعت علين�ا الثمرات الكثرية التي الزال التش�يع والش�يعة جتنيها 

.Bبإحياء فاجعة الطف، واالنطاق منها إلحياء مجيع مناسبات أهل البيت
ولع�ل ذلك هو الوج�ه يف التأكيد املكث�ف من ِقَبل األئم�ة )صلوات اهلل 
عليهم( عىل إحياء هذه املناسبات والتذكري هبا، والرتكيز عىل اجلوانب العاطفية 

فيها، وعىل الرصخة واستدرار الدمعة.
وهمB األعرف باألهداف السامية التي محلت اإلمام احلسنA عىل 
هنضته املباركة، واإلقدام عىل تلك التضحيات اجلسيمة التي متخضت عنها. كا 

أهنم )صلوات اهلل عليهم( األعرف أيضًا باستثارها لصالح الدين وأهله.
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التأكيد عىل أمهية اإلمامة يف الدين وبيان ضوابطها

الثالـث: بيان أمهي�ة اإلمامة يف الدي�ن وضوابطها ورشوطه�ا ووجوهبا، 
وعدم خلّو األرض من اإلمام، ورفعة مقام اإلمام عند اهلل عز وجل، ومتيزه عن 
رعيت�ه بالعلم والعصمة وكث�ري من صفات الكال، ووج�وب معرفته ومواالته 

وطاعته والتسليم له، وحرمة الرّد عليه واالستهانة بشأنه... إىل غري ذلك.
وما ورد عنهمB يف ذلك كثري جدًا. وبمضامن يف غاية السمو والرفعة. 
وال يس�عنا التعرض هلا إمجااًل، فضًا عن تفصيل الكام فيها. ويسهل االطاع 

عليها بالرجوع لرتاثهم الرفيع.

دعم مقام اإلمامة بالكرامات واملعاجز

وق�د دعم ذل�ك وأكده ما صدر منهم )عليهم أفضل الصاة والس�ام(، 
إمامًا بعد إمام، من الكرامات الباهرة، واملعاجز اخلارقة التي تأخذ باألعناق. 

وق�د بدأ ذل�ك أمري املؤمنن )صلوات اهلل علي�ه(، وتتابع عليه األئمة من 
ولدهB، حتى نش�أ عليه الشيعة، وعرف بينهم، فكان من دالئل اإلمامة التي 

تتوقع ممن يتصدى هلا أو يدعيها. وكثريًا ما يطالب هبا.
وهذه املفاهيم واألمور كلها غريبة عىل مجهور املس�لمن، حس�با نش�ؤوا 
علي�ه من مفاهي�م اإلمامة، وواقع أئمته�م. حتى ربا كان االعتقاد بذلك س�ببًا 

للتشهري بالشيعة والتشنيع عليهم.
وذلك مما يزيد الشيعة متسكًا وإرصارًا. بل هو منشأ العتزازهم، لشعورهم 
بأهن�م يتميزون بحقيقة رشيفة، وواق�ع رفيع، ال تتحمله عقول غريهم. والناس 

أعداء ما جهلوا.
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Bاعرتاف غر الشيعة بكرامات أهل البيت

وأخ�ريًا ت�ّم فرض ذلك ع�ىل أرض الواق�ع، واعرتف به الكث�ري من غري 
الش�يعة، ب�ل حتى من غري املس�لمن. فأخ�ذوا يلجؤون يف مهاهتم ومش�اكلهم 
ح�ن تضيق هبم األمور، وتنس�دّ أمامهم الط�رق الطبيعية، إىل أئم�ة أهل البيت 
)صل�وات اهلل عليه�م( وأب�رار ذريته�م ومواليه�م، ويتوس�لون هبم إم�ا بزيارة 

قبورهم أو بإحياء مناسباهتم أو النذر هلم، أو غري ذلك. 
ف�ريون ما حيبون وينقلبون مرسورين بقضاء حوائجهم وتفريج كرباهتم. 
واحلدي�ث يف ذلك طويل وش�واهده كثرية. وقد أرشنا لط�رف من ذلك يف آخر 

كتابنا )يف رحاب العقيدة(، وحتدث عنه الكثريون، والزلنا نعيشه.

Bالتأكيد عىل شدة جريمة خصوم أهل البيت

ة جريمة أعداء أه�ل البيت وغاصبي  الرابـع: الرتكي�ز يف املقابل عىل ش�دّ
حقوقهم وقتلتهم ومنتهكي حرماهتم، وعىل خبثهم وس�وء منقلبهم وهاكهم، 
وهاك أتباعهم وأوليائهم. ثم وجوب معاداهتم والرباءة منهم. مع التأكيد عىل 

ذلك بمختلف الوجوه، وحتّري املناسبات املختلفة لبيانه والتذكري به.

الرتكيز عىل االرتباط باهلل تعاىل بمختلف الوجوه

اخلامـس: الرتكيز عىل االرتباط باهلل عز وج�ل، وعىل حتري رضاه بلزوم 
طاعت�ه وجتنب معصيته، واإلخ�اص له، والرجاء لثواب�ه، واخلوف من عقابه، 
وحس�ن الظن ب�ه، والتوكل عليه، والتس�ليم له، والرضا بقضائ�ه، والصرب عىل 
حمنته وبائه، واللجأ له، وطلب احلوائج منه... إىل غري ذلك من شؤون االرتباط 

به تعاىل وتوثيق العاقة معه.



............................................................................  فاجعة الطف 508

وقد سبق أن ذلك كان معروفًا عن شيعة أهل البيت يف األجيال األوىل)))، 
وذلك مما يعن عىل تركيزه يف األجيال الاحقة، حيث يصري بمرور الزمن س�مة 

رشف مميزة للكيان الشيعي حتملهم عىل التحيل به.
واألهم من ذلك أن األئمة من أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( الذين هم 
أئمة الش�يعة وقدوهتم، يف املرتبة العليا من الدين واإلخاص والواقعية والفناء 
يف ذات اهلل عز وجل، ويف التأكيد عىل االلتزام بأحكامه وتعاليمه والدعوة لذلك 

بسلوكهم الرفيع، وأحاديثهم الرشيفة، ومواعظهم الشافية.
وقد سلك األئمة )صلوات اهلل عليهم( يف الرتكيز عىل هذه األمور الثاثة 

� التي هلا أعظم األمهية من الناحيتن العقائدية والعملية � طريقن:

Bالرتكيز عىل األمور املذكورة يف أحاديثهم

أحدمهـا: بي�ان املضام�ن املذك�ورة ورشحه�ا وتوضيحه�ا يف أحاديثهم 
اخلاص�ة مع ش�يعتهم، ك�رتاث حمفوظ يف الكت�ب، يرجع إليه م�ن يريد التعرف 
عىل ثقافته�مB، واالطاع عىل تعاليمهم الرشيفة. ويدعمه يف ذلك كثري من 

الرتاث الثقايف والتارخيي لعموم املسلمن.
وقد أكثرواB من ذلك عىل اختاف أنحاء البيان يف اإلمجال والتفصيل، 
حسب اختاف املقامات واملناسبات. كا يشهد بذلك الرجوع إىل تراثهم القيم، 

الذي حفظه وتوارثه علاء شيعتهم ومحلة ثقافتهم جيًا بعد جيل.
وبذل�ك تدع�م الدع�اوى العريض�ة التي يدعيها الش�يعة يف أه�ل البيت 
)صل�وات اهلل عليه�م( ويف خصومه�م، وعليها يبتني الت�ويل والتربي والتدين، 

التي يظهر بوضوح يف كيان الشيعة الثقايف والعميل.

))) تقدم يف ص:358.
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الرتكيز عىل األمور املتقدمة يف األدعية والزيارات

ثانيهـام: األدعي�ة والزيارات الكثرية يف املناس�بات املختلف�ة. وقد كان هلا 
األمهية الكربى يف تركيز هذه األمور..

أواًل: مل�ا تتميز به م�ن بيان فريد يف الفصاحة والباغة، ورفعة املس�توى، 
ورصانة األس�لوب، وق�وة العرض، ومجال الطرح، مع عل�ّو املضمون ورشفه، 

وأصالته وارتكازيته.
ولذل�ك أعظ�م األث�ر يف أن تأخ�ذ موقعها م�ن القلوب وت�رتك أثرها يف 

النفوس، فتتقبلها وتتفاعل هبا وتبخع هلا.
وثانيـًا: ألن من ي�ؤدي وظيفة قراءهتا ويقوم هبذا الش�عار يتحول إىل عامل 
روح�اين رشي�ف، وجّو عرفاين ق�ديس، حيث خياطب اهلل جل جال�ه بالدعاء، 
ويت�رضع بن يدي�ه، وخياطب رموزه املقدس�ة بالزيارات يف املناس�بات الرشيفة 
املختلف�ة، وي�ؤدي فروض االحرتام والتبجيل هل�ا. وذلك أحرى بأن حيمل عىل 

اإليان بتلك املضامن، والتفاعل هبا.
وثالثـًا: ألن أداء تل�ك الوظائ�ف والقي�ام بتل�ك الش�عائر ال خيتص بفئة 
خاص�ة دون فئ�ة، كأه�ل العلم مث�ًا دون غريهم، بل يش�رتك فيه مجيع الش�يعة 

املوالن ألهل البيت )صلوات اهلل عليهم(، عىل اختاف طبقاهتم.
والس�يا مع كث�رة املناس�بات املذّكرة هبذه األم�ور، وتكرره�ا عىل مدار 
السنة، بل قد يتكرر بعضها يف كل يوم � كالتعقيب للصلوات املفروضة � أو عىل 

مدار األسبوع، أو الشهر.
مضافًا إىل أمهية كثري من هذه املناسبات حتى صارت مواسم عامة جيتمع 
فيها احلشود الكبرية واجلموع الغفرية. وإىل كثرة مراقدهم )صلوات اهلل عليهم( 
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ومش�اهدهم الرشيفة، ومشاهد من يتعلق هبم وينسب إليهم ممن يقصده الشيعة 
بالزي�ارة. باإلضاف�ة إىل بعض املس�اجد املعظمة التي يقصدها الش�يعة ويؤدون 

فيها مراسم العبودية هلل عز وجل.
وكان لذل�ك أعظ�م األث�ر يف تعمي�م ه�ذه الثقاف�ة يف املجتم�ع الش�يعي 
وتركيزه�ا عىل الصعي�د العام، بحيث ص�ارت هذه األمور م�ن املامح املميزة 

للكيان الشيعي العام، والسات الظاهرة فيه، رغم كل املعوقات واملثبطات.

جامعية زيارة اجلامعة الكبرة وزيارة يوم الغدير

ويب�دو أن اإلمام أبا احلس�ن عيل بن حممد اهل�ادي )صلوات اهلل عليه( قد 
حاول أن جيمع ما ورد متفرقًا عمن قبله من آبائه )صلوات اهلل عليهم( � يف بيان 
رفع�ة مقام أهل البي�ت، ووجوب مواالهتم، وبيان جريم�ة أعدائهم، ووجوب 
ال�رباءة منه�م � يف الزيارتن املش�هورتن الزي�ارة اجلامعة الكب�رية جلميع األئمة 
)صلوات اهلل عليهم(، وزيارة أمري املؤمنن )عليه أفضل الصاة والس�ام( يوم 
 Eالغدير. وهو الثامن عرش من شهر ذي احلجة احلرام، حيث أعلن رسول اهلل 

.Aعند منرصفه من حجة الوداع بالنص بالوالية من بعده ألمري املؤمنن
فق�د أفاضت هات�ان الزيارت�ان يف هذي�ن األمرين، بنح�و يصلحان ألن 
يكونا بمجموعها أطروحة كاملة عن املوقف العقائدي الشيعي من أهل البيت 
)عليهم أفضل الصاة والسام( ومن أعدائهم وخصومهم، ليكونا سببًا لتذكري 

عموم الشيعة بعقيدهتم وتركيزها يف نفوسهم. 
أما األدعية الكبرية والصغرية � يف خمتلف أمور الدنيا واآلخرة � واألوراد 
واألذكار والصلوات واألعال فهي من الكثرة بحيث ال جمال الستقصائها، ومن 
الظهور واالش�تهار بحيث يس�هل عىل كل أحد الوصول إليها واالطاع عليها.
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التأكيد عىل عدم رشعية خلفاء اجلور

السـادس: التأكيد عىل عدم رشعية سلطة خلفاء اجلور، وحتريم السري يف 
ركاب اجلائ�ر، وإعانته ودعمه، والركون إليه. ووجوب مباينته قلبًا وعمًا، إال 
يف ح�دود ال�رضورة، أو مصلح�ة املذهب احل�ق، عىل ما يذك�ر مفصًا يف كتب 

الفقه.
وإذا كان أم�ري املؤمن�ن )عليه أفضل الصاة والس�ام( قد دعم حروب 
الفت�ح اإلس�امي األوىل حت�ت لواء اخللف�اء األولن، م�ن أجل تثبي�ت الكيان 
اإلس�امي، وإس�اع دعوة اإلس�ام، لتق�وم هبا احلج�ة عىل األمم والش�عوب 
املختلفة، فقد ارتفعت احلاجة لذلك يف عهود األئمة من ذرية احلسن )صلوات 
اهلل عليهم( بعد أن قام الكيان املذكور وفرض نفس�ه عىل أرض الواقع وظهرت 

دعوته.
ومن ثم منعواB ش�يعتهم من اجلهاد مع خلفاء اجلور، وحتت لوائهم، 
إمعانًا يف مباينتهم، وتأكيدًا لعدم رشعية سلطتهم. واقترصوا يف جواز اجلهاد عىل 

احلروب الدفاعية، اهتامًا منهمB بالكيان اإلسامي العام وحفاظًا عليه.
وذل�ك بمجموع�ه جيع�ل التنفر من الظامل�ن، وإنكار رشعية س�لطاهنم، 
وعدم الركون إليهم والتفاعل معهم، حالة ثابتة يف نفوس الش�يعة، ومرتكزة يف 

أعاقهم حتى لو اضطروا ملجاراهتم عمًا.

إحياء تعاليم النبيE وسرته ومجيع املعارف احلقة

السـابع: إحي�اء تعالي�م النب�يE وآث�اره، وس�ريته، وتاري�خ ظه�ور 
اإلس�ام، ونرش ذلك خاليًا من الش�وائب واألوهام، بعد أن حاولت السلطات 

التعتيم عليه، والتحريف له، وتشوهيه، حسب اختاف املقامات. 
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وأعاهنا عىل ذلك الفتن املتاحقة واالضطراب السيايس الذي شغل عامة 
املسلمن عن التعرف عىل دينهم وتعاليمه احلقة وتارخيه الصحيح.

وقد بلغ التحريف والتشويه فيها حّدًا مأساويًا قد ينتهي بالتنفري من الدين 
ورموزه، ويتخذ ذريعة للتشهري والتشنيع من قبل األعداء والطامعن.

ك�ا فتح األئمة )صل�وات اهلل عليهم( أبواب املع�ارف احلقة التي ورثهم 
النبيE مفاتيحها، ألهنم أبواب مدينة علمه.

فأظه�روا كثريًا من احلقائق يف العقائد، وب�دء الكون واخلليقة، وخواص 
األش�ياء، ويف اآلداب ومكارم األخاق، وس�نن األنبياء وسريهتم، وغريها من 

فنون املعرفة التي ميزهم اهلل عز وجل هبا عن غريهم، فضًا منه عليهم.
وقد سبقهم إىل ذلك أمري املؤمنن )عليه أفضل الصاة والسام( الذي هو 
ب�اب مدينة علم النبيE. وج�رى عىل ذلك مجيع األئمة من ولده )صلوات 
اهلل عليه�م(، ألهن�م ورثوا علم�ه. إال أن األئمة من ذرية احلس�ن )صلوات اهلل 

عليهم( قد تفرغوا لذلك، كا سبق.

اهتامم األئمةB بحملة آثارهم وعلامء شيعتهم

وق�د حاولوا )صلوات اهلل عليه�م( تثقيف ش�يعتهم بثقافتهم عن طريق 
أصحاهب�م وخواصه�م من ال�رواة ومحلة اآلثار. وق�د جعلوهم وس�ائط بينهم 
وبن ش�يعتهم من أجل أن يرجعوا إليهم ويأخ�ذوا عنهم معامل دينهم ومعارفه، 

ويستغنوا هبم عمن سواهم.
وقد اش�تّد اهتامهمB بذلك، حتى ورد يف صحيح هشام بن سامل عن 
اإلم�ام الصادق )صل�وات اهلل عليه( أنه قال: »ملا حرضت أيبA الوفاة قال: يا 
جعف�ر أوصي�ك بأصحايب خريًا. قل�ت: جعلت ف�داك. واهلل ألدعّنهم والرجل 
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منهم يكون يف املرص فا يسأل أحدًا«))).
وقد أكدوا )عليهم أفضل الصاة والسام( عىل الرجوع للعلاء واألخذ 

عنهم والقبول منهم يف أحاديث كثرية.
منهـا: حدي�ث عمر ب�ن حنظلة عن اإلم�ام الصادقA ال�وارد يف تنازع 
الش�يعة بينه�م يف احلقوق، وفي�ه: »انظروا إىل م�ن كان منكم ق�د روى حديثنا، 
ونظ�ر يف حالنا وحرامن�ا، وعرف أحكامنا، فلريضوا به حك�ًا، فإين قد جعلته 
عليكم حاكًا. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنا بحكم اهلل استخف، وعلينا 

رّد. والراّد علينا الراّد عىل اهلل، وهو عىل حّد الرشك باهلل عّز وجّل...«)2).
ومنهـا: التوقيع الرشيف عن اإلمام املهدي املنتظر )عّجل اهلل تعاىل فرجه 
الرشي�ف(، وفي�ه: »فإن�ه ال عذر ألح�د من موالينا يف التش�كيك في�ا يؤديه عنا 

ثقاتنا. قد عرفوا أنا نفاوضهم رّسنا، ونحمله)3) إياه إليهم«)4).
ومنهـا: التوقيع اآلخر عن�هA، وفيه: »وأما احل�وادث الواقعة فارجعوا 
فيها إىل رواة حديثنا، فإهنم حجتي عليكم، وأنا حجة اهلل...«)5)... إىل غري ذلك.

تأكيد األئمةB عىل التفقه يف الدين وعىل إحياء أمرهم

ك�ا أكدوا )صلوات اهلل عليهم( ع�ىل التفقه يف الدين، وعىل كتابة الكتب 

))) الكايف ج:) ص:306.
)2) هتذيب األحكام ج:6 ص:8)2، واللفظ له. الكايف ج:) ص:67، وج:7 ص:2)4. وس�ائل الش�يعة 

ج:) ص:23، وج:8) ص:99.
)3) هكذا ورد يف كتاب اختيار معرفة الرجال، ولكن الوارد يف وسائل الشيعة »ونحّملهم إياه إليهم«.

)4) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:6)8، واللفظ له. وسائل الشيعة ج:) ص:27، وج:8) ص:08)�09).
)5) ك�ال الدين ومتام النعمة ص:484، واللفظ له. الغيبة للطويس ص:)29. االحتجاج ج:2 ص:283. 

وسائل الشيعة ج:8) ص:)0).
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وتدوي�ن العلم، ومذاكرته وتدارس�ه وتعليمه، وعىل إحياء أمرهمB، وأن به 
حياة قلوب شيعتهم.

وق�د اس�تطاعوا )صلوات اهلل عليه�م( يف املدة الطويلة الت�ي قضوها مع 
ش�يعتهم � رغم الضغوط الش�ديدة والرصاع املرير � أن يبثوا تعاليمهم الس�امية 
وثقافته�م األصيلة يف العقائد والفق�ه واألخاق واألدعية والزيارات واملواعظ 

والسلوك وغريها حتى تبلورت.

قيام احلوزات العلمية الشيعية ومميزاهتا

وبذل�ك ق�ام للش�يعة كيان علم�ي وثقايف متمي�ز، محلت�ه وحافظت عليه 
احلوزات العلمية يف خمتلف بقاع األرض التي يتواجد فيها الشيعة.

وقد رعى األئمة )صلوات اهلل عليهم( هذه احلوزات مدة تزيد عىل قرنن 
ونص�ف، ووضع�وا الضوابط العام�ة هلا، وراقبوا مس�ريهتا، حت�ى تأقلمت مع 
هنجه�مB ومحلت بصاهتم، وتفاعلت مع مفاهيمهم، بحيث أمنوا عليها من 

الزيغ واالنحراف.
ونتيجة لذلك متيزت هذه احلوزات باالهتام بالبحث عن احلكم الرشعي، 
وأخذه من مصادره األصيلة وحججه املعذرة بن يدي اهلل تعاىل، وباحلفاظ عىل 
حدوده وحرفيته، بعيدًا عن التخرص والتسامح، وعن التأثر باجلهات اخلارجية 
من سلطان  أو عرف اجتاعي أو غري ذلك، جريًا عىل هنج أهل البيت )صلوات 

اهلل عليهم(، والتزامًا بتعاليمهم املوافقة للفطرة، وحكم العقل السليم. 

حتديد االجتهاد عند الشيعة

وذل�ك ه�و االجتهاد الذي بق�ي مفتوحًا عند ش�يعة أهل البي�ت أعز اهلل 
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دعوهت�م، واس�تمروا عليه ه�ذه املدة الطويل�ة. وليس االجته�اد عندهم تطويع 
احلك�م الرشع�ي ألوضاع املجتم�ع القائم�ة وتطبيع�ه وحتويره با يتناس�ب مع 

الظروف املختلفة، واملؤثرات الطارئة.
وبذل�ك أِم�ن األئم�ة )عليهم أفض�ل الصاة والس�ام( ع�ىل تعاليمهم 

الرشيفة وثقافتهم السامية من الضياع والتحريف والتحوير.
وهلذا أمكن وقوع الغيبة الكربى بانقطاع خاتم األئمة املهدي املنتظر )عّجل 
اهلل تعاىل فرجه الرشيف( عن االتصال املبارش بالشيعة، الكتفاء الشيعة با عندهم 
م�ن تعاليم وثقافة دينية تقوم هبا احلج�ة عليهم، وعىل الناس من خمتلف الفئات 
َنٍة﴾))). َنٍة َوَيْحَيى َمـنْ َحيَّ َعن َبيِّ واألدي�ان واملذاهب ﴿لَِيْهِلَك َمـنْ َهَلَك َعن َبيِّ
 :Aوكأنه إىل ذلك يشري حديث املفضل بن عمر قال: »قال يل أبو عبد اهلل 
اكت�ب وب�ث علمك يف إخوان�ك. فإن مّت ف�أورث كتبك بني�ك، فإنه يأيت عىل 

الناس زمان هرج ال يأنسون فيه إال بكتبهم«)2).

ظهور املرجعيات الدينية بضوابطها الرشعية

وق�د انبثق�ت من تلك احل�وزات � نتيج�ة احلاجة امللح�ة، خصوصًا بعد 
 الغيب�ة الك�ربى � املرجعي�ات الديني�ة، بضوابطها الرشعية املع�ذرة بن يدي اهلل 

عز وجل.
وعم�دة تلك الضوابط � بعد العلم بأح�كام الدين � العدالة بمرتبة عالية 
تناس�ب ثقل األمانة التي يعهد فيها للمرجع، وهي دين اهلل تعاىل القويم، حيث 
يتع�رض املرج�ع لضغوط نفس�ية وخارجية كث�رية يف عملية الوص�ول للحكم 

))) سورة األنفال اآلية: 42.
)2) الكايف ج:) ص:52. كشف املحجة لثمرة املهجة ص:35. وسائل الشيعة ج:8) ص:56.
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الرشعي، ويف الفتوى وتثقيف عموم املؤمنن به.
فابد من قوة العدالة، تبعًا لشدة اخلوف من اهلل عز وجل، لتكون حاجزًا 

دون االنحراف أمام تلك الضغوط ومانعًا من االستجابة هلا مها اشتدت.

بعض األحاديث يف ضوابط التقليد

ويف احلدي�ث الرشي�ف ع�ن اإلم�ام الص�ادقA أن�ه بع�د أن ذّم اليهود 
بتقليده�م لعلائه�م ق�ال: »وكذلك ع�وام أمتن�ا إذا عرفوا من فقهائهم الفس�ق 
الظاهر، والعصبية الشديدة، والتكالب عىل حطام الدنيا وحرامها، وإهاك من 
يتعصب�ون عليه وإن كان إلصاح أمره مس�تحقًا، وبالرتفرف بالرب واإلحس�ان 
عىل من تعصبوا له وإن كان لإلذالل واإلهانة مستحقًا، فمن قّلد من عوامنا مثل 

هؤالء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذّمهم اهلل بالتقليد لفسقة فقهائهم. 
فأم�ا من كان م�ن الفقهاء صائنًا لنفس�ه، حافظًا لدينه، خمالف�ًا عىل هواه، 
مطيعًا ألمر مواله فللعوام أن يقلدوه. وذلك ال يكون إال بعض فقهاء الش�يعة، 
ال مجيعه�م. فإن�ه من ركب من القبائح والفواحش مراكب فس�قة فقهاء العامة، 

فا تقبلوا مّنا عنه ]منهم عنا.وسائل[ شيئًا، وال كرامة...«))).
وكان نتيجة ذلك أمور:

ارتباط الشيعة بمرجعياهتم الدينية عمليًا وعاطفيًا

أوهلـا: ارتب�اط الش�يعة بمرجعياهتم الديني�ة عمًا، حلاجتهم هلا، بس�بب 
شمولية الترشيع اإلسامي جلميع شؤون اإلنسان ومفردات حياته.

ثانيهـا: ارتباطه�م بمرجعياهتم املذك�ورة عاطفيًا والًء واحرتامًا، بس�بب 

))) االحتجاج ج:2 ص:264، واللفظ له. وسائل الشيعة ج:8) ص:95.
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اعتقاده�م بتدينه�ا، بحي�ث تكون أهًا الئتاهن�م هلا عىل دينه�م، فكأهنا واجهة 
.Bألئمتهم )صلوات اهلل عليهم(، وممثلة هلم

والس�يا مع شعور هذه املرجعيات بمسؤوليتها إزاء املؤمنن، يف إصاح 
أمره�م، وتوحيد كلمتهم، وعاج مش�اكلهم، وختفيف أزماهتم، ومواس�اهتم، 
وم�ّد يد العون هلم، حيث أوجب ذلك الش�عور املتبادل بأب�وة املرجعية الدينية، 

وتوثق الروابط بينها وبن املؤمنن.
ثالثهـا: أن للثقاف�ة الديني�ة واحلكم�ة والتق�وى واإلخ�اص واالهت�ام 
بصاح الدين واملؤمنن أعظم األثر يف تقريب وجهات النظر بن مراجع الدين 
يف أداء وظيفتهم، وختفيف حّدة اخلاف بينهم، بنحو يؤدي إىل موقف موحد أو 
شبه موحد يف توحيد الشيعة ومعاجلة مشاكلهم، بالرغم من فتح باب االجتهاد، 

ومتتع اجلميع باحلرية يف اختيار املواقف املناسبة.

قيادة املرجعية لألمة

وبذلك استطاعت املرجعية الشيعية قيادة األمة وتوحيدها يف عرص الغيبة 
 الطويل، حيث ال إمام ناطق جتب طاعته، وال يتمتع املرجع � واحدًا كان أو أكثر � 

بقوة مادية قاهرة ترغم عىل متابعته.
نعم الريب يف أن للتسديد اإلهلي أعظم العون عىل ذلك، مشفوعًا برعاية 
إم�ام العرص والزمان )عّجل اهلل تعاىل فرج�ه الرشيف(، الذي يكون االنتفاع به 

يف غيبته كاالنتفاع بالشمس إذا جّللها السحاب.

العمق التارخيي للمرجعية

وم�ن امللفت للنظر أن هذه املؤسس�ة بقيت ما يق�رب من أربعة عرش قرنًا 
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مس�تمرة يف فاعليته�ا وعطائه�ا، حمافظة ع�ىل وظيفته�ا وأهدافها واس�تقامتها. 
رغ�م كل املعوقات واملثبطات الداخلي�ة واخلارجية التي تعرضت هلا يف تارخيها 

الطويل. وهي حالة فريدة من بن املؤسسات األخرى الدينية وغريها.
ويزي�د يف العجب أهنا يف مدة أحد عرش قرنًا من مبدأ الغيبة الكربى تفقد 
القوة امللزمة ماديًا أو دينيًا، بل تعتمد عىل القناعة الشخصية من املرجع واألتباع 
بأداء الواجب والقيام بالوظيفة الرشعية، مع ما هو املعلوم من تعرض وجهات 

النظر لاختاف.
ونس�أل اهلل س�بحانه وتع�اىل أن يس�دد املرجعي�ات ويمده�ا � بربكة إمام 
الع�رص )صل�وات اهلل عليه( � بالتوفيق للثبات عىل الس�ري يف الطريق املس�تقيم، 
ويوف�ق املؤمنن للتج�اوب معها والتاح�م، من أج�ل أداء الوظيفة، واخلروج 
عن التكليف الرشعي. إنه املسدد للحسنات، والعاصم عن السيئات، والنارص 

للمؤمنن. وهو حسبنا ونعم الوكيل.

تأكيد األئمةB عىل حقهم يف اخلمس

الثامن: أنه بعد أن تركز التشيع ألهل البيت )صلوات اهلل عليهم( � كعقيدة 
 Aراس�خة حتمله�ا مجاعة هلا كياهن�ا اخلاص هبا � ب�دأ األئمة من ذرية احلس�ن 
بتذكري ش�يعتهم بحقهم يف اخلم�س، ذلك احلق الذي كاد ينس�ى نتيجة مواقف 
األول�ن من أهل البي�تB وخطواهتم املتاحقة من أج�ل تغييبهمB عن 

ذاكرة املسلمن.
وبعد أن ذّكروا )صلوات اهلل عليهم( شيعتهم هبذا احلق بدأوا بمطالبتهم 
بأدائه، والتأكيد عىل ذلك تدرجيًا. ليكون للش�يعة � كمذهب وأفراد � مورد مايل 
يعينهم يف إدارة شؤوهنم وسّد حاجاهتم، بعد أن حرموا من األموال العامة التي 
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هي حتت سيطرة الدولة.
وه�ذا امل�ورد وإن كان قليًا ال يفي باحلاجة، لته�اون كثري من ذوي املال 
يف أدائه، إال أنه صار نواة لتضاف إليه بقية احلقوق الرشعية واخلريات واملربات 

واألوقاف وما جرى جمرى ذلك.

استقالل التشيع ماديًا

كا أنه وّجه الشيعة تدرجيًا نحو االعتاد عىل النفس، والتكافل يف اجلملة، 
والقناعة بالقليل، وحتمل شظف العيش نسبيًا.

وقد س�بق التنبيه لكثرة األموال التي ينفقها الش�يعة طوعًا � بل عن رغبة 
وإرصار � من أجل إحياء ذكرى فاجعة الطف وغريها من مناسبات أهل البيت 

)صلوات اهلل عليهم())).
وكذل�ك هو احل�ال فيا ينفقونه يف س�بيل التبلي�غ الديني، م�ن أجل قيام 
احل�وزات التي ترعاها، وتنبث�ق منها املرجعيات الدينية، أو م�ن أجل التبليغ يف 

الباد املتفرقة، أو يف طبع الكتب ونرش الثقافة الدينية... إىل غري ذلك.

استقالل احلوزات واملرجعية الدينية عن السلطة

وكان من نتائجه املهمة رشف استقال احلوزات واملرجعيات الدينية عن 
السلطة، وغريها من اجلهات املتمولة، وعدم االنصهار هبا، أو التبعية هلا والتأثر 

بتوجهاهتا.
وبذلك حافظت احلوزات واملرجعيات عىل هبائها وقدس�يتها يف واقعها، 
ويف نفوس املؤمنن، وفرضت احرتامها حتى عىل غريهم. وكان هلا الدور الفعال 

))) راجع ص:427.
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يف احلفاظ عىل الكيان الش�يعي بح�دوده العقائدية، وأحكام�ه الفقهية العملية، 
ومميزاته املشار إليها آنفًا. وإن كلفها ذلك كثريًا من املتاعب واملصائب.

متيز الكيان الشيعي

وكانت حصيلة مجيع ما س�بق قيام كيان للش�يعة متميز، يف العقائد والفقه 
والعاق�ة ب�اهلل ع�ز وج�ل واألدعي�ة والزي�ارات، وجه�ات الثقاف�ة األخرى، 
والس�لوك  واإلرصار،  التوجه�ات  ويف  واملرجع�ي،  احل�وزوي  الكي�ان  ويف 

واملارسات.
وقد دعم هذا الكيان املتميز أمور أربعة هلا أمهيتها القصوى:

األول: قوة حجته وتناسق دعوته، ومطابقتها للفطرة، من دون تناقضات، 
وال سلبيات، وال مفارقات، كا ذكرناه آنفًا.

وهو رصيد ضخم للدعوة تس�تفيد منه حن ينبه هذا الكيان � بمارس�اته 
التبليغي�ة والعاطفية � الغافلن، حيث قد حيمله�م ذلك عىل البحث املوضوعي 
ع�ن احلق، بعي�دًا ع�ن التعص�ب والرتاك�ات، فيس�تفيدون من ه�ذا الرصيد، 

ويستجيبون لدعوته الرشيفة.
الثـاين: رفعة مقام األئم�ة )صلوات اهلل عليهم(، وف�رض احرتامهم عىل 
عموم املس�لمن، حيث يزيد ذلك الش�يعة اعتزازًا باالنتس�اب إليهم والتمسك 
هبمB، وقوة يف الدعوة حلقهمB، وجاذبية للغري نحو هذه الدعوة حتملهم 

عىل االستجابة هلا.
الثالـث: االعتق�اد بوجود اإلم�ام املنتظر ال�ذي يرعى الدع�وة ومحلتها، 
ويكون االنتفاع به يف غيبته كاالنتفاع بالشمس إذا جللها السحاب. حيث يبعث 
ذلك األمل يف نفوس الش�يعة باستمرار، ويبعد عنهم االحباط نسبيًا يف أزماهتم 
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وحمنهم ومصائبهم التي قد تبلغ حّد الكوارث.
الرابع: املّد اإلهلي غري املحدود والكرامات الباهرة واملعاجز القاهرة التي 

تأخذ باألعناق، حيث يعطي ذلك حيوية ودفعًا للدعوة باستمرار.

فرض الكيان الشيعي عىل أرض الواقع

وكان�ت نتيج�ة ذلك كل�ه أن فرض هذا الكي�ان املتميز نفس�ه عىل أرض 
الواق�ع � رغم املعوقات الكثرية، والرصاع املري�ر عىل طول التاريخ، حتى يومنا 
احلارض � من دون أن يعتمد عىل سلطة ينسق معها وتدعمه. وإن كان قد يستفيد 
من السلطة يف بعض الفرتات من دون أن يكون تابعًا هلا منصهرًا هبا، أو تتحكم 

فيه، ويف توجهاته.
وقد حصل ذلك بفضل جهود األئمة من ذرية اإلمام احلس�ن )صلوات 
اهلل عليهم( بعد أن أصحروا بإعراضهم عن السلطة، وتفرغوا لشيعتهم، ليكملوا 
الشوط، ويستثمروا املكاسب العظيمة التي حققها األئمة األولون )صلوات اهلل 
عليهم( واخلاصة من ش�يعتهم، يف سلوكهم احلكيم، وتضحياهتم اجلسيمة، ويف 

قمتها فاجعة الطف.

حتقيق الوعد اإلهلي ببقاء مجاعة تلتزم احلق وتدعو له

كل ذل�ك من أج�ل قيام طائفة يف األمة ظاهرة، تنط�ق باحلق، وتعمل به، 
وتدعو له، وتكبح مجاح االنحراف، وتنكر عليه.

حتقيقًا للوعد اإلهلي، الذي يشري إليه قوله عز وجل يف حمكم كتابه املجيد: 
ْوا  ٌة َيْهُدوَن بِاْلَحقِّ َوبِِه َيْعِدُلـوَن﴾))). وقوله تعاىل: ﴿َوإِن َتَتَولَّ ـنْ َخَلْقَنا ُأمَّ ﴿َوِممَّ

))) سورة األعراف اآلية:)8).
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َيْسـَتْبِدْل َقْومًا َغْيَرُكْم ُثمَّ اَل َيُكوُنوا َأْمَثاَلُكْم﴾)))، وقوله س�بحانه: ﴿ُيِريُدوَن َأن 
ُيْطِفُؤوْا ُنوَر اهللِ بَِأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى اهلُل إاِلَّ َأن ُيتِمَّ ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن﴾)2).

وه�و رصيح م�ا ورد عن النبيE من قوله: »ال ت�زال طائفة من أمتي 
ظاهرين عىل احلق، ال يرضهم من خذهلم، حتى يأيت أمر اهلل وهم كذلك«)3).

وحديث سليان بن هارون عن اإلمام الصادق )صلوات اهلل عليه( الذي 
يرد فيه عىل بعض الدعوات املنحرفة عن خط اإلمامية، حيث قالA عن سيف 

النبيE منكرًا دعواهم حيازته:
»وإن صاحبه ملحفوظ حمفوظ له. وال يذهبن يمينًا وال ش�ااًل. فإن األمر 
واض�ح. واهلل لو أن أهل األرض اجتمعوا عىل أن حيّولوا هذا األمر من موضعه 
الذي وضعه اهلل ما اس�تطاعوا. ولو أن خلق اهلل كلهم مجيعًا كفروا حتى ال يبقى 
أح�د ج�اء اهلل هلذا األمر بأه�ل يكونون هم أهله«)4)... إىل غ�ري ذلك مما ورد يف 

الكتاب املجيد وعن النبي وأهل البيت )صلوات اهلل عليهم أمجعن(.
كل ذل�ك إللفات نظر الن�اس وتنبيههم، وإقامة احلج�ة عليهم، ليبحثوا 
ا َعْن  ا ُكنَّ عن احلق، وينظروا يف أدلته الظاهرة وحججه القاهرة، وال يقولوا: ﴿إِنَّ

َهَذا َغاِفِليَن﴾)5).

))) سورة حممد اآلية: 38.
)2) سورة التوبة اآلية: 32.

)3) صحي�ح مس�لم ج:6 ص:52�53، واللف�ظ له، ص:53 كت�اب اإلمارة: باب قول�هG: ال تزال طائفة 
م�ن أمت�ي ظاهرين عىل احلق ال يرضهم من خالفهم. صحيح البخاري ج:8 ص:49) كتاب االعتصام 
بالكتاب والسنة. صحيح ابن حبان ج:) ص:)26 كتاب العلم: ذكر إثبات النرصة ألصحاب احلديث 
إىل قيام الساعة، ج:5) ص:248 كتاب التاريخ: باب إخبارهG عا يكون يف امته من الفتن واحلوادث: 
ذك�ر البي�ان ب�أن الفتن إذا وقع�ت واآليات إذا ظه�رت كان يف خللها طائفة عىل احلق أب�دًا. وغريها من 

املصادر الكثرية جدًا.
)4) بحار األنوار ج:26 ص:204.

)5) سورة األعراف اآلية: 72).
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متيز دين اإلسالم احلق ببقاء دعوته وظهور حجته

وبذلك تميز دين اإلس�ام الحق عن بقية األديان، حيث ظهرت حجته، 
ول�م تنطمس معالمه، مع ط�ول المدة، وتعاقب الفت�ن، وتكالب األعداء عليه 

من الداخل والخارج. 
وقد س�بق في حديث العرباض بن س�ارية عن النبيE أنه قال: »قد 

تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ال يزيغ عنها بعدي إال هالك«))).
كل ذلك ألن اإلسام هو الدين اخلاتم لألديان، والباقي ما بقيت الدنيا، 

فيجب أن تبقى معامله واضحة، ودعوته مسموعة، وحجته ظاهرة.

املقارنة بني فرتة ما بني املسيح واإلسالم ومدة الغيبة

وذل�ك هو امل�ربر املنطق�ي والتفس�ري الطبيعي لط�ول عرص غيب�ة اإلمام 
ة الفتن، وتظاهر الزمن،  املهدي املنتظر )عّجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( مع ش�دّ

وتكالب األعداء، وعنف الرصاع ورشاسته.
بين�ا كان�ت املدة ب�ن رفع النبي عيس�ى )ع�ىل نبين�ا وآله وعلي�ه الصاة 
والسام( وبعثة نبينا حممدE ال تتجاوز الستة قرون. وقد ضاعت فيها معامل 
الدي�ن احلق الذي جاء به عيس�ىA، وانطمس�ت أعامه، وانفردت بالس�احة 

دعوة االنحراف والتحريف.
وقد أش�ار إىل ذلك قوله تعاىل: ﴿َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسوُلَنا ُيَبيُِّن 
ُسِل َأن َتُقوُلوْا َما َجاءَنا ِمن َبِشيٍر َواَل َنِذيٍر َفَقْد َجاءُكم َبِشيٌر  َن الرُّ َلُكْم َعَلى َفْتَرٍة مِّ

َوَنِذيٌر َواهلُل َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾)2).
))) تقدمت مصادره يف ص:52).

)2) سورة املائدة اآلية: 9).
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وع�ن أم�ري املؤمنن )صلوات اهلل علي�ه( أنه قال ع�ن النبيE: »بعثه 
حن ال علم قائم، وال منار ساطع، وال منهج واضح«))).

وق�الA: »أرس�له بالدين املش�هور والعلم املأث�ور... والن�اس يف فتن 
انج�ذم فيها حبل الدين، وتزعزعت س�واري اليق�ن... فاهلدى خامل والعمى 
ش�امل. ع�يص الرمحن،  ون�رص الش�يطان، وخذل اإلي�ان، فاهن�ارت دعائمه، 

وتنكرت معامله، ودرست سبله، وعفت رشكه...«)2).
وقالA: »إىل أن بعث اهلل س�بحانه حممدًا رس�ول اهللF إلنجاز عدته 
ومت�ام نبوت�ه... وأه�ل األرض يومئذ ملل متفرق�ة، وأهواء منت�رشة، وطوائف 
متش�تتة، بن مش�به هلل بخلقه، أو ملحد يف اسمه، أو مشري إىل غريه...«)3)... إىل 

غري ذلك.
بين�ا قال )صلوات اهلل عليه( عن ع�رص الغيبة الذي نحن فيه: »اللهم إنه 
البد لك من حجج يف أرضك، حجة بعد حجة عىل خلقك، هيدوهنم إىل دينك، 
ويعلموهن�م علم�ك، كي�ا يتفرق أتب�اع أوليائ�ك. ظاهر غري مط�اع، أو مكتتم 
يرتق�ب. إن غ�اب عن الناس ش�خصهم يف حال هدنتهم فلم يغ�ب عنهم قديم 

مبثوث علمهم، وآداهبم يف قلوب املؤمنن مثبتة، فهم هبا عاملون«)4).
ويف حدي�ث املفضل ب�ن عمر عن اإلم�ام الصادقA: »ق�ال: أقرب ما 
يك�ون العب�اد من اهلل جّل ذكره وأرىض ما يكون عنه�م إذا افتقدوا حجة اهلل عّز 
ج�ّل ومل يظه�ر هلم ومل يعلموا مكانه، وهم يف ذلك يعلمون أنه مل تبطل حجة اهلل 

))) هنج الباغة ج:2 ص:70).
)2) هنج الباغة ج:) ص:28�29.
)3) هنج الباغة ج:) ص:24�25.

)4) الكايف ج:) ص:339، واللفظ له. الغيبة للنعاين ص:37).
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ج�ّل ذكره، وال ميثاقه... وقد علم أن أولياءه ال يرتابون. ولو علم أهنم يرتابون 
ما غّيب حجته عنهم طرفة عن...«))).

ويف حديث�ه اآلخ�ر: »كنت عند أيب عب�د اهللA وعن�ده يف البيت أناس، 
فظنن�ت أنه إن�ا أراد بذلك غ�ريي، فقال: أم�ا واهلل ليغيبن عنك�م صاحب هذا 
األم�ر، وليخمل�ن هذا، حتى يقال: مات؟ هلك؟ يف أي واٍد س�لك؟. ولتكفأن 
كا تكفأ السفينة يف أمواج البحر، ال ينجو إال من أخذ اهلل ميثاقه، وكتب اإليان 
يف قلبه، وأيده بروح منه. ولرتفعن اثنتا عرشة راية مشتبهة ال يدري أي من أي. 
ق�ال: فبكيت. فق�ال: ما يبكيك يا أب�ا عبد اهلل؟ فقلت: جعل�ت فداك، كيف ال 
أبك�ي وأنت تق�ول: اثنتا عرشة راية مش�تبهة ال يدري أي م�ن أي؟!. قال: ويف 
جملس�ه كوة تدخل فيها الش�مس. فقال: أبينة هذه؟ فقلت: نعم. قال: أمرنا أبن 

من هذه الشمس«)2). وقريب منه حديثه اآلخر)3).
حيث يظهر من هذه النصوص وغريها ظهور دعوة احلق يف عرص الغيبة، 
ووضوح حجتها، وثبات أهل التوفيق وذوي الس�عادة عليها، رغم طول املدة، 
وش�ّدة املحنة، واخت�اف اآلراء واالجتهادات، وكثرة الش�بهات والضاالت 

والفتن واألهواء.
وه�و م�ا حص�ل حتى اآلن يف دع�وة التش�يع ألهل البي�ت )صلوات اهلل 

عليهم(  رفع اهلل عز وجل شأهنا وأعىل كلمتها. 
وكل�ا تأخ�ر الزمن زادت ظهورًا وانتش�ارًا، وفرضت نفس�ها عىل أرض 

الواقع، وكسبت تعاطف الناس وإعجاهبم واحرتامهم. 

))) الكايف ج:) ص:333، واللفظ له. الغيبة للنعاين ص:65).
)2) الكايف ج:) ص:338�339.

)3) الكايف ج:) ص:336.
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بل كثريًا ما اهتدى لنورها ودخل يف حوزهتا واستظل برايتها من كتب اهلل 
عز وجل له التوفيق والسعادة. وهلل أمر هو بالغه. وإليه يرجع األمر كله.

ومن مجيع ما س�بق يظهر أن األئمة من ذرية اإلمام احلس�ن )صلوات اهلل 
عليه�م( ق�د أمتوا ما بدأه األئم�ة األولون )عليهم أفضل الصاة والس�ام( من 
كب�ح مج�اح االنحراف الذي حص�ل، والعم�ل إلقامة احلجة ع�ىل الدين احلق، 
واملن�ع من ضياعه عىل الناس، وانطاس أعامه وبينات�ه ﴿لِيْهِلَك َمْن َهَلَك َعن 

َنٍة﴾))). َيى َمْن َحيَّ َعن َبيِّ َنٍة َوحَيْ َبيِّ
فجزاهم اهلل تعاىل مجيعًا عن دينه وأهل دينه أفضل جزاء املحسنن. وثبتنا 
عىل واليتهم، وربط عىل قلوبنا، وزادنا بصرية يف أمرنا، ويقينًا يف ديننا، وتس�ليًا 

لربنا. إنه أرحم الرامحن، وويل املؤمنن. وهو حسبنا ونعم الوكيل.

))) سورة األنفال اآلية: 42.



الخاتمة
حيس�ن احلديث فيها حول أمرين يتعلقان بفاجعة الطف وما استتبعته من 

إيضاح معامل دين اإلسام ووضوح حجته.
األول: أثر ذلك يف تعديل مس�ار الفكر الديني واإلنساين عامة، وإيضاح 

الضوابط التي ينبغي أن ينهجها طالب احلقيقة.
الثاين: يف أمهية إحياء الفاجعة، والسعي لتجديدها والتذكري هبا، وآلية ذلك.

وذلك يكون يف فصلن:

الفصل األول
يف أثر وضوح معامل اإلسالم يف استقامة 

منهج الفكر اإلنساين
ال خيفى أن كبح مجاح انحراف السلطة، واحليلولة دون حتكمها يف الدين، 
وقي�ام احلجة ع�ىل الدين احلق ووض�وح معامله، ونش�اط فرق�ة اإلمامية االثني 
عرشي�ة، املؤكدة عىل إمامة أهل البيت )صل�وات اهلل عليهم(، واملتبنية لثقافتهم 
الرفيعة، وتعاليمهم املنطقية املوافقة للفطرة السليمة، واملنكرة للظلم والطغيان، 
وتش�ويه احلقائق، وحتريف مفاهيم الدي�ن احلنيف، نتيجة العوامل املتقدمة، كل 
ذلك وإن كان بالدرجة األوىل فتحًا مبينًا لدين اإلسام العظيم ورموزه الشاخمة، 
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إال أنه يف الوقت نفسه نرص لألديان الساوية عامة، ولرموزها املقدسة.

دافعت ثقافة اإلسالم احلق عن األديان السابقة ونبهت لتحريفها

حي�ث نبهت ه�ذه التعالي�م املوافق�ة للفطرة الس�ليمة ع�ىل حتريف تلك 
 األديان وتش�ويه صورة رموزها بفعل الظامل�ن، وأن تلك األديان � يف احلقيقة � 
منزه�ة عا نس�بته هلا يد التحري�ف من مفاهي�م وتعاليم متناقض�ة أو خرافية أو 
تافهة أو جائرة، لتكون آلة بيد املؤسسات السلطوية واملافيات اإلجرامية، لتقوية 
نفوذه�ا وتعزيز مواقعها، وال يص�ل إىل مجهور الناس منها إال طقوس جوفاء ال 

تسمن وال تغني من جوع.
وأن تلك األديان يف حقيقتها حتمل مفاهيم سليمة وتعاليم سامية مطابقة 
للحكمة والفطرة من أجل إصاح البرشية عامة، وتنظيم عاقتها فيا بينها عىل 

أفضل وجه، وتقريبها من اهلل عز وجل، وهدايتها إىل الرصاط املستقيم.

تنزيه رموز تلك األديان عام نسبته هلم يد التحريف

ك�ا أن رموزه�ا العظ�ام )صل�وات اهلل عىل نبين�ا وآله وعليه�م( يف غاية 
الرفعة واجلالة والقدس�ية والكرامة عىل اهلل تعاىل، والفناء يف ذاته، والقرب منه 

جّل شأنه. وهم معصومون من الزلل، مطهرون من الرجس. 
وأهن�مB قد جّدوا واجتهدوا يف أداء رس�االهتم والتبليغ هبا، والنصح 

ألممهم، ومحلهم عىل الطريق الواضح، من دون أن تأخذهم يف اهلل لومة الئم.
وه�م أيض�ًا منزه�ون عا نس�بته هل�م ي�د التحريف الظامل�ة م�ن الرذائل 

واملوبقات مما يندى له اجلبن، وتأباه كرامة اإلنسان، وهيوي به إىل احلضيض.
وببيـان آخـر: الضوابط والتعالي�م العام�ة يف دين اإلس�ام العظيم التي 
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يتبناها القرآن املجيد، والس�نة الرشيف�ة، والثقافة املتميزة ألهل البيت )صلوات 
اهلل عليهم(، ال تبتني عىل االختصاص باإلسام. بل عىل العموم جلميع األديان 

الساوية سواء التي وصلت بقاياها لنا أم التي مل تصل.
الش�رتاكها مجيع�ًا يف كوهن�ا مرشعة من قب�ل اهلل عز وج�ل. وهو احلكيم 
املطلق، املحيط بكل يشء، وال يعزب عنه مثقال ذرة يف األرض وال يف الس�اء، 

والرؤوف بعباده الرحيم هبم، والعامل با يصلحهم.
والزم ذلك.. 

أواًل: أن ال يرشع هلم من الدين إال ما يصلح شأهنم ويقرهبم منه عز وجل. 
وثانيًا: أن ال يأمتن عىل دينه وعباده إال من هو أهل هلذه األمانة العظمى يف 
علمه وورعه وعمله. ليعرفهم بدينه، ويبلغهم به، وحيملهم عليه بقوله وسريته، 

ويكون قدوة هلم هيتدون هبداه، ويستضيئون بنوره.
وكل ما خرج عن ذلك مما نسب لتلك األديان ورموزها املقدسة البد أن 
يكون هبتانًا  وزورًا وتشوهيًا ظاملًا، حتى لو صدرت نسبة ذلك ممن ينتسب لتلك 

األديان وُيعّد من أتباعها.
كا أنه ورد عن النبي وآله )صلوات اهلل عليهم أمجعن( الكثري من مفردات 
ذلك، وبيان تعاليم تلك األديان التي تعالج مشاكل البرشية، والتأكيد عىل رفعة 
مقام رموزها العظام ونزاهتهم، وجهادهم يف سبيل أداء رسالتهم، وما ناهلم من 

الظلم والعدوان من أعداء دعوهتم ومن أممهم.
وألج�ل ذلك فاحلفاظ عىل الثقافة اإلس�امية األصيل�ة  � نتيجة العوامل 
الس�ابقة � كا يكون نرصًا لإلسام العظيم يكون انتصارًا لتلك األديان الرشيفة 

ودفاعًا عنها، وحفاظًا عىل كرامتها وكرامة رموزها وقدسيتهم.
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حتريف األديان بنحو مهني

ومن امللفت للنظر أنه قد حصل بس�بب حتريف تلك األديان من التعدي 
عىل مقام اهلل عز وجل، وعىل الوس�ائط بينه وبن خلقه � من الرس�ل واألوصياء 
)صلوات اهلل عليهم( � وعىل ترشيعاته القويمة، ما ترفضه العقول وتأباه النفوس 

بفطرهتا. بل يندى له اجلبن وتقشعر هلوله األبدان.
إال أن ذل�ك وح�ده ال يكفي يف وض�وح بطان ذل�ك وتكذيبه، وظهور 
احلقيقة، وتنزيه تلك األديان، إذا مل تكن هناك ثقافة سليمة متكاملة ذات قواعد 
وأصول حمكمة متينة، وكان لتلك الثقافة دعوة مسموعة يلجأ إليها طالب احلقيقة. 
وبدون ذلك يبقى اإلنس�ان الذي حيرتم نفس�ه، ويعتز بعقله، ويس�تيضء 
ب�ه، مذبذبًا ب�ن الدعاوى املتناقضة لألدي�ان املختلفة غري اخلالية يف نفس�ها عن 
الس�لبيات املذك�ورة، حتى ق�د يرفضها مجيعًا ويكف�ر هبا، ويلج�أ للثقافة املادية 
الرصفة، أو يعتنق بعض تلك األديان بمجرد االنتس�اب تقليدًا لآلباء، من دون 

إيان حقيقي مرتكز يف أعاق النفس ودخائلها.

لو تم حتريف اإلسالم لضاعت معامل احلق عىل البرشية

ونتيج�ة لذل�ك فلو ُفتح املج�ال لتحريف اإلس�ام اخلات�م لألديان، ومل 
يكبح مجاحه، نتيجة العوامل املتقدمة، لضاعت املعامل، ومل يبق بيد الناس حقيقة 
مقدسة تقبلها العقول، وتركن إليها النفوس، وتأخذ بمجامع القلوب، وتتفاعل 

هبا من أجل خريها وصاحها.
ولبق�ي املجتمع اإلنس�اين يف حرية وضي�اع بن الثقاف�ات الدينية املحّرفة 
� اململ�وءة باألس�اطري واخلراف�ات والس�لبيات، التي تأباها النف�وس وترفضها 
العق�ول، كا س�بق � والثقافة املادية اجلاف�ة، التي تأباها الفطرة الس�ليمة، والتي 
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تسري باملجتمع نحو الدمار الشامل يف األخاق واملثل.
وحت�ى يف مقوم�ات نم�و املجتمع اإلنس�اين وبقائه يف املعم�ورة، الهتام 
الثقافة املادية بحرية الفرد، وفس�حها املجال لتمتعه باللذة من أقرب طرقها، من 

دون تركيز عىل بناء املجتمع، وتنظيم عاقة بعضه ببعض عىل أسس رصينة.
وقد كان لكبح مجاح التحريف يف اإلسام، وظهور دعوة احلق فيه، أعظم 
األث�ر يف وض�وح كثري من احلقائق يف ح�ق اهلل عز وجل وح�ق مائكته وأنبيائه 
)صلوات اهلل عليهم( وترشيعاته القويمة، وظهور تشوهيها يف األديان األخرى، 

وحتى يف بعض تراث املسلمن املشوه.
ومن هنا كان لفاجعة الطف وغريها من خطوات أهل البيتB السابقة 
وجهودهم، التي حّدت من حماوالت التحريف لدين اإلس�ام العظيم، الفضل 

عىل الفكر اإلنساين عامة يف وضوح منهجه وتعديل مساره.

ظهور السلبيات التي أفرزها التحريف

ويتض�ح ذلك بماحظة أمر له أمهيته، وهو أن الغرض املبارش من إقحام 
الرتاث املشوه يف األديان � با يف ذلك دين اإلسام العظيم � هو تقّبل أتباعها له 
وإياهن�م ب�ه. وهو ال يكون إال لوجود األرضية الصاحلة لذلك بس�بب اختاط 
األم�ر ع�ىل الناس، وعدم وض�وح معامل احلق م�ن الباطل هل�م. فوجود الرتاث 

املذكور يف األديان يكشف عن حتقق تلك األرضية حن إقحامه.
ولو أن اإلس�ام جرى عىل س�نن األديان الس�ابقة، وتم للخط املخالف 
أله�ل البي�ت )صل�وات اهلل عليه�م( م�ا أرادوا، ومل يكب�ح مج�اح االنح�راف 
والتحري�ف نتيجة ما س�بق، لبقيت ه�ذه األرضية ولتقّبل أه�ل كل دين تراثهم 
ع�ىل ما هو عليه من التش�ويه، ومل يتوجهوا للس�لبيات، لتش�ابه األديان يف ذلك 
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كواقع قائم، ولبقي األمر خمتلطًا عىل الناس.
بين�ا ن�رى اآلن أن م�ا حيمله التش�وه � م�ن خرافات أو ظل�م للحقيقة ال 
يتناسب مع حقّية تلك األديان، أو تنايف كال اهلل عز وجل املرشع هلا، أو قدسية 
الوسائط بينه وبن خلقه من األنبياء واألوصياء )صلوات اهلل عليهم( � قد صار 

سمة عار عىل تلك األديان وعىل املنتسبن إليها. 
بحيث يكون مثارًا للنقد، بل اهلجوم من طرف اخلصوم، وس�ببًا إلحراج 
املنتس�بن لتلك األدي�ان، حتى قد يضطرون لتأويلها واخل�روج عن ظاهرها إن 
وجدوا لذلك س�بيًا، أو للف والدوران، وإش�غال اخلصوم بأمور جانبية هتربًا 

من اجلواب. 
ورب�ا يتهرب�ون م�ن فتح باب احل�وار أو يغلقون�ه بعد فتحه، لش�عورهم 

بالعجز عن الدفاع واالستمرار يف حلبة اجلدال والرصاع.
بل كثريًا ما حياول محلة تلك األديان واملعنيون هبا رصف أتباع دينهم عن 
النظ�ر يف تراث�ه واالطاع عليه والتدب�ر فيه، أو منعهم عن فت�ح باب احلوار مع 
اآلخرين واالطاع عىل تراثهم والتعرف عىل وجهة نظرهم، حذرًا من أن يصاب 
أتب�اع ذلك الدين بصدم�ة تزعزع عقيدهت�م، وجتعلهم يبحثون ع�ن البديل هلا.
وذلك يكشف عن اهتزاز تلك األرضية ، وأن معامل احلق والباطل أخذت 
موقعه�ا املناس�ب م�ن مرتكزات الناس، وص�ارت من الوضوح بحيث يتس�امل 

عليها الكل، وقامت الثوابت التي يرجع إليها يف مقام البحث واالستدالل.
كل ذلك بسبب كبح مجاح االنحراف يف اإلسام نتيجة اجلهود املتقدمة. 

وال أقل من أن لذلك تأثريه املهم من هذه اجلهة.
وال نعن�ي بذل�ك أن الناس ق�د اهتدت للدي�ن احلق، ورفض�ت األديان 
املحرف�ة. إذ الزالت احلواجز عن ذل�ك قائمة، من تقليد أو تعصب، أو مصالح 
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مادية، أو عدم االهتام بمعرفة احلقيقة... إىل غري ذلك من العوامل. 
بل كل ما حصل هو وضوح معامل احلق، بحيث جعل أهل األديان املحرفة 

يدركون سلبيات أدياهنم ويضيقون هبا، عىل خاف ما كان عليه أسافهم.
أما االهتداء للدين احلق فيبقى منوطًا بأس�بابه، وأمهها النظرة املوضوعية 
يف األدلة واحلجج، والشجاعة يف ختطي احلواجز، واالهتام بالوصول للحقيقة، 
ا لَِنْهَتِدَي  م�ع التوفيق والتس�ديد اإلهلي. و﴿اْلَحْمُد هللِ الَّـِذي َهَداَنا لَِهَذا َوَمـا ُكنَّ

.(((﴾ َنا بِاْلَحقِّ َلْوال َأْن َهَداَنا اهلُل َلَقْد َجاءْت ُرُسُل َربِّ

))) سورة األعراف اآلية: 43.





الفصل الثاين
يف إحياء فاجعة الطف

قد تبن يف غري موضع مما سبق أمهية إحياء فاجعة الطف، ومجيع مناسبات 
أهل البيت )صلوات اهلل عليهم(، بمختلف الوجوه، من زيارة مراقدهم الرشيفة، 
وتعاه�د مش�اهدهم الكريمة، وعارهت�ا، وإقامة املجالس املذكرة يف مناس�بات 
أحزاهنم وأفراحهم، والقيام بمظاهر احلزن واألسى، أو مظاهر الفرح والرسور، 
بالنح�و الذي يتناس�ب م�ع احلدث، وقول الش�عر فيه�مB... إىل غري ذلك. 
والس�يا مع تأكيد األئمة )صلوات اهلل عليهم( عىل ذلك بوجه مذهل ال 

يدع جمااًل لقائل، وال عذرًا ملعتذر، كا يظهر بالرجوع لرتاثهم الرفيع.
وال�ذي هيمن�ا هنا هو التنبيه ألم�ور تتعلق بإحياء هذه املناس�بات، كّنا قد 
تعرضنا هلا يف مناس�بات خمتلفة بنحو متفرق، وحيسن بنا هنا مجعها. وربا أضفنا 

هنا ما مل نتعرض له سابقًا.

اختالف الناس يف مظاهر التعبر عن شعورهم إزاء األحداث

األمـر األول: أن الن�اس ختتل�ف يف مظاه�ر تعبريه�ا ع�ن عواطفها نحو 
األح�داث املتعلق�ة بأه�ل البي�ت )صل�وات اهلل عليه�م( ومناس�بات أفراحهم 
وأحزاهن�م، فل�كل فئة من الناس مظهر وطريقة يف التعبري تتناس�ب مع مداركها 
وأحاسيس�ها وبيئاهت�ا وخصوصياهت�ا املزاجية. ولو محلت ع�ىل طريقة أخرى مل 
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تتأثر هبا، أو مل تتفاعل معها كتفاعلها مع ما تألفه.
فالازم أن ترتك لكل فئة احلرية يف أن ختتار لنفس�ها الطريقة التي تناسبها 

يف التعبري عن شعورها وعواطفها، ما مل يتجاوز احلّد املرشوع.
إذ ل�و حرم�ت منها، ومحل�ت عىل طريقة أخ�رى، مل تتج�اوب معها أو مل 
تتفاع�ل هب�ا ذلك التفاعل، وخب�ت جذوة العاطف�ة فيها تدرجيًا بم�رور الزمن، 

وخرسنا طاقاهتا يف إبراز شعورها وعاطفتها نحو احلدث.

أمهية السواد األعظم يف محل الدعوة واحلفاظ عليها

ك�ا أن األح�داث والتجارب من أع�اق التاريخ حت�ى يومنا احلارض قد 
أثبت�ت أن الذين حيملون لواء دعوة احلق وعناءها، ويس�تطيعون االس�تمرار هبا 
� ع�رب املعوق�ات واملش�اكل واملتاعب واملخاط�ر � هم مجه�ور املؤمنن وكثرهتم 

الكاثرة، وسوادهم األعظم.
حي�ث إهن�م � بس�بب كثرهتم � ال يس�هل القض�اء عليهم من ِقَب�ل أعداء 
تل�ك الدعوة، وال جتميد فعالياهتم وإيقاف مّده�م، وال يتيرّس تبديل مفاهيمهم 

باإلغراء والتضليل.
والس�يا أن مناس�بات أه�ل البي�ت )صل�وات اهلل عليه�م( يف أفراحهم 
وأحزاهن�م قد أخ�ذت موقعها يف نفوس عموم املؤمن�ن، وجتذرت يف أعاقهم، 

نتيجة انشدادهم ألهل البيتB والًء وتقديسًا، كا ذكرناه سابقًا.

موقع اخلاصة من الدعوة

أم�ا اخلاصة م�ن املؤمنن � كرجال الدين، واملثقف�ن، وأهل املال، وذوي 
املقام االجتاعي الرفيع � فهم وإن كان هلم موقعهم املهّم يف دعوة احلق، بل هم 
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أوس�مة فخر تتزي�ن هبا، وفيهم اهل�داة ألتباعها يف مس�ريهتم، واحلصون الواقية 
للدع�وة الرشيفة نفس�ها م�ن التحريف والتش�ويه، والق�وى الداعمة هل�ا ماديًا 
ومعنويًا، إال أهنم ال يس�تطيعون لوحدهم الوقوف أمام اهلجمة املعادية، بس�بب 

قلتهم ومتيزهم.
ب�ل يس�هل عىل األع�داء احل�ّد م�ن فعالياهت�م، واملنع م�ن تأثريه�م، إما 
بتصفيته�م جس�ديًا، أو تطويقه�م وجتميد فعالياهت�م بالس�جن أو التخويف أو 
نحومها، أو رصفهم بالرتغيب والرتهيب عن خدمة دعوة احلق. بل قد حياولون 

محلهم عىل الوقوف ضدها.
وال حيم�ي الدعوة الرشيفة إال اجلمهور والس�واد األعظم الذين حيملون 
لواءها. فهم احلصن احلصن هلا، والدرع التي تقيها من كيد األعداء، كا سبق.

بل إهنم � بس�بب كثرهتم وإرصارهم � ق�د حيمون اخلاصة من ذوي املقام 
املتميز يف الدعوة، ألن يف التنكيل هبم جرحًا لشعور اجلمهور، ومثارًا لسخطهم 

قد حيسب له اخلصم حسابه، وخيشى عاقبته.

أمهية فعاليات اجلمهور يف إحياء املناسبات الدينية

ونتيجة ملا س�بق جي�ب متكن مجهور الناس والس�واد األعظم من الطريقة 
الت�ي خيتاروهن�ا يف التعب�ري ع�ن ش�عورهم يف املناس�بات الديني�ة املختلف�ة. بل 
تشجيعهم عىل ذلك بمختلف الوسائل، لتتجذر يف أعاقهم، وتنترش بينهم، من 

أجل أن يؤدوا دورهم الرسايل عىل أرض الواقع باستمرار وإرصار.
وليكون�وا ذخ�رًا يف األزم�ات، وأم�ام الضغ�وط، الت�ي تضط�ر اخلاصة 
للوق�وف مكت�ويف األيدي ال يس�تطيعون حتى اإلش�ارة والتلميح ب�ا خيتلج يف 
صدوره�م. بل قد يضطرون أو خيتار بعضه�م � نتيجة املغريات � تثبيط العزائم 
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وإضعاف اهلمم. 
بين�ا نرى الس�واد األعظم إذا اقتنع�وا بإحياء املناس�بات، وجتذر ذلك يف 
أعاقهم، فهم أقدر عىل التمس�ك بعاداهتم واالس�تمرار عليه�ا، ألهنم أبعد عن 
الضغ�وط، وأقدر عىل التخل�ص منها أو االلتفاف عليها. ولن�ا يف جتربة العراق 

القريبة أعظم العرب.
ويزيد يف أمهية فعاليات اجلمهور والسواد األعظم أن كثرهتم، وسعة رقعة 
تواجده�م، واختيارهم يف التعبري عن ش�عورهم الطريق�ة األكثر إلفاتًا للحدث 
واألقوى وقعًا يف التنبيه له، كل ذلك جيعل ممارساهتم سببًا يف تبدل جّو املجتمع 
الذي يعيش�ون فيه، وحتويل صورته لصالح احلدث، بنحو يدعو اجلاهل، وينّبه 

الغافل، ويشّد يف اندفاع العامل، ويزيده ثباتًا وإرصارًا وعزمًا وتصميًا. 
وبذل�ك ت�رتك املارس�ات املذك�ورة بصاهت�ا يف املجتمع وجتعل�ه يعيش 

احلدث، ويتفاعل معه، حتى يكون جزءًا من كيانه.

عىل اخلاصة دعم اجلمهور يف إحياء املناسبات بطريقتهم

وإذا كانت اخلاصة ال تس�تطيع املشاركة يف هذه املارسات عند األزمات، 
بل قد ال تس�تطيع اإلعان عن رشعيتها، فضًا عن التش�جيع عليها، لألسباب 

السابقة، فإهنا تستطيع ذلك كله عند انفراج األزمة، وإطاق احلريات. 
فالازم قيامها بذلك حينئذ من أجل رفع معنويات اجلمهور، وإشعارهم 
بأمهية موقعهم وموقفهم يف إحياء املناسبات املذكورة، وتأكيد رشعية ذلك كله، 

وشكرهم عليه.
وبذل�ك تس�ّد الطري�ق ع�ىل م�ن حي�اول أن يف�ّت يف عض�د اجلمهور يف 
ممارس�اهتم، وحي�طّ م�ن قدرهم، ويصمه�م أو يش�نع عليهم باجله�ل يف قيامهم 
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بتل�ك املارس�ات، من أج�ل هتوين أمره�ا، أو التنفري عنها، واحلّد من اتس�اعها 
وانتشارها.

والس�يا أن هذه املارس�ات الت�زال مدعوم�ة باملّد اإلهل�ي، والكرامات 
الباه�رة، واملعاجز اخلارقة، التي يلمس�ها الناس بأيدهيم ويعيش�وهنا يف واقعهم 
باس�تمرار، حيث يكش�ف ذلك عن حب اهلل عّز وجّل هلا، وشكره للقائمن هبا 

وتشجيعهم عليها. 
بل لذلك أعظم األثر يف متسك الناس هبا وإرصارهم عليها، واستمرارهم 
فيها، رغم املعوقات الكثرية واملقاومات العنيفة املادية واملعنوية عىل مدى الزمن.

أمهية املامرسات الصارخة

األمر الثاين: إن للمارسات الصارخة التي تلفت األنظار، والتي يقوم هبا 
كثري من مجهور الش�يعة وعامتهم، ويتحملون عناءه�ا وجهدها، أعظم األثر يف 

إحياء فاجعة الطف وانتشارها عىل الصعيد العام. 
ألهنا األح�رى بإظهار عواط�ف اجلمهور نحو الفاجع�ة، وتفاعلهم هبا، 
 وجتذره�ا يف أعاقه�م، واس�تنكارهم للظل�م ال�ذي تع�رض له اإلمام احلس�ن 
وأه�ل البيت )صلوات اهلل عليهم( عمومًا، كا تعرض له ش�يعتهم تبعًا هلم عىل 

امتداد التاريخ.
ك�ا أن ه�ذه املارس�ات ه�ي األح�رى بإلفات نظ�ر اآلخري�ن وتنبيههم 
للح�دث، ومحله�م ع�ىل الس�ؤال واالستفس�ار ع�ن حقيقت�ه، والتع�رف ع�ىل 
خصوصياته وتفاصيله، ثم التجاوب مع الش�يعة واحرتام شعورهم، والتفاعل 
معهم أو مش�اركتهم يف آخر األمر. بل الدخ�ول يف حوزهتم واالنتاء خلطهم يف 

ظل والية أهل البيت )صلوات اهلل عليهم(.
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وها نحن نرى هذه األيام أثر هذه املارسات يف إلفات نظر العامل وتوجيه 
وسائل اإلعام املختلفة نحو الفاجعة يف مواسمها املشهودة.

 وذل�ك يف�رس م�ا س�بق يف حدي�ث معاوي�ة ب�ن وهب م�ن دع�اء اإلمام 
الصادقA لزّوار اإلمام احلسن )صلوات اهلل عليه(، وقوله: »اللهم إن أعداءنا 
عابوا عليهم بخروجهم، فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا، خافًا منهم عىل 
من خالفنا. فارحم تلك الوجوه التي غريهتا الشمس، وارحم تلك اخلدود التي 
تتقل�ب عىل ح�رضة أيب عب�د اهللA، وارحم تلك األعن الت�ي جرت دموعها 

رمحة لنا، وارحم تلك الرصخة التي كانت لنا...«))).
نع�م البد أن ينضم إىل تلك املارس�ات بعض املارس�ات اهلادئة، كقراءة 
املقتل الفجيع، وجمالس العزاء الشارحة لظروف الفاجعة وأهدافها، والكتب أو 
النرشات املتحدثة عنها بإسهاب أو إجياز، تبعًا الختاف الظروف واملناسبات.

كل ذل�ك م�ن أج�ل التثقيف الع�ام، والتعري�ف باحل�دث، والتذكري به، 
واستيعاب مفرداته ومقارناته التي تزيد يف وقعه، والتفاعل به.

الكالم يف تطوير طرق إحياء املناسبات

األمـر الثالـث: قد يظن الظ�ان أن تطور األوضاع يف الع�امل املعارص يلزم 
بتطوير وس�ائل الدعوة للمبدأ وكيفية إحياء هذه املناس�بات، وتبديلها با يتاءم 

مع واقع العرص وينسجم معه.
لكننا يف الوقت الذي نحبذ فيه إجياد وسائل تناسب التطور املذكور، نرى أن 
ذلك جيب أن يكون مصاحبًا هلذه الشعائر بواقعها املعهود املألوف، ال بداًل عنها.
فإن هذه الشعائر واملارسات حينا وجدت يف غابر الزمان وجدت غريبة 

))) تقدم يف ص:498 � 499.
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ع�ن الواقع الذي قامت فيه حينئذ، وتعرضت ألقس�ى أنواع املقاومة والتش�نيع 
والتهريج، كا يشري إليه ما سبق يف دعاء اإلمام الصادقA وغريه.

لكنها ثبتت وفرضت نفس�ها متحدية ذلك الواقع، وحققت أهدافها عىل 
أفض�ل وجوهه�ا وأكملها. وك�ا مل متنعها غرابته�ا من ذلك فيا م�ىض، فهي ال 

متنعها منه يف الوقت احلارض، بتسديد اهلل عز وجل ورعايته.
والسيا أن التطوير والتبديل املذكور كثريًا ما ال يتناسب مع واقع اجلمهور 
ومداركه وأحاسيس�ه، فا يتفاعل به، وال يتجاوب معه، فا يفي بالغرض، كا 

سبق التعرض له يف األمر األول.
والع�امل ملي�ئ باملارس�ات والنش�اطات الت�ي متت�از هب�ا بع�ض الفئ�ات 
واملجتمع�ات، وهي غريبة عن اآلخرين، من دون أن يمنعها ذلك من القيام هبا 
واالستمرار عليها. كا ال تكون سببًا للتهريج والتشنيع عىل من يقوم هبا. فلاذا 

اخلوف من التهريج والتشنيع هنا؟!.
والظاه�ر أن م�ن أهم أس�باب التهريج عىل من يقوم هبذه املارس�ات هو 
ش�عور أعداء التشيع باملكاس�ب العظيمة التي حصل عليها التشيع بسببها، عىل 

ما ذكرناه آنفًا.
وم�ن هنا ال موجب للش�عور بالضع�ف، وحماولة الرتاج�ع، ملجرد كون 
املارس�ات املذكورة غري مألوفة لآلخرين، أو موردًا الس�تغراهبم، أو اس�تغال 

األعداء لذلك من أجل التهريج والتشنيع عليهم.
مضافًا إىل أمرين:

أوهلـام: أن هتيب نقد اآلخري�ن واالهتام بإرضائهم جتعل اإلنس�ان � من 
حيث يشعر أو ال يشعر � يضخم التهريج والتشنيع، وهيوهلا، وحييطها هبالة من 
األوه�ام واملبالغات. ويتخيل كثريًا من ردود الفعل الس�يئة والس�لبيات املرتتبة 
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 عليه�ا، م�ن دون أن يك�ون ليشء م�ن ذلك وجود ع�ىل أرض الواق�ع، بل هي 
ْمآُن َماء َحتَّى إَِذا َجاءُه َلْم َيِجْدُه َشْيئًا َوَوَجَد اهلَل ِعنَدُه  Rَكَسَراٍب بِِقيَعٍة َيْحَسُبُه الظَّ

.(((Qاُه ِحَساَبُه َواهلُل َسِريُع اْلِحَساِب َفَوفَّ
ولن�ا يف التجرب�ة احلارضة أعظم ش�اهد عىل ذلك. فإن انفت�اح العامل عىل 
التشيع وعىل هذه املارسات يف بادنا بدأ بعد احلرب العاملية األوىل، حيث ارتفع 
حاج�ز التقية نس�بيًا، وبدأ الع�امل يتصل بعضه ببعض، وأخذت هذه املارس�ات 

الصارخة تظهر لآلخرين.
وقد بدأت س�هام النقد واالس�تنكار هلا يف موجة )العلانية الثقافية( التي 
حاولت اكتس�اح الدين عمومًا، واالس�تهانة به وبمارس�اته كافة. وقد استشعر 

كثري ممن ينتسب للدين بالضعف والوهن أمام ذلك.
وحسب بعضهم أن هذه املارسات هي سبب احلملة املذكورة، أو من أسباهبا، 
فارتفعت أصواهتم باستنكارها باسم اإلصاح أمًا يف رضا اآلخرين، غفلة عن 
حقيقة احلال. لكنه مل يفلح يف منعها بس�بب إرصار اجلاهري غري املحدود عليها.
حتى إذا انحرست تلك املوجة، واسرتجع الدين موقعه يف النفوس، وبدأ 
احرتامه عامليًا، مل نس�مع صيحات االس�تنكار هلذه املارسات إال من ِقَبل أعداء 
أه�ل البيت )صلوات اهلل عليهم(، ومن بعض من هو مغرم بالتجديد والتطوير 

حبًا له، أو حذرًا من نقد اآلخرين.
ولذا مل توجب هذه املارس�ات تأخر التش�يع عاملي�ًا يف هذه املدة الطويلة، 
ب�ل هو يف تقدم مس�تمر رغم إغ�راق اجلمهور الش�يعي يف املارس�ات املذكورة 

وظهورها للعامل أمجع.

))) سورة النور اآلية: 39.
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وه�ا نح�ن ن�رى أن اهت�ام اإلعام العامل�ي هذه األي�ام إن�ا كان بتغطية 
ممارس�ات الش�يعة يف أنحاء املعم�ورة يف إحياء ذكرى فاجع�ة الطف وعرضها، 
وبيان تعاطف اآلخرين معها. من دون أن يركز عىل نقد هذه املارسات والتشنيع 
عليها من قبل أعداء أهل البيتB وخصوم شيعتهم، أو غريهم، بنحو يوحي 

بعزلة هؤالء الناقدين واملهرجن، ويشعر بخيبتهم.
ثانيهام: أن التهريج والتش�نيع حيث كان املقصود منه تراجع الش�يعة عن 
هذه املارس�ات، فإذا مل جي�د أذنًا صاغية خفت تدرجيًا، لش�عور أصحابه باخليبة 
والفش�ل. واضطروا للتعامل مع هذه املارس�ات كا يتعاملون مع سائر األمور 

املفروضة عىل أرض الواقع مما ال يعجبهم.
أما إذا وجد أذنًا صاغية وبدأ الشيعة يرتاجعون عن بعض هذه املارسات 
من أجله، فإن القائمن بالتهريج والتشنيع يشعرون بنجاح مرشوعهم، فيزيدون 
فيه�ا م�ن أجل تراجع الش�يعة ع�ا تبقى من هذه املارس�ات، حتى تنس�ى هذه 
الفاجعة، وخيرس الش�يعة أقوى دعامة هلم يف نرش دعوهتم وإساع صوهتم وبيان 

ظامتهم وامتداد وجودهم، وهو الذي يريده أعداؤهم عىل امتداد التاريخ.

الوظيفة عند اختالف وجهات النظر

األمـر الرابـع: أنه قد ختتل�ف وجهات النظر حول بعض املارس�ات، إما 
لاخت�اف يف احلكم الرشع�ي اجتهادًا أو تقلي�دًا، أو لاختاف يف حصول ما 
يؤكد رجحاهنا ويقتيض التش�بث هبا، أو يوجب مرجوحيتها ويقتيض اإلعراض 

عنها من العناوين الثانوية. 
وال�ازم حينئذ ع�ىل كل طرف من أط�راف اخلاف االقتص�ار عىل بيان 
وجهة نظره، أو حماولة اإلقناع به بالتي هي أحس�ن، كا حّث الش�ارع عىل ذلك 
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يف سائر موارد اخلاف.
وال ينبغ�ي جتاوز ذلك إىل إرغام الغري ع�ىل تقبل وجهة نظره، أو الرصاع 
احل�اد والتش�جنات، أو التهريج والتش�نيع والتوهن... إىل غ�ري ذلك مما يؤدي 
إىل انش�قاق الطائفة عىل نفسها، ومتزيق وحدهتا، ووهنها أمام اآلخرين، وشاتة 

األعداء هبا. بل قد يؤدي إىل اإلحراج يف اختاذ املواقف والتعامل مع اآلخرين.
ك�ا يؤدي إىل هدر كثري من الطاقات املادية واملعنوية من أجل انتصار كل 
طرف لوجهة نظ�ره، بداًل من رصف تلك الطاقات لصالح هذه الطائفة املتعبة، 

وخدمة مشرتكاهتا، وختفيف حمنتها.
ومادام�ت الطائف�ة يف وضعه�ا احل�ايل تفقد الرعاي�ة الظاهرة م�ن اإلمام 
املعص�وم )صلوات اهلل عليه، وعّجل فرجه(، وال يتيرس هلا حتكيمه يف خافاهتا، 
ف�ا حيق ألي ش�خص ف�رض وجهة نظره عىل غ�ريه، أو التعدي علي�ه ماديًا أو 

معنويًا، لعدم قناعته برأيه وانصياعه له.

دعوى اختصاص أمهية اإلحياء بام إذا كان مقارعة للظلم

األمر اخلامس: أنه قد يدعي املدعي أن أمهية هذه األمور ختتص بالظروف 
احلرج�ة، حيث يكون القيام هب�ا رصاعًا مع الظلم والطغي�ان، وجهادًا مريرًا يف 
س�بيل الدعوة إىل اهلل. وال حاج�ة للتأكيد عليها مع االنفت�اح واحلرية، بل تبقى 
ع�ادات رصف�ة، وتقاليد جمردة، ال أمهية هلا، وال جهد وال جهاد يف البقاء عليها، 

وال تكون موردًا للحّث الرشعي، وال لألجر املوعود به عليها.

دفع الدعوى املذكورة

لكن ال جمال للبناء عىل ذلك.. 
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أواًل: ألن فوائ�د ه�ذه األمور ال ختتص بالرصاع م�ع الظاملن واجلهاد يف 
وجه الطغيان، بل هلا فوائد أخرى مهمة جدًا س�بق التعرض هلا يف املطلب الثاين 

عند التعرض ملا كسبه التشيع من فاجعة الطف.
واألهم من الكل حّث الشارع األقدس عليها بوجه مؤكد، وما أعّده من 
األج�ر العظيم والثواب اجلزيل ملن يق�وم هبا. من دون أن يتضمن التقييد بزمان 
خ�اص أو حال خ�اص. كا هو احلال يف احلج والعم�رة وغريمها من الواجبات 

واملستحبات الرشعية. فالتقييد املذكور خترص يف حتريف احلكم الرشعي.
وثانيًا: ألن الشيعة حينا بدأوا هبذه املارسات � بدفع من األئمة )صلوات 
اهلل عليه�م( � مل يكون�وا يف مق�ام مواجهة الطغ�اة ومقارعتهم هبا، ب�ل قاموا هبا 
بصورة فردية رسية خوفًا من الظاملن، ومل يكن الدافع هلم إال األخذ بتوجيهات 
أه�ل البي�ت )صلوات اهلل عليهم(، والس�ري عىل تعاليمه�م، وتأكيد الوالء هلم، 

وأداء حقهم.
وخاصًة اإلمام احلس�نA الذي يتميز بموق�ع عاطفي عميق يف نفوس 

الشيعة، نتيجة فاجعة الطف بأبعادها املأساوية املثرية.
غاي�ة األم�ر أن ظه�ور قيام الش�يعة هبذه املارس�ات، وإرصاره�م عليها 
تدرجي�ًا، أث�ار حفيظة الظاملن، فج�دوا يف منعه�ا والتنكيل بالقائم�ن هبا، وبدأ 

الرصاع بن الطرفن نتيجة ذلك.
فالرصاع مع الطغاة ومقارعتهم أمر طارئ عىل هذه املارس�ات، من دون 

أن يكون مأخوذًا يف صميمها، وال سببًا للحث عليها، أو رشطًا فيه.
وثالثـًا: ألن كث�ريًا م�ن هذه املارس�ات الت�ي ورد احلث عليه�ا، والوعد 
باألج�ر والث�واب جزاًء هلا، تبتن�ي عىل التخفي والتس�رت م�ن دون أن يكون هلا 
مظه�ر يث�ري الطغ�اة ويزعجهم، مث�ل ما تضمنته رواية مس�مع كردي�ن اآلتية يف 
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األمر الثامن، ونحوها غريها، وما ورد مستفيضًا يف زيارة من بعدت شقته، ففي 
حديث طويل لسدير:

»قال أبو عبد اهللA: يا سدير وما عليك أن تزور قرب احلسنA يف كل 
مجع�ة مخس م�رات، ويف كل يوم مرة. قلت: جعلت فداك إن بيننا وبينه فراس�خ 
كثرية. فقال: تصعد فوق س�طحك، ثم تلتفت يمنة ويرسة، ثم ترفع رأس�ك إىل 
الس�اء، ثم تتحرى نحو قرب احلسنA، ثم تقول: السام عليك يا أبا عبد اهلل، 
السام عليك ورمحة اهلل وبركاته. يكتب لك زورة. والزورة حجة وعمرة. قال 
س�دير: فربا فعلته يف النهار ]الشهر[ أكثر من عرشين مرة«))). وورد نحو ذلك 

يف زيارة بقية املعصومن )صلوات اهلل عليهم(.
وم�ن الظاه�ر أن مثل ه�ذه الزيارة ال ظه�ور هلا، وال مظه�ر فيها ملقارعة 
الطغاة والرصاع مع الظاملن، واجلهاد يف س�بيل اهلل تعاىل، بل تتمحض يف كوهنا 

.Bمظهرًا للوالء، وسببًا لتأكيد االنشداد ألهل البيت
وإذا كان�ت مث�ل هذه الزي�ارة اخلفيفة املؤونة تعدل حج�ة وعمرة فكيف 
يك�ون حال زيارة القاصد من مس�افة بعي�دة، والذي يبذل جهدًا بدني�ًا أو ماليًا 

مكثفًا يف سبيل الوصول للقرب الرشيف وأداء حق املزورA؟.
وذلك كله وغريه يشهد بأن ترشيع هذه املارسات وترتب الثواب العظيم 
عليه�ا ليس من أجل اجلهاد ومقارعة الظلم والطغيان، بل لكوهنا مظهرًا للوالء 
ألهل البيت )صلوات اهلل عليهم(، وس�ببًا لانش�داد هلم، وأداًء لعظيم حقهم، 

وغري ذلك من الفوائد املتقدمة.
غاي�ة األم�ر أن ذلك قد يثري الطغ�اة والظاملن، إم�ا لعدائهم ألهل البيت 
)صل�وات اهلل عليه�م(، أو لعدائه�م للدي�ن عمومًا، أو للتش�يع كعقي�دة دينية، 

))) كامل الزيارات ص:480�)48، واللفظ له. الكايف ج:4 ص:589.
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وش�عورهم ب�أن هذه املارس�ات س�بب لرتكيزه، وتقوي�ة كيان الش�يعة، وبعث 
احليوية فيهم.

ورابعـًا: ألن ال�رصاع هبا م�ع الظاملن، واجله�اد والثب�ات عليها يف وجه 
الطغ�اة عند منعه�م يتوقف عىل الثبات عليها يف حال الرخاء، والتمس�ك هبا يف 

حال الدعة.
ألهنا بذلك تصبح جزءًا من كيان األمة، ومن موروثاهتا العريقة املقدسة، 

التي يصعب عليها تركها والتجرد منها.
ويكون منع الطغاة هلا جرحًا لشعور األمة وتعديًا عليها بنظر كل منصف، 
فيك�ون من حقها الطبيعي أن تثأر لكرامتها، وتب�دأ ردود الفعل والرصاع املرير 
بينها وبن الطغاة، لتثبيت شخصيتها، والثبات عىل عاداهتا وموروثاهتا، واحلفاظ 

عىل مقدساهتا.
أم�ا إذا هتاون�ت هبا يف حالة الرخاء والدعة، ومل تؤكد عليها وال متس�كت 

هبا، فهي ال تستطيع القيام هبا يف حالة الشدة ومنع الطغاة هلا..
أواًل: لعدم تفاعلها معها وعدم اعتزازها هبا، بسبب ألفتها لرتكها. حيث 
ال يكون هلا من القوة والرتكز يف نفوسها ما يدفعها للقيام هبا، واإلرصار عليها، 

والرصاع والتضحية يف سبيلها.
وثانيـًا: ألن احلاك�م ال يك�ون معتدي�ًا يف منعه هلا، ليك�ون لألمة املربر يف 
مقاومته والرصاع معه. بل تكون األمة هي املتعدية وامللومة يف إقامتها واالهتام 

هبا، بعد أن مل تكن متمسكة هبا من قبل.
حي�ث تتمحض النش�اطات املذكورة يف حتدي احلاكم، والش�غب ضده، 
وتك�ون س�ببًا طبيعي�ًا إلثارت�ه، بنحو يك�ون له امل�ربر يف منعه�ا، والتنكيل بمن 
يقوم هبا، وقمعه وإنزال عقابه به، وقس�وته مع�ه. وخترس األمة أخريًا الصفقة يف 
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ال�رصاع. وهذا أمر حقيق بالتأمل والتدبر. واهلل س�بحانه من وراء القصد. وهو 
املسدد.

تأكيد رجحان إحياء املناسبات املذكورة يف بعض احلاالت

نعم إحياء هذه املناسبات � كغريه من جهات اخلري � يتأكد رجحانه ويزيد 
ثواب�ه إذا ترت�ب عليه أمر آخر راجح يف نفس�ه، كتش�جيع اآلخري�ن عىل اخلري، 
وإغاظ�ة الظاملن، وكمقارعة الظل�م والطغيان، واجلهاد يف س�بيل إعان دعوة 
احل�ق وإعاء كلمة اهلل ع�ز وجل وغري ذلك. لتعدد اجلهات املوجبة للثواب فيه 

حينئذ.
ويناس�ب ذلك ما تضمنته النصوص الكث�رية من احلث عىل زيارة اإلمام 
احلس�ن )صلوات اهلل علي�ه( عىل خوف ووج�ل))). وإن كان حتديد ذلك فقهيًا 

موكواًل إىل حمله.
لك�ن ذل�ك أم�ر آخر غ�ري ما س�بق من دع�وى اختص�اص أمهي�ة إحياء 

املناسبات الرشعية با إذا كان يف إحيائها مقارعة للظلم إىل آخر ما سبق.

يف آداب إحياء املناسبات املذكورة

األمر السـادس: أنه البد.. أواًل: من احلفاظ عىل قدس�ية هذه املارس�ات 
ونزاهته�ا، وع�دم اخلروج هبا عن الضوابط الرشعية، وحس�ن س�لوك القائمن 
هب�ا، والتزامهم الديني واخللقي. وقد أكد أئمتنا )صلوات اهلل عليهم( عىل ذلك 
عمومًا، ومن الطبيعي أن يكون رجحان ذلك هنا آكد. بل قد ورد عنهمB يف 

بيان آداب الزيارة اليشء الكثري.

))) كامل الزيارات ص:242�245.
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وثانيًا: من التأكيد عىل جانب الش�جا واحلزن، وما هو األحرى باس�تثارة 
العاطف�ة واحل�رسة، واس�تدرار الدمعة يف مناس�بات األحزان وجمال�س العزاء. 

وليكن اإلبداع واستعال الطاقات منصبًا إىل هذا اجلانب ومعنيًا به.
وال يك�ون الغ�رض متمحض�ًا يف اإلب�داع والتفنن والتجدي�د، من دون 
مراع�اة هلذه اجله�ة. فإن يف ذلك خروجًا هبذه املارس�ات عن أهدافها الس�امية 
التي أك�ّد عليها أئمتنا )صلوات اهلل عليهم(، وحتجيًا لدورها يف خدمة املذهب 

احلق. وتنقلب إىل مباريات فنية عقيمة.

وثالثـًا: م�ن إبعادها ع�ن أن تكون مرسح�ًا إلبراز العضات والتس�ابق 
والتش�اح من أج�ل إظهار املميزات والق�درات الش�خصية أو نحوها، إللفات 
األنظار، وحبًا يف السمعة واجلاه، ونحو ذلك مما ال يناسب قدسية هذه املارسات، 

وسمّو أهدافها، ورشف انتساهبا ألهل البيت )صلوات اهلل عليهم(.

وأوىل بذلك إبعادها عن املحرمات، كاملوس�يقى والتربج. فإهنا مناسبات 
ديني�ة روحاني�ة مقدس�ة يفرتض فيها أن تذك�ر باهلل عز وجل، وبقدس�ية أوليائه 

وأصفيائه، وتكون رادعة عن كل ما ال يناسب ذلك.

وهذا جيري حتى يف مناس�بات األفراح، كاملواليد الرشيفة ونحوها، ألهنا 
تتعلق بزمرة القديس�ن الذين هم س�فراء اهلل عز وجل الناطقون عنه واملذكرون 

به، والذين هم مثال االلتزام الديني واألخاقي.

فنح�ن يف الوق�ت ال�ذي نف�رح في�ه إلنع�ام اهلل تع�اىل عىل البرشي�ة هبم، 
ونش�كر اهلل تعاىل عىل توفيقنا ملواالهتم واالنتساب هلم، وإحياء أمرهم، والفرح 
لفرحه�م، واحلزن حلزهنم، علينا أن نؤدي فروض ش�كر ذل�ك بطاعة اهلل تعاىل 

وجتنب معصيته، واحلفاظ عىل هيبة تلك الشعائر وقدسيتها.
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وليك�ن يف مرتكز القائمن هبا وقرارة نفوس�هم أن املعصومن )صلوات 
اهلل عليه�م( � خصوص�ًا إمام العرص )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( � يرشفون 
عىل هذه النش�اطات واملارسات أو يشاركوهنم فيها، ليكون سلوكهم وأداؤهم 

مناسبًا لذلك، ومنسجًا معه.

ب�ل اهلل ع�ز وج�ل ال ختف�ى عليه خافي�ة، وهو م�ن ورائهم حمي�ط، وبيده 
أس�باب التوفي�ق واخلذالن، والثواب والعقاب. فال�ازم مراقبته يف كل صغرية 

وكبرية تتعلق هبذه األمور، وعدم اخلروج هبا عا يريده جّل شأنه منها.
والسيا أن األعداء واملنحرفن يضيقون ذرعًا هبا، وحياولون هتوين أمرها، 
بل تبش�يعها، ويستغلون الثغرات والس�لبيات، فيغرقون يف تضخيمها والتشنيع 
هب�ا، أم�ًا يف رصف الن�اس عن هذه النش�اطات، وتنفريهم منه�ا، ومحلهم عىل 
االستهانة هبا أو تركها. فا حيسن بنا أن نعينهم عىل أنفسنا، ونحقق هلم ما يريدون.

ال تكن هذه املناسبات مرسحًا للرصاعات

األمـر السـابع: الازم ع�دم اخلروج هبذه املارس�ات ع�ا رشعت له من 
إحي�اء أم�ر أهل البي�تB � يف التذك�ري بمظلوميتهم، ورفي�ع مقامهم، ونرش 
تعاليمه�م، وما جرى هذا املجرى � إىل أم�ور خارجة عن ذلك، لتكون معرضًا 
للش�عارات املختلفة، ومرسحًا للرصاعات احل�اّدة واالجتاهات املتباينة، التي ال 

خيلو منها زمان وال مكان.

فإن ذلك يش�ّوه صورهتا، ويوجب الزهد فيها، بل قد يتخذ ذريعة ملنعها، 
ومربرًا للقضاء عليها، كا مّرت لنا يف ذلك جتارب سابقة.

وبذلك � ال سمح اهلل � نكون قد خرسنا أضخم دعامة ملذهب أهل البيت 
)صلوات اهلل عليهم( محلت لواءه عىل مّر العصور وتعاقب الدهور، وشّدة املحن 
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 Bوظلات الفتن، ونتحمل مس�ؤولية ذل�ك أمام اهلل تعاىل، وأمام أهل البيت 
ومبادئهم السامية.

بل ينبغي أن تنس�ى أو تتناس�ى اخلافات يف سبيل وحدة اهلدف من هذه 
املارسات ورشفه، وتكون املناسبات املذكورة حمفزة عىل التقارب والرتكيز عىل 

الثوابت واملشرتكات.

أمهية اجلهد الفردي مهام تيرس

األمـر الثامن: م�ن الظاهر أن الداعي إلحياء هذه املناس�بات الرشيفة هو 
احل�ب والوالء ألهل البيت )صلوات اهلل عليهم( ال�ذي ينبض به قلب املؤمن، 

ويرصخ يف أعاق نفسه.

ويف حديث األربعائة املعترب عن أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه( أنه قال: 
»إن اهلل تب�ارك وتع�اىل اطل�ع إىل األرض فاختارنا، واختار لنا ش�يعة ينرصوننا، 
ويفرحون لفرحنا، وحيزنون حلزننا، ويبذلون أمواهلم وأنفس�هم فينا. أولئك مّنا 

وإلينا«))). وقد أكد ذلك احلّث الرشعي املكثف، كا أرشنا إليه آنفًا.

ونتيج�ة لذلك كله يندفع املؤمن إلبراز ش�عوره عىل أرض الواقع بدافعه 
الش�خيص النابع من قلبه، با يتيرس له من وس�ائل التعبري عن هذا الش�عور، من 
دون أن يتوق�ف ع�ىل أمر آخر، من جتمع أو تنظيم أو ق�درات خاصة... إىل غري 

ذلك مما قد ال يتيرس لبعض الناس أو يف بعض األوقات أو األحوال.

وكل جهد يف ذلك � مها قّل � مقبول إن ش�اء اهلل تعاىل بعد رشف الغاية 
وسموها، وعظيم الثمرة وبركتها.

))) اخلصال ص:635، واللفظ له. بحار األنوار ج:0) ص:4)).
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حديث مسمع كردين

ويف حديث مس�مع كردين عن اإلمام الصادقA قال: »قال يل أبو عبد 
اهللA: ي�ا مس�مع أنت م�ن أهل العراق، أم�ا تأيت قرب احلس�نA؟ قلت: ال، 
أنا رجل مش�هور عند أهل البرصة. وعندن�ا من يتبع هوى هذا اخلليفة. وعدونا 
كثري ]وأعداؤنا كثرية[ من أهل القبائل من النصاب وغريهم. ولس�ت آمنهم أن 

يرفعوا حايل عند ولد سليان فيمثلون يب ]فيميلون عيّل[. 
ق�ال يل: أف�ا تذكر ما صنع به؟ قلت: نعم. ق�ال: فتجزع؟ قلت: إي واهلل 
وأس�تعرب لذلك، حتى يرى أهيل أثر ذلك عيّل، فأمتنع من الطعام، حتى يس�تبن 
ذل�ك يف وجه�ي. قال: رح�م اهلل دمعتك. أما إن�ك من الذين يع�دون من أهل 
اجل�زع لنا، والذين يفرحون لفرحنا، وحيزنون حلزننا، وخيافون خلوفنا، ويأمنون 

إذا أمنا. 
أما إنك سرتى عند موتك حضور آبائي لك، ووصيتهم ملك املوت بك. 
وما يلقونك به من البشارة أفضل. وملك املوت أرق عليك وأشّد رمحة لك من 

األم الشفيقة عىل ولدها...«))).
وهذا من أهم أسباب استمرار شيعة أهل البيت )رفع اهلل تعاىل شأهنم( يف 
إحياء مناسباهتم الرشيفة، وعدم انقطاعهم عنها رغم املعوقات الكثرية والرصاع 
املرير. ألن التجمع والقيود والرتابة وغريها كثريًا ما ال تتيرس للفرد وللمجتمع، 

فلو كان ذلك عائقًا عن إحيائها لرتكوه يف فرتة تعذر هذه األمور. 
وبرتكه�م له ختب�و جذوة العاطفة نح�و احلدث، وينس�ى تدرجيًا. وحيتاج 
 تذكريه�م ب�ه وإرجاعهم إىل م�ا كانوا عليه إىل جه�ود مكثفة، ق�د ال تتيرس، بل 

قد ال تثمر.
))) كامل الزيارات ص:203�204، واللفظ له. بحار األنوار ج:44 ص:289�290.



553 ............................................... Bثبوت األجر العظيم عىل إحياء أمرهم

بخ�اف م�ا إذا ش�عر كل فرد منه�م بأن�ه يس�تطيع االس�تمرار يف إحياء 
املناس�بات املذك�ورة ول�و لوح�ده، وب�ا يتيرس ل�ه وإن ق�ّل. فإن ذل�ك موجب 
الس�تمراره يف التفاع�ل باملناس�بة ويف إحيائها، ويف نقمته وتنم�ره من الضغوط 

اخلانقة والعوائق املانعة من تكثف اإلحياء وتوسعه.
حت�ى إذا ارتفع�ت العوائ�ق، وانك�رس الط�وق اخلان�ق، انفج�ر املخزون 
العاطف�ي لألفراد، ليش�كل مظه�رًا مجاهرييًا يف إحياء املناس�بات، هي�ز املجتمع 
ويدفع�ه باالجت�اه املذكور، ليحق�ق أفضل النتائج، كا حصل عيانًا يف مناس�بات 

كثرية. ومنها جتربة العراق األخرية.
فالازم بالدرجة األوىل االهتام باجلهد الفردي مها تيرس، واحلفاظ عليه 
والتش�بث به وعدم االستهانة به مها قّل. ثم االهتام بتكثيفه وتوسعه كّاً وكيفًا 
مها أمكن، تبعًا الختاف الظروف واألحوال، واهلل عّز وجّل وراء ذلك، وهو 

املسبب لألسباب وامليرس هلا. وإليه يرجع األمر كله.

Bثبوت األجر العظيم عىل إحياء أمرهم

األمر التاسع: استفاضت النصوص، بل تواترت إمجااًل بعظيم أجر إحياء 
 Aأمر أهل البيت )صلوات اهلل عليهم(. وخصوصًا ما يتعلق باإلمام احلس�ن
يف زيارت�ه والبكاء عليه وقول الش�عر فيه وغري ذلك. عىل اختاف أنحاء األجر 
من غفران الذنوب، وإثبات احلسنات، ورفع الدرجات، وضان اجلنة، والوعد 
بالش�فاعة... إىل غ�ري ذلك. كل بوج�ه مكثف، وبنحو مذهل، ك�ا يظهر بأدنى 

ماحظة لرتاث أهل البيت )صلوات اهلل عليهم(.
وذل�ك إن دّل ع�ىل يشء فإنا ي�دّل عىل أمهية إحياء أمره�م )صلوات اهلل 
عليهم( دينيًا، بنحو يناس�ب الثمرات املهمة له يف صالح الدين عىل النحو الذي 

تقدم رشحه يف حماولتنا هذه.
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شبهة أن ذلك يشجع عىل املعصية

نعم ربا حامت الشبه أو الوساوس حول ذلك يف حماولة استبعاده � رغم 
اس�تفاضة النصوص به، ك�ا تقدم � لدعوى أن يف ذلك فس�ح الطريق للقائمن 
بمارسات اإلحياء ألن يقارفوا املعايص، ويأمنوا عقاهبا ومغبتها نتيجة ممارساهتم 

املذكورة. 
بل قد يبلغ حّد التش�جيع عليها، بلحاظ م�ا هو املعلوم من كون كثري من 
املع�ايص مرغوبًا نفس�يًا رغبة ملّحة، نتيجة الش�هوة العارم�ة، والغرائز املتوثبة، 

فالتنبيه عىل غفراهنا هبذه املارسات يؤول إىل التشجيع عليها.

دفع الشبهة املذكورة

لكن من الظاهر أن ذلك ال خيتص بإحياء مناسبات أهل البيت )صلوات 
اهلل عليهم( ومجيع ما يتعلق هبم، بل ورد يف غريها أيضًا. 

َن اللْيـِل إِنَّ  َهـاِر َوُزَلفـًا مِّ اَلَة َطَرَفـِي النَّ ق�ال اهلل ع�ز وج�ل: ﴿َوَأِقـِم الصَّ
اِكِريَن﴾))).  َئاِت َذلَِك ِذْكَرى لِلذَّ يِّ اْلَحَسَناِت ُيْذِهْبَن السَّ

ويف صحي�ح احلس�ن بن أيب العاء ع�ن أيب عبد اهللA الوارد يف ش�امة 
ظهرت يف آدم )عىل نبينا وآله وعليه الصاة والسام( ملا هبط إىل األرض اسوّد 
منها جس�مه، وأن جربئيلA هبط عليه وأمره بالصلوات اخلمس، فكلا صىل 
واحدة انحطت الش�امة بس�وادها لألس�فل، حت�ى إذا صىل اخلامس�ة خرج من 
الشامة، وابيّض جسمه. فقال له جربئيلA: »يا آدم مثل ولدك يف هذه الصاة 
كمثل�ك يف هذه الش�امة. م�ن صىل من ول�دك يف كل يوم وليل�ة مخس صلوات 

))) سورة هود اآلية: 4)).
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خرج من ذنوبه كا خرجت من هذه الشامة«))).
ومم�ا ورد ع�ن أم�ري املؤمن�ن )صل�وات اهلل عليه( قول�ه: »تعاه�دوا أمر 
الص�اة وحافظوا عليها واس�تكثروا منها وتقربوا هبا، فإهن�ا كانت عىل املؤمنن 
كتاب�ًا موقوتًا... وإهن�ا  لتُحّت الذنوب حّت الورق، وتطلقه�ا إطاق الَرَبق)2). 
وش�بهها رس�ول اهللF باحِلّم�ة)3) تكون عىل ب�اب الرجل فهو يغتس�ل منها يف 

اليوم والليلة مخس مرات. فا عسى أن يبقى عليه من الَدَرن)4)...«)5).
 ويف صحي�ح معاوي�ة ب�ن عار ع�ن أيب عب�د اهللA: »قال: قال رس�ول 
اهللF: احلج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كا ينفي الكري خبث احلديد«)6). 
ويف موث�ق الس�كوين عن أيب عب�د اهللA: »قال: إن اهلل ع�ز وجل ليغفر 
للحاج وألهل بيت احلاج ولعشرية احلاج وملن يستغفر له احلاج بقية ذي احلجة 
واملح�رم وصفر وش�هر ربيع األول وعرش من ش�هر ربيع اآلخ�ر«)7)... إىل غري 

ذلك من النصوص الكثرية جدًا الواردة يف الصاة واحلج وغريمها.
وجم�رد الوعد أو القط�ع بغفران الذنوب ال يقتيض التأمن منها املس�تلزم 
للتش�جيع عليها، بل هو � نظري احلّث عىل التوبة والوعد بغفران الذنوب معها � 
من أسباب صاح اإلنسان، ألن شعوره بالتخلص من تبعة الذنوب والتخفف 

))) وسائل الشيعة ج:3 ص:9�0) باب:2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث:9.
)2) الَرَبق: مجع ربقة، وهي عروة احلبل. وقد ش�بهA الذنوب بعرى احلبل التي يربق هبا األرسى، لبيان أن 

الصاة تطلق املذنب منها.
)3) احِلمة: العن احلارة املاء، يستشفي هبا األعّاء واملرىض.

)4) الدرن: الوسخ.
)5) هنج الباغة ج:2 ص:78)�79).

)6) وسائل الشيعة ج:8 ص:74 باب:38 من أبواب وجوب احلج والعمرة ورشائطه حديث:43.

)7) وسائل الشيعة ج:8 ص:)7 باب:38 من أبواب وجوب احلج والعمرة ورشائطه حديث:)3.
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منها، وبرشف عاقته باهلل عز وجل، وقبوله تعاىل له، ودخوله يف حظرية طاعته 
س�بحانه، وكونه موردًا لفيضه وثوابه، واستش�عاره ل�ذة ذلك، وانرشاح صدره 
ب�ه، كل ذلك يكون حمفزًا له عىل املزيد، حتى قد ينتهي بصاحه وهتذيب نفس�ه 

وُبعده عن التمرد والعصيان.
وكلا كان احلّث من الش�ارع األقدس عىل العمل القريب أش�د، والثواب 
عليه أكثر، كش�ف عن أمهيته وش�ّدة ق�رب القائم به واملؤدي ل�ه عند اهلل تعاىل، 
 وكان أح�رى بإص�اح اإلنس�ان، ومحل�ه ع�ىل طاع�ة اهلل ع�ز وج�ل، وإبع�اده 

عن معصيته.
والسيا إذا كان العمل بنفسه مدرسة تربوية، هتذب اإلنسان وتذكره باهلل 
تعاىل، كالصاة بأفعاهلا وأذكارها، واحلج بمناس�كه ومشاعره، وإحياء أمر أهل 
البيت )صلوات اهلل عليهم( وما يتعلق هبم مما يوجب االنشداد هلم وتأكد حبهم 
والتعل�ق هبم، والتعرف عىل تعاليمهم وس�لوكهم، حيث يوج�ب القبول منهم 

والتفاعل بسريهتم وتعاليمهم.
ولذا مل نعهد مؤمنًا ملتزمًا يف نفسه قد حتلل وقارف املعايص نتيجة توفيقه 
ملثل الصاة واحلج وإحياء مناس�بات أهل البيتB اتكااًل عىل عظيم الثواب 

عليها وتكفريها للذنوب. 
بينا نعهد الكثري من غري امللتزمن قد صار توفيقهم ليشء من هذه األمور 

حمفزًا هلم عىل االلتزام الديني تدرجيًا، وسببًا لصاحهم وهتذيبهم.

ال حمذور يف الرتكيز عىل نصوص األجر والثواب

ومما ذكرنا يظهر أنه ال جمال لدعوى: أن النصوص الرشيفة وإن تضمنت 
الث�واب العظيم عىل إحي�اء أمر أهل البيت )صلوات اهلل عليهم(، وخصوصًا ما 
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يتعلق باإلمام احلس�نA ملصالح همB أعلم هبا، إال أنه ال حيس�ن اإلعان 
بذل�ك والتأكيد عليه أمام اجلمهور، حذرًا من اغرتارهم بذلك وتس�احمهم دينيًا 

اتكااًل عليه.
حيث اتضح مما س�بق أنه ال منش�أ للحذر املذكور. عىل أن النصوص إنا 
وردت إلعام املؤمنن بمضامينها، وحثهم عىل هذه املارسات من طريق ذلك.

فا وجه لكتان ذلك، واالمتناع من إعامهم به.

رجحان الوعظ والتذكر باهتامم أهل البيتB بااللتزام الديني

نعم من الراجح جدًا وعظ القائمن هبذه املارسات ومحلهم عىل االلتزام 
الديني، وتنبيههم إىل حّث أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( لشيعتهم أن يعينوهم 
بالتقوى والورع، ويتنافسوا يف الدرجات، وأن يكونوا زينًا هلم، وال يكونوا شينًا 
عليه�م، وإىل أن أعاهل�م تعرض عىل النبي واألئمة م�ن آله )صلوات اهلل عليهم 

أمجيعن( فا كان فيها من حسن رّسهم، وما كان فيها من يسء ساءهم))).
ب�ل اهلل عز وج�ل حميط م�ن ورائهم ب�كل يشء، فقد يكون ت�ورط العبد 
باملوبقات سببًا ملقته له مقتًا يستتبع خذالنه تعاىل إياه، وسلب نعمة الوالية ألهل 
البي�تB من�ه... إىل غري ذلك م�ن وجوه الرتغيب والرتهيب. وقد س�بق أن 

مناسبات إحياء أمرهمB مواسم للتثقيف، خصوصًا الديني منه.
وذلك أوىل من التشكيك فيا استفاض من نصوص أجر األعال الصاحلة 
ونصوص الش�فاعة ونحوه�ا، أو إغفاهلا وحرمان مجه�ور املؤمنن من االطاع 
عليه�ا، حذرًا م�ن اتكاهلم عليها. ألن ما ذكرنا هو األنس�ب بغرض أهل البيت 

)صلوات اهلل عليهم( من بيان تعاليمهم الرشيفة وثقافتهم الرفيعة.

))) راجع وسائل الشيعة ج:)) باب:)0) من أبواب جهاد النفس.
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حديث يزيد بن خليفة

وباملناسبة قد حيسن ذكر معترب يزيد بن خليفة، وهو رجل من بني احلارث 
بن كعب. قال: »أتيت املدينة وزياد بن عبيد اهلل احلارثي عليها، فاس�تأذنت عىل 

أيب عبد اهللA، فدخلت عليه وسلمت عليه ومتكنت من جمليس. 
ق�ال: فقل�ت أليب عبد اهللA: إين رجل من بن�ي احلارث بن كعب. وقد 
 :Aهداين اهلل عز وجل إىل حمبتكم ومودتكم أهل البيت. قال: فقال يل أبو عبد اهلل 
 وكي�ف اهتدي�ت إىل مودتن�ا أه�ل البي�ت؟ ف�واهلل إن حمبتن�ا يف بني احل�ارث بن 

كعب لقليل. 
ق�ال: فقل�ت ل�ه: جعل�ت ف�داك، إن يل غام�ًا خراس�انيًا، وه�و يعم�ل 
القص�ارة. وله مهش�هرجيون))) ]مهش�هرجن[ أربعة. وهم يتداع�ون كل مجعة، 
فيق�ع الدعوة عىل رج�ل منهم، فيصيب غامي كل مخس مجع مجعة، فيجعل هلم 
النبي�ذ واللحم. قال: ثم إذا فرغوا من الطعام واللحم جاء بإجانة فمألها نبيذًا، 
ثم جاء بمطهرة. فإذا ناول إنس�انًا منهم قال له: ال ترشب حتى تصيل عىل حممد 

وآل حممد. فاهتديت إىل مودتكم هبذا الغام. 
ق�ال: فق�ال يل: اس�توص به خ�ريًا. وأقرئه مني الس�ام، وقل ل�ه: يقول 
ل�ك جعف�ر بن حممد: انظ�ر رشابك هذا ال�ذي ترشبه فإن كان يس�كر كثريه فا 
 تقربن قليله. فإن رس�ول اهللF قال: كل مس�كر حرام. وقال: ما أس�كر كثريه 

فقليله حرام. 
 .Cقال: فجئت إىل الكوفة، وأقرأت الغام السام من جعفر بن حممد
قال: فبكى. ثم قال يل: اهتم يب جعفر بن حممدC حتى يقرئني السام؟! قال: 
قل�ت: نع�م. وقد قال يل: قل ل�ه: انظر رشابك هذا الذي ترشبه فإن كان يس�كر 

))) يعني: مجاعة من أهل بلده. والكلمة فارسية األصل.
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كث�ريه ف�ا تقربن قليله، فإن رس�ول اهللF قال: كل مس�كر حرام. وما أس�كر 
كث�ريه فقليله ح�رام. وقد أوصاين بك. فاذهب فأنت ح�ّر لوجه اهلل تعاىل. قال: 

فقال الغام: واهلل إنه لرشاب ما يدخل جويف ما بقيت يف الدنيا«))).

هذا ما تيرس لنا من احلديث عن إحياء فاجعة الطف ومجيع مناسبات أهل 
البيت )صلوات اهلل عليهم( وما يتعلق بذلك.

ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يمّد القائمن بإحياء هذه املناسبات بالتسديد 
والتأييد، ويشّد من أزرهم، ويوفقهم الختيار الطريق األمثل يف خدمة قضيتهم 
ومبدئهم، ويتقبلها منهم، ويش�كر سعيهم، وُيعِظم أجرهم، ويدفع عنهم، ويعز 

نرصهم، ويزيدهم إيانًا وتسليًا، وتوفيقًا لطاعته وجمانبة ملعصيته. 
كا نس�أله عز وجل أن يرشكن�ا يف ثواهبم، ويف صال�ح أدعيتهم، ويوفقنا 

لنكون منهم، ونحسب عليهم. إنه أرحم الرامحن، وويل املؤمنن.

وهبـذا ينتهـي الكالم يف املقام. وكان ذلك يوم اجلمعة السـادس من شـهر 
حمـرم احلرام. سـنة ألف وأربعامئة وثامن وعرشين للهجـرة النبوية. عىل صاحبها 
وآله أفضل الصالة والتحية. يف النجف األرشف، بيمن احلرم املرشف عىل مرشفه 
الصالة والسـالم. بقلم العبد الفقر )حممد سعيد( عفي عنه، نجل سامحة آية اهلل 
)السـيد حممد عيل( الطباطبائـي احلكيم دامت بركاته. واحلمـد هلل رب العاملني. 

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله الطاهرين. وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.
كـام انتهى إعادة النظر فيه، وإضافة اليشء الكثر له، ليلة الثالثاء التاسـع 
والعرشين من شهر رمضان املبارك سنة ألف وأربعامئة وتسعة وعرشين للهجرة 

بيمنى مؤلفه عفي عنه حامدًا مصليًا مسلاًم.

))) الكايف ج:6 ص:))4.





ملحق رقم )1(
خطبة الزهراءD الكربى

قال الطربيس))): روى عبد اهلل بن احلس�ن بإس�ناده عن آبائهB: أنه ملا 
أمج�ع أبو بكر وعمر ع�ىل منع فاطمةD فدكًا وبلغها ذل�ك الثت مخارها  عىل 
رأسها، واشتملت بجلباهبا، وأقبلت يف ملة من حفدهتا ونساء قومها تطأ ذيوهلا)2)، 
ما خترم مش�يتها مش�ية رس�ول اهللF، حتى دخلت عىل أيب بكر، وهو يف حشد 
م�ن املهاجري�ن واألنصار وغريه�م. فنيطت دوهنا ماءة، فجلس�ت ثم أّنت أّنة 
أجهش القوم هلا بالبكاء، فارتج املجلس. ثم أمهلت هنيئة حتى إذا سكن نشيج 
الق�وم وه�دأت فورهتم، افتتحت ال�كام بحمد اهلل والثناء علي�ه والصاة عىل 

:Dرسوله، فعاد القوم يف بكائهم. فلا أمسكوا عادت يف كامها. فقالت
»احلمد هلل عىل ما أنعم، وله الشكر عىل ما أهلم، والثناء بام قدم، من عموم 
نَِعٍم ابتداها، وسبوغ آالء أسداها، ومتام منن أوالها، جّم عن اإلحصاء عددها، 
ونأى عن اجلزاء أمدها، وتفاوت عن اإلدراك أبدها، وندهبم الستزادهتا بالشكر 

التصاهلا، واستحمد إىل اخلالئق بإجزاهلا، وثنى بالندب إىل أمثاهلا.
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له. كلمة جعل اإلخالص تأويلها، 
وضّمـن القلوب موصوهلا، وأنار يف التفكر معقوهلا. املمتنع من األبصار رؤيته، 

))) االحتجاج ج:) ص:)3)�)4).
)2) يعني: ذيول ثياهبا. وهو ما جيّر منها عىل األرض لطوهلا.
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ومن األلسن صفته، ومن األوهام كيفيته. 
ابتدع األشـياء ال من يشء كان قبلها، وأنشـأها بال احتذاء أمثلة امتثلها. 
كّوهنـا بقدرته، وذرأها بمشـيته، من غر حاجة منـه إىل تكوينها، وال فائدة له يف 
تصويرها، إال تثبيتـًا حلكمته، وتنبيها عىل طاعته، وإظهارًا لقدرته، تعبدًا لربيته، 
وإعـزازًا لدعوتـه. ثم جعل الثواب عـىل طاعته، ووضع العقـاب عىل معصيته، 

ذيادة)1( لعباده من نقمته، وحياشة)2( هلم إىل جنته.
وأشـهد أن أيب حممدًا عبده ورسوله. اختاره قبل أن أرسله، وساّمه قبل أن 
اجتبـاه، واصطفـاه قبل أن ابتعثـه، إذ اخلالئق بالغيب مكنونة، وبسـرت األهاويل 
مصونـة، وبنهايـة العدم مقرونة. علـاًم من اهلل تعـاىل بمآيل األمـور)3(، وإحاطة 
بحـوادث الدهور، ومعرفة بموقع املقدور. ابتعثـه اهلل إمتامًا ألمره، وعزيمة عىل 

إمضاء حكمه، وإنفاذًا ملقادير حتمه.
فـرأى األمم فرقـًا يف أدياهنا، عكفًا عىل نراهنا، عابـدة ألوثاهنا، منكرة هلل 
َمها)6(،  مع عرفاهنا)4(. فأنار اهلل بأيب حممدF ُظَلمها))(، وكشـف عن القلوب هُبَ
وجـىل عن األبصـار ُغَمَمهـا)7(، وقام يف النـاس باهلداية، فأنقذهم مـن الغواية، 

وبرصهم من العامية، وهداهم إىل الدين القويم، ودعاهم إىل الطريق املستقيم. 
ثم قبضه اهلل إليه قبض رأفة واختيار، ورغبة وإيثار. فمحمدF من تعب 

))) الذود: الطرد والدفع.
)2) حاش اإلبل: مجعها وساقها.

)3) املآل: املرجع. واملراد يف املقام أن اهلل عز وجل عامل بعواقب األمور وما تنتهي إليه.
)4) يعني: أهنم ينكرون اهلل عز وجل مع أهنم بفطرهتم يقرون به وبقدرته.

)5) الظلم بضم الظاء وفتح الام: مجع ظلمة.
)6) البهم بضم الباء وفتح اهلاء: مشكات األمور.

)7) الغمم بضم الغن وفتح امليم: مجع غمة. كل يشء يسرت شيئًا.
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هـذه الدار يف راحة، قد حّف باملالئكة األبـرار، ورضوان الرب الغفار، وجماورة 
امللك اجلبار، صىل اهلل عىل أيب نبيه، وأمينه، وِخَرته من اخللق وصفيه. والسـالم 

عليه ورمحة اهلل وبركاته. 
ثم التفتت إىل أهل املجلس وقالت: 

أنتم عباد اهلل نصب أمره وهنيه، ومحلة دينه ووحيه، وأمناء اهلل عىل أنفسكم، 
وبلغـاؤه إىل األمـم. زعيم حق له فيكم)1(، وعهد قدمه إليكم، وبقية اسـتخلفها 
عليكم: كتاب اهلل الناطق، والقرآن الصادق، والنور السـاطع، والضياء الالمع، 
بينـة بصائره، منكشـفة رسائـره، منجلية ظواهـره، مغتبطة به أشـياعه، قائدًا إىل 
الرضـوان أتباعه، مؤد إىل النجاة اسـتامعه، بـه تنال حجج اهلل املنـورة، وعزائمه 
املفـرسة، وحمارمه املحذرة، وبيناته اجلالية، وبراهينـه الكافية، وفضائله املندوبة، 

ورخصه املوهوبة، ورشائعه املكتوبة.
فجعـل اهلل اإليـامن: تطهرًا لكـم من الـرشك، والصالة: تنزهيـًا لكم عن 
الِكـرب، والـزكاة: تزكية للنفس، ونـامء يف الـرزق، والصيام: تثبيتـًا لإلخالص، 
واحلج: تشييدًا للدين، والعدل: تنسيقًا للقلوب، وطاعتنا: نظامًا للملة، وإمامتنا: 
أمانـًا للفرقـة، واجلهاد: عزًا لإلسـالم، والصـرب: معونة عىل اسـتيجاب األجر، 
واألمـر باملعـروف: مصلحـة للعامة، وبـر الوالدين: وقاية من السـخط، وصلة 
األرحام:منسـأة يف العمر، ومنامة للعـدد)2(، والقصاص: حقنـًا للدماء، والوفاء 
بالنذر: تعريضًا للمغفرة، وتوفية املكائيل واملوازين: تغيرًا للبخس، والنهي عن 
رشب اخلمـر: تنزهيًا عـن الرجس، واجتناب القذف: حجابـًا عن اللعنة، وترك 
الرسقـة: إجيابـًا بالعفة. وحـرم اهلل الرشك إخالصـًا له بالربوبيـة. فاتقوا اهلل حق 

))) الزعيم يف املقام الكفيل. واملراد أن القرآن املجيد وثيقة احلق التي تركها النبيE يف أمته.
)2) يعني: سببًا لطول العمر وناء العدد وكثرة النسل.
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تقاته، وال متوتن إال وأنتم مسلمون، وأطيعوا اهلل فيام أمركم به وهناكم عنه، فإنه 
﴿إِنََّما َيْخَشى اهلَل ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء﴾. 

ثم قالت: 
أهيا الناس اعلموا أين فاطمة وأيب حممدF. أقول عودًا وبدوًا، وال أقول 
ْن َأنُفِسـُكْم  مـا أقـول غلطًا، وال أفعل مـا أفعل شـططًا، Rَقْد َجاءُكْم َرُسـوٌل مِّ
ِحيـٌمQ. فإن تعزوه)1(  ـْم َحِريٌص َعَلْيُكـم بِاْلُمْؤِمنِيَن َرُؤوٌف رَّ َعِزيـٌز َعَلْيِه َما َعنِتُّ
وتعرفـوه جتدوه أيب دون نسـائكم، وأخا ابن عمـي دون رجالكم. ولنعم املعزى 
إليه. صىل اهلل عليه وآله وسـلم. فبلغ الرسالة، صادعًا بالنذارة مائاًل عن مدرجة 
املرشكـني)2( ضاربـًا ثبجهم)3( آخـذًا بأكظامهم)4(، داعيًا إىل سـبيل ربه باحلكمة 
واملوعظة احلسـنة، يكرس ]جيذ[ األصنام وينكث اهلـام، حتى اهنزم اجلمع وولوا 
الدبـر. حتى تفرى الليل عن صبحه))( وأسـفر احلق عن حمضـه)6(، ونطق زعيم 
الدين، وخرسـت شقاشق)7( الشياطني، وطاح وشـيظ)8( النفاق، وانحلت عقد 

الكفر والشقاق، وفهتم بكلمة اإلخالص)9( يف نفر من البيض اخلامص)10(.

))) يعني: تنسبوه يف أهله.
)2) يعني: عن مسلك املرشكن وطريقتهم.

)3) الثبج من كل يشء وسطه أو أعاه.
)4) األكظام مجع كَظم، وهو خمرج النفس. وذلك كناية عن أنهE أحرج املرشكن وضيق عليهم.

)5) يعني: انقشع ظام الكفر والباطل وجتىل نور احلق واإليان.
)6) يعني: اتضح احلق حمضًا من دون لبس بباطل.

)7) شقشق اجلمل هدر، والطري صّوت.
)8) الوشيظ التاج أو احللف. واملراد هنا سقوط دعوة النفاق واهنيارها ومخودها.

)9) يعني: نطقتم بكلمة التوحيد.
)0)) وه�م النب�ي وأه�ل بيته )صلوات اهلل عليهم(. وفيه إش�ارة إىل أهنمB أهل دع�وة التوحيد ومحلتها، 
وباق�ي املس�لمن تبع هلم فيها. وهو املناس�ب القتص�ار النبيE يف املباهلة عىل نفس�ه الرشيفة وأهل 
=بيته، من دون أن يدخل معهم غريهم من املس�لمن مها كان ش�أهنم يف الدين والتقوى. كا يناسبه أيضًا 
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وكنتم عىل شـفا حفرة من النار، مذقة الشـارب)1( وهنزة الطامع)2( وقبسة 
العجالن)3(، وموطئ األقدام  ترشبون الطرق)4( وتقتاتون القد))( أذلة خاسـئني، 
 ،Fختافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم اهلل تبارك وتعاىل بمحمد 
 بعـد اللتيـا والتـي. وبعـد أن منـي بُبَهـم)6( الرجـال وذؤبـان العـرب، ومـَرَدة 
ْلَحْرِب َأْطَفَأَها اهلُلQ)7( أو نجم قرن الشـيطان   َما َأْوَقُدوْا َنارًا لِّ أهل الكتاب.﴿ُكلَّ
أو فغرت فاغرة من املرشكني  قذف أخاه يف هلواهتا  فال ينكفئ حتى يطأ جناحها 
بأمخصه)8( وخيمد هلبها بسـيفه، مكـدودًا يف ذات اهلل، جمتهدًا يف أمر اهلل، قريبًا من 
رسـول اهلل، سـيدًا يف أولياء اهلل، مشمرًا ناصحًا، جمدًا، كادحًا)9(، ال تأخذه يف اهلل 

لومة الئم.
وأنتـم يف رفاهيـة مـن العيـش، وادعـون  فاكهـون  آمنون، ترتبصـون بنا 

الدوائر)10( وتتوكفون األخبار)11( وتنكصون عند النزال، وتفرون من القتال.

قول أمري املؤمننA يف كتابه إىل معاوية: »فإنا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا«.
))) املذقة اللبن املمزوج باملاء، شبهتهمD هبا ألهنا رديئة.

)2) النهزة بضم النون األمر املعرض ألن يغتنم من دون أن يكون له قوة يمتنع هبا.
)3) القبسة هي األخذ من النار. وقد شبهتهمD بذلك لعدم القوة واملنعة فيهم، فيأخذ منهم العجان من 

دون حاجة إىل ترٍو وإعداد.
)4) الطرق بسكون الراء: املاء املجتمع الذي خياض فيه ويبال ويبعر، فيصري كِدرًا.

)5) الَقد بفتح القاف جلد السخلة. وقد ورد أهنم كانوا يأكلونه لشدة حاجتهم وجهدهم.
)6) مجع هبمة بضم الباء الشجاع. وقيل هو الفارس الذي ال يدرى من أين يؤتى له من شدة بأسه.

)7) سورة املائدة اآلية: 64.
)8) أمخ�ص الق�دم ما يرتفع من وس�طها فا يصي�ب األرض. ويف بعض طرق اخلطبة: »حت�ى يطأ صاخها 

بأمخصه« والصاخ وسط الرأس من جهة األذن.
)9) الكادح الذي جيهد نفسه وينهكها يف سبيل مقصوده وحتقيق مراده.

)0)) يعني: تنتظرون أن تدور علينا الدوائر وتنزل بنا املصائب.
)))) يعني: تتوقعون األخبار وتنتظروهنا.

=
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فيكـم  ظهـر  أصفيائـه،  ومـأوى  أنبيائـه،  دار  لنبيـه  اهلل  اختـار   فلـام 
حسكة)1( النفاق، وسمل جلباب الدين)2(، ونطق كاظم الغاوين)3(، ونبغ خامل 
األقلني)4(، وهدر فنيق املبطلني))(، فخطر)6( يف عرصاتكم، وأطلع الشيطان رأسه 
من مغـرزه)7( هاتفًا بكم، فألفاكم لدعوته مسـتجيبني، وللعزة فيه مالحظني)8(، 
ثـم اسـتنهضكم فوجدكم خفافًا، وأحشـمكم فألفاكم غضابًا)9( فوسـمتم غر 

إبلكم)10( ووردتم غر مرشبكم)11(.
ملـا  واجلـرح  رحيـب)13(،  والكلـم  قريـب،  والعــهـد)12(   هـــذا 

))) احلسك واحلسكة واحلسيكة احلقد، تشبيهًا بنبات احلسك.
 )2) سمل بمعنى صار خِلقًا. واجللباب نوع من الثياب، وأضيف للدين عىل نحو التشبيه. نظري قوله تعاىل: Rقد 
أنزلنا عليكم لباسـًا يواري سـوءاتكم وريشـًا ولباس التقوى ذلك خرQ )س�ورة األعراف اآلية:26). 

ومرادهاD أن الدين قد ضعف أثره فيهم.
)3) الكاظ�م ه�و احلابس صوت�ه. ومرادهاD أن الغواة نطق�وا بعد النبيE بعد أن كان�وا قد اضطروا 

للسكوت يف حياته.
.E4) يعني: أن اخلاملن الذين ال شأن هلم قد رفعوا رؤوسهم بعد النبي(

)5) هدر البعري ردد صوته يف حنجرته، والفنيق هو الفحل الذي ال يركب لكرامته عىل أهله.
)6) خطر يف مشيته سار معجبًا بنفسه يرفع يديه ويضعها.

)7) كأهناD تش�به الش�يطان بالقنفذ الذي خيفي رأس�ه يف بدنه عند اخلوف، فإذا ذهب اخلوف أطلع رأسه. 
.Eوكذلك حال الشيطان بعد وفاة النبي

)8) يعني: تنظرون ألسباب العز التي يسّول هبا الشيطان، وتنتهزون الفرصة من أجلها.
)9) أحش�مه: هيجه وأغضبه. وكأهناD تريد أن الشيطان هيجهم واختربهم فوجدهم قد فقدوا أحامهم 

ورشدهم، فخفوا لطلب الدنيا يغضبون هلا، وينعطفون إليها.
)0)) وسم احليوان: كواه. وكانوا يفعلون به ذلك ليتميز به عىل أنه ملكه.

)))) يعن�ي: أنك�م أتيتم إىل ماء ليس باء لكم فرشبتم منه. وأرادتD هباتن الفقرتن الكناية عن غصبهم 
.Bللخافة، وسلبها من أهلها، وهم أهل البيت

)2)) ال يبعد كون مرادهاD أن العهد الذي أخذ عليهم من اهلل تعاىل ورسولهE يف أمر اخلافة قريب، 
مل يبعد أمده، كي يمكن الغفلة عنه ونسيانه.

 Bأن جرح اإلسام وأهل البيت D3)) الكلم: اجلرح، والرحيب من الرحب، وهو السعة. وكأن مرادها( =
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يندمـل)1(، والرسـول ملـا يقرب. ابتـدارًا زعمتم)2( خوف الفتنـة. Rَأاَل ِفـي اْلِفْتَنِة 
.(3(Qَم َلُمِحيَطٌة بِاْلَكاِفِريَن َسَقُطوْا َوإِنَّ َجَهنَّ

فهيهـات منكم، وكيف بكم، وأنى تؤفكون)4(، وكتاب اهلل بني أظهركم، 
أموره ظاهرة، وأحكامه زاهرة وأعالمه باهرة، وزواجره الحية، وأوامره واضحة، 
وقـد خلفتموه وراء ظهوركـم. أرغبة عنه تريدون؟ أم بغـره حتكمون؟ Rبِْئَس 
الِِميَن َبَداًل﴾))(، ﴿َوَمن َيْبَتِغ َغْيَر اإِلْساَلِم ِدينًا َفَلن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة  لِلظَّ

ِمَن اْلَخاِسِريَن﴾)6).
ثم مل تلبثوا إال ريث أن تسكن نفرهتا ويسلس قيادها)7(، ثم أخذتم تورون 
وقدهتا  وهتيجون مجرهتا)8(، وتسـتجيبون هلتاف الشـيطان الغوي، وإطفاء أنوار 
الدين اجليل، وإمهال سـنن النبي الصفي، ترشبون حسـوًا يف ارتغاء)9(، ومتشـون 

بوفاة النبيE واسع عميق.
.Eمل يربأ بعد، ومل ينس املصاب به Eيعني: أن اجلرح بوفاة النبي (((

)2) تعريض باعتذارهم عن اإلرساع يف أمر اخلافة ويف بيعة اخلليفة بخوف الفتنة بن املس�لمن وانش�قاقهم 
عىل أنفسهم.

)3) سورة التوبة اآلية: 49.
)4) يعني: ترصفون. وكأهناD بذلك تنذرهم بخطر ما فيه ورضره، وأنه هيهات أن يقبل منهم عذر وكيف 
يكون حاهلم وإىل أين رصفهم الشيطان واحلال أن الكتاب املجيد بن أظهرهم قد أوضح احلق وألزمهم به.

)5) سورة الكهف اآلية: 50.
)6) سورة آل عمران اآلية: 85.

)7) يعني: س�هل عليهم إدارة أمور اخلافة وقيادة األمور. وقد أش�ارتD بذلك إىل أهنم بعد أن اس�تولوا 
ع�ىل اخلافة واس�تتبت هلم األمور س�ارعوا إىل العدوان عىل أهل البيتB بغص�ب حقوقهم يف فدك 

واملرياث من النبيE وغريه.
)8) ش�بهتD مصيب�ة أهل البي�تB بغصب اخلافة باجلم�رة الكامنة، وكأن االعت�داء عليهم بغصب 

حقوقهم أشعل النار فيها وهيجها، فاشتد مصاهبم.
)9) االرتغاء أخذ رغوة اللبن، واحلسو منه رشب اللبن نفسه تدرجيًا: فهم يظهرون أهنم يريدون أخذ الرغوة 
=فقط لكنهم يف احلقيقة يرشبون معه اللبن نفس�ه، ويف بعض الروايات: »ترسون حس�وًا يف ارتغاء«. وهو 

=
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ألهلـه وولده يف اخلمرة والـرضاء)1( ويصر ]ونصرب[ منكـم عىل مثل حز املدى  
ووخز السنان يف احلشا)2(.

وأنتم اآلن تزعمون: أن ال إرث لنا. أفحكم اجلاهلية تبغون ﴿َوَمْن َأْحَسُن 
َقـْوٍم ُيوِقُنـوَن﴾)3)؟! أفال تعلمون؟ بىل قد جتىل لكم كالشـمس  ِمـَن اهللِ ُحْكمـًا لِّ

الضاحية أين ابنته. أهيا املسلمون أغلب عىل إرثي؟!.
يـا ابـن أيب قحافة أيف كتـاب اهلل ترث أباك وال أرث أيب؟ لقد جئت شـيئًا 
فريـًا! أفعىل عمد تركتم كتـاب اهلل ونبذمتوه وراء ظهوركم؟ إذ يقول: ﴿َوَوِرَث 
ُسـَلْيَماُن َداُوَد﴾)4) وقـال: فيـام اقتـص من خرب حييـى بن زكريا إذ قـال: ﴿َفَهْب 

 

ُدنَك َولِّيًا * َيِرُثنِي َوَيِرُث ِمـْن آِل َيْعُقوَب﴾)5) وقال: ﴿َوُأْوُلوْا اأَلْرَحاِم  لِـي ِمن لَّ
َبْعُضُهـْم َأْوَلـى بَِبْعـٍض ِفي ِكَتـاِب اهللِ﴾)6) وقـال: ﴿ُيوِصيُكُم اهلُل ِفـي َأْواَلِدُكْم 
ُة لِْلَوالَِدْيِن َواألْقَربِيَن  َكـِر ِمْثُل َحظِّ اأُلنَثَيْيِن﴾)7) وقال: ﴿إِن َتَرَك َخْيرًا اْلَوِصيَّ لِلذَّ

ِقيَن﴾)8). بِاْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلى اْلُمتَّ

مثل يرضب ملن يظهر شيئًا ويبطن غريه.
))) اخلمر ما واراك من ش�جر أو غريه، واخلمرة كثرة الناس وزمحتهم، أما الرضاء فقد فرس بالش�جر امللتف. 
وع�ىل ذل�ك فكأهن�اD تريد أن أه�ل البيتB بعد غص�ب اخلافة ق�د اعتزلوا الناس واس�ترتوا يف 
 بيوهتم وانش�غلوا بمصاهب�م، ولكن القوم مل يرتكوهم، ب�ل تعقبوهم وتتبعوهم بالتع�دي عليهم وإنزال 

املصائب هبم.
)2) شبهتD اعتداء القوم عىل أهل البيتB وإيذائهم هلم بحز السكاكن ووخز أسنة الرماح وطعنها 

يف أحشائهم.
)3) سورة املائدة اآلية: 50.
)4) سورة النمل اآلية: 6).
)5) سورة مريم اآلية: 5�6.

)6) سورة األنفال اآلية: 75، وسورة األحزاب اآلية: 6.
)7) سورة النساء اآلية: )).

)8) سورة البقرة اآلية: 80).

=
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وزعمتـم أن ال حظـوة  يل وال إرث مـن أيب، وال رحـم بيننـا. أفخصكم 
اهلل بآيـة أخرج أيب منها؟! أم هل تقولون: إن أهل ملتني ال يتوارثان؟! أو لسـت 
أنـا وأيب مـن أهل ملة واحدة؟! أم أنتم أعلم بخصـوص القرآن وعمومه من أيب 
وابـن عمي؟! فدونكها خمطومة مرحولـة)1( تلقاك يوم حرشك. فنعم احلكم اهلل، 
والزعيـم حممـد، واملوعد القيامة، وعند السـاعة خيرس املبطلـون، وال ينفعكم إذ 
ْسـَتَقرٌّ َوَسـْوَف َتْعَلُموَن﴾)2) ﴿َمـن َيْأتِيِه َعـَذاٌب ُيْخِزيِه  تندمـون، و﴿لِّـُكلِّ َنَبإٍ مُّ

ِقيٌم﴾)3)«.  َوَيِحلُّ َعَلْيِه َعَذاٌب مُّ
ثم رمت بطرفها نحو األنصار فقالت: 

»يـا معرش النقيبة)4( وأعضاد امللة  وحضنة اإلسـالم، ما هذه الَغِميزة))( يف 
حقي والِسـنة)6( عن ظالمتي؟ أما كان رسـول اهللF أيب يقول: »املرء حيفظ يف 
ولـده«؟ رسعان مـا أحدثتم، وعجالن ذا إهالة)7(. ولكـم طاقة بام أحاول، وقوة 

))) الناق�ة املخطوم�ة: هي التي يوضع خطامها يف أنفها لتقاد به، واملرحول�ة: هي التي يوضع رحلها عليها، 
وهتيأ للركوب. وقد شبهتD ظامتها بالناقة اجلاهزة للركوب، لبيان أهنا جاهزة للشكاية يوم القيامة.

)2) سورة األنعام اآلية: 67.
)3) سورة الزمر اآلية: 40.

)4) النقيب: ش�اهد القوم وكفيلهم. وقد بايع األنصار رس�ول اهللE ليلة العقبة عىل أن يمنعوه وأهله مما 
 Dيمنعون منه أنفسهم وأهليهم. وقد أخرج منهم اثنى عرش نقيبًا يكونون شهداء عليهم بذلك. فلعلها

 

تشري إىل ذلك وتذكرهم به. وعن بعض النسخ: »يا معرش البقية« وعن أخرى: »يا معرش الفتية«.
)5) الغميزة ضعف يف العمل وجهل يف العقل. وعن بعض النسخ: »ما هذه الفرتة«.

)6) الس�نة بكرس الس�ن أول النوم. وتشريD بذلك إىل تقاعسهم عن نرصها يف اسرتجاع حقها، يف حماولة 
منها الستنهاضهم.

)7) املث�ل املذك�ور يف كام اللغوين: »رسعان ذا إهال�ة«، ويف القاموس: »أنه يرضب ملن خيرب بكينونة اليشء 
قبل وقته«. ولعل املثل يف عهدهاD كان يقال بالوجهن، أو أهناD أبدلت رسعان بعجان من أجل 
أن الفقرة الس�ابقة تضمنت )رسعان(. وغرضهاD اإلن�كار عىل األنصار يف رسعة تبدل موقفهم إزاء 

ما جيب عليهم نتيجة إسامهم والعهد املأخوذ عليهم.
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عىل ما أطلب وأزاول.
أتقولـون: مات حممدF؟ فخطب جليل، استوسـع وهنه)1(، واسـتنهر 
فتقـه)2(، وانفتق رتقه)3(، واظلمت األرض لغيبته، وكسـفت الشـمس والقمر، 
وانتثرت النجوم ملصيبته، وأكدت  اآلمال)4(، وخشعت اجلبال، وأضيع احلريم، 

وأزيلت احلرمة عند مماته))(.
فتلـك واهلل النازلة الكربى، واملصيبة العظمى، ال مثلها نازلة، وال بائقة)6( 
عاجلـة، أعلـن هبا كتاب اهلل جـل ثناؤه، يف أفنيتكم، ويف ممسـاكم، ومصبحكم، 
هيتـف يف أفنيتكـم)7( هتافًا، ورصاخًا، وتالوة، وأحلانـًا. ولقبله ما حلَّ بأنبياء اهلل 
ٌد إاِلَّ َرُسـوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه  ورسـله، حكم فصل، وقضاء حتم: ﴿َوَما ُمَحمَّ
اَت َأْو ُقتَِل انَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقابُِكْم َوَمن َينَقِلْب َعَلَى َعِقَبْيِه َفَلن َيُضرَّ  ُسُل َأَفإِن مَّ الرُّ

اِكِريَن﴾)8). اهلَل َشْيئًا َوَسَيْجِزي اهلُل الشَّ
إهيًا بني قيلة)9( أأهضم تراث أيب؟ وأنتم بمرأى مني ومسمع، ومنتدى)10( 

))) استوس�ع يعن�ي: اتس�ع، والوهن الضعف. وكأهن�اD تريد أن موتهE أوج�ب رسيان الضعف يف 
أمته. وقد تقرأ: »وهيه« من الوهي وهو الشق واخلرق.

)2) استنهر الفتق اتسع.
)3) رتق الفتق أصلحه، ورتق فتق القوم أصلح ذات بينهم. وكأهناD تريد أن رسول اهللE سعى جاهدًا 
لرتق فتق قومه وإصاح أمرهم، وبموته انفتق رتقه، ورجعوا إىل ما كانوا عليه من الفس�اد واالنش�قاق.

)4) أكدى الرجل: بخل، وأكدى العام: أجدب. وهو يف املقام كناية عن خيبة اآلمال.
.Eبعد وفاة النبي Bتشري إىل انتهاك حرمة أهل البيت D5) كأهنا(

)6) البائقة الداهية الشديدة.
)7) األفنية مجع فناء بالكرس، وهو الساحة أمام البيت.

)8) سورة آل عمران اآلية: 44).
)9) قال يف لس�ان العرب: »وَقيلة أم األوس واخلزرج. ويف حديث س�لان: ابني قيلة. يريد األوس واخلزرج 

قبيلتي األنصار. وقيلة اسم أم هلم قديمة. وهي قيلة بنت كاهل«.
)0)) املنتدى: جملس القوم ومتحدثهم.
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وجممـع، تلبسـكم الدعـوة)1(، وتشـملكم اخلربة)2(. وأنتـم ذوو العـدد والعدة، 
واألداة والقـوة. وعندكـم السـالح واجلنـة)3(. توافيكـم الدعـوة فـال جتيبـون، 
وتأتيكـم الرصخـة فال تغيثـون. وأنتـم موصوفـون بالكفاح، معروفـون باخلر 
والصـالح، والنخبة التي انتخبت، واخلرة التي اختـرت لنا أهل البيت. قاتلتم 
العـرب، وحتملتم الكـّد والتعب، وناطحتم األمم، وكافحتـم البهم)4(، ال نربح 
أو تربحـون))( نأمركـم فتأمتـرون، حتى إذا دارت بنا رحى اإلسـالم، ودر حلب 
األيام، وخضعت ثغرة الرشك)6(، وسـكنت فـورة اإلفك، ومخدت نران الكفر، 

وهدأت دعوة اهلرج، واستوسق نظام الدين.
فأنـى حزتـم بعـد البيـان)7(؟ وأرسرتـم بعـد اإلعـالن)8(؟ ونكصتم بعد 
 اإلقـدام؟ وأرشكتـم بعد اإليـامن؟ بؤسـًا لقوم نكثـوا أيامهنم من بعـد عهدهم، 
ٍة َأَتْخَشـْوَنُهْم َفـاهلُل َأَحقُّ َأن  َل َمرَّ ُسـوِل َوُهم َبَدُؤوُكـْم َأوَّ ـوْا بِإِْخـَراِج الرَّ ﴿َوَهمُّ

ُؤِمنِيَن﴾)9). َتْخَشْوُه إِن ُكنُتم مُّ

))) شبهتD دعوهتا هلم من أجل االنتصار هلا بالثوب امللبوس الشامل جلميع البدن، لبيان أن دعوهتا قد 
وصلت إليهم مجيعًا.

)2) اخلربة بالضم العلم باليشء عىل حقيقته.
)3) اجلنة بضم اجليم كل ما وقى من الساح.

)4) مجع هبمة بضم الباء: الشجاع. وقد تقدم ذكره بتفصيل.
)5) ويف بعض طرق اخلطبة: »ال نربح وتربحون«. ولعله األنسب.

)6) الثغ�رة بض�م الثاء نق�رة النحر يف أصل الرقبة ويف ذلك تش�بيه للرشك باإلنس�ان ال�ذي ينحني خضوعًا 
واستسامًا لعدوه.

)7) احل�وز: ض�م ال�يشء ومجع�ه. وكأنه كناية ع�ن االس�تئثار بال�يشء تعديًا. ويف نس�خة أخ�رى: »حرتم« 
باملهملت�ن وض�م احلاء بمعن�ى الرجوع والنكوص، أو كرسه�ا بمعنى التحري وال�رتدد يف املواقف. ويف 

نسخة ثالثة: »جرتم« باجليم من اجلور وامليل عن احلق. ومها أنسب.
)8) الظاهر أنه كناية عن كتان احلق واجلبن عن اإلعان به.

)9) سورة التوبة اآلية: 3).
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أال وقـد أرى أن قـد أخلدتـم إىل اخلفـض)1( وأبعدتـم من هو أحق بالبسـط 
والقبـض)2(، وخلوتـم بالدعـة)3(، ونجوتم بالضيـق من السـعة)4(، فمججتم ما 
وعيتـم))(، ودسـعتم الذي تسـوغتم)6(، فــ﴿إِن َتْكُفـُروْا َأنُتْم َوَمن ِفـي اأَلْرِض 

َجِميعًا َفإِنَّ اهلَل َلَغنِيٌّ َحِميٌد﴾)7).
أال وقـد قلـت مـا قلت هذا عـىل معرفـة مني باجلذلـة التـي خامرتكم)8(  
والغـدرة التي استشـعرهتا قلوبكـم، ولكنها فيضة النفس، ونفثـة الغيظ، وخور 

القناة)9( وبثة الصدر، وتقدمة احلجة.

))) يعني: ركنتم إىل لن العيش وسعته، بداًل من متاعب اجلهاد وإنكار املنكر.
)2) تريدD إبعادهم أمري املؤمنن )صلوات اهلل عليه( عن اخلافة وإدارة أمور املسلمن.

)3) خا باليشء: انفرد به ومل خيلط به غريه. والدعة الراحة والسكون وخفض العيش.
)4) النجاء اخلاص واإلرساع. وعليه يتعن كون املراد بالضيق ضيق املسؤولية اإلهلية نتيجة التقصري يف أداء 
الواجب، وبالسعة الثواب اإلهلي نتيجة أداء الواجب. فريجع إىل أهنم استبدلوا سخط اهلل تعاىل برضاه. 
ويف بعض النس�خ: »ونجوتم من الضيق بالس�عة« فيك�ون املراد بالضيق ضيق اجلهاد وكلفته، وبالس�عة 

الراحة يف ترك اجلهاد.
)5) مج املاء من فمه رمى به. وتش�بيهًا بذلك يقال: »هذا كام متجه األس�اع« أي: تنفر منه. ووعى احلديث 
قبل�ه وتدب�ره وحفظ�ه. وعىل ذلك يك�ون مرادهاD أهنم رفض�وا ما قبلوه س�ابقًا من التعالي�م الدينية 

القاضية باجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.
)6) الدس�ع يف املقام القيء. ش�بهتD رفضهم ملا قبلوه من تعاليم الدين برتكهم نرصها بمن قاء الرشاب 

بعد أن تسوغه.
)7) سورة إبراهيم اآلية: 8.

)8) خامرتكم يعني خالطتكم واسترتت يف نفوسكم. واجلذلة من اجلذل باجليم والذال املعجمة من الفرح. 
 :Dوال يتض�ح وج�ه إرادهتا يف املق�ام. ومن هنا كان الظاهر أن الصحيح ما يف نس�خة أخرى من قوهلا

»واخلذلة التي خامرتكم« باخلاء والذال املعجمتن من اخلذالن، حيث يتضح املعنى املراد حينئذ.
)9) اخل�ور الضع�ف، والقن�اة الرم�ح. وهو كناي�ة عن ضعفه�اD عن كت�ان غضبها وغيضه�ا عىل غرار 
الفقرتن الس�ابقتن والفقرة الاحقة، حيث يؤكد بعضها بعضًا. أما الفقرة اخلامس�ة، وهي تقدمة احلجة 

فهي تتضمن غرضًا آخر له أمهيته يف املقام.



573 ..................................................... Dاخلطبة الكربى للصديقة الزهراء

فدونكموهـا فاحتقبوهـا)1( دبـرة الظهـر)2( نقبـة اخلـف)3( باقيـة العـار، 
ِلُع  تِي َتطَّ موسـومة بغضب اجلبار، وشنار)4( األبد، موصولة بنار اهلل املوقدة، ﴿الَّ
ِذيَن َظَلُمـوا َأيَّ ُمنَقَلٍب  ْفئِـَدِة﴾)5)، فبعـني اهلل ما تفعلـون ﴿َوَسـَيْعَلُم الَّ َعَلـى اأْلَ
 َينَقِلُبـوَن﴾)6). وأنا ابنـة نذير لكم بني يدي عذاب شـديد. فاعملوا إنا عاملون، 

ا ُمنَتِظُروَن﴾)7)«. ﴿َوانَتِظُروا إِنَّ

))) احلقب احلزام الذي ييل حقو البعري. واحتقب فان اإلثم كأنه مجعه واحتقبه من خلفه. وكأهناD تشبه 
حتملهم مسؤولية ما حصل بمن يشد حزام الناقة وهييؤها ليغصبها.
)2) يعني: أصاهبا الدبرة، وهي قرحة يف ظهر الناقة من الرحل ونحوه.

)3) يعني: رق خفها، جلهد أصاهبا.
)4) الشنار: العار.

)5) سورة اهلمزة اآلية: 7.
)6) سورة الشعراء اآلية: 227.

)7) سورة هود اآلية: 22).
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مصادر اخلطبة

وردت هذه اخلطبة يف مصادر كثرية:
)� قال ابن طيفور أمحد بن أيب طاهر: »حدثني جعفر بن حممد � رجل من 
أهل ديار مرص لقيته بالرافقة � قال: حدثني أيب، قال: أخربنا موس�ى بن عيسى، 
ق�ال: أخربنا عبد اهلل بن يون�س، قال: أخربنا جعفر األمحر عن زيد بن عيل رمحة 
اهلل عليه، عن عمته زينب بنت احلسنC، قالت: ملا بلغ فاطمةD إمجاع أيب 

بكر عىل منعها فدك الثت مخارها...«))).
وق�ال أيض�ًا: »ق�ال أب�و الفض�ل: ذك�رت أليب احلس�ن زيد ب�ن عيل بن 

 

احلس�ن بن عيل بن أيب طالبG كام فاطمةD عند منع أيب بكر إياها فدك، 
وقلت له: إن هؤالء يزعمون أنه مصنوع وأنه من كام أيب العيناء )اخلرب منسوق 
الباغ�ة عىل الكام(. فقال يل: رأيت مش�ايخ آل أيب طالب يروونه عن آبائهم، 
ويعّلمون�ه أبناءهم. وقد حدثني�ه أيب عن جدي يبلغ به فاطمة عىل هذه احلكاية. 
ورواه مش�ايخ الش�يعة وتدارسوه بينهم قبل أن يولد جد أيب العيناء. وقد حّدث 
به احلس�ن بن عل�وان عن عطية العويف أنه س�مع عبد اهلل بن احلس�ن يذكره عن 

أبيه...«)2).
 2� ق�ال اخلوارزم�ي: »وأخ�ربين اإلم�ام ش�هاب اإلس�ام أب�و النجيب 
س�عد بن عب�د اهلل اهلمداين فيا كت�ب إيل من مهدان، أخربين احلافظ س�ليان بن 
إبراهي�م في�ا كتب إيل من أصبهان س�نة ث�ان وثانن وأربعائ�ة، أخربنا احلافظ 
أبو بكر أمحد بن موس�ى بن مردويه فيا أذن يل، قال: حدثت جعفر بن حممد بن 
مروان، أخربنا أيب، أخربنا س�عيد بن حمم�د اجلرمي، أخربنا عمرو بن ثابت عن 

))) باغات النساء ص:4) وما بعدها، كام فاطمة وخطبها. 
)2) باغات النساء ص:2) كام فاطمة وخطبها. 
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. ...Aأبيه عن حبة عن عيل
وهبذا اإلسناد عن احلافظ أيب بكر هذا، أخربنا عبد اهلل بن إسحاق، أخربنا 
حمم�د بن عبي�د، أخربنا حممد بن زياد، أخربنا رشقي ب�ن قطامي، عن صالح بن 
كيس�ان، ع�ن الزه�ري، عن عروة، عن عائش�ة أهن�ا قالت: ملا بل�غ فاطمة أن أبا 

بكر...«))).
3� ق�ال اب�ن أيب احلديد يف ذكر ما ورد من الس�ري واألخب�ار يف أمر فدك: 
»الفص�ل األول: يف ما ورد من األخبار والس�ري املنقولة م�ن أفواه أهل احلديث 
وكتبهم، ال من كتب الشيعة ورجاهلم، ألنا مشرتطون عىل أنفسنا أال نحفل بذلك. 
ومجي�ع ما ن�ورده يف هذا الفصل من كت�اب أبى بكر أمحد ب�ن عبد العزيز 
اجلوهري يف الس�قيفة وفدك، وما وقع م�ن االختاف واالضطراب عقب وفاة 
النبيF. وأبو بكر اجلوهري هذا عامل حمدث كثري األدب ، ثقة ورع ، أثنى عليه 

املحدثون، ورووا عنه مصنفاته... .
ق�ال أبو بك�ر: فحدثني حممد بن زكريا، قال: حدثن�ي جعفر بن حممد بن 
ع�ارة الكندي، قال: حدثني أيب، عن احلس�ن ب�ن صالح بن حي، قال: حدثني 

 .Aرجان من بني هاشم ، عن زينب بنت عيل بن أيب طالب
قال: وقال جعفر بن حممد بن عيل بن احلسن عن أبيه. 

ق�ال أبو بكر: وحدثني عثان بن عمران العجيفي، عن نائل بن نجيح بن 
 .Aعمري بن شمر، عن جابر اجلعفي، عن أيب جعفر حممد بن عيل

ق�ال أبو بك�ر: وحدثني أمحد بن حممد بن يزيد، ع�ن عبد اهلل بن حممد بن 
سليان، عن أبيه، عن عبد اهلل ابن حسن بن احلسن. 

 .Dمقتل احلسن ج:) ص:77�78 الفصل اخلامس يف فضائل فاطمة الزهراء (((
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قال�وا مجيع�ًا: ملا بل�غ فاطم�ةD إمجاع أيب بك�ر عىل منعها ف�دك، الثت 
مخارها...«))).

4� قال األربيل)2) عند ذكره هلذه اخلطبة: »ونقلتها من كتاب الس�قيفة عن 
عم�ر ب�ن ش�به تأليف أيب بكر أمح�د بن عبد العزي�ز اجلوهري من نس�خة قديمة 
مق�روءة ع�ىل مؤلفه�ا املذكور قرئ�ت عليه يف ربي�ع اآلخر س�نة اثنتن وعرشين 
وثلثائة روى عن رجاله من عدة طرق أن فاطمةD ملا بلغها إمجاع أيب بكر عىل 

منعها فدكا الثت مخارها...«.
5� وقد أوردها مجاعة كاملة من دون ذكر الس�ند، كأيب س�عد منصور بن 

احلسن اآليب)3) وابن محدون)4) وابن الدمشقي)5) كا أشار إليها املسعودي)6).
6� وروى الصدوق بعضها بعدة أسانيد قال: »حدثنا حممد بن موسى بن 
املتوكل ريض اهلل عنه، قال : حدثنا عيل بن احلسن السعد آبادي عن أمحد بن عبد 
 اهلل الربقي، عن إساعيل بن مهران، عن أمحد بن حممد بن جابر، عن زينب بنت 

عيل، قالت: قالت فاطمةD يف خطبتها...
أخ�ربين ع�يل بن حات�م، ق�ال: حدثنا حممد بن أس�لم، ق�ال: حدثني عبد 
اجللي�ل الباق�اين، ق�ال: حدثن�ي احلس�ن بن موس�ى اخلش�اب، ق�ال: حدثني 
 عب�د اهلل ب�ن حممد العل�وي، عن رجال م�ن أهل بيته، عن زين�ب بنت عيل، عن 

))) رشح هنج الباغة ج:6) ص: ))2. 
)2) كشف الغمة ج:2 ص:08) وما بعدها.

)3) نثر الدر ج:4 ص:5 وما بعدها الباب األول كام للنساء الرشائف: فاطمة ابنة رسول اهلل )عها( خطبتها 
ملا منعها أبو بكر فدكًا. 

)4) التذكرة احلمدونية ج:2 ص:)23 الباب الثاثون يف اخلطب.
)5) جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيلA ج:) ص:56) وما بعدها. 

)6) مروج الذهب ج:2 ص:305 باب ذكر خافة أيب بكر الصديقN قبل خامتة الباب بأسطر. 
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فاطمةD بمثله. 
وأخربين عيل بن حاتم أيضًا قال: حدثني حممد بن أيب عمري، قال: حدثني 
حمم�د بن عارة ق�ال: حدثني حممد بن إبراهيم املرصي، قال: حدثني هارون بن 
حييى الناش�ب، قال: حدثنا عبيد اهلل بن موس�ى العبيس، عن عبيد اهلل بن موسى 
العم�ري، عن حفص األمح�ر، عن زيد بن عيل، عن عمت�ه زينب بنت عيل، عن 

فاطمةD بمثله، وزاد بعضهم عىل بعض يف اللفظ«))).
7� ق�ال الس�يد املرتىض: »أخربنا أب�و عبد اهلل حممد بن عم�ران املرزباين، 
ق�ال: حدثني حممد بن أمح�د الكاتب، حدثنا أمحد بن عبيد ب�ن ناصح النحوي، 
ق�ال: حدثنا الزيادي، قال: حدثنا الرشقي بن القطامي، عن حممد بن إس�حاق، 

قال: حدثنا صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة. 
قال املرزباين: وحدثنا أبو بكر أمحد بن حممد املكي، قال: حدثنا أبو العينا 
 Gحممد بن القاسم السيامي، قال: حدثنا ابن عائشة، قال: ملا قبض رسول اهلل

أقبلت فاطمةD يف ملة من حفدهتا إىل أيب بكر. 
ويف الرواي�ة األوىل قالت عائش�ة: ملا س�معت فاطمةD إمج�اع أيب بكر 
عىل منعها فدك الثت مخارها عىل رأس�ها واشتملت بجلباهبا، وأقبلت يف ملة من 

حفدهتا ثم اجتمعت الروايتان من...«)2).
وق�ال الس�يد املرتىض يف وس�ط اخلطب�ة: »أو قالت: وخيم�د هلبهتا بحده 
مك�دودًا يف ذات اهلل وأنت�م يف رفاهية، فكهون آمنون وادع�ون. إىل هاهنا انتهى 

خرب أيب العيناء عن ابن عائشة وزاد عروة بن الزبري عن عائشة...«)3). 

))) علل الرشائع ج:) ص:248. 
)2) الشايف يف اإلمامة ج:4 ص:69� )7.
)3) الشايف يف اإلمامة ج:4 ص:73�74.
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وقال السيد املرتىض: »وأخربنا أبو عبد اهلل املرزباين، قال: حدثني عيل بن 
ه�ارون، قال: أخربين عب�د اهلل بن أمحد بن أيب طاهر، عن أبيه، قال: ذكرت أليب 
احلس�ن زيد بن عيل بن احلس�ن بن زيد بن عيل بن احلسن بن زيد بن عيل كام 

فاطمةD عند منع أيب بكر إياها فدك. 
وقلت له: إن هؤالء يزعمون إنه مصنوع وإنه كام أيب العيناء، ألن الكام 
منس�وق الباغة فقال يل: رأيت مش�ائخ آل أيب طالب يروونه عن آبائهم...« إىل 

آخر ما تقدم يف كام ابن طيفور))). 
8� ق�ال الط�ربي اإلمامي: »حدثن�ي أبو املفضل حممد ب�ن عبد اهلل، قال: 
 حدثنا أبو العباس أمحد ابن حممد بن سعيد اهلمداين، قال: حدثنا أمحد بن حممد بن 
 عث�ان بن س�عيد الزيات، قال: حدثنا حممد بن احلس�ن القصب�اين، قال: حدثنا 
 أمحد بن حممد بن أيب نرص البزنطي السكوين، عن أبان بن عثان األمحر، عن أبان بن 
تغل�ب الربعي، عن عكرم�ة، عن ابن عباس، قال: ملا بل�غ فاطمةD إمجاع أيب 

بكر عىل منع فدك...«. 
وقال أيضًا: »وأخربين أبو احلسن حممد بن هارون بن موسى التلعكربي، 
ق�ال: حدثنا أيبN، قال: حدثنا أبو العباس أمحد بن حممد بن س�عيد اهلمداين، 
قال: حدثني حممد بن املفضل بن إبراهيم بن املفضل بن قيس األش�عري، قال: 
حدثن�ا عيل بن حس�ان عن عمه عبد الرمحان بن كث�ري، عن أيب عبد اهلل جعفر بن 
حممدA، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسن، عن عمته زينب بنت أمري املؤمنن 

عيل بن أيب طالبB، قالت: ملا أمجع أبو بكر عىل منع فاطمةD فدكًا... . 
وقال أبو العباس: وحدثنا حممد بن املفضل بن إبراهيم األش�عري، قال: 
حدثني أيب، قال: حدثنا أمحد بن حممد بن عمرو بن عثان اجلعفي، قال: حدثني 

))) الشايف يف اإلمامة ج:4 ص:76�78. 
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 أيب، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عيل بن احلسن، عن عمته زينب بنت 
أم�ري املؤمنن عيل بن أيب طالبB وغري واحد، من أن فاطمة ملا أمجع أبو بكر 

عىل منعها فدكًا...«. 
وقال أيضًا: »وحدثني القايض أبو إسحاق إبراهيم بن خملد بن جعفر بن 

 

 خملد بن س�هل بن محران الدقاق، قال: حدثتني أم الفضل خدجية بنت حممد بن 
أمح�د ب�ن أيب الثل�ج، قالت: حدثن�ا أبو عبد اهلل حمم�د بن أمحد الصف�واين، قال: 
حدثن�ا أب�و أمحد عب�د العزيز بن حييى اجلل�ودي البرصي، ق�ال: حدثنا حممد بن 
زكري�ا، ق�ال: حدثن�ا جعفر بن حمم�د بن عارة الكن�دي، ق�ال: حدثني أيب عن 
احلسن بن صالح بن حي � قال: وما رأت عيناي مثله � قال: حدثني رجان من 
بن�ي هاش�م، عن زينب بنت ع�يلC، قالت: ملا بلغ فاطم�ة إمجاع أيب بكر عىل 

منع فدك، وانرصاف وكيلها عنها، الثت مخارها... وذكر احلديث. 
ق�ال الصفواين: وحدثن�ي حممد بن حممد بن يزيد موىل بني هاش�م، قال: 
حدثن�ي عب�د اهلل بن حممد بن س�ليان، عن عبد اهلل بن احلس�ن بن احلس�ن، عن 

مجاعة من أهله ... وذكر احلديث. 
ق�ال الصفواين: وحدثني أيب، عن عثان، قال: حدثنا نائل بن نجيح، عن 
 ...Aعمرو بن ش�مر، ع�ن جابر اجلعفي، ع�ن أيب جعفر حممد بن ع�يل الباقر

وذكر احلديث. 
قال الصفواين: وحدثنا عبد اهلل بن الضحاك، قال: حدثنا هشام بن حممد، 

عن أبيه وعوانة. 
قال الصفواين: وحدثنا ابن عائشة ببعضه. وحدثنا العباس بن بكار، قال: 
 Dقالوا : ملا بلغ فاطمة Bحدثنا حرب بن ميمون، عن زيد بن عيل، عن آبائه 



............................................................................  فاجعة الطف 580

إمجاع أيب بكر عىل منعها فدك...«))).
9� قال الس�يد ابن طاووس: »ما ذكره الش�يخ أسعد بن سقروة يف كتاب 
الفائ�ق، عن األربعن، عن الش�يخ املعظم عندهم، احلاف�ظ الثقة بينهم، أبو بكر 
أمحد بن موسى بن مردويه األصفهاين يف كتاب املناقب، قال: أخربنا إسحاق بن 
عب�د اهلل بن إبراهيم، قال: حدثنا أمحد بن عبي�د بن ناصح النحوي، قال: حدثنا 
الزيادي حممد بن زياد، قال: حدثنا رشيف بن قطامي، عن صالح بن كيسان، عن 
الزه�ري، ع�ن عروة، عن عائش�ة، أهنا قال�ت: ملا بلغ فاطم�ةD أن أبا بكر قد 

أظهر منعها فدك الثت مخارها...«)2).
0)� أوردها عمر رضا كحالة من دون ذكر السند)3).

))) دالئل اإلمامة ص:2)) وما بعدها. 
)2) الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف  ص:263�264.

)3) أعام النساء ج:4 ص:6))�29).



ملحق رقم )2(
خطبة الزهراءD الصغرى

قال الطربيس))): قال س�ويد بن غفلة: ملا مرضت فاطمة سام اهلل عليها، 
املرضة التي توفيت فيها دخلت عليها نساء املهاجرين واألنصار يعدهنا، فقلن هلا: 
كيف أصبحت من علتك يا بنت رس�ول اهلل؟ فحمدت اهلل، وصلت عىل أبيها.
ث�م قالت: »أصبحت واهلل عائفة)2( لدنياكـن، قالية)3( لرجالكن، لفظتهم 
بعد أن عجمتهم)4( وسـئمتهم بعد أن سربهتم))(. فقبحًا لفلول احلد)6(، واللعب 
بعد اجلد، وقرع الصفاة)7( وصدع القناة)8(، وختل)9( اآلراء وزلل األهواء. وبئس 

))) االحتجاج ج:) ص:46)�49).
)2) عاف اليشء: كرهه فرتكه.

)3) قىل اليشء: أبغضه.
)4) لف�ظ اليشء: رمى به. وعجم اليشء: اختربه وامتحنه. ومرادهاD الكناية عن بغضها لرجاهلن بعد أن 

اختربهتم ورأت سوء مواقفهم وأعاهلم.
)5) يعني: اختربهتم وامتحنتهم.

)6) الفلول مجع فل: الكرس أو الثلمة يف حّد السيف. وهو يوجب وهنه، كا وهن رجال املهاجرين واألنصار 
إزاء واجبهم يف أمر اخلافة.

)7) الق�رع: ال�رضب. والصف�اة: احلجر الصلد الضخ�م. وكأهناD تش�ري إىل عدم الفائ�دة يف قرع احلجر 
الصلد، كا ال يؤثر التقريع يف الرجال املذكورين، لقسوة قلوهبم.

)8) القن�اة: الرم�ح. والَصدع: الش�ق يف ال�يشء الصلب. وهيD بذلك تش�ري إىل أن انش�قاق عود الرمح 
يوجب سقوطه عن أن ينتفع به، كا هو حال الرجال املذكورين.

)9) اخلتل: اخلدع.
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ما قدمت هلم أنفسهم ﴿َأن َسِخَط اهلُل َعَلْيِهْم َوِفي اْلَعَذاِب ُهْم َخالُِدوَن﴾))).
 ال جرم)2( لقد قلدهتم ربقتها)3( ومحلتهم أوقتها)4( وشننت عليهم غاراهتا ))( 

الِِميَن﴾)8). ْلَقْوِم الظَّ فجدعًا)6(، وعقرًا)7( و﴿ُبْعدًا لِّ
وحيهـم أنى زعزعوهـا)9( عن روايس الرسـالة، وقواعد النبـوة والداللة، 
ومهبـط الـروح األمـني، والطبـني)10( بأمـور الدنيـا والديـن؟! ﴿َأاَل َذلِـَك ُهَو 

اْلُخْسَراُن اْلُمبِيُن﴾!)))).
ومـا الـذي نقموا من أيب احلسـنA؟! نقموا واهلل منه نكر سـيفه، وقلة 

مباالته حلتفه، وشدة وطأته، ونكال وقعته، وتنمره)12( يف ذات اهلل.
وتـاهلل لو مالوا عن املحجـة الالئحة، وزالوا عن قبـول احلجة الواضحة، 
لردهم إليها، ومحلهم عليها ولسار هبم سرًا سجحًا)13( ال يكلم حشاشه)14( وال 

))) سورة املائدة اآلية: 80.
)2) عن الفراء أنه قال: »ال جرم كلمة كانت يف األصل بمنزلة البد وال حمالة، فجرت عىل ذلك وكثرت حتى 

حتولت إىل معنى القسم، وصارت بمنزلة حقًا«.
)3) التقلي�د جع�ل اليشء يف العنق، كالق�ادة. والربقة بالكرس: العروة يف احلب�ل. ومرادهاD أهنا حتملهم 

جريمة نقل اخلافة عن موضعها ومسؤولية ذلك.
)4) األوق الثقل. وهذه الفقرة مؤكدة ملضمون الفقرة السابقة.

)5) شّن الغارة عليهم: وجهها من كل جهة. ومرادهاD توجيه اللوم والتبكيت عليهم.
)6) اجلدع: قطع األنف ونحوه. يقال: جدعًا لك، أي: جعلك اهلل معيبًا وقطع عنك اخلري.

)7) العقر اجلرح ونحوه مما يوقع باليشء ويعيبه. وهذه الفقرة مؤكدة ملضمون الفقرة السابقة.
)8) سورة هود اآلية: 44.

)9) أي: اخلافة.
)0)) رجل طبن أي: فطن حاذق عامل بكل يشء. ولعل الطبن مبالغة يف ذلك.

)))) سورة الزمر اآلية: 5).
)2)) التنمر: الغضب والشدة.
)3)) مشية سجح أي: سهلة.

=)4)) الكلم: اجلرح. واحلشاش بكرس احلاء املهملة: اجلانب من كل يشء. وكأن املراد أن السري سهل بحيث 
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يكل سـائره وال يمل راكبـه، وألوردهم منهاًل)1( نمرًا)2(، صافيـًا، رويًا، تطفح 
ضفتـاه)3( وال يرتنق جانباه)4( وألصدرهم بطانًا))(، ونصح هلم رسًا وإعالنًا، ومل 
يكـن يتحىل مـن الدنيا بطائل، وال حيظى منها بنائل، غر ري الناهل)6(، وشـبعة 

الكافل)7(. ولبان هلم الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب.

ـَماء  َن السَّ َقـوْا َلَفَتْحَنـا َعَلْيِهم َبَرَكاٍت مِّ ﴿َوَلـْو َأنَّ َأْهـَل اْلُقَرى آَمُنـوْا َواتَّ
ِذيَن َظَلُموا ِمْن  ُبوْا َفَأَخْذَناُهم بَِما َكاُنوْا َيْكِسـُبوَن﴾)8)، ﴿َوالَّ َواأَلْرِض َوَلِكن َكذَّ

َئاُت َما َكَسُبوا َوَما ُهم بُِمْعِجِزيَن﴾)9). َهُؤاَلء َسُيِصيُبُهْم َسيِّ

أال هلـم فاسـمع؟! وما عشـت أراك الدهـر عجبـًا! وإن تعجب فعجب 
قوهلم!.. ليت شـعري إىل أي أسـناد اسـتندوا؟! وإىل أي عامد اعتمدوا؟! وبأية 
عـروة متسـكوا؟! وعىل أية ذريـة أقدموا واحتنكـوا)10( ﴿َلبِْئَس اْلَمْوَلـى َوَلبِْئَس 

ال جي�رح احلبل الذي يش�د به وس�ط الدابة جنبها، ويف نس�خة أخرى ورواية أخ�رى للخطبة: »ال يكلم 
خشاش�ه« بك�رس اخل�اء املعجمة وهو اخلش�بة التي جتع�ل يف أنف البعري ويش�د هبا الزم�ام ليكون أرسع 
النقياده. وهذه اخلشبة قد جترح أنف البعري أو خترمه عند صعوبة السري، وال يكون ذلك مع سهولة السري.

))) أورد اإلبل املاء: جاء هبا ليسقيها. واملنهل: املاء الذي يقع يف طريق السائر.
)2) النمري: الزاكي النامي.

)3) طفح اإلناء: امتأل وفاض.
)4) ترنق املاء: تكدر.

)5) يعني: يرجعهم شباعًا مكتفن. وذلك كله لبيان كفاءتهA وحسن رعايته للرعية.
)6) النهل: الرشب األول. وفيه إشارة إىل اكتفائهA بالقليل.

)7) الكافل: ذو العيال. ومن شأنه أن يكتفي لنفسه بمقدار احلاجة وسّد الرمق من أجل أن يكفي عياله.
)8) سورة األعراف اآلية: 96.

)9) سورة الزمر اآلية: )5.
)0)) احتنكه: استوىل عليه. واحتنك اجلراد األرض: أكل ما عليها. ومنه قوله تعاىل عن إبليس: ﴿أَلحَتنِكنَّ 

.Eبالذرية ذرية النبي Dُذريَتُه إاّل َقلياًل﴾. ومرادها

=
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الِِميَن َبَداًل﴾)2)، اسـتبدلوا واهلل الذنابـى بالقوادم)3(  اْلَعِشـيُر﴾)))، و﴿بِْئـَس لِلظَّ
ُهْم  والعجز بالكاهل)4( فرغاًم ملعاطس قوم حيسـبون أهنم حيسنون صنعًا . ﴿َأال إِنَّ
ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكن الَّ َيْشُعُروَن﴾)5). وحيهم ﴿َأَفَمن َيْهِدي إَِلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأن 

َي إاِلَّ َأن ُيْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن﴾)6)؟!. ن الَّ َيِهدِّ َبَع َأمَّ ُيتَّ
أما لعمري لقد لقحت، فنظرة ريثام تنتج)7(، ثم احتلبوا ملء القعب)8( دمًا 
عبيطًا وزعافًا مبيدًا)9(، هنالك ﴿َيْخَسـُر اْلُمْبِطُلـوَن﴾)0))، ويعرف البطالون)11( 
غـّب)12( مـا أسـس األولـون، ثم طيبـوا عـن دنياكـم أنفسـًا، واطمئنـوا للفتنة 
جاشًا)13(، وأبرشوا بسيف صارم، وسطوة معتد غاشم، وهبرج شامل، واستبداد 

))) سورة احلج اآلية: 3).
)2) سورة الكهف اآلية: 50.

)3) الذنابى: الذنب. والقوادم: مقاديم ريش الطائر، أو أربع ريشات يف مقدم جناحه.
)4) العجز: مؤخر اجلس�م أو مؤخر كل يشء. والكاهل: أعىل الظهر مما ييل العنق. وكاهل القوم: معتمدهم 

يف امللات وسندهم يف املهات.
)5) سورة البقرة اآلية: 2).
)6) سورة يونس اآلية: 35.

)7) ش�بهتD الفتن�ة يف نقل اخلاف�ة عن موضعها باجلنن ال�ذي يبدأ بلقاح األنثى م�ن دون أن يكون له 
مظه�ر، وال يظه�ر إال بإنت�اج الداب�ة ووالدهتا. ثم اس�تعرضتD ما يرتت�ب عىل الفتن�ة املذكورة بعد 

اإلنتاج من املآيس والسلبيات املريعة.
)8) القعب: القدح الضخم الغليظ.

)9) س�ّم زع�اف: يقتل رسيعًا. يعن�ي: أن اخلري الذي ينتظرونه من الدين احلني�ف ينقلب وبااًل. فهم بدل أن 
حيتلبوا اللبن السائغ حيتلبوا الدم العبيط والسّم القاتل.

)0)) سورة اجلاثية اآلية: 27.
)))) البطال: الفارغ املتعطل عن العمل. وال يتضح وجه مناسبته للمقام. والظاهر أن الصحيح ما يف النسخ 

األخر وطرق اخلطبة األخر، وهو: »ويعرف التالون...« وهو مجع التايل، بمعنى املتأخر.
)2)) الغب بالكرس: العاقبة.

)3)) جاش: غا وهاج واضطر. وكأن مرادهاD: وطنوا أنفسكم عىل هيجان الفتن وتتابعها.
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مـن الظاملني يدع فيئكم زهيدًا، ومجعكم حصيـدًا)1(، فيا حرسة لكم! وأنى بكم 
وقد عميت عليكم)2(! ﴿َأُنْلِزُمُكُموَها َوَأنُتْم َلَها َكاِرُهوَن﴾)3).

قال سويد بن غفلة فأعادت النساء قوهلاD عىل رجاهلن فجاء إليها قوم 
من املهاجرين واألنصار معتذرين، وقالوا: يا س�يدة النس�اء، لو كان أبو احلسن 

ذكر لنا هذا األمر قبل أن يربم العهد، وحيكم العقد، ملا عدلنا عنه إىل غريه.
فقال�تD: إليكـم عنـي فـال عـذر بعـد تعذيركـم)4(، وال أمـر بعـد 

تقصركم.

))) حصد القوم بالسيف: قتلهم.
)2) كناية عن جهلهم بسوء عاقبة عملهم.

)3) سورة هود اآلية: 28.
)4) التعذير يف األمر التقصري فيه. وعّذر الرجل: مل يثبت له عذر. وذلك إذا مل يأت بعذر صدق.
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مصادر اخلطبة

وردت هذه اخلطبة يف مصادر كثرية:
)� ق�ال اب�ن طيف�ور أمحد بن أيب طاه�ر: »وحدثني هارون بن مس�لم بن 
 Dس�عدان، عن احلس�ن بن علوان، عن عطية العويف، قال: ملا مرضت فاطمة

املرضة التي توفيت هبا دخل النساء عليها...«))).
2� قال ابن أيب احلديد: »قال أبو بكر: وحدثنا حممد بن زكريا، قال: حدثنا 
 حمم�د بن عب�د الرمحن املهلب�ي، عن عبد اهلل بن محاد بن س�ليان، ع�ن أبيه، عن 
عبد اهلل بن حس�ن بن حس�ن، عن أمه فاطمة بنت احلس�نA، قالت: ملا اشتد 
بفاطمة بنت رسول اهللF الوجع، وثقلت يف علتها اجتمع عندها نساء...«)2).
3� ورواها مجاعة كاملة من دون ذكر الس�ند، كابن الدمش�قي)3)واآليب)4) 

والسيدة زينب العاملية)5).
4� ق�ال الص�دوق: »حدثن�ا أمحد بن احلس�ن القط�ان، ق�ال: حدثنا عبد 
الرمح�ن بن حممد احلس�يني، ق�ال: حدثنا أب�و الطيب حممد بن احلس�ن بن محيد 
اللخم�ي، ق�ال: حدثنا أبو عب�د اهلل حممد بن زكري�ا، قال: حدثن�ا حممد بن عبد 
 الرمحن املهلبي، قال: حدثنا عبد اهلل بن حممد بن سليان، عن أبيه، عن عبد اهلل بن 
احلس�ن، عن أم�ه فاطمة بنت احلس�نC، قال: ملا اش�تدت عل�ة فاطمة بنت 

رسول اهلل صلوات اهلل عليها... 

))) باغات النساء ص:9)�20 كام فاطمة وخطبها. 
)2) رشح هنج الباغة ج:6) ص:233. 

)3) جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيلA ج:) ص:64)�68). 
)4) نثر الدر ج:4 ص:8 الباب األول كام للنساء الرشائف: فاطمة ابنة رسول اهللD: قوهلا عند احتضارها. 

)5) الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور ص:233 يف ذكر زينب بنت اإلمام عيل )كرم اهلل وجهه(.  
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وحدثنا هبذا احلديث أبو احلس�ن عيل بن حممد بن احلس�ن، املعروف بابن 
مقربة القزويني، قال: أخربنا أبو عبد اهلل جعفر بن حممد بن حس�ن بن جعفر بن 
حسن بن حسن بن عيل بن أيب طالبC، قال: حدثني حممد بن عيل اهلاشمي، 
قال: حدثنا عيسى بن عبد اهلل بن حممد بن عمر بن عيل بن أيب طالبA، قال: 
حدثن�ي أيب، ع�ن أبيه، عن جده، ع�ن عيل بن أيب طال�بA، قال: ملا حرضت 

فاطمةD الوفاة دعتني، فقالت: أمنفذ أنت وصيتي وعهدي؟... 
قال: فلا اشتدت علتها اجتمع إليها نساء املهاجرين واألنصار...«))).

5� قال الشيخ الطويس: »أخربنا احلفار، قال: حدثنا الدعبيل، قال: حدثنا 
أمح�د ب�ن عيل اخلزاز ببغ�داد بالكرخ بدار كع�ب، قال: حدثنا أبو س�هل الرفاء، 
ق�ال: حدثنا عبد الرزاق، قال الدعبيل: وحدثنا أبو يعقوب إس�حاق بن إبراهيم 
الدبري، بصنعاء اليمن يف س�نة ثاث وثانن ومائتن، قال: حدثنا عبد الرزاق، 
ق�ال: أخربن�ا معمر، عن الزهري، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مس�عود، 
ع�ن ابن عب�اس قال: دخلت نس�وة من املهاجري�ن واألنصار ع�ىل فاطمة بنت 

رسول اهللE يعدهنا يف علتها...«)2).
6� وق�ال الطربي)3): »حدثني أبو املفض�ل حممد بن عبد اهلل، قال: حدثنا 
أبو العباس أمحد ابن حممد بن سعيد اهلمداين، قال: حدثني حممد بن املفضل بن 
إبراهي�م ب�ن املفضل بن قيس األش�عري، قال: حدثنا عيل بن حس�ان، عن عمه 
عب�د الرمحن ب�ن كثري، عن أيب عب�د اهلل جعفر بن حممدA، ع�ن أبيه، عن جده 
عيل بن احلس�نB، قال: ملا رجعت فاطمة إىل منزهلا، فتش�كت، وكان وفاهتا 

))) معاين األخبار ص:354�356.
)2) األمايل للطويس ص:374. 

)3) دالئل اإلمامة ص:25) � 29). 
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يف هذه املرضة، دخل إليها النساء املهاجرات واألنصاريات...
وحدثني أبو إسحاق إبراهيم بن خملد بن جعفر الباقرحي، قال: حدثتني 
أم الفضل خدجية بنت أيب بكر حممد بن أمحد بن أيب الثلج، قالت: حدثنا أبو عبد 
اهلل حممد بن أمحد الصفواين، قال: حدثنا أبو أمحد عبد العزيز بن حييى اجللودي، 
ق�ال: حدثني حممد بن زكريا، ق�ال: حدثنا حممد بن عبد الرمح�ان املهلبي، قال: 
 حدثن�ا عب�د اهلل بن حممد بن س�ليان املدائني، قال: حدثن�ي أيب، عن عبد اهلل بن 
 احلس�ن ب�ن احلس�ن، ع�ن أم�ه فاطم�ة بن�ت احلس�ن، قالت: مل�ا اش�تدت عّلة 

.»...Dفاطمة
7� وق�ال ابن جرب))): »وقد قالت يف خطبته�ا التي رواها كثري من العلاء 
يف مواضع كثرية ال حتىص كثرة. والنقل من كتاب جدي أيب عبد اهلل احلس�ن بن 
 Dاملع�روف بكتاب االعتبار يف إبطال االختي�ار. فمن مجلة خطبتها ،Kجب�ري

أهنا قالت: أصبحت واهلل عائفة...«.

))) هنج اإليان البن جرب ص:)62.



ملحق رقم )3(

خطبة السيدة زينبD يف الكوفة
قال اخلوارزمي))): قال بش�ري بن حذيم األس�دي: نظرت إىل زينب بنت 
 ع�يل يومئ�ذ � ومل أَر خف�رة قط أنط�ق منها، كأنا تنطق عن لس�ان أم�ري املؤمنن 
ع�يل ب�ن أيب طالبA وتف�رغ عنه � أوم�أت إىل الن�اس أن اس�كتوا. فارتدت 

األنفاس، وسكنت األجراس.
فقال�ت: »احلمـد هلل والصالة عىل أيب حممد رسـول اهلل وعـىل آله الطيبني 

األخيار آل اهلل.
وبعـد يـا أهل الكوفة، ويا أهـل اخلتل)2( واخلذل، والغـدر! أتبكون؟ فال 
تِي َنَقَضْت َغْزَلَها ِمن َبْعِد  رقأت الدمعة)3(، وال هدأت الرنة. إنام مثلكم كمثل ﴿الَّ
ٍة َأنَكاثًا﴾)4) أتتخذون أيامنكم دخاًل بينكم؟))( أال وهل فيكم إال الصلف)6(،  ُقـوَّ

))) مقتل احلسن ج:2 ص:40�42.
)2) اخلتل بالفتح والسكون: الغدر.

)3) رق�أ الدم�ع والدم: جّف. وهيD تش�ري بذل�ك إىل ِعَظم الفاجعة بحيث تس�تحق االس�تمرار بالبكاء 
تفجعًا، أو إىل ِعَظم اجلريمة بحيث تستحق االستمرار بالبكاء ندمًا.

)4) سورة النحل اآلية: 92.
)5) ويف بعض طرق اخلطبة: ﴿َتتَِّخُذوَن َأْيَماَنُكْم َدَخاًل َبْيَنُكْم﴾. فتكون تتمة اآلية الرشيفة.

)6) صِلف صلفًا: متدح با ليس فيه، أو با ليس عنده، وادعى فوق ذلك إعجابًا وتكربًا.



............................................................................  فاجعة الطف 590

والطنـف)1(، والشـنف)2(، والنطـف)3(، وملق اإلمـاء)4(، وغمز األعـداء))(، أو 
كمرعى عىل دمنة)6(، أو كقصة عىل ملحودة!)7( أال ساء ما قدمت لكم أنفسكم، 

أن سخط اهلل عليكم ويف العذاب أنتم خالدون.
أتبكـون وتنتحبون؟ إي واهلل فابكوا كثرًا واضحكـوا قلياًل، فلقد ذهبتم 

بعارها وشنارها)8(، ولن ترحضوها)9( بغسل بعدها أبدًا.
وأنى ترحضون قتل سـليل خاتم األنبياء وسـيد شباب أهل اجلنة، ومالذ 
خرتكـم)10( ومفـزع نازلتكم، ومنار حجتكم ومدره ألسـنتكم)11(. أال سـاء ما 
تـزرون، وبعـدًا لكـم وسـحقًا. فلقد خـاب السـعي وتبت األيـدي، وخرست 

الصفقة وبؤتم بغضب من اهلل، ورضبت عليكم الذلة واملسكنة.
ويلكم يا اهل الكوفة أتدرون أي كبد لرسول اهلل فريتم؟ وأي دم له سفكتم؟ 
وأي كريمة له أبرزتم؟ وأي حريم له أصبتم؟ وأي حرمة له انتهكتم؟ ﴿َلَقْد ِجْئُتْم 

))) طنَِف طنفًا: اهتم.
)2) الشنِف بكرس النون: املبغض. والشَنف بفتح النون: البغض والتنكر، أو شدة البغض.

)3) النِطف بكرس الطاء: النجس. والرجل النطف: املريب.
)4) ملقه وملق له ومالقه: تودد إليه وتذلل، وأبدى له بلس�انه من اإلكرام والود ما ليس له. ونس�بته لإلماء 

للكناية عن اهلوان وضعف النفس.
)5) الغمز: الطعن والسعي بالرش.

)6) املرعى: الكأل ونبات األرض. والِدمنة بكرس الدال: املزبلة.
)7) القص�ة: اجلص�ة. وامللح�ودة: الق�رب. فش�بهتهمD باجل�ص الذي جيصص ب�ه القرب يف حس�ن الظاهر 

وفساد الباطن. وبذلك تؤكد مضامن الفقرات السابقة.
)8) الشنار: أقبح العيب.

)9) ف�رس الرحض بالغس�ل. ومرادهاD هنا أثره، وهو إزال�ة القذر. لبيان أن عار اجلريمة الزم هلم ال ينفع 
يشء يف رفعه ونسيانه.

)0)) يعن�ي: ال�ذي يلوذ به ويلجأ إليه خيارك�م. ويف بعض طرق اخلطبة: »وماذ حريتك�م« باحلاء املهملة. 
يعني: الذي تلوذون به وتلجأون إليه عند حتريكم واشتباه األمور عليكم.

)))) الِمدره بكرس امليم وسكون الدال وفتح الراء: زعيم القوم املتكلم عنهم.
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ْرُض َوَتِخرُّ اْلِجَباُل َهّدًا﴾))). ْرَن ِمْنُه َوَتنَشقُّ اأْلَ َماَواُت َيَتَفطَّ َشـْيئًا إِّدًا * َتَكاُد السَّ
إن ما جئتم هبا لصلعاء عنقاء)2(، سوءاء)3(، فقامء)4(، خرقاء))(، شوهاء)6( 
كطـالع األرض)7(، ومـأل السـامء)8(. أفعجبتم أن قطرت السـامء دمًا؟ ولعذاب 

اآلخرة أشّد وأخزى وأنتم ال تنرصون.
فال يسـتخفنكم املهـل، فإنه عز وجل ال حيفزه البـدار)9(، وال خياف فوت 

الثار. كال إن ربكم لباملرصاد، فرتقبوا أول النحل)10( وآخر صاد)11(.
قال بش�ري: فواهلل لقد رأيت الناس يومئذ حيارى، كأهنم كانوا س�كارى، 

يبكون وحيزنون، ويتفجعون ويتأسفون، وقد وضعوا أيدهيم يف أفواههم.
ق�ال: ونظرت إىل ش�يخ من أهل الكوف�ة، كان واقف�ًا إىل جنبي، قد بكى 
حت�ى اخضل�ت حليته بدموعه وه�و يقول: صدق�ِت بأيب وأم�ي. كهولكم خري 
الكهول، وش�بانكم خري الشبان، ونساؤكم خري النس�وان، ونسلكم خري نسل، 

ال خيزى وال يبزى)2))«.

))) سورة مريم اآلية: 89�90.
)2) الصلعاء: الداهية الشديدة. والعنقاء: الداهية. وكامها يبتني عىل نحو من املجاز.

)3) السوءاء بمعنى السيئة، واخللة القبيحة.
)4) األمر األفقم: األعوج املخالف. ويرد مورد الذم.

)5) اخلرقاء من الَخَرق � بفتح اخلاء � والشق، أو مؤنث األخرق وهو األمحق. وعىل كا التقديرين فهي ترد 
مورد الذم.

)6) امرأة شوهاء: قبيحة.
)7) طاع األرض: ملؤها. وهو مبالغة يف شدة الذم وكثرته.

)8) الظاهر أن املراد بالساء هنا الفضاء الواسع بن الساء واألرض. وملؤه مبالغة يف شدة الذم وكثرته، كسابقه.
)9) يعني: ال يستخفه ويعجله.

)0)) وهو قوله تعاىل: ﴿َأَتى َأْمُر اهللِ َفاَل َتْسَتْعِجُلوُه﴾.
)))) وهو قوله تعاىل: ﴿َوَلَتْعَلُمنَّ َنَبَأُه َبْعَد ِحيٍن﴾.

)2)) يعني: ال يقهر وال يغلب.
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مصادر اخلطبة

وردت هذه اخلطبة يف مصادر كثرية:
)� ق�ال اب�ن طيفور أمحد ب�ن أيب طاهر))): »عن س�عيد ب�ن احلمريي أيب 
معاذ، عن عبد اهلل بن عبد الرمحن � رجل من أهل الش�ام � عن ش�عبة عن حذام 
األس�دي � وق�ال مرة أخ�رى حذيم � قال: قدمت الكوفة س�نة إحدى وس�تن 
وهي الس�نة التي قتل فيها احلس�نA فرأيت نس�اء أهل الكوفة يومئذ يلتدمن 

مهتكات اجليوب...
 وحدثنيه عبد اهلل بن عمرو، قال: حدثني إبراهيم بن عبد ربه بن القاسم بن 
حييى بن مقدم املقدمي، قال: أخربين سعيد بن حممد أبو معاذ احلمريي، عن عبد 
اهلل ب�ن الرمحن رجل من أهل الش�ام، عن حذام األس�دي، ق�ال: قدمت الكوفة 

.»...Aسنة إحدى وستن، وهي السنة التي قتل فيها احلسن بن عيل
2� ورواه�ا مجاع�ة م�ن دون ذك�ر الس�ند، كاب�ن أعث�م)2) واآليب)3) وابن 

محدون)4) وأمحد زكي صفوت)5).
3� قال الش�يخ املفيد)6): »أخربين أبو عبي�د اهلل حممد بن عمران املرزباين، 
ق�ال: حدثني أمحد بن حممد اجلوهري، قال: حدثنا حممد بن مهران، قال: حدثنا 

 .Aباغات النساء ص:23�25 كام أم كلثوم بنت عيل (((
 .p2) الفتوح البن أعثم ج:5 ص:39)�)4) ذكر كام زينب بنت عيل(

)3) نثر الدر ج:4 ص:9)�20 الباب األول كام للنساء الرشائف: أم كلثوم بنت عيل.
)4) التذكرة احلمدونية ج:2 ص:235 الباب الثاثون يف اخلطب. 

)5) مجه�رة خط�ب الع�رب ج:2 ص:34)� 36) الب�اب الثال�ث اخلط�ب والوصاي�ا يف الع�رص األم�وي: 
 خطب بني هاش�م وش�يعتهم وما يتصل هبا: خطبة الس�يدة أم كلثوم بنت عيل يف أهل الكوفة بعد مقتل 

 .Aاحلسن
)6) األمايل للمفيد ص 320�)32. 
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موس�ى ب�ن عبد الرمحن املرسوقي، ع�ن عمر بن عبد الواحد، عن إس�اعيل بن 
راشد، عن حذمل بن ستري، قال: قدمت الكوفة يف املحرم سنة إحدى وستن عند 
منرصف عيل بن احلس�نC بالنس�وة من كرباء ومعهم األجناد حميطون هبم 
وق�د خ�رج الناس للنظر إليهم ، فلا أقبل هبم عىل اجلال بغري وطاء جعل نس�اء 

أهل الكوفة...«.
كا رواها الش�يخ الطويس))) عن الشيخ املفيد )رضوان اهلل عليه( بالسند 

املتقدم. 
4� وقد رويت يف مصادر كثرية عند الشيعة)2).

))) األمايل للطويس ص )9�92. 
)2) راجع االحتجاج ج:2 ص:29، ومناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب ج:3 ص:)26، ومثري األحزان 

ص:66�67، واللهوف يف قتىل الطفوف ص:86�88، وغريها من املصادر. 





ملحق رقم )4(
 Dخطبة السيدة زينب
يف  جملس يزيد يف الشام

ق�ال اخلوارزمي))): ملا أدخل رأس احلس�ن وحرمه ع�ىل يزيد بن معاوية 
 وكان رأس احلس�ن ب�ن يدي�ه يف طس�ت جع�ل ينك�ت ثناي�اه بمخ�رصة يف 

يده ويقول:
جزع الخزرج من وقع األسللي�ت أش�ياخي بب�در ش�هدوا
فرح�ًا واس�تهلوا  تش�لألهل�وا  ال  يزي�د  ي�ا  قال�وا  ث�م 
م�ن بن�ي أحم�د م�ا كان فعللس�ت من خندف إن لم أنتقم

فقامت زينب بنت عيل، وأمها فاطمة بنت رسول اهللE، فقالت: 
»احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسـالم عىل سـيد املرسلني. صدق اهلل 
ُبوا بِآَياِت اهللِ َوَكاُنوا  وَأى َأن َكذَّ ِذيَن َأَساُؤوا السُّ تعاىل إذ يقول: ﴿ُثمَّ َكاَن َعاِقَبَة الَّ

ا َيْسَتْهِزُؤون﴾)2). هِبَ
أظننت يا يزيدـ  حيث أخذت علينا أقطار األرض وآفاق السامء، وأصبحنا 
نساق كام تساق األسارىـ  أن بنا هوانًا عىل اهلل وبك عليه كرامة، وأن ذلك لِعَظم 

))) مقتل احلسن ج:2 ص:64�66.
)2) سورة الروم اآلية: 0).
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َخَطِرك)1( عنده، فشمخت بأنفك، ونظرت يف ِعطفك)2(، ]ترضب أصدريك)3( 
فرحًا، وتنفض مذوريك)4( مرحًا[))(، جذالن)6( مرسورًا، حني رأيت الدنيا لك 

مستوسقة)7(، واألمور متسقة)8(، وحني صفا لك ملكنا وسلطاننا.
َما ُنْمِلي  ِذيَن َكَفُروْا َأنَّ فمهاًل مهاًل، أنسيت قول اهلل تعاىل: ﴿َواَل َيْحَسَبنَّ الَّ

ِهيٌن﴾)9). َما ُنْمِلي َلُهْم لَِيْزَداُدوْا إِْثمًا َوَلْهُم َعَذاٌب مُّ َلُهْم َخْيٌر أَلنُفِسِهْم إِنَّ
أمن العدل يا ابن الطلقاء)10( ختديرك)11( حرائرك وإمائك، وسوقك بنات 
رسول اهلل سبايا، قد هتكت ستورهن، وأبديت وجوههن، حيدى هبن من بلد إىل 
بلد، ويسـترشفهن)12( أهل املناهل واملناقل)13(، ويتصفح)14( وجوههن القريب 
والبعيـد، والـدين والرشيف. ليس معهن من رجاهلـن ويل، وال من محاهتن محي.

))) اخلطر: رفعة الشأن واملقام.
)2) ِعطف اليشء: جانبه. والنظر يف العطف كناية عن اإلعجاب بالنفس.

 D3) األصدران: عرقان يرضبان حتت الصدغن. يقال: »جاء يرضب أصدريه« يعني: جاء فارغًا. ولعلها( 
أرادت فراغ باله وانكشاف مّهه نتيجة ظفره وانتصاره.

)4) املذوران: طرفا اإلليتن. ومنه »جاء ينفض مذوريه« أي: باغيًا مهددًا.
)5) مل ترد هذه الفقرة يف مقتل اخلوارزمي، وذكرت يف مصادر أخرى.

)6) اجلذالن: الفرح.
)7) استوسق: اجتمع وانقاد. واستوسق األمر: انتظم.

)8) اتسق األمر: انتظم واستوى.
)9) سورة آل عمران اآلية: 78).

)0)) الطلقاء: هم الذين عفا عنهم رسول اهللE من مرشكي قريش بعد فتح مكة، وقال هلم يف حديث له 
معهم: »فاذهبوا فأنتم الطلقاء«. ومنهم معاوية أبو يزيد.

)))) اخِلدر بكرس اخلاء: ما يفرد للنساء من السكن ويسترتن به. وخّدر البنت: ألزمها اخِلدر.
)2)) استرشف اليشء: رفع برصه لينظر إليه باسطًا كفه فوق حاجبه.

)3)) املناهل: املياه التي عىل طريق الرحل واملسافرين. واملناقل: الطرق املخترصة، أو الطرق يف اجلبال.
)4)) تصّفح القوم: تأمل وجوههم ليتعرف أمرهم.
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وكيـف ترجـى املراقبـة ممـن لفـظ فـوه)1( أكبـاد السـعداء، ونبـت حلمه 
بدماء الشـهداء؟! وكيف ال يسـتبطأ يف بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشـَنف 

والشَنآن)2(، واإلَحن)3( واألضغان؟! ثم تقول غر متأثم وال مستعظم:
فرحـًا واسـتهلوا  تشـلألهلـوا  ال  يزيـد  يـا  قالـوا  ثـم 

منحنيًا عىل ثنايا أيب عبد اهلل تنكتها بمخرصتك)4(.
وكيـف ال تقـول ذلك وقد نـكأت القرحـة))(، واسـتأصلت الشـأفة)6(، 

بإراقتك دماء آل ذرية حممدF، ونجوم األرض من آل عبد املطلب.
أهتتف بأشـياخك زعمت تنادهيم، فلرتدن وشيكًا موردهم، ولتودن أنك 

شللت وبكمت، ومل تكن قلت ما قلت.
اللهـم خذ بحقنا، وانتقم ممن ظلمنا، وأحلل غضبك بمن سـفك دماءنا، 

وقتل محاتنا.
فواهلل ما فريت إال جلدك، وال جززت إال حلمك)7(. ولرتدن عىل رسـول 

))) يعني: فمه وفيه. إش�ارة إىل أن هند بنت عتبة زوجة أيب س�فيان وأم معاوية وجدة يزيد بقرت بطن محزة 
عم النبيE واستخرجت كبده وأرادت أكلها فمضغتها فلم تستسغها ألهنا صارت حجرًا يف فمها، 

فلفظتها ورمت هبا.
)2) الشَنف: البغض. والشَنآن: البغض مع عداوة وسوء خلق.

)3) اإلحن مجع إحنة: احلقد الكامن املضمر.
)4) نك�ت ال�يشء بالقضيب: رضبه به يف حال التفكر بنح�و يؤثر فيه. واملخرصة بكرس امليم: العصا ونحوها 

مما يتوكأ عليه.
)5) نكأ القرحة: قرشها قبل أن تربأ. وهو كناية عن العدوان بتهييج املصائب واآلالم.

)6) شأفة الرجل: أهله وماله. ورجل شأفة: عزيز منيع.
)7) كأهن�اD تش�ري إىل س�وء عاقب�ة عمله علي�ه. نظري قول�ه تعاىل: ﴿َمـن َعِمل صاحِلًا فِلَنفِسـِه َوَمن َأسـاَء 

َفَعَليها﴾. سورة فصلت اآلية: 46.
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اهلل بـام حتملـت من سـفك دمـاء ذريتـه، وانتهـاك حرمتـه يف حلمتـه)1( وعرتته، 
وليخاصمنك حيث جيمع اهلل تعاىل شملهم، ويلّم شعثهم)2(، ويأخذ هلم بحقهم. 
ِذيَن ُقتُِلوْا ِفي َسبِيِل اهللِ َأْمَواتًا َبْل َأْحَياء ِعنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن﴾)3).  ﴿َواَل َتْحَسَبنَّ الَّ

فحسبك باهلل حاكاًم، وبمحمد خصاًم، وبجربائيل ظهرًا.
الِِميَن  وسـيعلم من سّول لك ومّكنك من رقاب املسـلمني أن ﴿بِْئَس لِلظَّ

َكانًا َوَأْضَعُف ُجندًا﴾)5). َبَداًل﴾)4) وأيكم ﴿َشرٌّ مَّ
ولئـن جرت عـيّل الدواهي خماطبتك، فإين ألسـتصغر قدرك، وأسـتعظم 

تقريعك، وأستكرب توبيخك، لكن العيون عربى، والصدور حرى.
أال فالعجب كل العجب لقتل حزب اهلل النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. 
فتلـك األيدي تنطـف)6( من دمائنا، وتلك األفواه تتحلـب)7( من حلومنا، وتلك 
اجلثـث الطواهر الزواكـي تنتاهبا العواسـل)8(، وتعفوها ]تعفرهـا.ظ[ الذئاب، 

وتؤمها الفراعل)9(.
فلئـن اختذتنـا مغنـاًم لتجدنا وشـيكًا)10( مغرمًا، حني ال جتـد إال ما قدمت 

))) الُلحمة بضم الام: القرابة.
)2) الشعث: انتشار األمر. يقال: »لّم اهلل شعثهم« أي: مجع أمرهم.

)3) سورة آل عمران اآلية: 69).
)4) سورة الكهف اآلية: 50.

)5) سورة مريم اآلية: 75.
)6) نطف: تلطخ بعيب.

)7) حتلب فمه: سال بالريق.
)8) تنتاهبا: ترتدد عليها. والعواسل: الذئاب.

)9) عف�ره: مرغ�ه وقلبه يف الرتاب. والفراعل مجع فرعل: ول�د الضبع. واملعنى أن الضباع تقلبها يف الرتاب. 
وكأهناD تش�ري إىل أهنم برتكهم تلك اجلثث الزواكي من دون دفن جعلوها عرضة للذئاب والضباع. 

وال ينايف ذلك أن اهلل سبحانه يرس هلا من يدفنها ويمنعها من أن تنتهك حرمتها.
)0)) يعني: قريبًا ورسيعًا.
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يداك. وأن اهلل ليس بظالم للعبيد، فإىل اهلل املشتكى، وعليه املعول.
فكد كيدك، واسع سعيك، وناصب)1( جهدك، فواهلل ال متحو ذكرنا، وال 
متيـت وحينا، وال تدرك أمدنـا)2(، وال ترحض)3( عنك عارهـا، وال تغيب منك 

شنارها.
فهـل رأيك إال فنـد)4(، وأيامك إال عدد))(، وشـملك إال بدد، يوم ينادي 

الِميَن﴾)6). املنادي: ﴿َأاَل َلْعَنُة اللِه َعَلى الظَّ
فاحلمد هلل الذي ختم ألولنا بالسعادة والرمحة، وآلخرنا بالشهادة واملغفرة. 
وأسـأل اهلل أن يكمـل هلم الثواب، ويوجب هلم املزيد، وحسـن املآب، وخيتم بنا 
الرشافة. إنه رحيم ودود، و﴿َحْسـُبَنا اهلُل َونِْعـمَ اْلَوِكيُل﴾)7) ﴿نِْعَم اْلَمْوَلى َونِْعَم 

النَِّصيُر﴾)8).

))) ناصبه: عاداه وقاومه.
)2) أمد اخليل يف الرهان: منتهى غاياهتا التي تسبق إليها. ومرادهاD الكناية عن مدى رشفهمB ورفعة 

شأهنم.
)3) الرحض: الغسل، وروي )تدحض( بالدال من الدحض وهو الدفع.

)4) الَفَنْد: اخلطأ.
)5) يعني: معدودة. وذلك كناية عن قلتها.

)6) سورة هود اآلية: 8).
)7) سورة آل عمران اآلية: 73).

)8) سورة األنفال اآلية: 40.
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مصادر اخلطبة

وردت هذه اخلطبة يف مصادر كثرية:
 وقد رواها اخلوارزمي))) بس�نده، قال: »أخربنا الش�يخ اإلمام مسعود بن 
 أمحد، فيا كتب إيل من دهس�تان، أخربنا ش�يخ اإلس�ام أبو س�عد املحس�ن بن 
حممد بن كرامة اجلش�مي، أخربنا الش�يخ أبو حامد، أخربن�ا أبو حفص عمر بن 
اجل�ازي بنيس�ابور، أخربنا أبو حممد احلس�ن ب�ن حممد املؤدب الس�اري، حدثنا 
أب�و احلس�ن حممد ب�ن أمحد احلج�ري، أخربنا أبو بك�ر حممد بن دري�د األزدي، 
حدثن�ا العكي، عن احلرمازي، عن ش�يخ من بني متيم م�ن أهل الكوفة، قال: ملا 

أدخل...«.
ورواها مجاعة كاملة من دون ذكر الس�ند، كابن طيفور)2) وابن محدون)3) 

وأمحد زكي صفوت)4) وكحالة)5). 
كا رويت يف مصادر الشيعة)6).

))) مقتل احلسن ص:63�64. 
 .A2) باغات النساء ص:)2�23 كام زينب بنت عيل(

)3) التذكرة احلمدونية ج:2 ص:234 الباب الثاثون يف اخلطب.
)4) مجه�رة خطب الع�رب ج:2 ص:36)�39) الباب الثالث اخلطب والوصايا يف العرص األموي: خطب 

بني هاشم وشيعتهم وما يتصل هبا: خطبة السيدة زينب بنت عيلA بن يدي يزيد. 
)5) أعام النساء ج:2 ص:95�97.

األح�زان  ومث�ري  الطف�وف ص:05)�08)،  قت�ىل  والله�وف يف  االحتج�اج ج:2 ص:34،  راج�ع   (6(
ص:80�)8، وغريها من املصادر. 



ملحق رقم ))(
Aخطبة اإلمام زين العابدين

ق�ال اخلوارزم�ي))): إن يزي�د أمر بمن�رب وخطيب ليذكر للناس مس�اوئ 
للحس�ن وأبيه عيلC، فصع�د اخلطيب املنرب، فحمد اهلل وأثن�ى عليه، وأكثر 

الوقيعة يف عيل واحلسن، وأطنب يف تقريظ معاوية ويزيد.
فص�اح به عيل بن احلس�ن: »ويلك أهيا اخلاطب اشـرتيت رضا املخلوق 

بسخط اخلالق، فتبوأ مقعدك من النار«.
ث�م قال: »يا يزيد ائذن يل حتى أصعد هذه األعواد، فأتكلم بكلامت فيهن 

هلل رضا، وهلؤالء اجلالسني أجر وثواب«. فأبى يزيد.
فق�ال الناس: »يا أمري املؤمنن ائذن له ليصعد، فلعلنا نس�مع منه ش�يئًا«. 
فق�ال هل�م: »إن صعد املنرب هذا مل ينزل إال بفضيحتي وفضيحة آل أيب س�فيان«. 
فقالوا: »وما قدر ما حيسن هذا؟!«. فقال: »إنه من أهل بيت قد زقوا العلم زقًا«. 

ومل يزالوا به حتى أذن له بالصعود. 
فصع�د املنرب. فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم خطب خطبة أبكى منها العيون، 
وأوجل منها القلوب. فقال فيها: »أهيا الناس، أعطينا ستًا، وفضلنا بسبع. أعطينا 
العلم، واحللم، والسـامحة، والفصاحة، والشـجاعة، واملحبة يف قلوب املؤمنني. 
وفضلنـا بأن مّنـا النبي املختار حممدًاF، ومّنا الصّديق، ومنا الطيار، ومّنا أسـد 

))) مقتل احلسن ج:2 ص:69�)7.
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اهلل وأسد الرسول، ومّنا سيدة نساء العاملني فاطمة البتول، ومّنا سبطا هذه األمة 
وسيدا شباب أهل اجلنة.

فمن عرفني فقد عرفني ومن مل يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي.
أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من محل الزكاة)1( بأطراف 
الردا، أنا ابن خر من ائتزر وارتدى، أنا ابن خر من انتعل واحتفى، أنا ابن خر 

من طاف وسعى، أنا ابن خر من حج ولبى.
أنا ابن من محل عىل الرباق يف اهلوا، أنا ابن من أرسي به من املسجد احلرام 

إىل املسجد األقىص فسبحان من أرسى.
أنا ابن من بلغ به جربئيل إىل سدرة املنتهى، أنا ابن من دنا فتدىل فكان من 
ربه قاب قوسني أو أدنى، أنا ابن من صىل بمالئكة السامء، أنا ابن من أوحى إليه 

اجلليل ما أوحى. أنا ابن حممد املصطفى.
أنـا ابن عيل املرتىض، أنا ابن من رضب خراطيـم اخللق حتى قالوا: ال إله 
إال اهلل. أنـا ابن من رضب بني يدي رسـول اهلل بسـيفني، وطعن برحمني، وهاجر 
اهلجرتـني، وبايـع البيعتني، وصىل القبلتـني، وقاتل ببدر وحنـني، ومل يكفر باهلل 

طرفة عني.
أنـا ابـن صالـح املؤمنـني، ووارث النبيني، وقامـع امللحدين، ويعسـوب 
املسـلمني، ونور املجاهدين وزين العابدين، وتـاج البكائني، وأصرب الصابرين، 

وأفضل القائمني من آل ياسني رسول رب العاملني.

))) يف بعض طرق اخلطبة: »أنا ابن من محل الركن بأطراف الردا«. إش�ارة إىل تنازع قبائل قريش عند بنائهم 
 Eللكعب�ة الرشيف�ة، يف من توىل منهم محل احلجر األس�ود، ويضعه يف موضعه، ثم حتاكموا إىل النبي
يف ذلك، فأمر بجعل احلجر يف رداء، ثم أخذ رجل من كل قبيلة بطرف من الرداء حتى رفعوه إىل مكانه. 

ثم أخذهE بيده الرشيفة فوضعه يف موضعه.
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أنـا ابـن املؤيد بجربئيـل، املنصـور بميكائيل، أنـا ابن املحامـي عن حرم 
املسـلمني، وقاتـل الناكثني والقاسـطني واملارقـني، واملجاهد أعـداءه الناصبني 
وأفخر من مشى من قريش أمجعني، وأول من أجاب واستجاب هلل من املؤمنني، 
وأقدم السـابقني، وقاصـم املعتدين، ومبر املرشكني، وسـهم من مرامي اهلل عىل 
املنافقني، ولسان حكمة العابدين، ونارص دين اهلل، وويل أمر اهلل، وبستان حكمة 

اهلل، وعيبة علم اهلل.
سـمح، سـخي، هبلول)1(، زكـي، أبطحي، ريض، مـريض، مقدام، مهام، 
صابـر، صـوام، مهـذب، قوام، شـجاع، قمقـام)2(، قاطـع األصـالب، ومفرق 

األحزاب.
أربطهـم جنانـًا، وأطلقهـم عنانـًا، وأجرأهم لسـانًا، وأمضاهـم عزيمة، 
وأشـدهم شكيمة، أسد باسـل، وغيث هاطل، يطحنهم يف احلروب إذا ازدلفت 
األسـنة، وقربت األعنـة، طحن الرحا ويذروهـم فيها ذرو الريح اهلشـيم، ليث 

احلجاز وصاحب اإلعجاز، وكبش العراق، اإلمام بالنص واالستحقاق.
مكي مدين أبطحي هتامي، خيفي عقبي بدري أحدي شـجري مهاجري، 
من العرب سـيدها، ومن الوغى ليثها، وارث املشـعرين وأبو السـبطني احلسـن 
واحلسني، مظهر العجائب، ومفرق الكتائب، والشهاب الثاقب، والنور العاقب، 
أسـد اهلل الغالب، مطلوب كل طالـب، غالب كل غالب، ذاك جدي عيل بن أيب 

طالب. 
أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سـيدة النسـاء، أنا ابن الطهر البتول أنا ابن 

بضعة الرسول...«.

))) البهلول: السيد اجلامع لكل خري.
)2) القمقام: السيد الكثري العطاء.
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ومل ي�زل يق�ول: أنا أنا، حتى ضّج الناس بالب�كاء والنحيب، وخيش يزيد 
أن تكون فتنة فأمر املؤذن أن يؤذن، فقطع عليه الكام وسكت. فلا قال املؤذن: 
»اهلل أكرب«. قال عيل بن احلس�ن: »كربت كبرًا ال يقاس وال يدرك باحلواس. ال 
يشء أكرب من اهلل«. فلا قال: »أشهد أن ال إله إال اهلل«. قال عيل: »شهد هبا شعري 
وبرشي وحلمي ودمي وخمي وعظمي«. فلا قال: »أش�هد أن حممدًا رسول اهلل«. 
التف�ت ع�يل من أعىل املن�رب إىل يزيد وقال: »يا يزيد، حممد هـذا جدي أم جدك؟ 
فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عرتته؟!«. قال: 

وفرغ املؤذن من األذان واإلقامة فتقدم يزيد وصىل صاة الظهر.
هذا ما ذكر اخلوارزمي من اخلطبة مع ترصحيه بأهنا أطول من ذلك.  وقد 

ذكر ابن شهرآشوب))) الفقرات األخرية مع زيادة كا يأيت:
»أنـا ابن فاطمـة الزهراء، أنا ابن خدجية الكربى. أنـا ابن املقتول ظلاًم، أنا 
ابن املحزوز الرأس من القفا، أنا ابن العطشان حتى قىض، أنا ابن طريح كربالء، 
أنا ابن مسلوب العاممة والرداء، أنا ابن من بكت عليه مالئكة السامء، أنا ابن من 
ناحت عليه اجلن يف األرض والطر يف اهلواء، أنا ابن من رأسه عىل السنان هيدى، 

أنا ابن من حرمه من العراق إىل ]الشام.ظ[ تسبى...«.
وذلك هو األنسب بضجيج الناس بالبكاء الذي تقدم من اخلوارزمي، ملا 

تضمنته هذه الفقرات من اإلشارة للمصائب والفجائع املهّيجة.

))) مناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب ج:3 ص:305.
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مصادر اخلطبة

وردت هذه اخلطبة يف مصادر كثرية:
فقد رواها ابن أعثم))) بتامها، وروى بعضها األصفهاين)2).

 وقال ابن شهرآشوب)3): »ويف كتاب األمحر قال األوزاعي: ملا أيت بعيل بن 
احلسن ورأس أبيه إىل يزيد بالشام...«.

واكتفى السيد ابن طاووس)4) وابن نا)5) بذكر مقدمتها فقط.

 ))) الفتوح البن أعثم ج:5 ص:54)�55) ذكر كتاب عبيد اهلل بن زياد إىل يزيد بن معاوية وبعثته إليه برأس 
 .Oاحلسن بن عيل

 .B2) مقاتل الطالبين ص:)8 مقتل احلسن بن عيل(
)3) مناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب ج:3 ص:305. 

)4) اللهوف يف قتىل الطفوف ص:09). 
)5) مثري األحزان ص:)8.  





ملحق رقم )6(
حديث زائدة

ذك�ر املجليس))) عن اب�ن قولويه: عبيد اهلل بن الفضل بن حممد بن هال، 
عن س�عيد بن حممد، عن حممد بن س�ام الكويف، عن أمحد بن حممد الواس�طي، 
 ع�ن عيس�ى ب�ن أيب ش�يبة القايض، ع�ن نوح ب�ن دراج، ع�ن قدامة ب�ن زائدة، 

عن أبيه قال: 
 Aبلغني يـا زائدة أنك تزور قرب أيب عبد اهلل« :Cقال عيل بن احلس�ن

أحيانًا؟ 
فقلت: إن ذلك لكا بلغك. 

فقال يل: فلامذا تفعل ذلك ولك مكان عند سلطانك الذي ال حيتمل أحدًا 
عىل حمبتنا وتفضيلنا وذكر فضائلنا، والواجب عىل هذه األمة من حقنا؟ 

فقلت: واهلل ما أريد بذلك إال اهلل ورسوله، وال أحفل بسخط من سخط، 
وال يكرب يف صدري مكروه ينالني بسببه. 

فقال: واهلل إن ذلك لكذلك. يقوهلا ثاثًا وأقوهلا ثاثًا .
فق�ال: أبرش، ثـم أبرش، ثم أبرش. فألخربنك بخـرب كان عندي يف النخب 

املخزونة. 

))) بحار األنوار ج:28 ص:55�)6.
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إنـه ملـا أصابنـا بالطف مـا أصابنا، وقتـل أيبA، وقتل مـن كان معه من 
ولده وإخوته وسـاير أهله، ومحلت حرمه ونسـاؤه عىل األقتاب يراد بنا الكوفة، 
 فجعلـت أنظـر إليهـم رصعـى، ومل يـواروا، فيعظـم ذلـك يف صدري، ويشـتد 
ملـا أرى منهـم قلقي، فكادت نفـيس خترج. وتبينت ذلك منـي عمتي زينب بنت 

عيل الكربى.
فقالت: ما يل أراك جتود بنفسك يا بقية جدي وأيب وإخويت؟ 

فقلـت: وكيـف ال أجزع وال أهلع، وقد أرى سـيدي وإخويت وعمومتي 
وولـد عمـي وأهيل مرصعني بدمائهـم مرملني بالعراء، مسـلبني ال يكفنون وال 
يـوارون، وال يعـرج عليهم أحـد، وال يقرهبم برش، كأهنم أهل بيـت من الديلم 

واخلزر. 
فقالـت: ال ُيجِزَعّنك ما ترى. فواهلل إن ذلك لعهد من رسـول اهللF إىل 

جدك وأبيك وعمك.
ولقـد أخذ اهلل ميثاق أناس من هذه األمة ال تعرفهم فراعنة هذه األرض، 
وهم معروفون يف أهل الساموات، أهنم جيمعون هذه األعضاء املتفرقة فيواروهنا، 
 Aوهذه اجلسـوم املرضجة. وينصبون هلذا الطف َعَلاًم لقرب أبيك سيد الشهداء
ال يدرس أثره، وال يعفو رسمه، عىل كرور الليايل واأليام. وليجتهدن أئمة الكفر 

وأشياع الضاللة يف حموه وتطميسه، فال يزداد أثره إال ظهورًا، وأمره إال علوًا.
فقلت: وما هذا العهد، وما هذا اخلرب؟ 

فقالـت: حدثتني أم أيمن أن رسـول اهللF زار منزل فاطمةD يف يوم 
مـن األيـام، فعملت لـه حريرة صىل اهلل عليهـام، وأتاه عيلA بطبـق فيه متر. ثم 
قالت أم أيمن: فأتيتهم بعس فيه لبن وزبد. فأكل رسـول اهللF وعيل وفاطمة 
واحلسـن واحلسـنيB من تلك احلريـرة، ورشب رسـول اهللF ورشبوا من 
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ذلك اللبن، ثم أكل وأكلوا من ذلك التمر والزبد، ثم غسـل رسـول اهللF يده 
وعيلA يصب عليه املاء. 

فلـام فرغ من غسـل يده مسـح وجهه، ثم نظـر إىل عيل وفاطمة واحلسـن 
واحلسـنيB نظـرًا عرفنـا فيه الـرسور يف وجهه. ثـم رمق بطرفه نحو السـامء 
مليًا، ثم وّجه وجهه نحو القبلة، وبسـط يديه ودعا. ثم خّر سـاجدًا وهو ينشج. 
فأطال النشوج وعال نحيبه، وجرت دموعه، ثم رفع رأسه، وأطرق إىل األرض، 
ودموعـه تقطـر كأهنـا صوب املطـر، فحزنت فاطمة وعيل واحلسـن واحلسـني، 

وحزنت معهم ملا رأينا من رسول اهللF، وِهبناه أن نسأله.
حتى إذا طال ذلك. قال له عيل وقالت له فاطمة: ما يبكيك يا رسـول اهلل 

ال أبكى اهلل عينيك، فقد أقرح قلوبنا ما نرى من حالك؟ 
فقـال: يا أخي رسرت بكم رسورًا ما رسرت مثله قط. وإين ألنظر إليكم 
وأمحد اهلل عىل نعمته عيّل فيكم، إذ هبط عيّل جربئيل، فقال: يا حممد إن اهلل تبارك 
وتعـاىل اطلـع عىل ما يف نفسـك، وعـرف رسورك بأخيـك وابنتك وسـبطيك. 
فأكمـل لـك النعمة، وهنـأك العطية، بأن جعلهـم وذرياهتم وحمبيهم وشـيعتهم 
معـك يف اجلنـة، ال يفّرق بينك وبينهـم، ُيحَبون كام ُتحبـى، ويعطون كام ُتعطى، 
حتـى تـرىض وفوق الرضا، عىل بلـوى كثرة تناهلم يف الدنيـا، ومكاره تصيبهم، 
بأيدي أناس ينتحلون ملتك، ويزعمون أهنم من أمتك براء من اهلل ومنك. خبطًا 
خبطًا، وقتاًل قتاًل، شتى مصارعهم، نائية قبورهم. خرة من اهلل هلم، ولك فيهم. 
فامحـد اهلل عز وجل عىل خرته، وارض بقضائه. فحمدت اهلل، ورضيت بقضائه 

بام اختاره لكم. 
ثـم قال جربئيل: يا حممـد إن أخاك مضطهد بعـدك، مغلوب عىل أمتك، 
متعوب من أعدائك، ثم مقتول بعدك. يقتله أرّش اخللق واخلليقة، وأشقى الربية، 
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نظر عاقر الناقة. ببلد تكون إليه هجرته، وهو مغرس شـيعته وشيعة ولده. وفيه 
عىل كل حال يكثر بلواهم ويعظم مصاهبم. 

وإن سبطك هذاـ  وأومأ بيده إىل احلسنيA� مقتول يف عصابة من ذريتك 
وأهل بيتك، وأخيار من أمتك، بضفة الفرات.

بـأرض تدعـى كربالء. مـن أجلها يكثـر الكـرب والبالء عـىل أعدائك 
وأعداء ذريتك، يف اليوم الذي ال ينقي كربه وال تفنى حرسته. وهي أطهر بقاع 

األرض، وأعظمها حرمة. وإهنا ملن بطحاء اجلنة.
فـإذا كان ذلك اليوم الذي يقتل فيه سـبطك وأهله، وأحاطت هبم كتائب 
أهـل الكفـر واللعنـة، تزعزعـت األرض مـن أقطارهـا، ومـادت اجلبـال وكثر 
اضطراهبـا، واصطفقـت البحـار بأمواجها، وماجت السـاموات بأهلهـا. غضبًا 
لـك يا حممد ولذريتك، واسـتعظامًا ملا ينتهك مـن حرمتك، ولرش ما تكاىف به يف 

ذريتك وعرتتك.
وال يبقى يشء من ذلك إال استأذن اهلل عز وجل يف نرصة أهلك املستضعفني 

املظلومني. الذين هم حجة اهلل عىل خلقه بعدك. 
فيوحي اهلل إىل الساموات واألرض واجلبال والبحار ومن فيهن: إين أنا اهلل 
امللك القادر الذي ال يفوته هارب، وال يعجزه ممتنع، وأنا أقدر فيه عىل االنتصار 
واالنتقـام. وعزيت وجـاليل ألعذبّن من َوَتَر رسـويل وصفيـي، وانتهك حرمته، 

وقتل عرتته، ونبذ عهده، وظلم أهله، عذابًا ال أعذبه أحدًا من العاملني. 
فعند ذلك يضج كل يشء يف الساموات واألرضني بلعن من ظلم عرتتك، 

واستحل حرمتك.
فـإذا برزت تلك العصابة إىل مضاجعها توىل اهلل عز وجل قبض أرواحها 
بيـده، وهبـط إىل األرض مالئكـة من السـامء السـابعة، معهم آنية مـن الياقوت 
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والزمـرد، مملوءة مـن ماء احلياة، وحلل من حلل اجلنـة، وطيب من طيب اجلنة، 
فغسـلوا جثثهـم بذلك املاء، وألبسـوها احللل، وحنطوها بذلـك الطيب وصىل 

املالئكة صفًا صفًا عليهم. 
ثـم يبعث اهلل قومًا من أمتـك ال يعرفهم الكفار، مل يرشكوا يف تلك الدماء 

بقول وال فعل وال نية، فيوارون أجسامهم.
ويقيمون رساًم لقرب سيد الشهداء بتلك البطحاء. يكون علاًم ألهل احلق، 
وسببًا للمؤمنني إىل الفوز، وحتفه مالئكة من كل سامء مائة ألف ملك يف كل يوم 

وليلة، ويصّلون عليه، ويسبحون اهلل عنده، و يستغفرون اهلل لزواره.
ويكتبـون أسـامء مـن يأتيه زائرًا مـن أمتك متقربـًا إىل اهلل وإليـك بذلك، 
وأسـامء آبائهم وعشـائرهم وبلداهنم. ويسـمون يف وجوههم بميسم نور عرش 
اهلل: )هـذا زائـر قـرب خر الشـهداء وابـن خر األنبيـاء(. فـإذا كان يـوم القيامة 
 سـطع يف وجوههـم من أثر ذلك امليسـم نور تغشـى منـه األبصار، يـدل عليهم 

ويعرفون به. 
وكأين بك يا حممد بيني وبني ميكائيل، وعيل أمامنا، ومعنا من مالئكة اهلل 
ما ال حيىص عدده، ونحن نلتقط من ذلك امليسـم يف وجهه من بني اخلالئق، حتى 

ينجيهم اهلل من هول ذلك اليوم وشدائده.
وذلـك حكـم اهلل وعطـاؤه ملـن زار قـربك يا حممـد، أو قرب أخيـك أو قرب 

سبطيك، ال يريد به غر اهلل عز وجل.
وسيجّد أناس، حقت عليهم من اهلل اللعنة والسخط، أن يعفوا رسم ذلك 

القرب ويمحوا أثره، فال جيعل اهلل تبارك وتعاىل هلم إىل ذلك سبياًل.
ثم قال رسول اهللF: فهذا أبكاين وأحزنني.
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قالت زينب: فلام رضب ابن ملجم ـ لعنه اهلل ـ أيبA، ورأيت أثر املوت 
منـه، قلـت له يا أبه حدثتنـي أم أيمن بكذا وكذا. وقد أحببت أن أسـمعه منك. 

فقال: يا بنية احلديث كام حدثتك أم أيمن.
وكأين بِك وببنـات أهلـِك سـبايا هبـذا البلد، أذالء خاشـعني، ختافون أن 
يتخطفكـم الناس. فصربًا. فوالـذي فلق احلبة وبرء النسـمة، ما هلل عىل األرض 

يومئذ ويل غركم وغر حمبيكم وشيعتكم. 
ولقـد قـال لنا رسـول اهللF حني أخربنـا هبذا اخلـرب: أن إبليس يف ذلك 
اليـوم يطـر فرحًا، فيجول األرض كلها يف شـياطينه وعفاريته. فيقول: يا معرش 
الشـياطني، قد أدركنا من ذرية آدم الطِلبة، وبلغنا يف هالكهم الغاية، وأورثناهم 

السوء، إال من اعتصم هبذه العصابة.
فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم، ومحلهم عىل عداوهتم، وإغرائهم 

هبم وبأوليائهم، حتى تستحكم ضاللة اخللق وكفرهم، وال ينجو منهم ناج.
ُه﴾))). وهـو كذوب. إنـه ال ينفع مع  َق َعَلْيِهـْم إِْبِليـُس َظنَّ ﴿َوَلَقـْد َصـدَّ

عداوتكم عمل صالح، وال يرض مع حمبتكم ومواالتكم ذنب غر الكبائر«.
ق�ال زائدة: »ثم قال عيل بن احلس�نC بعد أن حدثن�ي هبذا احلديث: 

»خذه إليك. وأما لو رضبت يف طلبه آباط اإلبل حواًل لكان قلياًل«.

))) سورة سبأ اآلية: 20.
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املصادر واملراجع
 القرآن الكريم.� )

اآلحـاد واملثاين: أمحد ب�ن عمرو بن الضحاك الش�يباين املعروف بابنـ 2 عاصم 
)ت287ه�( الطبعة األوىل، نرش دار الدراية � الرياض، ))4)ه�/)99)م، 

حتقيق: د.باسم فيصل أمحد اجلوابرة.
ه�(،  آداب العلامء واملتعلمني: احلسن بن القاسم اليمني الزيدي )ت050)ـ 3

الطبعة املعتمدة يف موقع املوسوعة الشاملة عىل الشبكة املعلوماتية.
ه�(،  اإلتقـان يف علوم القـرآن: عبد الرمحن ب�ن أيب بكر الس�يوطي )ت))9ـ 4
الطبع�ة األوىل 6)4)ه��، طب�ع ون�رش دار الفكر � بريوت � لبن�ان، حتقيق: 

سعيد املندوب.
�ر العام�يل  إثبـات اهلـداة بالنصـوص واملعجـزات: حمم�د ب�ن احلس�ن احلـ )
)ت04))ه��(، الطبع�ة األوىل املحقق�ة 425)ه��/2004م، منش�ورات 

مؤسسة األعلمي، بريوت � لبنان.
لطبعة الثانية  إثبات الوصية: أبو احلس�ن عيل بن احلس�ن املس�عودي اهلذيل، اـ 6

409)ه�/988)م، دار األضواء بريوت � لبنان.
اح�د احلنب�يل املقديس  األحاديـث املختـارة: أب�و عب�د اهلل حمم�د ب�ن عبد الوـ 7
)ت643ه��(، الطبع�ة األوىل 0)4)ه�، نرش مكتبة النهض�ة احلديثة � مكة 

املكرمة، حتقيق: عبد امللك بن عبد اهلل بن دهيش.   
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(، طبع ونرش   االحتجـاج: أمحد بن عيل بن أيب طال�ب الطربيس )ت 560ه�ـ 8
منش�ورات دار النعان للطباعة والنرش � النجف األرشف 966)م، حتقيق: 

السيد حممد باقر اخلرسان.
ه�(،  اإلحـكام يف أصـول األحكام: ابن ح�زم األندليس الظاه�ري )ت456ـ 9

مطبعة العاصمة � القاهرة، النارش: زكريا عيل يوسف.
(، الطبعة  أحكام القرآن: أبو بكر أمحد بن عيل الرازي اجلصاص )ت370ه�ـ 10
األوىل5)4)ه��/994)م، نرش دار الكت�ب العلمية � بريوت، حتقيق: عبد 

السام حممد عيل شاهن. 
ه�(،  أحوال الرجال: أبو إس�حاق إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين )ت259ـ 11
الطبعة األوىل 405)ه�، نرش مؤسس�ة الرس�الة � ب�ريوت، حتقيق: صبحي 

السامرائي.
الطبعة  األخبـار الطوال: أب�و حنيفة أمحد بن داود الدين�وري )ت282ه�( ـ 12
األوىل 960)م، ن�رش دار إحي�اء الكت�ب الع�ريب � عيس�ى الب�ايب احللب�ي 

ورشكاؤه، حتقيق: عبد املنعم عامر.
ه�(  أخبار مكة: أبو عبد اهلل حممد بن إسحاق بن العباس الفاكهي )ت275ـ 13
الطبع�ة الثانية 4)4)ه�، نرش دار خرض � بريوت، حتقيق: د.عبد امللك عبد 

اهلل دهيش. 
هلل بن أمحد  أخبـار مكـة وما جاء فيها من اآلثـار: أبو الوليد حممد ب�ن عبد اـ 14
األزرقي )ت250ه�(، الطبعة األوىل 424)ه�/2003م، حتقيق: أ.د. عبد 

امللك بن عبد اهلل بن دهيش.
م،  االختصاص: الشيخ املفيد )ت3)4ه�(، الطبعة الثانية 3)4)ه�/993)ـ )1
نرش مجاعة املدرس�ن يف احلوزة العلمية، حتقيق: عيل أكرب الغفاري � الس�يد 
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حممود الزرندي.
ه�(،  اختيـار معرفـة الرجال )رجـال الكيش(: الش�يخ الط�ويس )ت460ـ 16
مطبع�ة بعثت � قم 404)ه�، نرش مؤسس�ة آل البيتB إلحياء الرتاث، 

حتقيق: مري داماد االسرتابادي، السيد مهدي الرجائي. 
األوىل  األدب املفـرد: حمم�د بن إس�اعيل البخ�اري )ت256ه��( الطبعة ـ 17

406)ه�/986)م، طبع ونرش مؤسسة الكتب الثقافية � بريوت. 
 اإلرشـاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد: الش�يخ املفي�د )ت3)4ه�( طبع� 8) 
 Bون�رش دار املفي�د، الطبع�ة الثاني�ة 993)م، حتقيق: مؤسس�ة آل البيت

لتحقيق الرتاث.  
 ، إرواء الغليـل يف ختريج أحاديث منار السـبيل: حمم�د نارص الدين األلباينـ 19
الطبع�ة الثاني�ة 405)ه��، نرش املكتب اإلس�امي � ب�ريوت، حتقيق: زهري 

الشاويش.
، الطبعة األوىل  االسـتذكار: اب�ن عبد الرب النم�ري القرطبي )ت463ه��(ـ 20
2000م، طبع ونرش دار الكتب العلمية � بريوت، حتقيق: س�امل حممد عطا � 

حممد عيل معوض.
القرطب�ي  �ري  النمـ 21 ال�رب  عب�د  اب�ن  األصحـاب:  معرفـة  يف  االسـتيعاب 
)ت463ه��(، الطبع�ة األوىل 2)4)ه��، طب�ع ونرش دار اجلي�ل � بريوت، 

حتقيق: عيل حممد البجاوي.    
أسـد الغابـة يف معرفـة الصحابـة: ع�ز الدين عيل ب�ن أيب الكرم ب�ن األثريـ 22 
)ت630ه�(، نرش دار الكتاب العريب � بريوت � لبنان. انتشارات إساعيليان 

� طهران.
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ه��(، الطبعة  اإلصابـة يف متييـز الصحابة: اب�ن حجر العس�قاين )ت852ـ 23
األوىل 995)م، ن�رش دار الكت�ب العلمي�ة � بريوت، حتقيق: الش�يخ عادل 

أمحد عبد املوجود، الشيخ عيل حممد عوض. 
 ، أضواء البيان: حممد األمن الشنقيطي )ت393)ه�(، طبع ونرش دار الفكرـ 24
5)4)ه�/995)م، بريوت � لبنان، حتقيق: مكتب البحوث والدراسات.

طبع  إعجـاز القرآن: أبو بكر حممد بن الطيب )ت403ه�(، الطبعة الثالثة، ـ )2
ونرش دار املعارف � مرص، حتقيق: السيد أمحد صقر.

م،  األعـالم: خ�ري الدين ال�زركيل )ت0)4)ه�(، الطبعة اخلامس�ة 980)ـ 26
نرش دار العلم للماين � بريوت.

 ،) أعـالم الديـن يف صفات املؤمنني: احلس�ن بن أيب احلس�ن الديلمي )ق8ـ 27
الطبع�ة الثاني�ة 4)4)ه��، ن�رش وحتقي�ق: مؤسس�ة آل البي�تB إلحياء 

الرتاث � قم املقدسة.
ية  أعالم النسـاء يف عاملي العرب واإلسـالم: عمر رضا كحالة، الطبعة الثانـ 28

378)ه�/959)م، املطبعة اهلاشمية � دمشق.
إعالم الورى بأعالم اهلدى: الفضل بن احلسن الطربيس )ت548ه�(ـ 29 طبعة 
 Bربي�ع األول 7)4)ه��، س�تارة � قم، نرش وحتقيق: مؤسس�ة آل البيت 

إلحياء الرتاث � قم املرشفة.
ن طبعة دار  األغـاين: أبو الفرج األصفهاين )ت356ه�( نس�خة مصورة عـ 30
الكتب، مؤسس�ة مجال للطباعة والنرش � بريوت، إرشاف:حممد أبو الفضل 

إبراهيم.
بعة  اإلفصـاح يف إمامـة أمر املؤمننيA: الش�يخ املفيد )ت3)4ه��(، الطـ 31
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األوىل 2)4)ه�، نرش دار املفيد � بريوت، حتقيق: قسم الدراسات اإلسامية 
� مؤسسة البعثة � قم املقدسة.

(، الطبعة األوىل  إقبـال األعامل: عيل بن موس�ى ب�ن طاووس )ت644ه��ـ 32
4)4)ه��، طب�ع ونرش مكتب اإلعام اإلس�امي، حتقيق: ج�واد القيومي 

األصفهاين. 
�ة الدين�وري  اإلمامـة والسياسـة: أب�و حمم�د عب�د اهلل ب�ن مس�لم اب�ن قتيبـ 33
)ت276ه�(، الطبعة األوىل 8)4)ه�/997)م، طبع دار الكتب العلمية، 

بريوت � لبنان، منشورات حممد عيل بيضون، تعليق: خليل املنصور.
األمايل للشـجري الشـهرة باألمايل اخلميسية: أبو احلس�نـ 34 حييى بن املوفق 
باهلل أيب عبد اهلل احلسن بن إساعيل اجلرجاين، عامل الكتب � بريوت، مكتبة 

املثنى � القاهرة.
أمايل الصدوق: الش�يخ الص�دوق )ت8)3ه�( الطبع�ة األوىل7)4)ه�،ـ )3 
نرش مؤسس�ة البعثة، حتقيق: قس�م الدراسات اإلس�امية � مؤسسة البعثة � 

قم. 
ألوىل  أمـايل الطـويس: حمم�د بن احلس�ن الط�ويس )ت460ه��( الطبع�ة اـ 36
4)4)ه�، طبع ونرش دار الثقافة � قم، حتقيق: قس�م الدراس�ات اإلسامية 

� مؤسسة البعثة.
أمايل املحاميل برواية ابن حييى البيع: أبو عبد اهلل احلسنـ 37 بن إساعيل الضبي 
املحاميل )ت330ه�( الطبعة األوىل 2)4)ه�، نرش املكتبة اإلس�امية، دار 

ابن القيم، 2)4)ه�، حتقيق: د.إبراهيم القييس.
ه�/  أمـايل املرتىض: الس�يد املرتىض )ت436ه��(، الطبع�ة األوىل 325)ـ 38
907)م، منش�ورات مكتب�ة آي�ة اهلل العظم�ى املرعيش النجف�ي 403)ه�، 
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حتقيق: السيد حممد بدر الدين النعساين احللبي.
م، املطبعة  أمـايل املفيد: الش�يخ املفيد )ت3)4ه��(، الطبعة الثاني�ة 993)ـ 39
اإلس�امية، منش�ورات مجاعة املدرس�ن يف احل�وزة العلمية � قم املقدس�ة، 

حتقيق: احلسن أستاد ويل، عيل أكرب غفاري.  
اإلمامة والتبرصة من احلرة: ابن بابويه القمي )ت329ه�(،ـ 40 الطبعة األوىل 

404)ه�، نرش وحتقيق: مدرسة اإلمام املهديA � قم املقدسة.
: تقي  إمتاع األسـامع بام للنبيE من األحوال واألموال واحلفدة واملتاعـ 41
الدي�ن أمحد بن عيل املقري�زي )ت845ه�(، منش�ورات حممد عيل بيضون، 
دار الكتب العلمية،  بريوت � لبنان، الطبعة األوىل 999)م، حتقيق وتعليق: 

حممد عبد احلميد النمييس.
 ،) األمـان مـن أخطار األسـفار: عيل بن موس�ى بن ط�اووس )ت664ه�ـ 42
 الطبع�ة األوىل 409)ه��، مطبع�ة مه�ر � قم املقدس�ة، حتقيق: مؤسس�ة آل 

البيتB إلحياء الرتاث.
ي�ة  األمـوال: أب�و عبي�د القاس�م ب�ن س�ام )ت224ه��(، الطبع�ة الثانـ 43
406)ه��/986)م، نرش وطبع دار الكتب العلمية � بريوت، حتقيق: حممد 

خليل هراس.
ع  االنتقـاء يف فضائل الثالثة األئمـة الفقهاء: ابن عبد الرب )ت463ه�(، طبـ 44

ونرش دار الكتب العلمية � بريوت.
مي الس�معاين  األنسـاب: أبو س�عد عبد الكريم ب�ن حممد بن منصور التميـ )4
)ت562ه��( الطبع�ة األوىل 408)ه��، طب�ع ون�رش دار اجلن�ان، تقدي�م 

وتعليق: عبد اهلل عمر البارودي.  
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عة  أنسـاب األرشاف: أمحد بن حييى بن جابر الباذري )ت 279ه�(، الطبـ 46
األوىل 7)4)ه��/996)م، دار الفك�ر � ب�ريوت، حتقيق: د.س�هيل زكار،  
د.ري�اض زركيل، ب�إرشاف مكت�ب البح�وث والدراس�ات يف دار الفك�ر 

للطباعة والنرش والتوزيع.  
ه�(، مطبعة  األنوار النعامنية: السيد نعمة اهلل املوسوي اجلزائري )ت2)))ـ 47

رشكة چاب � تربيز � إيران 378)ه�.
األوىلـ 48  الطبع�ة  العس�كري،  اهلل  عب�د  ب�ن  احلس�ن  ه�ال  أب�و  األوائـل: 

407)ه�/987)م، دار الكتب العلمية، بريوت � لبنان.
اإليضاح: الفضل بن شاذان النيسابوري)ت260ه�(، نرش مؤسسةـ 49 جامعة 

طهران 363)ش، حتقيق: السيد جال الدين احلسيني األرموي.
بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار: املوىل حممدـ 0) باقر املجليس 
)ت))))ه�(، الطبعة الثانية املصححة 983)م، طبع ونرش مؤسسة الوفاء 

بريوت � لبنان.
ه�(، نرش  البحـر الزخار املعروف بمسـند البـزار: أبو بكر الب�زار )ت292ـ 1)
مكتب�ة العلوم واحلكم � املدينة املنورة، اململكة العربية الس�عودية 2003م، 

حتقيق: د.حمفوظ الرمحن زين اهلل.
مدين�ة باري�ز  البـدء والتاريـخ: مطه�ر ب�ن طاه�ر املق�ديس )ت507ه��( ـ 2)

6)9)م.
نفي  بدائـع الصنائـع يف ترتيـب الرشائع: أبو بكر بن مس�عود الكاس�اين احلـ 3)

)ت587ه�(، الطبعة األوىل 409)ه�، نرش املكتبة احلبيبية � باكستان.
ه�(،  البداية والنهاية: أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثري القريش )ت774ـ 4)
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الطبعة األوىل 988)م، نرش دار إحياء الرتاث العريب � بريوت، حتقيق: عيل 
شريي.

مي )من أعام القرن  بشـارة املصطفى: حممد بن أيب القاس�م الطربي اإلماـ ))
الس�ادس(، الطبعة األوىل 420)ه�، طبع ونرش مؤسس�ة النرش اإلسامي، 

حتقيق: جواد القيومي األصفهاين.
بصائـر الدرجات: حممد بن حس�ن بن ف�روخ الصف�ار )ت290ه�(ـ 6) طبع 
مطبع�ة األمح�دي � طه�ران، 404)ه�� ن�رش مؤسس�ة األعلم�ي � طهران، 

حتقيق: مريزا حمسن كوجه باغي. 
طلس ومطبعة  البصائر والذخائر: أبو حيان التوحيدي )ت4)4ه�( مكتبة أـ 7)

اإلنشاء، دمشق، حتقيق: د.إبراهيم الكياين.
بغية الباحث عن زوائد مسـند احلارث: أيب احلسن عيلـ 8) بن أيب بكر اهليتمي 
)ت807ه��(، نرش دار الطائع � القاهرة، حتقيق: مس�عد عبد احلميد حممد 

السعدين.
مر بن أمحد بن أيب  بغيـة الطلـب يف تاريخ حلب: ابن العديم كال الدي�ن عـ 9)

جرادة )ت660ه�(، نرش دار الفكر � بريوت، حتقيق: د.سهيل زكار.  
بالغات النساء: أبو الفضل بن أيب طاهر املعروف بابن طيفور )ت380ه�(ـ 60 

نرش مكتبة بصرييت � قم املقدسة.
لزبيدي  تـاج العروس مـن جواهـر القامـوس: حممد مرت�ىض الواس�طي اـ 61
احلنف�ي )ت205)ه��( طبع ونرش دار الفكر � ب�ريوت، 4)4)ه�، حتقيق: 

عيل شريي.
ه�( نرش دار  تاريخ اإلسـالم: أبو عب�د اهلل حممد بن أمحد الذهب�ي )ت748ـ 62
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الكتاب العريب ب�ريوت � لبنان، الطبعة األوىل 987)م، حتقيق: د.عمر عبد 
السام تدمري.

ن خلدون  تاريخ ابن خلدون املسمى بكتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب..: ابـ 63
املغريب )ت808ه�(، نرش مؤسسة األعلمي � بريوت )97)م.

ه��(، نرش دار  تاريـخ بغـداد: أمحد بن ع�يل اخلطي�ب البغ�دادي )ت463ـ 64
الكت�ب العلمي�ة � ب�ريوت، الطبع�ة األوىل 997)م، حتقي�ق: مصطفى عبد 

القادر عطا.
تاريـخ اخللفـاء: عب�د الرمح�ن ب�ن أيب بكر الس�يوطي )ت))9ه��(، نرشـ )6 
مطبعة الس�عادة � مرص، )37)ه�/ 952)م، حتقيق: حممد حميي الدين عبد 

احلميد.  
�ي العصفري  تاريـخ خليفـة بـن خيـاط: أبو عم�ر خليفة ب�ن خي�اط الليثـ 66

)ت240ه�(، نرش دار الفكر � بريوت، 993)م، حتقيق: د.سهيل زكار.
س�ن  تاريـخ اخلميـس يف أحـوال أنفـس نفيـس: حس�ن ب�ن حمم�د بن احلـ 67
الدياربك�ري )ت966ه��(، مؤسس�ة ش�عبان للن�رش والتوزي�ع، بريوت � 

لبنان.
اهلل الشافعي  تاريخ دمشـق: أبو القاس�م عيل بن احلس�ن بن هبة اهلل بن عبد ـ 68
املعروف بابن عساكر )ت )57ه�(، نرش دار الفكر بريوت � لبنان 995)م، 

دراسة وحتقيق: عيل شريي.
ه�(،  تاريخ الطربي )تاريخ األمم وامللوك(: حممد بن جرير الطربي )ت0)3ـ 69

الطبعة الرابعة 983)م ، نرش مؤسسة األعلمي � بريوت.  
ه�/  التاريـخ القويـم: حممد طاه�ر الكردي املك�ي، الطبعة الثالث�ة 425)ـ 70
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2004م، ن�رش مكتبة األس�دي � مكة املكرمة، حتقي�ق: د.عبد امللك بن عبد 
اهلل بن دهيش.

التاريخ الكبر: أبو عبد اهلل حممد بن إساعيل البخاري )ت256ه�(، نرشـ 71 
املكتبة اإلسامية � ديار بكر � تركيا.

عة  تاريـخ خمترص الدول: غريغوريوس امللط�ي املعروف بابن العربي، املطبـ 72
الكاثوليكية، بريوت � لبنان 958)م.

تاريـخ املدينـة املنورة: عمر بن ش�بة النم�ريي )ت262ه�( الطبع�ة الثانيةـ 73 
0)4)ه�، مطبعة قدس � قم، نرش دار الفكر، حتقيق: فهيم حممد شلتوت. 

: أبو  تاريـخ مكة املرشفة واملسـجد احلرام واملدينة الرشيفـة والقرب الرشيفـ 74
البق�اء حممد ب�ن أمحد ابن الضياء املكي احلنفي )ت854ه��(، الطبعة الثانية 
424)ه��/2004م، نرش حممد عيل بيضون، دار الكتب العلمية � بريوت، 

حتقيق: عاء إبراهيم األزهري � أيمن نرص األزهري.
ادر �  تاريـخ اليعقويب: أمحد بن أيب يعقوب بن جعف�ر العبايس، نرش دار صـ )7

بريوت.
ه�(، نرش دار  تأويل خمتلف احلديث: عبد اهلل بن مس�لم ب�ن قتيبة )ت276ـ 76

الكتب العلمية � بريوت � لبنان.
، الطبعة  تثبيـت اإلمامة وترتيب اخلالفة: أب�و نعيم األصبهاين )ت430ه�(ـ 77

املعتمدة عىل موقع املوسوعة الشاملة يف الشبكة املعلوماتية.
التحصـني ألرسار مـا زاد مـن أخبـار كتاب اليقـني: ريض الدي�نـ 78 عيل بن 
موسى بن طاووس )664ه�(، الطبعة األوىل 3)4)ه�، مطبعة نمونه، نرش 

مؤسسة دار الكتاب )اجلزائري(، حتقيق: األنصاري.
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 ،) حتف العقول عن آل الرسـول )صىل اهلل عليهم(: ابن شعبة احلراين )ق4ـ 79
طبع�ة 404)ه�، نرش مؤسس�ة النرش اإلس�امي جلاعة املدرس�ن، حتقيق: 

عيل أكرب الغفاري.
حتفـة األحوذي بـرشح جامع الرتمذي: حممد بن عب�د الرمحن املباركفوريـ 80 
 � العلمي�ة  الكت�ب  دار  ن�رش  الطبع�ة األوىل 0)4)ه��،  )ت353)ه��(، 

بريوت.
لطبعة  حتفة الفقهاء: عاء الدين حممد بن أمحد السمرقندي )ت539ه�(، اـ 81

الثانية 4)4)ه�، نرش دار الكتب العلمية � بريوت. 
ه�(،  ختريج األحاديث واآلثار: أبو حممد عبد اهلل بن يوسف الزيلعي )ت762ـ 82
الطبع�ة األوىل 4)4)ه�، طبع ونرش دار ابن خزيمة � الرياض، حتقيق: عبد 

اهلل بن عبد الرمحن السعد.
ه�(، نرش دار  تذكـرة احلفـاظ: أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهب�ي )ت748ـ 83
إحي�اء ال�رتاث العريب � بريوت، صحح عىل نس�خة يف مكتب�ة احلرم املكي، 

حتقيق: عبد الرمحن بن حييى املعلمي.
: حممد بن احلسن  التذكرة احلمدونية يف التاريخ واألدب والنوادر واألشعارـ 84
اب�ن محدون البغدادي )ت562ه�(، الطبعة املعتمدة يف املكتبة الش�املة عىل 

الشبكة املعلوماتية. 
اجل�وزيـ )8  اب�ن  بس�بط  املع�روف  فرغ�يل  ب�ن  يوس�ف  اخلـواص:  تذكـرة 
)ت650ه��(، ن�رش املكتبة احليدري�ة � النج�ف األرشف 964)م، تقديم: 

السيد حممد صادق بحر العلوم.
 ، ترمجـة اإلمام احلسـنA مـن طبقات ابن سـعد: ابن س�عد )ت230ه�(ـ 86
الطبع�ة األوىل 6)4)ه�، نرش مؤسس�ة آل البي�تB إلحياء الرتاث � قم 
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املقدسة، حتقيق: السيد عبد العزيز الطباطبائي.
: اب�ن س�عد  ترمجـة اإلمـام احلسـنيA ومقتلـه مـن طبقـات ابـن سـعدـ 87
)ت230ه�(، الطبعة األوىل 5)4)ه�، نرش مؤسسة آل البيتB إلحياء 

الرتاث � قم املقدسة، حتقيق: السيد عبد العزيز الطباطبائي.
ق�وي املنذري  الرتغيـب والرتهيـب: أب�و حمم�د عب�د العظي�م ب�ن عب�د الـ 88
)ت656ه��( الطبع�ة األوىل 7)4)ه�، نرش دار الكت�ب العلمية � بريوت، 

حتقيق: إبراهيم شمس الدين.
عسقاين  تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة: أمحد بن عيل بن حجر الـ 89

)ت852ه�(، نرش دار الكتاب العريب � بريوت.
ونرش صيدا  تفسـر ابن أيب حاتم: ابن أيب حاتم الرازي )ت327ه�(، طبع ـ 90

� املكتبة العرصية، حتقيق: أسعد حممد الطيب.
تفسـر البغـوي )معـامل التنزيـل(: احلس�ن ب�ن مس�عود الف�راء البغ�ويـ 91 
)ت6)5ه��(، طب�ع ونرش دار املعرف�ة � بريوت، حتقيق: خال�د عبد الرمحن 

العك.
ه�(،  تفسر الثعلبي: أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعلبي )ت427ـ 92
الطبع�ة األوىل 2002م، طب�ع ون�رش دار إحياء الرتاث الع�ريب، حتقيق: أيب 

حممد بن عاشور.
ه�(،  تفسر الرازي )التفسر الكبر(: حممد بن عمر الفخر الرازي )ت606ـ 93

الطبعة الثالثة.
ه�(، الطبعة األوىل  تفسر السـمعاين: منصور بن حممد السمعاين )ت489ـ 94
 8)4)ه��، طب�ع ون�رش دار الوط�ن � الري�اض، حتقي�ق: يارس ب�ن إبراهيم 
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وغنيم بن عباس بن غنيم.
تفسـر الطربي )جامـع البيان عن تأويـل آي القران(: أب�و جعفر حممدـ )9 بن 
جري�ر الط�ربي )ت0)3ه��(، طبعة 5)4)ه��، نرش دار الفك�ر � بريوت، 

حتقيق: صدقي مجيل العطار.
تفسر العّيايش: حممد بن مسعود بن عياش السمرقندي )ت320ه�(،ـ 96 نرش 
املكتبة العلمية اإلسامية � طهران، حتقيق: السيد هاشم الرسويل املحايت.

ه�(، الطبعة األوىل  تفسـر القرآن: عبد الرزاق بن مهام الصنعاين )ت))2ـ 97
0)4)ه�/989)م، نرش مكتبة الرشد � الرياض، حتقيق: د.مصطفى مسلم 

حممد. 
ل بن كثري  تفسـر القـرآن العظيـم )تفسـر ابن كثـر(: أبو الف�داء إس�اعيـ 98
القريش الدمشقي )ت774ه�(، طبعة 2)4)ه�/992)م، نرش دار املعرفة 

� بريوت، تقديم: د.يوسف عبد الرمحن املرعشيل.
تفسـر القرطبـي )اجلامـع ألحـكام القـرآن(: أب�و عب�د اهللـ 99 حمم�د بن أمحد 
القرطب�ي )ت)67ه�(، ن�رش دار إحياء الرتاث الع�ريب � بريوت 985)م، 

حتقيق: أمحد عبد العليم الربدوين.
ه�،  تفسـر القمـي: عيل بن إبراهيم القم�ي )ق 4(، الطبعة الثالثة 404)ـ 100

نرش مؤسسة دار الكتاب � قم، تعليق: السيد طيب املوسوي اجلزائري.
خم�رشي  تفسـر الكشـاف عـن حقائـق التنزيـل..: حمم�ود ب�ن عم�ر الزـ 101
)ت538ه�(، نرش رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص، 

عباس وحممد وحممود احللبي ورشكائهم � خلفاء، 385)/966)م.
األوىل  تفسـر مقاتل بن سليامن: مقاتل بن س�ليان )ت50)ه�(، الطبعة ـ 102
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424)ه��/2003م، طبع ونرش دار الكتب العلمية � بريوت، حتقيق: أمحد 
فريد.

ه�(، طبع ونرش املحقق،  تقريـب املعارف: أبو الصاح احللب�ي )ت447ـ 103
7)4)ه�، حتقيق: فارس تربيزيان احلسون.

(، الطبعة  تقييـد العلـم: أمح�د بن ع�يل اخلطي�ب البغ�دادي )ت463ه��ـ 104
املعتمدة يف موقع املوسوعة الشاملة عىل الشبكة املعلوماتية.

تلخيص احلبر يف ختريج الرافعي الكبر: أمحد بن عيل بنـ )10 حجر العسقاين 
)ت852ه�(، نرش دار الفكر، بريوت � لبنان.

املغرب � وزارة  التمهيـد: ابن عبد الرب النم�ري )ت463ه�(، طبع ونرش ـ 106
عموم األوقاف والش�ؤون اإلسامية، 387)ه�، حتقيق: مصطفى بن أمحد 

العلوي، حممد عبد الكبري البكري.
�رب النم�ري  التمهيـد ملـا يف املوطـأ مـن املعـاين واألسـانيد: اب�ن عب�د الـ 107
)ت463ه�(، طبعة 387)ه�، نرش وزارة عموم األوقاف والشؤون الدينية 

� املغرب، حتقيق مصطفى بن أمحد العلوي وحممد عبد الكبري البكري.
 تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبيني: رشف اإلسام بنـ 108 سعيد املحسن بن 
كرام�ة )ت494ه��(، الطبع�ة األوىل 420)ه��، مطبعة حمم�د، نرش مركز 

الغدير للدراسات اإلسامية، حتقيق: السيد حتسن آل شبيب املوسوي.
ه�/  تنزيـه األنبياء: الرشيف املرتىض )ت436ه�(، الطبعة الثانية 409)ـ 109

989)م، نرش دار األضواء � بريوت.
ه�،  هتذيب األحكام: الش�يخ الطويس )ت460ه�( الطبعة الثالثة 390)ـ 110
مطبعة خورشيد، نرش دار الكتب اإلسامية، حتقيق: السيد حسن املوسوي 
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اخلرسان، تصحيح: الشيخ حممد اآلخوندي. 
ن رشف النووي  هتذيب األسـامء واللغات: أبو زكريا حمي�ي الدين حييى بـ 111

)ت676ه�(، الطبعة األوىل 996)م، نرش دار الفكر � بريوت.  
ه��(، الطبعة األوىل  هتذيـب التهذيـب: ابن حج�ر العس�قاين )ت852ـ 112

984)م، نرش دار الفكر � بريوت.
ه�(،  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال: أبو احلجاج يوسف املزي )ت742ـ 113
الطبعة الرابعة 985)م، نرش مؤسس�ة الرسالة � بريوت، حتقيق: بشار عواد 

معروف. 
م�د ب�ن عب�د الوه�اب  العبيـد: حمـ 114 الـذي هـو حـق اهلل عـىل  التوحيـد 
)ت206)ه��(، ملت�زم الطب�ع والن�رش: عبد احلمي�د أمحد حنف�ي � مرص، 

حتقيق: الشيخ حممد سامل حميسن.
�ة  الثاقـب يف املناقـب: اب�ن مح�زة الط�ويس )ت560ه��( الطبع�ة الثانيـ )11
2)4)ه��، مطبعة الص�در، نرش مؤسس�ة أنصاريان � قم املقدس�ة، حتقيق: 

األستاذ نبيل رضا علوان.
لطبعة  الثقات: أبو حاتم حممد بن حبان التميمي البس�تي )ت354ه�(، اـ 116
األوىل 393)ه��، طب�ع جملس دائ�رة املعارف العثانية � حي�در آباد الدكن، 

اهلند بإرشاف د. حممد عبد املعيد خان، نرش مؤسسة الكتب الثقافية. 
ع اآليب األزوري  الثمـر الـداين يف تقريـب املعـاين: صال�ح عب�د الس�ميـ 117

)ت330)ه�(، نرش املكتبة الثقافية � بريوت.
ش،  ثواب األعامل: الشيخ الصدوق )ت)38ه�(، الطبعة الثانية 368)ـ 118
املطبعة أمري، منش�ورات الرشيف الريض � قم املقدسة، تقديم: السيد حممد 
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مهدي السيد حسن اخلرسان.
جامـع بيـان العلم وفضلـه: ابن عبد ال�رب )ت463ه�(، طب�ع ونرش دارـ 119 

الكتب العلمية � بريوت 398)ه�.
ب�د الرمحن  اجلامـع الصغـر يف أحاديـث البشـر النذيـر: ج�ال الدين عـ 120

السيوطي )ت))9ه�( الطبعة األوىل )40)ه�، نرش دار الفكر � بريوت.
�د بن إدريس  اجلـرح والتعديـل: أب�و حممد عبد الرمح�ن بن أيب حاتم حممـ 121
ال�رازي التميم�ي )ت327ه��( الطبع�ة األوىل952)م، طب�ع جملس دائرة 
املع�ارف العثاني�ة بحيدر آباد الدك�ن � اهلند، نرش دار إحي�اء الرتاث العريب 

� بريوت. 
الطبع�ة األوىل  جـزء احلمـري: عيل ب�ن حممد احلم�ريي )ت323ه��(، ـ 122
3)4)ه�، نرش دار الطحاوي، حديث أكادمي � الرياض، حتقيق: أبو طاهر 

زبري بن جمدد عليزئي.
م، مكتبة  مجهرة خطب العـرب: أمحد زكي صفوت الطبعة األوىل 933)ـ 123

ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص.
دل�يس الظاهري  جوامـع السـرة: ع�يل ب�ن أمحد بن س�عيد بن ح�زم األنـ 124
)ت456ه��(، الطبع�ة األوىل، ن�رش دار املع�ارف � م�رص، حتقيق: إحس�ان 

عباس.
 جواهر العقدين يف فضل الرشفني رشف العلم اجليل والنسب العيل: عيلـ )12 بن 
عبد اهلل احلسني السمهودي )ت))9ه�( طبعة 405)ه�/984)م، مطبعة 

العاين � بغداد، حتقيق: موسى بناي العلييل.
جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود: حممد بن أمحدـ 126 املنهاجي 
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األس�يوطي )ق9(، الطبع�ة األوىل7)4)ه��/996)م، ن�رش دار الكت�ب 
العلمية � بريوت، حتقيق: مسعد عبد احلميد حممد السعدين.

مد حس�ن النجفي  جواهـر الـكالم يف رشح رشائـع اإلسـالم: الش�يخ حمـ 127
)ت266)ه�(، الطبعة الثانية 365)ش، مطبعة خورشيد، نرش دار الكتب 

اإلسامية � طهران، حتقيق: الشيخ عباس القوجاين.
وفاء القريش  اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية: حممد عبد القادر ابن أيب الـ 128
احلنفي امل�رصي )ت 775ه�( الطبعة األوىل 332)ه�، مطبعة جملس دائرة 

املعارف النظامية، حيدر آباد الدكن � اهلند.
: حممد بن أمحد  جواهـر املطالـب يف مناقب اإلمـام عيل بن أيب طالـبAـ 129
الدمش�قي الباعوين الشافعي )ت)87ه�( طبع دانش 5)4)ه�، نرش جممع 

إحياء الثقافة اإلسامية � قم املقدسة، حتقيق: الشيخ باقر املحمودي.
عروف  اجلوهرة يف نسـب اإلمام عيل وآله: حممد بن أيب بكر التلمس�اين املـ 130
بال�ربي )ت ق 7ه��(، الطبع�ة األوىل 402)ه��، مطبع�ة مؤسس�ة األعلم 

بريوت، نرش مكتبة النوري � دمشق، حتقيق: د. حممد التونجي.
ة املعتمدة يف موقع  حجة الوداع: ابن حزم األندليس )ت456ه�(، الطبعـ 131

املوسوعة الشاملة عىل الشبكة املعلوماتية.
حليـة األوليـاء وطبقـات األصفياء: أبو نعي�م أمحد بن عبداهللـ 132 الش�افعي 

)ت430 ه�(، الطبعة األوىل 997)م، دار الكتب العلمية � بريوت.
(، نرش  حيـاة احليوان: كال الدين حممد بن موس�ى الدمريي )ت808ه�ـ 133

دار التحرير 965)م.
العريب �  احليوان: عمرو بن بحر اجلاحظ )ت255 ه�( دار إحياء الرتاث ـ 134
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بريوت، حتقيق ورشح: عبد السام حممد هارون.
عة األوىل  اخلرائـج واجلرائح: قطب الدين الراون�دي )ت573ه�(، الطبـ )13
409)ه��، املطبع�ة العلمية، نرش وحتقيق مؤسس�ة اإلم�ام املهديA � قم 

املقدسة.
ه�(  خزانـة األدب: عب�د الق�ادر ب�ن عمر البغ�دادي احلنف�ي )ت093)ـ 136
الطبع�ة األوىل 998)م، طب�ع ون�رش دار الكتب العلمية � ب�ريوت، حتقيق: 

حممد نبيل طريفي/ إميل بديع اليعقوب.
لبحوث  خصائـص األئمة: الرشيف ال�ريض )ت406ه�(، ن�رش جممع اـ 137

اإلسامية، مشهد � إيران، 406)ه�، حتقيق: د.حممد هادي األميني.
زة  اخلصال: الش�يخ الصدوق )ت)38ه�( نرش مجاعة املدرس�ن يف احلوـ 138

العلمية � قم املقدسة، 403)ه�، حتقيق: عيل أكرب الغفاري. 
أمحد بن ع�يل بن حجر  الدرايـة يف ختريـج أحاديـث اهلدايـة: أبو الفض�ل ـ 139
العسقاين )ت852ه�( طبع ونرش دار املعرفة � بريوت، حتقيق: السيد عبد 

اهلل هاشم الياين املدين.
ه�( نرش  الدر املنثور يف التفسر باملأثور: جال الدين السيوطي )ت))9ـ 140

دار الفكر � بريوت � لبنان. 
مي  الدر النظيم: ابن حاتم العاميل )ت664ه�( نرش مؤسسة النرش اإلساـ 141

التابعة جلاعة املدرسن � قم املقدسة.
دعائـم اإلسـالم: نعان بن حمم�د بن منصور بن أمحدـ 142 ب�ن حيون التميمي 
املغ�ريب )ت363ه�( نرش دار املع�ارف � مرص 383)ه�/963)م، حتقيق: 

آصف بن عيل أصغر فييض.
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ئل  دالئل اإلمامة: أبو جعفر حممد بن جرير بن رستم الطربي )تويف يف أواـ 143
القرن الرابع اهلجري(، الطبعة األوىل3)4)ه�، نرش مؤسسة البعثة، حتقيق: 

قسم الدراسات اإلسامية � مؤسسة البعثة � قم.   
ي  ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى: حمب الدين أمحد بن عبد اهلل الطربـ 144
)ت694ه�( عن نس�خة دار الكتب املرصية ونسخة اخلزانة التيمورية، نرش 

مكتبة القديس � القاهرة 356)ه�.
ه�(،  ذكـر أخبار إصبهان: أمح�د بن عبد اهلل أبو نعيم اإلصبهاين )ت430ـ )14

مطبعة بريل � ليدن املحروسة، 934)م.
ذكـر من اسـمه شـعبة: أمحد بن إس�حاق بن موس�ى بن مه�رانـ 146 أبو نعيم 
األصبهاين )ت430ه�(، الطبعة األوىل 997)م، نرش مكتبة الغرباء األثرية 

� املدينة املنورة، حتقيق: طارق حممد سلكوع العمودي.
ألوىل  ذيـل تاريـخ بغداد: اب�ن النجار البغ�دادي )ت643ه��(، الطبعة اـ 147
997)م، ن�رش دار الكت�ب العلمية � ب�ريوت، حتقيق: مصطف�ى عبدالقادر 

عطا.
ه�(،  ربيع األبرار ونصوص األخبار: حممود بن عمر الزخمرشي )ت538ـ 148

مطبعة العاين � بغداد، حتقيق: د. سليم النعيمي.
يت الربوس�وي  روح البيـان: إس�اعيل حق�ي ب�ن مصطف�ى احلنفي اخللوـ 149
)ت27))ه��(، ن�رش دار الكت�ب العلمي�ة ب�ريوت � لبن�ان، الطبعة األوىل 

2003م، ضبط: عبد اللطيف حسن عبد الرمحن.
روح املعـاين يف تفسـر القـرآن العظيم والسـبع املثاينـ 0)1 املعروف بـ)تفسـر 

اآللويس(: أبو الفضل شهاب الدين حممود األلويس )ت270)ه�(. 
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ه�(  روضـة الواعظـني: حممد بن الفت�ال النيس�ابوري الش�هيد )ت508ـ 1)1
نرش منش�ورات الريض قم � إيران، حتقيق: الس�يد حممد مهدي السيد حسن 

اخلرسان.
الروض املعطار يف خرب األقطار: حممد بن عبد املنعم الصناهجيـ 2)1 احلمريي 
)ت727ه��(، الطبع�ة الثاني�ة 980)م، دار ال�رساج، نرش مؤسس�ة نارص 

للثقافة � بريوت، حتقيق: إحسان عباس.
الرياض النرضة يف مناقب العرشة: أبو جعفر أمحد الشهري باملحبـ 3)1 الطربي 
)ت694ه��(، الطبع�ة الثاني�ة 372)ه��/953)م، مطبع�ة دار التأليف � 

مرص.
الزرعي الش�هري  زاد املعـاد يف هـدي خر العباد: حمم�د بن أيب بكر أيوب ـ 4)1
باب�ن قي�م اجلوزي�ة )ت)75ه��(، الطبعة املعتم�دة يف موقع اإلس�ام عىل 

الشبكة املعلوماتية.
، نرش دار الكتب  الزهـد: أمحد بن حممد بن حنبل الش�يباين )ت)24ه��(ـ ))1

العلمية � بريوت، 398)ه�.
سبل السالم: حممد بن إساعيل الكحاين الصنعاين األمري )ت82))ه�(ـ 6)1 
الطبعة الرابعة 379)ه�، نرش مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده 

بمرص، حتقيق: حممد عبد العزيز اخلويل.
حلي  سـبل اهلدى والرشـاد يف سـرة خـر العبـاد: حممد بن يوس�ف الصاـ 7)1
الش�امي )ت942ه�( الطبع�ة األوىل 4)4)ه�، ن�رش دار الكتب العلمية � 
بريوت، حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ عيل حممد معوض.

ه�(،  سـعد السـعود: ريض الدين عيل بن موس�ى بن ط�اووس )ت664ـ 8)1
منشورات الريض، مطبعة أمري � قم املقدسة، 363).
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�ادي صاح�ب القام�وس  سـفر السـعادة: حمم�د ب�ن يعق�وب الفريوزآبـ 9)1
)ت826ه�( دار العصور قوبلت عىل نسخة مطبوعة بمرص 332)ه�.

لطبعة  السـنة: أبو بك�ر عمرو ب�ن أيب عاصم الضح�اك ) ت287ه��(، اـ 160
الثالث�ة 3)4)ه��، ن�رش املكتب اإلس�امي � ب�ريوت، حتقي�ق: حممد نارص 

الدين األلباين.
الش�يباين  السـنة لعبـد اهلل بـن أمحد بـن حنبل: عبد اهلل ب�ن أمحد بن حنبل ـ 161
)ت290ه��( الطبعة األوىل، نرش دار ابن القيم � الدمام، 406)ه�، حتقيق: 

د.حممد سعيد سامل القحطاين.
ه�(، نرش  سـنن ابـن ماجة: أبو عبد اهلل حممد بن يزي�د القزويني )ت275ـ 162

دار الفكر � بريوت، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي.
ه�(،  سـنن أيب داود: أبو داود س�ليان بن األشعث السجستاين ) ت275ـ 163
الطبع�ة األوىل 0)4)ه��/990)م، نرش دار الفكر، حتقيق وتعليق: س�عيد 

حممد اللحام.
الرتمذي  سـنن الرتمذي )اجلامع الصحيح(: أبو عيس�ى حممد بن عيسى ـ 164
)ت279ه�(، الطبعة الثانية 983)م، نرش دار الفكر � بريوت، حتقيق: عبد 

الوهاب عبد اللطيف. 
بغ�دادي  سـنن الدارقطنـي: أب�و احلس�ن ع�يل ب�ن عم�ر الدارقطن�ي الـ )16
)ت385ه�(، الطبعة األوىل 7)4)ه�/996)م، نرش دار الكتب العلمية � 

بريوت، تعليق: جمدي بن منصور بن سيد الشورى. 
ه�(،  سـنن الدارمي: أبو حممد عبد اهلل ب�ن عبد الرمحن الدارمي )ت255ـ 166
الطبعة األوىل 349)ه�، مطبعة االعتدال � دمش�ق، طبع بعناية: حممد أمحد 

دمهان.
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ع  السـنن الكـربى: أبو بك�ر أمحد بن احلس�ن البيهق�ي )ت458ه�(، طبـ 167
جملس دائرة املعارف العثانية حيدر آباد الدكن � اهلند، نرش دار الفكر. 

ه�(،  السـنن الكربى: أبو عبد الرمحن أمحد بن ش�عيب النسائي )ت303ـ 168
الطبع�ة األوىل ))4)ه�، نرش دار الكتب العلمي�ة � بريوت، حتقيق: د.عبد 

الغفار سليان البنداري، سيد كرسوي حسن. 
 سـمط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل: عبد امللك بن حس�ن بنـ 169 
عب�د املل�ك العصام�ي املك�ي )ت))))ه��( املطبع�ة الس�لفية � القاه�رة 

379)ه�.
ه�(،  سـر أعـالم النبـالء: حمم�د بن أمح�د ب�ن عث�ان الذهب�ي )ت748ـ 170
الطبعة التاس�عة 3)4)ه�، نرش مؤسس�ة الرس�الة � بريوت، حتقيق: شعيب 

األرناؤوط.
ن  السـرة احللبية )إنسـان العيون يف سـرة األمني املأمون(: ع�يل بن برهاـ 171

الدين احللبي )ت044)ه�( طبع ونرش دار املعرفة � بريوت، 400)ه�.
ة  السرة النبوية: أيب الفداء إساعيل بن كثري )ت774ه�(، نرش دار املعرفـ 172

� بريوت، 396)ه�/976)م، حتقيق: مصطفى عبد الواحد.
لطبعة األوىل  السرة النبوية: عبد امللك بن هشام احلمريي )ت8)2ه�(، اـ 173
383)ه�، مطبعة املدين، نرش مكتبة حممد عيل صبيح وأوالده � مرص، حتقيق: 

حممد حمي الدين عبد احلميد. 
اني�ة  الثـ 174 الشـايف يف اإلمامـة: الرشي�ف املرت�ىض )ت436ه��(، الطبع�ة 
0)4)ه�، طبع ونرش مؤسس�ة إس�اعليان � قم املقدسة، حتقيق: السيد عبد 

الزهراء احلسيني اخلطيب.
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رشح إحقاق احلق وإزهاق الباطل: القايض الشهيد السيدـ )17 نور اهلل احلسيني 
املرعيش )ت9)0)ه�(، منش�ورات مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي 
� ق�م، تعليق: ش�هاب الدي�ن النجف�ي املرعيش )ت))4)ه��(، تصحيح: 

إبراهيم امليانجي.
ش�افعي  رشح صحيـح مسـلم: أب�و زكري�ا حيي�ى ب�ن رشف الن�ووي الـ 176

)ت676ه�(، نرش دار الكتاب العريب � بريوت، 407)ه�.
(، الطبعة الرابعة  رشح العقيدة الطحاوية: ابن أيب العز احلنفي )ت792ه�ـ 177

)39)ه�، طبع ونرش املكتب اإلسامي � بريوت.
ه��(، طبعة  الـرشح الكبـر: عب�د الرمحن ب�ن قدام�ة املق�ديس )ت682ـ 178

باألوفست، نرش دار الكتاب العريب، بريوت � لبنان.
ه�(،  رشح معـاين اآلثـار: أمحد ب�ن حممد بن س�لمة الطح�اوي )ت)32ـ 179
الطبع�ة الثالث�ة 6)4)ه��، ن�رش دار الكت�ب العلمية، حتقي�ق: حممد زهري 

النجار.
ه�(،  رشح املقاصد يف علم الكالم: مس�عود بن عم�ر التفتازاين )ت)79ـ 180

الطبعة األوىل )40)ه�، طبع ونرش دار املعارف النعانية � باكستان. 
م،  رشح هنج البالغة: ابن أيب احلديد )ت656ه�(، الطبعة األوىل 959)ـ 181
نرش دار إحياء الكتب العربية � عيسى البايب احللبي ورشكاؤه، حتقيق: حممد 

أبو الفضل إبراهيم.
عة  شـعب اإليـامن: أبو بكر أمحد بن احلس�ن البيهقي )ت458ه��(، الطبـ 182
األوىل 0)4)ه��، ن�رش دار الكتب العلمية � بريوت، حتقيق: حممد الس�عيد 

بسيوين زغلول.  
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شـفاء الغـرام بأخبار البلـد احلرام: حممد ب�ن أمحد بن ع�يل الفايسـ 183 املكي 
املالك�ي )ت832ه�(، الطبعة الثانية 999)م، ن�رش مكتبة ومطبعة النهضة 

احلديثة، مكة املكرمة � باب العمرة، حتقيق: د.مصطفى حممد الذهبي.
: عبيد  شـواهد التنزيـل لقواعد التفضيل يف اآليات النازلـة يف أهل البيتـ 184
اهلل ب�ن أمحد احلاكم احلس�كاين )ق5(، الطبع�ة األوىل ))4)ه�، نرش جممع 

إحياء الثقافة اإلسامية، حتقيق: الشيخ حممد باقر املحمودي.
يمي  صحيـح ابن حبان برتتيب ابـن بلبان: أبو حاتم حممد ب�ن حبان التمـ )18
)ت354ه��(، الطبع�ة الثاني�ة 4)4)ه�، نرش مؤسس�ة الرس�الة � بريوت، 

حتقيق: شعيب األرناؤوط. 
اق ب�ن خزيمة الس�لمي  صحيـح ابـن خزيمـة: أب�و بك�ر حممد بن إس�حـ 186
النيس�ابوري )ت))3ه�(، الطبعة الثانية 2)4)ه�، نرش املكتب اإلسامي 

� بريوت، حتقيق وتعليق: د.حممد مصطفى األعظمي.
ه�(،  صحيح البخاري: أبو عبد اهلل حممد بن إساعيل البخاري )ت256ـ 187
نرش دار الفكر � بريوت )40)ه�، طبعت باألوفست عن طبعة دار الطباعة 

العامرة بإستانبول.
 ،) صحيح مسلم: أبو احلسن مسلم بن احلجاج النيسابوري )ت)26ه�ـ 188

نرش دار الفكر، بريوت � لبنان.
العاميل النباطي  الرصاط املسـتقيم إىل مسـتحقي التقديم: عيل بن يون�س ـ 189
)ت877ه��(، الطبع�ة األوىل384)ه��، مطبع�ة احلي�دري، ن�رش املكتب�ة 

الرضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية، حتقيق: حممد باقر البهبودي.
محد بن حجر اهليتمي  الصواعق املحرقة يف الرد عىل أهل البدع والزندقة: أـ 190
)ت974ه�(، منشورات حممد عيل بيضون، طبعة 420)ه�/999)م، دار 
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الكتب العلمية، بريوت � لبنان. 
ه��(، الطبعة  الضعفـاء: أب�و جعف�ر حممد ب�ن عم�رو العقي�يل )ت322ـ 191
الثانية8)4)ه��، منش�ورات حممد عيل بيضون، طب�ع دار الكتب العلمية � 

بريوت، حتقيق: د.عبد املعطي أمن قلعجي. 
الرمح�ن ب�نـ 192 حمم�د اجل�وزي  الف�رج عب�د  أب�و  الضعفـاء واملرتوكـني: 
)ت579ه��(، الطبعة األوىل 406)ه�، ن�رش دار الكتب العلمية � بريوت، 

حتقيق: عبد اهلل القايض. 
ه��(، الطبعة األوىل  طبقـات الفقهـاء: أبو إس�حاق الش�ريازي )ت476ـ 193
970)م، ن�رش دار الرائ�د الع�ريب ب�ريوت � لبنان، حتقيق: إحس�ان عباس، 

هتذيب: حممد بن جال الدين املكرم.
، طبع ونرش دار  الطبقات الكربى: حممد بن س�عد البرصي )ت230ه�(ـ 194

صادر � بريوت.
�ى ابن  الطرائـف يف معرفـة مذاهـب الطوائف: ريض الدين عيل بن موسـ )19

طاووس احلسني )ت664ه�(، الطبعة األوىل 399)،  طبع اخليام � قم.
ي  العتـب اجلميـل عـىل أهـل اجلـرح والتعديـل: حممد ب�ن عقي�ل العلوـ 196

)ت350)ه�(، نرش اهلدف لإلعام والنرش، تعليق: صالح الورداين.
ه��(، الطبعة  العظمـة: عبد اهلل ب�ن حممد بن جعف�ر األصبهاين )ت369ـ 197
األوىل 408)ه��، نرش دار العاصمة � الري�اض، حتقيق: رضاء اهلل بن حممد 

إدريس املباركفوري.
ه�(،  العقد الفريد: أبو عمر أمحد بن حممد بن عبد ربه األندليس )ت328ـ 198
ن�رش دار الكت�اب العريب � بريوت، رشحه وضبط ورتب فهارس�ه: إبراهيم 
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األبياري، قدم له: د.عمر عبد السام تدمري.
ادي  علـل الدارقطنـي: أب�و احلس�ن ع�يل ب�ن عم�ر الدارقطن�ي البغ�دـ 199
)ت385ه��( الطبع�ة األوىل 405)ه��، طب�ع ون�رش دار طيب�ة � الرياض، 

حتقيق: د.حمفوظ الرمحن زين اهلل السلفي.  
ة  علل الرشائع: الشيخ الصدوق )ت)38ه�(، طبع ونرش املكتبة احليدريـ 200
� النج�ف األرشف، 386)ه�/966)م، تقديم: الس�يد حممد صادق بحر 

العلوم. 
ه�  العمـدة: ابن البطريق حييى بن احلس�ن األس�دي احل�يل )تويف يف 600ـ 201
تقريبًا( طبع وحتقيق: جامعة املدرس�ن � قم،407)ه�، نرش مؤسس�ة النرش 

اإلسامي التابعة جلاعة املدرسن � قم.  
محد العيني  عمـدة القارئ رشح صحيح البخـاري: بدر الدين حممود بن أـ 202

)ت855ه�( طبع ونرش دار إحياء الرتاث العريب � بريوت.
لش�يخ  عوامل العلوم واملعارف واألحوال من اآليات واألخبار واألقوال: اـ 203
عبد اهلل بن نور اهلل البحراين )ت30))ه�(، الطبعة األوىل 407)ه�، مطبعة 

أمري � قم، نرش وحتقيق: مدرسة اإلمام املهديA � قم.
طبعة  عون املعبود رشح سنن أيب داود: حممد شمس احلق العظيم آبادي، الـ 204

الثانية 5)4)ه�، طبع ونرش دار الكتب العلمية � بريوت.  
عيون األخبار: عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت276ه�(، مطبعةـ )20 

دار الكتب املرصية بالقاهرة 925)م.
نرش مؤسس�ة  عيون أخبار الرضا: الش�يخ الصدوق )ت)38ه�(، طبع وـ 206

األعلمي، بريوت � لبنان 984)م، حتقيق: الشيخ حسن األعلمي.
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عيون األنباء يف طبقات األطباء: ابن أيب أصبيعة )ت668ه�(،ـ 207 طبع ونرش 
دار مكتبة احلياة � بريوت، حتقيق: د. نزار رضا. 

غايـة األمـاين يف أخبـار القطـر اليـامين: حيي�ى ب�نـ 208 احلس�ن ب�ن القاس�م 
)ت00))ه��(، دار الكت�اب العريب للطباع�ة والنرش � القاه�رة 968)م، 

حتقيق وتقديم: سعيد عبد الفتاح عاشور.
�ن أمح�د األميني،  الغدير يف الكتاب والسـنة واألدب: الش�يخ عبد احلسـ 209
الطبع�ة الرابع�ة 397)ه��/977)م، ن�رش دار الكتاب الع�ريب � بريوت � 

لبنان.
سفاريني،  غذاء األلباب يف رشح منظومة اآلداب: حممد بن أمحد بن سامل الـ 210

الطبعة الثانية 4)4)ه�/993)م، نرش مؤسسة قرطبة.
ا األنص�اري، طبع  الغـرر البهيـة يف رشح البهجـة الوردية: الش�يخ زكريـ 211

باملطابع امليمنية بمرص.
ه�، املطبعة  الغيبة: الش�يخ الطويس )ت460ه�(، الطبع�ة األوىل ))4)ـ 212
هبمن، نرش مؤسس�ة املعارف اإلس�امية � قم املقدس�ة، حتقيق: الشيخ عباد 

اهلل الطهراين والشيخ عيل أمحد ناصح.
ه�،  الغيبـة: حممد بن إبراهيم النعاين )ت360ه�(، الطبعة األوىل 422)ـ 213

املطبعة مهر، نرش أنوار اهلدى � قم املقدسة، حتقيق: فارس حسون كريم.
ه�( الطبعة  الفائق يف غريب احلديث: حممود بن عمر الزخمرشي )ت538ـ 214
األوىل 996)م، ن�رش دار الكت�ب العلمية� بريوت � لبن�ان، حتقيق: إبراهيم 

شمس الدين.  
ه�(،  فتح الباري يف رشح صحيح البخاري: ابن حجر العسقاين )ت852ـ )21
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الطبعة الثانية، طبع ونرش دار املعرفة � بريوت. 
الفتـن: نعيم ب�ن محاد امل�روزي )ت229ه�(، الطبع�ة األوىل 2)4)ه�،ـ 216 

نرش دار الفكر � بريوت4)4)ه�/993)م، حتقيق: د. سهيل زكار.
م( الطبعة  الفتـوح: أب�و حممد أمح�د بن أعثم الك�ويف )ت4)3ه��/926ـ 217
األوىل 406)ه��/986)م، طب�ع ون�رش دار الكت�ب العلمي�ة، ب�ريوت � 

لبنان.
ه��(، مطبعة  فتـوح البلدان: أمح�د بن حييى بن جاب�ر الباذري )ت279ـ 218
جلن�ة البيان العريب، 956)م، نرش مكتب�ة النهضة املرصية � القاهرة، حتقيق: 

د.صاح الدين املنجد.
الفخـري يف اآلداب السـلطانية: حممد ب�ن عيل بن طباطب�ا املعروفـ 219 بابن 

الطقطقي مطبعة الكلية امللكية، غريفزولد، 858)م.
ر بن شريويه  الفردوس بمأثور اخلطاب: أبو ش�جاع ش�ريويه بن ش�هرادـ 220
الديلم�ي اهلم�ذاين )ت509ه�( الطبع�ة األوىل 986)م، ن�رش دار الكتب 

العلمية � بريوت، حتقيق: السعيد بن بسيوين زغلول. 
لش�هري  الفصـول املهمـة يف معرفة األئمـة: عيل بن حممد بن أمحد املالكي اـ 221
باب�ن الصب�اغ )ت855ه�(، الطبع�ة األوىل 422)، مطبعة رسور، نرش دار 

احلديث � قم، حتقيق: سامي الغريري.
مجع: عبد  فضائـل أمـر املؤمننيA: اب�ن عقدة الك�ويف )ت333ه��(، ـ 222

الرزاق حممد حسن فيض الدين.
ه��(، الطبع�ة  فضائـل األوقـات: أمح�د ب�ن احلس�ن البيهق�ي )ت458ـ 223
األوىل0)4)ه��، طب�ع ون�رش مكتبة املن�ارة، دراس�ة وحتقيق: عدن�ان عبد 
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الرمحن جميد القييس.
ه�(،  فضائـل الصحابـة: أبو عب�د اهلل أمحد ب�ن حنبل الش�يباين )ت )24ـ 224
الطبعة األوىل 403)ه�، نرش مؤسس�ة الرس�الة � بريوت، حتقيق: د. ويص 

اهلل حممد عباس.
ريوت � لبنان. فقه السنة: الشيخ سيد سابق، نرش دار الكتاب العريب � بـ )22

طي�ب البغدادي  الفقيـه واملتفقـه: أب�و بك�ر أمح�د بن ع�يل ب�ن ثاب�ت اخلـ 226
)ت462ه��(، نرش دار ابن اجلوزي � الس�عودية )42)ه�، حتقيق: أبو عبد 

الرمحن عادل بن يوسف الغرازي.
فـوات الوفيات: حممد بن ش�اكر ب�ن أمحد الكتبي )ت764ه��(، الطبعةـ 227 
األوىل 2000م، طبع ونرش دار الكتب العلمية، حتقيق: عيل حممد بن يعوض 

اهلل � عادل أمحد عبد املوجود.
املن�اوي  ف  ال�رؤوـ 228 عب�د  الصغـر: حمم�د  اجلامـع  القديـر رشح  فيـض 
)ت)03)ه��(، الطبعة األوىل 994)م، نرش دار الكتب العلمية � بريوت، 

ضبطه وصححه: أمحد عبد السام. 
ب  الكايف: الش�يخ الكليني )ت329ه�(، الطبعة اخلامس�ة، نرش دار الكتـ 229

اإلسامية � طهران 388)ه�، حتقيق: عيل أكرب غفاري.
مرص، الفجالة �  الكامـل: أبو العباس حممد بن يزيد امل�ربد، مطبعة هنضة ـ 230

القاهرة، تعليق: حممد أبو الفضل إبراهيم، السيد شحاته.
ه�(  كامل الزيارات: الش�يخ جعفر بن حممد ب�ن قولويه القمي )ت367ـ 231
طبع مؤسس�ة النرش اإلس�امي، الطبعة األوىل 7)4)ه�، نرش مؤسسة نرش 

الفقاهة، حتقيق: الشيخ جواد قيومي.
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ن  الكامل يف التاريخ: حممد بن حممد بن عبد الكريم الش�يباين املعروف بابـ 232
األثري )ت630ه�(، نرش دار صادر، دار بريوت، 965)م.

ه�(،  الكامـل يف ضعفـاء الرجال: عب�د اهلل بن عدي اجلرج�اين )ت365ـ 233
الطبع�ة الثالث�ة 409)ه��، ن�رش دار الفك�ر � ب�ريوت، حتقي�ق: حيي�ى خمتار 

غزاوي.
قيس اهلايل العامري  كتاب سـليم بن قيس اهلاليل: أبو صادق س�ليم بن ـ 234
الك�ويف )ت�ويف يف الق�رن األول(، حتقي�ق: الش�يخ حمم�د باق�ر األنص�اري 

الزنجاين.
ن عبد اهلل العسكري،  كتاب الصناعتني الكتابة والشعر: أبو هال احلسن بـ )23
مطبعة عيس�ى البايب احللبي ورشكاؤه )97)م، حتقيق: عيل حممد البجاوي 

وحممد أبو الفضل إبراهيم.
الكتاب املقدس )العهد اجلديـد(: جممع الكنائس الرشقية،ـ 236 الطبعة الثانية 

988)م، نرش دار املرشق � بريوت � لبنان.
ه�(، الطبعة  كشـاف القناع: منصور بن يونس البهويت احلنبيل )ت)05)ـ 237
األوىل 8)4)ه��/997)م، منش�ورات حمم�د ع�يل بيض�ون، دار الكت�ب 
العلمية � بريوت، تقديم: كال عبد العظيم العناين، حتقيق: أبو عبد اهلل حممد 

حسن حممد حسن الشافعي.
األحاديث عىل ألسـنة  كشـف اخلفـاء ومزيـل اإللبـاس عـام اشـتهر مـن ـ 238
الناس: إساعيل بن حممد العجلوين اجلراحي )ت62))ه�(، الطبعة الثالثة 

408)ه�، نرش دار الكتب العلمية � بريوت.
كشـف الغمـة يف معرفـة األئمـة: ع�يل بن عيس�ى ب�ن أيب الفت�ح األربيلـ 239 

)ت693ه�( طبع ونرش دار األضواء � بريوت، الطبعة الثانية 985)م. 
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ب�ن  موس�ى  ب�ن  ع�يل ـ 240 الدي�ن  ريض  املهجـة:  لثمـرة  املحجـة  كشـف 
ط�اووس )ت664ه�(، منش�ورات املطبع�ة احليدري�ة � النجف األرشف، 

370)ه�/950)م.
: عيل بن حممد اخلزاز القمي  كفايـة األثر يف النص عىل األئمة االثني عرشـ 241
ال�رازي )ت400ه��(، طبع اخليام � قم � )40)ه�، نرش انتش�ارات بيدار، 

حتقيق: السيد عبد اللطيف احلسيني الكوهكمري اخلوئي.  
كفاية الطالب يف مناقب عيل بن أيب طالبA: حممد بن يوسفـ 242 بن حممد 
القريش الكنجي الشافعي )ت658ه�(، الطبعة الثانية 390)ه�/970)م، 

منشورات املطبعة احليدرية � النجف، حتقيق: حممد هادي األميني.
ه�،  كامل الدين ومتام النعمة: الشيخ الصدوق )ت)38ه�(، طبع 405)ـ 243
نرش مؤسس�ة النرش اإلس�امي التابعة جلاعة املدرسن � قم املقدسة، حتقيق 

وتصحيح وتعليق: عيل أكرب الغفاري.
ه�(،  كنـز العامل يف سـنن األقوال واألفعـال: عيل املتقي اهلندي )ت975ـ 244
نرش مؤسس�ة الرس�الة � ب�ريوت، 989)م � بريوت، حتقيق: الش�يخ بكري 

حياين والشيخ صفوة السفا.
ل الدين السيوطي  الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة: احلافظ جاـ )24

)ت))9ه�(، طبعة دار الكتب العلمية.
نرش  لسـان العـرب: حممد ب�ن مكرم ابن منظ�ور امل�رصي )ت))7ه�(، ـ 246

أدب احلوزة، 405)ه�، قم املقدسة.
ه�،  لسان امليزان: ابن حجر العسقاين )ت852ه�(، الطبعة الثانية 390)ـ 247

نرش مؤسسة األعلمي للمطبوعات � بريوت.
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�ن طاووس  اللهـوف يف قتـىل الطفـوف: ريض الدي�ن ع�يل بن موس�ى بـ 248
)ت664ه�(، الطبعة األوىل 7)4)ه�، نرش أنوار اهلدى � قم � إيران.

عرفة،  املبسوط: شمس الدين الرسخيس احلنفي )ت483ه�(، نرش دار املـ 249
بريوت � لبنان، 406)ه�/986)م.

ة احليدرية � النجف  مثر األحزان: ابن نا احليل )ت645ه�(، نرش املطبعـ 0)2
األرشف، 369)ه� � 950)م.

د بن حبان  املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني: أبو حاتم حممـ 1)2
التميم�ي )ت354ه�(، نرش دار الباز � مكة املكرمة، حتقيق: حممود إبراهيم 

زايد.  
جممع البيان يف تفسـر القرآن: أمن اإلس�ام الفضل بن احلسنـ 2)2 الطربيس 
)ت548ه�(، الطبعة األوىل 5)4)ه�، نرش مؤسسة األعلمي للمطبوعات 

� بريوت، حتقيق: جلنة من العلاء واملحققن األخصائن.
بعة  جممع الزوائد ومنبع الفوائد: عيل بن أيب بكر اهليثمي )ت807ه�(، طـ 3)2

988)ه�، نرش دار الكتب العلمية، بريوت � لبنان. 
ه�(،  املجمـوع يف رشح املهذب: حميي الدين ب�ن رشف النووي )ت676ـ 4)2

نرش دار الفكر. 
ب  املحاسـن: أمحد بن حممد بن خالد الربق�ي )ت274ه�(، نرش دار الكتـ ))2

اإلسامية � طهران 370)ه�، حتقيق: السيد جال الدين احلسيني.
املحاسـن واملسـاوئ: إبراهيم بن حممد البيهقي )ق5(، مطبعة السعادةـ 6)2 � 

مرص 906)م.
ل�س دائرة  املحـرب: حممد ب�ن حبيب البغ�دادي )ت245ه��(، مطبعة جمـ 7)2
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املعارف العثانية )36)ه�، حتقيق: حممد محيد اهلل. 
ه�(، نرش دار  املحىل: عيل بن أمحد بن س�عيد بن حزم الظاهري )ت456ـ 8)2

الفكر، قوبلت عىل النسخة التي حققها الشيخ أمحد حممد شاكر.
�و الفداء ع�اد الدين  املختـرص يف أخبـار البـرش )تاريـخ أيب الفـداء(: أبـ 9)2
إساعيل بن عيل الدويني صاحب محاة )ت732ه�(، الطبعة األوىل، املطبعة 

احلسينية � مرص. 
ه��(، الطبعة األوىل  مدينـة املعاجز: الس�يد هاش�م البح�راين )ت07))ـ 260

3)4)ه�، مطبعة هبمن، نرش مؤسسة املعارف اإلسامية � قم املقدسة.
ه�(،  املراجعات: الس�يد عبد احلس�ن رشف الدين املوس�وي )ت377)ـ 261
الطبعة الثانية 402)ه�، طبع عىل نفقة اجلمعية اإلس�امية، حتقيق وتعليق: 

حسن الرايض.
�عودي  مـروج الذهب ومعادن اجلوهر: أبو احلس�ن عيل بن احلس�ن املسـ 262
)ت345ه��(، الطبع�ة األوىل )42)ه��/2000م، طبع ون�رش دار الفكر 
� ب�ريوت ، حتقي�ق وتعلي�ق: س�عيد حمم�د اللح�ام/ وطبعة ب�والق � مرص 
283)ه��/ والطبع�ة األوىل م�ن املطبع�ة األزهرية املرصية ع�ام 303)ه� 
وهبامش�ه تاري�خ روض املناظ�ر البن ش�حنة/ وطبعة امل�روج التي هبامش 

الكامل يف التاريخ.
ه�،  املزار: الش�يخ املفيد )ت3)4ه�(، الطبعة الثاني�ة 4)4)ه�/993)ـ 263

نرش دار املفيد � بريوت، حتقيق: السيد حممد باقر األبطحي.
ه�،  املزار: الشيخ حممد بن املشهدي )ت 645ه�(، الطبعة األوىل 9)4)ـ 264
مطبعة مؤسس�ة النرش اإلس�امي، نرشالقيوم � قم، حتقيق: ج�واد القيومي 

األصفهاين. 
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ه�(،  مسـائل اإلمـام أمحد: أمح�د بن حمم�د بن حنب�ل الش�يباين )ت)24ـ )26
الطبع�ة األوىل 988)م، نرش الدار العلمية � دهل�ي، حتقيق: د.فضل الرمحن 

دين حممد.
ه�(،  مسـار الشـيعة يف خمتـرص تواريخ الرشيعة: الش�يخ املفي�د )ت3)4ـ 266
الطبع�ة الثانية 4)4)ه�/993)م، نرش دار املفيد � بريوت، حتقيق: الش�يخ 

مهدي نجف.
: حمم�د ب�ن   املسرتشـد يف إمامـة أمـر املؤمنـني عـيل بـن أيب طالـبAـ 267
جري�ر بن رس�تم الطربي اإلمامي )ق 4(، الطبع�ة األوىل 5)4)ه�، مطبعة 
س�لان الفاريس � قم، نرش مؤسس�ة الثقافة اإلس�امية لكوشانبور، حتقيق: 

أمحد املحمودي.
ابوري  املستدرك عىل الصحيحني: أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسـ 268
)ت405ه��(، الطبعة األوىل ))4)ه��، نرش دار املعرفة، ب�ريوت � لبنان، 

طبعة مزيدة بإرشاف: د.يوسف عبد الرمحن املرعشيل.
الط�ربيس  الن�وري ـ 269 املحق�ق  املسـائل:  ومسـتنبط  الوسـائل  مسـتدرك 
)ت320)ه��(، الطبعة األوىل املحققة 408)ه��/987)م، نرش وحتقيق: 

مؤسسة آل البيتB إلحياء الرتاث. 
ه��(، برواية أيب  مسـند ابن اجلعـد: عيل ب�ن اجلع�د اجلوه�ري )ت230ـ 270
القاس�م البغوي )ت7)3ه��( الطبعة الثانية7)4)ه��/996)م، نرش دار 

الكتب العلمية � بريوت، حتقيق: الشيخ عامر أمحد حيدر.
ه�(، نرش  مسـند أيب داود الطياليس: س�ليان بن داود الطياليس )ت204ـ 271

دار املعرفة � بريوت.
ه�(  مسند أيب عوانة: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق األسفرائيني )ت6)3ـ 272
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الطبع�ة األوىل، ن�رش دار املعرفة � بريوت، 998)م، حتقيق: أيمن بن عارف 
الدمشقي.

مسـند أيب يعـىل: أبو يع�ىل أمحد بن ع�يل املوصيل )ت307ه��(، نرشـ 273 دار 
املأمون للرتاث � دمشق، حتقيق: حسن سليم أسد.

رش دار  مسـند أمحد بـن حنبل: أمحد ب�ن حنبل الش�يباين )ت)24ه��(، نـ 274
صادر، بريوت � لبنان.

ه�(،  مسـند اإلمـام زيد بن عيل: الش�هيد زي�د بن عيل بن احلس�ن )22)ـ )27
منشورات دار مكتبة احلياة � بريوت � لبنان.

بعة األوىل  مسند احلميدي: عبد اهلل بن الزبري احلميدي )ت9)2ه�(، الطـ 276
409)ه��/988)م، دار الكت�ب العلمية � ب�ريوت، حتقيق: حبيب الرمحن 

األعظمي.
ه�(، الطبعة  مسـند الشايش: أبو س�عيد اهليثم بن كليب الشايش )ت335ـ 277
 األوىل 0)4)ه��، ن�رش مكتب�ة العل�وم واحلك�م � املدين�ة املن�ورة، حتقي�ق: 

د. حمفوظ الرمحن زين اهلل.
ع�ة  مسـند الشـاميني: س�ليان ب�ن أمح�د الط�رباين )ت360ه��(، الطبـ 278
الثانية7)4)ه�، نرش مؤسس�ة الرس�الة � بريوت، حتقيق: محدي عبد املجيد 

السلفي.
: عبد بن محيد بن  مسـند عبد بن محيد )املنتخب من مسـند عبد بن محيـد(ـ 279
نرص )ت249ه�(، الطبعة األوىل 988)م، نرش عامل الكتب � مكتبة النهضة 

العربية، حتقيق: صبحي السامرائي وحممود حممد خليل الصعيدي. 
 ،) مصبـاح الزائر: ريض الدين عيل بن موس�ى بن ط�اووس )ت664ه�ـ 280
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 الطبع�ة األوىل 7)4)ه��، مطبع�ة س�تارة � قم، ن�رش وحتقيق: مؤسس�ة آل 
البيتB إلحياء الرتاث.

ه�(،  مصبـاح الزجاجـة: أمحد بن أيب بكر بن إس�اعيل الكن�اين )ت840ـ 281
الطبع�ة الثاني�ة 403)ه��، نرش دار العربي�ة � بريوت، حتقي�ق: حممد املنتقى 

الكشناوي. 
ه��/  مصبـاح املتهجـد: الش�يخ الط�ويس )ت460ه��(، طب�ع ))4)ـ 282

)99)م، نرش مؤسسة فقه الشيعة � بريوت � لبنان.
ه�(،الطبعة األوىل  املصنف: عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة الكويف )ت235ـ 283

989)م، نرش دار الفكر، بريوت � لبنان، حتقيق وتعليق: سعيد اللحام.
ت  املصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين )ت))2ه�(، منشوراـ 284

املجلس العلمي، حتقيق: املحدث حبيب الرمحن األعظمي.
ش�افعي  مطالـب السـؤول يف مناقـب آل الرسـول: حمم�د ب�ن طلح�ة الـ )28

)ت652ه�(، حتقيق: ماجد بن أمحد العطية. 
ه�(،  املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية: ابن حجر العسقاين )ت:852ـ 286
بتنس�يق: د.سعد بن نارص بن عبد العزيز الشثري، الطبعة األوىل 9)4)ه�، 

نرش: دار العاصمة ، دار الغيث �� السعودية.
دي  معارج الوصول إىل معرفة فضل آل الرسـول: حممد بن يوسف الزرنـ 287

)ت750ه�(، حتقيق: ماجد بن أمحد العطية.
املعارف: عبد اهلل بن مس�لم بن قتيبة الدينوري )ت276ه�(، طبع ونرشـ 288 

دار املعارف � القاهرة، حتقيق: د. ثروت عكاشة.
مي،   معاين األخبار: الش�يخ الصدوق )ت)38ه�( طبع انتشارات إسا� 289
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)36)ه��، ن�رش مؤسس�ة النرش اإلس�امي التابع�ة جلاعة املدرس�ن � قم 
املقدسة، حتقيق: عيل أكرب الغفاري.

ه�،  املعجم األوسط: سليان بن أمحد الطرباين )ت360ه�(، طبعة 5)4)ـ 290
ن�رش دار احلرم�ن، حتقيق: طارق ب�ن عوض اهلل بن حممد وعبد احلس�ن بن 

إبراهيم احلسيني. 
ه�(، نرش دار  معجم البلدان: ياقوت احلموي الرومي البغدادي )ت626ـ 291

إحياء الرتاث العريب � بريوت � لبنان، 399)ه�.
ه�(،  املعجم الصغر: سليان بن أمحد بن أيوب اللخمي الطرباين )ت360ـ 292

نرش دار الكتب العلمية � بريوت.
، الطبع�ة الثانية،  املعجـم الكبر: س�ليان بن أمحد الط�رباين )ت360ه�(ـ 293

نرش دار إحياء الرتاث العريب، حتقيق: محدي بن عبد املجيد السلفي. 
ه�(،  معجم ما استعجم: عبد اهلل بن عبد العزيز البكري األندليس )ت487ـ 294
ن�رش عامل الكتب � ب�ريوت � لبنان، الطبعة الثالثة 983)م، حتقيق: مصطفى 

السقا.
ه�(،  معرفـة السـنن واآلثار: أمحد بن احلس�ن بن عيل البيهق�ي )ت458ـ )29

طبع ونرش دار الكتب العلمية � بريوت، حتقيق: سيد كرسوي حسن.
ه�(،  املعرفة والتاريخ: أبو يوس�ف يعقوب بن س�فيان الفسوي )ت277ـ 296

نرش مؤسسة الرسالة � بريوت )40)ه�، حتقيق: د.أكرم ضياء العمري.
ه�(، طبعة  املغنـي: أبو حممد عب�د اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس )ت620ـ 297

أوفست، نرش دار الكتاب العريب، بريوت � لبنان.
ة  مقاتـل الطالبيـني: أب�و الف�رج األصفهاين )ت356ه��(، الطبع�ة الثانيـ 298
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965)م، منش�ورات املكتب�ة احليدري�ة � النج�ف األرشف، تقدي�م: كاظم 
املظفر.

ه�(، مطبعة الزهراء �  مقتل احلسني: املوفق بن أمحد اخلوارزمي )ت568ـ 299
النجف األرشف 948)م، تعليق: الشيخ حممد الساوي.

مقدمة ابن خلدون: عبد الرمحن ابن خلدون املغريب )ت808ه�(،ـ 300 الطبعة 
الرابعة، نرش دار إحياء الرتاث العريب � بريوت.

 املالحم والفتن )الترشيف باملنن يف التعريف بالفتن(: ريض الدين عيل بنـ 301 
موس�ى بن ط�اووس )ت664ه��(، الطبعة األوىل6)4)ه�، طبع نش�اط � 

أصفهان، نرش وحتقيق: مؤسسة صاحب األمر )عجل اهلل فرجه(. 
النجف�يـ 302  املرع�يش  الدي�ن  ش�هاب  الس�يد  احلـق:  إحقـاق  ملحقـات 
)ت))4)ه��(، الطبع�ة األوىل 8)4)ه��، مطبعة حافظ � قم، منش�ورات 

مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي، حتقيق: السيد حممود املرعيش.
ه��(، الطبع�ة الثاني�ة  املناقـب: املوف�ق ب�ن أمح�د اخلوارزم�ي )ت568ـ 303
))4)ه�، طبع ونرش مؤسس�ة النرش اإلس�امي التابعة جلاعة املدرس�ن � 

قم، حتقيق: الشيخ مالك املحمودي.
طبعة احليدرية  مناقب آل أيب طالب: ابن شهرآشوب )ت588ه�( طبع املـ 304

� النجف األرشف، 376)ه�، حتقيق: جلنة من أساتذة النجف األرشف.
�ة األوىل، مطبعة  مناقـب أيب حنيفـة: املوفق ب�ن أمحد اخلوارزم�ي، الطبعـ )30

جملس دائرة املعارف النظامية، حيدر آباد الدكن � اهلند.
البزاز الكردري  مناقب أيب حنيفة: حممد بن حممد بن شهاب املعروف بابن ـ 306
احلنف�ي )ت827ه�( الطبعة األوىل، مطبعة جملس دائ�رة املعارف النظامية، 
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حيدر آباد الدكن � اهلند. 
املنتخـب مـن ذيـل املذيل: حممد ب�ن جري�ر الطربي )ت0)3ه��(، نرشـ 307 

مؤسسة األعلمي � بريوت، 358)ه� � 939)م.
حممد  املنتظـم يف تاريـخ امللوك واألمم: أبو الفرج عب�د الرمحن بن عيل بن ـ 308
اب�ن اجلوزي )ت597ه�( طبع ون�رش دار الكتب العلمية � بريوت، حتقيق: 

حممد عبد القادر عطا � مصطفى عبد القادر عطا. 
ه��(، الطبعة  منهـاج الكرامة يف معرفـة اإلمامـة: العامة احليل )ت726ـ 309
األوىل 379)ش، مطبعة اهلادي � قم املقدس�ة، نرش انتش�ارات تاس�وعاء � 

مشهد، حتقيق: األستاذ عبد الرحيم مبارك.
 ،) موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان: عيل بن أيب بكر اهليثمي)ت807ه�ـ 310
الطبعة األوىل ))4)ه�/990)م، نرش دار الثقافة العربية � بريوت، دمشق، 

حتقيق: حسن سليم أسد الداراين.
ي  موضـح أوهام اجلمع والتفريق: أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادـ 311
)ت463ه��(، الطبع�ة األوىل 407)ه�، ن�رش دار املعرفة � بريوت، حتقيق: 

د.عبد املعطي أمن قلعجي.
موطأ مالك: مالك بن أنس )ت79)ه�(، طبع 406)ه�/985)م، دارـ 312 

إحياء الرتاث العريب � بريوت، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي.
 . املوفقيـات: الزب�ري بن بكار، مطبعة الع�اين � بغ�داد 972)م، تقديم: دـ 313

صال�ح أمحد العيل. حتقيق: د. سامي مكي العاين. 
الذهبي  ميـزان االعتـدال يف نقـد الرجال: ش�مس الدي�ن حممد بن أمح�د ـ 314
)ت748ه�(، الطبعة األوىل 382)ه�/963)م، نرش دار املعرفة � بريوت، 
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حتقيق: عيل حممد البجاوي.
نثـر الدر: أبو س�عد منص�ور بن احلس�ن اآليب، نرش دارـ )31 الكت�ب العلمية 

بريوت � لبنان، الطبعة األوىل، حتقيق: خالد عبد الغني حمفوظ.
النجـوم الزاهرة يف ملوك مـرص والقاهرة: مجال الدينـ 316 يوس�ف بن تغري 
ب�ردي األتابكي )ت874ه��(، الطبعة الثانية 348)ه��/929)م، مطبعة 

دار الكتب املرصية بالقاهرة � مرص.  
ه�(  النصائح الكافية ملن يتوىل معاوية: حممد بن عقيل العلوي )ت350)ـ 317

الطبعة األوىل 2)4)ه�، طبع ونرش دار الثقافة � قم املقدسة.
ه�(،  نصب الراية: أبو حممد عبد اهلل بن يوسف احلنفي الزيلعي )ت762ـ 318
الطبعة األوىل 995)م، مطابع الوفاء � املنصورة، نرش دار احلديث، القاهرة 

� مرص، حتقيق: أيمن صالح شعبان.
ه�(،  نظـم درر السـمطني: حممد بن يوس�ف الزرندي احلنف�ي )ت750ـ 319

الطبعة األوىل، 377) ه�/958)ه�. 
النويري  هناية اإلرب يف فنون األدب: شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب ـ 320
)ت733ه��(، الطبع�ة األوىل 424)ه�، طب�ع ونرش دار الكت�ب العلمية � 

بريوت، حتقيق: مفيد محيقة ومجاعة.
(، الطبع�ة الرابعة  النهايـة يف غريـب احلديـث: اب�ن األث�ري )ت606ه��ـ 321
364)ش، طبع ونرش مؤسسة إساعيليان � قم، حتقيق: طاهر أمحد الزاوي، 

حممود حممد الطناحي.
ه�،  هنـج اإليامن: عيل بن يوس�ف بن ج�رب )ق7(، الطبع�ة األوىل 8)4)ـ 322

مطبعة ستاره � قم، حتقيق: السيد أمحد احلسيني.
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ه�،  هنـج البالغة: الرشيف ال�ريض )ت404ه�(، الطبع�ة األوىل 2)4)ـ 323
نرش دار املعرفة � بريوت، رشح: الشيخ حممد عبده.

بن حس�ن  نـور األبصـار يف مناقـب آل بيت النبي املختار: الش�يخ مؤمن ـ 324
مؤمن الش�بلنجي م�ن علاء القرن )3)ه��( مطبعة مصطف�ى البايب احللبي 

وأوالده بمرص 948)م.
نرش دار  نيـل األوطار: حممد بن عيل بن حممد الش�وكاين )ت255)ه�(، ـ )32

اجليل، بريوت � لبنان، 973)م.
ه�(،  اهلدايـة الكربى: أبو عبد اهلل احلس�ن بن مح�دان اخلصيبي )ت334ـ 326

الطبعة الرابعة ))4)ه�/)99)م، طبع ونرش مؤسسة الباغ � بريوت.
ه�(، الطبعة  اهلواتـف: اب�ن أيب الدنيا عبد اهلل بن حممد الق�ريش )ت)28ـ 327
األوىل 993)م، طب�ع ون�رش مؤسس�ة الكت�ب الثقافي�ة � ب�ريوت، حتقي�ق: 

مصطفى عبد القادر عطا.
ه�(،  الـوايف: حممد ب�ن املرتىض املع�روف بالفيض الكاش�اين )ت)09)ـ 328

طبعة حجرية، مطبعة املكتبة اإلسامية باألوفست.
ه�(،  الـوايف بالوفيات: صاح الدين خليل بن أيب�ك الصفدي )ت764ـ 329
الطبع�ة 2000م، ن�رش دار إحي�اء ال�رتاث ب�ريوت � لبن�ان، حتقي�ق: أمح�د 

األرناؤوط وتركي مصطفى.
يل  وسـائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة: حممد بن احلسن احلر العامـ 330
)ت04))ه�(، الطبعة اخلامس�ة 403)ه�، نرش دار إحياء الرتاث العريب � 

بريوت، حتقيق: الشيخ عبد الرحيم الرباين الشريازي.
ه�(،  وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى: عيل بن أمحد الس�مهودي )ت))9ـ 331
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